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های سیاسی دموکراتیک، به طرحی کلی  با مرور مختصر نظام   1ینپیش  ی نوشته در  

حاضر به فرایند   ی نوشتهدر  حاضر اشاره شد.    ی لحظه  برای یک قانون اساسی مترقی در 

ویژه در شرایط ایران امروز پرداخته خواهد شد.  به پیچیده و مراحل تدوین چنین قانونی  

 ، های سیاسی و مدنی متعددی لوکرو اهمیت دارد که ب آناز  ، نیزموضوع  نایپرداختن به  

خود را   طالباتی  مهای  »منشور«  ،نداگیری ال شکل حها که در داخل ایران در  ویژه آنبه

اوضاع کشور از تحول  این مرحله  بیانیه   –کنند  اعالم کرده و می  در    ۲۰  ی از جمله 

و   هاعملی کردن  این خواستطرح و تالش برای    2.و مدنی ایران  صنفی  مستقل تشکل  

خواست سوی  دیگر  از  که  میدیگر  هایی  اعالم  دموکراتیک    شود،جریانات  فرایند  

حاضر به  ی  شود در نوشته و با موانعی روبروست که سعی می   بر دارددرای را  پیچیده 

 به تجارب دیگر کشورها  مقدمه  عنوانبه   مناسبت نیست کهبی   اما  شود.  پرداختهها  آن

اساسی  در قانون  تغییر  اشاره    روند  معاصر  دوران  )شود:در  یونان  پرتقال  (،  1۹۷۵؛ 

(، برزیل 1۹۹۷  -1۹۹۳روسیه و کشورهای اروپای شرقی )  (،1۹۷۸(، اسپانیا )1۹۷۶)

(1۹۸۸)،  ( جنوبی  )1۹۹۸-1۹۹۴افریقای  عراق   ،)۲۰۰۳ -۲۰۰۵( نپال  و  و   ۲۰۰۷(، 

۲۰1۵ .) 
 

 فرایند و مراحل تدوین قانون اساسی 
ند زتدوین و تصویب قانون جدیدی که سرنوشت مردم یک کشور را رقم می   تدارک 

نا قانون  جایگزین  که  است  آن  بر  نامتناسب  مطلوبو  با    یا  شود،  و   هاتناقض قبلی 

های بسیاری همراه است. این قانون برای آن که مشروعیت داشته باشد باید  پیچیدگی 

به شکل دموکراتیک با مشارکت مردم تدوین شود، اما تدارک این مشارکت در شرایطی  

بر قانونمندی قراری  که  به  خود  نرسیده،  انجام  به  هنوز  و هادموکراسی  مقدماتی  ی 

 مقرراتی نیاز دارد که بتواند امکان حضور دموکراتیک مردم را فراهم آورد. 

تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، جز در مواردی که رژیم کهن از طریق یک  

تمامی    تنهایی بهالب  انق  ی انقالب سیاسی سرنگون شده باشد و جریان سیاسی برنده 
 

 نقد اقتصاد سیاسی ین اساسی،های سیاسی و قوانبررسی تطبیقی نظامسعید رهنما، 1
2 https://www.akhbar-rooz.com/193002/1401/11/26/ 

https://pecritique.com/2023/01/25/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2023/01/25/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/


 سعید رهنما  2 

نویس قانون اساسی جدید مورد پیش   ی تهیه مور  أمقدرت را به دست گرفته و هیئتی را  

های مختلف آن را به تصویب رسانده، باشد )از جمله قانون نظر خود کرده، و به شکل 

و قانون اساسی جمهوری اسالمی    1۹1۷روسیه به دنبال انقالب بلشویکی    1۹1۸اساسی  

انقالب   از  را  وپیچپرایران(، مراحلی    1۳۵۷پس  پیچیده  و  برخم  داشته است. در   در 

مرحله دو  موقت    ی مواردی  اساسی  قانون  یک  تصویب  و  تهیه  یعنی  یا   -- جداگانه، 

برای تدوین و تصویب    --اصطالح یک »خرده قانون اساسی« یا »پیشا قانون اساسی«  به

ای را هر یک از این دو مرحله فازهای چندگانه   ۳قانون اساسی نهایی، طی شده است. 

نمونه در مرحله  اند.دنبال کرده قانون اساسی، جریانات سیاسی مخالف   ی برای  پیشا 

سایر نیروهای سیاسی ید  أیتهایی که از رژیم کهن کَنده شده و مورد  رژیم از جمله بخش

را  اندگرفتهقرار   را تشکیل داده و شورایی  ائتالفی موقت  نوعی مرجع   ی تهیهمور  أم، 

قانون    ی قانون موقت مرحله برای تدوین  انتخابات مجلس مؤسسان  برگزاری  گذار، و 

نویس قانون جدید را تهیه کرده و پیشمجلس منتخب مردم    اند.اساسی نهایی کرده

توجه قابل   ی ی سراسری آن را به تصویب رسانده است. نکته پرسهمهسرانجام در یک  

ای بوده که این فرایند دموکراتیک در آن صورت ی اسیس  طیشرادر تمامی این موارد  

مختلف  دالیل  به  یا  و  شده  برداشته  میان  از  یا  سابق  رژیم  سو  یک  از  است؛  گرفته 

کناررفتن از قدرت را پذیرفته است، و ائتالفی جدی از نیروهای سیاسی در درون کشور 

یق پارلمان باقی با حمایت مردمی به وجود آمده است. در مواردی هم این فرایند از طر

 مانده از رژیم گذشته طی شده است.  
 

 نگاهی به تجارب اخیر کشورها
 یقبل از طرح بحث در مورد ایران، نگاهی به تجارب کشورهایی که در چند دهه

مناسبت  اند، بی گذشته به دالیل گوناگون قانون اساسی جدیدی را تدوین و تصویب کرده

 نیست. 

