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ه ...  وم   ی  ا د  ده و د یا زود با ن   بام ر تاب   ون  آ ی ا ، و د ر وا  

ن دارم ه  دوارم، و ب م ا با م و   ده با ور  ز دار  دان  د و  د  وا وش  ن آش خا   ،

د    ی  بال  قدر د ی را آ بارزه م دان  م و . ه  ه با دا مل  ود آزادی  د  خا  ار با ا 

گ    د،  د ب وا ی  ی   و د و ما را    ذار دن ما ب ی   ه  د و ر ط با س گان  ما  گا A ن

ی   د گ و ز ی    دما ی و  ر شان  ق  وا ان با آن  ت  م ا سم ا ح دارد و 

ی رود گ  ت،  ز باران  ده  ھان  ت . دن  ده  وع  ی را م ما  ر بارزه  وز  ا

ت ل  ت آن غا چس از ا د .   ی با ما ھای  و  ه  ا ی ا تاد ت  و و  ل   قا  

ی    د بآسا ز با وچک و  در  ی   بارزه  ود   ا آن آماده  ج د و   د،  ر ی ر ه 

ود ی  ر  ج  م  د. ر وان ر ی  جا ده  ی  ز    . ان راه 

دق،  د  ر  رماه د م  ی ١٣٣٠ق  م ورا جس    
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  مقدمھ
اختیارات، رفراندوم و انحالل « یش از شصت سال است کھ در بارۀ ب

. در زمان حکومت ملی مصدق موافق ومخالف، بحث و گفتگو می کنند »مجلس
خالفین نظیر بقائی، حائری زاده و مکی، با ھو وجنجال و ناسزا، ھمراه و م

ھمسو با انگلیس و دربار بر ضد حکومت ملی در مجلس شاخص آن طرز تفکر 
 شخصیتھای مھمی کھ از صف پشتیبانان مصدق«بھ بیان دیگر،. بودند و ھستند

آیت : بودند از کناره گرفتند و فعاالنھ بھ آنان پشت کردند عبارت] نھضت ملی[و
. هللا سید ابوالقاسم کاشانی، حسین مکی، مظفر بقایی و ابوالحسن حائری زاده

اینان کھ نقش مھمی در پدید آوردن جنبش ملی ایفا کرده بودند، نقشی بس 
. این گروه بھ مخالفان مصدق بدل شدند. بردن آن بازی کردند بیندر از  ،مھمتر

این یاران پیشین ... دق را بسیار آسان کرددشمن کامی آنان کار دشمنان دیگرمص
اما در کمتر  .ای نسبت بھ مصدق فروگذار نکردند ابراز ھیچ انتقاد گزنده از

ای  آنان درباره مسائل پیچیده. ای بھ او دادند موردی پیشنھاد تأمل آمیز وسازنده
مانند موضوع نفت، دشواریھای اقتصادی، نظم و قانون، یا لوازم و مقتضیات 

نظام سیاسی مشروطھ کارآمد، سخن و اندیشھ مثبت و درخوری برای  یک
با «  اینھا) ١( ».رفتند عرضھ نداشتند واز حد سخنان کلی و شعار فراتر نمی

 حکومت اخالل در كار دست بھ کار) از رسمیّت انداختن جلسھ(ابستركسیون 
دکتر  برای ساقط کردن حکومت ملی عنوان آخرین عالجند و بھ ملّى شده بود

آنچھ واضح و مبرھن است ھم  :شدند  »بھ استیضاح در مجلس متّوسلمصدق 
ھا در رابطھ  گران فکری و سیاسی ھستند کھ علیرغم اطالعات ودادهااکنون سود

کنند و  انتقاد می» اختیارات و رفراندوم  مصدق«با رفراندوم مصدق، بھ راه برد 
در سوداگری فکری و سیاسی گوی با این تفاوت کھ . بھتراز این آقایان نیستند

دیگر !  …,اند ربوده ،شرکت کردند ٣٢مرداد ٢٨سبقت را ازآنھا کھ در کودتای 
اینکھ این آقایان مخالفت صدیقی، سنجابی، معظمی و شایگان با رفراندوم را، 

در زمانی کھ برخی . دھند پوششی برای ضدیت خود با رفراندوم مصدق قرارمی
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اندوم مخالف بودند، ھنوز  بسیاری از اطالعات و اسناد از یاران  مصدق با رفر
در دست نبود، اسناد وزارت خارجھ آمریکا و گزارش  گاندنماین" خرید" برای

وانگھی رفراندوم پیش و پس از . است ویلبر این تردیدھا را از میان برده
  : حکومت مصدق در کشورھای  مغرب زمین برگذار است

 تعیین برای حکومت موقت ،قوط و فرو پاشی فاشیسمس از پس در ایتالیا)  الف
 از راه ھمھ پرسی نظر جمھوری نظام و گذشتھ سلطنت کشوربین سرنوشت
  . خواست مردم را

دو گل کھ در سخت ترین و . ژنرال شارل دوگل نیز رفراندوم کرد «) ب
تاریک ترین ایام حیات ملت فرانسھ زمام امور را بھ دست گرفتھ بود، در پی 

ولی . شد) رفراندوم(یر سیستم سیاسی کشور از راه مراجعھ بھ آراء عمومی تغی
بایستی قبالً موافقت مجلسین را برای مراجعھ بھ آراء عمومی  از آنجا کھ می

روند، بدون  دانست کھ نمایندگان زیر بارچنین تغییری نمی کرد و می جلب می
 بھ را پنجم جمھوری اساسی و قانون» .موافقت آنھا بھ رفراندوم  توسل جست

  .رساند فرانسھ ملت تصویب
نوشتار و گفتار شما سوداگران فکری و سیاسی را ، بجزمعارضھ و دشمنی     

توان تعبیرکرد؟ اسناد وزارت خارجھ  با حاکمیت مردم، منافع و حقوق ملی نمی
 ازرشوه مصدق کنند کھ اطالعی را تصدیق می آمریکا و گزارش ویلبر درستی

نمایندگان " خرید" برای بریتانیا، و آمریکا گیرکارگزاران پی داماتپردازی واق
آن  ،با استعانت خرد تجربی خود ،او. حق با مصدق بود. بود وردهآمجلس بدست 

رای آمجلس راکھ آلوده بھ اینگونھ نمایندگان سرسپرده بود، با مراجعھ بھ 
  :منحل کرد زیرا  ،عمومی

)  ١٩۵٣مھ  ٢٠( ١٣٣٢یبھشت دار ٢٩ی از از مدّتھا پیش از کودتا، یعن«  - ١
بھ کارگزاران سیا و انتلیجنس سرویس دستور داده شده بود ھر ھفتھ یک میلیون 

را کھ بھ معیارھای آن روز مبلغ بسیار ھنگفتی بود بھ ) دوازده ھزار دالر(لایر 
رأی علیھ  ٤١ھدف اساسی، کسب.نمایندگان بگیرند» خرید ھمکاری« کار
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و نیز تضمین حد نصاب رأی جھت اقدام شبھ قانونی مزبور، از طریق  مصدق
باید بھ  از نظرسرویس اطالعاتی بریتانیا(  نماینده در مجلس است ٥٣اتکا بھ 

بھ دیگر » .ای کھ اکنون در کنترل ما نیستند، رشوه پرداخت گردد نماینده ٢٠
تماس با نمایندگان  ،انتلیجنس سرویسدر طرح دوسازمان سیا و سازمان  ،سخن

سیا . گرفت میانجام  طریق عوامل محلی سرویس اطالعاتی بریتانیا باید از
دھد و  ھنگام نیاز و از راه فشار بر نمایندگان مجلس، پشتیبانی را صورت می

  ».بخشی از وجھ را فراھم خواھد کرد
مجلس برضد حاکمیت مردم و بھ نفع   دانست کھ اکثریت  مصدق این را می -  ٢

بیاد شما خوانندگان . درواقع رفراندوم مصدق قانونی بود.  کنند انگلیس عمل می
، ژنرال ١٩۵٨بعد از جنگ دوم جھانی ھم، وقتی در سال « آورم کھ عزیر می

شارل دوگل برای نجات فرانسۀ گرفتار بحران، بھ تشکیل حکومت خوانده شد، 
ن، از مجلس ملی برای مدت شش ماه، اختیارات کامل ژوئ ٣و ٢تاریخ  در

اختیارات دوگل، عالوه بر ادارۀ امور از طریق لوایح قانونی، مأموریت . گرفت
 رفراندوم تھیھ و تصویب بھ  تھیۀ یک قانون اساسی جدید ھم بود کھ پس از

  » گداشتھ شود
  :مصدق بھ ھنگام محاکمھ در دادگاه نظامی گفت  - ٣

ھا برضد  ھای مجلس دریافتم کھ این توطئھ ی توطئھ ازمشاھده من بعد« )الف
شخص من نیست بلکھ برضد ملت است، برضد نھضت ملتی است کھ برای 

خواھند نھضت مردم را نابود کنند لذا دیدم کھ  ھا می استقالل خود قیام کرده و این
  »در چنین شرایطی باید فکری کرد

ت، بین نمایندگان ایجاد نفاق کرد و سیاست بیدادگرخارجی برای سقوط دول) ب
اگر نظریات خصوصی نبود مخالفین . ای از نمایندگان مخالف دولت شدند عده

شدند کھ سقوط دولت بھ طورعادی فقط بھ برکناری من و  دولت متوجھ می
شد بلکھ نھضت ملی ایران ھم کھ دولت، آن را رھبری  ھمکارانم تمام نمی

  .رفت کرد، از بین می می
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انگیزه من از تدوین و نگارش این مجموعھ در سالروز تولد دکتر مصدق،     
سی ایران، قراردادن کاربردھا و ادموکر استقالل و و نماد آزادی، مظھر

و واکنش » اختیارات، رفراندوم و انحالل مجلس«بردھای مصدق دررابطھ با راه
دردسترس  ،و مخالفت دشمنان حاکمیت مردم وآزادی و استقالل ایران با آن

کسانی کھ  بھ گفتۀ  .  باشند کسانی کھ وطن دوست، آزادیخواه و استقالل طلب می
 و خصوصی مصالح از آید بمیان عموم مصالح پای وقتی ...« دکترمصدق

 سازش اھل مملکت سیاست در کھ بھ کسانی ،کنند می صرفنظر شخصی نظریات
 دھند می بخرج یکدندگی و دایستن می ومردانھ مرد شوند موفق کھ آنجا تا و نیستند

 خود چیز عزیزازھمھ ایران واستقالل آزادی راه در کھ بازبھ کسانی و
  » ...میگذرند

  
  جمال صفری 

   ١٣٩۴  خرداد ، -فرانکفورت  
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مجلس توسط  »نمایندگان  «اکثریت: جمال صفری  –بنی صدر
  انگلیس خریده شده بودند

  
و  م زدورفراندبھ دست کھ چرا مصدق  برای روشن شدن خوانندگان ارجمند

 توسط انگلیس چگونگی خرید اکثریت نمایندگان مجلس دورۀ ھفدھمدر مورد 
 اطالع حاصل کنند از برضد حکومت ملی دکتر مصدق، حاکمیت و حقوق مردم

نوشتۀ ابوالحسن بنی » نھضت ملی ایران و دشمنانش بھ روایت اسناد«  کتاب
  : جمال صفری آغاز می کنم –صدر
 سفیر امریکا ھندرسن سوی ، از٧٨٨. ٠٨ –١٨٥٣تلگراف (  ٣٤٧درسند « 

 بعد از ١٠]ساعت[١٩٥٣اوت  ١٨ ،بھ وزارت امورخارجھ تھران درایران
حاکی است کھ با مشاھده ) دریافت مالحظھ شود ظھر،سری، بالفاصلھ پس از

دتا، ھندرسن کھ قرار بود تا پایان کودتا در خارج از کشور بماند، شکست کو
می  اوت بھ نزد مصدق ١٨اوت، بھ ایران باز می گردد و در  ١٧در بالدرنگ،

  :رود
  : این سند آمده است  ٦در بند    
ان دادھایی را کھ منجر بھ انحالل مجلس گردید بیروی سپس، اھمّ  مصدق – ٦

مطالب وی بھ طور کلی ھمان اطالعاتی بود کھ قبالً  بھ وسیلۀ سفارت . نمود
بر سرسخنان خود ایستاد کھ وی . بھ وزارت امورخارجھ اطالع داده شده است

. تن از نمایندگان مجلس، یکجا از سوی انگلیسی ھا خریداری شده بودند ٣٠
بھ آسانی ممکن  أیر ٤٠رأی از این  ١٠. رأی خریداری نشده بودند ٤٠تنھا 
کھ  گردیدگاه آ ویھنگامی کھ . خریداری شودیکصد ھزار تومان  بھ مبلغ بود

وی پیشرفت است،  خرید در جریان بھ این معاملھ در دادن پایانمذاکرات برای 
کھ مجلسی کھ از سوی انگلیسی ھا خریداری شده باشد، شایستھ مصمم گردید 

در باره  منیا آکھ : از من سئوال کرد . تی منحل شودنیست و بایس ملت ایران
  .؟ شمانحالل مجلس نظری دا
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کھ میل داشتم در این مرحلھ  ایراد بنمایم این بود تنھا اظھارنظری : گفتم...  - ٧
 بھ نظر می رسد  کھ برای ایران موجب تأسف بود و برای مردم ایران نیز  کھ

. ان نتواند بھ یک پارلمان متکی باشدجای تمجید و سربلندی نیست کھ دولت ایر
 و و بھ نظر من مطمئن تر داشتایران در خطرناک ترین موقعیت بین المللی قرار

کلیھ ارگانھای پیش بینی شده در قانون اساسی ایران بتوانند چنانچھ ایمن تر است 
  . حداقل بھ فعالیت خود در ھمآھنگی ادامھ دھند 

. گویای انحطاط اخالقی کامل است درسناین قسمت از اظھارات ھن: توضیح 
زیرا  نھ تنھا خود در شمار سازماندھندگان خرید نمایندگان بوده است، بلکھ نیک 

« وراست اینست کھ اکثریت آو مردم ایران خفت  نچھ برای ایرانآمی داند 
 نھضت   م پیروزینھم در دمادآمجلسش را قدرت خارجی غارتگری، » نمایندگان

. تا تاریخ ھست، نمادھای خواری و زبونی ھستند » نمایندگان«  نآ .بخرد ملتی، 
خوار و زبون انسانھائی بودند کھ در ازای دریافت پول ناچیزی، وطن خویش را 

  . فروختند و سلطھ گران را بر سرنوشت وطن خود مسلط کردند
یعنی از راه » قانونی «  بدون رفراندوم، کودتا انجام می گرفت، با صورت

  :ساقط کردن حکومت توسط مجلس زیرا 
 ١٩٥٣پس از نشستھای ماه مھ سال «:آمده است» سیا« در گزارش سازمان    

مجموعھ ای . مصدقی بھ شدت افزایش یافت درنیکوزیا گستره این فعالیتھای ضد
ر بیستم ازاین فعالیتھا تالشی بود کھ با تخصیص دوازده  ھزار دالر در ھفتھ د

مجلس . اعضای مجلس صورت گرفت» خریدن«ماه مھ از سوی تیم سیا برای 
و نھ عضو داشت و بنابراین این مبلغ برای انجام دادن  در آن زمان فقط ھفتاد

و مخالفانش  ماه ھا بود کھ  تنش شدید میان مصدق. چنین کاری بسیار زیاد بود
اگرچھ . و بقایی بودند، جریان داشت انیدر مجلس، کھ اکنون تحت رھبری کاش

مخالفان مصدق اغلب نمی توانستند اکثر آرا را علیھ وی بھ دست آورند، با 
این . ممانعت از شکل گیری حد نصاب، مجلس را بھ شکلی مؤثر فلج می کردند

دق اگر چھ نمایندگان طرفدار مص. تنشھا  پس از اواخر ماه مھ  نیز ادامھ یافت
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رأی موفق شدند کاشانی را از  ٣١رأی در مقابل  ٤١در روز اول ژوئیھ  با 
 ریاست مجلس بر کنارکنند، چند روز بعد نتوانستند مانع از انتصاب حسین مکی

  .بھ عنوان ناظر سیاست پولی دولت شوند
  .) ده بودقول نخست وزیری را دا شاه بھ حسین مکی :توضیح ( 

با قرارگرفتن مکی در این موقعیت نیرومند و با فلج شدن مؤثرمجلس،     
ھرچند بسیاری . از طرفداران خود در مجلس خواست کھ استعفاء دھند مصدق

/ مصدق سپس در چھارم اوت. از نمایندگان استعفاء دادند، مجلس تعطیل نشد
کھ مردم طی آن  بھ طرزی قاطع بھ  سیزدھم مرداد رفراندومی را طراحی کرد

و مالکوم  مارک جی گازیوروسکی –مصدق و کودتا . (انحالل مجلس رأی دادند
  ٢٦٤ص  -  ١٣٨٤چاپ اول،    -قصیده سرا  –مرشد زاده  ترجمھ علی  - برن 

  )  ٢٦٥تا 
س از بیستم ماه مھ بھ دیگر سخن،  مأموران  مخفی سیا و انتلیجنس سروی   
یافتھ بودند کھ ھفتھ ای یک میلیون » اجازه مخصوص« ٣٢اردیبھشت  ٣١/ ٥٣

صرف  –کھ دراستاندارد محلی مبلغی معتنابھی بود) ھزار دالر١٢(لایر 
 گازیوروسکی. مارک، جی – وکودتا مصدق(» .نمایندگان سازند خریدھمکاری،

 - ١٣٨٤ –چاپ اول  -قصیده سرا  -مرشد زاد علی ۀترجم -ن و مالکوم بر
  ، )»  Wilber , Overthrow-18-19« ٌ:بھ نقل از گزارش ٌ -١٠٥
بھ این »  ارتباط با مجلس« آژاکس در. پی. در برنامھ مقدماتی عملیات تی   

یت این امر، جھت اقدام شبھ قانونی، دارای اھم«  :نکتھ اشاره شده است کھ
  .بھ این منظور، باید بھ نمایندگان مجلس رشوه پرداخت شود. است

و نیز  تضمین حد نصاب   رأی علیھ مصدق ٤١ھدف اساسی، کسب  -الف  
 نماینده در مجلس است ٥٣رأی جھت اقدام شبھ قانونی مزبور، از طریق اتکا بھ 

نماینده ای کھ اکنون در کنترل  ٢٠باید بھ  از نظر سرویس اطالعاتی بریتانیا( 
  ) .ما نیستند، رشوه پرداخت گردد

 طریق عوامل محلی سرویس اطالعاتی بریتانیا تماس با نمایندگان باید از. ب 
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سیا در ھنگام نیاز و از راه فشار بر نمایندگان مجلس، پشتیبانی را . انجام گیرد
با  - ازمان سیاساسناد .( وجھ را فراھم خواھد کردصورت می دھد و بخشی از 

مؤسسھ  -غالمرضا وطن دوست ترجمھ دکتر –دکترھمایون کاتوزیان ۀمقدم
  )٢( » .. ) ١٦٨ص  -١٣٧٩ –چاپ اول  –خدمات فرھنگی رسا 

از اوایل  بھ ھمھ پرسی را می توان دست کم رد پای توجھ مصدق «بنابراین،  
 ٤وی، در . و آغاز مشکالت جدی دولت با مجلس دنبال کرد ١٣٣١زمستان 

توسل بھ . ، حتی جزئیات آن را ھم تشریح کرده بوداسفند طی گفتگو با ھندرسون
ھمھ پرسی کھ در بادی امر بھ عنوان ھشدار بکار می رفت، در نظر بعضیھا 

وابط  دولت با مجلس رو بھ وخامت رفت جدی اما بتدریج کھ ر. الفی بیش نبود
 . تر شد و حتی اجتناب ناپذیر بھ نظر آمد

 – نوشتھ فخرالدین عظیمی –) ١٣٣٢ - ١٣٢٠( ایران بحران دمکراسی در( 
 ١٣٧٢، تھران –نشر البرز  – وبیژن نوذری عبدالرضا ھوشنگ مھدوی ۀترجم

 ) ٤٥١ص  -
 دکتر بقایی و حسین مکی«    بھ نکتھ مھمی کھ باید  اشاره نمود اینستکھ      

این وعده ھا بخشی از . نخست وزیری گرفتھ بودند ۀھردو جداگانھ از شاه وعد
 جبھھ ملی (».س بودندسناریوی ایجاد نفاق بھ منظور تضعیف  دولت در مجل

نگارش  کورش زعیم با ھمکاری  -» مرداد ٢٨از پیدایش تا کودتای «  ایران
  )  ٢٦٩ص  ١٣٧٨نشر تاخ ،  - چاپ اول - اردالن  علی

 مھمترین عوامل تھدید کننده ای کھ درسر راه  مصدق«از اینرو، یکی از     
بھ صورت پایگاه تحریکات و  ١٣٣٢قرار داشت، مجلس بود کھ از اوایل خرداد 

بھمین جھت، مصدق  ناگزیر . توطئھ ھای دشمنان داخلی وخارجی درآمده بود
  » .بھ انحالل آن گشت

جلد  –تألیف سرھنگ غالمرضا نجاتی - سالھای مبارزه و مقاومت مصدق(
  ) ٥٩٩ - ص  - ١٣٧٨چاپ دوم،  -سامؤسسھ خدمات فرھنگی ر –اول 
فروردین ٢٨اى از احمدآباد بھ تاریخ  سالھای بعد دکترمصدّق، در نامھ -
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ملّى ایران ماجرا را چنین شرح  ۀ، خطاب بھ سازمان دانشجویان جبھ١٣٤٣
 : دھد مى

كنم كھ گفتھ  تقنینیھ عرض مى ١٧ ۀاكنون شرحى راجع بھ نمایندگان دور... « 
نفر دیگر مخالف  ٣٥آنھا كھ اكثریّت داشتند با دولت موافق و  نفر از ٤٠شود  مى

نمایندگان مجلس طبق قانون انتخابات كھ در دسترسم  ۀدولت بودند و چون عد
باره توضیحاتى داده شود كھ چرا در  نیست بیش از این بود الزم است در این

بات این انتخا ۀنظر بھ این كھ قبل از خاتم. نفر وارد نشد ٧٥مجلس بیش از 
حاضر  المللى الھھ بایست در دیوان بین جانب براى دفاع از حقوق ملّت ایران مى

شد، بلوا و  خواستند در غیاب این جانب در ھر محل كھ انتخابات مى شوم و مى
غوغا برپا كنند و این كار سبب شود كھ حواس این جانب متوّجھ انتخابات گردد 

المللى انجام دھم، انتخابات را متوقف كردم  در دیوان بین و نتوانم وظایف خود را
و بعد ھم انتخاباتى نشد، وملّت ھم از این عمل كھ درخیر مملكت شده بود 

دانست نداشتن نماینده در مجلس بھ از این  اظھارعدم رضایت نكرد چون كھ مى
 این اكثریّت و. است كھ نماینده درمجلس باشد و بھ ضرر مملكت رأى بدھد

انتخابات . كرد اقلیّتى كھ درمجلس شده بود تا چندى بھ وظایف خود عمل مى
اى منحرف شدند و اكثریّت از دست رفت و بعد  رئیس مجلس كھ پیش آمد عده

خواستند از آن استفاده كنند و طبق مقّررات قانون اساسى دولت را استیضاح 
فین دولت را براى نظارت كنند و از كار بیندازند و نقشھ این بود كھ یكى از مخال

در كار اسكناس انتخاب كنند و او كھ بھ بانك ملّى رفت گزارشى برعلیّھ دولت 
میلیون تومان از نشر اسكناس  ٣٠٠بدھد و ثابت كند كھ دولت برخالف قانون 

سوء استفاده نموده است و چون دولت آن نماینده را براى اجراى قانون در بانك 
 ۀتیضاح كردند و دولت نگرانى نداشت كھ در نتیجدعوت ننمود، دولت را اس

میلیون از این وجھ ٢٥٠استیضاح حیثیّاتش از دست برود چون كھ متجاوز از 
توانست بھ علّت نبودن  براى اجرت كارگران نفت بھ كار رفتھ بود و دولت نمى

جھت بود كھ دولت را  نگرانى از این... عواید نفت آنھا را گرسنھ بگذارد
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این بود كھ طبق یكى از مواد . كنند و ھدف ملّت ایران از بین بروداستیضاح 
مجلس تصمیم گرفتم مدّت یك ماه در جواب استیضاح تأخیر شود و در  ۀنام آیین

قطعى نداشت و بعد از یك ماه باز  ۀمجلس حاضر نشویم و چون این كار نتیج
تكلیف بایست در مجلس حاضر و عزل شود چنین بھ نظر رسید كھ  دولت مى

اگر ملّت با بقاى دولت موافق . رفراندوم معلوم كند ۀدولت را ملّت ایران بھ وسیل
بھ نقل از ( »    .نبود بھ ابقاى مجلس رأى بدھد و دولت از كار خارج شود

  )  ١٩تا ١٥ص  – ١٣٥٤  - ١٠انتشارات مصدق  – مکاتبات  مصدق
، در پیامی از رادیو خطاب  ١٣٣٢مرداد  ٥دكترمصدّق  در روز دوشنبھ    

بیگانگان  با تمام قوا میکوشند کھ در صفوف متحد ملت :.... بھ ملّت ایران، گفت
ً می بایست بزرگترین . رخنھ کنند ایران متأسفانھ مجلس شورای ملی ھم کھ حقا

مرکز  مبارزه با اینگونھ افکار باشد، کانونی برای پیشرفت مقاصد و مطامع 
برای انجام این منظور، تریبون مجلس را وسیلھ ای  برای . بیگانگان شده است

در مواردى كھ بین مجلس و افكار عمومى ملّت ... « ،»....تبلیغات قرار داده اند
اختالف حاصل شود و مجلس بھ صورت یك دستگاه كارشكنى برعلیھ دولت 

. نمایند محّول مىمردم  ۀشود و قضاوت امر را بھ عھد درآید مجلس منحل مى
چنانچھ افكار عمومى با نظر دولت تطبیق كند، نمایندگان دیگرى انتخاب و بھ 

ترتیب بین دولت و مجلس ھمكارى ایجاد شود و  شوند تا بھ این مجلس روانھ مى
 . مملكت از كار نیفتد ۀچرخ ادار

ائم افراد ملّت كھ دولت و مجلس بھ وجودشان ق ۀقاطب ۀبنابراین تنھا اراد    
كنند ملّت  تواند قضاوت قطعى دراین باب بنماید و آن كسانى كھ ادعا مى است مى

زیرا تنھا . باره اظھار عقیده كند سخت در اشتباھند تواند در این حق ندارد و نمى
بھ سرنوشت خود و سرنوشت مملكت اظھار عقیده   تواند راجع ملّت است كھ مى

 . كند
ى ایجاب كرد كھ ملّت ایران در راه آزادى پنجاه سال پیش ضرورت تاریخ    

و مشروطیّت خود قیام نماید و با ایثار خون خویش بھ حق خود برسد و قانون 
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اساسى را بھ وجود آورد اكنون نیز در این لحظات حّساس كھ كشور ما در 
مرگ و زندگى قرار دارد و دشمنان علیھ استقالل و آزادى ما باالترین  ۀآستان

كند كھ ملّت ایران تصمیم  برند مصالح كشور ایجاب مى بھ كار مىتالش خود را 
این تنھا ملّت . نھضت ملّى و وضع مجلس و دولت روشن كند ۀخود را دربار

قانون اساسى و مشروطیّت و مجلس و دولت است  ۀایران یعنى بھ وجود آورند
دولتھا ھمھ قانونھا، مجلسھا، . تواند در این باره اظھار نظر كند و الغیر كھ مى

وقتى مردم یكى از . اند نھ مردم بھ خاطر آنھا براى خاطر مردم بھ وجود آمده
 .آن ابراز كنند ۀتوانند نظر خود را دربار آنھا را نخواستند، مى

ملّت  ۀدر كشورھاى دموكراسى و مشروطھ ھیچ قانونى باالتر از اراد     
مشكلى را كھ با آن  ، حّساس تاریخى ۀبھ ھمین جھت دولت در این لحظ. نیست

گذارد و راجع بھ این مجلس از خود مردم سؤال  مواجھ شده با ملّت در میان مى
تقنینیّھ  ١٧ ۀوضع كنونى مجلس تا سپرى شدن دور ۀشود كھ اگر با ادام مى

موافقت دارند دولت دیگرى روى كار بیاید كھ بتواند با این مجلس ھمكارى كند 
ھدف آن موافقند رأى بھ انحالل مجلس بدھند تا واگر با این دولت و نقشھ و 

مجلس دیگرى تشكیل شود كھ بتواند در تأمین آمال ملّت با دولت ھمكارى 
بھ ملت  ، پیام دکتر مصدق ١٣٣٢مرداد  ٥روزنامھ کیھان دوشنبھ (» ...كند

 ) ایران
ھ بھ شاه اختیار انحالل مجلس را داده ھم مجلس مؤسسانی را ک دکتر مصدق   

بود، قانونی نمی دانست و ھم می دانست شاه نقش محوری را درکودتا برعھده 
درباره مجلس مؤسسان خاطرنشان کرده است کھ  اودرخاطرات خود. دارد

سرگرفتھ بود و باز بفرض  برفرض اینکھ مجلس مؤسسان بھ ابتکار ملت ایران«
ای آن را ملت انتخاب کرده بود، مجلس مؤسسان نمی توانست از اینکھ اعض

مردم سلب حق کند و در یک موقع حساسی ملت ایران نتواند عقیده ی خود را 
مجلس مؤسسان کھ مدعی نمایندگی . در ابقای مجلس و یا انحالل آن اظھار نماید

