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ت، طرح قانون ، و پس از آخرين اصالحامجلس خبرگان به کار خود پايان داد

  .اساسی را تصويب کرد
 آذر ماه، همه پرسی برای تاييد قطعی قانون 12 و 11ست که روز ااکنون قرار 
ی يکی از مهمترين نهادهای ارابه اين ترتيب جمهوری اسالمی ايران د. اساسی انجام شود

   .حقوقی و قضايی خود خواهد شد
  

سه ماهه مجلس بررسی نهايی پيش طرح کنونی قانون اساسی به دنبال جلسات تقريبا 
پيش نويسی که در خرداد ماه سال طی اين جلسات، . نويس قانون اساسی تدوين شده است

متن تازه . ، و طرح تازه ای ريخته شدجاری به مردم عرضه شده بود، عمال کنار گذاشته شد
  .ود دارددر آن نکات مثبت و منفی و گاه متضاد وج. دارای محتوی يکدست و همگونی نيست

را در خود حزب توده ايران به هنگام عرضه پيش نويس، پيشنهادهای مشخص 
، »مردم« و هم زمان با تشکيل مجلس خبرگان نيز معرض قضاوت همه مردم قرار داد

ارگان مرکزی حزب ما، نظريات و ارزيابی های متعددی را، به طور مشخص پيرامون 
ر بحث عمومی پيرامون قانون اساسی و مهمترين اصول تصويب شده، منتشر ساخت و د

همگان از اين پيشنهادها و ارزيابی ها . چگونگی تدوين آن و محتوی اصول آن شرکت جست
ما در هر مورد، آنچه را که به نظرمان مثبت می رسيد، يعنی مطابق با اهداف . آگاهی دارند

منفی ارزيابی می انقالب بود و به پيشبرد آن کمک می کرد و يا بر عکس، آنچه را که 
 و خواست توده های مردم انقالبی مانياز زمان و حکم انقالب کرديم، يعنی معتقد بوديم که با 

 است، با صراحت و به منظور بهبود متن و تطبيق هر چه بيشتر آن با ضروريات مغايرما 
به  .معينی تکامل جامعه و مطالبات ترقی خواهانه و انقالبی زحمتکشان ايران ابراز داشتي

برخی از اين نظريات و پيشنهادها توجهی نشد، ولی بعضی ديگر مورد توجه قرار گرفت و 
  .در متن قانون اساسی انعکاس يافت

 بر قانون متممیبه دنبال اعالم سرپرست وزارت کشور مبنی بر اين که قرار است 
ضمن  « ،3/9/1358اساسی افزوده شود، ما باز در اعالميه کميته مرکزی حزب، مورخ 

 پرهيز از ارائه پيشنهادهايی که می توان برای تنقيح وتکميل فروعات و جزئيات اصول



متعددی از قانون اساسی داد، پيشنهادهای خود را درباره مسايل مهم و عمده ای که در تثبيت 
، »و تضمين پيروزی نهايی آن نقش موثری خواهند داشتدستاوردهای انقالب و تامين 

در اين رابطه و با استفاده از اين فرصت بار ديگر مجموعه نظريات و ما . مطرح کرديم
پيشنهادهای خود را برای اصالح، تکميل و تنقيح قانون اساسی در اختيار وزارت کشور 
گذاشتيم، و همه اين ها با اين اميد که اين اصالحات مهم و اساسی به سود تثبيت، تحکيم و 

اتيک و خلقی ايران در قانون اساسی جمهوری گسترش انقالب ضد امپرياليستی، دمکر
  .اسالمی ايران انجام گيرد و در متمم قانون منعکس گردد

بايد بازتاب اهداف ضد امپرياليستی، دمکراتيک ما همواره گفته ايم که قانون اساسی 
و خلقی انقالب بزرگ ما باشد و دستاوردهای خلق های ايران را در همه اين زمينه ها تثبيت 

و تعميق اين دستاوردها، يعنی ارتقاء انقالب به مراحل  جيل کند و راه را برای پيشبردو تس
باالتری باز کند يک چنين قانون اساسی خود صالح برايی عليه ضدانقالب ـ امپرياليسم و 

  .پايگاه های داخلی آن ـ می توانست و می بايست باشد
در همه جوانب خود شود، طرح قانون اساسی، که اينک به رای مردم گذاشته می 

