ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق و آزادي ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻴﺸﻮد
ياران،
روز پنجشنبه  ١١سپتامبر  ٢٠٠٣متن پيوست در  ٣٠بند به آگاھی ھمگان رسيد .يارانی که اعتالی ملت ايران را قبل از
امور خود ميبينند چند نکته ياد آور شدند که در متن گنجانده شد و خود اينجانب نيز پس از مطالعه قانون اساسی چند
کشور ديگربه مواردی برخورد نمودم که نياز بود به متن اضافه شود.
قانون اساسی يا داتای ملی ھر کشوری دارای چندين بخش است:
 -١چار چوب قوانين بشری که مبنای آن حقوق متساوی بين آحاد ملت است که اصل و پايه آن از منشور کوروش
بزرگ شروع و نسخه تکميلی آن در فرانسه بنام بيانيه جھانی حقوق بشر شناخته شد و سپس ،بدنبال تشکيل
سازمان ملل به عنوان قانون حقوق بشر شناخته شد استوار ميباشد.
 - ٢حقوق قضائی يا دادگستری ،جرم و جنحه که موارد رسيدگی به آن بطور يکسان در جھان مورد توجه
قرارميگيرد .در مدت بيش از  ٢۵٠سال که از زمان تنظيم قوانين جنحه و جنائی در جھان ميگذرد مواردی پيش
آمده که ھر مورد بنوعی موثر در قوانين کشور ھا تاثير گذاشته است و لذا بھره برداری از اين قوانين تا حدی
متساوی مورد استفاده ھمه کشور ھا قرار ميگيرد .بطور مثال در کشور انگلستان در ابتدا قوانين نوشته شده ای
وجود نداشت و بمرور در ھر مورد خاص پس از رسيدگی در دادگاه ھا بصورت نوشته برای موارد مشابه بعدی
مورد استفاده قرار ميگيرند؛ که اين به نوعی پويندگی قانون را تضمين منيمايد.
 - ٣حقوق و قوانين تخصصی و فتی که اغلب اين مقررات بصور ت يکسان در بيشتر کشور ھا استفاده ميشوند و
تقريبا بصورت استاندارد ھای بين المللی در آمده اند ،در امور الکتريسته ،گاز ،آب و فاضالب و غيره مورد
بھره برداری قرار ميگيرند .اين موارد جزء قانون اساسی نيستند ولی نحوه تنظيم آنھا را قانون اساسی نظارت
مينمايد.
 - ۴قوانين و حقوق تخصصی اقتصادی که لزوما متاثر از اقتصاد بين المللی است ولی بدليل نوع سرزمين و استعداد
کشت و باروی و ميزان آب موجود و حاصلخيزی خاک و منابع و توليدات کشاورزی و صنعتی ميبايست با
شرائط اقليمی و ملی ميھنی مطابقت داشته باشد.
 - ۵در مورد دستگاه قضائی دوست ارجمندی اشاره داشت که بطور کلی در ايران مردم دستگاه دادگستری را با
سيستم "جزائی " اشتباه ميکنند .در سيستم قضائی کشوری مانند جمھوری اسالمی مردم در دست سيستم قضا
اسيرند بجای اينکه دستگاه »قضايی« به داد مردم برسد و آنان را از در اختيارات حقوقی که دارند آگاه کرده و
بدادشان برسدآنرا»جز« می کند .منظور ايشان اين بود که بجای اينکه دستگاه دادگستری آنان را بی گناه بداند
تا گناھشان ثابت شود واگر تبرئه شدند آزاد باشند به گناھی که نکرده اند و بجرم واھی بازداشت و يا متھم شده
اند متھم شده و آنان را بدار می کشند .سيستم دادگستری نبايست خود به عنوان يک دستگاه بگير و ببند و
ابزار دخالت در اموری غير امور داد تبديل شود .حق را بجانب ايشان دادم .در ايران بھتر بگويم در جمھوری
اسالمی ،امروز و در زير سايه اسالم ھمه گناه کارند تا بی گناھی آنان ثابت شود در حاليکه در قانون بشری
بيگناھی » اصل است .مفھوم ديگر اين بحث اين است که قانون بطريقی بايست نوشته شود که صد در صد
حامی بی گناھان باشد و به ھر شخص حق دفاع و تبرئه را بدھد .وقتی مانند سيستم قضائی جمھوری اسالمی
قضات و يا حاکم در امور ديگری مانند ارتش ،تعليم و تربيت ،انرژی اتمی و نفت دخالت کند لذا ديگر ارگان ھای
کشوری نيز حق دخالت در امور دادگستری را پيدا خواھند کرد .دادگستری محل ستودن و گرفت حق است .حقی
که مردم با آن متولد شده اند و در اثر بی مباالتی و حرکت ناشايست ديگران و يا خودش آنرا موقتا از دست
داده.
