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 33/13/2313          هیرمند ف،

 «قانون اساسی»پیرامون  شتابزده تذکرات مختصر و

از چه قرار قانون اساسی تعریف بهترین » تحت سرنامۀنوشتۀ محترم جناب دوکتور سید خلیل هللا هاشمیان را که 
دیگر ایشان اشارات قبل از این جناب دکتور هاشمیان در نوشتۀ  کردم، تحریر فرموده اند، نیک مطالعه« است 

حال که گردیده بود، « نادیده»داشته اند، که موجب بالیدن این  نیز پیرامون یک نگارش این حقیر ه ایکنندتشویق 
 بنده مکث های انتقادی فرموده اند، بازهم فرصتی فراهم ساخته اند تا این نادیده یک بار دیگر در بارۀ نگارش اخیر

برای مطالعه شدن شخصیتی چون ایشان را یافته است و اما وقتی به  یبنده مجالبه خود ببالد، چرا که تحریریۀ 
گردد که از بس نگارش مورد انتقاد را ناچیز یافته  زود درک می نگریسته می شود،جناب ایشان یادداشت انتقادی 

 ق مطالعه نکردن وتقصیر دقی بنده، سرسری از آن تیر شده اند، نگارش ناچیز اند، آن را به دقت نخوانده اند و
گردید،  آن تحریریۀ بی مقدار به دقت مطالعه می گیرد، زیرا اگر را نیز به سر چشم به گردن میآنسرسری خواندن 

که از موضوع اصلی گفته رد  بد وموجود آن از قانون اساسی  از شد که آن قلم بسیار بیشتر به نیکویی واضح می
 به این پراگراف آن نگارش توجه بفرمایند: اول  ندتوقع می رفته است، به عنوان س آن مقالت

 

ه با توسل به آن، به راحتی صالحیت های خود را ب سیئرست که ه اینون اساسی ما فاقد آن عناصر محرکنظام قا» 
و صریح تعریف نگردیده اند، یا  منصۀ اجرا بگذارد، یا شاید صالحیت های قوۀ اجراییه و قوۀ مقننه در قانون دقیق 

گ عمومی سیاسی ما که یکی از متعلقات جامعۀ دیموکراتیک است، برای آراستن کامل مرکبۀ نظام ما کوتاهی فرهن
آنهم سیاسی محدود به  -کند، یا شاید ما از ابزار های صالحیتی این نظام صرفاً و تنها استفادۀ غلو آمیز سیاسی  می

به هرصورت این دو دورۀ ریاست جمهوری   .وریمآ به عمل می –محوطۀ سرتاسری ملی  گروه ها و نه در
رساند که یک عدم تعادل مسؤولیت ها و صالحیت ها در نظام وجود خواهد داشت،  انتخابی به ما این آگاهی را می
حرص ها و آز های گروهی، منطقوی، سیاسی و ایدیولوژیکی دارد که حین تسوید و  این عدم تعادل بیشتر ریشه در
تن چانه زدن های آن وقت حضور داشته اند، یا شاید این قانون ما معجون و مرکبی از تصویب قانون اساسی در م

 «تمایل ریاستی و پارلمانی است که تمام عناصر ضروری این یا آن سیستم را طور مکمل دارا نباشد؟؟ دو
 

چگونگی  مورد  دنیا از نگاه اهمیت کاربردی و در دانم که الزم به تذکر می قبل از متوسل شدن به سند دیگر،
همیشه به آن  کنند که زیاد مورد استفاده قرار دارد و استعمال قوانین، بعضی مواد آنها را مواد اکتیف )فعال( یاد می

ت دولت آگردد، در همه اجرا قوانین دیگر وضع می ،گردد، اثرات تقنینی وسیع دارد، متکی به آن استناد می
هستند  هم مواد دیگری مگر ،. . .ود دارعمر دراز  و رشد یابنده بوده ، مواد اکتیف قانون داشته باشد حضور می

 ،عنعنوی یاتواند، یا اهمیت نمادی دارند،  و یا شده نمی ر امور به آنها استناد نشده به نحوی بسیار فعال نیستند، دکه 
 یا مقاصد خود به آن استناد می اقدامات و هبرای توجیگروه معین سیاسی  ءً بنا م اند، وأیا هم با تمایالت سیاسی تو و