 
3 Andrew Arato (2009), The Constitution Making Under Occupation: 
The Politics of Imposed Revolution in Iraq, Columbia University.  
-Andrew Arato (2016), Post Sovereign Constitution Making: Learning 
and Legitimacy, Oxford University Press. 
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، همراه با  1۹۶۷ها در  راستی سرهنگدستچندین سال پس از کودتای    ۴:یونان 

وزیر نظامی تالش کرد تا دست به  نخستشدت گرفتن مخالفت با حکومت نظامیان،  

نویس قانون اساسی جدیدی سر هم شد  پیش نوعی دموکراتیزه کردن کنترل شده بزند.  

جمهور انتخابی رئیسانی را در اختیار  که ضمن ملغی کردن نظام سلطنتی، قدرت فراو

کنار کرد، اما جمهوریت وزیر را برنخستکودتای درونی نظامیان    1۹۷۳داد. در  قرار می

ترکیه به قبرس و شکست نظامیان یونان،   ی به دنبال حمله  1۹۷۴را حفظ نمود. در  

تدوین قانون اساسی جدید   ها سرنگون شد. دولت غیر نظامی، قانون حکومت سرهنگ 

 1۹۵۲قانون اساسی    را به تصویب رساند و مقرر کرد که تا زمان تصویب آن قانون، موقتاٌ

 – جمهور  رئیس بخش مربوط به سلطنت و تفویض اختیارات سلطنت به    ی استثنابه    --

بر چیده شده    ها عمالًسرهنگ  ی در دوره  سلطنت که قبالً  1۹۷۴شود. در سال    حاکم

پرسی ملغی شد. قانون اساسی جدید مصوب مجلس طور رسمی از طریق یک همهبود، به 

 ۵یونان را جمهوری دموکراسی پارلمانی اعالم نمود. 1۹۷۵منتخب در 

 

گرا معروف به »انقالب گل میخک« کودتای افسران چپ 1۹۷۴در سال  ۶:پرتقال

آن اعطای گل میخک به سربازان از طرف مردم در میدان بزرگ   ی که وجه تسمیه  --

رژیم دیکتاتوری، استبدادی و فاشیستی پرتقال    --شهر پس از اعالم پیروزی کودتا بود  

 ایان بخشیدن به استعمار  گذار به دموکراسی در پرتقال و پ  ی را سرنگون کرد و زمینه 

در حال مرگ این کشور را فراهم آورد. با استقالل مستعمرات پرتقال در افریقا و دیگر 

ی دوم نقاط، هزاران پرتقالی به کشور بازگشتند. تالش افسران دست راستی برای کودتا

 
4 Kevin Featherstone, Katsoudas Dimitrios, (1987), Political Change 
in Greece: Before and after the Colonels, Croom Helm Press. 
تاریخ قانون اساسی یونان،   5

1۹۷۵https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_history_of_Greece 
6 Jose M. Magone, (2014), Politics in Contemporary Portugal: 
Democracy Evolving, Lynne Reinner. 
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در   ماند.  با    1۹۷۵ناکام  اساسی جدید  قانون  تدوین  برای  مؤسسان  مجلس  انتخابات 

 رسماً  1۹۷۶گرا انجام شد. این قانون که در  چپ   ت جریانات سیاسی مختلف و اکثراًشرک

ترین قوانین  چپتصویب شد، با آن که قدرت زیادی را برای ارتش قائل شده بود، یکی از  

با اشاره به سوسیالیسم و حقوق کارگری، از جمله بر استقرار   اساسی اروپا بود، که رسماً

کید  أ تها  ها و بنگاه های کارگری بر مدیریت شرکتاقتصاد سوسیالیستی و نظارت کمیته

 یها در عمل اجرا نشد، و تا پنج سال اجازه داشت. با آن که بسیاری از این خواست

در   نداشت،  وجود  نیز  قانون  اصالح  و  سوسیالیست   1۹۸۲ترمیم  شکست  و با  ها 

  1۹۸۹، تغییراتی در آن به تصویب رسید. در  میانه ها، و پیروزی ائتالف راست  کمونیست 

بینی پیش های  و چند بار دیگر تغییرات بیشتری در آن داده شد و بسیاری محدودیت

  ۷شده و اشارات »ایدئولوژیک« آن حذف شد. 

 

از   ۸: اسپانیا قبل  اسپانیا شش سال  دیکتاتور  نوهمرگفرانکو  شاه    یاش  آخرین 

و بازگشت    1۹۷۵اسپانیا، خوان کارلوس، را جانشین خود تعیین کرد. با مرگ فرانکو در  

ها کماکان در ارتش و در مجلس تسلط داشتند،  که فرانکوئیستسلطنت مشروطه، با آن 

نیرو و  اصالحات  طرفدار  بجریانات  چپ  خواست های  و   ر  اساسی  تغییرات  ایجاد 

پا از درگیری دموکراسی  های درپی دولتپیهای بسیار و تشکیل  فشاری کردند. پس 

شد و از جمله موجودیت جریانات ار  زگانتخابات عمومی بر  1۹۷۷ناپایدار، سرانجام در  

لیبرال،   از  اعم  از جمله حزب سوسیالیست کارگری، و میانهمختلف سیاسی  ، و چپ 

حزب کمونیست اسپانیا که تا آن موقع غیر قانونی بود، به رسمیت شناخته شد. رئیس  

فرانکوئیست از  خود  که  وقت  بزرگ  دولت  حزب  یک  رهبر  و  سابق  بود   رومیانه های 

توانسته بود ارتش را راضی به همکاری کند. این مجلس نقش مؤسسان برای تدوین 

گرفت،   به خود  را  اساسی  و  پیش قانون  کرد  تهیه  را  اساسی جدید  قانون   طینویس 

 

قانون اساسی پرتقال،   ۷

1۹۷۵https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Cons

titution7th.pdf 
8 David S. Bell, (1983), Democratic Politics in Spain: Spanish 
Politics after Franco, St. Martin’s Press. 
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یافت.   1۹۷۸در    پرسیهمه اتحادیه  ۹با حمایت مردم رسمیت  و  های احزاب مختلف 

اقتصاد کشور در دوران گذار به توافق   ی مورد چگونگی اداره  کارگری نیز طی توافقی در

 رسیدند. 
 