و  خاطرات«(» .مردم بود چطور می توانست مردم را از این حق محروم کند
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  )  ٢٧١، بقلم دکتر مصدق، انتشارات علمی چاپ  دوم ، ص  »تألمات مصدق
 ١١دکتر معظمی رئیس مجلس در آخرین روز قبل از رفراندوم در روز «     

مرداد استعفاء کردو امور اداری مجلس را بعھده مسئوالن اداری مجلس 
، ١٣٧٩نامک چاپ دوم ، سفری ، نشر  قلم و سیاست تآلیف دمحم علی(  ».سپرد

  ) ٨١٦ص
فقط  افکار عمومی  بود نھ مجلس وجود  در این ایام، اتکای دکتر مصدق«   

دولت دکتر مصدق بود و مردم و بھ . داشت و نھ مقام مؤثر و رسمی دیگری
در صورتی . ھمین جھت وی اصرار بھ آغاز انتخابات دوره ھیجدھم  ھم داشت

. ابق سعی در ادامھ قدرت حکومت بدون مزاحمت داشتندکھ نخست وزیران س
اما غافل از اینکھ . ستار تشکیل فوری مجلس آینده شده بوداولی دکتر مصدق خو

 در ھمین زمان، شاه  درمنتھای حقارت خود را در بست تسلیم انگلیس و آمریکا
تھ را ھرچند کرده بود تا با براندازی دولت دکترمصدق قدرت از دست رف

  ) ٨١٧ –ص  –ھمانجا ( » .پوشالی، با پذیرش  نوکری  محض بیگانھ اعاده دھد
و انگلیس بھ وسیلھ عناصر سرسپرده خود در  درھمین زمان امریکا     

در طول این « : اجرای عملیات طرح کودتا بودند کھ درگزارش سیا آمده است
كوشید ابتكارى در كار  ھمیشھ، در حال آماده باش، مى ، ھمچوندوره، مصدق

توجھ او بھ مجلس منعطف . آورد و قرار از مخالفان روز افزون خویش، بستاند
، او از )تیر ٢٣( ژوئیھ  ١٤در. گرفتند در مجلس، مخالفان قوت مى. شد

ازنمایندگان كھ بى  تنى چند. كنند نمایندگان حامى حكومت خواست استعفاء
تن استعفاء  ٢٨در جمع، . یا مخالف خجول او بودند نیز، استعفاء كردندطرف و 

اداره مركزى اصرار ورزید نمایندگان مخالف مصدق تشویق شوند بر . كردند
تدبیرى كھ ساختھ و . مقام نمایندگى خود باقى بمانند و در مجلس متحصن شوند

مجلس قانونى را تشكیل اند،  پرداختھ شد این بود كھ نمایندگانى كھ استعفاء نداده
عوامل تقویت باور مصدق بھ لزوم انحالل  این تدبیر، تا حدودى از. دھند مى

. كرد بالمنازع ایران مى را دیكتاتور عمل انحالل مجلس، او. مجلس شد
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با وجود این، . بخصوص كھ از دوره اختیارات او، چند ماه باقى مانده بود
نحالل مجلس را داشت و مصدق براى بنابرقانون اساسى، تنھا شاه اختیار ا

در آن . راه حلى كھ او یافت، رفراندوم بود. جست انحالل مجلس باید راھى مى
. كردند مردم بھ پاسخ آرى یا نھ، با انحالل مجلس موافقت یا مخالفت مى

اوت، رفراندوم در سراسر  ٤در. رفراندوم بطور آشكار و ملموس قالبى بود
. گفتند»  نھ «گفتند و چند صد نفر نیز، » آرى«یلیون م ٢حدود . كشور انجام شد

این مانور، آنسان كھ مصدق پیش بینى كرده بود، قرین موفقیت نشد و روشن بود 
رفراندوم و نتایج آن، فرصت و مجوزى را . است كھ نقض قانون اساسى نیز شده

س فراھم كرد تا كھ مطبوعات مخالف مصدق كھ تحت اداره سیا وانتلیجنت سروی
عمل رفراندوم اعالن . بودند، او را آماج حمالت سخت بى رحمانھ خود كنند

ترین عناصر جامعھ كھ وطن دوست بودند اما اینسان نقض  خطرى شد بھ با ثبات
 .تافتند آمیز قانون اساسى را نیز بر نمى تقلب
در طول روز رفراندوم پایگاه سیا گزارش وضعیت را با جزئیات آن    
ھاى متعدد عامالن پایگاه در بھره بردارى از غیر قانونى بودن این كوشش. داد مى

ونیز،ھمھ اظھاراتى كھ . ، گزارش شدند"ھمھ پرسى"رفراندوم، پیش و در روز 
. از سوى رھبران مذھبى بعمل آمدند برغیرقانونى بودن رفراندوم، تأكید گذاشتند

آورند  بعمل مى دقنشریھ مخالفت سختى را با مص ٢٠پایگاه خاطر نشان كرد كھ 
کاریکاتور ضد مصدق كھ سیا تھیھ كرده بود، در ھفتھ رفراندوم، در این  ١٥و 

  ». اند مطبوعات، انتشار پیدا كرده
  
 :چند تذكر مھم: توضیح  (
كنند اگر رفراندوم  ازآن زمان تا امروز، كودتا كنندگان و آنھا كھ گمان مى - ١ 

گرفت، بر غیر قانونى بودن ھمھ پرسى، اصرار  نمى شد، كودتا نیز انجام نمى
آیا در . آیا در قانون اساسى سابق، ھمھ پرسى منع شده بود؟ خیر. ورزند مى

وجود ندارد و بنا بر این اصل، آنچھ ممنوع نشده مباح » اصل اباحھ«حقوق، 
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نیست؟ و آیا بنا بر آن قانون اساسى، حاكمیت با مردم كشور نبود و رفراندوم 
بنا بر این، رفراندوم . ى از مھمترین روشھاى ابراز این حاكمیت نیست؟ چرایك

 .قانونى بود
خوانیم و در قسمتھاى دیگر  اما ھمانطور در این قسمت از گزارش مى - ٢ 

آن نیز خواھیم خواند، سیا و انتلیجنت سرویس در كار خریدن نمایندگان مجلس 
مصدق . است توسط مجلس غیر محتمل نبوده بنابراین، عزل مصدق. اند بوده

نفر دیگر  ١٠توانستند  مى. تن از نمایندگان را خریده بودند ٣٠خود گفتھ است 
 .بنا بر این، از نقشھ و كار امریكا و انگلیس آگاه بود. را نیز بخرند

ھمھ . است میلیون نفر ذكر كرده ٢گزارش سیا آراى موافق را حدود  - ٣
. كرد شد، آن زمان، بیشتر از این رأى دھنده پیدا نمى لب نمىپرسى كھ درآن تق

  زیرا 
  زنان حق رأى نداشتند و  -الف 
  شھرھا رأى دادند و  - ب 
  محدودیت سنى وجود داشت و  - ج 
 .راى قالبى بھ صندوقھا ریختھ نشدندآ -د 
بعد از تیر . بر خالف ادعاى سیا، شاه حق انحالل مجلس را نداشت - ٤ 

، مجلس مؤسسانى قالبى را  در روز  ١٣٢٧بھمن  ١٥شاه در اندازى بھ
تشکیل دادند و آن مجلس اختیار انحالل مجلس   ١٣٢٨پنجشنبھ اول اردیبھشت 

بمحض انتخاب . نھ آن مجلس و نھ آن اختیار را پذیرفت مصدق. را بھ شاه داد
ان لم یكن اعالم شدن بھ نمایندگى مجلس شانزدھم، نخستین كارش، ارائھ طرح ك

دکتر مصدق  « بھ بیان دیگر  .كردن مجلس مؤسسان قالبى و مصوبات آن بود
او در . در جلسھ چھارم خرداد مجلس  طی یک نطق طوالنی  اظھار نظر کرد

برخالف  افکار عمومی  تشکیل  شده  و از : .... باب  مجلس مؤسسان گفت
از قانون اساسی  یعنی   این مردم کسی  بھ سمت نمایندگی در آن  نبود کھ

کار مجلس  مؤسسان  بی ارزش و غیر .... خونبھای  شھدای  آزادی دفاع کند
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سفری ،  جلد اول ، نشر نامک  قلم و  سیاست  تألیف  دمحم علی  ( ».معتبر است
  ) ٣١٤، ص  ١٣٧٩چاپ دوم ، 

رفراندوم  كھ بھ دستور فرماندھى عملیات آژاكس» رھبران مذھبى«اما  - ٥ 
 :را مخالف قانون اساسى خواندند، عبارت بودند از آیات هللا كاشانى و بھبھانى

شركت در رفراندوم خانھ «طرفھ اینكھ كاشانى در تحریم نامھ خود، *  
و امروز روشن . را تحریم كرد» برانداز كھ با نقشھ اجانب طرح ریزى شده

 !یات آژاكس تھیھ كرده بودشود كھ مضمون تحریم او را نیز فرماندھى عمل مى
، ھمھ پرسى را موجب در نامھ بھ مصدق ٣٢مرداد  ١١بھبھانى در *  

اساس مشروطیت و باعث ضعف و انحطاط ابدى و روحى «متزلزل شدن 
 .خواند» مجلس و قانون اساسى

كوشش بھبھانى براى آنكھ مرجع تقلید وقت، آیت هللا بروجردى را بھ     
  .ھ پرسى بر انگیزد، بھ شكست انجامیدتحریم ھم

در روزھای پیش از رفراندوم، شاه را برای اجرای نقش محور، در       
، شبانھ  در داخل  خود رو، با شاه زبون از بیم مصدق. ماده می کردند آکودتا ، 

  :پذیرفت  ، رھبر عملیات کودتا دیدار می کرد و نقش خویش را میروزولت
، اسدهللا )مرداد  ١١( اوت ٢در . ، مالقاتھا با شاه ادامھ داشتدر تھران    

او گزارش كرد . رشیدیان نقشھ عملیات را، جزء بھ جزء، براى شاه تشریح كرد
و زاھدى را بھ نخست وزیرى و جانشین  را بركنار كھ شاه پذیرفت مصدق

شاه ھمچنین پذیرفت سرلشگر وثوق را رئیس ستاد . نصب كندفرمانده كل قوا 
اى با شاه  دیدار طوالنى و بدون نتیجھ ، روزولت)مرداد  ١٢(اوت  ٣در. كند

امروز . آخرین جملھ ھایش بھ شاه این بود كھ او یك ماجراجو نیست. بعمل آورد
ت خاطرنشان كرد كھ راه روزول. اقبالى روى آورده كھ نباید آن را از دست داد

حاال دیگر، یك طرف مصدق و قوه او است . دیگرى براى تغییر حكومت نیست
و طرف دیگر شاه است با ارتشى كھ ھنوز با او است اما زود است كھ از او 

ماند بدان  او چند روز دیگر مى: سرانجام، روزولت بھ شاه گفت. روى گرداند
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اگر شاه از . نگاه كشور را ترك میگویدامید كھ شاه تصمیم مثبتى بگیرد و آ
راند و كشور را كره  گرفتن تصمیم طفره برود، ایران را بسوى كمونیسم مى

او اینطورنتیجھ گرفت كھ حكومت او، امریكا، حاضر نیست . گرداند دومى مى
امكان كمونیست شدن ایران را بپذیرد و نقشھ دیگرى را ممكن است بھ اجرا 

با گذرنامھ جعلی ) ١٣٣٢تیر ماه  ٢٨( ١٩٥٣جوالی ١٩روزولت روز . (گذارد
 )از مرز خانقین عبور کرد

با شاه، شاه تقاضا كرد روزولت از پرزیدنت  در آخرین دیدار روزولت  
آیزنھاور درخواست كند او اطمینانھاى الزم را بھ شاه بدھد كھ اقدام بھ بركنارى 

روزولت بھ او گفت او این درخواست را بھ اطالع . یست، كار بایستھ امصدق
رساند اما او مطمئن است كھ رئیس جمھورى رفتارى  رئیس جمھورى امریكا مى

از خوش اقبالى و بطور . را اتخاذ خواھد كرد كھ نیات امریكا بر شاه روشن شود
 ٤ركامالً اتفاقى، رئیس جمھورى، بھنگام سخنرانى براى فرمانداران ایاالت، د

امریكا دست روى دست : د و گفتز بھ وضعیت درایران گریز) مرداد١٢( اوت 
روزولت از اظھارات رئیس . گذارد تا ایران بھ پشت پرده آھنین برود نمى

: او بھ شاه گفت. ن را وسیلھ رسیدن بھ ھدف خود كردآجمھورى سود جست و 
نسبت مصدق در حقیقت، احساس كرد دادن اطمینانھا در باره رفتارامریكا 

ضرور نیست اما بیان او در باره ایران، در كنوانسیون فرمانداران، بدانخاطر 
موضوع را از نو : در پایان، شاه گفت. بعمل آمد كھ رضایت خاطر شاه بعمل آید

در تلگرامى، روزولت در توصیف این . دھد با رشیدیان موضوع بحث قرار مى
بدون شاه، نقشھ بھ اجرا گذاشتھ شود، باور او اینست كھ اگر : نویسد دیدار، مى

و باید تصمیم گرفت كھ . آمیز آن وجود دارد اطمینان بیشترى بھ اجراى موفقیت
 ١٠آیا در دو و سھ روز آینده واپسین فشار بھ شاه وارد شود و یا اجرا نقشھ 

 .روزى بھ تأخیر انداختھ شود تا مگر شاه موافقت كند
شاه موافقت . یدیان، از نوبا شاه مالقات كردرش ،)مرداد ١٦( اوت  ٧در       

، )مرداد  ١٧( اوت  ٨در . اوت یا دیرتر انجام بگیرد ١٠كرد عملیات در شب 
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شاه . او با بى تصمیمى شاه مبارزه كرد. بار دیگر با شاه دیدار كرد روزولت
ى بھ این كار كردند، زبان اى را کھ در عملیات شركت مى پذیرفت افسران برگزیده

گذارد ارتش بدون اطالع  مى. خواھد بھ رامسر برود بعد او گفت مى. تشویق كند
اگر عملیات موفق شدند، او زاھدى را بھ نخست وزیرى . رسمى او عمل كند

، رشیدیان بنوبھ خود با بى تصمیمى شاه )مرداد ١٨(اوت  ٩در. كند نصب مى
اوت بھ رامسر  ١٢خواھد در  ىشاه م: مبارزه كرد و حاصل آن را گزارش كرد

عملیات نقش كلیدى  خواھد زاھدى و افسرانى را كھ در پیش از آن، مى. برود
بپذیرد و بھ آنھا بگوید زاھدى را بھ نخست وزیرى  دارند، بحضور

مرداد را  ٢٨نگاه کنید بھ  کتاب سیا تاریخ كودتاى ننگین (  » .است  برگزیده
، تاریخ ١٩٥١مارس :، تاریخ نگارشویلبر. ن. دكند، بھ قلم دكتر دونال منتشرمى

، ترجمھ و کامل شده از ابوالحسن بنى صدر،  انتشارات ١٩٩٩اكتبر : انتشار
 ٢٩انقالب اسالمى، تنظیم براى سایت از انتشارات انقالب اسالمى، صفحھ ھای 

  )  ٣٢تا
 :شاه می نویسد با روزولت زنده یاد سرھنگ غالمرضا نجاتی درباره مالقات 
 Perron)   ( Ernstارنست پرون با شاه مخلوع ازطریق»سیا« تماسھای نماینده« 
ارنست پرون جاسوسی ( .، صورت میگرفتدر دربار ایران اسوس انگلستانج

) نظافت چی(ان در پوشش یکی ازکارکن» سرویس اطالعاتی انگلیس«کھ توسط 
. ھنگام تحصیلش درآن مدرسھ آشنا شد سویسی با دمحمرضا پھلوی ۀمدرس

وی سپس پرون را بھ ایران دعوت نمود و مونس . او گردید» ۀشیفت«دمحمرضا 
دربارایران تبدیل  ۀپشت پرد ۀبعدھا بھ مرموزترین ومؤثرترین چھر«شاه شدکھ 

 »حلقھ گل سرخ« رون را با نام مستعارکرمیت روزولت در کتابش پ) ».شد
)Rozen Krantz( کرده و چگونکی مالقاتھای شبانھ خود را با شاه  ایران  معرفی

  :بدین شرح نقل  کرده است
» سیا« و  من و بیل بطور مبھم می دانستیم کھ شرکت نفت انگلیس وایران... «

می » حلقھ گل سرخ« ما او را  عامل مشترکی دارند کھ با شاه در تماس است و
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کھ با او رابطھ نزدیکتری داشت، ترتیب کار را فراھم » پسرخندان « نامیدیم، 
ساخت تا بھ شاه اطالع دھد کھ یک امریکائی، از طرف آیزنھاوروچرچیل 

خبر آورد کھ  پیک. بزودی کارھا روبراه شد. تقاضای دیدار محرمانھ اورا دارد
یک « :ولی بصورت مثبت قبول کرده است و افزودشاه پیام مرا با احتیاط 

اتومبیل دربار، بدون عالمت رسمی، نیمھ شب مرا از مقابل باغمان بھ قصر 
حوالی ساعت ده بھ باغ مزبور آمدیم، دو ساعت دیگر باید منتظر ... خواھد برد

من بھ سرووضع خودم نگاه کردم، ھرچند برای دیدارشاھانھ مناسب . می شدیم
  »!.یک پیراھن تیره، با شلوار خاکستری و یک جفت گیوه نوک مشکی !... نبود
نیمھ شب دھم مرداد  در ایران» سیا« اولین مالقات شاه با سردستھ جاسوسان   

یک دستگاه اتومبیل در باری، . صورت می گیرد) ١٩٥٣اول  اوت ( ١٣٣٢
بھ کاخ سعد آباد ) اور باغ فردوس مج(را، از پارک سھیلی  کرمیت روزولت

  ...می برد
با یک » بیل«  چند دقیقھ قبل از نیمھ شب، بطرف در باغ براه افتادم، ... «

در باغ را گشودیم ومن بھ تنھایی خارج شدم، یک . چراغ قوه ای ھمراه من بود
راننده بدون کنجکاوی . اتومبیل سیاه رنگ بدون  نمره و عالمت در انتظارم بود

من در . شناسائی من و بی آنکھ یک کلمھ حرف  بزند، در اتومبیل را باز کرددر
ھمینکھ بھ نزدیکی کاخ . یک تختھ پتو را روی صندلی بود. صندلی عقب نشستم

البتھ اینھمھ ... رسیدیم، کف اتومبیل درازکشیدم و پتو را روی خودم انداختم
یل وارد محوطھ کاخ شد با اشاره نگھبان، اتومب. احتیاط کاری، ضرورت نداشت

ھیکل الغری ازپلھ ھای . و درجاده باریک نزدیک یکی از کاخھا ایستاد
ھمینکھ راننده آن محل را ترک کرد، او در اتومبیل را گشود . ساختمان پائین آمد

من پتو را کنار کشیدم تا جای بیشتری . من در صندلی عقب نشست و پھلوی
شناسائی شاه . بھ اندازه ای بود کھ بتوانیم یکدیگر را ببینیم روشنی. برای او باشد

. برای من چندان دشوار نبود و از اینکھ او نیز مرا زود شناخت تعجب نکردم
 شب بخیر: شاه پس از یک نگاه کوتاه، دستش را بطرف من دراز کرد و گفت
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داشتم ولی اکنون مالقاتتان نمی توانم بگویم انتظار دیدارتان را  .آقای روزولت
  .خوشحال کننده است

شب بخیراعلیحضرت مدت مدیدی از آخرین دیدارمان می گذرد، اینکھ مرا    
شناختید موجب خوشحالی من است و پذیرش استوار نامھ ام را  آسانتر می 

  .سازد
نام شما و حضورتان . این موضوع چندان مھم نیست: شاه خندید وگفت    

  » ...استبرایم کافی 
 پس از انجام معارفھ، کارگردان کودتا، چگونگی عبورش را از مرز ایران    

برای شاه شرح می دھد، سپس نام و نشان دیگر جاسوسان را کھ با او ھمکاری 
دارند، بیان می کند و برای توجیھ اھمیت مأموریت خود واینکھ  فرستاده رئیس 

  :است می گوید و نخست وزیر انگلستان جمھوری آمریکا
قراراست آیزنھاور این مطلب را طی نطقی کھ بیست و چھار ساعت دیگر « 

 تأیید چرچیل. در سانفرانسیسکو ایراد می کند، با بیان جملھ خاصی تأئید نماید
، لندن» بی بی سی « عالم برنامھ رادیو از طریق ا نیز، نخست وزیر بریتانیا
بدین ترتیب کھ گوینده رادیو ھنگام اعالم برنامھ در نیمھ . صورت خواھد گرفت

خواھد »  اکنون نیمھ شب است« :شب، بھ جای اینکھ طبق معمول بگوید
  !»دقیقاً نیمھ شب است –پس از مکث کوتاھی -اکنون « :گفت
پشت سر او ھستند بھ کرمیت  و انگلستان اینکھ آمریکاشاه با اطمینان از    

با شناسائی شما، نیازی بھ اینگونھ اشارات نیست و آمادگی : می گوید روزولت
خود را برای ھمکاری ابراز می کند و این تسلیم و رضایت موجب آرامش 

  .خاطر  روزولت می شود
  

الف آنچھ خیال می کردم، ھیچگونھ ھیجانی در اولین دیدارم با شاه برخ« 
شاه آرام و سرحال بود و روش دوستانھ و واقع بینانھ اش، . احساس ننمودم

موقعی کھ اتومبیل نزدیک می شد، صدای ضربات . آسوده خاطرم ساختھ بود
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با  دارم گوئی . قلبم را می شنیدم ولی بعد آھنگ ضربان قلب و تنفسم طبیعی بود
دوستی در باره معاملھ عادی و معمولی گفتگو می کنم، بی آنکھ برای رسیدن 

احساس می کردم زمان بسرعت . بھ توافق در انتظار برخورد با مشکلی  باشم
. سپیده صبح ظاھر شده بود. داشت شاه نیز گوئی ھمین احساس را. می گذرد

شد شب بعد در ھمان  بدین سان پس از بررسی کوتاھی در باره کلیات قرار
  ...ساعت و در ھمان محل  تجدید دیدار کنیم

خوشحالم کھ یکباردیگر . شب بخیر، یا باید بگویم صبح بخیر،آقای روزولت
   .ورود شما را بھ کشورم خوش آمد بگویم

از اینکھ در اینجا  ھستم بسیار مسرورم و  من نیز! شب بخیراعلیحضرت
 ».م درانجام کاری کھ در پیش داریم موفق خواھیم شداطمینان کامل دار

 ٢٨و کودتای  ایران جنبش ملی شن صنعت نفت«سرھنگ غالمرضا نجاتی، (
  ٣٧٥تا  ٣٧٣، ص ١٣٧٨، شرکت سھامی انتشار، چاپ ھشتم، » ١٣٣٢مرداد 

  ) ١٥٧تا  ١٥٤، ص بھ نقل از کتاب ضد کودتا، کرمیت روزولت
تحقق پیدا کرد و اکثر این انشعابگران  ١٣٣٢زمستان  در انشعاب درجبھھ ملی

 بھ رھبری دکتر مصدق بخاطر ادامھ برنامھ و اھداف جبھھ ملی ایران  از تھران
. کھ مکی کامالً بھ افول رفت حاصل این انشعاب آن بود«. انتخاب شده بودند

ھیچ یک از آنھا کھ بھ او رأی داده بودند حاال کھ از مصدق بریده بود از او 
ناسیونالیسم درایران نوشتھ ریچارد کاتم، (» .حمایت ودنبالھ روی نمی کردند

  )   ٣٥١، ص  ١٣٨٣ترجمھ  احمد  تدین، انتشارات کویر، چاپ سوم، 
، ھریک از این دو رھبر از مصدق کاشانیفرض براین بود کھ با انشعاب 

حمایت از   ۀاما با این انشعاب پایھ گسترد. مردم را با خود ببرد ۀبخشی از عام
درمجلس شورای ملی تنھا دو نفراز نمایندگان مذھبی در . کاشانی خراب شد

. دق را ترک نکردندکنار کاشانی ماندند و بقیھ از جملھ پر نفوذ ترین ھا مص
بدتر برای کاشانی ھنگامی بود کھ اکثریت رھبران صنفی بازارکھ  ۀضرب

  )  ٣٥٣ –ھمانجا . ( گرایش مذھبی داشتند مصدق را بر کاشانی ترجیح دادند
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با دربار و بیگانگان بر ضد حکومت ملی ... ، مکی وبقائیبنابراین، کاشانی
نھ تنھا پایگاه حمایتی « ھمسو و ھمدست گشتند بدیگر بیان، آنھا  دکتر مصدق

خود را از دست دادند بلکھ درنظر بسیاری از ھواداران پیشین خود بھ صورت 
  )  ٣٥٣ھمانجا ( »  . دشمن خارجی در آمدند
بی «را  دقاعمال دکتر مص« :صریحاً اعالمیھ ای نوشت و اما آیت هللا کاشانی

دکتر مصدق و اعوان او را  ۀو شیو» وجدانی و بی انصافی و بیخبری از خدا
سفری، جلد  قلم و سیاست تألیف دمحم علی(» ھو و جنجال وتھمت و افترا دانست

  ) ٨١٤، ص  ١٣٧٩اول، نشر نامک چاپ دوم ، 
شدید لحنی دیگری مبنی برتحریم رفراندوم  ۀمیاعال بدنبال آن، آیت هللا کاشانی

 ۀشرکت در رفراندوم خانھ براندازکھ با نقش« :صادر کرد و طی آن اعالم کرد
اجانب طرح ریزی شده مبغوض حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجھ و 

ھمانجا ، ص (» حرام است و البتھ ھیچ مسلمان وطن خواھی شرکت نخواھد کرد
٨١٤  (  

فورا مراتب را برای صدور فرمان  رفراندوم با اعالم نتیجھ  دکتر مصدق
 :جھت انتخابات دوره ھیجدھم بھ شاه نوشت 

ملّت ١٣٣٢مرداد ١٩و  ١٢مراجعھ بھ آراء عمومى در تاریخ  ۀنتیج چون در«
مجلس رأى داده است، از پیشگاه مبارك اعلیحضرت ١٧ ۀایران بھ انحالل دور
 ۀشود امر و مقّرر فرمایند فرمان انتخابات دور استدعا مىھمایون شاھنشاھى 

  ».صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراھم نماید ١٨
، ) ٨١ ٧ھمانجا ، ص  ( » .شاه از صدور فرمان انتخابات سرباز زد« .....

زیرا او در این روزھا موافقت خود را با کودتا ونوکری و سرسپردگیش بھ 
اجرای عملیات  این رو منتظر از. را اعالم کرده بود انگلیس و امریکا

  ) ٣( .بود و کودتا  بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق» آژاکس« براندازی
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در گزارش اسناد وزارت خارجھ  انگلیس در بارۀ  دکتر  بقایی و مکی آمده  
  :است

  
تیر  ١/  ١٩۵١ژوئن  ٢٣(موضوع مکی و بقائی، گزارش :   ۵١سند  - ١

  لوگان .ا.دی) ١٣٣٠
 )(D.A. Logan  کارمند عالیرتبۀ بخش سیاسی وزارت خارجھ انگلیس ].

