* پیش نویس قانون اساسی *
نياز به تکرار نيست که جمھوری اسالمی نظامی است تحميلی و در ھنگام رای گيری سال  ١٣۵٧به مردم
ايران دروغ گفته شد و بدون اشاره به نوع رژيم با ارائه يک سری وعده ھا که ھيچگاه به عمل درنيامد
حکومتی که مـّد نظر اسالميون بود وبعد ھا ديديم که دست استعمار از آستين فتنه واليت فقيه بدر آمد به ملت
شريف ايران تحميل شد.
امروز ايرانی پاک نژاد را نتوان بدون برنامه به پای صندوق ھای رفراندم کشيد .برخی بنا براين قرار دارند تا
ملت ايران را در بزرگترين تصميم خود ،در مسئوليتی که بعھده خواھد گرفت طی رفراندمی برای تعين شکل
نظام به پای صندوق ھای رای بکشانند؛ کدام نظام؟؟ نظام جمھوری اسالمی ،جمھوری فدراتيو ،جمھوری
سوسياليستی ...،پادشاھی مشروطه؟ بر اساس کدام قانون اساسی؛ قانون اساسی  ١٩٠۶که بند ھائی از آن
نوعی مذھب گرائی است ،يا مشروطه سکوالر که مذھب و حکومت از ھم جداست؟ چه جمھوری چه پادشاھی
چگونه حقوقی برای بانوان ،شھروندان ارشد و ساير آحاد ملت تامين خواھد بود؟
در راستای تحقق بخشيدن به تصميم گيری بدون دغدغه و بدون شک و ترديد در مورد نظام آينده کشور از
يکسال و اندی پيش جسته و گريخته پيشنھادھايی به من رسيده است ،تا از ھم اکنون پيش نويس دو گونه
قانون اساسی )جمھوری الئيک و ھمچنين پادشاھی مشروطه که نظام پارلمانی اساس کار آن باشد و مذھب در
ھر صورت جدااز اساس حکومت باشد( تھيه شده و به رايزنی ھمگان گذاشته شود .بدين منظور تارنمائی در
آدرس www.peymanmeli.org/constitution :آماده شده تا رھنمودی تاريخی برای متخصصان،
حقوقدانان و ايرانيان گرامی باشد.
گرچه پيش نويس قانون اساسی که بر اساس داده ھای موجود با ھمياری مردم و با شور و مشورت حقوقدانان
و متخصصان قانون اساسی تدارک شود مبنائی دموکراتيک و مدرن برای فرزندان ايران خواھد بود ،ولی ھر
قانونی که پيشنھاد ميگردد چه قانون اساسی باشد چه قانون جزا ،قانون مدنی و يا قانون ھمگانی ،شايد از نظر
مردم وبرخی قانونگذاران بھترين قانون بنظر آيد ولی از نظر افرادی که قانون بر آنھا جاری می گردد ممکن
است اصلح و مورد پذيرش ھمگانی نباشد؛ لذا ضروری است تا تک تک احاد ملت مشارکت ھمگانی داشته و
در بنيان نھادن قانونی که نسل ھا از آن بھره مند خواھند شد سھم داشته باشند.
مردم ايران يکبار در تاريخی ترين شکل و در منطقه ای از جھان ،در زمانی که ھمسايگان ايران در تعصب
دينی آلوده بودند ،با دادن خون ھای زياد صاحب قانون اساسی شده است که در نوع خود با وجود گذشت
نزديک به بيش از صد سال از جمله دموکراتيک ترين قوانين اساسی دنيا محسوب ميگردد.
برخی برآن عقيده ھستند که بدون در دست داشتن پيش نويس قانون اساسی انتخاب اصلح و شفافيت الزم جھت
انتخالب درست نوع حکومت ميسر نخواھد بود و در نتيجه اخذ رای سفيد به شيوه جمھوری اسالمی اختيار
رای دھندگان را در روز رفراندم ملی و تاريخ ساز از آنان سلب نموده و تالش ايرانيان در رسيدن به آزادی
ودست يازيدن به دموکراسی را به بيراھه خواھد بــرد و مردم در روز رفراندم به کليات پيش نويس رای
خواھند داد و مسلما تصويب نھائی قانون اساسی آينده و رايزنی در جزئيات بر عھده مجلس منتخب موسسان و
نمايندگان مردم خواھد بود.
