
 مصدق مجلس؛ شاه؛
  

ِ                                            کوتاه حقوقی در مورد  عزل  دکترمصدق است. در اين نوشته، سعی شده تکرار ، يک بررسی هاين نوشت     ِ                  
اند عزل ايشان غيرقانونی بوده، پاسخی داده شود به  دور از توھين مکررات نشود و به کسانی که مدعی

و افترا، نيز اين پاسخ ناظر بر دفاعياتی باشد که شخص دکتر مصدق از خود و ھوادارانشان از ايشان به 
  اند. مل آوردهع
  

ِ  پارگی  لزوم پرداختن به اين مسئله از اين مھم ناشی ميشود که جنجال بر سر اين موضوع، به انشقاق و دو     
مصدق)، ھريک  -ناسيوناليسم در ايران منجر شده، به اين صورت که حاضرين در اين دو طيف (شاه 

ِ                                      پرستی  خويش، بايد طرف مقابل را نفی کنند. بهبرای اثبات ميھن عبارت ديگر، برای ملی بودن، يا بايد      
  شاھی بود يا مصدقی.

  
  ھايی که ذکر ميکنم به دقت توجه کنيد تا در دام بازيھای کالمی نيافتيد:     ً         لطفا  به تاريخ

  
ِ  به ترتيب در تھران و شھرستانھا رفراندوم  )  ١٩۵٣  آگوست  ١٠و    آگوست  ٢(  ٣٢امرداد    ١٩و    ١١در    -                                      

ِ                  انحالل  مجلس برگزار شد.        

، وزير کشور و نايب دکتر مصدق، نتيجه آرا و   دکتر صديقی)  ١٩۵٣آگوست    ١٢(،  ٣٢امرداد    ٢١در    -
                           ً                                              رأی به انحالل مجلس را رسما  اعالم کرد و در جلسۀ ھيئت وزيران به تصويب رسيد.

  
مصدق از شاه ميخواھد که نتيجه رفراندوم (غيرقانونی) مبنی )  ١٩۵٣آگوست    ١٣(،  ٣٢امرداد    ٢٢در  -

  و فرمان برگزاری انتخابات دور جديد را صادر کند (که شاه نميپذيرد).  بر انحالل مجلس را تأييد 

  



  
  
  شاه فرمان عزل مصدق و نصب زاھدی را صادر نمود.) ١٩۵٣آگوست  ١۴(، ٣٢امرداد  ٢٣در  -
  

سرھنگ نصيری، برای ابالغ فرمان عزل دکتر مصدق )  ١٩۵٣آگوست    ١۵(،  ٢٣امرداد ساعت    ٢۴در    -
ِ     ساعت معطلی، دکتر مصدق رسيدی به ساعت و تاريخ  يک  ٢به منزل ايشان مراجعه ميکند و پس از                                            



و از ذکر عنوان صادر و آنرا " دست خط مبارک" ناميده  )١٩۵٣آگوست  ١۶( امرداد ٢۵بامداد 
  *  ش را بازداشت ميکنند.. اما لحظاتی بعد نصيری و چند ھمراھوزير ھم خودداری ميکندنخست

  
قانون اساسی   ۴٨دکتر مصدق ، انحالل مجلس را که مطابق اصل    )١٩۵٣آگوست    ١۶(  مرداد ،ا  ٢۵در    -

  فقط در صالحيت شاه بود، اعالم ميدارد. 
  
، به ھنگام برقراری ١٣٣٢امرداد    ٢٤شامگاه    ٢٣در ساعت    *

حکومت نظامی و مقارن با پايان جلسۀ ھيئت دولت در منزل 
نفربر و   ٢مصدق، سرھنگ نصيری فرماندۀ گارد شاھنشاھی با  

، راھی خانۀ مصدق ميشود که فرمان يک جيپ از کاخ سعدآباد
نفربر را در  ٢رھنگ نصيری س  .عزلش را به وی ابالغ کند

محافظش راھی منزل  ٤خيابان پاستور متوقف کرده، خود و 
، جلوی درب خانۀ مصدق، دستخط مصدق در خيابان کاخ ميشوند
تحويل ميدھد، بعد از   دفترین متي فرمان عزل را به سرھنگ 

ساعتی معطلی، مصدق رسيد فرمان عزل را به ساعت و تاريخ 
  در ميکند و به نصيری ميرساند.صا  ١٣٣٢امرداد    ٢٥بامداد    ١

  
اما لحظاتی بعد سرھنگ ممتاز به دستور سرلشگر رياحی، 
سرھنگ نصيری را که حتی ملبس به لباس غيرنظامی بود 

  به جرم قاصد بودن بازداشت ميکند.
  

