
  نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب توده ايران
  به مهندس بازرگان و دولت موقت

  درباره پيش نويس قانون اساسی
  

کميته مرکزی حزب توده ايران بنابر وظيفه ملی و ميهنی خود و با توجه به اهميت خطيری   
يش نويس  تصويب سريع قانون اساسی در تحکيم پيشرفت امر انقالب داراست، پکه در شرايط کنونی

. متن پيشنهادی قانون اساسی را که در جرايد انتشار يافته، بالفاصله مورد مطالعه و بررسی قرار داد
و اينک خرسند است که می تواند نتايج بررسی های خود و پيشنهادهايی را که بنظر کميته مرکزی 

قالب ايران حزب ما می تواند کمک موثری به تکميل طرح مورد پيشنهاد در جهت هدف های ان
  .بنمايد، تقديم دارد

کميته مرکزی حزب توده ايران خرسند است مقدمتا به استحضار عالی برساند که پيش نويس     
طرح قانون اساسی آنچنانکه در مطبوعات انتشار يافته، در خطوط کلی خود خواست های مشروع و 

ته مرکزی حزب ما قرار گرفته حقه مردم ايران را منعکس می سازد و از اين حهت مورد تاييد کمي
  .است

پيشنهادهايی که در برگ های پيوست تقديم می شود، صرفا مربوط به مسائل عمده ای است   
که به نظر ما تصريح آن ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، از لحاظ تثبيت دستاوردهای 

به همين سبب . ازندگی جامعه نوين، نقش موثری ايفا خواهد نمودانقالب و پيشرفت کشور در دوران س
 دارند، صرف فرعیاز بسياری پيشنهادهای درست ديگری، که به عقيده کميته مرکزی حزب ما جنبه 

  . نظر شده است
در خاتمه، کميته مرکزی حزب توده ايران وظيفه خود می داند که آمادگی خويش را برای   

 از جمله درباره پيشنهادهای اصالحی ديگر که جنبه فرعی دارند، در هر شرکت و اداء توضيحات،
  .جلسه ای که مسائل مربوط به قانون اساسی را مورد بررسی قرار می دهد، اعالم دارد

با اميدواری به اينکه پيشنهادهای سازنده حزب ما مورد توجه کامل قرار خواهد گرفت،   
  .ا بپذيريدخواهشمنديم مراتب احترامات عميق ما ر
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