، روسیه  1۹۹1در    پس از سقوط شوروی   1۰:روسیه و کشورهای اروپای شرقی

های نزدیک به هم قوانین اساسی جدیدی را  و اغلب کشورهای اروپای شرقی در فاصله

یلتسین    1۹۹۳به تصویب رساندند. در سال   کنفرانس  رئیس به دستور  جمهور وقت، 

های محلی،  قانون اساسی در روسیه متشکل از چند صد نفر از مقامات فدرال، دولت

اتحاد  و  سیاسی  و  یهاحزاب  شد  تشکیل  کارگری  پاره ثر  أمتنویسی  پیش های  ای از 

مراتب  ه بکید  أتهای لیبرالی دوران تزارها، و نیز قانون اساسی فرانسه تهیه شد، اما  ایده

قدرت   بر  طریق رئیس بیشتری  از  سال  همان  دسامبر  در  و  شد،  گذاشته  جمهور 

در لهستان نیز پس از سقوط دولت کمونیستی، در سال   به تصویب رسید.   پرسیهمه

تازگی به ابتدا قانون جدیدی تحت عنوان قانون اساسی کوچک توسط مجلسی که    1۹۹۲

انتخاب شده بود به تصویب رسید، و پس از چند سال گفتگو و مذاکره بین جریانات 

شد و در همان قانون اساسی نهایی از سوی مجلس ملی لهستان تهیه    1۹۹۷سیاسی در  

تغییراتی   1۹۸۹به تصویب رسید. در مجارستان، در سال    پرسیههمسال از طریق یک  

ها قانون اساسی نهایی نداشت، تا آن که در در قانون اساسی قبلی داده شد و تا مدت

های حزب از دیدگاهثر  أمت  قانون اساسی امروزی خود را تهیه کرد، که عمدتاً  ۲۰11

 کار بود. محافظه  حاکم و کاتولیسیسم 

 

 

 1۹۷۸قانون اساسی اسپانیا،  ۹
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf 
10 Thomas Remington, (2017), Politics in Russia, Routledge. 
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با کمک   1۹۶۴با پایان گرفتن دیکتاتوری نظامی که از زمان کودتای    11:برزیل

سال بر برزیل حاکم بود، اولین دولت غیر نظامی انتخاب   ۲1مستقیم امریکا برای مدت  

سال   در  البته  جنبش    1۹۸۲شد.  فشار  اصالحاتی دموکراسیتحت  نظامیان  خواهی، 

فرایند تدارک قانون   1۹۸۶کرده بودند. در  ار  زگکنترل شده را پذیرفته و انتخاباتی بر

ها پس از که ژنرال   1۹۶۷  ی نهگرااساسی جدید برای جایگزینی قانون اساسی سرکوب

مؤسسان انتخاب شد و پس از دو   ی چند سال سر هم کرده بودند شروع شد. کنگره 

قانون هم  این   12اعالم شد.   1۹۸۸سال شور و مشورت قانون اساسی موجود در سال  

بازگشت مفصلاز    یکی  که امکان  از  برای جلوگیری  قوانین اساسی جهان است  ترین 

ها و حقوق شهروندان گذاشت. از جمله دو  بسیار مهمی بر آزادی های  کیدأتدیکتاتوری  

عامل بسیار مهم و آموختنی: یکی، حق دسترسی هر فرد به اطالعاتی که دولت از وی 

های بسیار شدید برای نقض حقوق (، و دیگری تنبیهhabeas dataتیار دارد ) در اخ

نیز بشهروندی و آزادی  قانون  بار ه ها. این  خاطر وسعت و جزئیات فراوان آن چندین 

 ترمیم شده است. 

 

تغییر رژیم، رهبری  ی در برابر خواستهبا تسلیم رژیم آپارتاید  1۳:فریقای جنوبی ا

مجلس مؤسسان برای تدوین قانون   تشکیلپرستی، ا. ان. سی خواستار  جنبش ضد نژاد

پوست درخواست کرد که این قانون از طریق  اساسی جدید شد، اما حزب حاکم سفید

کنوانسیون احزاب با فرایند تدوین یک   1۹۹1مذاکره و کسب توافق تدوین شود. در  

ای جزئیات موافقت نمود، اما در پارهی  ینهاقانون اساسی موقت تا تدوین قانون اساسی  

مذاکرات بین احزاب برای تعیین اصولی که قانون نهایی باید   1۹۹۳به توافق نرسید. در  

 ی از آن تبعیت کند به توافق رسید و بر این اساس قانون اساسی موقت از سوی کمیته

 
11 Javier Martinez-Lara, (1996), Building Democracy in Brazil: The 
Transition of Constitutional Change, 1985-95, MacMillan Press. 

