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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
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حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

* حسن شریعتمداری: پیش نویس قانون اساسی بدون هم گرایی گروه های 

مدنی و سیاسی قابل عرضه نخواهد بود 

* شیرین عبادی: مهم ترین اصل در قانون اساسی آینده، 

»جدایی مذهب از حکومت« است

* ابوالحسن بنی صدر: قانون اساسی آینده ایران و جایگاه حاکمیت مردم 

* انقالب حق؛ حاکمیت قانون اساسی و »چه باید کرد«

* قانون اساسی پس از جمهوری اسالمی؛ ضرورت وجود قوه قضاییه مستقل

در این شماره می خوانید:



5 شماره 142، فوریه 2021/ اسفند 1399شماره 142، فوریه 2021/ اسفند 441399 یادداشت یادداشت

سروناز رستگار 
یک  عنوان  به  گذار،  مدیریت  شورای  قبل  سال  دو  به  نزدیک 
تشکل سیاسی جدید برای »گذار بدون قید و شرط از جمهوری 
کرد. در  اسالمی« و »گذار به دموکراسی در ایران« اعالم موجودیت 
که این تشکل درباره آغاز رسمی فعالیت خود منتشر  اطالعیه ای 
گیر برای  گذار چتری است فرا کرده، آمده است: »شورای مدیریت 
فرهنگی  و  سیاسی  افق های  به  تعلق  وجود  با  که  ایرانیانی  همه 
اسالمی  جمهوری  از  شرط  و  قید  بدون  گذار  خواهان  متفاوت، 
ی استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در  گرو هستند و دل در 

کشور عزیزمان دارند.«
در گفت و گو با حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار 
عالوه بر طرح پرسش هایی در مورد مختصات یک قانون اساسی 
گیر برای ایران، از برنامه های این شورا برای تدوین پیش نویس  فرا
که یک  قانون اساسی پرسیدم. پاسخ او پایبندی به این ایده بود 
را  آن  و نمی توان  بیرون می آید  از دل جامعه  گیر  فرا قانون اساسی 
که ابتدا  دور از ایران و پشت درهای بسته نوشت. او معتقد است 
شود  ایجاد  یسیون  اپوز مختلف  گروه های  میان  همدلی ای  باید 
به  که  همدلی ای  شود،  آغاز  پیش نویسی  چنین  تدوین  سپس  و 
با  دارد.  فاصله  آن  از  یسیون  اپوز هنوز  شریعتمداری  حسن  گفته 
گروه های حقوقدان عضو شورای مدیریت  که  این همه او می گوید 
ی دو سند حقیقی هستند؛ یکی پیش نویس  گذار در حال کار بر رو
کید  گذار. با این همه او تا قانون اساسی و دیگری عدالت دوران 

حسن شریعتمداری: 
پیش نویس قانون اساسی بدون 

هم گرایی گروه های مدنی و سیاسی قابل 
عرضه نخواهد بود 

گروه سیاسی ای بدون همدلی و همراهی با سایر  که هیچ  می کند 
گیر موفق  گروه ها نمی تواند در پیشبرد تدوین یک قانون اساسی فرا
گو یا حسن شریعتمداری در مورد مختصات قانون  باشد. گفت و 

ید. اساسی دموکراتیک را پیش رو دار

از  در پس  را  اساسی  قانونی  تدوین  تلخ  و  ما تجربه سخت 
از  پیش نویسی  که  این  دیده ایم.  چشم  به  اسالمی  انقالب 
کار  آن  روی  بر  حقوقدان  تعدادی  می اید،  ایران  به  فرانسه 
آن  در  تغییراتی  چنان  و  می رود  خبرگان  مجلس  به  می کنند، 
تبدیل  ولی فقیه  ملک  به  عمال  را  کشور  که  می شود  ایجاد 
می سازد. پس از آن تجربه، شما چه دیدگاهی در مورد قانون 
اساسی پس از تغییر حکومت جمهوری اسالمی دارید؟ چه 
مولفه هایی می تواند یک قانون اساسی دموکراتیک را شکل 

دهد؟
یک قانون اساسی مدرن قانون اساسی مدرن  در درجه اول انسان 

کنوانسیون حقوق  محور است و بر همه  حقوق انسان مصرح در 
کرامت انسانی را  بشر و اسناد تکمیلی آن تایید و تصریح دارد . 
خدشه ناپذیر می داند . قانون اساسی باید پیوندی دموکراتیک با 
که برای آنها نوشته می شود و به نیازهای آنان  مردمی داشته باشد 
که با رای  پاسخ دهد . این پیوند از طریق یک مجلس موسسان 
که در انتخاباتی عادالنه و منصفانه،  آزاد  مردم به نمایندگانشان  
انتخاب می شوند به وجود می اید. قانون اساسی محصول چنین 
این  هستند.  مردم  نمایندگان  آن،  نمایندگان  که  است  مجلسی 
اولین نکته مهم است. در قانون اساسی جمهوری اسالمی اساسا 
قوانین  تنگنای  در  بشر  حقوق   . است  بوده  مفقود  شرط  دو  این  
است  مجلسی  محصول  شده   محاصره  محور  تبعیض  اسالمی 
چند  فقط  و  بودند  روحانیون  آن  اعضای  درصد   ۹۰ از  بیش  که   
نفر نماینده غیر روحانی در آن حضور داشتند. در حقیقت همه 
نبود  موسسان  مجلس  هم  اسمش  و  بود  روحانیون  دست  کارها 
بلکه مجلس  خبرگان  بود؛ بدین ترتیب پیوندش با مردم نه یک 
این شرط،  بر  بود. عالوه  پیوندی مذهبی  بلکه  پیوند دمکراتیک 
یک قانون اساسی، مجموعه پیچیده ای است از ساختار قانونی 
اداره  این  برای  مدیریتی  رده های  تنظیم  اضافه  به  مملکت  اداره 
حکومت  از  که  موسساتی  پایین.  رده های  تا  جمهور  رئیس  از 
مستقل اند اما در اداره مملکت دخالت دارند، مثل بانک مرکزی، 
دادگاه قانون اساسی و از این قبیل و از سوی دیگر رابطه حکومت 
تعیین  را  حکومت  با  مردم  رابطه  و  مردم  با  مردم  رابطه  مردم،  با 
اتاقی  در  که  نیست  چیزی  اساسی  قانون  یک  بنابراین  می کند 
دارند  وجود  اجتماع  در  ذی نفعی  گروه های  شود.  تنظیم  دربسته 
گرفته شود و نمایندگان آنها مورد  که باید خواسته های آنها در نظر 
شود.  جلب  گروه ها  این  رضایت  و  باشند  گرفته  قرار  مشورت 
که باید  گروه ها وجود دارد  بسیاری از مواقع تضاد منافعی بین این 
گروه ها الزاما فقط  به یک تفاهم ملی منجر شود. منظور من از این 

گروههای سیاسی نیست .
جنسیتی  گسل  هستیم:  مواجه  بزرگ  گسل  پنج  با  ما  ایران  در 
گروه های  و  مزدبگیران  مساله  یا  معیشتی  گسل  زنان؛  مساله  و 
در  که  این  برای  معرفتی  گسل  و  جوانان  گسل  جامعه؛  محروم 
کرده اند و  که بسیار خوب تحصیل  جامعه ایران اقشاری هستند 
گسل  که از تحصیل محروم مانده اند و همچنین  افرادی هستند 
که  مرکز و حاشیه و مساله اتنیک ایران. بنابراین قانون اساسی ای 
بهترین  با  حتی  بسته،  در  اتاق ها  درون  در  خاص  نگرش  یک  با 
را جلب  گروه ها  این  نوشته شود، رضایت همه  حقوق دان ها هم 
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کرد. باید با اینها وارد یک دیالوگ سیاسی اجتماعی شد،  نخواهد 
کرد و یک تفاهم ملی را در  خواست های آنها را دید و به هم نزدیک 
که این تبعیض ها را در جامعه آینده  کرد  قانون اساسی منعکس 
بنابراین  کند.  تبدیل  پیوندها  به  را  گسل ها  و  کند  کم رنگ  ایران 
کار سخت قانون اساسی، توجه به وجوه اجتماعی آن است. وجه 
نه چندان سخت تر آن استفاده از تجارب بین المللی و استفاده 
این  چگونه  که  این  و  است  دموکراتیک  کشورهای  تجارب  از 
تجربه های بین المللی به نیازهای محلی ما ترجمه شود و تلفیقی 

که مردم این قانون اساسی را از خودشان بدانند.  انجام شود 

پایبندی های  ایران،  در  شده  تدوین  قوانین  همه  کنون  تا
جمهوری  تجربه  سال   ۴۲ از  بعد  حاال  داشته اند،  دین  به 
قانون اساسی سکوالر  آیا تدوین  قوانین اسالمی،  و  اسالمی 
جوابگوی خواسته های جامعه ایرانی خواهد بود؟ آیا جامعه 
کم بر آن پذیرای  ایران با توجه به ریشه های بسیار سنتی حا

چنین قانون اساسی ای خواهد بود؟
کننده رابطه مردم با دین نیست بلکه رابطه   قانون اساسی تعیین 
در  بنابراین اصوال  تعیین می کند.  با حکومتشان  و  با هم  را  مردم 
کشیده می شود، اولین  که پای یک دین به میان  قوانین اساسی 
گذاشته می شود. من  نهاد تبعیض و اولین نهاد بیگانگی از مردم 
فکر می کنم این تجربه چهل و دو ساله ٬ اتفاقا موقعیت ممتازی 
رسمی  مذهب  بعدی  اساسی  قانون  در  ما  که  آورده  وجود  به  را 
تامین شده  نهاد حکومت  از  نهاد دین  و جدایی  باشیم  نداشته 

باشد. 

