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  جاويد ايران 

   .را خواندم تنظيم قانون اساسی]] ايشان در [[در رابطه با پيشنھاد راآقای چمن آنوشته اخير

ه موزآھائی که جايگزين ه موزآ  ،موختن ھستندآانسانھا درھرمقام علمی ويا عملی دائما درجريان 
    .دنھای قبلی ميشو

ن اين است که تا چيزموفق آدراين جريان که غيرقابل کنترل است حکما نظريه قابل احترامی دارند و
   .نچه راکه داريد ازدست ندھيدآمحکمی بدست نياورده ايد  و

کشورھا بمناسبت نيازجامعه با اصالحات ويا متمم اساسی  ترديد نيست که ھرقانونی حتی قوانين
نمره اول ازنظرتعداد  ،يکنم که قانون اساسی اياالت متحده دراين مسيرھائی مواجه ميشود وتصورم

ھم به متمماتی نيازيافت که به  )١٩٠۶( کما اينکه قانون اساسی مشروطيت ايران و ،متممات است
  .ن رسيدآ

ولی حق ودرستی کاردراين است که تا شرائط الزم برای الحاق متممات ديگربه قانون اساسی 
ن آتداوم اجرائی  قانون اساسی مشروطيت که اصالت ومشروعيت ھمان  ،مشروطيت فراھم نيست

ست باپشتوانه انقالب مشروطيت ودستاوردھای رفاھی وامنيتی وشرافتمندی ملت ايران ھموند بوده ا
   .درپايگاه احترام وقطب فلسفه سياسی مبارزه قرارداشته باشد

 ،نه ھای حقوقی قابل دفاعی نداردتنظيم متن قانون اساسی جديد عالوه براينکه درشرائط فعلی زمي
وعالوه براينکه محول ساختن اين کارمھم برعھده ايرانيان خارج ازکشور ازاصالت قانون خواھد 
کاست  وعالوه براينکه تاکنون ايرانيان چندين متن قانون اساسی نوشته اند که سخت بابی اعتنائی 

ن آن سبب بی مصرفی آوردن آ در به اجرافاصله زمانی نامعلوم برای  ،مواجه شده وعالوه براينکه
اکنون به لزوم تنظيم قانون اساسی  ھموقتی از ؛خواھد بود، تالی فاسد مھمتری که دارد اين است

، اين خود قريينه ای است که نسبت به اصالت وحقانيت وصالحيت قانون اساسی باورمنديمجديدی 
شک  و .طنت طلبان باشد شک وضعف وارد استمشروطيت برای اينکه پايگاه فلسفی مبارزه سل

   .ن درجايگاه قطبيت استآاستواری وضعف دراصالت ھرچيز مانع از

  بااحترام اميرفيض                                                                                     

  

   :توضيح

است که اين نوشته رو به من است، ولی در رد وبدل ھايی که اينجانب با آقای چمن آرا وديگر ھمرزمان درست 
واره براين باور استوار بوده ام که بريدن بند ناف از بدنه قانون اساسی دررابطه با قانون اساسی داشته است، ھم

ھرگز قانون اساسی  که یاز ايرانيان هآن گرو کهرا در وضعيت بی ھويتی قرار ميدھد. چرا يرانيان اومتمم آن  ١٩٠۶
به  و متمم آن خودرا ايرانی بناميم. ١٩٠۶نمی توانيم بدون اتصال به قانون اساسی  رژيم اسالمی را نپذيرفته ايم

  تارنمای من در آدرس زير نگاه کنيد: 

http://peymanmeli.org/Constitution/Default.asp   
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