چنين پيشنھادی مسلما خون پدران مارا که برای بدست آوردن قانون اساسی  ١٩٠۶و متمم و ماده واحده ھای
آن را پايمال خواھد نمود و نوع حکومت ايران را به »التاری« خواھد گذاشت.
از يکسال واندی پيش تدوين پيش نويس قانون اساسی ذھن برخی را بخود مشغول داشته بود ولی چون تنظيم
چنين مجموعه ای در تخصص اين افراد و از جمله اينجانب نمی باشد در گفتگو ھا و تبادل ايميل ھا تامل کرده
ام و ھمواره از خميرمايه قانون اساسی ١٢٨۵خورشيدی ) (١٩٠۶دفاع کرده ام.

شايد بسياری بر اين باور باشند ،که امروز نياز به داشتن نسخه ای که تاحدودی مورد بررسی قرار گرفته و
ايراد ھای اوليه آن برطرف شده ضرورت حاد دارد .با سرعت به روز موعود نزديک می شويم و نخواھيم
توانست رای خود را به صندوق رفراندم بياندازيم مگر پيش نويسی از دو نوع قانون در اختيار باشد) .پادشاھی
مشروطه بر پايه پارلمان وسکوالر – جمھوری بر پايه دموکراسی وسکوالر( .بدون داشتن پيش نويس قانون
اساسی رای ملت به آن ميماند که ورقه سفيدی را امضا و ُمھر کرده و در اختيار حاکمان قرار دھيم تا آنچه
»آنان« صالح ميدانند در آن نوشته و حکم کنند.
شايد آنان تا حدودی حق داشته باشند ،اينبار بنفع ملت ھشيار و آگاه و شھروند مطلع ايرانی نيست که ورقه
سفيد امضاء به دست حکومت گرايان بدھد .وظيفه فرد فرد مردم ھشيار و آگاه است تا ديگران و آنانی که کمتر
سواد دارند را نيز به حقوقشان آگاه کنند .ملت است که مرکز دايره حکومت را به پرگار ميکشد و اگر پايه آن
بر جای سست استوار باشد دايره مردم و حکومت از ھم پاشيده و ميتواند در کوتاه مدت به استبداد تبديل شود.
نوع حکومت نيست که باعث دموکراسی يا استبداد ميگردد بلکه مردم ھستند که اجازه برقراری چنين روشی را
ميدھند .وظيفه مردم در يک دموکراسی بسيار سنگين است و استمرار دخالت آنان در ھر ُبرھه از زمان
ضروری ميباشد .بودن واژه »دموکراتيک يا سکوالر ويا پارلمان« در کنار نام کشور نيست که کشوری را
مطلوب برای زندگی ميکند ،بلکه درک راستين و واقعی مردم از حقوق و رفتار به قانون است.
بر ھمه ماست که سرنوشت خويش را رقم زنيم و اختيار آنرا از ھم اکنون در دست بگيريم ،روزی که اين
وظيفه را رھا سازيم انتظار استبداد را خواھيم کشيد.
قبل از رسيدن به زمان حساس و تاريخ ساز بايستی ھمگی از برای امنيت ملی ،سازماندھی به روند گذر به
دورانی که شايد بتوان آنرا دوران طاليی پس از انقالب مشروطه  ١٩٠۶ناميد ،پذيرش قانون اساسی که نظر
طرفداران جمھوری و پادشاھی را بطور يکسان تامين کند دست به دست ھم بدھيم.