مساله اتنیک های متفاوت در ایران را چگونه می توان مطرح 
کرد؟ در حال حاضر حتی مساله انتخاب زبان رسمی برای 
برخی به شدت حساسیت برانگیز است. در چنین فضایی، 

کنار هم قرار داد؟ اقوام مختلف را باید حول چه محوری 
که ملت های مدرن  که قبل از این  کشورهایی هستیم   ما از زمره 
به  فردوسی  اشعار  مانند  اشعاری  در  را  ایران  نام  شوند،  متولد 
ابتدا  از  ما  برده ایم.  نام  و یک ملت  عنوان یک واحد جغرافیایی 
کشورهای متعلق به  گذاشته ایم و  یک امپراطوری غیر متمرکز بنا 
ایران  امپراطور  لوای  تحت  و  مختار  خود  به طور  امپراطوری  این 
یخی در ایران سالیان  حکومت میکردند.   بنابراین ما از لحاظ تار
کرده ایم .اتنیک ما به هیچ  یخ بلند خود زندگی  سال به درازای تار
وجه بر علیه »ایران« نیستند. آنها می خواهند در درون ایران بدون 

افراد  به  که  اندازه ای  همان  به  که  ایرانی  کنند؛  زندگی  تبعیض 
کثر  مرکزنشین متعلق است، به آنها هم تعلق داشته باشد. من با ا
اتنیک های ایران در تماس هستم و عمده آنها هیچ مساله ای با 
کنند، ندارند. حساسیت  که در ایران بدون تبعیض زندگی  این 
غیر  حکومت  یک  گر  ا می کنند  فکر  عده ای  که  است  این  بر  آنها 
که به  کار بیاید، مقدمه تجزیه ایران است  متمرکز در ایران بر سر 
نظر من برداشت بسیار غلطی است. اتفاقا تمرکزگرایی و تبعیض 
پیش  تجزیه  اسم  به  چیزی  گر  ا که  هستند  ای   عمده  عامل  دو 

کرد.  بیاید، آن را تسهیل خواهند 

گروه های  عنوان  تحت  شکافی  به  شما  شریعتمداری  آقای 
کردید، در حال حاضر در جامعه ایران  محروم جامعه اشاره 
گروه های برخوردار  شاهد اختالف طبقاتی بسیار جدی میان 
چگونه  اساسی  قانون  هستیم.  کم برخوردار  گروه های  و 

کند؟ کمک  کردن طبقات اجتماعی  می تواند به یک دست 
قانون اساسی در حقیقت نه می خواهد و نه می تواند طبقات را از 
و مدرن است.  پیشرفته  ببرد، طبقات ضرورت یک جامعه  بین 
کمک  تبعیض  رفع  و  طبقات  تنظیم  به  تنها  قانون  میان  این  در 
همه  برای  را  شرافتمندانه  زندگی  یک  حداقل  یعنی  می کند. 
که این امکان را برای همه  قانونی می کند و وظیفه حکومت است 
برابر  قراردادن فرصت های  اختیار  در  برای  تبعیضی  و  کند  میسر 
برای افراد وجود نداشته باشد. افراد بایستی در برابر قانون یکسان 
باشند. بزرگترین مشغله دولت دمکرات در همه جای دنیا ایجاد 
بندهای خود  باید در  قانون اساسی  رفاه است.  ایجاد  و  اشتغال 
که این وظیفه دولت آینده دموکرات و سکوالر ایران  کند  تصریح 

خواهد بود. 

از تبعیض جنسیتی رنج  که جامعه ایران عمیقا  در شرایطی 
می برد و زنان به طور سازمان یافته عقب مانده و جنس دوم 
نگه داشته می شوند، فکر می کنید با چند بند قانون می شود 

این تبعیض ها را از بین برد؟
اما  است  تبعیض ها  رفع  برای  مهمی  بسیار  عامل  اساسی  قانون 
طول  تمام  در  زیرا  است  مهمی  بسیار  عامل  نیست.  عامل  تنها 
رفع  بنابراین  آن عمل می شود.  بهانه  به  و  آن  مواد  بر اساس  زمان 
تبعیض در قانون اساسی گام بسیار مهمی است اما تغییر فرهنگ 
و تغییر الگوی رفتاری، تغییر ذهنیت مردان و زنان جامعه است 
ولی  می دهد  تغییر  را  زنان  علیه  تبعیض  جمله  از  تبعیض ها  که 

قانون اساسی مهم ترین  و  بازی می کند  قانون نقش بسیار مهمی 
قانون  و  می شوند  عوض  قوانین  زیرا  دارد  آنها  میان  در  را  نقش 
ما  همت  اولین  بنابراین  می شود.  عوض  بندرت   دیرترو  اساسی 
که در قانون اساسی نسبت به زنان تبعیض زدایی  باید این باشد 
را  زن  ضد  فرهنگ  یک  باید  ما  نیست.  گام  تنها  این  ولی  کنیم 
حکومت  و  ستیز  زن  استبدادی  سنت  وسیله  به  جامعه  در  که 
جامعه  خوشبختانه  البته  کنیم  تبدیل  عکسش  به  شده  یج  ترو
یادی با آن  کنون متوجه این تبعیض ها شده، عده ز مدنی ایران ا
یادی هم در دمکراسی آینده می توانند به اینها  مخالفند و عده ز
دموکرات  حکومت های  مهم  وظایف  از  یکی  منتهی  بپیوندند، 
این  فرزندان  تا  است  فرهنگی  و  آموزشی  فرصت های  ایجاد 
خانه،  محیط های  در  آینده  اجتماع پذیری  پروسه  در  مملکت 
و  دومند  جنس   زنها  که  نگیرند  یاد  حکومت  و  مذهب  مدرسه، 
رفتارشان با آنها باید این گونه باید ظالمانه و تبعیض آمیز باشد  . 
که در  باید بدی و زشتی  این رفتار را بفهمند و فرهنگی را بیاموزند 
کار  درون خانواده، سیستم آموزشی، سیستم حکومتی و محیط 
کم رنگ شده  کنند تا این تبعیض ها  با این تبعیض ها مخالفت 

کم کم از بین برود.  و 

یک  اداره  برای  اسالمی،  جمهوری  اساسی  قانون  تجربه 
کشور تجربه ای شکست خورده بوده چون می بینیم موادی از 
اثر شده است. از آموزش  این قانون عمال در اداره جامعه بال
برابری  و  عمومی  بهداشت  تامین  تا  گرفته  رایگان  همگانی 
مردم در برابر قانون. دیدیم الگوی شورای نگهبان که از قانون 
که  به نهادی شده  تبدیل  بود  برداشته شده  فرانسه  اساسی 
انتخابی و قانون گذاری را تحت اختیار خود  همه نهادهای 
گرفته است. آیا می شود راه کاری در خود قانون اساسی تعبیه 

که جلوی این گونه تغییر محتوای قانون را بگیرد؟ کرد 
تلفیق  حاصل  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
نام  به  عجیب الخلقه ای  موجود  که  است  دوعنصرناهم سرشت 
گر هم می خواستند،  جمهوری اسالمی از آن متولد شده است. ا
که یک موسسه مدرنی  این قوانین قابل اجرا نبود. یک جمهوری 
آمریکا  در  بار  اولین  و  آمده  وجود  به  رنسانس  از  بعد  که  است 
عجین  نمی گذرد،  سده  دو  از  بیش  عمرش  از  و  شده  تاسیس 
روابط  به  مربوط  که  مذهبی  قبیله ای-  حکومت  سیستم  با  شده 
این  که  است  معلوم  بنابراین  است.  پیش  سال   ۱۴۰۰ اجتماعی 

قانون از ابتدا نیز  نمی توانست پاسخگوی نیازها باشد. 

از قانون اساسی فرانسه اقتباس شده  شورای نگهبان تنها نامش 
اما هدف این شورای نگهبان نه حفظ قانون اساسی بلکه حفظ 
اقتدار  حفظ  آن  از  بیش  و  اسالمی  شریعت  از  خاصی  تفسیر 
به  محکوم  که  بود  معلوم  بنابراین  است.  بوده  ولی فقیه  دستگاه 
کند،  محافظت  خود  از  نمی تواند  قانونی  هیچ  است.  شکست 
گاهی  آ این  هستند.  کاغذ  ی  رو بر  نوشته هایی  قوانین  بهترین 
که به قوانین جان می دهد، آنها را حفظ می کند،  اجتماعی است 
بر  جدید  تفسیر  و  می نویسد  دوباره  و  می دهد  تغییرشان  گاهی 
که در خود جامعه رشد  آنها ارائه می دهد. قضات و حقوقدانانی 
قوانینی  اساسی  قوانین  بهترین  هستند.  قانون  حافظ  کرده اند 
حداقلی  تغییرشان  غیرقابل  و  مادام العمری  اصول  که  هستند 
به  می توانند  ضرورت  موقع  در  و  است  اصل(  دو  یکی  حد  )در 
روز شوند. اما در قانون اساسی فعلی  ایران ) جمهوری اسالمی( 
که مانع پیشرفت و ترقی است مثل ابتناء همه  مهم ترین اصولی 
قوانین بر شرع، وجود و اختیارات شورای نگهبان و والیت فقیه  و 
که نوشته  .. ظهور امام زمان غیر قابل تغییر است، از همان موقعی 

شده، محکوم به شکست بوده است. 