ھمانطور که در نوشتار پيشين خوانديد؛
متن پيوست برای راھنمائی و تبادل نظر بين دست اندرکاران تھيه قانون اساس تھيه شده ولی چون قبل از ھر گونه
تصميم گيری نظر ملت ايران برای ساختار آينده کشور مھم ميباشد لذابرای مطالعه ،نظر گيری و پذيرش پيشنھادات شما

خواننده گرامی برای آگاھی ھمگان ارسال ميگردد.
نظرات و پيشنھادات خود را با اشاره به قوانينی که موجود ھستند و يا پيشنويس داتای ملی )نظام نامه ھای ملی( که
تھيه شده برای اينجانب بفرستيد .سپاس از ياری شما درين مسير که نھايتا نھال آينده آزادی و آبادانی ميھن ما را
آبياری خواھد نمود.
مرور ديگری ميکنيم به آنچه پيشتر خوانديم و آنچه تازه است .البته درنظر خواھند داشت که اگر شرح بيشتری داده شده
به منظور درک بيشتر مطالب برای آنانی که تخصص کمتری دارند و مسلما متخصصين ھنگام تنظيم پيشنويس قانون
اساسی کوتاھی و کامل بودن ھر مورد را ھم مورد توجه قرار خواھند داد:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

قانون اساسی بايد بر اساس يک عده اصول پذيرفته شده بنا شده باشد که مفھوم کلی و جزئی آنھا نتيجه منطقی
آن اصول بوده باشد.
داتای بنيادين ھر کشور بايستی بر اساس اصول حقوق بشر استوار باشد) .به توضيح شماره يک درپيشگفتار
توجه فرمائيد(
داتای بنيادين ھر کشوری لزوما نبايستی تقليد نظام نامه کشور ھای ديگر باشد .بلکه بايستی با اوضاع
سياسی ،جغرافيائی ،اقتصادی ،ترکيب جوامع و گروه ھا و تبار ھا ی سنتی و ملی و اخالقيات جامعه مطابقت
کامل داشته باشد.
نظام نامه ملی ھرکشوری بايستی با ميزان تمدن و گذشته تاريخی آن ملت ھمگونی داشته باشد.
قانون اساسی شامل کليات اساسی ميشود و لزوما نبايستی به نحوه انتخاب شدن و يا استخدام وزارتخانه ھا و
وزراء که در حيطه قوانين عادی ھستند وارد شده باشد.
قانون اساسی ممکن است از متن ھای متعدی تشکيل شده باشد؛ مثل قانون اساسی فرانسه که عبارت ازسه
قانون راجع به تشکيل مجلس سنا ،سازمان قوای عاليه کشور ،و روابط قوای عاليه کشور ميباشد .در ايران ھم
قانون اساسی که به قانون  ١٩٠۶معروف است )قبل از ھجوم ماليان( شامل دو قانون مجزا بوده است که يکی
قانون اساسی مورخ  ١۴ذيقعده  ١٣٢۴و قانون اساسی  ٢٩شعبان  ١٣٢۵که بعد ھا از ترکيب اين دو قانون با
تغيراتی در  ١٣٠۴و  ١٢٣٨خورشيدی تشکيالت سياسی ايران را بوجود آورد.