 1۹۸۸قانون اساسی برزیل،  12
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_l

eyes_pais_b_1_en.pdf 
13 Heather Deegan, (2014), Politics South Africa, Routledge. 
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به    1۹۹۴از دوران آپارتاید در    ماندهباقی  و پس از تصویب مجلس   احزاب تهیه  منتخب 

موقع اجرا گذاشته شد. قانون موقت یک نظام دو مجلسی را به وجود آورد؛ مجلس ملی 

با انتخاب مستقیم مردم بر اساس نمایندگی نسبی، و مجلس سنا متشکل از نمایندگان 

منتخب ایاالت. یک دادگاه قانون اساسی نیز ایجاد شد. مجموع این دو مجلس نقش  

مؤسسان را بر عهده گرفت تا ظرف دو سال قانون اساسی نهایی را تهیه کند.    مجلس

چند  دموکراسی  از جمله  نهایی  قانون  اساسی  اصول  موقت  قوا، قانون  تفکیک  حزبی، 

فدرالی را تعیین  -ها، تنوع فرهنگی و زبانی، حقوق شهروندان و نظام نیمهتضمین آزادی 

درصد( در مجلس ملی و توافق   ۷۵اکثریت )-ریک ابکرد. مقرر شد که تصویب قانون به

می دو مربوط  ایاالت  به  که  مواردی  در  سنا  مجلس  نیاز  سوم  باشدداشود،  در   شته  و 

قرار گیرد و  ید  أیتصورتی که چنین اکثریتی عملی نشود، قانون با اکثریت ساده مورد  

شود. ی  ینهای  صددر  ۶۰اقل  حمایت حدمستقیم مردم گذاشته شود و با    پرسیهمهبه  

مجلس قانون اساسی ظرف دو سال همراه با کسب نظرات مردم متنی را تهیه نمود که 

نظر واقع هایی از آن ایراد گرفت و دوباره متن مورد تجدیددادگاه قانون اساسی به جنبه 

از تصویب مجلس و   قانون اساسی، متن  ید  أیت شد و پس  پرزیدنت    ی امضابه  دادگاه 

شد، به موقع اجرا  ی  ینها  1۹۹۸جز چند مورد که تا  ه ب  1۹۹۷نلسون ماندال رسید و از  

ترین قوانین اساسی جهان است  مفصلاز آن زمان این قانون اساسی که از    1۴آمد.در

 1۵ترمیم شده است.  بارچندین 

 
حمله:عراق دنبال  صدام   ی به  دیکتاتوری  رژیم  سرنگونی  و  عراق  به  امریکا 

حسین، با ائتالف جریانات مختلف سیاسی، ملی و مذهبی یک مجمع ائتالف موقت در 

  ۲۵تشکیل شد، و با اعمال نفوذ امریکا یک »شورای حکومتی« متشکل از   ۲۰۰۳سال 
 

14 https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_South_Africa 
افریقای جنوبی،  قانون اساسی   1۵

1۹۹۸https://www.gov.za/sites/default/files/images/a108-96.pdf 
16 Saad N. Jawad, (2021), Iraq after the Invasion: From 
Fragmentation to Rebirth and Reintegration, Springer. 
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نمایندگان ملیت و  نسبت تعداد جمعیت  به  نمایندگان مذاهب  تدوین ها مسئول  نفر 

طور خالصه (، یا قانون اساسی موقت، شد. این قانون به TALامور گذار« )  ی »قانون اداره

ها از جمله مذهب )ضمن  به اصول قانون اساسی نهایی از جمله حقوق شهروندان، آزادی 

گذاری است!(، اشاره کرد، ساختار  قانونبر این امر که اسالم مذهب رسمی و منبع  کید  أت

جمهوری را معین نمود، و تاریخ ریاست یاسی موقت، یعنی مجلس موقت و شورای  س

نویس قانون اساسی نهایی را مشخص ساخت. در سال  پیش انتخابات مجلس اصلی و  

این مجلس    ۲۰۰۵ انتخاب شد.  نهایی  اساسی  قانون  تدوین  برای  مجلس ملی موقت 

نویس قانون نمود و در میان اختالفات و  پیش  ی تهیه مور  أمقانون اساسی را    ی کمیته 

نویس تهیه و تصویب شد پیش های شیعه و سنی،  ویژه بین گروهبههای بسیار  درگیری 

توافق شد    همچنینمردم رسید.  ید  أیتسراسری در همان سال به    پرسیهمهو در یک  

بازبینی قانون برای   ی که اولین مجلس ملی پس از تصویب قانون اساسی یک کمیته 

 1۷های احتمالی را به وجود آورد.ترمیم 

 
فزاینده  :نپال تضعیف  مبارزات   ی با  افزایش  و  استبدادی  سلطنتی  نظام 

های نپالی احزاب مختلفی در خارج از کشور ایجاد کرده و خواهی، تبعیدی دموکراسی

، ناپایداری 1۹۹۵هایی برای تدوین قانون اساسی جدید انجام داده بودند. از سال تالش

عام خاندان سلطنتی توسط ولیعهد که خود نیز قتل ها، و  رژیم حاکم، قیام مائوئیست 

های خشونت آمیز مشکالت رژیم افزوده بود. با افزایش درگیری خودکشی کرده بود، بر  

از   داخلی  نوعی جنگ  آغاز  از  مختلف، پس  در شهرهای  کشتار  قوای 1۹۹۷و  بین   ،

بس بر قرار شد. برادر شاه که به سلطنت رسیده  آتش ها برای مدتی  یستحکومتی و مائو

ا پیوسته بودند، صادر کرد و بود دستور سرکوب شورشیان را که دانشجویان هم به آنه 

ها و احزاب اپوزیسیون یست مائو  ۲۰۰۵کردند. در  ها یکی پس از دیگری سقوط می دولت

برای برقراری دموکراسی به توافق رسیدند، و اعتصابات سراسری شاه را ناچار ساخت  

 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Iraq 
18 Ramjee P. Parajulee, (2000), The Democratic Transition in 
Nepal, Rowman & Littlefield Publishers.  