تغییر  از  پس  گام  مهم ترین  سیاسی  گروه های  از  بسیاری 
و  دموکراتیک  اساسی  قانون  تدوین  را  اسالمی  جمهوری 
قدرتمند می دانند. آیا تا به حال اراده ای در اپوزیسیون خارج 
کشور برای همداستانی در تدوین یک پیش نویس قانون  از 

گیر وجود داشته؟ اساسی فرا
که  نکته ای  از  اینها  نظر من همه  به  اما  یادی شده  ز کوشش های 
و فکر چند  اتاق های در بسته  اینها محصول  گفتم رنج می برند، 
شده  گذاشته  بحث  به  و  آمده  یسیون  اپوز میان  به  نه  است،  نفر 
گروه های ذینفع و نه به میان مردم. اولین شرط یک  و نه به میان 
که از دل نیازهای مردم برخواسته  قانون اساسی موفق این است 
بحث  اجتماعی  و  مدنی  و  سیاسی  نیروهای  درون  در  و  باشد 
یادی از آنها قرار بگیرد. در حقیقت این  شود و مورد توافق عده ز
پیش نویسی می شود برای عرضه به مجلس موسسان آینده. البته 
که تنها یک پیش نویس عرضه شود.  کرد  هیچ وقت نمی توان فکر 
را  متعددی  پیش نویس های  موسسان  مجلس  که  است  ممکن 
کنند و  کمیسیونی بگذارد تا آنها مطالعه  مورد بررسی قرار دهد و 
کند  کدام از آنها بردارد و سندی را تدوین  بهترین نکات را از هر 
که به عنوان پیش نویس تلفیقی همه آنها و افزوده های نمایندگان 

مردم و به رای بگذارد.
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پادشاه مفوض شده است«.
پادشاه  سلطنت  شده،  یاد  قانون   ۳۹ اصل  به موجب  همچنین 
شورای  مجلس  در  تاج گذاری،  از  پیش  که  می شد  قانونی  آن گاه 
ملی با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات 

کند. وزیران، سوگند یاد 
استقالل  حفظ  در  پادشاه  که  بود  آمده  هم  سوگندنامه  متن  در 
قانون  »نگهبان  و  بکوشد  ملت  حقوق  و  مملکت  حدود  ایران، 

اساسی مشروطیت« باشد و برابر آن »سلطنت نماید«.
دوران  در  اساسی  قانون  متمم  و  مشروطه  اساسی  قانون  هرچند 
اما  گردید  نوبت توسط مجلس مؤسسان اصالح  پهلوی در چند 
چارچوب و اساس آن تا پایان حکومت محمدرضا شاه و پیروزى 

انقالب اسالمی در ۱۳۵۷ دست نخورده باقی ماند.
موقت  دولت  تشکیل  و  کشور  در  پادشاهی  نظام  سقوط  از  پس 
توسط مهدی بازرگان، مؤسس حزب نهضت آزادی ایران در سال 
۱۳۵۷، پیش نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسالمی از سوی 

شماری از حقوق دانان تدوین شد.
رهبر  اولین  خمینی،  اهلل  روح  به دستور  بعدتر  که  پیش نویس  این 

 ۱۳۵۸ سال  در  شد،  یادی  ز تغییرات  دچار  اسالمی  جمهوری 
توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شد 
و سپس در آذرماه همان سال با برگزاری یک همه پرسی، بیش از 

کرد. کسب  کل آراء عمومی را  ۹۸ درصد از 
بی  اختیارات  اسالمی،  جمهوری  اساسی  قانون   ۱۱۰ اصل  در 
حد و حصری از جمله نصب، عزل و قبول استعفا ء از: »فقهای 
شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده 
نیروهای  عالی  فرماندهان  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 

نظامی و انتظامی« به رهبر داده شده است.
نظام،  کلی  سیاست های  اجرای  حسن  بر  »نظارت  همچنین 
اعالن  مسلح،  نیروهای  کل  فرماندهی  همه پرسی،  فرمان  صدور 
کلیدی دیگر  جنگ و صلح و بسیج نیروها« و چند تصمیم گیری 

به رهبر جمهوری اسالمی محول شده است.
که  ایران، رهبر، فردی است  قانون اساسی فعلی  در حقیقت در 
را  قانون«  »فوق  نقشی  فقیه،  والیت  الهی  مشروعیت  بر  تکیه  با 
به  را  کشور  در  مستقر  فعلی  سیاسی  یم  رژ امر  همین  که  داراست 

کرده است.  یک استبداد دینی پیچیده و غیر پاسخ گو مبدل 
معیشتی،  بحران های  شدن  عمیق تر  با  و  اخیر  سال های  در 
خیزش  چند  وقوع  و  المللی  بین  و  داخلی  تنش های  گرفتن  باال 
سراسری، احتمال تبدیل شدن اعتراضات مردمی به یک جنبش 
گرفته است. گیر و تغییر نظام سیاسی در ایران قوت  اجتماعی فرا

کنش ها و فعالیت های نیروهای سیاسی و فعاالن مدنی  آنچه از 
فعاالن  و  نیروها  این  که  است  این  برمی آید،  اخیر  سال  چند  در 
به  ایران  آینده  در  سیاسی  ساختار  از  دقیقی  شکل  بر  همچنان 

توافق نرسیده اند.
کدام  بر  آتی  اساسی  قانون  ایران،  در  سیاسی  نظام  تغییر  از  پس 
گونه های مشروعیت استوار خواهد بود؟ در خالء نهادهای  یک از 
مدنی قدرتمند و در نبود احزاب دموکراسی خواه، چه معیارهایی 
برای تدوین قانون اساسی آینده باید لحاظ شود؟ حقوق اتنیک ها 
یک پارچگی  ضامن  اصول  کدام  شد؟  خواهد  محقق  چگونه 
کسانی  یا  کسی  را چه  آتی  کشور خواهد بود؟ متن قانون اساسی 
نظیر  اساسی  قانون  یک  در  مصوب  اصول  آیا  نوشت؟  خواهند 
امری  داشته،  جریان  گذشته  سال  صد  یک   در  دست کم  آنچه 

مقدس و ابدی است؟
از  سواالتی  طرح  با  پرسش ها،  این  یافتن  برای  ما«  »حقوق  مجله 
این دست به سراغ شیرین عبادی، حقوق دان، مدافع حقوق بشر 

و برنده جایزه نوبل صلح رفته است.

که  اساسی ای  قانون  شما،  تجربه  و  دانش  به  توجه  -با 
مناسب جامعه ایران باشد، چگونه قانونی است؟

جواد عباسی توللی
حقوق  ضامن  حقوقی،  سند  عالی ترین  به عنوان  اساسی  قانون 
شهروندان یک کشور است. از زمان مشروطه تا کنون، فراهم آوردن 
هدف  به عنوان  شهروندان،  میان  متقابل  تفاهم  و  رفاه  بیشترین 

اصلی هرگونه قانون گذاری اعالم شده است.
کننده  تدوین  به عنوان  را  الدوله  ناظم  میرزا ملکم خان  مورخان، 
نخستین قانون اساسی در دوره قاجار می شناسند. او در مقدمه 
و  بیمار  ما  »دولــت  می نویسد:  شاه  به  خطاب  تنظیمات،  دفتر 
قطع  سلطنت  عمل  »تا  بود:  معتقد  و  است«  ک  خطرنا ناخوش 
اوصاف  این  با  گرفت.«  نخواهد  نظم  هیچ  دولت  عمل  نباشد، 
اما نخستین قانون نوشته شده در دوران قاجار، اختیارات ویژه ای 
برای شاه )سلطان(، جهت تصمیم گیری در امور مملکت در نظر 

گرفته بود.
پس از آن، دو قانون دیگر به ترتیب تحت عناوین »الیحٔه تشکیل 
دربار اعظم« و »قانون حکومت ایران« در دوران سلطنت سلسله 
که هر دو قانون بر نقش محوری شاه در اداره  یه نوشته شد  قاجار

کید داشتند. کشور تأ
شناخته  هم  »نظام نامه«  عنوان  با  که  مشروطه  اساسی  قانون 
می شود اما اوایل دی ماه ۱۲۸۵ هجری شمسی در ۵۱ ماده از سوی 
قانون  از یک  سال بعد »متمم  کمتر  و  تأیید شد  مظفرالدین شاه 
به تصویب  سپس  و  شاه  علی  محمد  امضای  به  ابتدا  اساسی« 

مجلس شورای ملی رسید.
»سلطنت  بود:  آمده  صراحتا  اساسی،  قانون  متمم   ۳۵ اصل  در 
شخص  به  ملت  طرف  از  الهی  موهبت  به  که  است  ودیعه ای 

شیرین عبادی: مهم ترین اصل در قانون 
اساسی آینده، »جدایی مذهب از 

حکومت« است
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داد  نشان  اسالمی  جمهوری  حکومت  سال   ۴۲ از  بیش  تجربه 
قرار  از مذهبی و غیر مذهبی مبنای حکومت  ایدئولوژی اعم  گر  ا
بنابراین  شود.  مردم  حقوق  تضییع  باعث  می تواند  چگونه  گیرد، 
بدان  این  است.  حکومت  از  مذهب  جدایی  اصل،  مهم ترین 
که هیچ مذهبی ارجح نیست و همه مذاهب باید برابر  معناست 
کثریت مردم است و نه برآمده  باشند و قوانین ناشی از خواست ا

از تفاسیری از یک مذهب خاص.
وقتی که صحبت از جدایی مذهب از حکومت می کنیم، یکی از 
موضوعات مهم این است که مردم حق دارند مذهب خود را تغییر 
داده یا اینکه خداناباور باشند. از طرف دیگر، قوانین هم نباید بر 
مبنای دستورات الهی تنظیم شود بلکه باید بر مبنای مقتضیات 

جامعه باشد.
این  می رود.  زنان  بر  که  است  یخی  تار ستم  بعدی،  مهم  مسأله 
که باید صراحتا در قانون اساسی به آن پرداخته  موضوعی است 

