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کشمکش پر سر وصدايی که بر سر قانون اساسی جمهوری اسالمی درگير است و دم به دم جوش و 

ا و برخوردهايی است که همه سطوح جامعه منقلب ما شدت بيشتری می يابد، انعکاس مستقيم تضاده
 به مثابه قلب و روح نظم و آيين فراگيری که بايد اهميت بی همتای قانون اساسی،. را در می نوردد

سمت حرکت جامعه جديدی را، که از درون يک انقالب ملی و دموکراتيک بيرون آمده، تعيين کند، 
کی از پر ضربان ترين و بغرنج ترين ميدان های مبارزه ميدان نبرد قانون اساسی را به صورت ي

در اين عرصه، برخورد آن طبقات و قشرهايی که موقعيت و منافع يکسانی . انقالب درآورده است
، با انواع کارشکنی های ضد انقالبی به هم ندارند، گرايش های ارتجاعی و گرايش های انقالبی

  .آميخته است
 قانون اساسی، در خطوط کلی آن، به عنوان سنگ پايه يک در حاليکه پيش نويس موجود  

» چپ«قانون اساسی مترقی ، تاييد نيروهای پيشرو و واقع گرا را پشت سر دارد، محافل مختلفی ـ از 
.  و چهره پرخشم و کين به مثله کردن، تخطئه و تخريب آن پرداخته اندو راست ـ با شمشيرهای آخته
ت آتشين و حتی تحريک کننده، سخنرانی های پر آب وتاب و اعتراض کنفرانس ها، سمينارها، مقاال

آميز به قصد کوبيدن راهگشاترين و دموکراتيک ترين اصول اين فانون ـ و يا نفی آن به طور دربست 
  .ـ دامنه گسترش يابنده ای به خود گرفته است

 چگونگی توازن و قانون اساسی در هر کشور نشان دهنده. اين همه هياهو البته طبيعی است  
اما آنچه در اين ميان خطرناک است، منحرف کردن . صف آرايی نيروهای طبقاتی و اجتماعی است

قانون اساسی از مسير وظايف و محتوايی است که انقالب ملی و دموکراتيک ايران در برابر آن قرار 
  .داده است
  :ددستبرد و هجوم به قانون اساسی و تخريب آن، دو جبهه اصلی دار  
قانون اساسی مطالبات و توقعاتی  از موضع ماورای انقالبی، از چپ نماها و چپ روها، ـ 1  

 اين انتظارات افراطی، در .دارند که در شرايط تاريخی جامعه ما امکان تحقق آن ها وجود ندارد
کردن ر می رود و پياده تبسياری موارد، اصوال از وظايف و دامنه يک انقالب ملی و دموکراتيک فرا

 بلکه ماجراجويی و خيال پردازی بی آن ها، نه به سود پيشرفت جامعه است و نه ضرورت دارد،
زمينه و ضايعه آفرينی است، از اين جمله است خواست لغو هر نوع مالکيت، تحميل نظم شورايی از 

  . . . باال به تمامی سازمان ها و ادارات و کارخانه ها و دهات و 
، بدون توجه به واقعيات خارج از ذهن خود و شرايط عينی و مرحله چپ روها و چپ نماها  

تکامل جامعه، می خواهند خواست ها و آرزوهای خود را يک شبه پياده کنند و از امکانات سبقت 



 برآمده از  انتظاراتشان از قانون اساسی،انقالب» دموکراتيک«مطلق کردن جنبه اينان . بگيرند
يعنی وظايف ضد امپرياليستی و » ملی« آن ها عمال خصلت .وانه استانقالب، يک جانبه و بی پشت

در حالی . ضد استعماری انقالب را ناديده می گيرند و يا به آن، تا حد ناديده گرفتن، کم بها می دهند
بدون قطع همه ريشه های امپرياليسم از که بدون استعمارزدايی در تمامی سطوح آفت زده جامعه ما، 

ت سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما، سخن گفتن از تحقق وظايف دموکراتيک، تار و پود حيا
   .که بر عهده قانون اساسی  است، حرف پا در هوايی بيش نيست