:] شماره ردیف[  -    FO371/9551:] شماره پرونده در آرشیو ملی بریتانیا
Ep1531 /743  

 

  صورت جلسھ *

  
با آقای ھایک سی گالوستیان صرف ]   ١٣٣٠خرداد  ٢٨[ ژوئن  ١٩روز  
ده روز پیش، آن شھر را بھ َصوب . او بازرگانی ارمنی در تھران است. م شدشا

او نمایندگی . این کشوربرای رسیدگی بھ امور بازرگانی خویش ترک کرده است
  .چندین  مؤسسھ  مّھم  بریتانیایی را بھ عھده  دارد

  )[...].الف(
  )[...]ب(
)  یا عیسایف( یسایان مّکی و بقائی این اواخر با مردی بھ نام  ُرمان ع) ج(

مراوده می کنند، از ارامنھ بسیار ثروتمند کھ پول بسیار زیادی زمان جنگ بھ 
مناسبت معامالتش با ارتش روسیھ بھ دست آورده،  و بعد از جنگ  نیز بھ انجام 

  .معامالت عدیدۀ  تجاری  کاالھای  روسی مشغول  بوده است
. ند ، ولی ھر دو را می توان خریدمّکی و بقائی افراطیون جبھۀ ملّی ھست) د(

او گفت، . اقای گالوستیان گفت  کھ با ھر دو  نفر در این باره صحبت کرده است
] یکصدھزار[ ١٠٠، ٠٠٠/- بقائی مشخص  کرده است کھ در مقابل  دریافت 

مکی  . لیره  استرلینک دست از حمایت  برنامۀ ملی کردن نفت  برخواھد داشت
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پیشنھاد است، و در بارۀ رقم آن با آقای گلوستیان  حاضر بھ بررسی ھرگونھ
  .بحثی نکرده است

ھمیشھ ظن قوی رفتھ است کھ عیسایان مردی است کھ برای سفارت شوروی 
بانک انگلیس در ایران و خاورمیانھ کھ [ او را بریتیش بنک [...] کار میکند

او مردی  خوب می شناسند و بھ اعتقاد من] جانشین  بانک شاھی قبلی شده بود
  .است کھ ھر کاری رابرای ھرکس بھ خوبی انجام می دھد

گالوستیان برحسب طبیعتش مشکالت را دست کم می گیرد، ولی باید گفت کھ 
اعمال نفوذ درسوق دادن قراردادھا  مسئوالن امورکھ قادربھ» خریداری« او در 

  . و معامالن بھ سود شرکتھای بریتانیایی  ھستند بسیار موفق است
D.A.Logan   ) ۴) (امضاء( ١٩۵١ژوئن  ٢٣، ) لوگان   .ای . دی (  

   
وزارت «با استناد بھ اسناد » قدرت و اصول نفت،«مصطفی علم درکتاب  -  ٢

  : آورده است» خارجھ انگلیس
] آمریکا و انگلیس [ ایدن اصرار داشت بر سر جانشین مصدق میان دو کشور 

ایدن بھ ھنری . جاذبھ بیشتری داشتکاشانی ، ایدن بھ نظر. تفاھمی حاصل شود
بایرود و ژنرال بیدل اسمیت معاون جدید وزارت امورخارجۀ آمریکا گفت 

کاشانی در تاریخچھ مناقشھ نفت کولھ بارسبک تری بر دوش دارد از این رو «
جرج میدلتون  )  ١. (شاید انجام معاملھ ای با وی در این مورد آسانترباشد

کاشانی یک عنصر « :تھران قبالً  گزارش کرده بودکاردارسفارت  انگلیس در 
او مکی و فاطمی را . ارتجاعی است از این رو مذاکره  با وی دشوار خواھد بود

بھ عنوان رفرمیست ھا طبقھ بندی  کرده  و احساس می کرد مکی بھترین شانس 
را برای اینکھ سرانجام بھ صورت رھبر ملی ظاھر شود، دارد و انگلیس ھا در 

  )٢. (ده خواھند دید کار  کردن با وی آسان استآین
ولی آلن رونتی در وزارت خارجھ انگلیس در ظھور مّکی بھ عنوان رھبر  

کراراً بھ ما گزارش میرسد اگر پول خوبی بھ « : ملی نفعی نمی دید  و می گفت
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بھ این ترتیب گزینش انگلیس )  ٣(.او بدھیم حاضراست از جبھۀ ملی کناربکشد 
نوان جانشین مصدق در دایرۀ محدود کاشانی و زاھدی دور می زد و ھا بھ ع

باالخره ھم بھ این نتیجھ رسیدند ممکن است انتخاب کاشانی تبدیل وضع بد و از 
  ) ۴.(ازاین رو انگلیس و آمریکا با زاھدی  بھتر می توانند  کنار بیایند. بدتر باشد

  : پی نوشت ھا 
از ایدن در . ت خارجھ انگلیسوزار ٣٧١/  ١٠۴۶١۴سند شماره  -  ١ 

  .١٩۵٣مارس  ٩. واشنگتن بھ وزارت خارجھ انگلیس 
یادداشت از مالقات  غیر . وزارت  خارجھ  انگلیس/  ٩٨۶٠۶سند شماره  - ٢

. المنافع بریتانیاک کشورعضو جامعھ مشتر ۴رسمی میان میدلتون و نمایندگان 
  ١٩۵٢نوامبر   ٢۵
پیش نویس از رونتی، . ھ انگلیس وزارت خارج ١٠۴۵۶١سند شماره  -  ٣

  ١٩۵٣ژانویھ . برای مدیر کل  اطالعات نظامی 
خالصھ گزارش . وزارت خارجھ انگلیس  ٣٧١/.  ١٠۴۶١۵سند  شماره   - ۴

  )  ۵( ١٩۵٣آوریل   ٢٠. برای وزیر مشاور
دادگاه تجدید نظر «نظرات دکترمصدق در بارۀ رفراندوم در توضیح اینکھ،

درنامھ ای خطاب بھ سازمان « و» وتألمات اطراتخ«  ازکتاب ،»نظامی
 اختیار خوانندگان ارجمند قرار می بدینگونھ در...و »ملّى ایران ۀدانشجویان جبھ

    :ھمد
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  رفراندوم از  مصدق دفاع

  نظرنظامی تجدید دادگاه دررفراندوم  از دکترمصدق دفاع  - ١

  کودتا رژیم 
 

تجدید نظر نظامی در جلسۀ  یک بار دیگر در دادگاه « دکتر مصدق
موضوع  رفراندوم را مطرح کرده و بھ طور کامل و  ١٣٣٢یازدھم ، مورخ 

  : وریمآکھ در اینحا عیناً می » جمع بھ ھمۀ ایرادات پاسخ داده است، 
ادّعای دادستانی دستور انحالل مجلس شورای ملی  ٩مورد : دکتر مصدق« 

  :است کھ نویسندگان رأی  دادگاه نوشتھ اند
اعالمیۀ متھم بر انحالل مجلس شورای ملی و تعطیل مشروطیت بھ بھانۀ « 

عنوانی کھ در قوانین و سنن پارلمانی ایران سابقھ ندارد بھ تنھایی اقدام برای 
تعطیل رژیم پارلمانی کشور و بر ھم زدن اساس  حکومت قانونی بھ شمار می 

  .»رود
ندارد و آن را شروع کنند نھ  اوالً ھر کاری کھ در این کشورسابقھ: اعتراض 

فقط مورد توجھ یک عده ای از خواص بلکھ مورد توجھ عموم واقع می شود و 
مردم ھمھ می خواھند بدانند آن کار بی سابقھ در کجا معمول بوده، و از روی 

اکنون بدین منوال است رفراندوم، یعنی . چھ نظر خواستھ اند آن را اقتباس کنند
رند یا اینکھ از اجرای آن متضرر شده اند می گویند چون آنھایی کھ اطالع ندا

رفراندوم  در قانون اساسی پیش بینی نشده مخالف با قانون اساسی است و حتی 
اسفند  ٩) منظور دکتر مصدق  آیت هللا دمحم بھبھانی است (  یکی از روحانیون

در صورتیکھ  ھر عملی  کھ شرع انور نھی . ھم حکم بھ حرمت آن  داد
دلیل مسلم و  فِي األْمرِ  َشاِوْرُھمْ و َوأَْمُرُھْم ُشوَرى بَْینَُھْم . رموده، مباح استنف

اگر ھرچھ وجو ندارند نباید وجود پیدا کند . واضحی است بر استحباب آن
مستحسن بود قانون اساسی ھم کھ در سیرۀ سالطین دورۀ  استبداد وجود نداشت 
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ھ ضرر یک عده ای و بھ نفع اکثریت قانون اساسی ب.  نمی بایست تدوین  شود
رفراندوم ھم روی ھمین . مردم و بر اساس اصل حکومت برمردم تدوین شده 

اصل بھ وجود آمده است و پیروی از ھر اصلی کھ در مصالح مردم باشد واجب 
چنانچھ رفراندوم نمی شد و مجلس دولت را ساقط می کرد سقوط دولت . است

اثری داشت؟  و ا ز نھضت  ملی ایران چھ با قی در انظار داخلی و خارجی چھ  
  می ماند؟

آیا غیراز اینکھ ملت شرافتمند ایران را در دنیا موھون می کرد نتیجۀ دیگر 
رفراندوم اجرا شد  و مجلس منحل گردید و دولت فعلی ھم عمالً آن را . داشت

 قانون اساسی ١٢واال نمایندگان مجلس شورای ملی رابر خالف اصل . شناخت
چنانچھ بگویند استعفا کرده اند، استعفای وکیل  باید در . نمی بایست توقیف کند

روز ھم از آن بگذرد  تا اگر  ١۵جلسۀ علنی مجلس شورای ملی قرائت شود و 
  .نمایندۀ مستعفی  استعفای خود را  پس نگرفت مستعفی  شناختھ  شود

ً توجھ مردم بھ این اصل تازه وارد در مشروطیت سب  ب می شود کھ ثانیا
دولتھای خیرخواه در فشار سیاست خارجی بھ آن متوسل شوند و از خود مردم 
خیر و صالح مردم را بخواھند و بپرسند زیرا کمتر دولتی است کھ بتواند در 

اگر سیاستھای خارجی . مقابل یادداشتھای غیر موّجھ دول منتفذ مقاومت کند
ھ این اصل متوسل می شود موقع بدانند کھ دولت در مواقع مشکل و پر محظورب

  .دادن  یادداشت  نتیجۀ  آن را  ھم مورد مطالعھ  قرار می دھند
نھ بھ اعالن  -مردم خیرخواه و وطن پرست این اصل را از صمیم قلب پذیرفتند

اسفند، نھ بھ تبلیغات قانون اساسی عمال بیگانھ  ٩تحریم بعضی از روحانیون 
بھترین  دلیل این است کھ در ھیچ یک از ھیچ یک کمترین وقعی نگذاشتند و 

انتخابات دورۀ تقنینیھ با وجود نشریفات و تسھیالتی کھ داو طلبان وکالت از 
صاحبان آراء می کردند، عدۀ رأی دھندگان از یک میلیون و چھار صد ھزار 

میلیون نفر رأی  ٢تجاوز ننمود،  در صورتی کھ در این رفراندوم متجاوز از 
  .کر ساکنین شھرھا  شرکت  کردنددھندگان روشنف
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رفراندوم نھ تنھا یک عمل خالف قانون اساسی نبود کھ مرا  متھم بھ تعطیل 
رژیم  پارلمانی کشور و برھم زدن اساس حکومت قانونی کنند، بلکھ بدون 

  .شک و تردید عملی بود در صالح مملکت و تقویت  از رژیم  مشروطیت
لت بین نمایندگان ایجاد نفاق کرد و عده سیاست بیدادگر خارجی برای سقوط دو

اگر نظریات خصوصی نبود مخالفین دولت . ای از نمایندگان مخالف دولت شدند
متوجھ می شدند کھ سقوط دولت بھ طور عادی  فقط بھ برکناری من و ھمکارانم 
تمام نمی شد بلکھ نھضت ملی ایران ھم کھ دولت آن را رھبری می کرد، از بین 

سفانھ ایجاد نفاق درنمایندگانی کھ حّس جاه طلبی و اغراض متأ. می رفت
خصوصی  داشتند مؤثر گردید و این عنوان کھ بھ متھمین قتل سرلشکر افشار 
طوس در زندان برای گرفتن اقرار زجر داده اند دولت را استیضاح کردند و در 

  .این حال برای جلوگیری از سقوط دولت دو راه  بیشتر نبود
بود کھ بعضی از نمایندگان موافق دولت از حضوردر جلسات  یکی این)  ١

علنی مجلس خود داری کنند و جلسھ رسمیت پیدا نکند تا نمایندگان مخالف از  
  .انجام  مقصود  باز بمانند  کھ این طریق  نھ مفید  بود نھ عملی

مفید نبود ازاین جھت کھ مخالفین دولت برای عضویت در ھیئت  نظارت : الف
تۀ اسکناس، یکی  از ھمکاران خود و موافق با رئیس دولت فعلی را با اندوخ

منظور حسین مکی نمایندۀ اول تھران بود .( رأی انتخاب  کرده اند ۴٠اکثریت 
کھ منافق از آب در آمد و دولت سپھبد زاھدی ھم در حداقل مدتی سرکار بود با 

ورودش در ھیئت کھ ....) سرشکستگی او را از مجلس شورای ملی بیرون راند
میلیون تومان اسکناس  ٣١٢نظارت سبب می شد کھ ھمھ بدانند دولت اینجانب 

در جریان  گذارده است و این ترقی قیمتھا کھ پس از سقوط دولت اینجانب در 
، ٣٠٧۵دولت کھ در روزنامھ کیھان ، شمارۀ  ١٣٣٢شھریور  ١١نتیجۀ اعالمیۀ 

ھمان وقت دست می داد   - ینجانب بودمنتشر شد و مقصود ازآن انتقاد از دولت ا
میلیون تومان اسکناس داده بود ولی اعالمیھ  دولت  ٣١٢دولت اینجانب انتشار 

میلیون تومان ترقی داده بود و بدون تردید چیزی نمی گذشت کھ  ۴۵٢آن را بھ 
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دولت اینجانب مجبور بھ استعفا می گردید زیرا دول خارجی نفعی نداشتند بھ 
  .کمک کنند و آن را از خطر  سقوط نجات  دھنددولت اینجانب 

میلیون تومان اسکناس از نظر اقتصادی بی ضرر بود و تمام   ٣١٢انتشار
متخصصین مشاوردولت از دکتر شاخت و ھیئتی کھ تحت ریاست گوت از 
طرف سازمان ملل متحد بھ ایران آمده بودند با این شرط  کھ در امور تولیدی بھ 

د و برای ھمین امور کھ دراین دادگاه شرح داده شد و کامالً  کار رود موافق بودن
در جراید منتشر نگردید بھ کار رفت و بھ مصرف رسید و استتار نشر اسکناس 
سبب شده بود کھ مردم  نتوانند برای باال بردن قیمتھا بھانھ پیدا کنند ولی پس از 

ن را انتشار دادند سقوط  دولت کھ کارکنان فعلی ازنظر انتقاد دولت اینجانب آ
ۀ کار منتقدین جاطالع فروشندگان اجناس ازآن سبب شد کھ قیمتھا باال برود و نتی

  .عاید این دولت  بشود
عدم حضور نمایندگان در جلسات مجلس عملی نبود برای اینکھ غیبت : ب 

آنھا در جلسات عدیده سبب  می شد کھ در کارھای محلی و منافع عمومی آنجا 
بکنند و زبان مردم در تمام نقاط بھ اعتراض و انتقاد گشوده شود و  نتوانند کاری

حسن شھرتشان از بین برود و باالخره مجبور شوند کھ در جلسات  علنی مجلس 
شرکت کنند و بعضی از آنھا تحت تأثیر نطقھای مخالفین دولت در آیند و در 

  .رأی بھ سقوط  دولت بدھند
ھ منحل شود کھ موضوع بحث و شور تقنینی ١٧و دیگر اینکھ دورۀ )   ٢

نفر از نمایندگان مجلس کھ اکثریت تامھ داشتند با مالحظۀ تمام  ۵۶قرارگرفت و 
جوانب و اطراف صالح کشور را در این دانستند کھ استعفا دھند و استعفای آنھا 
سلب نمایندگی از آنھا نمی کرد بدین معنا کھ اگر موضوع رفراندوم پیش نمی 

کھ رفراندوم با انحالل مجلس موافق نبود نمایندگان مستعفی می آمد و یا این
توانستند  در مجلس حاضر شوند و انجام وظیفھ  نمایند چون  کھ وکیل  باید 
استعفای خود را بھ مجلس بدھد و آنھا بھ مجلس استعفا نداده بودند ولی چون ھمھ 

یکات سیاست می گفتند کھ استعفای این عده از نماینگان، دولت را از تحر



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ٣٢         رد  ا

  

  

  

خارجی مصون نمی کند و آن عده  از نمایندگانی کھ استعفا  نداده اند  ھمھ روزه  
در مجلس حاضر می شوند و مخالفت خود را بر ضد دولت ادامھ  می دھند این 

  ۴٨بود کھ بیشتر توجھ بھ انحالل مجلس بود و چنانچھ این انحالل بر طبق اصل 
دوم تجدید نظر شده بود بھ عمل می آمد  قانون اساسی  کھ در مجلس مؤسسان 

چون مجلس مزبور را ملت ایران ساختھ و پرداختۀ خارجی  می داند تأثیر بسیار 
بود و ناگواری درافکار می نمود و زمینھ برای تبلیغات عّمال  بیگانھ  فراھم می 

پس چارۀ  . شد و ازعدۀ آنھائی کھ بھ انحالل مجلس موافق بودند می کاست
  .ھ فرد این بود کھ مدت  دورۀ تقنینیھ  از طریق  رفراندوم  خاتمھ یابدمنحصر ب

موضوع رفراندوم فقط منحصر بھ انحالل مجلس نبود بلکھ استعفای دولت ھم 
مأخوذ در موضوع بود یعنی بھ مردم گفتھ نشده بود یا رأی بھ انحالل مجلس 

موافقند در محلی  بدھند یا ندھند بلکھ از مردم سئوال شده بود  اگر با  مجلس
کھ برای مخالفین با انحالل تھیھ شده بود حاضر شوند و رأی خود را بدھند  و 
چنانچھ با دولت موافقند در محلی کھ برای موافقین با انحالل  تھیھ  شده بود 

نفراز  ۵۶بعد از استعفای. حضور بھ ھم رسانند و رأی خود را در آنجا بدھند
فراندوم  بود باز  موضوع در ھیئت وزیران نمایندگان کھ تصویب تلویحی ر

مطرح شور قرار گرفت آنھا ھم بھ اتفاق رفراندوم را یگانھ عملی کھ در صالح 
مملکت بود دانستند و دستور اجرای آن بھ وسیلۀ امضای تصویب نامھ دادند و 
نتیجۀ رفراندوم این شد کھ ملت ایران رأی بھ انحالل مجلس و ابقای دولت بدھد 

رفراندوم اول در شھر . شت بزرگی بھ دھان بدخواھان مملکت بزندو یک م
تھران صورت گرفت و در سایر نقاط چند روز بعد از آن و علت این بود کھ 
دولت بھ ھیچ وجھ نظر خاصی نداشت و می خواست اول مردم   روشنفکر و 
مستقل شھر تھران آنچھ درصالح مملکت می دانند اظھار کنند و بعد آرای آن 

  .نان  مردمی ھادی رأی دھندگان خارج از مرکز بشودچ
و سھ چیز سبب شد کھ . رأی دھندگان عادتاً می بایست در یک محل رأی بدھند

  .محل رأی دھندگان  موافق و از مخالف جدا شود
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آنجا کھ عیان . اول اینکھ اشخاص مغرض ھیئت نّظار را مورد اتّھام  قراردھند
ھجوم مردم بھ محل رأی دھندگان موافق با است چھ حاجت بھ بیان است از 

  .انحالل ھمھ دانستند کھ نتیجۀ رفراندوم بھ نفع  کدام  طرف تمام می شود
نتیجۀ رفراندوم بالفاصلھ پس از اخذ آراء فقط با شمارش اوراق رأی : دوم 

  .معلوم شود و ھیچکس در صحت  آن تردید ننماید
. ان مخالف ضرورت پیدا نکندارسال اوراق آبی رنگ برای رأی دھندگ: سوم

اینکھ گفتھ اند چون محل رأی دھندگان  مخالف و موافق با انحالل مجلس از 
یکدیگر تفکیک شده بود مردم از ترس دولت بھ محلی کھ مخالف با انحالل بود 
نرفتھ اند، نھ در مورد مردم طھران و نھ  در مورد  دولت  اینحانب ھیچ  کدام 

ت اینجانب نظریات خصوصی داشت ھرگز متوسل بھ چنانچھ دول. صحت نداشت
آن ھم اول از مردم روشنفکر و مستقل شھر طھران و بعد  –رفراندوم نمی شد 

اگر دولت اینجانب می خواست بھ وسیلۀ تھدید و  -در نقاط خارج از مرکز
ارعاب اتخاذ رأی کند اول می بایست این کار در نقاط  خارج از مرکز بشود  

تھران و کسی نمی توانست بگوید آراء شھر تھران در اقلیت بود پس از آن در 
  .بھ آرای  نقاط دیگر کشور تفوق پیدا کند

چون درتعریف و توصیف رفراندوم مطالبی گفتھ شد ممکن است شنوندگان 
خارج  نسبت بھ آن راه مبالغھ بپیمایند و آن را یک  دراین دادگاه و خوانندگان در

  .ض اجتماعی بدانندعالج قطعی دردھا و امرا
الزم است عرض کنم رفراندوم و مجلس ھر دو خوبند و مفیدند با این فرق کھ 
رفراندوم رأیی است  کھ ملت بھ طور مستقیم می دھد و مجلس مرکب از افرادی 
است کھ آنھا مجازند از طرف ملت رأی بدھند و ھر یک  محاسن و معایبی دارد  

  .خارج استکھ شرح آن از حوصلۀ  این دادگاه 
رافراندوم و مجلس ھر دو خوبند بھ شرط اینکھ کار در دست دولت خیر خواه 

دادن رأی آزاد باشند و دولت بھ ھیچ  وجھ اعمال  باشد ومردم در اظھارعقیده و
  .نظر نکند
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دقیقھ تنفس دکتر مصدق بقیۀ  ٢٠تنفس اعالم شد و پس از ١٠/ ٠٠در ساعت  
  .الیحھ  را قرائت نمود

ات آزاد نھ فقط در یک دوره مردم نمی توانند نمایندگان خوب انتخاب در انتخاب
ادوار تقنینیھ بسیاری باید تجربھ حاصل کنند تا بفھمندد چھ  کنند بلکھ در

انتخابات باید . اشخاصی برای نمایندگی صالحیت دارند و آنھا  را انتخاب نمایند
دم بتوانند احزاب سیاسی آن برای ھمیشھ و در تمام ادوار تقنینیھ آزاد باشد تا مر

رفراندوم و . ھم احزاب بزرگی کھ در مجلس اکثریت پیدا کنند تشکیل دھند
مجلس ھر دو  بدند و بسیار ھم بدند اگر مردم در اظھار عقیده و دادن رأی آزاد 

  .نباشند و دولت آرای مردم را تعویض کند و  نتیجھ بھ  نفع  بیگانگان تمام شود
قشھ ھایی کھ برای سقوط دولت اینجانب ترسیم شده بود و این بود یکی از ن 

  )۶(».رفراندوم آن را خنثی  کرد
  

ملت ایران با تمام وجود در رفراندوم از حکومت ملی دکتر   - ٢
  مصدق  حمایت کردند

  
 » خاطرات و تألمات «   كتاب در تصمیم بھ رفراندوم را اجراي دلیل مصدق

 توطئھ و المللي بین از مراجع خارجي ستسیا چون«: كند مي مطرح گونھ این
 این بھ كرد، فراھم مجلس دست بھ را دولت سقوط زمینھ نگرفت، نتیجھ داخلي

 بدھند راي دولت علیھ شدند حاضر دولت با موافق نمایندگان از اي عده كھ معنا
 و كنند استیضاح نداد، اگر و دھد استعفا خود كھ بگذارند مضیقھ در را دولت و

 از نفر دو ماموریت مدت. كنند ساقط كافي راي نداشتن واسطھ ھب را آن
 مجلس و بود شده منقضي »اسكناس اندوختھ نظارت ھیات« در مجلس نمایندگان

 مخالف و تھران نمایندگان از یكي كھ كند انتخاب دیگر نفر دو باید دو آن جاي بھ
 ھیات در جلسھ یك بود كافي و شد انتخاب مزبور ھیات عضویت بھ دولت
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 تومان میلیون ٣١٢ انتشار بھ راجع گزارشي بعد و شود حاضر اسكناس اندوختھ
 كار از دست دولت كھ شود سبب زندگي گراني و كند تقدیم مجلس بھ اسكناس

 بدھند منفي راي و استیضاح را دولت كھ بود این دولت سقوط دیگر طرز. بكشد
 موضوع در تھران دیگر اننمایندگ از یكي ھم را استیضاح. كنند ساقط را آن و

 توانست مي دولت نھ پیشامدھایي چنین با و بود كرده تقدیم مجلس بھ غیرمھمي
 نكند دعوت اسكناس اندوختھ نظارت ھیات در حضور براي را تھران نماینده آن
 وقت تعیین استیضاح براي ملي شوراي مجلس نامھ نظام كھ ماه یك از بیش نھ و

 دو این از ھریك بھ دولت سقوط. كند خودداري مجلس در حضور از است كرده
 ھدف و شود خاموش خود خودي بھ ایران ملي نھضت كھ شد مي سبب طریق

 دیگر و برود بین از نبود ملي نھضت رھبر حتما كھ دولتي دست بھ ایران ملت
 زیربار ھمیشھ براي ایران ملت و نزند استقالل و آزادي از دم كسي وقت ھیچ

 سرنوشت و نشوم تر گرم آش از كاسھ گرفتم تصمیم كھ بود این. بماند استعمار
 انحالل بھ راي موافقند دولت بقاي با اگر. بسپارم مردم دست بھ را مملكت
 بركنار كار از دولت اال و كند تمام را خود كار و بماند دولت تا بدھند مجلس

 آن بھ باشد، مملكت، صالح طور ھر كھ بیاید كار روي دیگري دولت و شود
 تھران مردم چون و شد، عملی رفراندوم سرنوشت، این تعیین برای. نماید عمل
 گرفت صورت تھران در اول رفراندوم بودند، سیاست وارد نقاط سایر از بیش

اخذ  رای محل دو شھر ھر در. شود بتواند رھبرسایر نقاط  تھران مردم آرا تا
  .الفین مجلس رأی بدھنددر دیگری مخ و موافقین برای یکی آراء  تعیین شد 

 فاصلھ. .خاتمھ یافت ساعت سھ دردر ظرف ھم آن و روز یک در رفراندوم
 رای محل دو و کوتاھی  مدت مجال  نداد  کھ یک نفر بتواند در محل دو بین

 و دادگستری قضات ترین عالی نظر زیر ،]تھران [ رفراندوم در مرکز .بدھد
 ماموران و گرفت صورت داراتا روسای و قضات نظر والیات نیز زیر در

 .بکنند دخالتی کوچکترین آن در نتوانستند مقام و ردیف ھر در دولت
کسی ھم داوطلب وکالت  و گرفت صورت شھرھا در فقط رفراندوم اینکھ با
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 میلیون دو متجاوزاز .نبود کھ ساکنین دھات بدادن رأی مجبور ویا تطمیع کند
ھیچیک از انتخابات ادوار تقنینھ این عده  کھ در دادند، مجلس انحالل بھ رای نفر

رأی دھنده سابقھ نداشت و احساسات بی نظیر ساکنین مرکز و والیات  دلیلی  
قاطعی است کھ ملت ایران یکی از اصول آزادی و دموکراسی را از صمیم قلب 

  )٧. (پذیرفتھ بود
   

  پاسخ مصدق  بھ شاه در بارۀ  رفراندوم و انحالل مجلس  - ٣ 
 

 شورای مجلس انتخابات و منحل را کشور عالی دیوان مصدق:  شاه رگفتا
 وی مخالفت بھ شھامت با نمایندگان از بعضی چون و ساخت متوقف را ملی

 ۀوسیل بھ و شود مراجعھ عمومی آراء بھ باید کھ کرد اعالم بودند برخاستھ
 کھ شتنددا یاد بھ نمایندگان.گردد حلّ  ملی شورای مجلس انحالل ۀمسأل رفراندوم

 از درصد ھشتاد کھ بود گفتھ ملی شوای مجلس ۀدور ھمین گشایش ھنگام مصدق
 را خود کھ مصدق وم رفراند این در.ھستند ملت حقیقی منتخبین آن نمایندگان

 داده ترتیب طوری را کار کرد، می قلمداد آزاد انتخابات مدافع و قھرمان ھمیشھ
 صندوق یک در را خود رأی دند،بو موافق مجلس انحالل با کھ کسانی کھ بود
 صندوق در خودرا رأی مخالفین و بریزند بود مشخص بسیار رنگ حیث از کھ

 و کرده جرأت کسی اگر ترکیب این با کھ دانستند می ھمھ و بیندازند دیگر
 و اراذل اھانت و شتم و ضرب مورد تردید بدون بدھد مخالف رأی خواست می

 این بین تمیز و بودند شده ملحق ھا آن با کھ ھا ای توده و مصدق طرفدار اوباش
 ھمان رفراندوم انجام ۀنتیج.گرفت می قرار بود، شده غیرممکن دیگر دستھ دو
 انجام را عمل ھمین وی از پیش ھم ھیتلر چنانکھ خواست، می مصدق کھ بود
 در و بود ملی شورای مجلس انحالل موافق درصد ٩٩آراء مجموع از. بود داده
 انحالل موافق رأی ھزار ١٨ است، نفر ھزار ٣ آن جمعیت کھ ھاشھر از یکی
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 .بودند داده مجلس
 آمده بیرون گور از نیز اموات دیگر شھرھای از بسیاری و شھر آن در ظاھراً 

 ھم اموات کھ گفت باید نظر یک از اما! بودند ریختھ صندوق در را خود رأی و
 زیرا بودند، کرده شرکت مصدق ساختگی انتخابات سایر و انتخابات این در

 کف از را خود جان بدھند، واقعی رأی بودند خواستھ کھ کسانی از نفر صدھا
 .رسیدند قتل بھ و داده

 از درصد ٨٠ گفتم ملی شورای مجلس در کھ کنم نمی انکار: مصدق جواب
 تغییر آنان کھ نکردم تضمین ولی اند، کرده انتخاب مردم را ھفدھم ۀدور وکالی
 پایدار دادند کھ ھائی وعده گفتند، انتخابات موقع در کھ سخنانی بھ و دندھن عقیده
 بودند ملت حقیقی ۀنمایند مجلس آن در طھران نمایندگان کھ دانند می   ھمھ. بمانند
 دست آلت و کردند ملت بھ پشت دانند می ھمھ کھ جھاتی بھ آنھا از بعضی ولی

 .نبردند دیسو ھم عھد خلف این از و شدند استعمار مأمورین
 عرض سوم فصل آخر و اول بخش در فرمایشات جواب و رفراندوم بھ راجع

 .است شده
 را ملی شورای مجلس نمایندگی مصدق کھ دراز سالیان طی در : شاه ادعای

 و قانون اجرای و مشروطیت اصول جدی طرفداران از را خود ھمواره داشت
 و کرد می وانمود باشد برخوردار نمایندگان اکثریت طرفداری از کھ دولتی
 آزادی و آزاد انتخابات ستایش بھ و ورزیده مخالفت نظامی حکومت بھ نسبت

 ترین عالی و سنا مجلس ماه چند طی در مصدق ھمین.داشت اھتمام مطبوعات
 ملی شورای مجلس انحالل برای را مردم و نمود منحل را کشور قضائی مرجع

 و برد میان از را آزاد انتخابات ود،نم اقدام مطبوعات اختناق بھ برانگیخت،
 اصول موجب بھ کھ اختیاراتی تضعیف برای و نمود تمدید را نظامی حکومت

 پنجاه اساسی قانون و کرد را کوشش نھایت بود شده تفویض من بھ مشروطیت
 پا زیر کیفیت بدین بود، آمده دست بھ بسیار مجاھدت بھ کھ را کشور ۀسال