حاکميت مردم و تعلق تمامی قدرت به اراده خلق، در مسئله  .پاسخگوی اين انتظارات نيست
ط به زنان و در زمينه تامين آزادی های سياسی و اجتماعی، در مسئله ملی، در مسايل مربو

 نظام ، در مسئلهقدرت و وظايف مراجع  حدودحقوق آن ها در جامعه و خانواده، در مسئله
موارد ميل تدوين  در بسياری. اقتصاد روستايی اين نقض بيش از همه به چشم می خورد

منجر به آن شده که نه » هرچه اسالمی تر باشد «در صورت ظاهرکنندگان به اين که متن 
 و يا مطالبی که قاعدتا در قانون اساسی جايی ندارد شود، بلکه دقت محتوی کاستهاز تنها 

 نياز به تسجيل قضايی آن ها در يک سند حقوقی نيست، در طرح کنونی احکام دينی، که
  . گنجانيده شود

حزب توده ايران از همه هواداران خود و همه مردم ايران دعوت می با همه اين ها 
رای کند که در رفراندم شرکت کنند و به اين سند ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ـ 

   .مثبت دهند
ما قانون اساسی تدوين  ايران شما مردم ايران را، عليرغم آن که چرا حزب توده

  به دادن رای مثبت فرا می خواند؟ شده را انعکاس تمام خواست هايتان نمی دانيم،
در يک ارزيابی کلی، عليرغم نکات منفی ياد شده، در مورد بخش قابل  اواليرا ز

 مثبت مسايل مطروحه را حل توجهی از اصول عمده، قانون اساسی توانسته است به طور
از اين قبيل است فصل امور اقتصادی و اصولی که در زمينه تحکيم استقالل اقتصادی . کند

کشور و جلوگيری از استثمار و کمک به زحمتکشان و در جهت قطع چنگال سرمايه های 
سير  و حياتی ممهارتگر وابسته داخلی از رشته های انحصاری امپرياليستی و سرمايه های غ

سياسی و نظامی کشور يا اصل مربوط به رابطه  يا اصول مربوط به تحکيم استقالل .می کند
يا اصل نظام . استقالل و آزادی و اين که به استناد يکی نمی توان ديگری را مخدوش ساخت

شورايی، که اگر چه آن طور که بايد خلقی و صريح کاربر نيست، ولی در اساس نظام 
ی احزاب و جمعيت ها و يا اصل مربوط به آزادی ها. شورايی را پذيرفته و تثبيت کرده است

يا اصل مربوط به مسکن و بهداشت و آموزش، که در زمينه . انجمن ها و مطبوعات و غيره
  .های حساسی از مسايل رفاهی و معيشتی، در جهت خواست مردم زحمتکش نوشته شده است

اين ها مواد مهمی است و بر شالوده آن ها و با تکيه به آن ها در قانون اساسی 
المی ايران، می توان در راه تحکيم دستاوردهای انقالب و رسيدن به هدف های جمهوری اس

  .واالی آن و پيشبرد انقالب مبارزه کرد
مسئله عمده را حفظ و تحکيم  ما شما را به دادن رای مثبت فرا می خوانيم، زيرا ثانيا

ليسم آمريکا، و  در نبرد عليه امپرياليسم، به سرکردگی امپرياجبهه يگانه همه نيروهای خلقی
عمالش و بقايای رژيم سابق می دانيم و معتقديم که بايد اتحاد و هماهنگی بين همه نيروها، به 



 که همه طرفدار خط امام خمينی، ،نيروهای راستين چپ و نيروهای راستين مذهبیويژه 
. يعنی جهت گيری قاطع و بی تزلزل ضد امپرياليستی و خلقی هستند، حفظ و تحکيم شود

ارويی سرنوشت ساز عليه  واحد همه مردم پيرامون خط امام، که هم اکنون در رويصف
و مطمئن ترين اهرم  آمريکا قرار دارند، عمده ترين وثيقه پيروزی های آينده امپرياليسم

ما نبايد اجازه دهيم که اين صف . پيشرفت در راه آرمان های ضد امپرياليستی و خلقی است
از محتوی ضد امپرياليستی و خلقی خط امام خمينی، رهبر انقالب، اين پيروی يگانه واحد، 

شرايط مشخص کنونی به نحوی است که هر انقالبی آگاه و عالقمند به . شکسته شود
هر چند دارای هر طرح و پيشنهاد بهتر و کامل تری برای قانون اساسی  سرنوشت انقالب،

