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  حقوقدان -اميرفيض

قانون اساسی بعد ازسقوط  درقسمت ھای اول ودوم اين تحرير جنبه ھای سياسی خيزی که برای تنظيم
اين تحرير که ممکن است قسمت  و ،شد ن مطالبی عرضآجمھوری اسالمی برداشته شده وپشت پرده 

زاديخواھی آ وگاه ومترصد حفظ حقوق آايرانيان  اميد است ھمراه با استدالل ومراتبی است که ،خری باشدآ
   .نرابه ديگران توصيه خواھند فرمودآرعايت ملت ايران 

ت اول تحرير مزبور تعريفی عرضه شد که چون ميتواند زيربنای اين قسمت ازتحريرباشد ضمن درقسم 
   :ن چنين استآ ن استفاده ميگرد وآ ن به اينجا  ازآوردن آ

ميز مردم آقانون اساسی يک کشوربھنگام تحوالت اجتماعی ازجمله انقالب وياقيام عمومی مسالمت <
ھای اجتماعی خاصه ه ا تحوالت اجتماعی وخواست مردم وگروضرورت وجودی پيدا ميکند  تا متناسب ب

 ازطريق اکثريت صورت قانونی پيدا کند وکم و ی، يک سند حقوقی به منازعات سياسی وعقيدتانقالبيون
  >است رابصورت نص ومتن پياده کند کشور نچه که مورد نيازآکيف حقوق دولت وسياستھای اقتصادی و

   .غازکندآدن به نوشته باال کارخودرا اين تحرير مايل است با روشنی بخشي

  استنباط ازنوشته باال 

ازتعريف باال اين استبط حاصل است که  تنظيم قانون اساسی ميتواند درمقابل اين تعريف قرارگيرد که 
 بصورت نص در نراآبرسميت شناختن تحوالت اجتماعی وانقالبی است که قانون اساسی يک کشور <

  .>ورده استآ

ن اساسی رابطه مستقيم وتنگاتنگی با تحوالتی دارد که بوسيله انقالب ويا قيام مردم بوجود بنابراين قانو
المقدمه است که برمقدمه  فی شناسائی کنيم  قانون اساسی ذونرا درقاعده فلسآبخواھيم  اگر و ؛مده استآ

ا طی مراتب گرديده واين بدان معناست که تا خواست انقالبيون ب ای که خواست انقالبيون است استوار
زيرا قانون  ؛يدآومدارجی درمرحله قاطعيت نرسد نميتواند بصورت ذوالمقدمه يعنی قانون اساسی در
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لذا تازمانی که خواستھای انقالبيون  منصوص ميکند واساسی خواستھای مشخص ومعين را مدون و
به کالمی ديگرھمان  باز و رددگواند کارتدوين قانون اساسی شروع بصورت مشخص معلوم نگردد نميت

  .مصداق مييابد> حرف پيشگی مايه شيشکی است< ضرب المثل

  تكرارناموجه  كه موجه ميشود

ولی مورد توجه  ؛ن علم دارندآتوضيح باال چندان ضرورتی نداشته وندارد ولی درجائی که ھمگان به 
  .ميان نميرود ن ازآ متاسفانه تکليف بازگوئی وتکرار ؛نميگيرد قرار

وردھا وخواسته ھای انقالب ومبارزه نسبت آسادگی ميتوان گفت که تنظيم قانون اساسی با دستدرنھايت 
وقتی ميخواھيم وسيله نقليه ای برای حمل باری تھيه کنيم نميتوانيم  ؛الزم وملزومی دارد ومثالش اين است

، محل تحويل استچقدر نآ، وزن وحجم ، چه نوع بسته بندی داردن محموله چيستآنکه بدانيم آبدون 
   .ملزومی است رابطه الزم و اين را ميگويند ؛بينيمفاصله راه چقدراست  وسيله نقليه تدارک ب کجاست و

ازاحتمال سقوط جمھوری اسالمی ھيچ مجھولی عيان نيست وحتی مجھوالت متوجه به  ،درتطبيق مورد
ن دوران که آنه ميتوان برای اينصورت چگو در ؛ء نيستدوران سقوط جمھوری اسالمی ھم  قابل احصا

 و نھم تحت نظرآنھم بنام قانون اساسی وضع کرد آتنھا بصورت انتظار ميتواند تصورشود قواعد حقوقی 
و برای آمريکايی ھا کار  دارند را مريکاآايرانيانی که غالبا تبعيت  ن کشور وآمريکا وباپول آ ھدايت

  ميکنند.