، آنرا ابالغ اين ھمۀ آن چيزی است که مصدق و پيروانش
  .فرمان عزل با توپ و تانک ميخوانند

  
امرداد   ٢٥شب  - تصوير سرھنگ نصيری در بازداشت 

(تصوير برگرفته از کتاب "مصدق به بيان تصوير"   ١٣٣٢
  وکيل مدافع مصدق است)  -تأليف جليل بزرگمھر 

  
  
  
  

  



  



  
  
  

 ----------------------------------  
  

  :به اين صورت قابل بررسی استبا اين اوصاف مسئله 
  
به تصريح متن ادعانامه چون اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی " آقای دکتر مصدق  در دادگاه ميگويند:    -١ 

اند و بدين با صدور فرمان انتخابات دور ھيجدھم و بالنتيجه با انحالل مجلس ھفدھم موافقت نفرموده
اينجانب ھم مبنی بر انحالل مجلس ھفدھم بر اثر مراجعه  ترتيب مجلس ھفدھم وجود داشته و اعالميه خود  

به آرای عمومی پس از تاريخ صدور و ابالغ فرمان عزل بوده است، بنابر اين مجلس ھفدھم وجود داشته 
  ١ باشد".و فرمان اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی راجع به عزل اينجانب نافذ نمی

  
 امرداد اعالم کرده  ٢۵د پس چرا انحالل مجلس را در روز  اگر به اين سخن خود اعتقاد دار دکتر مصدق،

  اند.پذيرند که عملی غيرقانونی انجام داده                  ً   ؟ بنابراين تلويحا  میستا

 
 ١٤٤، ص١٣٦٣جليل، تھران ، تاريخ ايران ،  بزرگمھر، " "مصدق در محکمه نظامی   - ١
  



  
 ٣٠السلطنه و نصب خودش بعد از پاسخ اين است که چگونه آقای دکتر مصدق استعفای به فرموده قوام

صورت گرفت، از که بدون رأی تمايل مجلس و در حضور مجلس ) ١٩۵٢جوالی  ٢١( ١٣٣١ تير 
(مصدق) در زمانی که مجلس امکان برگزاری جلسۀ علنی نداشته   وزيرنظرشان نافذ بوده ولی عزل نخست

  نافذ نيست؟
  

 ٢١( ١٣٣١تير  ٣٠گفتنی است دولت مصدق ھشت روز بعد از انتصاب مجدد وی از جانب شاه در 
  ٢ از مجلس رأی اعتماد گرفت.) ١٩۵٢جوالی  ٢٩( ١٣٣١امرداد  ٧در روز ) ١٩۵٢جوالی 

  
بنابراين مشخص است، نه تنھا شاه در غياب مجلس بلکه در حضور مجلس ھم امکان عزل و نصب 
داشته و تنھا موافقت و مخالفت مجلس وقت با آن عزل و نصب، ميزان و معيار سنجش قانونی يا 

  غيرقانونی بودن آن فرمان است. 
  
  :در اين شرايط ، مسئله  دو صورت پيدا ميکند -٢
  

  ؛ اگرمطابق با اعتراف دکتر مصدق، بپذيريم که مجلس وجود داشتهالف)  
  

نفر از نمايندگان   ۵٧اين آقای دکتر مصدق است که با درخواست از نمايندگان مجلس به استعفا، باعث شد  
حامی ايشان از مجلس استعفا بدھند و در نتيجه مجلس باقيمانده، ھمه مخالفين او بوده و تمايلی به او 

              ً                                                                       شته و اتفاقا  تمايل به زاھدی داشته باشند که در ھمان مجلس تحصن کرده و امان گرفته بود.ندا
  

  :سخنان کاشانی در پذيرايی از زاھدی، به ھنگام تحصن در مجلس
  
ھايی که تا عالوه مورد احترام ھمه آقايان بوده و ھستيد و از مزاحمتباشيد و بهشما مھمان مجلس می" 

ام و جاد شده متاسفم چون من خدمات شما را به نھضت ملی ايران فراموش نکردهکنون برای شما اي
توانيد تا ھر وقت که اميدوارم بتوانيد به خمات بيشتری نائل شويد. اينجا ھم خانه ملت است و شما می

  "بخواھيد باشيد
ِ                                                                        نمايندگان  باقيمانده، کاشانی را به رياست مجلس، افشار صادقی را به عنوان نايب رئيس گفتنی است که          

  و ميراشرافی و حميديه را به عنوان کارپرداز انتخاب کرده بودند.
  