مپرياليستی، يعنی حفظ و تحکيم صف واحد باشد، بايد بتواند عمده ترين گره مسئله نبرد ضد ا
نيروهای ضد امپرياليستی را، که در عمل همه با هم در مقابل دشمن مشترک ايستاده اند، 
تشخيص دهد و نگذارد که مسئله شرکت در همه پرسی يا نحوه رای دادن به آن، به 

د تفرقه و دستاويزی در چنگ دشمن ما بدل گردد و از آن برای شکاندن صف مردم و ايجا
تشتت، يعنی زمينه سازی به سود ضد انقالب ـ امپرياليسم و عمال داخلی اش ـ سوءاستفاده 

  .شود
تمام اهميتی که برای قانون اساسی، به عنوان مهمترين سند حقوقی و   ما باثالثا

اين قضايی کشور و راه گشای پيشرفت های آينده قايليم، فراموش نمی کنيم که در هر حال 
واقعی و تجربه مردم و مبارزه نيروهای انقالبی است که نقش تعيين کننده را دارد و زندگی 

هر سندی، به هر نحو تدوين و تهيه شود، بدون حمايت مردم و بدون انطباق با نياز زمان، 
 و حداقل آن خواهد بود که با متممی تکميل شود و نظريات قدرت اجرايی نخواهد داشت
  .ق با روح زمان و با خواست مردم در آن گنجانيده شودپيشنهادهای درست و مطاب
 و اراده دوران ساز آن ها جهت حرکت تاريخ را جنبش توده هاولی در هر حال 

تعيين می کند و توده ها هستند که سرانجام مهر خود را بر هر سند و مدرک تاريخی خواهند 
ت تاثير بر آن ها، همراه کليه بايد به سر منشا، به علت، به شالوده توجه کرد و در جه. زد

  .نيروهای ترقی خواه و ملی خلق رزميد
  ! هموطنان

يم و به قانون اساسی با حفظ نظريات انتقادی خود، در همه پرسی وسيعا شرکت کن
در اينجا به هر حال ما در يک صحنه ديگر در هماوردی در مقابل . دهيمجديد رای ب

. ه های متعددی را در اين مقابله پشت سر گذاشته ايمتاکنون ما صحن. امپرياليسم قرار داريم
اين بار نيز بايد بر امپرياليسم، به ويژه امپرياليسم آمريکا، و بقايای رژيم شاه مخلوع پيروز 

همان است و بکوشيم تا همه کس ببيند و بداند که سنگرها در اين صحنه نبرد نيز . شويم
 نبردهای ديگری در پيش .م و عمال اوستمسئله اصلی همان کسب پيروزی بر امپرياليس

بکوشيم تا هشيارانه و با آگاهی انقالبی، اصول مثبت قانون اساسی را به حربه . روی است
  .ای در اين نبرد و برای پيشبرد انقالب بدل کنيم

حزب توده ايران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و با احترام به 
 آن تعيين می شود، به خاطر تثبيت، تحکيم و گسترش دستاوردهای موازين قانونی که توسط

انقالب، به خاطر تعميق هر چه بيشتر جنبه های ضد امپرياليستی، دمکراتيک و خلقی انقالب 
بزرگ ما، به خاطر ريشه کن کردن تمام آثار و عواقب سلطه امپرياليستی در همه شئون 

ر سلطنت استبدادی، به خاطر تشکيل جبهه متحد زندگی کشور و سيطره نظام فاسد و تباهی آو
خلق، به خاطر تحقق برنامه پيشنهادی حزب ما و خدمت به امر استقالل ايران و دمکراسی، 
به طبقه کارگر ايران و به توده های زحمتکش خلق ما، به پيکار در راه آرمان های وااليی 

زميده، فعاليت خود را سازمان که سی و هشت سال با فداکاری و پی گيری به خاطر آن ها ر
  .خواهد داد



لحظات سرنوشت . بيش از هر وقت هشياری و تشخيص درست الزم است! هموطنان
ساز تاريخی هم شور انقالبی و آينده نگری الهام بخش را می طلبد و هم آگاهی و درايت 

جانب خود را از هر دو . در خور اين لحظات تاريخی باشيم. انقالبی و واقع بينی راه گشا را
اصوليت کامل و نرمش . شايسته انقالب بزرگ ايران و وثيقه تداوم و تکامل آن نشان دهيم

شرکت در رفراندم و رای مثبت به قانون اساسی نشانی از اين شايستگی . الزم را حفظ کنيم
  .است
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