ممکن است عده ای ايراد بگيرند؛ حال که رژيم پادشاھی را به جمھوری تبديل کرده ايم برگشت دادن آن اشتباه
خواھد بود و اينبار وظيفه ما تنھا به حذف »جمھوری« وجدا کردن مذھب از حکومت خالصه می شود .در
جواب بايد گفت :ما از امنيت و تماميت ارضی و حاکميت ملی سخن ميگوييم .از دموکراسی سخن می گوئيم و
در سايه اين پديده بايستی حق انتخاب افراد و گروه ھای مختلف در نظر گرفته شود .در سال  ١٣۵٧حق
انتخاب از مردم سلب بود؛ و به دليل عدم حضور قانون اساسی ورد قانون اساسی  ١٩٠۶ملتی سرگردان ودر
ترور ووحشت بسر برد .امروزه نميتوان حقی را از فرد يا گروھی سلب کرد .حکومت از آن مردم است و ھر
کس در ھر مقامی اداره امور کشور را بعھده بگيرد خدمتگزار مردم می باشد .نماد حکومت که ھمانا چگونگی
ساختار نيروی اجرائی است با کار کرد دولت ربطی ندارد .مردم ايران ضامن اجرای قانون اساسی می باشند در
ھر نوع حکومت گذاری که انتخاب شود اين وظيفه بطور موقت به شخص پادشاه و ھيئت وزيران و در رژيم
جمھوری به رئيس جمھور و ھيئت وزيران واگذار می شود .لذا بدون حضور قانون اساسی که تکليف آحاد ملت
را روشن کند چنين گذاری به سوی دموکراسی ميسر نخواھد بود .بدون قانون نمی توان حرکت کرد .بدون
قانون اساسی ملت و مام ميھن به انسانی ميماند که شش و قلب نداشته باشد .چون مردم خواھند بود که در
نھايت با رای اکثريت در مقابل اقليت به پيروزی دست خواھند يافت .لذا حضور قانونی که امنيت و تماميت
ارضی را تامين کند نياز خواھد بود.
فقط بدين ترتيب است که ھمه افراد مردم با آگاھی تمام از جزئيات اساسی شکل نظام آينده باآسودگی خاطر به
آن خواھند پيوست .قانونی که بيش از  ٧٠سال بدون بکار گيری اصولی که ھرگز نه در دوران قاجار ونه در
دوران پھلوی بکار بسته نشده براساس سکوالريسم امنيت و اداره کشور را تضمين کرده است .براساس اين
پروسه ھمه اجزاء جامعه در شکل ابتدائـــی قانون اساسی و يا ھر نام ديگری که به آن داده می شود شريک
بوده و کسی با شک و ترديد به رژيمی که از شکل آن بی اطالع است رای نخواھد داد؛ )مجبور نخواھيم بود
ورقه سرخ و سبز بدست مردم بدھيم( آنچه در رفراندم سال  (١٩٧٩) ١٣۵٧نوعی تجاوز به حقوق مردم و
اھانت به ملت بود که آنان را در حد صغير بحساب آورده و حق رای و انتخاب را از آنان گرفت.

از افرادی که با ارسال نامه و نسخه پيش نويس قانون اساسی مورد نظر خودشان مرا ياری داده اند
سپاسگزارم ولی از آنجا که قانون اساسی  ١٩٠۶و متمم و ماده واحده ھای آنرا ھرگز ترک نکرده ام ضمن
اعالم آمادگی خود برای ھمياری و ھمکاری برای ساخت تارنمای حاضر ھمچنان تا استقرار يک دولت ملی و
برقراری آرامش و تشکيل مجلس موسسان آنطور که در قانون اساسی  ١٩٠۶ومتمم و ماده واحده ھای آن
آمده است برای ھرگونه تغييری در قانون يادشده ھمچنان وفاداری خودرا حفظ ميکند.
از آنانی که در اين راه پيشقدم ھستند و از ابتکار و تخصص علمی برخوردارند و دموکراسی را در سايه آزادی
سخن و انديشه صميمانه پذيرفته اند دعوت می شود تا پيمان ببندند و آينده کشورمان را تضمين کنند .نامه ھای
الکترونيکی خود را به  Javidiran@peymanmeli.orgارسال نمائيد.
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