شود.
قبل،  قرن ها  از  نکنیم  فراموش  که  است  این  دیگر  مهم  موضوع 
ر و اقوام 

ُ
ُکرد، ل ایران جایگاه اقوام مختلفی بوده است. بلوچ، ُترک، 

کدام با زبان خود صحبت  یسته اند و هر  دیگر، همگی در ایران ز
احترام  ماست.  همه  مشترک  وطن  ایران  وجود،  این  با  کرده اند. 
که یک پارچه بودن  به حقوق اقلیت، یکی از ویژگی هایی است 
و  استقالل  از  صحبت  افرادی  گر  ا کرد.  خواهد  تضمین  را  ایران 
نه  که  است  ستمی  از  ناشی  مسأله  این  می کنند،  طلبی  تجزیه 
پیشین،  حکومت های  در  حتی  بلکه  اسالمی  جمهوری  در  تنها 

سال ها بر آنها رفته است. 
گسترده ای شده اند و این  متأسفانه اقوام متحمل تبعیض بسیار 
که  که حکومت مرکزی ما را دوست ندارد  سینه به سینه نقل شده 
گفته اند. به عنوان مثال می بینیم  البته با کمال تأسف درست هم 
که  مردم در سیستان و بلوچستان در چه وضعیتی به سر می برند 
منابع  ی  رو خوزستان  عرب های  یا  ندارند  آشامیدنی  آب  حتی 
نفتی زندگی می کنند، اما در نهایت فقر به سر می برند. همچنین 
گیری می شوند و اولویت  کمتر به کار  کارگران محلی  در خوزستان 
کردها هم به همین صورت  که عرب نیستند. با  با افرادی است 
اسالمی  جمهوری  شکل گیری  ابتدای  از  و  است  شده  برخورد 
و ستم  تبعیض  نیز متحمل  ترک ها  بوده اند.  مورد غضب  همواره 

شده اند.
حل  باید  اساسی  قانون  توسط  همیشه  برای  یک بار  مسأله  این 
هم  طوری که  شود؟  حل  باید  چگونه  که  اینجاست  سوال  شود. 
فارس  هم  و  می کنند  زندگی  ایران  در  که  مختلفی  اتنیک های 

زبانان آن را بپسندند و به آن رأی بدهند.
رسمی  زبان  به جای  ما  است.  کشور  رسمی  زبان  دیگر  موضوع 
اقوام  تمام  که  زبانی  یعنی  باشیم.  داشته  مشترک  زبان  می توانیم 

و فارس زبانان به آن زبان هم صحبت می کنند و آن زبان فارسی 
کنار زبان  یخ ما و زبان مشترک ماست. در  که ادبیات و تار است 
باشند.  داشته  را  خود  زبان  قومی می توانند  اقلیت های  مشترک، 
کودکی  یس بشود. به عنوان مثال  این زبان در حد دبستان باید تدر
بلد نیست، خواندن  و فارسی  به مدرسه می رود  کردستان  که در 
زبان فارسی برای او دشوار است در نتیجه باید زبان اول دبستان را 
به کردی بخواند. تا پایان پنج سال اول، مدارس باید به زبان محلی 
کنار آن زبان و ادبیات فارسی را  کنند و دانش آموزان در  یس  تدر
هم باید بیاموزند. از سال دوم به بعد تعداد ساعات آموزشی زبان 
که دبستان تمام شد،  که وقتی  فارسی باید بیشتر شود. تا حدی 
دیده اند،  آموزش  را  خود  مادری  زبان  آموزان  دانش  اینکه  ضمن 
گرفته اند و می توانند  کامال آموزش دیده و یاد  زبان مشترک را هم 
زبان فارسی بخوانند.  به  را  از زمان متوسطه و دبیرستان درس ها 
به عبارت دیگر از دوران متوسطه به بعد باید دانش آموزان توانایی 
آموزش به زبان مشترک را داشته باشند و مدارس و دانشگاه ها هم 
به زبان مشترک خواهند بود. بدین ترتیب هم زبان محلی فراموش 
نخواهد شد و هم زبان مشترک اهمیت خود را از دست نمی دهد.
زبان،  آموزش  در  البته غیر متخصص  و  به عنوان یک حقوق دان 
که قانون اساسی آینده نباید تنها نظرات  باید بگویم طبیعی است 
گروهی متشکل  به وسیله  باید  بلکه  کند  را منعکس  حقوق دانان 
از زبان شناسان، جامعه شناسان، فعاالن سیاسی، حقوق دانان 

و سایر تخصص های مرتبط از جمله اقتصاد دانان نوشته شود.
کار یک حقوق دان به تنهایی نیست.  نوشتن یک قانون اساسی 
گر بخواهد یک قانون اساسی را بنویسد، حداقل  زیرا حقوق دان ا
می تواند برآورد خود را بازتاب دهد. در نتیجه ممکن است دچار 
باید  ایران،  از  مختلف  رشته های  در  متخصصین  شود.  اشتباه 
گذاشته  رفراندوم  به  باید  قانون  این  و  بنویسند  را  اساسی  قانون 

شود.

بود؟  خواهد  چه  آینده  اساسی  قانون  عمود  شما  به نظر   -
قانون  در  جایگاهی  چه  بشر  حقوق  موازین  و  دموکراسی 

اساسی آینده خواهند داشت؟ 
بشر  حقوق  ضوابط  مبنای  بر  آتی  اساسی  قانون  عمود  امیدوارم 
باشد. ضوابط حقوق بشر غیر قابل تفسیر است برخالف مذهب 
ضوابط  کند.  تفسیر  را  آن  می تواند  خود  دل خواه  به  کس  هر  که 
شمرده  محترم  باید  آزادی ها  تمام  است.  مشخص  بشر  حقوق 
که اوضاع و احوال محلی و منطقه ای  شود، عالوه بر آن مسائلی 
در هر کشوری ایجاب می کند، باید در قانون اساسی جدید در نظر 

گرفته شود.
برای  باید  که  است  چیزی  حداقل  بشر،  حقوق  دیگر  به عبارت 

گرفت. آینده مردم ایران در نظر 

علی اصغر فریدی
کشور و ساختار  اصول و شیوه سیستم سیاسی و اداری هر 
می کند.  مشخص  کشور  آن  اساسی  قانون  را  آن  نهادهای 
که  قانون اساسی چارچوب های حقوقی را مشخص می کند 
کند و هم می تواند به  در بستر آن هم دمکراسی می تواند رشد 

دیکتاتوری و خفقان بیانجامد.
که قانون اساسی بر اساس قوانین دمکراتیک  کشورهایی  در 
نوشته شده، نظر و رای شهروندان در انتخاب رهبران، وضع 
قانون  که  ایران  در  دارد.  ارجحیت  سیاست ها،  و  قوانین 
کنونی بر اصل والیت مطلقه فقیه استوار است، به  اساسی 
صورت جدی نمی توان برای مردم نقشی در شیوه اداره امور 

گرفت.  کشور در نظر 
دغدغه های  از  یکی  اسالمی  پساجمهوری  زمان  در 
قانون  ابطال  سیاسی،  گروه های  و  احزاب  و  روشنفکران 
به  است.  جدید  اساسی  قانون  یک  ارائه  و  کنونی  اساسی 
همین خاطر هر از چندگاهی شاهد ارائه یک قانون اساسی 
گروه های مختلف با دیدگاه های  پیشنهادی از سوی افراد و 

گون هستیم. گونا
مجله  اساسی،  قانون  تنظیم  فرایند  درباره  بحث  برای   
اولین  و  سیاستمدار  بنی صدر  ابوالحسن  با  ما«  »حقوق 
اساسی  قانون  تنظیم  فرایند  در  که  ایران  رئیس جمهوری 
کرده است. آقای بنی صدر  گفت وگو  کنونی نیز نقش داشته 

متخصصان  و  حقوقدان ها  از  تعدادی  همراه  به  اخیرا 
یک  و  پیشنهادی  اساسی  قانون  یک  مختلف،  حوزه های 

کرده  است. قانون برای دوران گذار تدوین 
گفت وگو را در ادامه می خوانید: مشروح این 

 
آقای بنی صدر! هر از گاهی برخی از افراد و گروه های مختلف، 
گذار می دهند،  برای دوران  قانون اساسی  از نوشتن یک  خبر 
]محمدرضا[  آقای  گفت  میالنی  ]عباس[  آقای  که  هم  اخیرا 
گذاشته  شجریان یک قانون اساسی نوشته و نزد او به امانت 
کردند.  بی اطالعی  اظهار  شجریان  خانواده  البته  که  است 
یک  بگیرد؟  انجام  باید  چگونه  اساسی  قانون  نوشتن  اصوال 
قانون اساسی برای دوران گذار و پساجمهوری اسالمی چگونه 

کسانی باید نوشته شود؟ و توسط چه 
حقوق  به  راجع  کتاب  یک  من  خود  که  بگویم  باید  اول 
حقوق  شهروندی،  حقوق  انسان،  حقوق  یعنی  پنج گانه، 
عضو  عنوان  به  جامعه  هر  حقوق  و  طبیعت  حقوق  ملی، 
جامعه جهانی، منتشر کرده ام. بعد با گروهی از حقوق دان ها، 
که در قلمروهای  جامعه شناس ها، اقتصاددان ها و پزشکان 
گاه بودند، یک قانون اساسی  کارشناس و آ مختلف خبره، 

کردیم. بر پایه حقوق پنج گانه تهیه 
در  که  بشریت است  یخ  تار در  اساسی  قانون  این نخستین 
آن دولت مرامی ندارد و مرام او اجرای این حقوق پنجگانه 
پایی  کشورهای ارو است. نه دین مرام دولت است و نه مثل 
نه  پیشنهادی است  واقع  در  اساسی  قانون  این  لیبرالیسم. 