  

 
 

 فرایند و موانع تدارک قانون اساسی جدید  9

مجلس مؤسسان اری  زگبه بری  أرپارلمان    ۲۰۰۶انتخابات موافقت کند. در  اری  زبرگکه با  

را در  از هفت حزب کنترل دولت  ائتالفی متشکل  و محدود ساختن قدرت شاه داد. 

ها شد. رهبران مائوئیست وارد پارلمان شدند، و دست گرفت و وارد مذاکره با مائوئیست 

برای مدت کوتاهی به دولت ائتالفی پیوستند. در همان سال پارلمان رای به  ۲۰۰۷در 

 ۲۰۰۸ها بود، داد. در  های مائوئیست نظام سلطنتی دویست ساله که از خواست   ی الغا

ها بیشترین رای را آوردند، و نپال جمهوری مجلس مؤسسان تشکیل شد و مائوئیست 

ب اما  شد.  ادامهه اعالم  درگیری   ی خاطر  و  مؤسسان  اختالفات  مجلس  االجل ضربها 

 ی مجلس مؤسسان که موفق به تهیه   ۲۰1۲انداخت. در  خیر  أتقانون اساسی را به    ی تهیه 

در  پیش  شد.  منحل  بود،  نشده  قانون  مجلس    ۲۰1۳نویس  برای  دیگری  انتخابات 

ها بیشترین شد و این بار حزب متمایل به چپ کنگره و نه مائوئیست ار  زبرگمؤسسان  

ب  آرا به تصویب    ۲۰1۵انون اساسی جدید تهیه شد و در سال  دست آورد. متن قهرا 

نژادی، چند قومی،  پارلمان رسید. این قانون »جمهوری فدرال« نپال را کشوری »چند

و  چند غیر  چندفرهنگی،  »مستقل،  کشوری  و  خودقابل مذهبی«،  با  تفکیک،  مختار، 

  1۹گیری سوسیالیستی...« اعالم نمود.سمت

 

خالصه  به کامالا آن طور  شرایطی  در  و  متعدد،  موارد  این  تمامی  که    چه 

های بر خالف شرایط انقالب   --دهند، این است که  متفاوت از یکدیگر نشان می

که و    یک  سیاسی کالسیک  کرده  را سرنگون  قبلی  رژیم  اصلی    ساا أر جریان 

تصویب   به  و  تهیه  را  اساسی جدیدی  نمونه می قانون  آخرین  و  آن   یرساند، 

مذاکره، توافق یک قانون اساسی جدید تنها از طریق    – ایران بود    ۱۳۵۷انقالب  

رژیم کهن به ، در شرایطی که های سیاسی مختلف اپوزیسیون و ائتالف جریان 

، در داخلی و خارجی یا سقوط کرده و یا سقوط نهایی خود را پذیرفته  هر دلیل

، تهیه و به تصویب شودز طریق دموکراتیک انتخاب می مجلس یا نهادی که ا

 
-https://lawcommission.gov.np/en/wpقانون اساسی نپال  19

content/uploads/2021/01/Constitution-of-Nepal.pdf 
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مردم می موانع نهایی  و  با مشکالت  ایران  امروز  امر در شرایط  این  اما  رسد. 

 فراوانی روبرو است.

  

 مشکالت پیش رو در ایران

قانون اساسی جدید بحثی   ی بارهکه آیا در مقطع جنبش کنونی بحث در  سؤال این  

ربطی نیست اما بستگی به برداشت ما از اوضاع و احوال  بی  سؤالموقع است یا نه،  به

( حکومت موفق 1توان در نظر گرفت.  جاری دارد. در شرایط فعلی چند سناریو را می 

ها و باز تا مدت   و به محاق ببرد  سرکوب کند   زن، زندگی، آزادی را کامالً   خیزششود که  

ظهور   تا  ادامهش  خیزو  گذشته  روال  به  دهد.    ی دیگری،  جنبش  ۲حیات  با  ( 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،    ی های چندگانه بد و تداوم بحرانیا  ادامهفرازوفرودهایی  

با برقراری   یا  محیطی و روابط خارجی، مشکالت حکومت را به حدی برساند که زیست

آشوب تا   ی ای، قدرت را در میانه منطقهیک درگیری نظامی دولت نظامی و یا تحریک  

کند.   حفظ  ادامه۳مدتی  بحران  یگریختهجسته  ی (  ترکیب  و  بخش  جنبش  ها، 

ای  سرعت اوج تازه به( جنبش  ۴ای از بلوک قدرت را از بدنه نظام جدا کند. و  فزاینده

ها بگیرد و حاکمیت توان کنترل آن را نداشته باشد. واضح است که هر یک از این سناریو

چه برای حکومت و چه جنبش و اپوزیسیون با مشکالت و موانع بسیاری روبروست. در 

مورد بی   ویژه اولی بحث قانون اساسی جدید در این مقطع کامالًبه دو سناریوی اول،  

ویژه  بهتواند یک تالش ذهنی و آکادمیک باشد. اما در دو مورد بعدی  تنها می است و  

بسیار ضروری    جدید  مورد آخری، بحث تالش برای چگونگی تدارک تدوین قانون اساسی

 و حیاتی است.  

