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  حقوقدان -يضاميرف

 نآنيازی به اين تحرير وتوضيح در ١ ،تحت عنوان قانون زودرس  ٢٠١٧/٢/٢٢گرچه با تحرير مورخ 
 ولی ازجھت فلسفی و ،با ذوق ادبيات ھمراه نيست نکه آ موضوعات با وتکرارنيست ولی چون تصريح 
  .ن وارد نميباشدآروشنی موضوع ھرجی بر

ايشان بوسيله حقوقدانان ايرانی نوشته شده نه  به اينکه قانون اساسی مورد نظر ورآقای فخرآ ادعای
 نحوی در ايشان فھميده است دخالت بيگانه بھرن اين است که آ يک جای خوشوقتی دارد و ،مريکائیآ

اين شان اين ادعای اي دراما موضوع تازه  ؛زننده ای است بسيار تنظيم قانون اساسی کشور ديگر کار
    .ای چنين قانونی ايجاد مشروعيت نميشودبر ،که چنين ادعائی گرچه درست باشد است

   .مشروعيت استفاده کرد احرازعدم  ن درجھت آ ورده شود که بتوان ازآبھتراست يک نمونه ای 

ن مراتب منعکس است درطرح ويا اليحه ای که آ يک قانون وقتی قانون است که مراتبی را طی کند و
مجلس باطی روالی که مقرراست وبصورت سنت مشروطيت  و يا نمايندگان به مجلس ميدھند ودولت 

کثيراالنتشار ميشود قانون رسمی و روزنامه  در نرا بصورت قانون تصويب کند وبعد ھم با انتشارآمده آدر
  .الزم االجرا

 شورمورد حمايت يک ک ه ويژهبويا افرادی سرشناس و يک يا چند وکيل مجلس ويا حتی دولت يا اگرآ
 ن برجسته وکالی مجلس بدھند به چند حقوق دا ھمان اليحه ويا طرح را بجای اينکه به مجلس و خارجی

ن متن را ميتوان قانون آيا آ ،ورندآ در عبارت قانون  تن را بصورتن  مآنھا آمقام استادی بدھند و در
سرخود  مشروعيت است طی نکرده ويک اقدام مسيری را که مفروش از ازير  --البته خير ؟!ناميد

   .شوديمحسوب م

مھم مشروعيتی است که  ،می نويسد نراآمھم نيست که چه کسی  ھم  پيشنھادی درتنظيم قانون اساسی
مدعيان ديگری ور نه آن پايگاه مجلس موسسان است  نه فخرآ ميدھد و را یمان تنظيم قانون اساسفر

   .امثال ايشان

انون اساسی داده شود تعداد اگربه عمل عده ای حقوقدان امتيازی درحد ايجاد مشروعيت برای تنظيم ق
ن قانون اساسی را بصورت آ، نھا درتدوين قانون اساسی ھای متعددآدخالت مشابه  و حقوقدانان بسيار

برای  انان راوانگھی چه کسی وکدام مقام است که احرازصالحيت حقوقد وردآمي يک سکه بی اعتباردر
لوده آن بدامان قانون اساسی آ از ای بايد ذرهاين مسائل ومشکالت که ن ؟تنظيم قانون اساسی کرده باشد

   .شده باشد ھمه وھمه ازطريق مجلس موسسان قابل رفع رجوع است
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