فقط برای مردم ایران، بلکه برای همه مردم دنیا.
به  بشود؟  نوشته  قبل  از  باید  اساسی  قانون  این  چرا  حاال 
گر قبل از  گذشته درس بگیریم. ا که باید از تجربه  این دلیل 

ابوالحسن بنی صدر: 
قانون اساسی آینده ایران و جایگاه 

حاکمیت مردم 
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به طور  انسان  و حقوق  قانون اساسی منتشر  انقالب ١٣٥٧ 
کمیت مردم یا والیت جمهور مردم  کامل در آن آمده بود، حا
گرفته بود و مردم از آن مطلع می شدند، غیرممکن  مبنا قرار 

بود این قانون اساسی والیت مطلقه جانشین آن بشود. 
کاستی های آن انقالب عدم ارائه یک قانون اساسی  یکی از 
که  بود؛  قبل  از  مردم  جمهور  والیت  و  انسان  حقوق  برپایه 
قانون  و  بدهد  رای  کامل  گاهی  آ و  باز  دید  با  بتواند  جامعه 
انقالب  کاستی های  از  یکی  کند.  انتخاب  را  اساسی 
و  گرفت  قرار  واقع  امر  در مقابل یک  که جامعه  بود  این   ٥٧
تنها  کنونی  اساسی  قانون  و  بکند،  باید  نمی دانست چکار 
تصویب  به  خمینی  آقای  چماق  با  هم  آن  که  بود  گزینه 
که دولت و  از قبل بداند  باید  بنابراین هر جامعه ای  رسید. 

حکومت چکونه اداره خواهد شد.
با یک  نوشتیم، همراه است  که ما  قانون اساسی  این  حاال 
قانون اساسی دیگری برای دوران گذار، یعنی از مرحله ای که 
یم جدید به طول می انجامد،  یم تا استقرار رژ از سقوط این رژ
که  برای اینکه هیچ روزی جامعه بدون قانون نباشد، قانونی 
کمیت مردم است، به عالوه یک برنامه عمل که  مبنایش حا
شده  پیشنهاد  ایران  جامعه  به  مجموعه  یک  در  اینها  همه 

است.
اینکه گروه های دیگر قانون اساسی تهیه می کنند، خوب آنها 
این  کار  ک ترین  که خطرنا به همین نظر رسیده اند  هم البد 
که تحولی در ایران اتفاق بیفتد، بدون اینکه جامعه  است 
بداند بعد از این تحول چه وضعیتی خواهند داشت. و پس 
گرم انقالب، یک عده  گرما از اینکه تحولی به وجود آمد، در 
استبداد  دوباره  و  شما  اساسی  قانون  این  بگویند  و  بیایند 

کم بشود، مثل انقالب سال پنجاه و هفت.  حا
کار  کنند  گروه های دیگر هم قانون اساسی تهیه  که  کار  این 
وجود  اندیشه ها  آزاد  جریان  باید  جامعه  در  نیست،  بدی 
داشته باشد و مردم بتوانند اندیشه و پیشنهادهای مختلف 
را  چیزی  گر  ا تا  کنند  نقد  را  آنها  و  کنند  مقایسه  هم  با  را 

کامل باشد. گاهی  می پذیرند در آ
که نمی خواهند دستشان رو بشود  یک عده ای هم هستند 
نمی خواهند  و  نمی دهند  بروز  دارند  ذهن  در  که  را  آنچه  و 
الزم  اساسی  قانون  می گویند  می شود،  چه  بعد  بگویند 
در  قدرت  و  داد  ی  رو تحولی  گر  ا اینکه  برای  چرا؟  نیست. 
قانون  که دلشان خواست،  گرفت، هر طور  قرار  آنها  اختیار 

که  را خواهند نوشت. ما می خواهیم مردم پیشاپیش بدانند 
چه می خواهند و جامعه چگونه اداره خواهد شد.

امیدوارم توضیحاتم روشن و واضح بوده باشد.
 

اولین  هستید،  کهنه کاری  سیاستمدار  شما  بنی صدر،  جناب 
تحصیلکرده  و  خبره  مشاوران  بودید،  ایران  رئیس جمهوری 
که صحبت  گروه هایی را می بینیم  گاه اشخاص و  دارید. اما 
از نوشتن قانون اساسی می کنند اما ملزومات آن را ندارند. آیا 
می شود گفت مسئله نوشتن قانون اساسی دارد لوث می شود؟ 
اندازه ای  تا  ما  هموطنان  که  است  این  دلیلش  هم  آن 
کرد از یک جایی،  گر یکی خودش را پرت  دنباله رو هستند، ا
کسی چیزی پوشید  گر  بقیه هم خودشان را پرت می کنند، ا

حاال  می خورند،  هم  آنها  خورد  گر  ا و  می پوشند  هم  بقیه 
متاسفانه اینجور است. البته در جوامع دیگر هم این پدیده 
این  دیگرش  دلیل  است.  بیشتر  ما  جامعه  در  اما  هست، 
که قبال در موردش  که ما برای تهیه این قانون اساسی  است 
گسترده و عظیم در  گروهی  کار  توضیح دادم، بخشی از یک 
یم و وضعیت سنجی مداوم  قلمروهای مختلف مبارزه با رژ

ایران است. 
بدهند  نشان  مبارز  را  خود  اینکه  برای  هم  افراد  از  برخی 
می روند دنبال این کارها و بعد هم کسی نمی تواند بگوید که 
باالی چشم این قانون اساسی شما ابرو است. آن وقت آقای 
میالنی یکدفعه پیدایش می شود که از قول یک خواننده ای، 
که  گرانقدر، یک قانون اساسی پیشنهاد می کند  ولو عزیز و 

ما  پیشنهادی  اساسی  قانون  با  مقابله  برای  واقع  در  این 
است. 

کشور قرار دارند، این  از  ایرانی ها در خارج  که  در وضعیتی 
کارهای  به  هم  خیلی  و  است  ناپذیر  اجتناب  البته  چیزها 
که  آنهایی  چون  نمی زند.  صدمه  می گیرد  انجام  که  جدی 
جدی نیستند مورد اعتنا قرار نمی گیرند و یک نوع سرگرمی 

است برای یک عده از آدم ها. 
 

کنون افراد غیر متخصص را به حساب نیاوریم و مبنا را بر افراد  ا
گروه هایی  و  افراد  سیاستمداران،  حقوقدان ها،  گاه،  آ و  خبره 
گروه بنا بر اعتقاد و  گر هر  کرده اند بگذاریم. ا که سال ها مبارزه 
ایدئولوژی که دارند، یک قانون اساسی مختلف ارائه بدهند، 

آنگاه نقش مردم در این زمینه چیست؟
که به خود زحمت بدهند و بخوانند،  نقش مردم این است 
پیشنهادی  قانون های  و  بدانند  مسئول  را  خود  باید  مردم 
نمی دانستیم  ما  که  نگویند  بعد  تا  بخوانند  را  مختلف 
اینجوری می شود. االن ٤٠ سال است که مردم ایران می گویند 
که  زمانی  چرا  خوب  می شود.  اینجوری  نمی دانستیم  ما 
این  می خواستند،  توضیح  و  می خواندند  باید  و  بود  وقتش 
مسئولیت  و  است  مردم  تقصیر  دیگر  این  نکردند؟  را  کار 

مردم هم سرجایش است.
قانون  این  بدهند،  خواندن  زحمت  خود  به  باید  مردم 
که ما نوشتیم، االن چند سال است  اساسی پیشنهادی را 
که ما مرتب راجع به آن توضیح می دهیم، در سایت انقالب 
هم  دیگر  وب سایت  چند  و  بنی صدر  سایت  در  اسالمی، 
مردم  خوب  می کنیم،  اطالع رسانی  مرتب  ما  و  شده  منتشر 
که  کسی  گاهی تصمیم بگیرند.  باید بخوانند تا بتوانند با آ
نمی خواند، خودش را مسئول سرنوشت خودیش نمی داند، 
را هم به  که نمی شود جامعه ای حتی زحمت خواندن  این 

خودش ندهد.
حداقل کسانی که اهل فکر هستند، به خود زحمت خواندن 
بدهند و به مردم جامعه توضیح بدهند، تا یک وجدانی به 
یک قانون اساسی برای یک جامعه برخوردار از دمکراسی، 
حل  مشکل  این  نشود،  پیدا  وجدان  این  گر  ا بشود.  پیدا 
و هنوز  کردیم  انقالب  بار  قرن، سه  در یک  ما  نخواهد شد. 

گرفتار استبداد هستیم. 
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می شود؟

مستلزم  البته  امر  این  است.  نهفته  کشور  اساسی  قانون  در  پاسخ 

آرمانی  وجودی  اساسی  قانون  است.  اصطالح  این  روشن  تعریف 

را بطور آشکار نشان داد، در  گر نتوان آن  ا ندارد، بل، واقعی است و 

حقیقت وجود ندارد. قانون اساسی امری است مقدم بر حکومت و 

حکومت صرفا مخلوق قانون اساسی است. قانون اساسی در نتیجه 

خلق  مردم  عمل  اساس  بر  بل،  نمی آید،  وجود  به  حکومت  اقدام 

که موسس حکومت اند! بدین سان قانون اساسی  می شود؛ مردمی 

را به یک دولت  که به موجب آن مردم خود  بر حکومت بوده  مقدم 

بدل می کنند و این اصطالح بر محصول اقدام تاسیسی نیز داللت 

می کند. 

گذاری می کند.  که ساختار حکومت را پایه  یعنی بر سندی رسمی 

از منظری دیگر استقرار قانون اساسی به منزله قانون برتر است و باید 

بر قانون موضوعه ِی عادی ترجیح داده شود و سپس سلسله مراتبی 

از قوانین را به وجود می آورد.

به  که  هرکاری  انجام  از  است  عبارت  سیاسی  آزادی  نمونه؛  برای 

دیگران لطمه نمی زند. البته در وجه عام، آزادی آنجایی تعریف پذیر 

که موجب »اضرار به غیر« نباشد. می شود 

قیدی  هیچ  به  محدود  انسان،  هر  سوی  از  طبیعی  حقوق  ِاعمال  

نیست مگر آن قیودی که برای حمایت از ِاعمال آزادانه حقوق مشابه 

از سوی دیگران الزم است. این حدود را قانون مشخص می کند.