ايرادی که به قانون  ١٩٠۶گرفته ميشود ھمانا ماده اول آن است که اجازه نفوذ مذھبيون و بيضه داران دين را در ھر
موردی به قانون و قانونگذار ميدھد و آنرا به نوعی اداره " واليت فقيه " مشابه ميسازد.
 -٧قانون اساسی بايستی طوری نوشته شده باشد که سھم آيندگان را برای صد ھا سال آينده در نظر گرفته باشد.
 -٨طوری بايستی تنظيم شده باشد که برای ھمه قابل فھم باشد و نياز چندانی به تغيير در آينده نداشته باشد .ولی
راه را برای پويائی و تحول آينده باز گذاشته باشد.
 -٩مفاد قانون طوری انتخاب شوند که قابل اجرا باشند و ھمه آنھا در ھر زمان اجرا گردند و مفادی که جزئيات را
نا مفھوم گذاشته و آنرا منوط به نوشتن قانون ديگری و يا فتوا و از اين قبيل ميکند غير قابل قبول است.
 -١٠مقررات قانون اساسی بايستی روشن و واضح باشد تا نيازی به تفسير و تعبير آنھا نبوده باشد .قانونی که نياز
به تفسير داشته باشد موجبات اختالف بين مقامات عاليه و رکن ھای اصلی يک مردم ساالری و احزاب را
فراھم ميکند و موجب ھرج و مرج و بی فايده بودن قانون را تشويق ميکند.
 -١١فصل بندی ھا و مطالب بايستی معقول و منظم باشند ،شامل فھرست مطالب بوده و تمام موارد مشابه در زير
يک سر فصل جمع آوری شده باشند واز پراکندگی پرھيز شده باشد.
 -١٢در قانون اساسی و نظام نامه ملی ھر کشوری سھم تمام اليه ھای اجتماعی کشور از ھر نوع بايستی يکسان و
بدون تبعيض رعايت شده باشد.
 -١٣نظام نامه ملی ھر کشوری ميباست اکيدا جدائی مذھب از حکومت و ھر نوع دخالت مذھبيون از ھرگونه را
بصورت روشن و واضح قيد نموده باشد.
 -١٤نظام نامه ملی نبايستی اشاره ای به مذھب رسمی در کشور داشته باشد .در نظام نامه ملی بايستی اشاره شده
باشد که دولت ھا نمی توانند در ھر زمان قانونی مبنی بر انتخاب اصلح مذھبی وضع کنند واز ھمين رو
نميتوانند آزادی انتخاب مذھب و يا ھر دينی را ممنوع نمايند .زيرا ھر نوع اشاره و تبعيض بين مذاھب موجبات

نا برابری و توھين را بوجود مياورد.دادن ھرگونه امتياز به ھر نوع مذھبی در داتای ملی بايستی ممنوع شده
باشد .بھتر است اديان و مذاھب در حيطه مذھبی خود خارج از سياست احترام خود را محفوظ و بی خدشه به
کار خود بپردازند.
 -١٥قانون اساسی ھر کشوری بايستی بدون در نظر گرفتن نوع مذھب ،يا نوع افکار سياسی ،قدرت اقتصادی افراد
و يا خانوار ھا ،رعايت برابری و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را بطور يکسان برای ھمه منظور داشته
باشد.
 -١٦در قانون اساسی ميبايست ذکر شود که آزادی ھا از جمله آزادی سخن گفتن که اساس و پايه تمام آزادی ھای
ديگر ميباشد با انسان ھا زاده شده و کسی نميتواند چه به حکم قانون چه بدون قانون به اين حريم تجاوزنمايد.
 -١٧نظام نامه ملی ھر کشور بايستی به روشنی عنوان نمايد که حق زيستن و انتخاب با انسان است و کسی اين
حقوق را نميتوانداز او سلب نمايد و قانونی که ملغی کننده اين حقوق باشد خارج از نظام نامه ملی است و
مورد پذيرش نميباشد.