 .گذاشت
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 برای وسایلی ساختنن فراھم با جز مصدق قداماتا این ۀھم وصف با
 دیکتاتور کشور در و رسیده خود آرزوی بھ توانست نمی مملکت شاه برانداختن

 مساعدت از کار آغاز در و بودم داده نجات را او جان من کھ آن با. بشود مطلق
 ھمان از کھ بود واضح من برای نکتھ این باز بود، برخوردار من حمایت و

. است من ۀسلسل برانداختن منظورش رسید، وزیری نخست مقام بھ ھک روزی
 با و بود قاجاریھ منسوبین از او زیرا کرد، می تأیید را مسألھ این متعدد قراین
 است، ممکن ھرچھ بود این سیاستش و کرده مخالفت شدیداً  پدرم آمدن کار روی
 را آن نابودی باتموج ذّره ذّره و ساختھ اعتبار بی را پھلوی ۀسلسل کند سعی
 پھلوی خاندان بھ نسبت وی دشمنی از کھ آن با بپرسید من از اگر. کند فراھم
 خواستم می کھ است این من جواب نکردم، اقــدامی وی برعلیھ چرا بودم مطلع

. یابد توفیق ایرانیان ملی آمال و مقاصد انجام بھ کھ بدھم کافی فرصت وی بھ
 دیدم می شد می افزوده پھلوی ۀسلسل بھ سبتن او تھدیدات میزان بھ کھ ھرچھ

 تسلیم بیشتر گرفت، می سرچشمھ ایران خارج از کھ ای عقیده یک بھ مصدق
 .کشید می زبانھ قلبم در تأسف و تأثر از آتشی و شود می

 مجلس. نداشتم دخالتی کمترین من سنا مجلس انحالل در : مصدق جواب
 نمایندگان از ای عده کھ بود نای علت و نمود منحل ملت ھم را ملی شورای
 دولت موافق کھ والیات نمایندگان از بعضی و) ملی ۀجبھ نمایندگان(طھران
 و نمودند استیضاح را دولت. گرفتند قرار بیگانھ سیاست عمال تأثیر تحت بودند،
 :کند انتخاب را یکی بایست می کار دو از دولت

 کار این برای کھ یاکثریت و شود حاضر مجلس بھ جواب عرض برای). ١(
 و بود مملکت مصالح برخالف کار این کھ کند ساقط را دولت بود شده تھیھ

 چنین نداشتند عقیده ھدف بھ کھ نمایندگانی عده آن و رفت می بین از ملت ھدفت
 و بود مخالف دولت ۀروی با است ملت ۀنمایند کھ مجلسی کردند می استدالل

 عملی چنین و باشد ملت ۀصرف و صالح رد کند می دولت کھ کاری نداشت عقیده
 .برد می عقب بھ را ملت سال پنجاه
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 ونمایندگان کند خودداری جلسھ در حضور واز نرود مجلس بھ دولت). ٢(
 .بگویند خواستند، می ھرچھ

نظر بھ اینکھ چنین عملی با رویھ ی قانونی من مخالف بود بقا و سقوط  دولت 
ن حقیقی مملکت کردم کھ چنانچھ با ابقای خود را تابع رأی ملت  یعنی صاحبا

دولت موافق  است من بکار ادامھ  دھم  واال دولت دیگری روی کار بیاید و بھر 
طریقی کھ صالح دانست عمل کند و ھمھ دیدند کھ دولت با اکثریتی  کھ در 
تاریخ  مشروطیت ایران سابقھ نداشت مورد توجھ ملت قرار گرفت و دیگر 

دولت  نبود مگر  اینکھ  شاھنشاه  تصمیمات جلسھ ی  پایگاه  راھی برای سقوط  
آلپ را بموقع اجرا گذارند و آرا یک ملتی  را بھ ھیچ شمرند و دستخط عزل مرا 

سالھ دوم زدن   ٢۵٠٠از شاھنشاھی  « صادر فرمایند و جا دارد کھ عرض کنم 
  )٨(» .سالھ سلطنت  کردن چھ مشکل ٢۵٠٠چھ آسان ، در شاھنشاھی 

  

  مصدق در نامھ ای  خطاب بھ سازمان دانشجویان  -۴ 

  ملّى ایران ۀجبھ

بالفاصلھ  دستور اجرای رفراندوم داده شد و ھمھ  دیدند  کھ ملت ایران با   «
  »:چھ اکثریت  قریب بھ اتفاقی دولت را تثبیت کرد

  
   ١٣۴٣فروردین ٢٨  -احمدآباد 

كنم كھ گفتھ  ینیھ عرض مىتقن ١٧ ۀاكنون شرحى راجع بھ نمایندگان دور... « 
نفر دیگر مخالف  ٣۵نفر از آنھا كھ اكثریّت داشتند با دولت موافق و  ۴٠شود  مى

نمایندگان مجلس طبق قانون انتخابات كھ در دسترسم  ۀدولت بودند و چون عد
باره توضیحاتى داده شود كھ چرا در  نیست بیش از این بود الزم است در این

انتخابات این  ۀنظر بھ این كھ قبل از خاتم. رد نشدنفر وا ٧۵مجلس بیش از 
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المللى الھھ حاضر  بایست در دیوان بین جانب براى دفاع از حقوق ملّت ایران مى
شد، بلوا و  خواستند در غیاب این جانب در ھر محل كھ انتخابات مى شوم و مى

گردد  غوغا برپا كنند و این كار سبب شود كھ حواس این جانب متوّجھ انتخابات
نمایندگان را  ۀالمللى انجام دھم انتخاب بقی و نتوانم وظایف خود را در دیوان بین

و ملّت ھم از این عمل كھ در  ٨موكول بھ مراجعت كردم و بعد ھم انتخاباتى نشد
نداشتن نماینده  دانست خیر مملكت شده بود اظھار عدم رضایت نكرد چون كھ مى

. در مجلس باشد و بھ ضرر مملكت رأى بدھد درمجلس بھ از این است كھ نماینده
. كرد این اكثریّت واقلیّتى كھ در مجلس شده بود تا چندى بھ وظایف خود عمل مى

اى منحرف شدند و اكثریّت از دست رفت  انتخابات رئیس مجلس كھ پیش آمد عده
كنند و طبق مقّررات قانون اساسى دولت را  و بعد خواستند از آن استفاده

كنند و از كار بیندازند و نقشھ این بود كھ یكى از مخالفین دولت را استیضاح 
براى نظارت در كار اسكناس انتخاب كنند و او كھ بھ بانك ملّى رفت گزارشى 

میلیون تومان از ٣٠٠بر علیّھ دولت بدھد و ثابت كند كھ دولت برخالف قانون 
حسین مكى كھ [نشر اسكناس سؤاستفاده نموده است و چون دولت آن نماینده 

را براى اجراى قانون در بانك ] وزیرى گرفتھ بود ظاھراً از شاه قول نخست
 ۀدعوت ننمود، دولت را استیضاح كردند و دولت نگرانى نداشت كھ در نتیج

میلیون از این وجھ ٢۵٠استیضاح حیثیّاتش از دست برود چون كھ متجاوز از 
توانست بھ علّت نبودن  لت نمىبراى اجرت كارگران نفت بھ كار رفتھ بود و دو

جھت بود كھ دولت را  نگرانى از این... عواید نفت آنھا را گرسنھ بگذارد
این بود كھ طبق یكى از مواد . استیضاح كنند و ھدف ملّت ایران از بین برود

مجلس تصمیم گرفتم مدّت یك ماه در جواب استیضاح تأخیر شود و در  ۀنام آیین
قطعى نداشت و بعد از یك ماه باز  ۀاین كار نتیج و چون مجلس حاضر نشویم

بایست در مجلس حاضر و عزل شود چنین بھ نظر رسید كھ تكلیف  دولت مى
اگر ملّت با بقاى دولت . معلوم كند رفراندوم  ۀدولت را ملّت ایران بھ وسیل

نظر بھ اینکھ .موافق نبود بھ ابقاى مجلس رأى بدھد و دولت از كار خارج شود
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بھ رفراندوم نقشھ ای را کھ بر علیھ  دولت  ترسیم شده بود خنثی می کرد توسل  
رئیس  مجلس نزد من آمد و تقاضا نمود از این کار صرف نظر کنم و من ھیچ 
جوابی  نداشتم از اینکھ بگویم بھ مجلسی کھ از خود  فکری  ندارد ھرگز  نمی 

ا بدھم و عزل  شوم  چنانچھ بروم گذشتھ از اینکھ باید جواب استیضاح ر. روم
ھدف  ملت ایران  را ھم  باید از مجلس  بخانۀ  خود ببرم  و در آنجا  با خود  
دفن  کنم و چون مذاکرات بھ نتیجھ نرسید رئیس مجلس رفت و بالفاصلھ  دستور 
اجرای رفراندوم داده شد و ھمھ  دیدند  کھ ملت ایران با چھ اکثریت  قریب بھ 

نظر  بھ اینکھ راه دیگری برای عزل دولت نبود بھ  .  رداتفاقی دولت را تثبیت ک
دستخط شاھنشاه متوسل شدند کھ  اینجانب حاضر شدم از ھمھ چیز خود بگذرم و 

  ) ٩(».در راه آزادی و استقالل وطن عزیزم از ھرگونھ فداکاری خود داری نکنم
  

  ١٣٢٨ مؤسسان  مجلس
  

  ١٣٢٨سسان حمایت انگلیس در انتخابات مجلس فرمایشی  مؤ -١
  تحت  مقررات  حکومت   نظامی 

     
توسط   ١٣٢٧بھمن  ١۵ھمانگونھ کھ می دانید پس از ترور نافرجام شاه در  

آب اصالح  انگلستان و  حمایت  شاه با تاسیس مجلس موسسان ناصر فخرائی،
و عمالً راه را برای دیکتاتوری کھ  اختیارات بیشتری گرفت قانون اساسی ایران

آمریکائی بر ضد  –انکلیسی  ٣٢مرداد  ٢٨ر سازد کھ بعد از کودتای خود ھموا
  .حکومت ملی دکتر مصدق بھ تجربھ  لمس نمودیم

چگونگی تشکیل »  بحران دموکراسی در ایران« فخرالدین عظیمی در کتاب 
شاه اینک « : مجلس مؤسسان برای اصالح قانون اساسی اینکونھ شرح می دھد

ساعد برای ترتیب دادن تغییرات در قانون اساسی بی  اعتقاد پیدا کرده بود کھ
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دولت « میل نیست اما توانایی انجام این مھم را ندارد، و بنابراین وجود یک 
در مورد کلیۀ ] سفیر انگلیس درایران[ شاه و لوروژتل . مورد نیاز است» قوی 

موضوعات مملکتی با یکدیگر مشورت می کردند و ظاھراً روابطی حسنھ 
در یکی از مالقاتھای آن دو، شاه فکر تدارک نخست وزیری علی . دداشتن

وچنین برمی آمد ) ١(منصور، یکی از نخست وزیران پیشین را بھ میان کشید، 
کھ او نیزمانند لوروژتل نسبت بھ انتصاب  تقی زاده ، دست کم  بھ سمت وزیر 

 )٢.(کشور، نظر موافق دارد
، با بھره برداری از اعتبار تقی زاده شاه امیدوار بود، طبق توصیۀ لوروژتل

بھ عنوان یکی از معماران قانون اساسی ایران، وی را وادارد کھ یا بھ دولت 
بپیوندد یا خود زمامداری را در دست بگیرد موجبات  تجدید نظر در قانون 

اما انتخاب تقی زاده حتی بھ مقام وزارت کشور، با )  ٣.(اساسی را فراھم سازد
شخص او  نیز از  ابقاء ساعد . تنی چند از درباریان موجھ شد مخالفت شدید

در ھر صورت، کنون چنین برمی آمد کھ او بھ ھمکاری )  ۴.(ھواداری می کرد
با شاه  در زمینۀ  ترمیم قانون اساسی تمایل دارد  لیکن آماده نیست ھنگامی کھ 

  )۵.(عملی کردن چنین برنامھ ای مطرح است مسئولیت احرایی بپذیرد
مقامات وزارت خارجۀ انگلیس و آمریکا ھمچنان بھ بررسی دقیق خود در 

با اینکھ انگلیسیھا مواضع و . بارۀ موضوع قانون اساسی ادامھ می دادند
را نسبت بھ این مسئلھ تا حدی مالیمترکرده بودند، ھوادار  ددیدگاھھای خو

را آخرین راه حل   آنان تجدید نظر در قانون اساسی . خویشتنداری و احتیاط بودند
می دانستند و می کوشیدند شاه را وادار سازند کھ اھداف خود را نخست بھ 

  )۶.(تشکیل مجلس سنا محدود  سازد
لوروژتل ضمن قبولی اصولی نیاز بھ ترمیم  قانون اساسی بر اھمیت روش و  

زمان  مناسب  برای این کار تأکید گذارده توصیھ می کرد کھ گشایش مجلس سنا 
این خط . شورت با سیاستمداران ارشد و در کانون  توجھ شاه قرار گیردو م

مشی  یا روشی بود کھ وزارت خارجھ انگلیس با آن موافقت داشت و ھژیر نیز 
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کھ  اینک یکی از معتمدترین محارم شاه محسوب می شد  دیدگاھھایی مشابھ 
  .داشت

ست کم تأیید شخص شاه بھ حد کافی احساس اطمینان نمی کرد  کھ بدون  د
بنابراین او تا  فرا رسیدن  . ضمنی سفارت انگلیس و آمریکا، دست بھ اقدام بزند

فرصت  مناسب، کوشش خود را بر کسب  تأیید  و حمایت  مشاورانش  متمرکز  
شاه بھ ھنگام   ١٣٢٧بھمن  ١۵فرصت مورد انتظار زمانی پیش آمد کھ در . کرد

. ز یک  سوء  قصد  جان بھ در برد حضور در مراسمی در دانشگاه  تھران ا
ر امر حکایت از آن داشت کھ حزب توده در محموع مسئول سوء قصد ھظوا

بوده  است،  ولی بھ گفتۀ برخی از اعضاء حزب، تنھا کیانوری در میان سران 
حزب از این اقدام پشتیبانی کرده بود و اقدام او در این مورد با اطالع 

زبور یک فضا و وضعیت اضطراری پدید  آورد رویداد م) ٧.(ھمکارانش نبود
کھ شاه  بیدرنگ از آن بھربرداری کرد؛ اکنون لوروژتل متقاعد شده بود کھ 

احتماالً منجربھ واژگونی رژیم « خود داری شاه از دست زدن بھ اقدامی قاطع 
مقامات وزارت خارجۀ انگلیس و )  ٨. (»کنونی ظرف چند ماه آینده خواھد شد

ولی لوروژتل تأکید می ) ٩(یکایی آنھا تا بھ این حد  متقاعد نبودند، ھمتایان آمر
کرد کھ مجلس را منحل خواھد کرد و ھدف اصلی او از این کاراین بود کھ 
مشاوران خود و بیگانۀ خود را وادارد کھ حمایت کامل خود را از او دریغ 

شاه را مھار  در چنین شرایطی، دیگر مسئلھ این نبود کھ چگونھ می توان. نکنند
کرد بلکھ این بود کھ چگونھ باید از انحالل مجلس کھ ھم  مورد مخالفت انگلیس 

  . و ھم آمریکا بود، جلوگیری کرد
شاه از حکیمی و سید صادق طباطبایی، یکی از رؤسای پیشین مجلس نیز کھ  

ھر دو درشمار مشاوران اصلی شاه در مورد تجدید نظر پیشنھادی در قانون 
دند برای تشکیل دولت دعوت کرده بود، ولی  آنان از قبول دعوت اساسی بو

پیشنھا )   ١١.(سرباز زدند مگر آنکھ شاه سودای انحالل مجلس از سر بھ در کند
ھژیر مبنی بر اینکھ شاه برنامۀ خود را در بارۀ  قانون اساسی بھ موقع اجرا 
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وروژتل، و گذارد، ولی از انحالل مجلس صرف نظر کند، مورد قبول شاه، ل
وزارت خارجۀ انگلیس ضمن تأکید برنیاز ) ١٢.(کاردار سفارت آمریکا واقع شد

را مورد تأیید » دولت  قوی « بھ مشورت با سیاستمداران ارشد، انتصاب یک 
قرارداد، دولتی کھ بھ ھدف تشکیل مجلس مؤسسان تحقق بخشد ضمن آنکھ برای 

  ) ١٣. (آن نیز کوشش نمایدجلب  موافقت مجلس یا حصول اطمینان از بیرفی 
، کھ اصطالحی خوشایند برای »دولت قوی« مسلم بود کھ بر گماشتن یک  

دولتی وفاداربھ شاه، و قادربھ تأمین مقاصد او در زمینۀ قانون اساسی بود، 
 .راستای تضعیف حکومت مشروطھ تلقی می گردید عنوان حرکتی علنی در

اییان نبود چرا کھ آنان از عواقب تشکیل چنین دولتی مورد پسند آمریک) ١۴(
روشھا و ترتیبات صحیح « داخلی و خارجی آن نگرانی داشتند و از رعایت 

شاه نیز بھ نوبۀ خود در مورد جانشین ساعد . جانبداری می کردند» قانونی 
دچار تردید بود، بھ ھر حال داو طلبان زیادی کھ توانایی تشکیل یک دولت قوی 

از سوی دیگر، سوءقصد نافرجام بھ جان شاه . نمی شد را داشتھ باشند، یافت
  .موقعیت ساعد را  تقویت کرده  مخالفانش  را دلسرد ساختھ بود

ساعد از آغاز دورۀ دوم نخست وزیری، حتی بیش از پیشنیان خود،  در برابر 

اظھاراتی کھ او طی مصاحبھ ای با خبرگزاری . مسئلھ نفت آسیب پذیر بود

نفت بود،  ١٩٣٣بھ منزلۀ بھ رسمیت شناختن آشکار قرار داد رویتر بیان داشت، 

سخنان مزبور بھ ) ١۵. (قرار دادی کھ بھ نحو فزاینده ای مورد منازعھ بود

اسکندری از دولت انجامید کھ تھدید کرد در صورتی کھ ] عباس[استیضاح 

نمایندگان  موقعیت ساعد را در مجلس تثبیت کنند، وی مجلس را ترک خواھد 

استداللھای اسکندری  و اثرات آن بر نمایندگان، تقی زاده را کھ در )  ١۶. (گفت

وزیر دارایی بود واداشت تا در مجلس از شرایطی کھ تحت آن قرار  ١٩٣٣سال 

داد مزبور منعقد شده بود واداشت تا در مجلس از شرایطی کھ تحت  آن قرار داد  

کھ وی ودیگر کسانی کھ با تمدید مزبور منعقد شده بود، پرده بردارد و افشا کند 

آن » قدرقدرت« مدت امتیاز مخالفت داشتند، در برابر رضا شاه، فرمانروای 
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این سخنان توجھ و ھیجان  گسترده )  ١٧. (بیش نبودند» آلت فعلھایی« زمان، 

ای بر انگیخت و چشم  انداز راه حلی  را کھ انگلیسیان می پسنددیدند، بشدت 

نین اھمیت و تأثیر استیضاح اسکندری از این رھگذر ھمچ) ١٨(تیره ساخت 

افزایش یافت، استیضاحی کھ بھ ھرحال از موافقت بسیاری از نمایندگان 

  .برخوردار  بود

از دیدگاه ساعد سوء قصد بھ جان شاه درست در لحظۀ  مناسب صورت گرفتھ 

اد و کابینھ واقعۀ  مزبور وی را از مقابلھ با مجلسی علناً ستیزه جو رھایی د. بود

اش را قادر ساخت کھ با توسل بھ اقدامات شدید علیھ مخالفان، موقعیت خود را 

حکومت نظامی دوباره برقرار شد، حزب توده  منحل و غیر قانونی . استوار کند

روزنامھ نگارانی کھ نسبت بھ دربار بی احترامی کرده بودند ) ١٩(اعالم گردید،

نمایندگان ناگزیرعقب . از کشور تبعید شدبازداشت شدند، و کاشانی بھ خارج 

نشستند، استیضاح اسکندری از دستورکارمجلس خارج گردید، استیضاح دیگری 

. از سوی رحیمیان، پس گرفتھ شد، و دولت بھ رأی اعتمادی چشمگیردست یافت

عالوه بر آن، الیحۀ برنامھ ھفت سالھ بھ تصویب رسید، مدت نطق نمایندگان 

جدید   الیحۀ، و )کھ دولت قبالً سعی در تصویب آن کرده بود اقدامی( محدود شد 

  .مطبوعات سرانجام مورد تصویب قرار گرفت

مؤسسان  با تشکیل مجلس ھر چیز، نمایندگان ازمخالفت مؤثر مھم تراز

پییشنھادی شاه ناتوان ماندند و حتی تا جایی پیش رفتند کھ برنامۀ شاه را کتباً 

  ) ٢٠. (تأیید کنند

ان ساعد بھ عنوان شخصی کھ اشکار قادر بود آمادگی برای اجرای بدین س 

مقاصد شاه را با قاطعیت نسبی ھمراه سازد، قد برافراشت و موفق شد خصایل 

دیگر خود را کھ باعث شده بود شاه بھ انتصاب نخست وزیر دیگری بیاندیشد، 

  .تحت الشعاع  قرار دھد

امی بھ گونھ ای  برگذار انتخابات مجلس مؤسسان تحت مقررات حکومت نظ
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این مجلس . شد کھ اعتراضات فراوانی را دامن زد و از رسوایی بر کنار نماند

برگذار کرد و  ١٣٢٨اردیبھشت   ٢١تا  ١پس از گشایش، جلسات خود را از 

شکل تعدیل  شده ای از پیشنھادھای  تقی زاده  را بھ تصویب رساند  کھ طبق  

زوده شد کھ ترتیب کار را برای  کلیۀ تغییرات آتی آن ماده ای بھ قانون اساسی اف

  ) ٢١.(در قانون  اساسی پیش بینی  می کرد

قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و اختیار انحالل  ۴٨ھمچنین اصل 

ترتیبات و نظامنامۀ داخلی مجلس، از قبیل مقررات حد نصاب، مربوط می شد 

  ) ٢٢).بھ دو مجلس شورا و سنا واگذار  گردید

اینک بھ نظر می آمد کھ شاه در پایان دادن بھ آن دوره از مشروطیت ایران کھ 

ویژگی آن نابسامانی  و عدم  کارایی پارلمانی بود توفیق یافتھ است، و این امر 

با اینھمھ، تجدید ) ٢٣. (تحولی مثبت یا بھ ھر حال گریز ناپذیر بشمار  می رفت

کشمکش  قانونی بین مجلس  و در بار  نبود  نظر در قانون اساسی نشانۀ خاتمۀ  

بویژه  آنکھ  تغییر مقررات مربوط  بھ طرز کارنمایندگان  بھ بعد  موکول  شده 

قبل از گشایش مجلس  مؤسسان، شماری از وکال، بخصوص بقایی، مکی، . بود

و حایری زاده  تکان ناشی از سوءقصد و پیامدھای آن را  پشت  سر گذارده و 

بودند کھ با استفاده  از ناخشنودی گسترده از نخوۀ برگذاری انتخابات موفق شده 

مجلس مؤسسان، و نیز اذیت و آزار مخالفان دولت و دربار یا افراد مظنون  بھ 

ھدف حمالت دولت، بویژه )  ٢۴.( مخالفت، دولت را مورد استیضاح قراردھند

قبال خود بھ ا. اقبال وزیر کشور و سپھبد رزم آرا رئیس ستاد ارتش بود

سرسپردگیش بھ دربار اذعان داشت و اقداماتش علیھ حزب توده و پافشاری او 

در اخراج معلمانی کھ مظنون بھ داشتن  تمایالت توده ای بودند، نظام آموزشی  

کشور را دستخوش اختالل  کرده بود؛ سپھبد رزم آرا نیز از  سوء قصد بھ جان 

لفان مخالفان، مداخلۀ نامشروع در شاه بھ گونھ ای مؤثر برای سرکوب مخا

  .انتخابات، افزایش قدرت خویش، و تقویت پیوندھایش با دربار بھره برده بود
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نمایندگان ھنوز آشکارا بر بیم و ھراس خود فایق نشده بودن و دولت بی آنکھ 

بتواند منتقدان را خلع  سالح  کرده با پاسخھای قانع کننده ای بھ آنھا بدھد، در 

) ٢۵.(نماینده رأی اعتماد گرفت ٩۶رأی از ٩٠با اکثریت١٣٢٨دیبھشت اوایل ار

)١٠ (  
  

بھ روایت   فرمایشی١٣٢٨چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان  - ٢
  دمحم علی سفری 

  
چگونگی  تشکیل  مجلس »  قلم و سیاست «دمحم علی سفر در کتاب 

ر اسفند ماه د:مؤسسان  کھ بدستور  انگلیسیھا بود   اینگونھ  بھ نوشتھ آورده است
پس ازاستراحتی کھ شاه بعد از سوء قصد داشت و عکسھائی از صورت باند 
پیچیده او در مطبوعات  با دعا و ثنای فراوان چاپ می شد ونجات  او را  یک 

می نوشتند، مصمم بھ اجرای تصمیمات خود »  تفضل الھی «  و »  معجزه«  
بھ اضافھ  گروھی از بازماندگان او نمایندگان منتخب فراکسیونھای پارلمانی . شد
چون تقی زاده، صدراالشراف، منصور السلطنھ عدل ، » عصر مشروطیت« 

نخست وزیر  و رئیس مجلس و ] ساعد[حکیم  الملک، مستشارلدولھ و ھمچنین 
  .دیگران رابھ کاخ  خود احضار کرد

ا می در این اجتماع شاه بھ شدت از اوضاع انتقاد کرد و گفت کھ دولتھا را شم 
  ...!آورید و می بردید ولی گلولھ اش را من می خورم

مشروطیت و دموکراسی ایران شباھت بھ ھیچکدام از مشروطیتھای دنیا ... «
ندارد و بھ تصدیق  مجاھدین صدر مشروطیت کھ عده ای از آنان در این جلسھ 

ما  شرکت دارند و  قانون اساسی ھم بھ قلم  آنھا تدوین یافتھ این نقض مشروطیت
در آن موقع جنبھ عمد داشتھ است واال تردید نیست کھ تا توازن  بین  قوای 

  »...عاملھ مشروطیت نباشد غیر از فساد چیزی عاید کشور نخواھد  شد
شاه  سپس در بارۀ  تعادل قوای مجریھ و مقننھ اظھار نظر کرد و اعالم  
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  :داشت
قصود یافتن راھی و م...مصمم شده ام کھ تشکیل مجلس مؤسسان بدھم... « 

است بتوان آن اصالحات   الزمھ را بھ نفع کشور و اوضاع در موقع خود در 
بنابراین بھ دولت  دستور داده است  کھ وسایل ... قانون اساسی بھ عمل آورد

  »...دعوت مجلس مؤسسان را فراھم  نماید
 نخست وزیر. ھ فوریت تمامی مقدمات فراھم شدببھ دنبال اعالم این تصمیم 

آئین نامھ مجلس مؤسسان را بھ اطالع مجلس شورایملی رساند و مجلس 
بات اشورایملی ھم اعتبار الزم را بھ مبلغ ھشت میلیون لایر برای ھزینھ انتخ

برای انجام ایدن مقصود ساعد کابینھ . مجلس مؤسسان و مجلس سنا تصریب کرد
شور آمد تا خود را ترمیم کرد ودکتر اقبال از وزارت بھداری بھ وزارت ک

رتخانھ را در تشکیل مجلس مؤسسان و مجلس سنا زیرنظر اوظایف این وز
ھیأت دولت نیز بھ موجب تصویبنامھ ای اعالم کرد کھ  شغل دولتی . داشتھ باشد

  .سسان نیستؤمغایر با عضویت مجلس م
تملق از شاه شروع شد و مطبوعات، ھمصدا با رجال صدر مشروطھ بھ 

الملک  رجل صدر مشروطھ در مصاحبھ با مخبر کیھان  حکیم. مداحی پرداختند
  :او گفت. ادعائی کرد کھ در سن و سال او بعید بود

نقض بزرگ قانون اساسی و مشروطیت ما این است کھ اختیارات الزم  ...  «
را بھ شاه جھت انحالل  مجلس نداده است و بنظر من ھر گاه این ماده بر قانون 

روزنامھ  ( » ...قانون اساسی ما نقض نخواھد داشت بر قانون اساسی اضافھ شود
  )١٣٢٧/  ١٢/  ٧  -  ١٧٧١کیھان  شماره  

ھمپالگی او تقی زاده  بنا بھ مصلحت، در آن روزھا حرفی نزد ، اما در 
  :کتابچھ خاطراتش نوشت
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آخر ھم مجلس مؤسسان درست شد و تصویب ...«
کرد کھ اصالً پادشاه حق دارد مجلس را بدون  

خیلی عالقھ بھ کار ] شاه.[ عھ بھ سنا منحل کندمراج
مرحوم ھژیر وزیر دربار و آقای ساعد   . داشت

عده ای را کھ حکیم الملک و . نخست وزیر بودند
 مرحوم آمیرزا سید دمحم صادق طباطبائی ومستشار

ھژیر ھمھ چیز را درست . الدولھ بودند دعوت کرد
وی یک  شرحی نوشتھ بود کھ شاه در کش. می کرد

حضور : در آنحا نوشتھ بود. میز خود گذاشتھ بود
مثل اینکھ رئیس الوزرا بھ او ( اعلیحضرت ھمایونی

ساعد گوش داد، بعد پرسید من نفھمیدم )  می نویسد
این را  کھ می نویسد؟  گفت  شما می نویسید گفت 

 ٢٨٩نقل  از صفحھ  ( » !...من کھ روحم خبر ندارد 
  )زندگی   طوفانی 

  
  دوره پانزدھم اقلیت *
  
با صدور فرمان تشکیل مجلس مؤسسان و پایان  

، بھ خاطرعجلھ ای کھ شاه داشت در ایام ١٣٢٧سال 
انجمن نظارت بر  -١٣٢٨ششم فروردین  –نوروز 