ک روسو در خصوص  این امر مصداق شایسته ای است بر نظریه ژان ژا

کردن حقوق طبیعی تا آن  »افقی« ساختِن »حق ها« در مورد محدود 

که برای حمایت از برابری حقوق همه ضرورت دارد. حد 

که تکلیف و آزادی  بر این پایه، »حق و قانون« متفاوت اند؛ همانگونه 

بایکدیگر فرق دارند. این دو در موضوع واحد جمع نمی شوند. 

برای پیش برد دموکراسی، به وجـود قوانین و مقـررات نیاز است.

گفته  که  همان طور  هستند.  قـوانیـن  مهمترین  از  اساسی  قوانین 

و  قوانین دیگر در جـامعـه هستند  برای  زیربنـایی  قـوانیـن،  این  شد، 

کشور را مشخـص می کنند. بدان معنی  چارچوب هـای نحـوه اداره 

با قانون اساسی  کشور نمی تواند در تضاد  که محتــوای دیگر قوانین 

باشد.

کشور را تعریف  کمیت در  برای نمونه؛ قانون اساسی سوئد، نحوه حا

می کند. در قانون اساسی، رابطه میان تصمیم گیری و قدرت اجرایی 

آزادی های شهروندان، مشخص شده است.  و  نیز حقوق اساسی  و 

تغییر یا اصالح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است 

اصالح یا فسخ قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که کمیسیون  

 )Riksdagen،گ یکسدا نظارت بر  قانون اساسی پارلمان سوئد )ر

کند  در دو دوره متوالی، اصالحات مشخص و واحدی را تصویب 

و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شود. هیچ 

قانون یا فرمان دیگری نباید با قانون اساسی تعارض داشته باشد

کمیسیون  به دیگر بیان نهاد ناظر بر مفاد قانون اساسی و اجرای آن با 

کشور است.  قانون اساسی پارلمان در این 

اساسی  قانون  بر  نظارت  موجود،  نظام های  برخی   ۱۹۶۳ سال  در 

که بازبینی های نظامند  )اتریش، آلمان، سوئد، فرانسه و بلژیک( را 

دگرگونی های  و  تغییرات  نتیجه  در  و  گذاشتند  اجرا  منصه  به  را 

سیاسی و اجتماعی در دهه ۱۹۸۰، نظارت قانون اساسی در بسیاری 

کشورها شروع به تغییر نمود. از 

نیره انصاری
انقالب حق، نتایج حقوقی یک انقالب سیاسی، پدیداری، متعلق 

یشه در  ر انفجار حق ها  و  از جنگ جهانی دوم است  به دوران پس 

دوران پس از جنگ دارد. 

البته در حال حاضر زباِن حِق طبیعی در جریان موضوعه شدن تغییر 

کنون به حّق »بشر« ارجاع می دهند تا حق  یافته است. بسیاری افراد ا

طبیعی؛ حال آنکه پدیدار همان پدیدار است و اساسا بدان وسیله، 

و  است  فرد  ذاتی  که  دارد  اشاره  بنیادین  حقوق  از  مجموعه ای  به 

قوانیِن  مجموعِه  در  که  این  از  فارغ  شود؛  شناخته  رسمیت  به  باید 

دولت ها به تصویب رسیده است یا خیر!

این  و  بوده است  بیستم  به خطرات سده  کنشی  وا انفجاِر حق  این 

نکته به روشنی مربوط به یهودستیزی، استعمار و دولت توتالیتر و... 

که باید  کدام سبعانه تر از دیگری نشان داد  یکی پس از دیگری، هر 

که تنها در یک اصل  کرامت انسان ضمانتی تازه آورد، ضمانتی  بر 

سیاسی جدید یافت می شود.

از سه منبع بدست می آورند:  را  بر این مبنا حکومت ها اقتداِر خود 

»حقوِق  به  مربوط  عقل  ویژه  به  عقل،  و  فاتحان[  ]زور  زور  خرافه، 

مشترِک انسان«.

که حکومت های خاص بدان تعلق دارند،  کلی  برای تعیین آن نوع 

باید پرسید آیا آن حکومت »از« مردم برخاسته است یا »بر« آنها اقامه 

انقالب حق؛ حاکمیت قانون اساسی 
و »چه باید کرد«
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اصول برابری و قدرت خودسرانه
در  دیرباز  از  آن  کنترل  و  مهار  دغدغه  و  خودسرانه  قدرت  مفهوم 

ادبیات  قانون، در  قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت 

گرفته  قرار  تفحص  و  بحث  مورد  حقوق  فلسفه  و  سیاست  فلسفه 

گفت در سنت فلسفه سیاسی غرب، حکومت  است. شاید بتوان 

تعریف شده  از یک حکومت غیرعقالیی  خودسرانه شکل خاصی 

به  بی اعتنایی  حکومت،  این  ویژگی های  مهمترین  از  یکی  است. 

به  تمایل  و  بشری  عقالنی  اصول  از  یافته  نشأت  که  است  قوانین 

گردد.  که چه بسا در قالب قانون ظاهر  کمیت اراده فردی است  حا

که اهم آن ها عبارتند  حکومت خودسرانه دارای ویژگی هایی است 

از:

کمان  اراده غیرمحدود حا - حکومت خودسرانه در خدمت تحقق 

قرار دارد.

- حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.

- حکومت خودسرانه غیرقابل پیش بینی است به نحوی که نمی توان 

حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین 

نمود.

- اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.

حکومت  که  داشت  اذعان  می توان  گفته  پیش  موارد  به  توجه  با 

اصل  آموزه های  با  مغایر  که  است  ویژگی هایی  دارای  خودسرانه 

کمیت قانون است. در دولت قانون مدار، تمامی مقام ها  برابری و حا

ویژه  حقوقی  قواعد  تابع  باید  پارلمان  جمله  از  سیاسی  نهادهای  و 

باشند و هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق 

و آزادی های بنیادین را جز در چوکات آئین  های خاص و پیش بینی 

شده در قوانین را ندارند.

کمیت  یابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حا ک ارز بدین اعتبار، مال

در  قانون  کمیت  حا است.  کم  حا ذهنی  اهداف  و  ارزش ها  قانون 

که تنها در اندیشه  گیرد، قدرتی  تعارض با قدرت خودسرانه قرار می 

ِاعمال قدرت است.

اصل برابری و حقوق اقتصادی
کارآیی اقتصادی  از برجسته ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا 

و  برد  را  استفاده  کثر  حدا محدود  تولید  منابع  از  بتوان  یعنی  است؛ 

کثر رفاه را برای  که از این منابع حدا سطح تولید را باال برد، به نحوی 

مردم فراهم آورد. 

که تولید ملی  هدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا 

عمل کرد  بنابراین  شود.  یع  توز مردم  بین  منصفانه  و  عادالنه  طور  به 

و  معیار  اهداف  این  برآوردن  منظور  به  دولت  یا  خصوصی  بخش 

گر بازار در تأمین  کامی آنها، ا یابی موفقیت یا نا کی است برای ارز مال

نارسایی های  از جمله  وارد می شود.  ماند دولت  کام  نا اهداف  این 

کارآمدی  که از دالئل نا بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی 

که عبارتند از: قواعد حقوق خصوصی است 

- نابرابری اراده طرفین در قراردادها

- دسترسی نابرابر به اطالعات

- انحصار و محدودیت بر رقابت

- آثار نامطلوب عوامل خارجی

- عدم توجه به منافع عمومی

به باور نگارنده، در دولت های قانون ساالر، قانون اساسی جلوه گاه 

که جامعه مورد  نظم جامعه  و هستِی خود جامعه است. به محضی 

قانون اساسی  ازمحدوده  بایستی خارج  قرار می گیرد،  بیگانه  هجوم 

که قانون  و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود. واقعیت این است 

کنونی است، بر  که شالوده و بنیاد نظام  اساسی جمهوری اسالمی 

والیت  به  باورمند  شیعی  )اسالم  اسالمی  حکومت  جهان بینی  پایه 

مطلقه فقیه( تدوین شده است. 

ماه  چند  در  »جمهوری«  فاخر  کلمه  با  »حکومت«  کلمه  تعویض 

یابی سیاسی  پیش از بهمن ۱۳۵۷ بیشتر یک بسته بندی برای بازار

است.  بوده  تحصیلکردگان  ویژه  به  و  مردم  بیشتر  چه  هر  جلب  و 

منجمله  کنونی  اساسی  قانون  ساختاری  منقصت های  و  عیب ها 

قوای سه گانه،  و عدم تفکیک عملی  ایران  بین شهروندان  تبعیض 

این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می سازد.

در ۲۴ آوریل ۲۰۱۸ نوشتم که به باور این قلم به عنوان یک حقوق دان، 

گسترده ی  کوشنده حقوق بشر، با توجه به حجم و ابعاد  پژوهشگر و 

با  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  مقایسه  نیز  و  کشور،  بحران های 

اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق های الحاقی آن و قوانین اساسی 

موجود  بحران های  منشاء  و  مشکالت  جهان،  کشور  چهل  از  بیش 

اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  ساختار  از  یافته  نشأت  درایران، 

گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول طبیعی  است. نقض 

چنین قانون اساسی آسمانی و اصالح ناپذیری است.  

کدام است؟ راهکار بنیادین 
راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از این رو تنها 

که عیب های  راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است 

که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسالمی تنیده و  عدیده ای را 

بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟

اعالمیه  بر  مبتنی   ، نوین  اساسی  قانون  یک  نویس  پیش  تدوین 

و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللی  بین  میثاق   بشر،  حقوق  جهانی 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )میثاقین 

همان نسل دوم حقوق بشر( و دیگر پروتکل های آن.