ِ                                                     آقای دکتر مصدق که واکنشش به استيضاح  مجلس، انحالل آن و تھديد نمايندگان به استعفا بوده، و                                    
تنھا تمايلی به ايشان نداشتند بلکه تمايل به زاھدی داشتند، نميتوانند فرمان  نمايندگان غيرمستعفی، نه

شاه به زاھدی را خالف قانون اساسی جلوه دھند. چون مطابق سنت مشروطه ، انتخاب نخست وزير با 
  تمايل مجلس است، که اين تمايل در مورد زاھدی صادق بوده.

  
ِ              می که برای نجات دولتش از استيضاح  مجلس گسترده از لحاظ حقوقی، دکتر مصدق، خود در دا  يعنی                                

  . بود، گرفتار شد. (با مجبور کردن نمايندگان ھوادار خودش به استعفا)
  

ِ                                                                   چنانچه مجلس، مخالف  فرمان  عزل و نصب پادشاه بود، ميتوانست و اين اختيار را داشت که آقای دکتر        ِ                  
، «سردارسپه» را  . مانند موردی که احمد شاهمصدق را ابقا کند و عزل ايشان را از سوی پادشاه رد کند

 
   وبات موضوعه دوره ھفتھم قانونگذاریاز کتاب مجموعه قوانين و مص  - ٢



از نخست وزيری عزل کرد و مجلس قبول نکرد و ھمين آقای دکتر مصدق و بقيه نمايندگان، برای 
وزيری برگرداندن «سردارسپه» که به حالت قھر به بومھن رفته بود به آنجا رفته و وی را به مقر نخست

  ذيرفت و ديگر مخالفتی نکرد.در سعدآباد برگرداندند. و احمدشاه ھم پ
  

              ً                                                                               مصدق اگر واقعا  ميخواست به شيوۀ قانونی در مقابل فرمان شاه مقاومت کند، ميتوانست با درخواست از  
روز از آن نگذشته   ١۵نماينده مستعفی (که ھنوز استعفايشان در صحن علنی مجلس خوانده نشده و    ۵٧

ی، استعفايشان رسمی نشده بود) به بازگشت به  آئين نامۀ مجلس شورای مل ١٩٧بود لذا مطابق ماده 
مجلس و اعالم رأی اعتماد به دولتش، تصميم شاه را باطل کنند. اما مصدق با آن رفراندوم غيرقانونی 

  کرده بود. آچمز   ً                  عمال  خود را خلع سالح و 
  

لف از قوانين  نتيجه اينکه، در ھر نظام قانونی، نھاد يا نھادھای خاصی، مسئول رسيدگی و برخورد با تخ
ِ                                    عادی و اساسی  ھمان مملکت ھستند. در مورد عزل نخست دار و صاحب وزير نيز يگانه مرجع صالحيت           

اختيار در برخورد با تخطی از قانون اساسی، مجلس شورای ملی بوده و اين امر در صالحيت اين و آن 
  صاحب نظر و حقوقدان موافق يا مخالف نيست که بخواھند قضاوت کنند.

  
ايی که قانون، حدود اختيار و وظايف ھر کسی را معين کرده، مادامی که آن قانون نسخ نشده، نظر در ج

ِ                                             و ميل اشخاص حقيقی و حقوقی نميتواند مالک سنجش  درست و غلط بودن يک فرايند حقوقی قرار گيرد.                                              
ميداد،  در مورد فوق نيز، اگر مجلس شورای ملی، فرمان عزل مصدق را مخالف قانون اساسی تشخيص

ِ         ، حق تخطی از نظر مجلس را نداشتند. از اينرو، عدم  مخالفت  نھاد نظارتی  صالح ، نه شاه و نه مصدق             ِ        ِ                                               
ِ       معادل است با قانونی بودن  اين فرمان  عزل.            ِ                          

  
  ؛ اگر انحالل مجلس به وسيله رفراندوم را بپذيريم ب )

  
بار   ١۴ای کوتاه  جلس، احمد شاه در دوره ، مانند دوره ای که در نبود مآنگاه بازھم بنا بر سنت مشروطه

(که ھمگی استعفای صوری و به فرموده ميدادند) صادر کرد و کسی  نفر ١٢فرمان عزل و نصب برای 
ھم عارض نشد، عزل مصدق باز ھم مطابق سنت و عرف مشروطه بوده. اين ھمان تذکری است که آقای 