تکیه من در اینجا مبتنی بر فرض تحقق سناریوی آخری، با تاکید بر موانعی  

ویژه اپوزیسیون چپ و مترقی با آن روبروست. بهاست که جنبش و اپوزیسیون  

تر و سناریوی اول را  ناممکن توجهی به این موانع، تحقق سناریوی آخر را  بی

میمحتمل  سیاسی  تر  نظام  آینده،  در  حاکمیت  تغییر  صورت  در  یا  سازد، 

 خواهانه خواهد بود. ترقیهای جانشین عاری از خواست
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 ائتالفتوافق و 

نقش    تنهاییبهتواند  که آیا یک جریان واحد اپوزیسیون می  سؤالپاسخ به این  

هایی که بدیل منفی است.    پردازان، قطعاًیاؤرجز برای  به عهده گیرد،  رهبری را تا پایان بر

اند که با کمک تبلیغات طلبان و راست سکوالر  سلطنت اند، یکی  خود را مطرح کرده

دستگاه  رسانه موفق  و  جمله ها  از  غربی  نهادهای  حمایت  و  تبلیغاتی،  وسیع  های 

گوناگون  اندیشکده هر  –های  نیز نظیر »کنفرانس«  و  تاون،  اخیر جرج  چند مضحک 

از وضع    زدهدلو حمایتی که از بخشی از مردم    --دعوت به کنفرانس امنیتی مونیخ  

از   و  سلبریتی بهموجود،  کرده اصطالح  دریافت  می ها  دامن  را  توهم  این  که اند،  زنند 

های ای جریانات و حمایت دولتو یا با پذیرش رهبری رضا پهلوی توسط پاره  تنهاییبه

می  برسند. غربی،  هدف  این  به  با    توانند  غیبی  امداد  به  دل  که  هم  خلق  مجاهدین 

امریکایی  کان نئو  ی واسطه واحدی بستههای  جریان  هیچ  که  است  این  واقعیت  اند. 

به  تنهاییبه نیست  ائتالف   بدیلیک    قادر  از  ترکیبی  تنها  و  شود،  تبدیل  های واقعی 

ای که به ترسیم مقالهدر    قبالً  ، در این زمینهتواند چنین نقشی را ایفا کند.  مختلف می 

به جزئیات این رو  ازاین،  امنوشته تفصیل  به  اختصاص داشت  ماتریس اپوزیسیون ایران

 اشاراتی خواهم داشت. پردازم و در زیر تنها به آن ها نمیائتالف 

تدوین یک قانون اساسی جدید، همان طور که در مورد تمام کشورهایی که در باال 

شود، در شرایطی که رژیم قبلی به دلیل مبارزات داخلی و  ها اشاره شد دیده می به آن

یا فشارهای خارجی یا ساقط شده و یا سقوط نهایی خود را پذیرفته، توسط نمایندگان 

اما در شرایط نبود دموکراسی،    .پذیرددر یک مجلس مؤسسان صورت می   منتخب مردم

قانون یا -گرد«ی متشکل از جریانات اپوزیسیون نوعی پیشایک مجمع موقت یا »میز 

کند. )پیشنهاد قانونی موقتی را برای تدوین قانون نهایی و دوران گذار به آن تهیه می 

عطف بسیار مهمی است، اصل نقطه حسین موسوی، ضمن آن که از نظر نمادی  اخیر میر

برگزاری یک رفراندوم را بدهد و به این ترتیب    ی را بر این گذاشته که حاکمیت اجازه

غیر  کم در شرایط کنونی  دستکناری خود از قدرت رضایت دهد، امری که  به بر  عمالً

ای جز این نداشته باشد.  به جایی رسد که رژیم چاره  تصور است، مگر آن که جنبش قابل 

ها اشاره شد، خواهد داشت،  در آن صورت نیز وضعیتی مشابه دیگر کشورهایی که به آن 
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و ناچار است که قبل از تشکیل مجلس مؤسسان، مجمع یا میزگردی برای تدارک پیشا  

   قانون اساسی به وجود آورد.

ای بودن تدوین قانون اساسی برای تدارک رحلهآنچه مسلم است در هر صورت، دو م

های اصول و جهت   مجلس مؤسسان امری ضروری است. حضور در مجمع موقت که عمالً

کند، فرایندی قانون اساسی نهایی، و در مواردی دادگاه موقت قانون اساسی را تعیین می 

گرد میز اصلی این است که چه کسانی در چنین مجمع موقت،  سؤال  بسیار پیچیده دارد.  

داشت.   خواهند  شرکت  دیگری،  عنوان  هر  که  همانیا  آراتو  آندرو  که  ترین  مهم طور 

صدام، -کند، به جز شرایطی نظیر عراق پساها را در این زمینه دارد اشاره می بررسی 

با صدور رسما  برمر  پُل  که  امریکا  کنترل  جریاناتی   تحت  چه  که  کرد  تعیین  فرمان 

ها، از جمله منع صدری   –توانند در مجمع موقت حضور داشته باشند  توانند یا نمیمی 

ناسیونالیست بعثی -نو و  عرب  ها،  به  --های  که  جریاناتی  نمایندگان  موارد  تمام  در   ،

  گردی شرکت خواهند داشت. درجات مختلف در میان مردم پایه دارند در چنین میز

چند مواردی  طرح  با  تنش آراتو  به  نپال  و  مجارستان  لهستان،  در  از جمله  و گانه  ها 

کند، و توضیح هایی که برای وارد شدن به این مجمع موقت انجامیده اشاره می درگیری 

پارهمی  مواردی  در  که  به    ای دهد  متوسل  مجمع حتی  این  در  برای حضور  جریانات 

 گرد،زیم  ای  موقت  مجمع  نیچنتوان گفت که در  می  ی طور کلبه  ۲۰خشونت نیز شدند. 