 -١٨داتای بنيادين ملی بايستی صريحا عنوان نمايد که آدمی پديده ای است اجتماعی وجامعه از مجموعه افرادی
تشکيل ميشود که بطور مداوم مستقل ،مجرد و تنھا مسئول اعمال خويش ھستند ولی در حال کنش و واکنش با
اجتماع مجبور به بھزيزستی اجتماعی و ھمکاری ھای بين افراد ميباشند .پديده استقال و مجرد بودن افراد به
آنان اجازه نميدھد تا نظام شخصی خود را استوار سازند و بايستی خود را با نظام و روش پذيرفته شده جامعه
تطبيق داده و ملزم به اجرای قوانين ميباشند .ھر کس در آن کشور زندگی می کند بايستی خود را با مقررات و
قوانين جاری کشور تطبيق دھد نه برعکس.
 -١٩در نظام نامه ملی کشور بايستی قيد شده باشد که تعليم و آموزش افراد در راس تمام امور کشور قرار ميگيرد
و در ھر کجا که فکری ھست بايستی کتابی و آموزشی ھم باشد .نخستين آموزش از ياد گيری قانون اساسی
شروع ميشود و آشنا سازی مردم به حقوقشان در راس آموزش ھا قرار خواھد گرفت.
 -٢٠در داتای ملی کشور بايستی قيد شده باشد که برای اختراعات ،اکتشافات ،و پيشنھادات علمی ،فنی ،اقتصادی،
سياسی ،و اجتماعی آزادی کامل وجوددارد و در بعضی موارد دولت بودجه تشويقی برای اين امور در نظر
گرفته و بصورت عادالنه در اختيار تمام طبقات قرار گيرد.
 -٢١داتای ملی کشور اجازه نميدھد تا قوانين و مقررات اجتماعی زيرين و پائين تر از قانون اساسی برخالف
مندرجات نظام ملی تنطيم شودو ھر قانون زيرين نميتواند متباين و مخالف استواری و تداوم پايه ھای حقوق
مردم باشند.
 -٢٢نظام ملی صريحا قيد ميکند که تمام افرادی که در خدمت ملت ھستند از باال ترين مقام تا پائين ترين عضو
خدمتگزار ميباشد و حقوق آنھا از جانب « ملت » برگزيده واستخدام شده و از جانب «ملت» پرداخت ميشود،
و ملت مجاز است طبق قانون نسبت به برکناری ولغو ماموريت آنھا تصميم بگيرد.
 -٢٣داتای ملی ھر کشوری اشاره مستقيم دارد به آزادی که شامل عدم تعرض ،تصرف ،محدوديت در خواندن،
نوشتن ،نفوذ در انديشه و نمی تواند جلوگير از داشتن و تکاپوو حرفه ،مال و نحوه زندگی بشود.
 -٢٤انديشه و بيان آزاد است و ھيچ قانونی چه در قالب نظام ملی و يا در سطح قوانين عادی به ھيچوجه مجاز
نيست تا آنرا محدود ،ممنوع و يا مقطوع کند.
 -٢٥داتای بنيادين ملی به افراد حق دفاع از خود و خانه و خانواده را ميدھد و به آنان اجازه ميدھد تا قبل از
رسيدن کمک ھای مراجع قانونی از حق غير قابل تعرض و انقطاع شھروندی خود و خانواده اش دفاع نمايد؛
بشرطی که اين عمل موجبات شورش و آشفتگی اجتماعی را فراھم ننمايد.
 -٢٦داتای ملی ھر کشوری اشاره دارد به اينکه تبانی و ھمکاری با ايادی غير ايرانی و يا افرادی که در خدمت
بيگانگان ھستند جرم بزرگ و غير قابل اغماض و گذشت است و تبھکار در ھر مقام ،پايه ،شخصيت و يا شغلی
که باشد به محاکه کشيده خواھد شد و شديد ترين شيوه برخورد قانونی در باره او به اجرا در خواھد آمد.