اگر پس از  به دکتر مصدق ميدھد و ميگويد: "  دکتر صديقی پيش از به رفراندوم گذاشتن انحالل مجلس
شاه جرأت "  :" مصدق پاسخ ميدھد انحالل مجلس، شاه نخست وزير ديگری انتخاب کند چه ميکنيد؟

. اين ھمان علتی است که دکتر نميگويد شاه مطابق قانون اساسی حق چنين کاری را نداردو  ٣ نميکند" 
بينه و ھمه ملت ايران پنھان ميدارد. چون وی بھتر از مصدق فرمان عزل خود را از اکثر اعضای کا
ِ                         ھرکسی در جريان  ساز و کار مشروطيت بوده.                

  
ِ                                                                 ً       دو مورد از اظھارات  آقای دکتر صديقی (وزير کشور و نايب دکتر مصدق) در اين زمينه، کامال  گويای                   

  شرايط عزل مصدق است: 
  
خط نداشتم و در ھيات دولت ھم دستخط اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی به ھيچ وجه اطالع از دست" 

  ٤ اعليحضرت ھمايونی مطرح نشد" 
  

 
   ٣١٢، ص ١٣٧٠مجله فصل کتاب، صديقی، دکتر غالمحسين، در باره انحالل مجلس و رفراندوم ، لندن، سال - ٣
، جلد  ١٣٦٣صديقی، دکتر غالمحسين، اظھارات در کتاب "مصدق در محکمه نظامی"، بزرگمھر،جليل، تھران : تاريخ ايران ،  - ٤

   .٦٣٠و  ٦٢٩دوم، صص 



"من با رفراندمی که دولت برای انحالل مجلس انجام دھد، انحاللی که با نقايص قانون اساسی و به حکم 
سوابق در تاريخ مشروطيت خواه ناخواه ھمگام نبودن مجلس عمال، به حق يا ناحق، به شاه در عزل و  

  ٥وزير، بنا بر ميل شخصی يا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می داد، مخالف بودم." نصب نخست 
  

، در يک نظام مشروطه پارلمانی که مجلسين باالترين رکن در قانونگذاری، عزل و نصب در نتيجه
وزير و يا ھرکس ديگر، تخطی از چنانچه شاه يا نخست ؛وزير و حراست از قانون اساسی ھستندنخست

  قانون انجام دھند، اختيار کامل در جلوگيری از تخلف و بازگرداندن امور به مسير قانون دارند. 
  

ِ                بنابراين تا رأی  مخالف  مجلس در مقابل  فرمان  عزل و نصب نخست       ِ               ِ       ِ ھرگز  وزير از سوی پادشاه نباشد،               
شاه، فقط در  نميتوان فرمان شاه را غيرقانونی خواند. تشخيص قانونی و يا غيرقانونی بودن فرمان

ِ                                                             صالحيت مجلس شورای ملی  وقت بوده و منوط به نظر ھيچ فرد يا گروه ديگری نميتواند باشد.                      
  

پرسی برای تغيير رژيم) تنھا در  در مورد اصل برگزاری رفراندوم ھم بايد گفت که رفراندوم (غير از ھمه 
شور ، پيش بينی نشده و قابل سياستی برگزار ميشود که يا در قوانين اساسی و عادی ک  -مورد موضوع  

  بررسی نيست و يا قانون گذاری ممکن است به زيان اکثريت جامعه باشد. 
  

قانون اساسی مشروطه بود و دولت ميتوانست با درخواست   ٤٨، موضوع اصل  در حالی که انحالل مجلس
 ،م غيرقانونی بودهھم غيرعقلی و ھ ،، فرمان انحالل مجلس را بگيرد، متوسل شدن به رفراندوماز شاه

مجلس که جزء و   ، اين اختيار را نداشته که مجلس را منحل کند ووزير منتخب پارلمانچرا که نخست
بردار نيست مگر به شيوه ای که قانون ، تعطيل، طبق اصل ھفتم متمم قانون اساسیرکن مشروطيت است

  معين ميکند.
  

