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.  جريان است، اين امری است طبيعیبحثی انتقاد آميزپيرامون پيش نويس قانون اساسی در

در آن می بايستی دستاورهای انقالب ضد . قانون اساسی سندی است با اهميت خطير تاريخی
امپرياليستی و ضد استبدادی انعکاس يابد، متن و روح آن چنان باشد، که راه را برای تامين و 

ی ها و حقوق تضمين استقالل کامل اقتصادی و سياسی کشور، تامين و تصمين آزاد
دموکراتيک فردی و اجتماعی مردم ايران و همه خلق های ساکن کشور ما، بگشايد و هموار 

و ضد استبدادی ) ملی(انقالب ضد امپرياليستی . قانون اساسی، قانون مادر است. سازد
قانون اساسی . ما، قلم بطالن بر تمام قوانين دوران رژيم پهلوی کشيده است) دموکراتيک(

يه و اساس تمام قوانينی خواهد بود که برای تمام عرصه های زندگی اقتصادی، جديد پا
  .اجتماعی، سياسی، مالی، فرهنگی، رفاهی، و غيره تدوين خواهد شد

پيش نويس قانون اساسی در خطوط کلی خود خواست های مشروع و حقه مردم   
وادی بر آن و يا ايران را منعکس می سازد ولی اين سندی است که با افزايش فصول و م

تلقيح برخی مواد آن، می بايستی در جهت همان دو هدف عمده ـ استقالل ملی و آزادی ها و 
  .حقوق دموکراتيک تکميل و اصالح گردد

اما در بحثی که پيرامون پيش نويس قانون اساسی جريان دارد، متاسفانه کم نيست   
جه به لزوم تصريح مبانی استقالل انتقاداتی که در جهت مثله کردن آن، در جهت انحراف تو

شدت . اقتصادی وسياسی و به ويژه در جهت تنگ کردن دايره آزادی ها و حقوق دموکراتيک
اين تالش ارتجاعی روز افزون است، که هم در قالب دعاوی غيرمذهبی و هم مذهبی انجام 

 نيروهای راست افراطی، هم مذهبی، و هم غير مذهبیو اين بار نشان می دهد که . می گيرد
هم زبانند و برعکس انقالبيون راستين و ترقيخواهان، چه مذهبی و چه غير مذهبی، در کنار 

  .هم قرار دارند
حمله به پيش نويس قانون اساسی، در جهت مثله کردن متن و روح استقالل طلبانه و   

مه نيروهای استقالل طلب و ترقيخواه، چه مذهبی ما به ه. دموکراتيک آن، مايه نگرانی است
بايد .  و نبايد آن را ناچيز شمردهشدار می دهيم که اين خطری است جدیو چه غير مذهبی، 

. کمال هشياری را داشت و در برابر اين تالش ارتجاعی بد عاقبت قويا مقاومت و مبارزه کرد
ما اطمينان داريم که اگر . داشته باشندما اميدواريم که امام خمينی به اين امر خطير توجه 



شخصيت ها و نيروهای استقالل طلب و آزاديخواه در برابر هجوم ارتجاعی بر پيش نويس 
قانون اساسی متحدا ايستادگی و مبارزه کنند، موفق خواهند شد که، با برخورداری از 

ون اساسی بی اثر پشتيبانی خلق هوشمند ايران، نه فقط هجوم ارتجاعی را بر پيش نويس قان
سازند، بلکه مبانی و اصول، متن و روح آن را در جهت دو هدف عمده انقالب پيروزمند، 

  .يعنی استقالل و دموکراسی تقويت بخشند
به نظر ما، هجوم ارتجاع بر پيش نويس قانون اساسی، مسئوليت خطيری را بر عهده   

  .نيروهای ملی و آزاديخواه قرار می دهد
ما وظيفه خود دانستيم که هشدار بدهيم، و اين . ليت را جدی گرفتبايد اين مسئو  

 .     هشدار را نيز بايد جدی گرفت
 