انتخابات مؤسسان تشکیل شد و یکی از ھمان  رجال  
صدر مشروطھ  یعنی نصر الملک ھدایت را بھ 

  .ریاست آن  منصوب  کردند
در مجلس شورایملی آھستھ آھستھ نغمۀ اما  

 ١٣٢٨فروردین    ٢٣مخالفت ساز شد و در جلسھ 
حسین مکی ضمن بیان استیضاح خود از دولت ساعد 
او را  بھ خاطر استقرار حکومت نظامی و تبعید آیت 
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آهلل  کاشانی و توقیف  مطبوعات و دیگر موارد اعمال خالف  قانون بھ شدت 
  .مورد انتقاد قرار داد

این . در اینجا ضرور است اشاره بھ وجود اقلیتی شود کھ بعدھا پرآوازه شد
کھ شاه با حکومت سر نیزه ھمھ عوامل  ١٣٢٨اقلیت در محیط خفقان اوایل سال 

اساسی تسلط بر حکومت را در اختیار داشت،  نخستین صدای اعتراض علیھ 
قائی  کرمانی مطلب را از زبان دکتر مظفر ب. اعمال دولت وقت را بلند کرد

  :یکی از افراد  اقلیت این دور  پی می گریم
 كھ مواقعي ھمان در یعني ١٣٢٧ ماه اسفند خطرناك و تاریك آنروزھاي

 ھمان در بود شده تشكیل مملكت این در موسسان مجلس انگلستان بدستور
 حرفھا این ھیچ آنروز بكنند پایمال را ما اساسي قانون خواستند مي كھ مواقعي

 مبارزه وارد و كردیم آماده را خودمان بزرگي بسیار مبارزه یك براي ما نبود
 مكي حسین آقاي یكي زاده حائري آقاي یكي بودیم نفر سھ ما آنروز در.  شدیم
 شده حبس ھا سینھ در نفسھا تمام نبود چیزھا این ھیچ دیگر حقیر بنده ھم یكي
و بعداً بھ  .شدیم رزهمبا وارد نفر ماسھ... آمد نمي بیرون كسي از صدا بود

ھمراھی آقایان آزاد و غالمحسین رحیمیان، اقلیت دورۀ پانزدھم  را تشکیل 
  »...دادیم
در پیشگاه  تاریخ  چھ کسی  « کتاب   ٢۴٠و ٢٣٩، ٢٣٧نقل از صفحات  ( 

، مدافعات  دکتر بقائی  در دادگاه  »منحرف  شد؟  دکتر مصدق  یا دکتر بقائی ؟
  )تجدید نظر

  
  خالفت زمزمھ م*
  

) مکی، دکتر بقائی و حائری زاده( ، اقلیت ١٣٢٨در جلسات فروردین ماه 
فروردین پس  ٢٣در جلسھ . چند جلسھ مجلس را اختصاص بھ استیضاح خود داد

در این . از سخنان حسین مکی، عریضۀ دکتر بقائی  خطاب بھ شاه قرائت شد
مردم و  توقیف عریضھ، دکتر بقائی از عدم اجرای قوانین و تضییع حقوق 
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مطبوعات و مداخلھ نظامیان در امور کشوری و بالخره  مخالفت  با مجلس 
فروردین  نیز سخنان   مبسوطی  در   ٢٧او  در جلسھ . مؤسسان  یاد کرده بود 

اردیبھشت  کشید   ٣٠راد  کرد  و دنبالھ آن بھ  جلسھ  مورخ یھمین زمینھ  ھا ا
ھ  در امر  انتخابات  و یاجاد دیکتاتوری  و کھ دکتر  بقائی  بھ سختی  از مداخل

  .قتل  دمحم مسعود  انتقادکرد
در ھمین جلسھ سردار فاخر حکمت کھ در سمت ریاست مجلس کامالً مطیع 

[ اوامر شاه بود،  توضیحاتی   بھ بیانات دکتر بقائی در باره  قتل  دمحم مسعود  داد
ولی ] توده صورت گرفت قتل  دمحم مسعود  توسط خسرو روزبھ از سران  حزب

چون  کثیری از رجال آن زمان از جملھ سردار فاخر نظر خوبی نسبت بھ دمحم 
مسعود نداشتند، سردار فاخر ضمن سخنان خود از  مسعود بھ نیکی  یاد نکرد  و 

  :از جملھ  گفت
خدا  رحمتش  کند  ھمانطورکھ گفتید  یا یک حقوق  کمی مشغول اعاشھ ...« 

فاسد اخالقی پولھائی بھ دسست آورد و با چند  صد ھزار تومان  بود و با اشاعھ 
آقای دکتر بقائی مملکت را خراب نکنید، بگذارید حقیقت را مردم . از دنیا رفت

خواھم  ندارد ومن خودم جلوی دیکتاتوری را ودیکتاتوری وجود .بدانند
  » ...گرفت

دربارۀ ) انسایت دور(مؤسسۀ مطالعات و پژوھشھای سیاسی: صفری. جمال[ 
 : یکی از  فسادھای سردار فاخر حکمت می نویسد

 جملھ فاخراز سردار بھ معروف شیرازي الدین حسام حاج فرزند حکمت رضا 
 سالھاي اكثر و در] طرفداررضا خان بود[ كھ بود انگلیس طرفدار سیاستمداران

 ،]آمریکالی –انگلیسی١٣٣٢مرداد ٢٨شانزده و پس از کودتای[پانزدھم،  مجلس
 ریاست سمت حفظ با او.  داشت عھده بر را آن ریاست بیستم، دوره ھیجده تا

 دوران فعال قاچاقچیان از و داشت دست نیز مخدر مواد ستد و دركارداد مجلس،
 شخصیت زیرمعرف دوسند شاید. شد مي محسوب پھلوي دمحمرضا حكومت
  : باشد فاخر سردار
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  رئیس مجلس و فاسد مواد مخدر◀

  : اول سند*

 ٢١/۶/۴٩: تاریخ  ٣٢٧:  ھب
   ھ ٢٩۶٧٣/٢٠: شماره:  از
 

  حكمت فاخر سردار: موضوع
  

 سناتور و بختیاري احمدي و انتظام نصرالھ ١٧٠٠ ساعت ١١/۶/۴٩ درتاریخ
 نمود اظھار انتظام صحبت، ضمن و رفتھ ایران باشگاه بھ اتفاق بھ نمازي
 گفت نمازي رسید ينم نظر بھ سرحال ولي دیدم اروپا در را حكمت فاخر سردار

 این گفت احمدي. ھستند من منزل در ھم جمعھ روز و آمد ایران بھ روز چند بلھ
 كھ جزئي حقوق گفت نمازي گذرد مي كجا از اش زندگي حكمت فاخر سردار

 كھ را ھایي خانھ و رسد نمي جایي بھ كھ حقوقش داشت اظھار انتظام. گیرد مي
ً  كند مي ادهاستف آنھا در كند مي عوض یا فروشد مي  بھ كھ را اي خانھ مخصوصا

 گرانتر ایشان از كھ بود دستور البتھ فروخت گران خیلي فروخت امنیت سازمان
 مجلس اتومبیل از نیز مجلس ریاست درموقع ام شنیده ولي بلھ گفت نمازي.بخرند

 تریاك را اتومبیل شیراز از آمدن و رفتن موقع در گفت انتظام كرده استفاده زیاد
 . است كرده نمي بازرسي كسي را او اتومبیل كھ چون كرده مي بار دیگري یزچ یا

 ریاست كھ زماني در فاخر سردار توسط تریاك حمل مورد در:  یكشنبھ نظریھ
 تاكستاني. دارد وجود شایعاتي مردم بین در داشت عھده بھ را مجلس
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 بعدي سند*
 ٢٠/٣/٣٧: تاریخ ٩٧٢-٣-٢: شماره

  قاچاق تریاك حمل: موضوع
 

 شیراز بھ ملي شوراي مجلس رئیس حكمت فاخر سردار اخیرآقاي مسافرت در
 محصول آوري جمع بھ اش زاده  ھمشیره حكمت بدرالملوك اتفاق بھ الیھ امش

 مذكور اتومبیل وسیلھ بھ نوبت دو در وتریاكھا پرداختھ خود امالك تریاك مزارع
 استحفاظي حوزه ھنقط آخرین تا حكمت فاخر سردار آقاي ھمراھي وبھ

 تحویل معروف فروش  قاچاق مكاني  گل بھ آنجا در و حمل شیراز ژاندارمري
 شناسایي كارت داراي كھ حكمت بدرالملوك بانو ھمراھي نیزبھ نامبرده و گردیده

 و سیگاري حسین تحویل و حمل تھران بھ را تریاكھا بود، مجلس رئیس آقاي
 .اند نموده معروف فروشان  قاچاق داودي

 قابل میزان بھ تریاك بھاي تھران بھ فوق تریاكھاي ورود از پس آنكھ توضیح
 نموده تنزل لایر ١١٠٠ بھ لایر ٢٨٠٠ از آن گرم ٧۵ و یافتھ تقلیل اي مالحظھ

  ..]  .است
  
در جلسھ اول اردیبھشت نوبت بھ حائری زاده رسید و وی  نیز از تبعید آیت  

انتخابات  آن و عمال خالف قانون دولت   هللا کاشانی و تشکیل  مجلس مؤسسان و
  .صحبت کرد

  
  مصوبات  مؤسسان *
  
این سخنان را حائری زاده درست در دقایقی علیھ مجلس مؤسسان ایراد کرد  

این . کھ نخستین جلسۀ مجلس  مؤسسان در کاخ  وزارت دادگستری افتتاح شد
لطی کھ شاه ھمانی در ھمان زمان مورد بحث محافل سیاسی  بود از میزان تس
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انتخابات مؤسسان با فضاحتی . می خواست جاده آنرا ھموار کند حکایت داشت
وصف نشدنی صورت گرفت کھ بعدھا بار ھا و بارھا مطبوعات و جلسات بھ 

  .عنوان  نمونۀ  یک اقدام  خالف قانون مورد بحث واقع شد
کالی  نفر کھ  اکثراً از و ٢٧٢حوزه  بھ تعداد   ٨٢اعضای مؤسسان  را از 

مجلس بودند انتخاب  کردند  و تاالر اجتماعات کاخ دادگستری نیز برای انعقاد 
وی طی نطقی از عدم توازن و .آن در نظر گرفتھ شد و شاه خود آنرا افتتاح کرد

ھم آھنگی قوای سھ گانھ مجریھ، مقننھ و قضائیھ و اینکھ قوۀ مجریھ  نتوانستھ 
می داشتھ و  اصالح  امور عامھ نماید و است با اتکاء بھ قوه مقننھ عمر و دوا

قوه مقننھ ھم در تصویب بودجھ و لوایح مفید موفق نبوده و قوه قضائیھ ھم اساس 
. عدالت و بنیان قضاوت صحیح رابھ کیفیت مطلوب نرسانده،  یادآوریھائی کرد

ادامھ این وضعیت  ما را  برچاره  اندیشی  و نجات مملکت و  تأمین  : او  افزود 
  :او اضافھ  کرد کھ.  ادت ملت  با تشکیل مجلس مؤسسان واداشتسع
بعد از نطق شاه، در اولین جلسھ مجلس مؤسسان ابتدا حکیم الملک بھ ریاست  

ھر دو دعا . سنی و بعد سید دمحم صادق طباطبائی بھ ریاست دائمی انتخاب شدند
موکراسی و بھ جای آوردند و وی را نخستین پشتیبان د و ثنا  بھ جان شاه را

بزرگترین نگھبان قانون اساسی و حافظ حقوق ملت و مملکت معرفی  نمودند و 
سپس بھ ایفای وظیفھ یا کھ از  پیش تعیین  شده بود  پرداختند و با اصالح  اصل  

قانون  اساسی بھ شاه این اختیار را دادند  کھ ھر وقت  اراده  کند ھر یک    ۴٨
این . در آن واحد و یا جداگانھ منحل کند از دو مجلس شورای ملی و سنا را

آرزوئی بود کھ  عدم دسترسی بدان مدتھا شاه  را رنج می داد و ھمواره در این 
اینک گلولھ . اشتیاق می سوخت کھ چرا شاه است و چنین اختیاری  را ندارد

از نظر محافل  -ھائی کھ از سوی جعبھ عکاسی یک خبرنگارمجھول الھویھ 
شلیک شد ، امکان انجام این آرزو را فراھم ساخت، سھل   - ی مطبوعاتی وسیاس

  .است جاده را برای دیکتاتوری آینده ھموار ساخت
قانون اساسی تنھا بھ این فضاحت اکتفا نشد کھ وجود یا   ۴٨در اصالح اصل  
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عدم وجود مجلسین بھ اراده شاه باشد بلکھ بھ دنبال آن، سلب اختیار تصیمیم 
نیز بدین صورت شد کھ اگر در امری بین دو مجلس اختالف  گیری از قوه مقننھ

شد مطلب در ھیئتی مرکب از اعضای دو مجلس بطور مساوی  مطرح  شود و 
اگر او نظر . اگر مصوبھ این ھیئت ھم قبول نشد بار دیگر رأی شاه حاکم است

مجلس شورایملی را تأیید کند امربھ اجرا می دھد واال مطلب تا ششماه  مسکوت 
چنین دست درازی از سوی . ی ماند و بعد از آن باید در مجلس مطرح شودم

 مقامی کھ ھمین قانون اساسی در اصل چھل و چھارم با صراحت اعالم داشتھ
وزراء دولت در ھرگونھ امر مسئول .  شخص پادشاه از مسئولیت مبری است«

. لزل  ساختاقتدارھر سھ قوه مجریھ و مقننھ  و قضائیھ  را متز» مجلسین ھستند
ولی ھمان دست و ھمان قدرتی کھ پدر او رضا خان رابر سریر سلطنت جای 
داد جای  برای  پسر او  این قدرت  را از ملت سلب می کند و بھ او می دھد  تا 

  .ھر چھ  بخواھد انجام  پذیرد، ھمانگونھ  کھ دیدم  انجام  پذیرفت

رت رساندن شاه و بی و بھ قد ۴٨مجلس مؤسسان کذائی غیر از اصالح  اصل 

قدرت ساختن قوۀ مقننھ، کار خطرناک دیگری را ھم بنیان گذاری کرد و  آن 

اصل الحاقی بھ متمم  قانون اساسی  بود  تا بھ موجب آن تغییر قانون اساسی و 

تشکیل مجلس مؤسسان در ھر زمان و بھ موجب ھروضعیت  نامناسبی  کھ 

نون اساسی را مخل امیال خود تشخیص برای طبقھ حاکمھ و یا شاه پیش آید و قا

بھ موجب این اصل الحاقی اگر ھر یک از مجلسین خواه . دھد،  فراھم باشد

مستقالً و خواه  بھ پیشنھاد دولت  لزوم تجدید نظر در یک  یا چند اصل از قانون 

اساسی یا متمم آنرا تصویب  کنند و شاه ھم این نظر را تأیید کند مجلس مؤسسان 

  ٧،  ۶،   ۵، ۴در ھمین مصوبھ اصول . ر اصول تکمیل می شودبرای تغیی

قانون  اساسی و اصل   ٨قانون اساسی و تفسیر مربوط بھ اصل ھفتم و اصل  

آن در دستورکار مجلس واحد متشکل از وکالی دو مجلس  قرارگرفت کھ  ۴٩

یعنی برای تغییر و دستبرد و بھ اصول حتی  مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ 
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تشکیل مجلس مؤسسان ھم الزم  نیست و دو مجلس فرمایشی   قدرت   زحمت

  .قانونی  مجلس مؤسسان را پیدا کرد

  ١٨کارمجلس مؤسسان کھ روز اول اردیبھشت شروع شده بود، در  

ولی درخالل تشکیل جلسات این مجلس فرمایشی، در . اردیبھشت بھ اتمام رسید

پاسخ داد و  »  اقلیت« ھ استیضاح جلسھ علنی دھم اردیبھشت مجلس دمحم ساعد ب

نفر بھ دولت  رأی اعتماد دادند و بدین ترتیب  ٩٠نمایندۀ حاضردر جلسھ   ٩۶از 

  .تمام  اعمال خالف قانون  دولت را تأیید  کردند

و ازاین شاھکار  ھمیچنین شاه ازاعضای مجلس مؤسسان قدردانی کرد

این مصوبات می توان گفت برگزیدگانش چنان خوشحال شد کھ ادعا کرد حاال با 

او حتی پا را فراتر نھاد و گفت  . کھ اقدامات مؤسسان برای اثبات مشروطیت بود

مشروطیت ما را کھ بھ وضع فالکت باری دچار  شده بود نجات « کار مؤسسان 

  .».داد

موریت دولت ساعد در استقرار پایھ ھای دیکتاتوری أبدین تریتب نخستین م

» لندن« و بھ ھمان ترتیبی کھ در مسافرت شاه بھ  سلطنتی بھ نحو دلخواه

کھ محکم » تعھد « طرح ریزی شده بود بھ انجام رسید و فرصت برای دومین 

  .کردن جای پای  نیمھ متزلزل  شرکت نفتت جنوب بود، فراھم آمد

شاه از موقعیت ممتاز بالفاصلھ استفادۀ دیگری کرد و ریشۀ حیات اقتصادی 

  .برادرش  داد  مملکت را نیز بھ دست

اردیبھشت عبدالرضا پھلوی سرپرست سازمان برنامھ ھفت سالھ شد کھ ١٨در 

منصور (علی منصور: اعضای شورایعالی آن بھ سرپرستی وی عبارت بودند از

، دکتر مشرف نفیسی، احمد حسین عدل، )نجم الملک( ، ابوالقاسم نجم )الملک

مھندس احمد زنگنھ و دکتر   ین جزایری، دکتر فضل هللا مشاور، ددکترشمس ال

   ) ١١(.تقی  نصر کھ بھ  سمت مدیر عامل سازمان منصوب  شد
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  تشکیل مجلس مؤسسان دوم  بدستور انگلیس و در بار  -٣
  
دکتر مصدق  در «  دکتر مرتضی  مشیر در کتاب پژوھشی خود تحت عنوان  

کھ  ١٣٢٨در بارۀ  تشکیل مجلس فرمایشی مؤسسان » دوره قاجار و پھلوی 
بعد از سوء قصد  ١٣٢٨دراردیبشت  :خواست انگلیس و دربار بود آورده است 

در جوی سراپا ارعاب وحشت ریاست مجلس مؤسسان  ١٣٢٧بھ شاه در بھمن 
توصیھ شده وزارت خارجھ انگلستان انتخاب شد تا برخالف خدمات پدرش،  

ل بشود و شادروان آیت هللا سید دمحم طباطبائی در صدر مشروطیت وی آلت فع
فاتحھ آزادی و  دموکراسی رابا دادن اختیار انحالل مجلسین  بھ دمحم رضا شاه  

  .پھلوی  بخواند
برای پی بردن سوء نیت دمحم رضا شاه کھ ھمیشھ طالب حکومت مطلقھ   

اسناد وزارت  خارجھ  آمریکا از قول   ١٩۴۵استبدادی  بوده  در کتاب سال  
  :ایران چنین  نقل شده است موری سفیر کبیر وقت آمریکا در

عالء  وزیر . نھار خصوصی با شاه  داشتم ١٣٢۴تیر ماه   ٢٢در روز  « 
شاه  گفت تغییر پی در پی کابینھ ھا و دولتھای ضعیف .  دربار ھم حضور داشت

شاه بسیار متأسف است از این کھ قدرتی ندارد تا مجلس را . عاقبت خوشی ندارد
.  انونی شاه کمتر از رژیمھای سلطنتی اروپا استدر واقع قدرت ق. منحل سازد

اگر شاه چنین شخصی  را سر کار  . ایران بھ نخست وزیری مقتدر احتیاج دارد
بیاورد از طرف حکومت شوروی بھ نام مرتجع و فاشیست مورد حملھ قرار 

عالء گفت درموقعیت حاضر شخصی مثل قوام السلطنھ الزم . خواھد گرفت
شاه گفت انگلیسھا بھ من . پیشنھاد وی روی خوش نشان ندادشاه  بھ این . است

پیشنھاد کرده اند مجلس را تعطیل کنم واز ما آمریکائیھا خواست کھ از پیشنھاد 
 ۴٠شاه گفت بھ تجربھ دریافتھ است کھ . انگلیسھا حمایت کرده وھمکار کینیم

سال  طول می  کشد تا مردم مملکت من یاد بگیرند چگونھ خودشان بھ 
شاه سعی می کرد کھ مرا قانع کند کھ از حکومت فردی . خودشان حکومت کنند



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ٥٨         رد  ا

  

  

  

من از فرصت استفاده کرده یادآورشدم با تجربھ ای . او بدون مجلس حمایت کنیم
کھ طی سالھا آشنائی بھ امور ایران دارم، معتقد شده ام  کھ مجلس ایران با تمام 

کھ دولت و دربار گوتاه آمدند نقائصی کھ دارد کھ در سالھای اخیر در مواردی 
 - مصطفی الموتی ( » .از منافع ملی ایران در مقابل خارجیھا  دفاع کرده است

  )  ۴٣٨، ص   ٣ایران در عصر پھلوی ، ج  
باری بر اساس دلخواه انگلیسھا مجلس دوم بھ ریاست طباطبائی تشکیل شد و 

ویب رسید و پس از سھ ھفتھ ظاھرسازی قانون مورد نظر دیکتھ شده بھ تص
  :قانون اساسی ایران بھ نفع شاه  بھ این شرح اصالح گردید ۴٨اصل 
ضرت ھمایون شاھنشاھی می توانند ھر یک از مجلس شورای ملی و حاعلی« 

درھر مورد . مجلس سنا را جداگانھ و یا ھر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید
گردند باید در ھمان  کھ مجلسین یا یکی از آنھا بھ موجب فرمان ھمایونی می

  .فرمان انحالل علت انحالل ذکر شده و امر بھ  تجدید انتخابات نیز بشود
انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس 

  .یا مجلسین جدید در ظرف سھ ماه از تاریخ  مزبور باید منعقد گردد
یک دوره جدید خواھد   مجلس جدید کھ پس از انحالل تشکیل می شود برای

  .بود نھ  برای  بقیھ  دوره مجلس منحل شده
  »... مجلس  یا مجلسین جدید  را نمی توان مجدداً برای ھمان علت منحل نمود

ضمناً ھمین مجلس پوشالی جھت اصالحات برخی از قانون اساسی بھ مجلسین 
 ٧،  ۶،  ۵، ۴مشترک شورای ملی و سنای جدید اختیار داد کھ در باره اصول 

و  قانون اساسی و تفسیر مربوط  بھ اصل  ھفتم و ھم چنین در اصل ھشت قانون 
اساسی و اصل چھل ونھم  متمم  آن بالفاصلھ  بعد از رسمیت تشکیل جلسھ داده 

  .و بھ شرط  حصول  دو سوم آراء  تغییرات الزمھ  را بھ تصویب  برسانند
کافی نبوده و باید  ابتدا مضجک است کھ مصبات مجلسین مذکور بھ تنھائی  

بھ تأیید شاه برشد وسپس بھ صحھ ملوکانھ موشح  گردد تا اعتبار اجرائی حاصل  
  !نماید
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قابل توجھ است کھ سردار فاخر حکمت ،یکی از پایھ گذاران حکومت 
دیکتاتوری رضا شاه و دمحم رضا شاه پھلوی کھ در مجالس مؤسسان اول و دوم  

موافق، حاکمیت  ملت  ایران را نقض ساختھ است، شرکت نموده و با دان رأی 
کار وقاحت را بھ جائی می رساند کھ بھ ھنگام  معرفی دولت رزم آراء با عدول 
از بیطرفی بھ شدت مورد اعتراض قرار می گیرد ودکتر بقائی و عبدالقدیر آزاد 
کھ ھنوز نظیر  سردار در راه  خیانت بھ مملکت قدم نگذاشتھ  بودند یکی یکی 

  :فریاد  می زند کھ
  »!لعن و ننگ ابدی بر شما آقای سردار فاخر خواھد ماند« 

  :ودیگری می گوید 
  ».شما سیاست انگلیس را تقویت کردید 
  : بادی  بھ غبغب می اندازد و مدعی می شود و سردار 
بعد از مرگم ملت مجسمھ  من را خواھد . ملت ایران مرا تقدیس خواھد کرد«  

، صص  ۵عصر پھلوی ، ج درایران : ات مجلس  بھ نقل  ازمذاکر!!( » ساخت
٢١-٢٢ (  

از سوی  دیگر از اختیارات حاصلھ برای انحالل مجلسین کمتر استفاده ...  
بر فرض اینکھ اقلیت  مجلست دولتھا در امرانتخابات ھر دو لشده زیرا با دخا

توانستند  کوچکی بر خالف میل شاه و دولت بھ مجلس می آمدند، آنان ھرگز نمی
سرنوشت ساز باشند و این امتیاز برای وقتی بھ شاه  داده شده بود ھر گاه اجانب 
منافعشان بھ خطر بیفتد با توسل بھ او مجلس را منحل سازند تا آنچھ  را کھ می 

  .خواھند صد در صد بھ دست آورند
تیز اکثریت چشم گیربر گزیدگان مجلس از میان   ٣٢مرداد  ٢٨بعد از کودتای 

سرسپردگان دربارو نوکران امتحان داده خارجیان در خانھ ملت راه داشتند و از 
سنای ارتجاعی مخلوِق خویش کمترین بیمی وجود نداشت تا اقدام بھ انحالل 

تنھا  موردیکھ مجلس منحل شد وقتی بود کھ دکتر علی امینی . مجالس پیش آید
کار آمد و  بھ شاه تحمیل   مأمور امتحان داده  آمریکائیھا بھ خواست آنان روی 
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شد کھ مجلس راببندد زیرا داماد وثوق الدولھ و خواھرزاده دمحم علی شاه نمی 
  .خواست مانعی در سر راه خود داشتھ باشد

سرانجام علی امینی ھم با افتضاح کنارگیری مرد و راه برای حکومت قلدری  
  .و استبدادی فراھم  ساخت

پس ازمراجعھ بھ آراء عمومی  ١٧س دوره قبل از این توسط دکتر مصدق مجل
منحل شده بود ولی وقتی ذات ملوکانھ با  ٣٢مرداد  ٢۵اه در پیش از فرار ش

کودتای سیا روی کار آمد مجدداً  انحالل چنین  مجلس وجود نداشتھ ای صادر 
  !کرد

  :جلد سوم  ایران درعصرپھلوی  آمده است کھ  ۴۴٧در صفحھ 
متن فرمان انحالل ھم  . ود مجلسین منحل گردددر دولت ازھاری نزدیک ب«  

دکتربختیارھم دریادداشتھای  خود . تھیھ و در اثر اقداماتی جلوی آن گرفتھ شد
فتھای بعضی از نمایندگان می شد وکال خبر لمی نویسد او ھم کھ  مواجھ  با مخا

  » .نداشتند کھ فرمان انحالل در جیب دارد
  

  مؤسسان مخالفت  دکتر مصدق  با مجلس - ۴
  

دکتر مصدق در دوره شانزدھم شدیداً با مجلس مؤسسان قبلی و تدارک برای 
  :مجلس مؤسسان بعد مخالفت می کند و اظھار می دارد

 اساسی قانون در نظر تجدید با ما نیستیم موافق مؤسسان مجلس این با ما کھ
 شورای مجلس در تشنجی یک کنم می گمان بنده بشود مطرح اگر ھستیم مخالف

  .شد خواھد ایجاد ملی
قانون اساسی را باید نمایندگان حقیقی ملت تغییر دھند و ھرگونھ تغییری کھ 
غیرازاین باشد مورد تصدیق ملت ایران نیست و کار مجلس مؤسسان بی ارزش 

قانون را باید طوری  وضع نمود کھ اشخاص بد نتوانند . و غیر مفید می باشد 
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استفاده . استفاده  کنند. خود را آن استفاده کنندبر خالف مصالح مملکت و بھ نفع 
از حق انحالل بدون قید و شرط گذشتھ از اینکھ مجلس و مملکت را دچارمشکل 

تھدید بھ انحالل . میکند برای نمایندگان مجلس ھم متضمن ضررھای بسیارھست
حربھ ظالمانھ ای است کھ اشخاص مغرض می توانند بکار برند و نمایندگان را 

. ھ متزلزل کنند، بھ طوری کھ نتوانند  کوچکترین خدمتی بھ  مملکت بنمایندھمیش
بر فرض آنکھ . این مجلس مؤسسان قالبی است و ملت زیر بار آن نخواھد رفت

شما بگوئید مجلس مؤسسان این قانون را تغییر داده قانونی کھ مخالف میل مردم 
  ».باشد قانون نیست

یک  . دارد؟ مرکز سیاست در بار می باشدحال ببینیم کھ دربار چھ صورتی  
منظور اشرف، . ( واالحضرتی در دربار ھست کھ درسیاست دخالت می کند

بھ ھمین جھت با او . در انتخابات ادوار تقنینیھ دخالت می کند) خواھرشاه است
توصیھ می کنید کھ اشخاص وکیل شوند و اشخاصی  کھ بھ این . مخالف ھستیم

کھ [ دارند ] ی[وسیلھ دیگر. رای ایشان شمشیرمی زنندصورت وکیل می شوند ب
سازمان خدمات اجتماعی است کھ دولت چندین میلیون تومان را در اختیار ] آن

واالحضرت و عده ای کھ در سازمان ھستند می گذارد و از این پول استفاده  می 
.( دستگاه دیگر متنفذ در مجلس ارکان حرب است. و شمشیر می زنند. کنند

بنده نمی گویم در این مجلس اشخاصی ھستند کھ با ) صود ستاد ارتش استمق
بات تھران انظر ارکان حزب حق دخالت در انتخابات را ندارد ولی در انتخ