 در اين جبهه، . نيروهای راست گرا جبهه ديگری برای منازعه بر سر قانون اساسی گشوده اند ـ2
قانون آنها پيش نويس موجود . هبی، با تعلقات طبقاتی در آميخته استقشريت فکری و سياسی و مذ

دموکراتيک همان «، »اين قانون از اصل غربی است«  را به زير چوب تکفير می گيرند که اساسی
آنگاه برداشت خاصی را که با بينش مترقی و » . . .اين قانون ضد اسالم است «، »غرب زدگی است

، مقدس شمردن بی چون و چرا و بی حد و مرز در زمينه واليت فقيه، مذهبی در تضاد آشکار است
 جانمايه آن قانون اساسی جمهوری اسالمی، که بايد مالکيت، طرد موازين دموکراتيک و مردمی،

ناگفته پيداست که درپس اين بهانه تراشی ها و پنهان شدن در پس . تدوين شود، عرضه می کنند
، عناد و ستيز طبقاتی، واپس گرايی و کوشش برای کشاندن جامعه تعبيرهای قشری از احکام مذهب
  .به سده های گذشته، خفته است

 که (، که بايد برآورنده خواست ها و انتظارات توده های ميليونی زحمتکشان قانون اساسی  
اصلی ترين سپاه و در نتيجه اصلی ترين هدف انقالب » پابرهنه ها«امام خمينی آن ها را با واژه 

باشد، با خالی شدن از محتوای دموکراتيک خود، عمال به اين سپاه و هدف خويش پشت ) خوانده است 
  .می کند

 درست تکيه بر اين سپاه، هموار کردن راه آن برای شرکت در سرنوشت جنبه دموکراتيک انقالب
در سرنوشت سياسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت و  خود، شرکت دادن اين توده های وسيع

 قشريون و .برخورداری عادالنه از نعمات و امکانات و فرصت های مادی و معنوی جامعه است
راست گرايانی که در پس نام مذهب مخفی شده اند، می خواهند راه را برای هجوم به آن اصول و 

، که مذهبی و غير مذهبی نمی شناسد و بازتاب هدف های ضد قانون اساسیجنبه های مترقی 
این هجوم ضد دمکراتيک به .  و دمکراتيک انقالب بزرگ مردم ايران است، هموار کنندامپرياليستی

  .قصد خلع سالح کردن انقالب است
صرفنظر از نيروهای سالم و مترقی و غيرمذهبی ـ در بين دو قطب افراطی چپ و راست ـ   

روها وعناصر که عليرغم مواضع کامال متمايز آن ها، در نهايت آب به يک آسياب می ريزند، ني
امپرياليسم و ايادی استبداد برای تضعيف انقالب و از پای درآوردن آن، برآنند که . ديگری هم فعالند

.  آن کدر، افليج و عقب مانده جلوه دهندقانون اساسیهر چه بيشتر سيمای اين انقالب را در 
انه به دست می دهد و ثانيا بورژوازی ليبرال هم اوال از جنبه دموکراتيک انقالب برداشتی بورژوا ماب

هم روی جنبه ضد امپرياليستی انقالب و هم روی با عمده کردن اين ليبراليسم بورژوايی 
آن، که بايد بازتاب دموکراتيسم زحمتکش ترين طبقات و اقشار جامعه باشد، پرده » دموکراتيک«

     . ساتر می کشد
ست انقالب تا حد بسيار زيادی در گرو در بحبوحه اين کارزار همه جانبه، که پيروزی يا شک   

، هشياری و آگاهی و اتحاد نيروها و عناصر مترقی برای افشا و طرد توطئه های نتيجه آن است
 انقالب ضربه می زند، يا قانون اساسیرنگارنگ واغراضی که زير الفاظ و جامه های آراسته به 
ت که بايد با جديت و پی گيری دنبال سيمای آن را تيره و زشت می کند، مبرم ترين وظيفه ای اس

بسيج وسيع ترين توده ها بر شالوده اين افشاگری و توضيح و تشريح ماهيت اين کارزار، می . شود
 برعهده، آن است به صورت قانون اساسیتواند انتخابات مجلس خبرگان را، که وظيفه و تدوين 

 چپ و راست و گريزان از تحوالت شکست سنگين و پر اثری برای ضد انقالب و نيروهای افراطی
  .واقعی انقالبی درآورد

 