 زنان،   ها،تیمل  جمله  از  ت،یجمع  از  یخاص  یها بخش  ندگان ینما  بر  عالوه 

 و   ،یتیجنس  و  یجنس   ،یمذهب  یهاتیاقل  جوانان،   کارمندان،  کارگران،

جمله  کارشناسان  س  یحقوق  نیمتخصص   از  علوم  اقتصاد  یاس یو   ، دانان   و 

کهن به درجات مختلف نقش   میرژ   یسرنگون  ان یکه در جر  یایاس یس  اناتیجر

  . دارند  کنندهن ییتعنقش    اندمردماز    یبخش  تیمورد حما  لیبه هر دل  ایداشته و  

در ایران بسته به این که جنبش زن، زندگی، آزادی چه مسیری را و چگونه طی کند،  

و جریانات اپوزیسیون داخل و خارج از کشور چه نقشی را ایفا کنند، ترکیب احتمالی  

بعدی آن بسیار متفاوت    ی قانون اساسی و مرحله-کنندگان در مجمع موقت پیشاشرکت 

 خواهد بود.
 

20 Andrew Arato, (2009), p.76. 
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شکلی   به  و  واقعاگر  اپوزیسیون  امروزی  شرایط  به  رمانتیک  نه  و  بینانه 

فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه نگاه کنیم، و اگر اقدامی مناسب در جهت تغییر  

های یک خواستمین  أ تخواه و  ترقیاین شرایط صورت نگیرد، برای نیروهای  

د بود. موانع  قانون اساسی مترقی دورنمای چندان درخشانی در پیش نخواه

بسیار  فعلی  ترکیب  به  توجه  با  قانونی  چنین  رساندن  تصویب  به  و  تدوین 

 اند. فراوان 

 

 موانع 

های طرحی برای قانون اساسی مترقی، از جمله نظام قبلی به ویژگی  ی در مقاله

،  امور قضائیدین از دولت و آموزش و  ی  یجدا حکومتی جمهوری پارلمانی، سکوالریسم و  

آزادی  فدرالیسم،  و  تمرکز  برابری عدم  اجتماعی،  و  سیاسی  و-های  عدالت    طلبی 

ها است که هر یک از این ویژگی  اجتماعی، و محافظت از محیط زیست، اشاره شد. واضح

 طرفداران و مخالفینی جدی خواهد داشت.  

مورد   راستسلطنت،  نظام سیاسیدر  بلوک  و  یا   طلبان  و  سلطنتی  نظام  یک 

کنند و اگر به هر دلیل  جمهور را طلب میرئیس جمهوری ریاستی با اقتدار زیاد برای  

 خود را پیش خواهند برد. در مجمع موقت اکثریت یابند، خط

های های وسیعی از چپ و راست و مذهبی ، با آن که گرایشسکوالریسمدر مورد  

و تصویب تمام و کمال آن در قانون به آن ید  أیتاند، اما  موافقسکوالر با این خواست  

کنند نخواهد بود. جنبش هر مسیری را طی کند، بسیاری ای تصور می راحتی که پاره 

شان در جامعه باقی خواهند بود. تعداد مسلمانان های غیر حکومتی و پیرواناهللآیتاز  

سکوالر هم کم نیستند، و هم اکنون هم بلوکی از آنها در حال    حکومتی اما نه لزوماًغیر

های جنبش یعنی در کردستان و گیری است. حتی در دو بخش از مهم ترین پایهشکل

. در غیاب یک بلوک بلوچستان، روحانیون و مذهب نقش مهمی داشته و خواهند داشت 

 ش آموزاز دولت، ین دسکوالر بسیار قوی، این خواست اساسی جنبش در مورد جدایی 

جدی روبرو خواهد بود، و ممکن است که نظیر قانون اساسی   با مخاطراتی  امور قضائی و  
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 ی مداخلهعدمید  أیتمشروطه ایران و نیز قانون اساسی عراق، ضمن بازی با کلمات و  

 گذاری نیز قرار گیرد. قانونمذهب در دولت، دین رسمی اعالم شود و مبنای 

با جوّهم، می   فدرالیسمدر مورد عدم تمرکز و   سازی  دانیم که جریانات راست 

ها، در حالی که هیچ یک از آنها چنین  طلبی ملیت ییجدا حول تمامیت ارضی و ادعای  

در  به رسمیت شناختن حقوق خاص خود  تنها خواستار  و  نکرده  را مطرح  سیاستی 

ک  ی محدوده مخالفت  تمرکز  عدم  و  فدراتیو  گونه خواست  با هر  و ایران هستند،  رده 

 کنند و خواهان یک نظام سیاسی متمرکزاند. می 

توان انتظار ، البته طنزآلود است که می های سیاسی و اجتماعیآزادیدر مورد  

  آن که لزوماً طر  اخهب طور رسمی با آن مخالفتی نشان ندهد، نه  داشت که هیچ جریانی به 

شاید به جز   –ها باور دارند، چنانچه هیچ قانون اساسی  جریانات به این آزادی   ی همه

ها را محدود کرده باشد، بلکه توان یافت که آزادی را نمی –برزیل  1۹۶۷قانون اساسی  

غیر )های(  جریان  که  خاطر  این  میبه  قدرت  به  که  می دموکراتیکی  توانند رسند، 

 ها را فراهم کنند.  انون« امکان جلوگیری از آزادی راحتی،با قید »مگر به حکم قبه

عدالت اجتماعی و خواه در مورد  ترقی اما اختالفات بین بلوک راست و چپ و  

قانون اساسی، به اوج   محیطیزیستطلبی و  -های اقتصادی، برابریجنبه  اصوالا

که از اغلب  یدی  أیترسد. بلوک راست منافع طبقاتی خود را در نظر دارد و با  خود می

گیرد، می علوم سیاسی    دست راستی    و متخصصینلیبرال و وکالی لیبرال  ودانان ناقتصاد

ها و سندیکاهای دولت، مخالفت با تقویت اتحادیه  ی بر رشد اقتصادی، عدم مداخلهکید  أت