 جه است  ون مواآسقوط جمهوري اسالمي ايران با  نچه كه مشخص است مشكالتي است كه پس ازآ
به مردم  خوندي خود القاء ملي واسالمي بودن راآشيوه  و نجا كه جمهوري اسالمي با تظاهرآ از

گان ايران بدون جمهوري اسالمي درصورتي كه كوچكترين اتهام بيگانه اداره كنند؛ ايران داده است
   .اداره كنندپرستي داشته باشند محال وممتنع است كه بتوانند ايران را حتي براي كوتاه مدت هم 

ايرانيھا < ؛مريکائی گفته اندآناسان وجامعه شناسان ياد نرفتنی اين است که ھمانطور که کارش نکته از
  .نکه با جمھوری اسالمی مخالفند ولی تن به دخالت بيگانه درکشورشان نميدھند>آبا 

ه درجنگ عراق ناشايست ودشمنی خاص با ايران شاھنشاھی ودخالت ھای موذيان مريکا بمناسبت رفتارآ
ايرانيان عموما  ن دراين تحرير نيست فاقد اعتماد عمومی است وآوايران ومسائل بسياری که جای بحث 

ند نميتوانند قبول کنند که قانون اساسی ديگری ھست تعداد انگشت شماری که حقوق بگيران کشور زا غير
مقابل مردان  ئينه درآبايد مانند  واست  اين يک واقعيت ؛مريکا تدوين وحمايت بشودآکشورشان بوسيله 

   .سياسی ايران قرارداشته باشد

   :مزبورکه ال تعدوا وال تحصی است  الزم ميسازدمشکالت 

ادامه  و  ؛مريکا بشرحی که شايع است متوقف شودآ کشور نھم درآفعاليت ھای تھيه قانون اساسی  **
 تيولی و را به مھر رکشو حقوقی نيست که مبارزه ايرانيان خارج از اين حرکت نادرست نه تنھا منشا اثر
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نھم آده ز برخی ازکشورھای استعمار مھری که تنھا در ؛مريکا ممھور خواھد ساختآوابستگی وسربازی 
  .نه به اين علنی ديده ميشود

مريکا را آايرانيان که ميخواھند ملت وکشورشان را ازاعراب وامامزاده ھا نجات دھند نميتوانند  **
   .جانشين حضرت عباس وحسن وحسين کنند

 تنینکه کامال وابسته به کشورشوروی بود معھذا به اين علنی که چند آذربايجان با آفرقه دمکرات  **
د جسارت نزديکی به مريکا معرکه تنظيم قانون اساسی واجالس ھفتم می را راه اندازی کرده انآدر 

   .واين نشانه تعصب ايرانی به نوکری بيگانه است تشوروی را نداش

ن پايه نيازی به سفت آ اگر ،استمھم وتاريخی  مانند پايه اصلی يک ساختمان ،قانون اساسی کشور **

قانون اساسی مشروطيت نواقصی ويا تجديد نظری الزم  کاری دارد بايد ھمان پايه را تعمير کرد يعنی اگر
قانون اساسی است اصالح کرد  نه پايه ديگری ( خود قانون مقرر دارد بايد ھمان اصول را بشرحی که در

نمی توان پيش نويس يا رئوسی زير نام حتا  .را جانشين ساخت )مريکاآ نھم توليد شده در کشورآ یرگيد
  ان است.وابستگی ونوکری بيگانه مورد اعتراض ايرانيقانون اساسی تدارک ديد. ھرگونه 

 اصدار ،تنظيم قانون اساسی که سيره وسنت مشروطيت ايران در ،دراين تحرير گفته خواھد شد **
. درشرائط کنونی که کشور تشکيل مجلس موسسان ازسوی مجلس شورای ملی وفرمان شاه است قانونِ 
يان فاقد مجلس شورای ملی ميباشند شرائط الزم برای ايران اشغال جمھوری اسالمی غاصب است و در

مريکا را جانشين مجلس شورای ملی درسنت آنميتوان کنگره  تشکيل مجلس موسسان وجود ندارد و
   .مشروطيت ايران گرفت

تھيه قانون اساسی جديدی باشيم که بشرح پيش  بجای اينکه بفکر ؛بنابراين تنھا راه حل اين است **
سنت  ازتداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت استفاده بشود وبقرار فراھم نيستن آی گفته شرائظ حقوق
  .رھائی کشور مجلس موسسان برای تجديد نظردرقانون اساسی مشروطت تشکيل گردد مشروطيت پس از

قايانی که بفکرتنظيم قانون اساسی بوده وھستند  که سالھا اين جريان ادامه داشته به حکايت آ **
که کامال سکوالر  نآتداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم  درا اين پرسش مطرح شده است که سنگرھا بارھ

