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پيشنهادهايی که حزب توده ايران در تکميل پيش نويس قانون اساسی مطرح ساخته از جمله 

تصريح اين . خارجی کشور در قانون اساسی استاست، پيشنهاد تصريح اصول سياست 
  :اصول به دو دليل ضروری است

اول به دليل اين که، انقالب ايران برضد نظامی وابسته و رژيمی دست نشانده، برای   
تامين استقالل کشور انجام گرفته و پيروز گرديده و بنابراين اصولی که در عرصه سياست 

 به عنوان دستاورد انقالب، پاسداری کند و تحکيم بخشد، خارجی می بايستی از اين استقالل،
  .می بايستی در قانون اساسی قيد شود

دوم به دليل اين که، دولت جمهوری اسالمی ايران در عرصه سياست خارجی با   
انواع رژيم ها و دولت ها با جهت گيری های مختلف، چه در سطح مناسبات دوجانبه و چه 

، سر و کار خواهد داشت و بنابراين می بايستی در اين عرصه در سطح مسايل بين المللی
بغرنج از فعاليت خود، متکی به مبانی و اصولی باشد با در پيچ و خم مناسبات سياسی و 
ديپلماتيک، همواره بتواند به سوی هدف، که تامين و تحکيم استقالل سياسی و اقتصادی کشور 

  .  است، حرکت کند
ت خارجی در قانون اساسی تصريح نگردد، عمال زمينه اگر مبانی و اصول سياس  

برای اين خظر وجود خواهد داشت که دولت ها و مسئوالن سياست خارجی کشور، چه 
آگاهانه و چه ناخودآگاه، اصول و شيوه هايی را در سياست خارجی و مناسبات ديپلماتيک به 

ر، که هدف انقالب است، کار برند که با تامين و تحکيم استقالل سياسی و اقتصادی کشو
  .سازگار نباشد

مدت (استقالل سياسی و اقتصادی ايران دارای دشمنی است به نام امپرياليسم جهانی   
ها به سردمداری بريتانيا و در حال حاضر، يعنی پس از جنگ جهانی دوم، به سردمداری 

در ايران وارد ،انقالب ضدامپرياليستی ما بر اين دشمن شکست سختی )اياالت متحده آمريکا
آورده، ولی اگر کسی تصور کند که امپرياليسم در ايران از پای درآمده، اگر کسی تصور کند 
که امپرياليسم برای بازپس گرفتن مواضع از دست رفته خود در کشور ما، به تالش همه 
 جانبه نپرداخته و نخواهد پرداخت، يعنی اگر کسی گمان کند که امپرياليسم تسليم شده و يا



مثال آمريکا ديگر به مناسباتی برپايه (سرشت سلطه طلب، تجاوزگر و غارتگر آن تغيير کرده 
  .، خطايی نابخشودنی و خطرناک مرتکب شده است)عدم مداخله در امور ايران تن در داده

بوده و ) و همه ديگر کشورها(امپرياليسم دشمن، و يگانه دشمن استقالل کشور ما   
پس پاسداری از استقالل کشور، فقط در مبارزه دايمی با . خواهد بودهست، و تا باقی است، 

و از . امپرياليسم و همگام با ديگر نيروها و کشورهای ضدامپرياليستی امکان پذير است
اينرو، مبانی و اصول سياست خارجی ما، در حفظ استقالل کشور، می بايستی با همين 

  .مضمون و محتوی تدوين گردد
حزب توده ايران پيشنهاد می کند که اصول سياست خارجی در قانون اساسی   

  :جمهوری اسالمی ايران به شرح زيرين تصريح گردد
سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران بر پايه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک «  

 بندی های نظامی، بر اساس حفظ صلح و امنيت بين المللی، عدم تجاوز به خاک کشورهای
ديگر، حسن همجواری با همسايگان، همزيستی مسالمت آميز و تحکيم و تقويت همکاری های 
بين المللی و گسترش مناسبات دوستانه ميان دولت ها برمبنای برابری کامل و منافع متقابل و 

همبستگی و پشتيبانی از حقوق ملت ها و . عدم مداخله در امور داخلی يکديگر قرار می گيرد
ه عليه استعمار، نواستعمار، امپرياليسم، صهيونيسم و فاشيسم و تبعيض نژادی خلق هايی ک

برخاسته اند، در زمره اصول مسلم سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران به شمار می 
  ».رود

رعايت و اجرای مداوم اين اصول از طرف دولت و وزارت امور خارجه جمهوری   
 کشور ما را در برابر رسوخ و نفوذ استيالگرانه اسالمی ايران، استقالل سياسی و اقتصادی

امپرياليسم حفظ می کند، راه را بر ايجاد تيرگی روابط و خصومت بين ايران و کشورهای 
ديگر همسايه، که شيوه عمل امپرياليسم برای ايجاد نفاق و از اين راه نفوذ اسارت بخش 

امنيت بين المللی، جهت خنثی است، می بندد، کشور ما را در صف نيروهای هوادار صلح و 
کردن کوشش های جنگ افروزانه نيروهای امپريايستی تجاوزگر قرار می دهد و بدينسان 
صلح و امنيت کشور ما را تامين می کند، برقراری مناسبات با ديگر کشورها برمبنای 

 ما برابری کامل حقوق و نفع متقابل، در عين حفظ منافع و مصالح کشور، شايستگی و حيثيت
را در ميان کشورها و خلق های جهان با ال می برد و سرانجام پشتيبانی از مبارزه ضد 
امپرياليستی، ضد استعماری، ضد صهيونيستی و ضد تبعيض نژادی، يعنی اجرای وظيفه 
انسانی و شريف پشتيبانی از ستمديدگان در برابر ستمگران، متقابال کشور ما را از پشتيبانی 

ياليستی، نيروهای خواستار آزادی و استقالل و برابری ملل و کشورهای نيروهای ضد امپر
  .جهان برخوردار می کند

کشور ما، بدينسان خواهد توانست که همواره نيرومندتر و فعال تر در راه ساختمان   
ايرانی مستقل، آزاد و سربلند، و جهانی فارغ از ستم و برخوردار از صلح و دوستی خلق ها 

  .گام بردارد
     نتايج حاصله از اجرای اصول پيشنهادی حزب توده ايران در مورد سياست خارجی، که 
به آن ها اشاره شد، خود دليل ديگری است بر ضرورت تصريح اين اصول در قانون اساسی 

 .جمهوری اسالمی ايران
 