 -٢٧داتای بنيادين ملی ھرکشوری به نوع پرچم اشاره دارد که در مورد ايران پرچم سه رنگ با شير و خورشيد و
بدون شمشير و يا جايگزين شده با مشعل که نمادی از صلح ،دوستی ،دانش ،انرژی ،ھم پيمانی ميباشد خواھد
بود )پيشنھاد  (www.peymanmeli.org/flaghistory.aspبه اين تارنما توجه فرمائيد در آنجا
نمونه شير وخورشيد پيشنھادی با مشعل و بدون مشعل و بدون شمشير را ببنيد.
 -٢٨نظام ملی کشور به سرود ملی اشاره خواھد داشت .سرودی که احساسات ميھن پرستانه را بدون چاشنی ھای
شخص پرستی و فقط نشات گرفته از صراحت ھای فرھنگی ،قومی و برانگيختن حس ميھن پرستی وعامل ھم

پيمانی را در افراد جامعه تشويق ميکند توصيه ميکند).بھترين سروده اثر استاد گل گالب است که به نام
"سرود ای ايران "شناخته شده(
 -٢٩در داتای بنيادين ملی کشور به زبان رسمی کشور اشاره ميشود که در مورد ايران زبان پارسی دری _ھمين
زبان پارسی امروزی( است؛ تدريس و تعليم زبان ھای محلی آزاد بوده و تشويق موثری به ياد گيری حد اقل
يک زبان بين المللی الزم و پر اھميت خواھد بود.
 -٣٠داتای ملی بايستی قبل از تصويب و اجرا در اختيار عموم افراد ملت گذاشده شود و درکليه مفاد و مندرجات آن
با تشريک مساعی متخصصين شور و مشورت شود و پيشنھادات مردم عادی مورد توجه قرار گرفته و اصول
آن مطابق نظر اکثريت تنظيم گردد.
 -٣١قانون اساسی ملی ھر کشوری بايستی اشاره دقيق و مستقيم داشته باشد به مالکيت .حق مردم است که
افرادفاميل ،کاغذھا ،اسناد و لوازم خويش را در مقابل تفتيش و تصاحب غير معقول و بدون مجوز حراست
نمايند .ھيچکس حتی ماموران دولتی سربازان و نيرو ھای انتظامی در ھيچ زمانی ،در ھر موقعيت نميتوانند به
اموال شخصی افراد در ھر مقام و با ھر دين و مذھبی ،در ھر وضعيتی تجاوز کنند و يا اموال شخصی آنان را
که تا حد زندگی معمولی مورد نياز است را از شھروندان سلب نمايند .مگر براساس رای دادگاه و آنھم در
صورتيکه اموال از راه دزدی اموال عمومی تامين شده باشد باز ھمحد اقل لوازم اوليه زندگی شخصی را
نميتوان از فردی سلب نمود .چنانچه قانون و دادگاه مقرر نمايد که به اموال عمومی دستبرد زده در اينصورت
باز ھم نميتوان اموال شخصی او را به مصرف عمومی رساند مگر بھای آن به او پرداخت شده باشد.
 -٣٢داتای بنيادين ملی نميتواند تشکيل احزاب و آزادی انتشار طومار و يا نوشتار روی کاغذ يا روی تارنمايا
ھرجای ديگر را ممنوع نمايد.
 -٣٣يک آرتش ملی ،منظم و تعليم ديده و مجھز برای امنيت مرز ھای کشور و بين ايالت ھا ضروری است و مردم
حق حمل اسلحه را ندارند مگر در زمان جنگ ويا حکم قانون .پاسداری مرز ھا ،داتای بنيادين و نظم کشور با
نيروھای مسلح کشور از ھر نوع است .سازمان ھای اطالعات و ضد اطالعات در حفظ و حراست کشور از نفوذ
بيگانه يا عوامل و عمال آنان امری ضروری خواھد بود
 -٣٤ھيچ نظامی و يا مامور دولتی نميتواند به حريم خانه اشخاص داخل شود ،مگراينکه صاحب خانه اجازه ورود
به او داده باشد .صاحبان خانه ھا مجاز ھستند از ورود افراد به حريم خانه جلوگيری نمايند ،مگر در زمان
جنگ و يا رای دادگاه.