میثاق  به  خورشیدی(   ۱۳۴۵(  ۱۹۶۶ سال  در  همچنین  ایران 

حقوق  بین المللی  میثاق  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی 

کننده،  کشورهای امضاء  که برای  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

تعهد آور و الزم االجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. 

قوه  تصویب  به  خورشیدی   ۱۳۵۴ سال  در  میثاق ها  این  دو  هر 

حقوق  حیث  به  اساس  براین  و  رسیده اند  ایران  وقت  قانونگزاری 

کنون هم ملغی نگردیده اند. داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا 

ایران  در  ساالری  قانون  تحقق  شکل  »مناسب ترین  حقیقت  در 

و  حقوق  تضمین  و  سه گانه  قوای  تفکیک  اساس  بر  پارلمانی  نظام 

و اجتماعی مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر  آزادی های فردی 

و میثاق های ضمیمه آن است«.  

اعالمیه  برمبنای  نوین  ایران  اساسی  قانون  تدوین  اساس  این  بر 

که در آن نهاد دین از  جهانی حقوق بشر و میثاق های دوگانه الحاقی 

نهاد دولت جدا باشد )ساختار حقوقی(، همراه با اجرای درست آن 

وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران )ساختار حقیقی(، راه حل 

کنونی است. بنیادی مشکالت 

فرجام سخن
گفته؛ قوانین اساسی حقوق ما  بدین اعتبار و با توجه به آنچه پیش 

که پیشاپیش بدست آورده ایم  را خلق نمی کنند، بل، آن حقوقی را 

به رسمیت می شناسند و تدوین می کنند و وسائل حمایت از آن ها 

را فراهم می آورند.

به  یکی  هستیم؛  حقوقی  دارای  پیش  از  معنا  دو  به  ما  حقیقت  در 

کرده اند و دیگری حقوقی  که پیشینیانمان تضمین  معنای حقوقی 

که در ذات انسان بودن نهفته است.

این حقوق ذاتی دربرگیرنده حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری 

گرسنگی نکشیدن و.... است.  بر اعدام نشدن،  قرار نگرفتن، حق 

از  کنون حقوق بشر می نامند و صرف نظر  ا را  چنین حقوق ذاتی ای 

اینکه در نظاِم حقوقِی دولت ها تنصیص یافته باشد یا خیر، از قوت 

بشر  حقوق  است  ممکن  ترتیب،  این  به  است.  برخوردار  اعتبار  و 

نقض شود حال آنکه هیچ قانوِن دولتی ای نقض نشده باشد.

موضوع  به  یج  بتدر فرد،  حق،  صاحب  شهرونِد  پیدایی  با  واقع  در 

از سطح  را  گفتمان حق، خود  و  بین الملل بدل شده است  حقوق 

گشته است.  گسترِه حِق جهان شمول  قانوِن دولتی برکشیده و وارد 

کنون به عنوان وسیله ابقای  که زمانی نوعی نظم قهرآمیز بود، ا قانون 

استوار  کمیتی  حا اقتداِر  بر  زمانی  که  قانون  می شود.  معرفی  آزادی 

کنون بر »حق« بنا  می شد و با دموکراسی به نمایندگی تایید می شد، ا

می شود و با توسل به »خودآئینِی« اخالقی مشروعیت می یابد.  

کمیت قانون اساسی« دیگر اساسا موضوع »اراده« نیست، بل،  »حا

گرو  در  ایرانیان  آزادی  دیگر،  منظری  از  است.  »عقل«  از  »وجهی« 

حکومت  دموکراتیک و الئیک است.

منابع
قانون اساسی جمهوری اسالمی

کتاب؛ حقوق بین الملل، معاهدات، دکتر هدایت اهلل فلسفی

اهلل  هدایت  دکتر  الملل،  بین  حقوق  منظومه  در  عقل  سیر  کتاب؛ 

فلسفی

گلین، ترجمه، محمدراسخ کتاب؛ مبانی حقوق عمومی، مارتین ال

ک روسو کتاب؛ قراردادهای اجتماعی، ژان ژا

اعالمیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ )نسل نخست حقوق بشر(

میثاقین دوگانه ۱۹۶۶ )نسل دوم حقوق بشر(

قانون اساسی سوئد
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یاست   روز ششم مرداد ۱۳۶۸ و همزمان با پنجمین دوره انتخابات ر
جمهوری، قانون اساسی بازنویسی شده در همه پرسی ای با ۹۷٫۳۸ 

درصد رأی موافق به تصویب رسید.
قانون اساسی جمهوری اسالمی  در  ایجاد شده  تغییرات محتوایی 
افزایش  رهبری،  برای مقام  از: حذف شرط مرجعیت  بودند  عبارت 
اختیارات رهبری، تغییر »والیت امر« به »والیت مطلقه امر« و حذف 
وظیفه رئیس جمهوری مبنی بر برقراری ارتباط میان سه قوه، افزایش 
مصلحت  تشخیص  مجمع  تشکیل  نگهبان،  شورای  اختیارات 
نظام، حذف مقام نخست وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به 

مجلس شورای اسالمی.
را  ملت«  »حقوق  پیش  از  بیش  تغییرات  این  که  می رسد  نظر  به 
تحت تأثیر قرار دادند و به بسط دیکتاتوری و تمامیت خواهی بر بستر 
قانون  لباس  فقیه«  »دیکتاتوری والیت  به  یعنی  قانون منجر شدند. 

پوشاندند. 
قانون  درباره  ایران،  معاصر  یخ  تار در  پژوهشگر  آجودانی،  ماشاءاهلل 
اساسی جمهوری اسالمی می گوید: »قانون اساسی در هر جای دنیا 
قانون  اما  کند  تضمین  را  ملت  حقوق  تا  می شود  نوشته  این  برای 

که علنا حقوق ملت ایران را تضییع بکند.« اساسی ایران طوری شد 
که هیچ نقشی در نگارش قانون  آجودانی می گوید نسل جوان ایران 
دارد  را  حق  این  است،  معترض  آن  محتوای  به  و  نداشته  اساسی 
با یک آری  ایران  نو بنویسد: »جمهوری اسالمی  از  را  که بخواهد آن 
مردم  که  شد  نوشته  شرایطی  در  اساسی[  ]قانون  و  شد  تأیید  نه  و 
بیاید.«  کار  ی  رو است  قرار  حکومتی  نوع  چه  نمی دانستند  اصال 

)بی بی سی فارسی(
مردم  وقتی  که  است  معتقد  ایران  معاصر  یخ  تار در  پژوهشگر  این 
کمیت والیت فقیه و  کمیت خود باشند، یعنی پایان حا خواستار حا

نظام جمهوری اسالمی. 
باید چگونه باشد و چه  از جمهوری اسالمی  قانون اساسی پس  اما 

که تجربه تلخ پیشین تکرار نشود؟  کرد  باید 
عبدالکریم الهیجی، از برجسته ترین حقوقدانان ایران و تنها بازمانده  
در  نوشتند  را  ایران  اساسی  قانون  اولیه   طرح  که  چهارنفره ای  گروه 
اعضای  از  سالمتیان،  احمد  با  موضوع  همین  درباره  گفت وگویی 
مجلس  اولین  در  اصفهان  مردم  نماینده   و  ایران  ملی  جبهه   سابق 
آسو( در  آینده، سایت  تا  از مشروطه  )قانون اساسی،  انقالب  از  بعد 
که »با  راستای پاسخ به پرسش باال، این سوال را در میان می گذارد 

کرد«؟  ارباب این دین چه باید 
که تمام قدرت به ارباب  یم  کار دار یمی سر و  او می گوید: »ما االن با رژ
آیا  کرد؟  باید  چه  دین  ارباب  این  با  ایران  فردای  دارد.  تعلق  دین 
که آتاتورک در زمان رسیدن به قدرت و تشکیل جمهوری  گونه  همان 
مانند  شمالی  پای  ارو کشورهای  در  که  رفتاری  یا  کرد؟  عمل  ترکیه 
شرعیات  مدارس  در  چون  روحانیان  آنها  در  و  دارد  وجود  دانمارک 
گر  ا بلکه  پروتستان  و  کاتولیک  شرعیات  فقط  )نه  می دهند  درس 
حتی  و  می دهند  درس  هم  اسالم  شرعیات  باشد  هم  مسلمانی 
کارهای  بر  عالوه  دارد(.  وجود  هم  بی دین ها  برای  مدنی  تعلیمات 
این  می کنند.  یافت  در حقوق  دولت  از  کارها  همین  برای  و  کلیسا 
کدام یک از این  نمونه ها را می گویم برای آینده ایران. ما باید ببینیم 

کنیم.« نمونه ها را می توانیم انتخاب 
است:  بین المللی  بزرگ  کنوانسیون  دو  عضو   ۱۳۵۴ سال  از  ایران 
بین المللی  میثاق  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق 
حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. این کنوانسیون ها می توانند 

تأثیری جدی بر قانون اساسی پس از جمهوری اسالمی بگذارند.
کید بر این نکته می گوید که این میثاق ها به  عبدالکریم الهیجی با تأ
حکم ماده  ۹ مدنی قانون مدنی زمان رضا شاه در حکم قانون است: 
»ما باید در صدر قانون اساسی ایران فردا بگوییم دولت ایران التزام 
کوشش و تالشش در این  خودش را به این دو میثاق اعالم می کند و 
تأمین  ایران  برای مردم  آزادی ها  و  این حقوق  که  بود  جهت خواهد 

