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در آن قانون اساسی نيز . در دوران شاه سابق و اسبق نيز ايران قانون اساسی داشت

مصونيت مسکن، آزادی بسياری از مواد همين قانون اساسی در مورد امنيت جانی، مالی، 
 اما چه در زمان شاه مخلوع و چه در زمان پدرش، .مطبوعات، عقيده و غيره وجود داشت

  .قانون اساسی چيزی جز يک ورق پاره بی ارزش نبود
عصای رضاخان قانون . هيچ يک از اين امنيت ها برای هيچ کس وجود نداشت

 بر فرق همه، حتی بلند پايه ترين اساسی کشور بود و آن را بدون هيچ دادرسی و داد گاهی
  .مقامات کشوری و لشگری، فرود می آورد

شاه مخلوع عصا را به سازمان مجهز و خونخوار ساواک تبديل کرد، و اين سازمان 
 تنها از مردم، بلکه از جهنمی تمام امنيت ها و آزادی های مصرح در قانون اساسی را نه

 قانون کشور مشروطه دارای«ا اين وجود ايران يک اما ب. الی جامعه نيز سلب کردطبقات با
 پی در پی ادعا می کرد که در ايران تنها برای  به شمار می رفت و شاه مخلوع»اساسی

  !خائنين امنيت وجود ندارد
جانشين عصای رضاخان و ساواک » گروه های فشار«در جمهوری اسالمی ايران 

  .می ايران را زير پا می گذارندو بی محابا قانون اساسی جمهوری اسال. شده اند
 در آستانه سال .گستره فعاليت اين گروه ها در کشور به سطح تهديدآميزی رسيده است

برخی ما را هدف حمالت . نو ما شاهد چند فقره جنايت آشکار اين گروه ها بوده ايم
 جنايات ما خبر اين. جنايتکارانه خود قرار داده اند و برخی سازمان ها و موسسات ديگر را

و هر گونه نقض قانون را در مورد تمام احزاب، سازمان درج کرده ايم » مردم«را در نامه 
ها و گروه ها و مطبوعات صرفنظر از عقايد سياسی و مسلکی آن ها، قاطعانه محکوم کرده 

  .ايم
اهميت اين جنايات، به خصوص از آن جهت که در چارچوب نقض قانون اساسی 

  .راتب بيشتر و از لحاظ اصولی با ساير جنايات متفاوت استصورت می گيرد، به م
 بر عابری به منظور دزدی حمله و او را مجروح فرض کنيم فردی در خيابان با چاقو

می کند و فرد ديگری با چاقو به ميتينگی برای برهم زدن آن، حمله و کسی را مجروح می 
است، اما ماهيت اين دو جنايت يکی  با آن که هر دو عمل جنايت و نتيجه آن نيز يکی .کند

اما . جنايت دزد يک جنايت عادی است، که بايد طبق موازين قانونی مجازات شود. نيست
ادی های مصرح در قانون زجنايت حمله به متينگ نقض قانون اساسی و سلب يکی از آ

  .تر از جنايت آن دزد است اساسی است، که جرمی به مراتب سنگين
انون اساسی جمهوری اسالمی ما به روز قانون اساسی مشروطه اگر نمی خواهيم ق

و به هيچ کس و هيچ مقامی اجازه ندهيم بيفتد بايد از خرد و بزرگ پاسدار اين قانون باشيم 
 بی اعتنايی به اين امر مهم و يا اغماض در مورد کسانی .که قانون اساسی ما را نقض کند



 خود می دانيم، کشور ما را بار ديگر به که آنان را موافق خود ومخالف طرف سياسی
  .خواه با شاه و خواه بدون شاه خواهد کشاند، منجالب شاهنشاهی

 بايد تعجب انگيز و تاسف بار است که برخی مقامات، هنگامی که طبق مسئوليتشان
ما .  می نگرندت به اعمال خالف قانون  با ديده اغماضحافظ قانون اساسی کشور باشند، نسب

.  که يکی از اين اوباشان را به دليل جنايتش مجازات کرده باشندتاکنون نديده و نشنيده ايم
تاکنون يک نفر از اين ناقضان قانون اساسی کشور را به مسئوليت جلب دادگاه های انقالب 

، جرثومه های آنارشيستی و فاشيستی به »خيرخواهانه«مسلم است که در اين جو . نکرده اند
  .می کنندخوبی رشد 

جنايات آلت دست می شوند، ما عقيده نداريم که ناآگاهانی را، که در ارتکاب اين گونه 
بايد کيفر انقالبی داد، اما محرکان و سازمان دهندگان اين اعمال را، که هرج و هرج را ادامه 

خود در اعاده ديکتاتوری راهزنی تاجدار و يا قداره بندی از نوع ضياء » مقدس«وظيفه 
  . به اشد مجازات محکوم کردضد انقالبيون خطرناکق می دانند، بايد به عنوان الح

ورت ظاهر نمی هوری اسالمی ايران همه جا به يک صموارد نقض قانون اساسی جم
 و مراکز احزاب، حمله با چاقو و چماق به تجمعات بمب گذاری در دفاتر روزنامه ها. گردد

ومبيل، پاره کردن شعار و غيره تنها يکی از اشکال و ميتينگ ها، آتش زدن کتابفروشی و ات
اشکال خطرناک تر نيز وجود دارد، که بازداشت سه قاضی در لنگرود، از نمونه . آن است

  .های آن است
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل است «:  قانون اساسی می گويد164اصل 

 به طور موقت يا دايم منفصل بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفی که موجب انفصال است،
کرد و يا بدون رضايت او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضای مصلحت 

نقل و انتقال دوره ای قضات .  با تصويب اعضای شورای عالی قضايی به اتفاق آراءجامعه
  ».بر طبق ضوابط کلی، که قانون تعيين می کند صورت می گيرد

ممکن است که . در لنگرود بازداشت شده اند، کاری نداريمما به شخصيت قضايی که 
استقالل . بحث ما در مورد قانون اساسی است. واقعا افراد ناباب و يا قضات شريفی بوده اند

هر کس به امنيتش از . و امنيت قضات نخستين شرط امنيت جانی و مالی افراد جامعه است
  .ش به قاضی مراجعه می کند صورت گيرد، برای احقاق حقجانب ديگری تجاوزی

نخستين تعرض . قاضی بايد در امنيت کامل باشد، تا بتواند از حق ديگران دفاع کند
) کشوری و لشگری(بر قانون اساسی از جانب رضاخان و پسرش با تعرض نسبت به قضات 

اين دربار پهلوی قبال حکم دادگاه ها را تعيين می کرد و دادگاه های فرمايشی تنها . آغاز شد
  . حکم را اعالم می کردند

 در بازداشت قضات در لنگرود دخالت داشته رسيدگی به اين عمل که چه دست هايی
مردم بايد بدانند که . تار اين قضات، حائز اهميت بسيار اساند، صرفنظر از شخصيت و رفت

  .چه کسی و به چه دليل قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران را زير پا گذاشته است
 قانون شکنی به هر صورتی که انجام گيرد، بايد از جمهوری اسالمی ايران رخت جو

اين نيز تنها با مجازات جدی ناقضان و متخلفان قوانين کشور امکان پذير است نه با . بربندد
  .چشم پوشی و اغماض