 -٣٥ھيچ کس را بر خالف ميل باطنی اش نميتوان در بازداشت نگاه داشت مگر به جرم جنايت و آدمکشی و آنھم
بر اساس رای دادگاھی که در آن ھيئت ژوری )منصفه( حضور داشته باشد؛ غير از موارد نظامی چه در زمان
صلح و چه در زمان جنگ ويا خطر عمومی؛ و ھمچنين کسی را برای يک جرم نميتوان به دو مکافات که
زندگی او را مختل مينمايد محکوم نمود .ھمچنين کسی را که مرتکب جرم شده نميتوان بعنوان شاھد برای
خودش و يا بر عليه خودش تعين و قبول نمود و يا اورا از زندگی و اموالش محروم کرد.
 -٣٦در ھر مورد جرم ميبايست در اسرع وقت به داد شخص يا اشخاص رسيدگی شود و در شھر يا ايالتی به جرم
او رسيدگی شود که جرم اتفاق افتاده .در ھر مورد بايستی مورد دادگاه و جرم به شخص توضيح داده شده باشد
و در ھر مورد شاھد يا شاھدانی برای اثبات جرم وجود داشته باشند ،لذا کسی را نميتوان بدون شاھد محاکمه
نمود ويا از داشتن وکيل و در اختيار گذاشتن اگاھی ھای حقوقی محرومش نمود.
 -٣٧در ھر مورد نميتوان درخواست وثيقه بی حساب نمود و يا جريمه ای تعين نمود که از اختيار مجرم برنمی آيد
و يا در ھر صورت تنبيھی مقرر نمود که از قاعده وقانون خارج باشد.
انتخاب ساختار حکومتی از آن مردم ايران است .لذا برای انتخاب اصلح و بھتر نوع حکومت موظف ھستيم دو نوع
قانون اساسی يکی بر اساس حکومت پادشاھی پارلمانی الئيک و ديگری جمھوری پارلمانی و الئيک )سکوالريسم(
که در ھر مورد پارلمان يعنی نماينده مستقيم مردم ،حافظ و نمايانگر مردمساالری )دموکراسی( خواھد بود ،بر
اساس ساختارحکومت خواھد بودو واقعيت اين است که حکومت از آن مردم است و اگر مفھوم اين جمله را به دقت
درک کنيم در ھر مورد ساختار حکومت ونوع ارائه تشريفاتی آن نمی بايست مانعی بر سر راه ما قرار داده باشد.
در صورتيکه پارلمان به مفھوم واقعی آن به قدرت مردم استوار و به وظائف خود عمل ميکند چگونگی ساختار
حکومت با طرز کار و نوع رژيم ربطی ندارد .زيرا وظيفه پارلمان اعمال و پيشبرد نظرات مردم ميباشد .وقتی ملت

در راس قرار گيرد و ھميشه در اجراء دقيق قانون نظارت داشته و مانع ھرگونه خالفکاری باشد در آنصورت نوع
تشريفاتی حکومت بين پادشاھی و جمھوری نميتواند تاثير چندانی در روند روزانه »مردمساالری« داشته باشد.
توجه خوانندگان گرامی را به مقايسه مردمساالری ھای پادشاھی و جمھوری در دنيای امروز جلب مينمايد .مداقه و
تجسس در تعداد مردمساالری ھای ذکر شده ميتواند الگوی درستی از انتخاب آينده بما بدھد.
ح-ک  ،تھيه شده در تاريخ  ١١سپتامبر ٢٠٠٣؛ تجديد نظر شده در سپتامبر ٢٠٠٣ -١۶
KRK/EJD