جھت  بوده است وبا پيشرفته ترين قوانين اساسی کشورھا برابری دارد ومورد تائيد سازمان ملل از
ورده اند پاسخی تا آموازين حقوق بشری ھم رسيده چه اشکالی می بينند که روبه قانون اساسی ديگری 

    .کنون نداشته ام

  مسيرمشروعيت 

جامعه دانست که سنگينی  اصلی حقوقی  نرا پايهآقانون اساسی بعلت موقعيت حساسی که دارد وميتوان 
ن آنسبت به   نگھدارد، سرفراز را مشروعيت رژيم کشور پرچم و ا بايد تحمل کندانتظارات جامعه ر

است وھمين حساسيت است که بصورت سنت تدوين قانون اساسی مجرای  مدهآحساسيت خاصی بوجود 
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نچه که درتنظيم قانون اساسی کشور آبنابراين  ؛تعلق مشروعيت رابه قانون اساسی ھموارساخته است
   .است قی ن که متوجه ممارست ھای  حقوآجھت تنظيم  نه ، مھم است  جھت تحصيل مشروعيت است

  مسير مشروعيت قانون اساسي 

يک معيارھای حقوقی که مورد التفات مردم ويا  بايد از يا حتی جوامع انجام ميدھند، واريکه انسان ھرک
 به محوطه افکار ،ضعيف باشد اين برخورداری اگر ؛باشد ارسنت وشرع قرارگرفته برخورد يا قانون و
 واين طريقه را مشروعيت قرارگيرد نھا درمسيرآنھا عرضه ميگردد تا با تصويب آنمايندگان  عمومی و

   .ميگويند سنت مشروعيت

تحرير ميخواھد مسئله تنظيم قانون اساسی زود رس را درشاھراه سنت مشروطيت  مت ازقس اکنون اين
   .بتصوير بياورد

  اولين پايگاه مشروطيت 

فرمان پادشاه وقت يعنی مظفرالدين شاه  اھی که به مشروطيت ايران مشروعيت بخشيدگاولين پاي **
مشروطيت متحول ن مشروعيت آمشروعيت تاريخی وھويتی سلطنت بود که ازبغل  کالم ديگر در بود و
   .شد

   :مده استآدرمقدمه فرما ن مشروطيت 

رشته ترقی وسعادت ممالک محروسه  تعالی جل شانه سرنجا که حضرت باريآ جناب اشرف صدراعظم از«
رعايای صديق خود  را حافظ حقوق قاطبه اھالی و بکف کفايت ما سپرده وشخص ھمايون ما ايران را

   »ا.........مشروطيت را امضداده لذا....... فرمان  قرار

درحاليکه  مشروعيت مشروطيت را پادشاه وقت تفويض ميکند ولی  ،دراين فرما ن کامال مشخص است
 دوربنابراين  موھبت الھی)مشروعيت الھی است که به پادشاه تفويض شده است ( اين تفويض به اعتبار

   .افته ازسنت پادشاھی کھن ايران استاحتياط نيست که گفته شود مشروعيت مشروطيت ايران  قوام ي از

  پايگاه مشروطيت انتقال  

و مردم شناخته شدند  ،پايگاه تفويض مشروعيت ،بعد ازفرمان مشروطيت وتفويض واحصاء حقوق ملت
 بود که برای تغيير برخی از ١٣٠۴نخستين باری که مردم درمسير تفويض مشروعيت قرارگرفتند بسال 

به ن آبشرح تاريخی  تشکيل و ومجلس موسسانز به مشروعيت مردم شد  اصول متمم قانون اساسی نيا
   .اصالح اصولی ازقانون اساسی پرداخت

  ومين بارد
بود که برای اجازه   ١٣١٨درسال دررابطه با قانون اساسی الزم شد  مشروعيت مردم  دومين باری که

   .تشکيل شد موسسان مجلس ،ايرانی وليعھددواج وليعھد  با خانم فوزيه و تابعيت غير از
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  سومين بار

 مجلس موسسانبه تشکيل  ١٣٢٨درسال  سومين بار برای تجديد نظردربرخی ازاصول قانون اساسی
   ؛مبادرت گرديد

  بارچهارمين 

خرين آتشکيل شد  و  ١٣۴۶السلطنه درسال  ببرای تثبيت موقعيت ناي مجلس موسسانچھارمين بار  و
ھمان مجلس  مجلس خبرگان را که درمعناالمی شورشيان بمنطور ارايه قانون اساسی اس ۵٨درسال  بار

مجلس باصطالح قانون الزم ديدند بار ديگر ن آ که تغييراتی را در ۶٨درسال  تشکيل دادند و موسسان بود
   . اضافه ساختند اسالمی قانون اساسی اتی به ھمان به اصطالح را تشکيل دادند والحاقي خبرگان