  ».دخالت کرد
حملھ مستقیم و اعتراض دکتر مصدق در این نطق بھ اشرف و  سپھبد رزم (  

  )آراء رئیس ستاد ارتش  می باشد 
تصمیمات مجلس  ھاد ماده واحده ای در خواست لغودکتر مصدق با پیشن
  : می نماید کھ متن  آن بھ قرار زیر است   ١٣٢٨مؤسسان اردیبھشت ماه 

نظر بھ اینکھ درموقع تجدید نظر در قانون اساسی، مجلس   –ماده واحده « 
مجلس ) ملغی شده(  ۴٨سنا  وجود نداشت  تا در موقع بروز اختالف طبق اصل 



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ٦٢         رد  ا

  

  

  

جلس شورای ملی تصویب  کند، ولی اکنون کھ مجلس سنا ھست سنا انفصال م
ھر وقت اختالفی روی داد،  راه انحالل باز است و مجلس سنا بھ وظیفھ  خود 

در قانون اساسی را باید مجلس مؤسسانی  نظربھ این کھ تجدید نظر. عمل می کند
اول  بکند کھ اعضاء آن نمایندگان حقیقی ملت باشد و مجلس مؤسسان منعقد در

این شرائط را واجد نبوده است لذا امضاء کنندگان ذیل  ١٣٢٨اردیبھشت ماه 
برای جلوگیری از ھرگونھ جدال بین ملت و مجلس مؤسسان اول اردیبھشت، در 

قمری   ١٣٢۴ذیقعده    ١۴قانون اساسی مورخ   ۴٨خواست می نمائیم کھ اصل 
ده واحد  کھ بھ امضا دکتر این ما» .بھ عنوان تفسیر در محل خود برا قرار نماند

مصدق و عده ای از نمایندگان مجلس رسیده بود مورد تصویب  واقع  نشد زیرا 
با حمایت اشرف و رزم آراء رئیس  ستاد ارتش   ١۶اکثریت نمایندگان دوره 

  .انتخاب شده بودند
قانون اساسی سابق کھ دکتر مصدق بدان اشاره کرده است بدین  ۴٨اصل  

   : شرح بوده است
ھرگاه مطلبی کھ از طرف  وزیری  پس ار تنفیح  و تصحیح  سنا  بھ مجلس  « 

شورای ملی رجوع  می شود قبول نیافت در صورت اھمیت مجلس ثالثی مرکب 
از اعضای سنا و مجلس شورای ملی بھ حکم  انتخاب اعضای دو مجلس و 

أی این مجلس بالسویھ تشکیل یافتھ در مادۀ متنازع فیھا رسیدگی می کند نتیجھ ر
را در شورای ملی قرائت می کنند اگرموافقت دست داد فبھا واال شرح مطلب را 
عرض حضور ملوکانھ می رسانند، ھرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق 
فرمودند مجری می شود و اگر  تصدیق نفرمودند امر بھ تجدید مذاکره و مداخلھ 

دند و مجلس  سنا با اکثریت دو خواھند  فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل ش
ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان ھمایونی بھ 
انفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعلیحضرت  ھمایونی در ھمان 

بات  می فرمایند و مردم حق  خواھند داشت منتخبین  افرمان حکم بھ تجدید انتخ
  ».سابق را مجدداً انتخاب کنند
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با چنین قید و بندھائی کھ در قانون اساسی سابق پیش بینی شده بود آسانی    
امکان انجالل  خود سرانھ مجلس میسر نبود ھر چند اصل مذکورھم معایبی 
داشت زیرا اظھارنظرشاه کھ مقام غیرمسئول بھ شمار می رفت مغایربا حاکمیت 

ملی تا بھ آن مردمی بود و بھ عالوه ترجیح مجلس شیوخ بر مجلس شورای 
. درجھ کھ بتواند تقاضای انحالل مجلس ملی را بنماید، غیر منطقی بوده است

معذلک اصالحیھ فرمایشی تازه آن ھم درآن چنان مجلس پوشالی در حکم  تجدید 
عھد استبداد بود کھ سرانجام شاه را مطلق العنان  کرد با آن  بدبختی سرنگون 

  )١٢(» .شد
  

» مجلس مؤسسان «  ۀ غیر قانونی بودندباردر نظریات مصدق  - ۵
   ١٣٢٩مھر  ٢٧خرداد  و  ۴در مجلس شانزدھم  شورای ملی١٣٢٨

  

  مؤسسان مجلس باب در
  ) ١٣٢٩خرداد  و     ۴از مذاکرات مجلس جلسھ بیست وھفتم ( 

  

 بھ کھ مجلسی از ...«: مصدق در دفاع از حقوق ملت  با این استدالل کھ 
 کسی مردم این از و شد تشکیل عمومی افکار خالف بر مؤسسان مجلس عنوان

 آزادی شھدای خونبھای یعنی اساسی قانون از کھ نبود آن در نمایندگی سمت بھ
 مملکت صالح در آنچھ امکان مرحلھ دراولین کھ گرفتم تصمیم اینجانب کند دفاع

 و برسانم ایران ملت عرض بھ است شاھنشاھی ھمایون اعلیحضرت شخص و
 نشد نوشتھ آنھادرجراید تمام کھ احتصارگفتم بھ مطالبی مجلس ھمین جلسھ ١۶در

 کنم عرض جلسھ خودرادراین نظریات اینکھ است آمده بدست موقعی باز اکنون
 قانون گویم نمی من. نمایم محول عزیزوبیغرض ھموطنان بعھده را آن وقضاوت

 باید را اساسی قانون گویم می ولی الیتغیراست بشراست فکر زاده  کھ اساسی
 مورد باشد غیرازاین کھ نغییری وھرگونھ دھند تغییر ملت حقیقی نمایندگان
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 از. معتبراست وغیر ارزش بی مؤسسان مجلس وکار نیست ایران ملت تصدیق
 پادشاه ۵ با ما کھ گذرد نمی قرن نیم ھنوز علیھ هللا رحمت مشروطیت بانی فوت

 وسالیان برسند طبیعی عمر ھب ما جوانبخت پادشاه کھ وامیدواریم ایم شده مواجھ
 کھ نیست این مستلزم خیر دعای این ولی بماند برسرمامستدام بلندشان سایھ دراز
 طوری راباید قانون باشند قدرخوب ھر ولو شود وضع اشخاص نظر از قانون
 آن از خود نفع در و مملکت مصالح برخالف نتوانند بد اشخاص کھ نمود وضع

 و مجلس ازاینکھ گذشتھ شرط و قید بدون انحالل حق زا استفاده. نمایند استفاده
 ضررھای متضمن ھم مجلس نمایندگان برای کند می مشکالت دچار را مملکت

 و کند پیدا رسوخ مردم افکار در چقدرباید ملت حقیقی نماینده یک بسیاراست
 سزاوار آیا شود نمایندگی مقام حائز بتواند تا باشد جامعھ اعتماد مورد چقدرباید

 آنھا بھ مردم کھ مأموریتی از نمایندگان و شود منحل مجلس ناگھان کھ است
 و نکند دخالت انتخابات در دولت کھ است این ما مطلوب. برکنارگردند اند داده

 وضعیات مردم برای بتوانند تا نمایند انتخاب خود مردم را مجلس نمایندگان
 مغرض اشخاص کھ است ای ظالمانھ حربھ انحالل بھ تھدید کنند ایجاد بھتری

 نتوانند کھ بطوری کنند متزلزل ھمیشھ را نمایندگان و برند بکار توانند می
 چیزھایی ممالک سایر در انحالل کلمھ از. بنمایند مملکت بھ خدمتی کوچکترین

 بزرگ سیاسی احزاب کھ ممالکی در. کنیم درک را آن توانیم نمی ما کھ فھمند می
 توجھی قابل اکثریت یک مجلس در نتوانند آنھا از یکھیچ کھ وقتی دارند قوی و

 درانتخابات تا کنند می منحل را مجلس انگلستان اخیر انتخابات مثل دھند تشکیل
 بزرگی اکثریت مجلس در حزب آن و کند تقویت را دوحزب از یکی ملت بعد

 در. نماید عمل مملکت بھ نسبت خود وظایف بھ مردم پشتیبانی با و دھد تشکیل
 روی مختلفھ احزاب نمایندگان و نیست بزرگ احزاب کھ ھم دیگر مالکم

 باز نماید می ساقط درپی پی را ھا دولت و شوند متحد سیاسی و مسلکی نظریات
 مردم اگر تا نمایند می دعوت حکمیت بھ را جامعھ و کنند می منحل را مجلس
 عقیده ھمان اراید نمایندگانی واال نشوند انتخاب وکال آن بداند ذیحق را دولت
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. نمایند آشنا مردم افکار از تبعیت یعنی خود وظایف بھ را دولت و شوند انتخاب
 ھای ماه تا ھردوره نمایندگان کھ کند می ثابت تقنینیھ ادوار آمار بھ نظری یک
 ھر با نشوند حاضر یعنی بکنند وظیفھ انجام حدی تا اند توانستھ دوره آخر

 در فقط و کنند موافقت چرا و چون بی است وردهآ مجلس بھ دولت کھ ای الیحھ
 اند شده محتاج دولت بھ و آمده پیش بعد دوره انتخابات کار کھ دوره آخر ھای ماه
 انحالل حربھ اکنون ولی. اند کرده موافقت مملکت ضرر بھ ولو دولت لوایح با

 و تاس کرده متزلزل آخر تا اول از بلکھ دوره اواخر در تنھا نھ را نمایندگان
 از توانند نمی آمدی پیش ھیچ مقابل در انحالل امکان صورت در کھ دارم یقین
 ھای سیاست روی کھ لوایحی آن یعنی دولت لوایح با و دھند بروز شخصیتی خود

 از مقصود گویند می کھ ۴٩ اصل بھ نسبت. نمایند مخالفت آید می مجلس بھ معینی
 این مقصود بلکھ بدھد رأی اهش نظریات مطابق مجلس کھ نیست این نظر تجدید
 توشیح بھ نمود تصویب بعد چھ ھر و کند نظر تجدید قانون در مجلس کھ است
 ھیچ چھ کند ایجاب را ۴٩ اصل تغییر لزوم استدالل این کنم نمی گمان برسد

 مخالفت قانون تصویب حین در شاه خیرخواھانھ نظریات با کھ نیست مجلسی
 توجھ اظھارکنند مملکت صالح در کھ ادیع مردم افکار بھ اگر مجلس. کند

 توسط شاه کھ است ممکن چطور صورت این در شود می جامعھ منفور ننمود
 صالح و خیر راه در را مجلس بخواھد و بدھد جامعھ خیر در امری دولت

 اساسی قانون متمم ٢٧ اصل برخالف خیرخواه امرشاه با مجلس و کند ھدایت
 قوه این و قوانین تھذیب و بوضع است خصوصم کھ مقننھ قوه« : گوید می کھ

 و سنا مجلس و ملی شورای مجلس و شاھنشاھی اعلیحضرت از شود می ناشی
  ) ١٣(» ...نکند موافقت» دارد را قانون انشاء حق منشاء قوه سھ این از یک ھر
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  مجلس مؤسسان یک مجلس بھ تمام معنی قالبی بود: مصدق   - ۶  

  ٧٣ نشست ١٣٢٩ مھر ٢٧ ملی شورایشانزدھم  مجلس مذاکراتاز 
  

دکتر مصدق در مورد مجلس مؤسسان فرمایشی و اختیارات شاه  بدینگونھ 
 این در خواستم نمی گرچھ موسسان مجلس مسئلھ بھ راجع در اما:  بیان می نماید

 چند این در کھ داشت شھرت چون و کردند صحبت آقایان ولی بزنم حرف باب
 مجلس کھ اند کرده صحبت و نشستھ مجلس رد آقایان از بعضی اخیر روز

 فرمودند شاھنشاھی ھمایون اعلیحضرت کھ بیاناتی واز بسازند را جدید موسسان
 موسسان مجلس آن نداند کھ نیست کس ھیچ و دانند می مردم ھمھ شود می استنباط

 بھ را شما) است صحیح نمایندگان از ای عده( نبوده ایران ملت نماینده اول
 را اول موسسان مجلس آن شما) وزیر نخست بھ اشاره( دھم می قسم وجدانتان

 نداشتھ جرأت قدر این نظامی یک اگر بگویید دانید می ایران مردم حقیقی نماینده
 ندارد بقاء و ترقی حق مملکت این وقت آن بدھد جواب را سوال یک کھ باشد

 شما شخص از ندهب) اند نشستھ جا این کھ بودند آقایان ھمین ھمھ ـ وزیر نخست(
 مجلس دانید می ایران ملت حقیقی نماینده را موسسان مجلس شما کھ پرسم می

 مجلس یک خواستند می اگر کھ بود قالبی معنی تمام بھ مجلس یک موسسان
) بود بازی شب خیمھ آقا ـ مکی( شد نمی بھتر این از بکنند درست قالبی

 حاال) کرد خواھم عرض جا ینا و دارم زنده شاھد خودم بنده ـ زاده آشتیانی(
 این. کنیم می است فرض بود ملی ھم موسسان مجلس ھمین کھ کنیم می فرض
 اصول مورد در کھ گوید می الحاق اصل است موسسان مجلس خود الحاقی اصل
 آن ۴٩ اصل و اساسی قانون ٨ اصل و ٧ اصل تفسیر و اساسی قانون ٧ -۴-۶

 یک است شده وضع اصول این از بعضی بھ نسبت کھ قوانین و سابقھ بھ توجھ با
 شد خواھد افتتاح اصل این تصویب از پس کھ سنا و ملی شورای مجلس در بار

 و نمود خواھند نظر تجدید اصول در مجلسین یافتن رسمیت از پس بالفاصلھ
 داده تشکیل سنا مجلس رئیس ریاست تحت واحدی مجلس منظور این برای
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 ھمین آورد خواھند عمل بھ مجلسین آرای ومس ٢ اکثریت بھ را الزم اصالحات
 ندارد قبول را آن کس ھیچ کھ موسسانی مجلس این اساسی قانون بھ الحاقی اصل

 این مجلسین یافتن رسمیت از پس بالفاصلھ کنیم قبول ھم ما کھ این فرض بر
 طلبکار نفع بھ قراردادھا و قوانین در موعد آیا کھ است حقوقی بحث یک مسئلھ
 یعنی است مدیون نفع بھ موعد کھ اند العقیده متفق علما تمام مدیون نفع ھب یا است
 است ساقط حقش نگرفت مدیون از را خودش طلب معینی مدت در طلبکار اگر
 یک وقتی خواھد می شاه. شاه کیست؟ طلبکار. ایران ملت کیست؟ مدیون جا این

 باید وتو حق با و فممخال قانون این با من کھ بفرمایند گذشت مجلسین از قانونی
 کھ وقتی است ایران ملت مدیون و است شاه طلبکار جا این البتھ شود نظر تجدید

 ساقط حقش قانون این موجب بھ نکرد مطالبھ را حقش خودش موعد در شاه
 این و نروید موسسان مجلس دنبال وجھ ھیچ بھ کنم می خواھش جھت این بھ است
ً  بنده نکنید اقدام نیست شاھنشاه شخص صالح در وجھ ھیچ بھ کھ را کار  واقعا
 بنده بکنند خواھد می ای استفاده چھ حق این از ھمایونی اعلیحضرت کھ دانم نمی

 کمتر قدر ھر اعلیحضرت کردم عرض بودم حضرت اعلی حضور در کھ وقتی
 اختیارات اگر است تر محفوظ شما سلطنت بشوید قائل خودتان برای اختیارات

 نفوذ توانند می کارھا در او امثال یا نفت شرکت کھ مملکت ینا در شد زیاد شما
 ولی بگذارند محظور در را پادشاه شخص کھ بکنند کارھایی یک توانند می بکنند
 از بکند وتو گذرد می کھ قوانینی نتواند و نشود قائل خودش برای حقی کھ وقتی
 وتو حق این و موسسان مجلس من عقیده بھ داشت نخواھد انتظار کس ھیچ شاه
 ھرکس است بیشتر کس ھر از ضررش شاه شخص برای کھ است اصلی یک
 اعلیحضرت برای اصل این کھ کند عرض ایشان بھ باید است شاه خیرخواه کھ

 )١۴(.است بنده عرض این نیست صالح ھمایونی
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  مصدق ملی حکومت سالھ یک  اختیارات
  

قلم «  دمحم علی سفری  در کتاب 
ود  روزنامھ  کھ خ»  و سیاست 

باختر «  نگار  پارلمانی نشریھ 
وقایع  آن زمان مجلس » امروز 

در  : را اینگونھ شرح می دھد
مجلس با رای اعتماد قریب بھ 
اتفاق نمایندگان مجلس، تصور 
عمومی بر این بود کھ بار دیگر 
صلح و صفا سایھ می افکند و 

دولت دکتر مصدق برای ادامھ  
خلی الاقل برای مدتی  مصون است، اما این تصور کار از کار شکنی ھای دا

ساعت ھم دوام نیافت زیرا با تمام شدن مدت اختیارات  ششماھھ  دکتر  ۴٨حتی  
مصدق و نیاز بھ تمدید  آن بر  دیگر طوفانی برخاست  کھ ھرگز ارام نیافت تا 

دیماه ما ،  ١٨در جلسۀ . مرداد شد ٢٨منجر بھ سقوط  دکتر مصدق در کودتای 
ید باقر کاظمی وزیر دارائی و نایب  نخست وزیر از سوی دکتر مصدق الیحھ س

ھمچنین برای رفع ھرگونھ  سوء .  تمدید اختیارات بھ مدت یکسال را تقدیم  کرد
تفاھم در بارۀ  انحالل مجلس ھفدھم تبصره  ای بر این ماده واحده  اضافھ  شده 

مصدق کھ باقر کاظمی در  در اینجا الیحھ اختیارات و اظھارات دکتر.[بود 
  :]مجلس از طرف نخست وزیر آنرا خواند می آوریم

 دولت ازطرف ای الیحھ -)کاظمی آقای( وزیردارایی و وزیر نخست نایب  
 آقایان اینجابعرض کھ فرمودند وزیر نخست آقای جناب شودکھ می تقدیم

 . برسانم مجلس نمایندگان
 دولت کھ نیست پوشیده محترم ننمایندگا آقایان برخاطر. ملی شورای مجلس
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 رت صو مملکت وضع کھ گرفت بدست را امور زمام درحالی اینجانب
 .داشت ودرھمی بسیارآشفتھ

 مطامع وحصول مقاصد پیشرفت وبرای کرده کشوررخنھ شئون درتمام اجانب
 فراھم طوری کاررا وترتیب کردند می تشبث بود ممکن کھ خود بھروسیلھ

 تا نباشد رادعی و مانع ھیچگونھ آنان ومطامع مقاصد لمقاب در بودندکھ ساختھ
 بھم نسبت را ھمھ ملت افراد بین در ونفاق اختالف آتش کردن روشن با بتوانند

 وبی جزئی اختالفات از ناشیھ بعواقب آنانرا وپیوستھ ساختھ وظنین اعتماد بی
 خویش درسرنوشت بتوانند کھ نماند فرضتی و کنند ومشغول سرگرم ارزش

 .بیندیشند ای چاره مملکت گسیختھ ازھم اوضاع وبرای بکنند التیدخ
 بسر ویاس آشفتگی وقت ھر کھ دھد می نشان اینطور ما وطن پرافتخار تاریخ

 در و کرده تجلی ایرانی خداداد استعداد و ذاتی ازنبوغ پوتوی رسیده کمال حد
 یا جویی وچاره نجات راه پیداکردن برای ھا ومحرومیت نومیدی طوفان میان
 را کرده عوض را شوم وسرنوشت تقدیر صفحھ ومتھورانھ مردانھ اقدام یک

 .است گرفتھ پیش در را وکامیابی سعادت
 ملت گذشت حد از او داخلی عوامل و اجنبی ظلم و فشار چون نیز دفعھ این
 را دنیایی کھ وصمیمیت جدیت نھایت با و بیدارشد گران خواب از ایران

 دراز ازسالیان وپس گرفت بدست را خود مقدرات اشتواد تحسین و باعجاب
 مبارزات و کرد پیدا حقیقت صورت مملکت دراین افکارعمومی حکومت
 آن بھ کاری شدودرنتیجھ علنی اجانت ایادی قطع برای ایران ملت پردامنھ
 خدا بخواست کوتاه بسیار درمدتی رفت نمی ھم آن تصورانجام حتی کھ عظمت
 و تشبثات بعدازھمھ اجنبی را ما وطن وخاک گرفتھ جامان ایران ملت واراده
 قطع سرزمین ازاین اجانب تجاوز دست زمانی دراندک و کرد ترک تالشھا
 آھنگی ھم ایران ملت نیز ازآن پس. شد کنده مفاسد تمام حقیقی وریشھ گشت

 حفظ ھمچنان بود شده حاصل ما موفقیت این آن براثر راکھ خود کلمھ واتحاد
 ادامھ را پیروزی و سعادت راه بیمانندی فداکاری و گذشتگی خود از با و کرد
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 از کشور درداخل کھ شگرفی قوای با اجانب بودکھ یقین وضعی چنین در داد
 معنوی و مادی نفوذ اثر بر نیز خارج در و بودند کرده تدارک دراز سالیان

 اینجانب ودولت کردند می ایستادگی ایران ملت اراده درمقابل باختیارداشتند
 بدیھی کند وبرابری مقاومت عظیم قوای بااین است ممکن کھ بھروسیلھ ناچاربود

 یا نداشت عادی وضع کشورایران سابقھ وبی بزرگ مبارزه چنین دریک است
 اجانب تسلیم بستھ دست وبازھم بپوشد چشم ملی مبارزات ازنتیجھ بایست می

 کھ راھی است ممکن کھ لھبھروسی کنند تقویب را دولت مردم اینکھ ویا بشود
 ومجلس ملت نبودکھ تردید وجای برسد بپایان شده طی باموفقیت آن مھم مراحل
 اینجانب بدولت غیرعادی وضع ودراین نمودند اختیارمی را دوم راه ملی شورای

 دھد انجام وفوریت باسرعت است الزم کھ اصالحاتی تا دادند می کافی اختیارات
 کھ بود وجھاتی علل مولود ھریک درادوارسابق موضوعھ قوانین کھ بخصوص

 عادی بطریق قوانین آن تمام واصالح کرد نمی تطبیق امروز اجتماعی اوضاع با
 نبود فراھم مجلس برای حاضر درحال کھ خواست می بسیارزیادی فرصت نیز

 ریختن برای است آمده پیش کھ استثنایی وموقعیت ملی نھضت این از بود والزم
 و بشود استفاده نھایت ملی آمال حصول جھت صحیح ساسا یک شالوده

 تصمیم حال عین در و پذیرد انجام فوریت و باسرعت است الزم کھ اصالحاتی
 .باشد ملی شورای مجلس با نیز وقطعی نھایی
 غیرعادی تصمیمات غیرعادی دراوضاع کھ است براین رسم دنیاھمواره در
 دراتخاذ اگرسرعتی نیست شدرپی خطری کھ درموقعی زیرا شود می اتخاذ

 لحظھ یک خطرحتی درزمان ولی نخواھدداشت درپی عواقبی نباشد تصمیمات
 سرنوشت در کم وفرصت لحظھ یک ھمان ممکن زیرا گرفت نادیده نباید راھم
 .پیداکند تاثیرفراوان ملت

 بدون کردند حس درمملکت را وضعی چنین چون محترم نمایندگان آقایان
 ماه ۶ مدت برای کلمھ واتفاق نیت حسن دھندباکمال راهبخود تردیدی اینکھ

 مبارزه وادامھ اجتماعی بھبوداوضاع برای کھ را لوایحی تا اختیاردادند باینجانب
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 فرمودند مالحظھ کھ چنان بگذارد اجرا بموقع دھد می تشخیص ضروری ملی
 گذاردب بیھوده را گرانبھا اوقات ازاین ای لحظھ اینکھ بدون نیز اینجانب دولت
 کنونی باوضاع وتوجھ و مفید لوایح باوضع شد می ممکن آنجاکھ تا دھد وھدر

 مشاھده چنانکھ و برگرداند عادی بصورت را تااوضاع کرد کشورکوشش
 کردند می بینی پیش اجانب چھ آن تمام وعوامل علل براثرھمین شود  می

 ایران ملت ھاتن نھ کھ دیدند وضوح وباکمال شد برآب نقش داشتند کھ وتصوراتی
 کھ است سال دو بھ نزدیک اکنون بلکھ کرد مقاومت آنھا تصور ازحد بیش

 واگر نموده تحمل وثبات واستقامت رویی گشاده با را ای مضیقھ ھرگونھ
 مبارزه بحقایق نخواھند بازھم جھانی سیاست وگردانندگان کند ایجاب ضرورت

 وتاھنگام دیگر سالیان توانست خواھد بتراشند موانعی راه دراین ببرند پی ما ملی
 .دھد ادامھ را ومقاومت ایستادگی این نھایی نتیجھ حصول

 قانونی آزمایش دوره ازپایان پس رسیده بتصویب مدت این درطی کھ لوایحی
 خواھد ملی شورای مجلس تقدم نھایی تصویب برای اختیارات ماھھ شش یعنی

 .شد
 است این برساند محترم نمایندگان آقایان بعرض خواھد می اینجا در کھ ای نکتھ

 اصالح برای اختیاراتی جانب باین تا کرد می ایجاب قبل ماه پنج کھ اوضاعی کھ
 کھ مادامی داد نشان مدت این آزمایش بلکھ وجوددارد تنھاھنوز نھ شود امورداده
 اجرای درحین ونتوان نباشد درپیش رویھ این کردن دنبال برای کافی فرصت

 برای دنیاپسند و اساسی ای شالوده و کرد رفع کاررا مشکالت و نقائص لوایح
 است ممکن ریخت اند قرارداده تاراج و چپاول رامورد آن چیز ھمھ کھ مملکتی
 گر حیلھ حریف و روبروشود ناکامی با نکرده خدای مردم وفداکاریھای زحمات

 مرور واز بگیرد نتیجھ خویش روزی شبانھ پاشی وسم مدام تحریکات از بتواند
 جھا این مراحل درتمام بتواند ایران ملت اینکھ برای. کند استفاده خود بنفع زمان

 جان راقیھ ملل ودرمیان رابکند موجوده ومصائب ھا بدبختی ورفع شده پیروزمند
 ملی شورای مجلس جزاینکھ نیست ای چاره کند تحصیل مناسبی ومقام موقعیت
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 بھ است ناگزیر نیز او برگزیده دولت و کند درک کامال را روز استثنایی شرایط
 قانونی ووسائل ابزار وتمام باشد آشنا خود سنگین وظیفھ واھمیت حساسیت
 باقی ھیچکس برای استفاده سوء کمترین تامجال بگیرد دراختیار کاررا ومشروع

 .نمایند
 نھ کشور امروز درشرایط کشوری ومطالبات اقتصادی مقررات مالیاتی قوانین

 روز یک رفتن ازدست بلکھ شوند تنظیم و تدوین کامل دقت و سرعت اب باید تنھا
 است قرارگرفتھ تاریخ دوراه سر بر کھ ملتی بحرانی زندگی از یکساعت گاھی و

 .بارآورد بھ جبران غیرقابل خطیر ومسئولیت خطرناک عواقب است ممکن
 باآقایان کاررا مشکالت ناگزیراست وجدانی سنگین وظیفھ نظرھمین از

 الزم دیگر بار کھ کند عرض کامل صراحت با و گذارد درمیان محترم ایندگاننم
 دیگراز چندی تا دھد اجازه او وبھ خدمتگذاراعتمادکند باین ایران ملت است

 استفاده دارد حیاتی ضرورت مقاصد پیشرفت برای کھ اختیارات قانونی وسیلھ
 .نماید

 ابراز دولت این بھ نسبت دامجد محترم نمایندگان آقایان عموم کھ بااعتمادی
 عرض باید اند خواستھ جانب ازاین خطیر موقع رادراین بحران رفع و اند فرموده

 ورفع مملکت باوضاع دادن صورت و سر و مقدس منظور این تامین کھ کنم
 راه اختیارات تمدید جز بیگانگان درمقابل وایستادگی واجتماعی اقتصادی بحران
 مندی عالقھ و نیت حسن بھ اتکاء با جھت این از. رسد نمی دولت بنظر دیگری
 بقید ذیل واحده ماده محترم نمایندگان آقایان شناسی موقع و دوستی ووطن

 امکان آن باتصویب وامیدواراست شود می پیشنھاد ملی شورای بمجلس دوفوریت
 ضروریست مردم عالقھ مورد اصالحات ادامھ برای کھ قانونی اقدامات ھرگونھ
 داده اینجانب بدولت رسد بنظرمی الزم ملی مبارزه این نھایی مراحل یط وبرای

 وبخواست تربرداشت اساسی قدمھای اوضاع بھبودموثر برای تابتوان شود
. برسانیم بثمر ای تازه بانیروی را مقدس مجاھده این ملت توانای واراده خداوندی

 . دکتردمحم مصدق_  وزیر نخست
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 ١٣٣١ ماه امرداد بیستم مصوب قانون ضوعمو اختیارات -  واحده ماده« 
 .شود می تمدید دیگر یکسال مدت برای انقضاء ازتاریخ

 تغییراتی انتخابات قانون درجدول اختیارات بموجب درصورتیکھ - تبصره
 تشکیل حدنصاب احراز برای سابق قانون کھ ازمیزانی نمایندگان وعده شود داده

 مجلس بھ جدید نمایندگان کھ ادامیم تجاوزنماید است کرده بینی پیش جلسھ
  »....نخواھدداشت فعلی دوره اکثریت نصاب حد در تاثیری اند نیامده