عمر دراز نیز  ودوام  ،و لذا داشت ددار نیز استفادۀ محدود میعادی ،این گونه مواد قانونکنند، اهمیت کاربردی 
آن مسکوت وغیر فعال  عالقمند به آن مادۀ قانون مجال استفاده ازآن ماده را نیافت، محتویاتد، همینکه تمایل ندار
 .ماندمیباقی 

کاربرد آنها در دارای کاربرد وسیع قانون بوده است که نتایج  اشارات این جانب به مواد کلی وبدین ترتیب 
 قوه های ثالثه و ، کرکترچوکات عمومی نظام ،مورد توجه این قلم مواد ،سرنوشت کشور اثرات مهم خواهد داشت

نشان  مارش عیب های قانون اساسی، خاطربه گمان من در ش .مسؤولیت های آنها را تعیین میکند صالحیت ها و
 سازی این مواد بیشتر مطلب زیر بحث را به طور رسا بیان کرده اند.

 

قانون اساسی »  در اصل چنین است:هاشمیان از مقالۀ بنده نقل کرده اند،  رداکتجناب  که ه ایجملاما سند دوم :  و
نه   «ین قوانین اساسی منطقه محسوب خواهد شد،وثیقۀ ملی ماست علی الرغم بعضی خال های آن از مترقی تر

 ایشان یادداشت نموده اند. آن طور که
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فتی است که معموالً برای نظام عرایضی داشته باشم، مترقی ص« مترقی» بارۀ صفت در اینجا میل دارم کمی در
های دیگر استعمال یزچ هم شاید و الت سیاسی، ساختمان ادارییتشک خط و مش ها، قوانین و رژیم ها، احزاب، ،ها
تکامل یابنده  این حزب، این نظام پیشرونده است، ، ، این رژیممترقی حاوی این معنی است که این قانون شود، می

 این خصایل،باشد.  میپیشرفته  نظام سازد، یا خود ترقی های بعدی مساعد می برای انکشاف ورا زمینه  است،
حتی متضاد  همه انواع متفاوت و که اما مسأله این است ی است،پذیرفته شدۀ اصطالح مترق و خصوصیات عام 
( ر آوازه تر استپ  در مورد مترقی بودن ایشان  گرچه که ادعای چپی ها خوانند ) می« مترقی»نظام ها خویش را

 در این حالت مترقی به  که جامعه را به عقب کشیده اند، مدعی مترقی بودن نظام ایشان هستند، یحتی نظام های
، کند می ش پ رمتعلق به خودایدیولوژی خریطۀ آن را با استنباط  هرکه هر گرایش سیاسی و  شود مبدل می صفتی

جو  پس مترقی یک اصطالح نسبی خواهد بود که هرکسی به زعم خودش به میل خود از آن مفهومی را جست و
 نماید.ب

تضمین های مهمی زیرا  بود،  ون مترقی خواهدعناصر پذیرفته شدۀ یک قان دارای از نگاه من قانون اساسی فعلی
آن ما وارث تمام بر اساس ، که را داراست ریخی ماأت سیاسی، جغرافیایی وبرای تشخیص منافع ملی ما، هویت 

و  اصیل آن و انتقال خالص و دارایی های معنوی و مادی وطن خود شمرده شده و بار مسؤولیت نگه داری سالم
حاوی  نیز و ،یمبه همین خاطر وثیقۀ ملی اش می نام  بر عهده خواهیم داشت، ای آیندهآن را به نسل ه متکامل 

این  کند، حمایت می ش راحقوق، که انسان و باشد ارزش های پیشرفتۀ امروزی جامعۀ بشری و رعایت آن ها می
استفاده از این قوه ها بعد  سازد و بهره برداری از تمام نیروهای انسانی را فراهم می حمایت زمینۀ فعال سازی و

 خصلت مترقی در این تعبیر آخری کمتر .گویند اش می «مترقی»شود، به همین جهت  می« ترقی»باعث 
 ،برشمردن نقایص قانون اساسی نه بنده شنگار آن موضوع اصلییاددهانی باید نمود که  جانبدارانه خواهد داشت.

 ست، با سپاس عمیق از داکتر صاحب هاشمیان.کنونی بوده ا ارزیابی آسیب های تعدیل نظام بلکه 
 ومن هللا توفیق

   
 

    

 

 
 


