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 : به ايميل جاويد ايران رسيدايميلی با متن زير  ارديبھشت ٢٢وزر

  ((آقای ح ک؛ 

 حکومت پارلمان ايران "رايستانی"  "قانون اساسی "   باالخره دفتری بنام   يکھفتہ پيش آقای نصر احمدی 
صفحہ خود را  ١٠کامال شعار است آن ھيچ، باز آخر کتاب ھم صفحہ اول کہ  ٣۵را جھت من فرستادند 

 ۵٠٠اين کتاب بنا بہ نوشتہ ايشان آئين فرمانروائی رايستائی ايران است و بر گيرنده   معرفی کرده اند. 
بند (اصل) ماده و تبصره است اين دفتر در آمريگا بہ سامان رسيده و در کتابخانہ کنگره امريگا  "مجلس 

  ن اياالت متحده آمريگا" بہ ثبت قانونی رسيده.پارلما-ملی 

  ک:-آقای ح

ر بشود گصفحہ است ا ١٠٢متن اين دفتر   نمی دانم.   خدمت دکتر امير فيض بدھيد   چگونہ اين دفتر را 
صالح بدانيد بہ خود ايشان (دکتر احمدی) تلفن کنيد کہ برايتان پست کند يا آدرستان را بمن ايميل کنيد يا 

  بفرستم.من برايتان 

  ))     )٨١٨( ٠٠٠٠٠٠۵     شماره تلفن آقای نصر احمدی 

  : ه شدنوشتدر پاسخ 

  با درود و سپاس... 

مخترع پادشاھی «داستان اين آقای دکتر نصر احمدی را گمان کنم خدمتتان عرض کرده ام. او خودرا 
  می داند. » پارلمانی

نی چه؟  نخواھند توانست تعريف درستی بکنند چرا يع» پادشاھی پارلمانی«از اين حضرت دکتر بپرسيد 
و پرسش بعدی من اين خواھد بود که  ،که سالھا پيش من ايشان را آزموده ام وبجای پاسخ طفره ميروند

اگر شما مخترع پادشاھی پارلمانی ھستيد چطور در يونان باستان يا در سال ھايی که پادشاھی ھای اروپا 
در  ١۶٨٨شما زندگی را سر کرده اند؟؟ (در سال » اختراع«د آنان بدون جريان داشته و مجلس داشته ان

   .پی يک انقالب شکوھمند پادشاھی پارلمانی انگلستان بنيانگذاری شده است)

از ميزان سواد من باالتر  بنابراين را کار می اندازد و» زيادی مغزش«اين آقای دکتر نصر احمدی قدری 
  است!. 
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ندارم زيرا درک آن بسيار مشکل » حضرت آقای دکتر!«ه ھای اين مسلما من خيلی عالقه ای به نوشت
خواھد بود...  زيرا پيشينه ايشان را ميدانم ولی اگر استاد اميرفيض بخواھند نمونه ای از کتاب را داشته 

  باشند به عرض ايشان می رسانم و اگر تمايل داشتند به عرض شما خواھم رسانيد چگونه عمل بشود. 

  قانون اساسی که يک نفر نوشته باشد. چگونه قانونی خواھد بود؟ 

  ک-ح

  :نگاه دقيق مي اندازيماستاد اميرفيض  پاسخه ب

  [[برای سرکار... .....  

 موضوع  درباره قانون اساسي 

سرکار..... پيام سرکاردرباره قانون اساسی آقای نصراحمدی ھمراه لطف شما رسيد؛ برای ارسال آن 
  نه حرکت مبارزاتی تلقی ميشود ونه نيازشخصی بدان ھست. ؛ زيراه قبول  زحمت نيستممتشکرم . حاضرب

  که: قانون بطورکلی وضع مقرراتی است برای نظم ونسق جامعه 

  ازسوی مرجع صالحيت دار قانونی وضع می شود؛ -١
 ازسوی مرجع قانونی صالحيت دار تصويب  ودارای مشروعييت قانونی ميشود. -٢

  

رد قانون اساسی ھم جاری است با اين توجه که قانون اساسی بعدازاينکه به ھمين سيره ومسير درمو
عی اجتما جريان افتاد ودوران قانونگزارھا به اتکای آن قانون به ايجاد دستآورد ھای اقتصادی وقضائی و

  ت ملی ميگردد.برای جامعه موفق گرديد واجد مشروعي

انون يك كارشخصي است نه قانون اساسي بنويسم رسد به قاينكه بنده نوعي قانون تاچه بنابراين 
مانند اين است که کسی خودش رارئيس کشوربداند کاری که نوعی بازی کودکان درسابق بوده  اساسي، 

  است.

تولد قانون اساسی راميتوان ازجھاتی به تولد نوزاد تشبيه کرد  ھمانطور که فرق است بين تولد نوزادی 
ميآيد با نوزادی که ازطريق تجاوز بوجود ميآيد. بين قانون اساسی که ناشی که ناشی از ازدواج بوجود 

از انقالب اصيل باشد با قانون اساسی که دراثرشورشی نا پاک با مصالح دخالت خارجيان وحتی خالف 
 ) و خالف اسالم وتاريخ وقيام عليه حکومت وشاه را شرعی نميداند ١٢تشيع تا ظھورامام مذھب تشيع (

  رانی صورت گرفته وبا دستآوردی که ناظريم روبروشده نميتواند واجد مشروعيت ملی باشد.فرھنگ اي

لذا ھرجامعه ای  ؛از آنجا که شريان حيات حقوقی ھرملتی ازقانون اساسی آن کشورنضج وجان ميگيرد
  واجد يک قانون اساسی بيشتر ھم  نميتواند  باشد.
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چه با ماموريت ازسوی بختيار و يا  نت ١٠آنجا که خاطره سنگرحکايت دارد تاکنون شايد بيش ازتا 
 باھرچه بازی ميکنندسرخود به تنظيم قانون اساسی اقدام کرده اند و از آنھا درسنگرھا خواسته شده که <

  >.با قانون ساسی ومشروعيت تداوم آن بازی نکنند

خواھان آن ميشود معنايش المی قانون اساسی جديدی رامينويسد ويا زيرا وقتی يک مخالف  جمھوری اس
 و متمم آن) ھم قائل نيست ١٩٠۶اين است که مشروعيتی برای تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت (
تمکين خودنما ميگردد  بيعت و ،والجرم به اصالت وحقانيت! ھمين قانون اساسی جمھوری اسالمی عمل

  د. نکن است آقای نصراحمدی خواستار آن باشواين چيزی نيست که مم

  بااحترام اميرفيض ]]                                                                                               

  

  

 