ھنوزنایب نخست وزیر پشت تریبون بود کھ سمت شمال تاالر جلسھ، ھمانجئی 
کھ اعضای فراکسیون  نھضت ملی می نشستند وھمواره در گذشتھ اگرصدائی 

ر مصدق و پاسخ بھ اعتراض مخالفین بر می خواست در حمایت از دولت دکت
دولت بود، اینک بھ عنوان یک گروه ھمصدا علیھ  دولت جنجال برخاست و 
بیش از ھمھ فریادھای گوشخراش حسین مکی بود کھ از جای خود برخاستھ بود 

بھت و . و بھ سوی تریبون مجلس کھ سید باقر خان کاظمی ایستاده بود حملھ برد
را گرفت و ما کھ در لژ  مطبوعات مسلط  بر تمام نگرانی  تمام مجلس را ف

مجلس بودیم این نگرانی را مشاھده  کردیم و ترس   این بود کھ کھ حسین مکی 
ولی حسین . با نایب  نخست وزیر گالویز  شود و اورا از تریبون  پائین بکشد

مکی  فریاد زنان یک صفحھ یاداشت را محکم روی تریبون مجلس مقابل 
این ژست . د و ھمانطور فریاد زنان از تاالر جلسھ علنی خارج شدکاظمی کوبی

از سوی وی بھ منظور مخالفت با الیحھ اختیارات  و ان کاغذ  استعفای وی از 
  .نمایندگی مجلس نیز بھ ھمین دلیل بود

و مدعی روابط صمیمانھ تر از دیگران با » سرباز فداکار « وکیل او تھران و 
کرده بود و بدنبال » قیام« صورت علیھ دکتر مصدق دکترمصدق، حاال  بدین 

خروج  او از مجلس، دیگران از این گروه، چون دکتر مظفر بقائی، قنات آبادی، 
نادعلی کریمی و یکی دونفر دیگرکھ ھمگی عضو جبھھ ملی و عضو فراکسیون 
نھضت ملی بودند، فریادھای مخالف سردادند، آنچنانکھ گروه چھل نفری 

در . بخند رضایت ساکت و صامت بھ این صحنھ نظاره داشتنددرباری با ل
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حقیقت کاری کھ انتظارش از آنان  می رفت، یاران گذشتھ دکتر مصدق عھده 
  .دار شدند و وظیفھ یا  بھ بھ عھده گرفتند کھ در عھده مخالفان  بود

تشنج آنچنان باال گرفت کھ ادامھ جلسھ ممکن نشد و با فریادھای گوشخراش 
، تاالر جلسھ علنی خلوت شد وسرو صدا بھ سرسرای مجلس انتقال مخالفین

طبیعی بود کھ کمتر کسی از تصمیم دکتر مصدق ازالیحھ اختیارات یک . یافت
در آن روز تمام  وقت در مجلس شورایملی بین خبرنگاران . سالھ رضایت داشت

نباط  است. مطبوعات داخلی و خارجی و نمایندگان بحث پیرامون ھمین مطلب بود
این بود  کھ در مجلس زمینھ برای تصویب چنین الیحھ ای فراھم نیست زیرا  
گروه چھل نفری در باری بھ طور کلی در حالیکھ سکوت اختیار کرده بودند نھ 
تنھا بھ دادن رأی موافق با این الیحھ تمایلی نداشتند، اصوالً تمام سعی و 

در میان سی و چند نفر . دندفعالیتشان را در سقوط دکترمصدق تمرکز داده بو
عضو فراکسیون نھضت ملی ھم کھ طرفداران دکتر مصدق بودند اکنون شکاف 

امثال دکتر بقائی، مکی، حائری زاده، علی زھری، . عمیقی برمال شده بود
یوسف مشار، شمس قنات آبادی، نادعلی کریمی و در رأس ھمھ آیت هللا  کاشانی 

شده بودند و با این ترتیب بھ ظاھر   بھ عنوان رئیس مجلس از مصدق جدا
  .استنباط  غیر از این  نمی توانست باشد  کھ این الیحھ  تصویب  نخواھد  شد

در این  جلسھ  ھمانطور کھ اشاره  شد نخستین  معترض مکی  بود کھ از  جا  
  : بلند شد و  گفت 

 ازنمایندگان ای عده( روم ومی کنم می تقدیم مجلس ازوکالت را استعفایم بنده...«
) سکوت بھ دعوت - رئیس زنگ -شدید حضار ھمھمھ) (احسنت. احسنت-
 )آمد بعمل تماشاچیان ازطرف تظاھراتی موقع دراین(

 مجلس؟ شد ھم کننداین می خواھند می ھرچھ_  بھادری
  .اند کرده ازدستور قبل نطق تقاضای چندنفرازآقایان -  رئیس نایب 
 قبل نطق موقع آورده پیش این دولت کھ تیجریانا حاالبا این – زاده حائری 

  » ....شود یکسره بایدتکلیفش ازدستورنیست
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در این جلسھ  پیرامون  استعفای  حسین مکی صحبت شد و مھندس رضوی با 
توجھ بھ آئین نامھ مجلس و حد نصاب اظھار داشت باید روشن شود کھ آقای 

وقت برای پس گرفتن روز ھم   ١۵مکی از این لحظھ و کیل ھستند یا نھ چون 
در این ھنگام برای اولین بار پس از سی ام تیر، بار دیگر میر . دارند

سید مھدی میراشرافی از جناح درباری و درخدمت منافع  : فریصجمال [اشرافی
 از رادیو در« مرداد  ٢٨انگلیس بیگانگان، ھمان کسی است در روز کودتا 

بعد . کنند قطعھ قطعھ را او یافتند ار فاطمی دکتر ھرجا تا خواست می کودتاچیان
عبدالکریم انواری در کتاب خاطراتش بنام  .اعدام شد ۵٧از انقالب بھمن 

سید مھدی میراشرافی « : ی می نویسدفمیراشرا ۀدر بار« درتالش استقالل «
بھ بعد درصف ضد  ١٣٣١تیر ماه  ٣٠نماینده مجلس شورای ملی، کھ از 

روزنامھ آتش را بھ طرفداری از شاه و سپھبد . مد آمخالفین دکتر مصدق در 
ن فحش ھای وقیحانھ نثار آزاھدی نخست وزیر کودتا منتشر می کرد ، در 

دگی و رسیندگی نبا استقرار حکومت کودتا، دو کارخانۀ باف. مصدق می کرد
بھ وسیلھ  امید  نجف بعد از پیروزی انقالب . اصفھان را در اختیارش قرار دادند

جرآت اعتراض ]   ۴٨، ص  ».شرع اصفھان بھ اعدام  محکوم شد آبادی  حاکم
پیدا کرد و ضمن تجلیل از مکی  گفت کھ باید درمجلس  بماند  و بھ نایب  رئیس  

نایب رئیس   و ناظرزاده منشی و مھندس حسیبی مشاجره لفظی درگرفت و
 : خطاب  بھ میر اشرافی  گفت

 اظھارنظرنفرمایید - رئیس نایب
  .بایداظھارنظربکنم بنده - میراشرافی

  .کنم بشمااخطارمی بخوانند دستوردادم بنده -  رئیس نایب 
 .ترسم از اخطار شما می اخطاربکنید مگر من  - میراشرافی 

 .کنم بشمااخطارمی نکنید توھین  - رئیس نایب
 .کنم نمی توھین -میراشرافی 

 .دھید دستورمی چھ،  بشما آقا کنید می توھین -  حسیبی مھندس
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 من ھم دوکلمھ زنید می حرف ھمھ شما این است مربوط بشماچھ  - میراشرافی
 .زنم می حرف

 .است چیزعجیبی زنیم می ادب باکمال را ماحرف -  حسیبی مھندس
 .زنم می حرف ادب باکمال ھم بنده است چیزعجیبی  - میراشرافی

 حیشر مکی بشودآقای رعایت باید کارکھ دارد ترتیبی آخریک  - رئیس نایب
 درھمین ودرواقع کردند تقدیم مجلس بھ علنی درجلسھ را شرح واین اند نوشتھ
 ایشان شود نمی ایشان بعقیده راجع ھم ای ومذاکره رسید مجلس باطالع جلسھ
 را ایشان کھ کرد خواھیم سعی ماھم البتھ دارند روزوقت ١۵ ایشان شود نمی

 فعالدرمرکز کھ است این است توجھ قابل کھ دیگری موضوع بکنیم منصرف
 ایشان وچون است مجلس تشکیل برای نصاب حداقل واین نفرحاضرداریم ۶٩
 ازاین کھ آید می پیش مطلب این دارند را استعفایشان اختیاراسترداد روز ١۵

 کھ البتھ - دکترشایگان( شوندیانھ می محسوب جزحدنصاب ایشان ساعت
  ) شوند می محسوب

 اظھار موضوع باین راجع نتوانستم دهبن چون...«: نایب رئیس اضافھ کرد
 مطلب تاین برویم خصوصی بجلسھ اینجا کھ ازآقایان کنم تقاضامی بکنم نظری

 » ....بشود حل
بعد از جلسھ خصوصی، مجدداً جلسھ علنی تشکیل شد و قرار شد کھ با توجھ 
بھ مذاکرات جلسھ خصوصی، طبق آئین نامھ استعفای مکی درجلسھ آینده قرائت 

  : ھندس رضوی ضمناً اعالم کردم. شود
 محترم نماینده میراشرافی آقای بودکھ تندی سخنان بھ دیگرراجع مطلب «

 فرمودند بنده بھ نسبت وھمچنان ناظرزاده آقای محترم ازمنشیان یکی بھ نسبت
  » ...حضور بامنع توبیخ یعنی دارم را نامھ آئین اجرای تقاضای ازآقایان بنده
ضمن تجلیل از بیطرفی مھندس رضوی در اداره  دراین موقع میراشرافی 

جلسات کھ قصد توھین نداشتھ و عذر خواھی کرد و بدین ترتیب این غائلھ کھ 
  .بار دیگر میراشرافی آغاز کرده بود ختم  شد
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در گزارش مجلس دربارۀ تصمیم نایب رئیس مجلس نسبت : جمال صفری [  
  :ده ،  اینگونھ  آمده استبھ توھینی کھ میراشرافی  بھ وی و منشی اش نمو

 آقای درباره نامھ آیین ١٠٢ ماده اجرای بھ دائر رئیس نایب آقای تقاضای -
 .میراشرافی آقای عذرخواھی از پس ایشان انصراف و میراشرافی

 نماینده میراشرافی آقای بودکھ تندی سخنان بھ دیگرراجع مطلب - رئیس نایب
 بنده بھ نسبت وھمچنان ناظرزاده آقای محترم ازمنشیان یکی بھ نسبت محترم

 بامنع توبیخ یعنی دارم را نامھ آئین اجرای تقاضای ازآقایان بنده فرمودند
  .حضور

 شود می بکنندتمام صحبت میراشرافی آقای  - شبستری
 نکردم توھین بنده - میراشرافی

 بایدرئیس نماینده درباره حضور بامنع درموردتوبیخ - ١٠٢ ماده) - رئیس نایب
 وجلسھ جلسھ درآن مزبور نماینده تصویب ودرصورت بخواھد رای جلسازم
 وشرکت وکمیسیونھا شعب جلسات وھمچنین علنی جلسھ اطاق ورودبھ حق بعد

 نماینده مجلس رئیس شد تصویب مجازات کھ رانداردھمین درامورمجلس
 جلسھ رئیس ننماید اطاعت وھرگاه نماید می جلسھ از بخروج دعوت مزبوررا

 .است روزنیزممکن درھمان ثانی جلسھ تشکیل کند یم راختم
 فرمایید؟ می اجازه - میراشرافی

 بفرمایید - رئیس نایب
 بایشان بنده فرمودندکھ رضوی مھندس آقای جناب کھ مطلبی - میراشرافی

 صحیح( است شده حاصل تفاھم سوء برایشان کنم می خیال داشتم قصداھانت
 جلسھ درھمان دھد می استعفا ای نماینده وقتی نامھ آئین مطابق اینکھ برای) است

 بعد علنی درجلسھ کھ گوید می نامھ آئین ٢١۴ شودماده نمی قرائت اش استعفانامھ
 کھ بود ناظرزاده آقای جناب بھ تذکر غرضم بنده و رسد می نمایندگان بنظر

 توھینی قصد بنابراین و بشود قرائت نباید جلسھ دراین مکی آقای استعفانامھ
 قائل احترام رضوی مھندس آقای جناب بھ نسبت ھمیشھ بنده ندارم و شتھندا
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 وبااینکھ اند کرده حفظ را خودشان طرفی بی ھمیشھ ایشان اینکھ برای ھستم
 محفوظ ھمیشھ را خودشان ھستندبیطرفی ملی نھضت فراکسیون عضو ایشان
 رفتار یکسان نمایندگان آقایان ھمھ بھ نسبت تبعیضی ھیچ وبدون اند داشتھ
اینجا  ھم را مطلبی ویک بکنم استفاده خواھم می ولی) است صحیح( اند کرده

 ھیچکس اینجا کھ برسانم حسیبی ومھندس دکترشایگان آقای جناب بعرض
 توھین بمن ھرکس ھستم عصبانی بنده چون بنابراین. وکیل ترنیست ازھیچکس

 درجلسھ نکنم توھین بایشان من باشند کھ انتظارنداشتھ کنم می خواھش بکند
  . ھستند قائل احترام برایشان راھمھ دکترشایگان آقای کھ کردم عرض گذشتھ
 پذیرم می کنندبنده صراحتاعذرخواھی میراشرافی اگرآقای - رئیس نایب

  .اثربده ترتیب اینجانب تقاضای بھ نامھ آئین باید طبق مجلس صورت درغیراین
 کنم قانع را جنابعالی انستمحاالاگرنتو کردم عذرخواھی بنده - میراشرافی 

 .کرد خواھیم صحبت باھم رئیسھ ھیئت درجلسھ
  . دارند عادت جورش بھمھ میراشرافی آقای - ناظرزاده

  ...] شدم  قانع جملھ باھمین بنده - رئیس نایب

  

  دیدار  با دکتر مصدق * 

  
واکنش در برابر الیحھ اختیارات یکسالھ دکتر مصدق کھ در واقع تمدید  ھمان 

ختیارات ششماھھ بود بھ صورتی زننده بخصوص از سوی اعضای  فراکسیون  ا
حسین .  نھضتئ ملی کھ عضو جبھھ ملی ھم بودند ، در مطبوعات انعکاس یافت

مجلس بھ منزل  خود رفت و دست بھ یک کار تبلیغاتی و در  زمکی  با خروج  ا
  :اند نوشتاو بر روی کاغذی کھ بھ در خانھ خود چسب. عین حال نوظھور زد

حکومت نظامی  و  ۵قانون امنیت اجتماعی و نظر بھ ماده   ٢نظربھ ماده ... «
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سرباز ... نظربھ عدم مصونیت پارلمانی با کمال تأسف از پذیرائی  معذورم
  ».بازنشستھ وطن، حسین مکی 

طبیعی بود کھ چنین مخالفت آشکار از سوی حسین مکی  انعکاس  شدیدی  در 
حسین مکی بالفاصلھ نیزبھ علی اصغرامیرانی مدیر مجلھ  .محال  سیاسی داشت

خواندنیھا اعالم کرد کھ قصد دارد در آن مجلھ بھ کار روز نامھ نگاری مشغول 
  .شود و از سیاست کناره گیری کند

این پیشنھاد جالب بود، چون عکس و تفضیالت  بھره برداری امیرانی از 
رمجلھ خودش و چھ در دیگر مجلھ خواندنیھا چھ د مکی را در دفتر حضور

  .مجالت  و روزنامھ  ھا منتشر  ساخت
مخالفت علیھ اختیارات یک سالھ در مطبوعات چپ و راست آغاز  شد وبار  

  .دیگر راست گراھا و چپ گرا ھا متفق الرای  شدند
سر دبیرش رحیم نامور عضو برجستھ حزب توده : ص.ج[ روزنامھ شھباز 
  :نوشت  ١٣٣١دیماه   ٢١در شماره ] بود

بساطی کھ دکتر مصدق گسترده است . دیکتاتوری کھ شاخ و دم ندارد« 
  »...رسواترین اشکال دیکتاتوری فاشیستی  است

باردیگرگروھھای مختلف سیاسی بھ فعالیت پرداختندکھ مھمترین آن فراکسیون  
اعضای این فراکسیون برای پیدا کردن راه حلی جلسات مکرر . نھضت ملی بود

بعد  ۴ادند و سرانجام  برای مذاکره  با شخص دکتر مصدق از ساعت تشکیل د
  .از ظھر تا ده شب در منل ایشان تشکیل جلسھ دادند

در این جلسھ پیشنھادھای مختلفی شد کھ از آن جملھ تقلیل مدت از یکسال بھ 
ششماه، ولی دکتر مصدق  د ر تمام موارد از نظریھ  خود دفاع  کرد و از جملھ 

  : عضای فراکسیون گفتخطاب بھ ا
منظور اصلی از تقاضای این مدت اختیارات فقط و فقط  برای حل مسئلھ ... « 

نفت  است زیرا دراین چند روزۀ اخیر مذاکرات اساسی جریان دارد کھ تا اندازه 
  »...ای باعث امیدواری است
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  :دکتر مصدق در این دیدار بھ اعضای  فراکسیون  حامی  خود در مجلس گفت
بھ ھر حال من ھیچوقت از مجلس توقع شاقی نکرده ام و  اکنون ھم  ...«

اختیار کامالً در دست آقایان است اگر بھ مصلحت مملکت می دانند رأی بھ تمدید 
ولی نکتھ الزمی کھ باید بھ . اختیارات بدھند و اگر نمی دانند لطف نفرمایند

قدرت قانونی از استحضار آقایان برسد آنست کھ تمدید اختیارات ھرگز سلب 
مجلس محترم نمی نماید و ھر وقت مجلس از دولت راضی نباشد، ساده ترین 

  »...راه چاره  ھمان رأی عدم اعتماد است
دکتر مصدق ھمچنین بھ یاران خود اعالم کرد کھ بعد از ختم کار نفت  قصد 

پس از بحث مفصل، اعضای فراکسیون متوجھ . ادامھ زمامداری نخواھد داشت
ھ دکترمصدق از آنچھ بھ مجلس داده است عدول نخواھد کرد بھ ھمین شدند ک

جھت تصمیم بھ شوردر جلسھ سری و اعالم رأی گرفتند و دکترمصدق از جلسھ 
  .نتیجھ تصمیم  فراکسیون  پشتیبانی از الیحھ اختیارات  یکسالھ بود. خارج  شد

دوم  دکترمصدق، پس ازاعالم نتیجھ رأی فراکسیون جلوی پلھ ھای طبقھ
پس از خروج اعضا، نویسنده از دکتر . منزلش اعضای فراکسیون را بدرقھ کرد

دکتر مصدق با وجود خستگی زیاد بھ تقاضای . مصدق تقاضای دیدار کردم
مالقات پاسخ مثبت داد، منتھی حسب المعمول سعی  کرد از بیان  مطلبی  کھ 

چون گذشتھ ابراز » گز «ایشان  با تعارف یک . ایجاد جنجال کند خود دایر نماید
  :محبت  خود را نشان  داد ولی  لبخند  گفت

ضمن خوشوقتی از دیدار و تشکر از اینکھ تا این وقت شب در انتظار « 
  »...ماندید، چنانچھ  قصد  مصاحبھ  داشتھ باشی می دانی کھ حاضر نیستم 

ید؟  باز بھ ایشان گفتم  کھ فقط بفرمائید نتیجھ مذاکرات امشب شما بھ کجا  کش 
  :با لبخند گفت

  »؟... مذاکرات آقایان نمایندگان مجلس کھ نمی توانم چیزی عرض کنمزمن ا« 
  :پرسیدم  کھ نتیجھ  مذاکرات چھ بود؟ دکتر مصدق  گفت 

خودت شاھد بودی کھ بنده  از اطاق بیرون  بودم و نمی دانم آقایان چھ ... «
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  »...!تصمیمی گرفتھ اند
بعد  با خترامروز حدود چھار ستون مطلب از این  البتھ  در شماره روز( 

  .)اشاره شد«  کرا چاپ  شده بود  کھ بھ قسمتی  از اامذ
  

  مسکوت  ماندن طرح* 

  
طیف وسیع تظاھرات و پشتیبانی بی دریغ، بار دیگر دکتر مصدق را با 

  .موفق ساخت»  افکار عمومی «  یاری
طومار بھ مجلس شورایملی تظاھرات در تھران وشھرستانھا و سیل تلگراف و 

موجب شد کھ علی رغم  کار شکنی ھا، مجلس برای رسیدگی بھ الیحۀ 
  .اختیارات  تشکیل جلسھ بدھد

دیماه کھ دمحم ذوالفقاری آن را  اداره می کرد  دکتر  ٢٣در جلسھ جنجالی روز 
شایگان، تولیت، خسرو قشقائی و حاج سید جوادی پیرامون مسائل روز صحبت 

آقای مھندس رضوی در مورد . لگرافھائی از مردم را قرائت  نمودندکردند و ت
استعفای مکی با اشاره بھ مذاکرات فراکسیون نھضت ملی و مالقات  دکتر 
شایگان، دکترسنجابی، دکتر معظمی، مھندس زیرک زاده، دکتر بقائی، اخگر، 
مجد زاده و خود مھندس رضوی با مکی، اعالم داشت کھ آقای مکی موافقت 

  .کرد کھ استعفای  وی مسکوت  بماند
در این  موقع آقای مجد زاده پیشنھاد کرد کھ طرح دو فوریتی نمایندگان در  

مجد زاده در توضیح خود گفت کھ . مورد شایعھ انحالل مجلس  مسکوت بماند
دکتر بقائی . این تصورکھ دکتر مصدق قصد انحالل مجلس را دارد درست نیست

ت کرد و از اینکھ درالیحھ اختیارات تبصره ای در این با این پیشنھاد مخالف
  :زمینھ  گنجانیده شد مدعی گردید کھ خود ایجاد توھم کرده است واعالم کرد

 تفاھمات وسوء درتوھمات کھ است مامدتی چون آید می پیش جدید توھم این...«
 ذاشتھگ این برای تبصره این کھ آید می پیش توھم این ناکرده خدای کنم می زندگی



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ٨٢         رد  ا

  

  

  

 توانید می راھم تبصره بدھیداین رای اختیارات واحده اگرشمابماده کھ است شده
 العمل وباعکس شود نمی تصویب ھم تبصره این ندھید واگررای کنید تصویب
 ھمان بداند اگرالزم ناکرده خدای خواھدتوانست دولت تبصره این نشدن تصویب

  » ...بدھد انجام را عمل
سپس آقای دکتر . کھ بھ پیشنھاد سکوت رأی داده نشوددکتر بقائی تقاضا کرد 

  :صدیقی  وزیر کشور در پاسخ  دکتر بقائی  گفت
 بفرمایند ھستندتوجھ فلسفھ واستاد دانشگاه استاد کھ بقایی دکتر آقای جناب... «
 نخست شخص اول مقام بکنندآن اظھار مقاماتی است اگرالزم توھم رفع برای کھ

 بنده است کشور وزیر کشورو وزارت انتخابات مجری وبعدھم است وزیر
 فلج و تعطیل قصد کھ کنم عرض شود رفع ھمیشھ برای توھم تا کنم می عرض
 سیاسی بسیره کھ ذھنی سابقھ با و نیست و نبوده میان در بھیچوجھ مجلس کردن

 بیشترازبنده و دارید آقایان وزیر نخست شخص سابقھ سال پنجاه عقاید و رفتار و
 باایمان دانم می ایشان مدرسھ شاگرد فعال خودرا ھم بنده .دارید را طالعا این ھم

 فلج و مجلس تعطیل و تضعیف قصد بھیچوجھ کھ کنم می عرض واعتقادکامل
 محترم نماینده و بزرگوار استاد کھ ھستم امیدار و نیست میان در مجلس کردن
 جناب ملی شورای مجلس پرور حقیقت و شنو حقیقت و دوست حقیقت و مبارز

 تضعیف درصدد دکترمصدق دولت کھ بدانند ھمیشھ برای یکبار بقایی دکتر آقای
  ») احسنت. صحیح است. صحیح است. ( نیست ملی مقدس مجلس

در این موقع  بھ پیشنھاد مجد زاده رأی گرفتند و تصویب شد و بدین ترتیب 
  :بدینقرار . ماجرای طرح و ھیاھوی آن تمام شد

 قیام موافقند کھ آقایانی مجدزاده پیشنھادآقای بھ گیریم می رای - رئیس نایب[
 .شد تصویب) اکثربرخاستند( بفرمایند

 وزیر  نخست دکترمصدق آقای اختیارات الیحھ فوریت دو تصویب و طرح -
 ذیل بشرح( شود می قرائت است مطرح اختیارات الیحھ فوریت - رئیس نایب
 )شد قرائت
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 انقضا ازتاریخ ١٣٣١ ماه امرداد بیستم قانون موضوع اختیارات_  واحده ماده
 .شود می دیگرتمدید سال یک مدت برای

 تغییراتی انتخابات قانون درجدول اختیارات بموجب کھ درصورتی_ تبصره
 تشکیل حدنصاب احراز برای سابق قانون کھ ازمیزانی نمایندگان وعده شود داده

 اند نیامده مجلس جدیدبھ یندگاننما مادام نماید تجاوز است کرده بینی پیش جلسھ
  .] .نخواھدداشت فعلی دوره اکثریت حدنصاب در تاثیر

   

  تصویب فوریت  اول* 

  
مطرح شد  و سید ]  توسط نایب رئیس [ الیحۀ اختیارات   اول سپس فوریت

ابوالحسن حائری زاده  طی سخنان مبسوطی در مخالفت  با اختیارات ، اشاره  
  :ت بھ سوابق امر کرد  و گف

 مصدق آقای جناب .بودم وکیل جا ھمین ھست نظرم چھارم دوره در... «
 کردند اختیارات تقاضای و اینجا آوردند تشریف بود السلطنھ قوام کابینھ عضو

 خیلی روز آن صورتیکھ در شد داده اختیارات بایشان وباالخره شد کشمکشھا
 کار اصالح برای فقط بود بیشتر خیلی ھم کارشان بنیھ و .بود امروز جوانتراز

 ھم ماه سھ و نبود آنھم از بیشتر ایشان تقاضای و شد داده اختیار دارایی وزارت
 ایشان روحی ایشان،حالت مزاجی حالت بعلت عمل جریان در و خواستند اختیار
نشد،  استعف  بھتر نشد، اگرخرابتر مالیھ اوضاع بود ومرج مملکت، ھرج حالت

  »...کردند و رفتند
ده سپس در مورد دیکتاتوری رضاشاه صحبت کرد و تاریحچھ  حائری زا

مفصلی از اختیارات گفت و بھ اختیارات ششماھھ گذشتھ دکتر مصدق اشاره  
  :نمود و اعالم  کرد کھ

تمرکز دادن اختیارات برای یک شخص واحدی ھرچند فرشتھ باشد صد ... «
 »...در صد مضر برای مملکت است و خطرناک است
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بعد دکتر .  مجدداً بھ تفضیل در معایب اختیارات صحبت کردحائری زاده 
  .فلسفی در موافقت صحبت  نمود  و فوریت  اول  تصویب شد

در فوریت  دوم سید شمس الدین قنات آبادی بھ عنوان مخالف، ضمن اشاره بھ  
موافقتی کھ با اختیارات ششماھھ اول کرده بود از اینکھ بھ حال مردم بدبخت 

در این جلسھ پس از بیانات مبسوط . ی نشده ابراز عدم رضایت کردفکر و اقدام
دکتر شایگان در موافقت با اختیارات، فوریت دوم  نیز تصویب گردید و  جلسھ  

  .پایان  یافت
  

  موافق  یا منافق * 

با مطرح شدن الیحھ اختیارات برای دکتر بقائی فرصتی پیدا شد تا آنچھ را کھ  
سخنان وی تمام  . پرده از پشت تریبون مجلس بیان کندتاکنون نگفتھ  بود بی 

اه را  بھ خود اختصاص داد وساعتھا صحبت کرد و مجلسیان مدی ٢۵وقت جلسھ 
  .  با اضافھ وقت موافقت می کردند

دکتر بقائی در این نطق طوالنی بھ اعمال دکتر مصدق و تصویب لوایح او   
در . توده ایھا را باز گذارده استانتقاد کرد و مدعی  شد کھ  دکتر مصدق  دست 

  :وسط ھمین نطق بود کھ وقتی دکتر بقائی گفت
 صف ھا معلوم باید کھ رسیدیم نتیجھ این بھ کردیم کھ مطالعاتی از مابعد... «
 بدھد انجام باید کرده قبول راکھ ای وظیفھ این شود ھرکس تمام تعزیھ باید شود

  قوم  کناربگذاریم باید بشود اصالح مملکت این اگربخواھیم را بازی دیگرتعزیھ
 » .... بگذاریم را کنار کاری و مالحظھ بازی و خویش

  :میان حرف دکتر بقائی گفت سنجابی دکتر
 »؟ مخالف یا شماموافقید نیست معلوم نشده تمام تعزیھ این ھنوزھم«

 است هللا خلق فریب برای اینھاھمھ - شایگان دکتر
  :جواب داد  بقایی دکتر

  » ....موافقم مصدق دکتر آقای با ولی مخالفم اختیارات با ...«
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  : با صدای بلند گفت  سنجابی دکتر
 )رییس زنگ( دانم می شما را منافق بنده

 .بکنند توھین وکیل بیک ندارد نباید بوکیل توھین حق وکیل  -مکی
  :بھ حمایت  از دکتر بقائی بھ دکتر سنجابی  گفت  آبادی قنات

  ».سازد می وکالت برای قبادیان با کھ ستا کسی آن منافق «
در گرفت و از سوی تماشاچیان تظاھرات بھ عمل آمد  بین نمایندگان ھمھمھ  