شود.«

رضا حاجی حسینی
اسالمی[  ]جمهوری  اساسی  قانون  تصویب  از  سال   ۴۰ از  بیش   
کشور را نمی توان با مراجعه به  می گذرد و هیچ  یک از بن بست های 
بر  کشور  اینکه  به  جای  که  آن شده  نتیجه  کرد.  اساسی حل  قانون 
اساس قانون اداره شود، بر اساس خواست حکومت اداره می شود. 
کمیت  حا اختیارات  حدود  اساسًا  ایراد،  همان  واسطه  به   ایران  در 

که بگیرد، درست است. روشن نیست و حکومت هر تصمیمی 
علمی  هیأت  عضو  کالم،  زیبا صادق  گفته های  باال  جمالت 
انتقاد  در  است  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده 
خبرگزاری  به   ۹۸ آذر   ۲۴ او  اسالمی.  جمهوری  اساسی  قانون  از 
گفته است: »کلی گویی در مورد اختیارات  دانشجویان ایران )ایسنا( 
حکومت تنها نقص آن نیست. اصول حقوق شهروندی و پاسخگو 
که در مورد آن اشکاالتی در قانون  از جمله مواردی است  بودن هم 
ایران  اساسی جمهوری اسالمی  قانون  دارد. معتقدم  اساسی وجود 
که  حقوقی نیست. بزرگ ترین اشکال قانون اساسی ایران این است 

توسط حقوقدان ها نوشته نشده است.«
مجلس  در   ۱۳۵۸ سال  مصوب  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
که تنها  خبرگان قانون اساسی است. این مجلس ۷۳ عضو داشت 
گرجی( و عمده اعضایش معمم بودند. ۱۰  یکی از آنان زن بود )منیره 
قانون و در سال ۱۳۶۸، روح اهلل خمینی،  این  از تصویب  سال پس 
رئیس   خامنه ای،  علی  به  نامه ای  در  اسالمی  جمهوری  وقت  رهبر 
یاست علی مشکینی، مأمور بازنگری  جمهوری وقت، هیأتی را به ر
خمینی،  روح اهلل  مرگ  از  پس  ماه  سه  کرد.  اساسی  قانون  اصالح  و 

قانون اساسی پس از جمهوری اسالمی؛ 

ضرورت وجود قوه قضاییه مستقل

https://www.aasoo.org/fa/multimedia/videos/2425
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ضرورت داشتن قوه قضاییه مستقل
 )Rule of law( که در دولت های حقوق مدار آنچه  - در ورای همه  

گیرد.  که باید مورد توجه قرار  نقش دارد، قوه  قضاییه  مستقل است 
قوه  می گوید  او  است.  الهیجی  عبدالکریم  کید  تأ مورد  نکته  این 
به  مأمورانت  چرا  بگوید  و  برود  دولت  سراغ  باید  که  است  قضاییه 
هر  نشود،  کار  این  گر  »ا می کنند:  تجاوز  مردم  آزادی های  و  حقوق 
که  نهادی  ایجاد  بدون  بنویسیم  مترقی  اساسی  قانون  ما  هم  چقدر 
کند،  ناظر بر حقوق مردم باشد و بتواند دولت را مؤاخذه و محکوم 
متأسفانه تا برقراری حکومت حقوق مدار و دموکراسی در ایران آینده 

خیلی خیلی راه خواهد بود.«
کید می کند که در صدر قانون اساسی "آینده" باید  الهیجی بار دیگر تأ
گفته این حقوقدان، در  مسأله  میثاق های بین المللی مطرح شود. به 
میثاق حقوق فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به مسأله  ترکیب های 
می شود:  اشاره  کاماًل  فرهنگشان  و  زبان  موضوع  و  اتنیکی  و  قومی 
»مسلما در ساختار آینده باید یک ساختار غیرمتمرکز وجود داشته 
که از حقوق سیاسی و  کسی  باشد و عنوان شهروندی )شهروند یعنی 
اجتماعی برخوردار است( واقعیت داشته باشد و نه این که تنها یک 
عنوان باشد. حقوق شهروندی یعنی اینکه مردم ایران فارغ از عقیده 
و مذهب و جنسیت و وابستگی قومی  خود حقوق برابر داشته باشند 

و پیش شرط آن، ایجاد یک دولت غیرمتمرکز است.«
مردم  نماینده   و  ایران  ملی  جبهه   سابق  عضو  سالمتیان،  احمد 
با  گفت و گو  در  هم  انقالب  از  بعد  مجلس  اولین  در  اصفهان 
»در  می گوید:  ایران  آینده  اساسی  قانون  درباره  الهیجی  عبدالکریم 
قدرت  تمرکز  به  تمایل  یخی  تار مختلف  دالیل  به  بنا  که  کشوری 
نهادهای  رونویسی  مدرن  دوران  در  که  کشوری  است،  داشته 
کوبن فرانسه برداشته است؛  خودش را برای تمرکز قدرت، از قانون ژا
اما  است  شده  پیش بینی هایی  هم  اساسی  قانون  در  کشور  این  در 
که  عظیمی  بحران های  با  امروز  که  شد  مسأله  این  وارد  باید  جدی 
جامعه  ایران با آن روبه روست -مانند بحران رشد اقتصادی و بحران 
کشور و  کردن امور مربوط به اداره   یع  یست- همگی جز با توز محیط ز
تمرکززدایی از آن، هیچ کس از عهده حل این مسائل بر نخواهد آمد.«
کنونی اشاره به یک جمهوری متمرکز توسط  کوبن در فرانسه  لفظ ژا
دوران  با  فرانسه  کبیر  انقالب  در  گروه  این  نام  دارد.  ملی  دولتی 
کوبن ها در این دوران  گره خورده  است. جنبش ژا حکمرانی وحشت 
بیش از ۱۷ هزار مخالف خود را به  طور رسمی اعدام کردند. همچنین 

کمه، اعدام شدند. ۱۰ هزار نفر نیز در درون زندان ها بدون محا

قانون اساسی آینده، یک پاسخ دیگر
کرده است  کاوه جویا تالش  گلوبال،  ایران  یادداشتی در سایت  در 
قانون  دهد:  پاسخ  گزارش  این  در  شده  مطرح  کانونی  پرسش  به  تا 
که  کرد  اساسی پس از جمهوری اسالمی باید چگونه باشد و چه باید 

تجربه تلخ پیشین تکرار نشود؟ 
دست  به  باید  مردمساالر  کشور  یک  اساسی  قانون  می نویسد  او 
یمی  کشور تدوین و تصویب شود منتها وقتی »رژ نمایندگان مردم آن 
»حکومتی  و  می شود  سرنگون  مردمی  جنبشی  طریق  از  خودکامه« 
تا  است  الزم  کوتاه  چند  هر  زمانی   ،... می آید  کار  سر  بر  موقت« 
اساسی  قانون  تدوین  برای  مؤسسان  مجلس  آزاد  انتخابات  امکان 
جدید فراهم شود و سپس نهادهای حکومتی نوین بر اساس قانون 
به  می توان  نه  زمانی  فاصله   این  »در  شوند:  مستقر  جدید  اساسی 
کشور  یم سرنگون شده وابسته بود و نه می توان امور  قانون اساسی رژ
کشور یک سره به  که در این صورت  گذاشت  را بدون قانون اساسی 
راه  و  می شود  سپرده  جنبش  از  برآمده  موقت  حکومت  صالحدید 
موقت  حکومت  خودکامانه   شدن  دائمی  و  نوین  دیکتاتوری  برای 
گردید. از این رو تدوین یک قانون اساسی موقت برای  هموار خواهد 
بایسته  و  منطقی  نوین،  پایدار  نظام  به  پیشین  یم  رژ از  گذار  دوران 

است.«
اساسی  قانون  شکل گیری  از  نمونه هایی  به  یادداشت  این  در  جویا 
لهستان  از  کردن  یاد  با  و  می کند  اشاره  کشورها  برخی  در  موقت 
موقتی  اساسی  قانون  دیکتاتوری،  یم  رژ زوال  از  پس  که  می نویسد 
که از سال ۱۹۹۲ تا تصویب  گذاشته می شود  شامل ۷۸ اصل به اجرا 
کم  کشور حا امور این  اداره   بر  قانون اساسی لهستان در سال ۱۹۹۷ 

بوده است. 
کم شدن قانون اساسی موقت، عراق است که پس  یک مورد دیگر حا
قانون اساسی موقتی در ۶۲ اصل  از سرنگون شدن صدام حسین، 
به دست شورای دولتی موقت عراق در ماه مارس سال ۲۰۰۴ تدوین 
می شود. این قانون اساسی حدود دو سال و تا هنگام تشکیل دولت 

منتخب پایدار در عراق، مرجع تصمیم گیری ها بوده است.
توافق گسترده بر سر یک قانون اساسی موقت، می تواند از نگرانی های 
گرفتن قانون  برآمده از بدعهدی روح اهلل خمینی و خاطره تلخ شکل  

اساسی جمهوری اسالمی بکاهد. 
جمهوری  بنیانگذار  که  می گوید  نکته  این  بر  تکیه  با  جویا  کاوه 
به  را  آزاد  انتخابات  راه  از  مؤسسان  مجلس  تشکیل  وعده  اسالمی 
ایرانیان داده بود اما در عوض با برپا کردن مجلس فرمایشی "خبرگان" 
کم ساختن باند تبهکار خود بر جان و مال مردم با شیادی و  و »حا
خشونت«، بذر بدبینی نسبت به هر جنبش خواهان دگرگونی را در 

کاشت.  اندیشه  بسیاری از ایرانیان 
نیز در  قانون اساسی موقت پیشنهادی  یادداشت یک  این  با  همراه 
که ساختار  قانون پیشنهاد می دهد  این  ارائه شده است.  ۷۰ اصل 
سیاسی حکومت موقت از یک شورای عالی به عنوان آغازگر و ناظر و 

سه نهاد اجرایی، قانونگذاری و قضایی تشکیل شود.

ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
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