های دیگر دارد. در ها و بسیاری جنبهکارگری، کاهش خدمات رفاهی، کاهش مالیات

جریانات چپ »رادیکال« را داریم که بدون توجه به امکانات برخی  طرف دیگر افراط  

کنند  مرحله طلب می آلی خود را بالفاصله در همین  ایدههای  واقعی اقتصادی، خواست

وعده با  بلندو  خواهان  های  جمله  از  و  اجتماعیپروازانه،  نهادخودشدن  های گردانی 

ساعت کار در هفته با    ۳۵  برگماری  تمام مدیران از طریق انتخابات،  تولیدی و خدماتی،

آمد در آن، و بسیاری موارد دیگر هستند. شکی نیست که بر قراری ورفتاحتساب زمان  

 ی بینانهواقعراست و چپ عملی نیست، مگر با در نظر گرفتن  توافق بین این دو افراط  

 را ممکن سازد.  ها که امکان ایجاد تعادل بین خواسته  یشرایط
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در مقابله    های رادیکال، که مستقیماًباال مطرح شد، چپ در تمام کشورهایی که در  

های مردمی بودند، در مذاکرات قانون کننده داشتند و دارای پایهتعیین با رژیم حضور  

جمله از های اساسی مترقی  هایی شدند. قانون اساسی شرکت کردند و ناچار به سازش

ه نپال  و  جنوبی  افریقای  پرتقال،  اساسی  سوسیالیست قانون  محصول حضور  و مه  ها 

دانم که بخشی از البته می  ها بود.ها در فرایند تدوین آنها و توافقشرکت در مذاکره

ها این حرکت  اصواًل  و  ،نداشته باشدای از این بابت  نگرانی  ممکن استچپ رادیکال ما  

 ی رهبری طبقهخود  که    بر این باور باشدو    ،دندابهای »بورژوایی« را مردود  خواست  و

قانون   ،ی جمهوری شوراییاستقرار بالفاصله   باو    رفتهعهده گ کارگر یا رهبری خلق را بر

  د! نرسامی سا تهیه و به تصویب أاساسی جدید را ر
 

 مخاطرات 
کلبه اپوزیسیون موجود صورت   ی طور  تغییری در وضعیت  که  مادام  نظر من  به 

جایی رسد که مجمع موقت پیشا قانون اساسی تشکیل شود، ه نگیرد، هر زمان که کار ب

مذهبی  و  سکوالر  راست  بلوک  غیروزن  بود.  های  خواهد  سنگین  بسیار  بر حکومتی 

دموکراتیک آنها، تالش   های ارتجاعی و ضدطلب، شعارهای اخیر جریانات سلطنت خورد

حیثیت  ساواکیبرای  و  ساواک  به  معنی و    ،هابخشی  پهلوی،    دار  سکوت   گویای  رضا 

 . استایران   ی آینده برای  ی مدآخطرات چنین پی

 

  آمیز است. مخاطرهویژه به اوضاع چپ سوسیالیست  

ایران    سوسیالیست  و  بهچپ  مبارزات  قرن  یک  بفداکاری رغم  هم  خاطر هها، 

های حاکم گذشته و جناح   ی وقفهخاطر تبلیغات بیه خطاهای سیاسی گذشته و هم ب

 ی بدنه   های مردمی خود را از دست داده است. خود شدت تضعیف شده و پایهبه کنونی،  

و تماما از سوسیالیسم بریده و   شدت تکیده است. بخشی از افراد آن کالًبه چپ هم  

تر شده اند. بخش دیگری نیز چپتر و ضد  راست ها هم  ها حتی از لیبرال ای از آنپاره

تمامی تغییر و تحوالتی که در جهان صورت گرفته هنوز در حال و هوای    به  اعتنابی 

اوایل قرن بیستم قرار   ی برداشتی، آن هم نه چندان دقیق، از کمون پاریس و روسیه
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ای  جداگانه  ی ها موضوع نوشته های این جریانات که بررسی آندارند. نگاهی به »برنامه«

های دیگری از چپ با  دهد. با آن که بخش خوبی نشان می هاست، این واقعیت تلخ را ب

آرمان برخوردی  حفظ  و  مختلف  درجات  به  سوسیالیستی  شرایط واقعهای  به  بینانه 

موفقیتی در جلب حمایت  تاکنون  دهد، آنها نیز  هایی را انجام می مشخص امروزی تالش

نسل   ی کننده در این زمینه ظهور و حضور فعاالنه امیدوار  ی اند. جنبه نداشته مردمی  

جدیدی از چپ در داخل ایران است، که باید امیدوار بود بتواند نقش مهمی در پیشبرد 

چپ در این مقطع از    ی خواهانهترقیهای  خواهانه و انعکاس خواستترقیهای  است سی

 ایران ایفا کند.   ی تحول جامعه

این امکان هست که  اگر تغییری در این وضعیت چپ صورت نگیرد،    ی،طور کلبه

برای  باشد.  داشته  مشارکتی جدی  اساسی جدید  قانون  تدارک  در  نتواند  حتی  چپ 

تکانی درونی نیاز جدی به  خانه گیری از چنین وضعیتی است که چپ عالوه بر  پیش 

نیروهای   لحظه ترقیجلب همکاری دیگر  از همین  بتواند  تا  دارد  و دموکرات   یخواه 

از طیف  بلوک چپ و مترقی، متشکل  ایجاد یک  های گوناگون چپ،  حاضر در جهت 

برابری  ن  فعاال های سکوالر، و  ای جریانات لیبرال و مذهبی ها، زنان، پاره جریانات ملیت

با ارائه طرح قانون اساسی مطلوب خود در این مقطع از    ی جنسیتی به وجود آید، و 

دست آورد. در غیر این صورت، زمانی که امکان تدارک هتحوالت، حمایت مردمی را ب

قانون اساسی فراهم آید، جریانات راست خواهند بود که جهت قانون اساسی آینده  -پیشا

 را معین خواهند کرد.

 