  دريافتها 

حاکميت  دوره شود درطول عمرمشروطيت حتی در که مالحظهموارد تاريخی که ذکرشد بدين جھت است 
) سنت مشروطيت که ھرگونه تغيير درقانون اساسی را موکول به تشکيل جمھوری اسالمیرژيم غاصب (

کشوربوده  درحاليکه درھمان زمان حقوق دانانی در ؛استوسسان ساخته است کامال رعايت شده مجلس م
قانون  وقدرت ھم درحدی بود که اصالحات در ا درقانون اساسی بدھندبتواند تغييرات مورد نظرر تااند 

 ،نآولی رعايت مسير مشروعيت ورود سالم  ،اساسی نيازبه تشکيل مجلس موسسان را نداشته باشد
کرد. حتی جمھوری اسالمی که نسبت به  ناچاربه رعايت سنت مشروطيتن زمان را آدست اندرکاران 

ن سنت مشروطيت را درتنظيم واصالح قانون اساسی محترم آ، شتمشروطيت ايران نظرمساعدی ندا
  .شمرد

  اجازه مجلس شورايملي 

مجلس  ،نآدرسنت مشروطيت ايران مقام حقوقی برای فرمان ارجاع موضوع به مجلس موسسان وتشکيل 
مھوری درج( .. فرمان تشکيل مجلس موسسان را ميدھندشاه درکناريعنی مردم  ؛شورايملی ايران است

   .)اسالمی به حکم ولی فقيه مجلس خبرگان تشکيل ميگردد

واين معضل   بنابراين تشکيل مجلس موسسان بدون مجلس شورايملی وفرمان شاه  تشکيل شدنی نيست
ن استفاده ازتداوم اجرائی قانون اساسی وفرمان اعليحضرت است که ميتواند به آ است که راه تسلط بر

  ١  .تشکيل مجلس موسسات منجرشود

                                               
ھر آدمی سر خود نه ميتواند قانون چپ و راست وتوجه به مراتب باال، ھر کس و ناکسی و ھر وابسته به با  -١

قانون اساسی تنظيم کند و نه ميتواند تغييرھايی به قانون اساسی مشروطيت  تواند پيش نويسياساسی بنويسد، نه م
ملی طبق مندرجات قانونی که پيش با حاکميت بايستی به پس از استقرار دولت به راستی و متمم آن بدھد. ھمه 

حاکميت ملی و مردمی به  غير اينصورت تجاوز به حريمدر  در اختيار بوده است موکول بشود. ۵٧از شورش 
  ک-ح  حساب آمده و مقدمه آنارشيسم خواھد بود.



  حقوقدان -ميرفيضا -٣-خيز برای بکارگيری الگوی عراق از راه قانون اساسی             ۶از  ۶برگ   ٢٠١٧/٠۵/٠٢، شنبه سه= شيدبھرام 

  ورد ها Ĥتدس

شرائطی  ھر کشور در ،مشروطيت نشان ميدھد روطيت درعمرروال مش ه ھا وشواھد تاريخی ازنمون **
زير  ودرھيچ زمانی وموردی مردان سياسی ايران حاکميت را ،بوده حريم حاکميت ملی حفظ شده استکه 

 انه وپول بيگ با ه ونرا به افراد بيگانآمھميز نفوذ بيگانه قرارنداده اند وقانون اساسی ويا تغييرات 
  .ورده اندآبشکل مشروعيتی درني درمجالس قانونگزاری بيگانه

اصولی  کار سال ۴٠نھا شخص اعليحضرت درمدت نزديک به آ ايرانيان خارج ازکشورودرصدر **
 زير مريکا وآ نھم درآيعنی تنظيم قانون اساسی  ) اين کاربيانات اعليحضرتبرای نجات کشور نکرده اند (

   .کاری ترين کاری است که تصورش ھم ممکن نيست وبا استفاده ازنام کنگره لجنن کشور آپول  با و نظر

اعليحضرت پشتيبان جريان ھفتم می وبازی قانون اساسی زود رس ھستند   مده بود کهآ درايميلی **
بيانيه  تنظيم وتدوين قانون اساسی رابه داليل  ،بيانيه منتسب به ايشان  خالف اين شايعات را گوياست

بی اعتباردانسته است  وبا بکاربردن عبارت  را مده استآن درھمين تحرير آمعتبر که مفصل  حقوقی
  .شکارا اعالم داشته استآرا د نھم به منظورجلب حمايت بيگانگان> عدم پشتيبانی خوآاين گونه جلسات <

   .ب شودنميتواند درمقابل بيانيه عامل وجودی محسو و ،عمل ثالث استحاصل تائيد وتنفيذ  پشتيبانی