ه «رفراندوم برای انقالب سفيد» با «رفراندوم برای انحالل        ً                  ھا کامال  روشن است که مقايسبا اين دانسته
ِ  الفارق است. چه آنکه اولی به منظور تسريع  معنی و مع             ً                         ً   مجلس» که بعضا  به آن متوسل ميشوند، کامال  بی                                       

ِ  آبادانی و گسترش مدنيت و مدرنيته بوده و خالف قانون اساسی نيز نبوده، در حالی که دومی به معنی                                                                                           
ای بوده مھمترين رکن مشروطيت و سمبل اراده و نظارت ملت به دست قوه مجريه )مقننه(قوه  تعطيلی 

عالی کشور و                           ً                    ً                             که پيشتر مجلس سنا را رسما  و قوه قضائيه را عمال  (با بازنشسته کردن قضات ديوان
ھرگز  د،رفراندوم انقالب سفيانتخاب قضاتی جديد به انتخاب وزير دادگستری)  تعطيل کرده بود. در نتيجه،  

ِ                    . چون نفس  رفراندوم خطا نيست توجيه کنندۀ قانونی بودن رفراندوم برای انحالل مجلس نميتواند باشد         
  بلکه موضوع آن است که نبايد خالف قوانين اساسی مملکت باشد. 

  : و سرانجام اين سخن دکتر مصدق 
  

راجع به عزل نخست وزير، ھيچ مملکتی نيست که مشروطه باشد و پادشاه بتواند نخست وزير را  «ولی 
  عزل کند.»

  
بله ھيچ مملکتی نيست که مشروطه باشد و نخست وزير بتواند قوای مقننه و قضائيه را بر خالف قانون 

اسی را زير پا بگذارد،  منحل کند، فرماندھی قوای نظامی و انتظامی را ھم عھده دار باشد و قانون اس
ِ                                                                                       فرمان  پادشاھی که مطابق سوگندش پاسدار و امانتدار ھمان قانون اساسی است، را پنھان کند، به ھيچ      
نھادی پاسخگو نباشد و تمام مخالفانش را عامل اجنبی معرفی، زندانی و متواری کرده، و خود را نماد 

  دمکراسی و قانونگرايی و شھيد آن نيز معرفی کند.
 

  ٣٠٩، ص ٣٧٠١مجله فصل کتاب"، لندن، سال  - ٥



  
    کند بلکه دولت تنھا، اين دولت نيست که حکومت میدر نظامھای پارلمانی؛ چه پادشاھی و چه جمھوری

ِ                                                                مجری  تصميمات نمايندگان ملت در مجلسين است و ملت تنھا از طريق پارلمان  ِ         ِ      ، حاکميت  خود را ا عمال            
"، متوجه دولت ه حکومت، سخن دکتر مصدق مبنی بر  اينکه "شاه بايد سلطنت کند ن. بنابراينميکنند

  ايشان نيز ھست به اين معنی  که؛ دولت بايد اجرا کند نه حکومت. دولت فقط مجری است و نه حاکم.
  
  

  چند سند در ھمين زمينه:
  

  
  برگ پسين را نگاه کنيد....

  
  
 مصدق در حالی که برای فرمان عزلش رسيد صادر کرده بود، اما فردای آنروز، دستور بازداشت نخست  -

  :) را ھم صادر کردوزير قانونی (زاھدی

  

  



  
 
وزير با ، حق انتخاب نخستای به ھژير (وزير دربار) با تأکيد بر اينکه در دوران فترتمصدق در نامه  - 

  پادشاه است، اصرار ورزيده که شاه بايد دولتی روی کار بياورد: 



  

  
   

  
مصدق و فاطمی که به قانونی بودن عزل مصدق و نصب زاھدی واقف بودند، سعی ميکنند با پنھان  -

  .وزيری، افکار عمومی را منحرف کنندکردن فرمان عزل مصدق و انکار فرمان نصب زاھدی به نخست
                           ً                 ر خارجه و سخنگوی دولت، علنا  صدور فرمان نخست به ھمين خاطر است که فاطمی به عنوان وزي

  وزيری به نام سرلشگر زاھدی را تکذيب ميکند.

  . ، اثبات مھمی است که مصدق بر قانونی بودن عزلش وقوف کامل داشتهاين سند و چنين عملکردی
  ، صفحۀ آخر:١٣٣٢امرداد   ٢٧روزنامۀ باختر امروز 



  
  
  
  )٢٠١٣= از سيلندر کوروش ٢٥٥٢( ٢٥٧٢امرداد ماه    رضا ر. م. 

منشر شده بود که اينک به مناسبت   بالگی بنام خود دکتر م.ر. رضا، اسفند سال گذشته در  نوشته پيش رو
  قرار گرفته.   دوبارهسالگرد اين واقعه، مورد بازبينی و انتشار 