کھ چون اعاده نظم ممکن  نشد، نایب رئیس کرسی ریاست را ترک کرد و جلسھ 
یکساعت بعد در حالیکھ در تمام  این مدت فریاد  وکال  از سرسرا ....تعطیل  شد

نایب رئیس بھ تماشاچیان  تذکر داد کھ . د، بار دیگر جلسھ تشکیل شدشنیده می ش
البتھ در خالل این مدت جمع کثیری از تماشاچیان را از  . حق تظاھر ندارند

دکتر . تاالر بیرون کرده بودند و فقط معدودی بھ اتفاق خبرنگاران باقی بودند
او پیرامون . کردندبقائی دنبالھ سخن را گرفت و بار دیگر وقت او را تمدید 

قانون قانون امنیت اجتماعی و وقایع  سی ام تیر صحبت کرد و باز  ھم وقت  او 
در » .ما رأی می دھیم کھ صحبتشان تمام  شود« : حائری زاده گفت. تمام شد

این جلسھ کھ دکتر بقائی بھ تفضیل صحبت کرد، حسن مکی ھم کھ بدانصورت 
دکتر بقائی از پشت تریبون با دیدن حسین .  استعفا  داده بود بھ مجلس برگشت

« مکی دنبالھ سخن را قطع کرد و بھ ایشان خوش آمد گفت  و اظھار داشت 
عده (خیلی خوشوقت ھستم دراین موقع دوست عزیزم آقای مکی بھ مجلس آمدند 

دکتر بقائی در ادامھ  » ). تشکر می کنم  -مکی ). صحیح است - ای صحیح است 
  :ودخوش آمد گوئی  افز

 را شان وظیفھ بایست می تقاضاداشت ازشان ملت تمام ھمینطورکھ...« 
 را خودشان کھ نمیرفت انتظارمی وازایشان بدھند انجام مجلس درھمین

 شماھیچ کھ بود نوشتھ بایشان کاغذی یک یکنفر پریروز بکنند بازنشستھ
 یتواندم کھ است مرجع یک تنھا .بکنید بازنشستھ را خودتان نداشتیدکھ صالحیت

 باید شما دھد نمی اجازه اوھم کھ است ملت اوھم بکند و بازنشستھ را شما
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 محاکمھ ملی دردادگاه وظیفھ انجام از تمرد بعنوان سنگر واال بھ برگردید
 تا گیرم می نیک فال چیزرابھ این من)  است صحیح -  ای عده(خواھیدشد 

 سھ بازھمان مامروزھ نفربودیم سھ کردیم شروع را مان مبارزه روزیکھ
 است ممکن ایست کننده قانع اطمینان خودبنده قلب اطمینان برای این و نفرھستیم

 ماسھ بازھم ووقایع حوادث ھزاران از بعد اینکھ از ولی نکند اقناع را سایرین
  » ...ھست قلبی اطمینان یک خودم برای ھستیم اینجا نفر
  

  نامۀ رئیس مجلس * 

  
ز یک سو تظاھرات در سراسر مملکت بھ نفع ا. جّو نامساعدی  وجود داشت 

دکتر مصدق  ادامھ داشت و از سوی دیگر با شکافی کھ در فراکسیون  نھضت 
ملی پیش آمده بود، اکثریت چھل و چند نفری وکالی در باری بھ نزدیک پنجاه 

  .نفر رسید  و یاران  دکتر مصدق  در اقلیت  کامل  قرار  گرفتند
ه کھ دمحم ذوالفقاری نایب رئیس  آنرا اداره  می کرد، دیما ٢٨در جلسھ یکشنبھ  

حائری زاده  بھ عنوان  نطق  قبل از دستور علیھ مصدق صحبت  کرد،  قبل از 
وی حسین مکی بھ عنوان تشکراز کسانیکھ مانع استعفای او شده بودند سخنرانی 

  :اما حائری زاده در در پایان مخالفت آمیز خود گفت. کرد
است کھ حضرت آیت هللا رئیس محترم  مجلس بھ جناب آقای  مناً شرحیض«  

  ».نایب رئیس نوشتھ اند کھ من می دھم خدمتتان کھ دستور بفرمائید قرائت  شود
نامھ آیت هللا کاشانی کھ با زمینھ قبلی و مصاحبھ ھای مطبوعاتی  با ایشان   

تیارات است، چھ در بیمارستان و چھ  در منزلشان مسلم بود کھ در مخالفت با اخ
  : بدین شرح  قرائت شد
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 اختیارات  موضوع در مجلس ریاست کاشانی هللا آیت نامھ قرائت -* 

  
 بشرح( شود می قرائت ریاست مقام نامھ شویم دستورمی وارد_  رئیس نایب

 رئیس نایب ذوالفقاری آقای جناب توسط) شد قرائت ناظرزاده آقای زیربوسیلھ
 .ملی شورای مجلس محترم

 
 قرآن محکم بحکم. ارکانھ شیدهللا ملی شورای مجلس. الرحیم الرحمن هللا بسم«

 مرحمت ازراه کھ اسالم نعمت و است جھان خلق رھنمای بھترین کھ مجید
 متقن دستور و گردیده ارزانی جھان بشریت جامعھ بر تعالی باری حضرت
 مانتا طریق مردم ھای سپرده و برودایع مقرراست و امر کھ خیراالنام حضرت
 و دانستھ ناظر و حاضر را خدای ھمگی احوال و حال جمیع در و گردد ملحوظ
 وظیفھ برحسب بپیماییم را رستگاری طریق نموده خیانت و مناھی از اجتناب
 نمایندگان آقایان براصرار بنا کھ شورایملی مجلس ریاست وسمت خود دیانتی
 فراوان کوششھای اثر در نایرا ملت برسانم مجلس باطالع باید باشم می دار عھده

 ١۴ مورخ اساسی قانون برطبق بیشمار تلفات دادن و بسیار ھای فداکاری و
 محترم نمایندگان بعھده آن صیانت و حفظ کھ است حقوقی دارای ١٣٢۴ دیقعده
 بھ ھم محترم نمایندگان آقایان و شده شناختھ ملت عامھ و قوم زعمای و مجلس

 اساسی قانون یازدھم اصل در کھ ای نامھ مقس طبق خود باخدای آن نگھداری
 حق اساسی قانون متمم ٢٧ اصل در چون اند بستھ پیمان و عھد است مندرج

 بمحاکم قضاییھ قوه و است گردیده محول ملی شورای مجلس بعھده قانونگذاری
 ھیئت عھد در قوانین اجرای و عرفیات در عدلیھ محاکم بھ و درشرعیات شرعیھ
 برای را مزبور ثالثھ قوای ٢٨ اصل در و واگذارشده ییھاجرا قوه و دولت

 روح کھ مزبور مواد از تخلف و است نموده منفصل و ممتاز یکدیگر از ھمیشھ
 و خودسری برابر حکومت در تمکین باشد می مشروطھ حکومت اساسی و قانون
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 آنرا نگھداری کھ باشد می اساسی قانن صریح مخالف و است العنانی بمطلق تسلیم
 اند نموده یاد قسم ایران ملت و بزرگ خدای برابر در مجلس محترم نمایندگان بھ
 تقویض و مجلس نمایندگان بھ ایران فداکار خلق طرف از محولھ وظیفھ بر بنا

 اعالم بالصراحھ لزوما نمایندگان طرف از جانب باین مجلس ریاست سمت
 مجلس بھ وزیر ستنخ مصدق دکتر آقای تقدیمی اختیارات الیحھ کھ نمایم می

 دولت و مملکت صالح و اساسی قانون اصول مسلم میابن و مخالف ملی شورای
 مخالفت کھ را ای الیحھ چند تواند نمی ملی شورای مجلس وصف باین و است

-٢۵-٢٧ مواد ناقص و مشروطیت تعطیل موجب و دارد اساسی قانون با صریح
 و باشد می آن متمم ھشت و بیست و ھفت اصول و اساسی قانون از ١١-١٣-٢۴

 برمی دیکتاتوری بحالت مملکت مرقومھ قوای تفکیک رعایت عدم با حقیقت در
 وکالتی حدود در ملی شورای مجلس نمایندگان حدوداختیارات طرفی واز گردد
 بغیر را قانونگذاری واگذاری حق و واگذارشده آنھا بھ قانون بموجب کھ است

 بدستور علیھذا بناء است قانونی ارزش دفاق عملی چنین است روشن و ندارند
 خودداری مجلس علنی جلسات در آن طرح از کھ نمایم می قدغن قانون صریح

 اشتباھی نیز گذشتھ در و قرارگیرد دستور جزء ای الیحھ چنین تواند نمی و شود
 و عالقھ راه از نیست آن تکرار مجوز و دلیل نمودند محترم نمایندگان کھ را

 برای کھ را راھی کنم می توصیھ ھم وزیر نخست آقای بھ اندیشی صالح
 با فقط داریم پیش در نفت حیاتی امر در موفقیت و استعمار آثار نمودن کن ریشھ

 حقوق رعایت و قانون و مشروطیت سنن حفظ و خداوندی المتین حبل تمسک
 نفت موضوع تصفیھ و انجام برای الزمھ اقدامات و میسراست ایران ملت عامھ

 شرافتمند ملت و ملی شورای مجلس و اینجانب کامل کمک و پشتیبانی مورد کھ
 از تخلف بالعکس و ندارد غیرقانونی اختیارات با ارتباطی بھیچوجھ است ایران
 ما و گردد می منتھی ایران ملت مقاومت بھ مردم بحقوق تجاوز و اساسی قانون

. دارد بازمی داریم پیش در استعماری دول علیھ کھ بزرگی جھاد راه از را
 برابر در باید ھمھ و است قوانین بھ احترام در آنھا قدرت و دولتھا بزرگی
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 ھمواره و دارند دور بھ خود از را شکنی قانون فکر و زده زانو آن عظمت
 با باید. اند بوده رویھ باین معترف و نظر این موید ھم ایشان خود گذشتھ درادوار

 مبارزه اصلی نتیجھ بھ آنھا پشتیبانی و توانایی و قدرت آغوش در تا بود مردم
 جناب باستحضار کھ مجبورم و آید حاصل توفیق مملکت نجات و استعمار علیھ

 ھستم ملی شورای مجلس ریاست دار  وظیفھ اینجانب کھ موقعی تا برسانم ایشان
 مملکت اساسی قانون اصول با صریح مخالفت کھ را لوایح نظیراین طرح اجازه
 »کاشانی ابوالقاسم سید -مجلس شورایملی  رئیس. دانم نمی جایز مجلس رد دارد

در حالیکھ  .  حلسھ خصوصی با قرائت این نامھ، جلسھ علنی مجلس تعطیل  شد
وکالی در باری سخت خوشحال و خندان و وکالی عضو فراکسیون نھضت ملی 

  .ناراحت بودند تاالر جلسھ علنی را ترک گفتند
وکالی . در باره نامھ رئیس مجلس بود» پارلمان« در تمام آن روز بحث  

درباری آن گروه از وکالی عضو فراکسیون نھضت ملی کھ اینک بھ طور 
مشخص در صف مخالفین قرار گرفتھ بودند، امید داشتند کھ با چنین دستور 

الیحھ اختیارات یکسالھ در مجلس  مطرح   ، دیگرمجلسصریحی ازجانب رئیس 
  .نشود

در پاسخ موافقین . صوصی، لھ و علیھ  این نامھ بحث مفصلی شددر جلسھ خ
اجرای دستور رئیس مجلس، مخالفین چنین استدالل کردند کھ اوالً، الیحھ در 
دستور مجلس است و دو فوریت آنھم تصویب شده، بنابراین، تغییر دستور 

ھ ثانیاً، یا اصوالً برای رئیس مجلس و یا ب. مجلس مستلزم رأی اکثریت است
طور کلی ھیأت رئیسھ مجلس این اختیار ھست کھ اجازه طرح الیحھ ای را کھ 

ثالثا، چون بھ . دولت داده است بھ این استناد کھ مخالف قانون اساسی است ندھند
ھر حال اکثریت مجلس برای ھر امری کھ مربوط بھ مجلس است الزم می 

رح شود و روی آن ، باشد، ناچار باید نامۀ رئیس مجلس نیز در جلسھ علنی  مط
  ...موافق و مخالف صحبت کنند و نتیجھ منوط  بھ رأی  اکثریت باشد

چون درجلسھ خصوصی اتخاذ تصمیم میشرنشد و ادامھ وضع نیز ایجاد 
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بحران می کرد تصمیم گرفتھ  شد کھ از سوی مجلس ھیأتی معین شود کھ با 
ری کھ صورت گرفت با تبادل نظ. آقای نخست وزیر در این زمینھ مذاکره  گردد

نفری مرکب از آقایان دکتر شایگان، دکتر سنجابی، علی زھری،  ٧یک ھیأت 
سید شمس الدین شمس آبادی، سید احمد صفائی، سید ابراھیم میالنی و حسین 

ولی مصدق، . مکی برگزیده شدند و ھمان روزبا دکتر مصدق دیدار کردند
بر تصویب این الیحھ و یا  ھمچنان بر تصمیم خود باقی ماند و رأی مجلس  را

او بار دیگر خاطر نشان کرد  کھ مجلس . عدم آن با رأی  اعتماد بھ دولت دانست
  .ھر تصمیم  بگیرد  دولت مجری آن خواھد بود

باری درتحریک   متاسفانھ با نامھ آیت هللا کاشانی کھ بعدھا فاش شد گروه در
ی بین آیت هللا کاشانی و ایشان بھ نوشتن آن سھم بھ سزایی داشتند، جبھھ گیر

ون و دولت یگروه موافق ایشان در فراکسیون نھضت ملی با دیگراعضای فراکس
  .دکتر مصدق مشخص شد و جای ھیچ گونھ پرده پوشی باقی نماند

طرح مطلب در مطبوعات و بحث و تفسیری کھ در این زمینھ صورت گرفت 
  .ران کردافکار عمومی  را متوجھ  خطری عظیم علیھ نھضت ملی ای

اخبار مربوط بھ سیل تلگراف انجام تظاھرات و تحصن در مکانھای مختلف  
از آذربایحان اخباری در این زمینھ  . در مطبوعات سراسرکشورانعکاس پیدا کرد

کھ بھ سوی تھران حرکت  خواھند کرد ، از آبادان زمزمھ ھائی دراین  مورد کھ 
دھھا شایعھ  دیگر اذھان عمومی  پاالیشگاه در معرض خطر انفجار قرارگرفتھ و

  .را متوحش  ساخت
  

  پاسخ ھیأت رئیسھ * 
  
سرانجام ھیأت رئیسھ بھ چارجویی پرداخت و با مراجعھ بھ قوانین مربوط  و   

آئین نامھ داخلی مجلس ، نظر رئیس مجلس را در صدور  این دستور منطق با 
خطاب بھ آیت هللا  قوانین ندانست و طی نامھ ای بسیار مؤدبانھ  و محترمانھ
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  :کاشانی مصوبھ ھیئت رئیسھ را اعالم  کرد و نوشت
شورایملی و بالخص شخصیّت  مجلسالبتھ مقام شامخ ریاست عالیھ ... «

حضرت آیت هللا مورد  احترام و تکریم مجلس شورایملی و قاطبھ ملت ایران می 
تھ مبتنی باشد و عموم آقایان از تذکرات و راھنماییھای مفید معظم کھ پیوس

ت و حق حاکمیت ملی بوده، ھیچگاه  از طیّ وبرحفظ اصول قانون اساسی و مشر
  .این اصل  انحرافی  حاصل نشود

راجع بھ امراختیارات ھم مسلم است اختیار قانونگذاری ازطرف ھمین  مجلس 
شورایملی تاکنون بھ طور و دائم بھ ھیچ مقامی واگذار نشده و بھ طوریکھ 

ختلفھ قانونگذاری از طرف ھمین مجلس شورایملی تاکنون بھ ادوار م سوابق امر
طور اعمم و دائم بھ ھیچ مقامی واگذار نشده و بھ طوریکھ سوابق  امر ادوار 

 تیاراتخنشان می دھد اغلب اینگونھ ا) از دوره دوم بھ بعد( مختلفھ قانونگذاری 
  ...دهچھ بھ کمیسیونھای  پارلمانی و چھ بھ اشخاص بھ طور موقت داده ش

بنابراین طرح موضوع اختیارات و بودن آن در دستور مجلس شورایملی کھ 
دوفوریت آن ھم بھ تصویب رسیده  منافی با اصول قانون اساسی و حق حاکمیت 

  ...مجلس شورایملی  نمی باشد
چون بھ نظر نمی رسد کھ نظر مقام منبع ریاست طرح نامھ ارسالی و اظھار  

بھ آن باشد موافقت خواھند فرمود کھ جریان کار نظر مجلس شورایملی  نسبت 
  »...مجلس طبق موازین قانونی ادامھ یافتھ و تعیین  تکلیف نھائی بشود

پاسخ ھیأت رئیسھ و اعالم این مطلب کھ با نامھ رئیس مجلس، نمی توان الیحھ 
اختیارات را از دستور مجلس خارج ساخت یکبار دیگر تالش مخالفین دولت را 

  .عقیم  گذاشت» دولت«و » مجلس« رو قرار دادن در رو در 
از سوی دیگراعضای وفادار بھ دکتر مصدق در فراکسیون نھشت ملی  دست  

بھ یک مانور تازه ای  زدند و بھ استناد ھیجانی کھ این حوادث در مملکت ایجاد 
کرده و بھ منظور جلوگیری از حوادث احتمالی اعالمیھ  ای صادر  کرده و طی 

  :نشان کردند آن خاطر
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تصمیم گرفتھ ایم مادام کھ تکلیف قطعی الیحھ اختیارات تعیین نشود از ...  « 

  »...مجلس شورایملی خارج نشویم

اعالم تحصن ازسوی اعضای فراکسیون طرفدارمصدق سبب شد کھ معدودی  

در محوطھ مجلس، تماس  مخبرین  . از وکالی در باری  نیز بھ این جمع بپیوندند

متحصنین و تبادل اخبار  داخل و خارج مجلس و تصمیم ھای اعضای  جراید  با

فراکسیون وانتشار آن در روز نامھ ھا بھ گسترش تظاھرات  و تشنجات  دامن 

  .زد

  :آیت هللا  کاشانی  در پاسخ  نامۀ ھیأت رئیسھ چنین  نوشت 

اخبار داخل و خارح مجلس و تصمیم  ھای اعضای فراکسیون و انتشار آن  

  .ز نامھ ھا بھ گسترش  تظاھرات و تشنجات  دامن زددر رو

  :آیت هللا  کاشانی  در پاسخ  نامۀ  ھیأت  رئیسھ  چنین نوشت

 نامھ پ،اسخ ملی شورای مجلس رییسھ پاسخ ھیأت ھیئت. تعالی هللا بسم«

 ١٠۴٨٣ شماره اختیارات الیحھ طرح باب در ملی شورای مجلس رییسھ ھیئت

 مجلس بھ قبال راکھ شرحی باب این در کھ دارد می اشعار  ٣١/  ١٠/  ٢٨ –

 در اخیرآنچھ نامھ پاسخ در نیز اکنون اید، فرموده مالحظھ شده قرائت و نوشتھ

 اصولی نظر و کنم می تایید ام نوشتھ  ٣١/  ١٠/  ٢٧ مورخھ نامھ ضمن باب این

 نونیقا ھای نامھ آیین طبقھ البتھ مجلس مذاکرات ادامھ باب در واما است اینجانب

  . »  ٣١-/ ٢٨/١٠. کاشانی سیدابوالقاسم. دانید می خود و فرمود خواھید عمل

 

  تصویب  اختیارات * 

  

توجھ بھ  تاریخ نامھ ھا ی متبادلھ و بھ  طور  کلی شروع و خاتمھ این تشنج،  

نامھ رئیس مجلس در . نشان دھنده توجھ  مقامات مسؤول بھ رفع بحران بود

در ھمان روز ھیئت رئیسھ . ر جلسھ علنی قرائت شددیماه د ٢٨جلسھ یکشنبھ 
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پاسخ داد و باز در ھمان روز رئیس ھیئت رئیسھ پاسخ داد و باز در ھمان  روز 

بدین ترتیب امکان تشکیل جلسھ . رئیس مجلس جواب ھیأت رئیسھ را فرستاد

  .دیماه  فراھم آمد ٢٩علنی برای ادامھ  بحث روی الیحھ اختیارات در روز  

فکار عمومی موجب شد کھ الیحھ اختیارات در یک جلسھ فوق العاده  فشار ا

بعد از ظھر طول کشید و موافق و مخالف صحبت کردند  ١٠تا  ۶کھ از ساعت 

  .رأی موافق  دادند  ۵٩نماینده  حاضر در جلسھ  نیز   ۶٧از . بھ تصویب برسد

، بھ این   در گزارشی کھ بھ خاطر اھمیت موضوع از این جلسھ تھیھ کرده بودم

نکتھ توجھ داده شد کھ با آن ھمھ ھیاھو و مخالفتھا، نسبت بھ الیحھ اختیارات، 

  :فقط حمیدیھ  وکیل مراغھ  در ورقھ  ای نوشتھ بود. رأی مخالف داده نشد

البتھ چون دکتر مصدق کتبا بھ مجلس اعالم  کرده  بود دادن و ندادن  رأی بھ 

د و یا عدم اعتماد بھ دولت است، شرط الیحھ  اختیارات بھ منزلھ رأی اعتما

  .وکیل مراغھ در رأی را نمی توان بھ عنوان  مخالفت  تلقی  کرد

 ۵٩تن نمایندگان دوره ھفدھم  ٧٩در گزارش توضیح داده شد بود کھ از کل 

نفرغایب بودند کھ یا بیمار و یا  ١٢نفر باقیمانده نیز ٢٠نفر رأی موافق دادند و 

خارج از کشور بودند و این عده عبارت بودند از دکتر در مسافرت داخل و یا 

ملکی، امام جمعھ تھران، یوسف مشار، عبدالرحمن فرامرزی، صراف  زاده ، 

عده ای نیز از دادن رأی . فضلعلی ھدی، آیت هللا کاشانی، شیخ الملک اورنگ

خود داری کردند  چون دکتر بقائی، حائری زاده، قنات آبادی،علی زھری، احمد 

داد و  عده ای  ھم در جلسھ  شرکت ) ممتنع(میراشرافی نیز رأی سفید . ادریبھ

  ) ١۴.(نکردند
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 و استیضاح ، بقایی مصونیت سلب ،افشارطوس آشفتھ،قتل اوضاع
   رفراندوم

  
قتل . او ضاع سیاسی بھ شدت آشفتھ شده بود: دمحم علی سفری می نویسد

نفره و تیره شدن  ٨ش ھسئت افشارطوس و جنجال متعاقب آن، بال تکلیفی گزار
روابط دربار با دولت، تشکیل کانون تحریک در داخل مجلس با تحصن 

سرلشکر زاھدی، رفتار ناھنجار و خشونتھای غیر قابل تحمل وکالی در باری  
نشریۀ [  امثال میراشرافی و بھادری، انتشار مطالب زننده در روزنامھ شاھد

علیھ دکتر مصدق، ھمھ  دست  بھ دست  و روز نامھ ھای در باری] مظفر بقائی
  .داده  و محیطی متشج  در سراسر  کشور  بھ وجود آورده  بود

پشتیبانی از دکتر مصدق از سوی مردم ھمچنان ادامھ داشت و در مطبوعات  
موافق از تظاھرات تھران و شھرستانھا، ستونھای فراوانی از طومارھا و 

  .....تلگرافھا چاپ شده بود
  

  صونیتسلب م * 

  
بار دیگر با مذاکرات و توافقھا، امکان تشکیل جلسھ علنی  فراھم آمد  و در 

لسھ علنی با حضور وکالی مخالف و بھ ریاست دمحم جاردیبھشت  ٢٩روز 
در این جلسھ مخالفین ھر یک با گرفتن وقت اضافی بھ .  ذوالفقاری تشکیل شد

سخنرانان   .  دندکتر مصدق سخنرانی  کردصورت موھنی علیھ دولت و شخص 
این جلسھ سھ عضور سابق فراکسیون نھضت ملی و پرچمداران مخالفین فعلی 

بادی، حائری زاده و دکتر بقایی بودند کھ در مجموع  حدود  آقنات : دکتر مصدق
  .دوساعت و نیم  از تریبون مجلس استفاده   کردند

رار داده و قنات آبادی با استفاده از وقت میراشرافی کھ در اختیار وی ق
نیمساعت وقتی کھ مجلس بھ وی داده بود، شخص دکتر مصدق را بھ باد دشنام 
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در . گرفت و قتل افشار طوس را را توطئھ دکتر مصدق علیھ بقائی قلمداد کرد
مورد نفت ھم مدعی شد کھ دولت بھ ھیچ  اقدام مثبتی توفیق نداشتھ و جز جنجال 

نطق بعدی . ری صورت نداده استو ایجاد نفاق و اختالل کار دیگ و ھیاھو
حائری زاده با ھمان مقدار وقت اضافی، حکومت دکتر مصدق را حکومت 
ً در باره  رعب و وحشت و تھمت و ھو و جنجال معرفی کرد و مخصوصا

  .اختیاراتی کھ بھ دکتر مصدق  داده شده بود  شدیداً  اعتراض کرد
ز وقت پور سرتیپ و گرفتن سومین ناطق دکتر مظفر بقائی بود کھ با استفاده  ا

وقت اضافی از مجلس بھ تفضیل در مورد نمایندگی خود از تھران و کرمان 
وان نماینده کرمان غیر قانونی نصحبت  کرد و حضور علی روحی را بھ ع

را  ی افشار طوس،  اتھمات  وارده  بھ خوداوی بعد پیرامون ماجر. اعالم داشت
پرونده ساز دانست و مدعی شد کھ چون  رد کرد و دولت دکتر مصدق را  دولت 

دکتر مصدق از مجلس  می ترسد و از بر مال شدن  افتضاحات  دولت از طریق  
دکتربقائی درپایان . مجلس وحشت دارد، اقدام بھ این صحنھ سازی ھا کرده است

بستھ مھر کرده ای را بھ نایب رئیس داد تا در صندوق  مجلس بھ امانت گذارده 
  .شود
سخنان قبل از دستور، وزیر دادگستری، الیحھ سلب مصونیت از دکتر پس از  

  :متن الیحھ دولت در این زمینھ  بدین شرح بود. بقائی را  تسلیم مجلس  کرد
 آقای جناب آن پیوست مدارک و دالیل و ملی دفاع وزارت گزارش مطابق« 
 درقتل تمعاون بھ است متھم ملی شورای مجلس نماینده کرمانی مظفربقایی دکتر

 پارلمانی بامصونیت ازنامبرده تحقیقات چون و افشارطوس تیمسارسرلشگر
 مقرر کھ شورایملی مجلس داخلی نامھ آئین ١٨٢ ماده برطبق میسرنیست

 کھ این از شوداعم متھم جنایتی یا جنحھ بارتکاب ای نماینده ھرگاه است  داشتھ
 باید وزیردادگستری اشدب آن از قبل یا نمایندگی زمان اتھام منشا عمل تاریخ

 مجلس بھ آن قانونی مدارک و دالیل و اتھام موضوع بر مشتمل گزارشی
 بدون و قرائت مجلس علنی جلسھ مزبوردراولین گزارش نماید تقدیم ملی شورای
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 مقررفرمایند دارد تقاضا. خواھدشد ارجاع دادگستری قوانین کمیسیون بھ تاخیر
 آئین ١٨٢ ماده مفاد و شده تشکیل لیم شورای مجلس علنی زودترجلسھ ھرچھ

 لطفی. وزیردادگستری. گذارند اجر بموقع مشارالیھ رادرباره نامھ
  .این الیحھ بھ کمیسیون دادگستری مجلس فرستاده شد 
سپس گزارش شعبھ درباره اعتبارنامھ آقای روحی مطرح گردید کھ با  

تمام . حقیق رفتھری بھ کمیسیون تزمخالفت دکتر بقائی، قنات آبادی و علی 
  .مذاکرات مجلس کھ نوار ضبط شده بود از رادیو مجلس  پخش شد

 امروزتحت عنوان باختر١٣٣٢اردیبھشت ٣٠ مورخ١١٠۴درشماره  روزبعد
بھ جلسھ روز قبل  مجلس  » با این صحنھ سازیھای مردم را نمی توان فریب داد«

  :اشاره  شد
ز دو ماه تشکیل  یافت و سھ دیروز جلسھ علنی مجلس پس از مدتی بیش ا... « 

نفر از وکالی مخالف ھر چھ خواستند گفتند و اکثریت برای اینکھ ملت ایران 
بداند با خونسردی تمام شنید و طبق دستورنخست وزیر رادیو تھران نیز بھ 

  ».وسیلھ  نوار عیناً بیانات وکالی مخالف را  پخش کرد
  

  طرح گزارش * 

  
رضوی آنرا اداره می کرد بار دیگر  اردیبھشت کھ مھندس ٣١درجلسھ  

دکتربقائی از رئیس دولت کھ اجازه داد . مخالفین از تریبون مجلس استفاده کردند
دکتربقائی بھ دنبال سخنان جلسھ . نطقھای مخالفین از رادیو پخش شود تشکرکرد
بعد از او حائری زاده با استفاده . قبل بھ شدت دکتر مصدق را بھ باد دشنام گرفت

وقت میراشرافی، بار دیگر فرصت حملھ و دشنام بھ دولت را پیدا کرد و از 
  .مدعی  شد کھ در مملکت امنیت وجود  ندارد

در جواب این سھ نفری کھ در جلسات گذشتھ و امروز صحبت  کردند،  دکتر  
»  کوه موش زائید« سنجابی بھ دفاع از دولت پرداخت و با گفتن داستان معروف 
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ن در دو جلسھ مجلس   اشاره  کرد و گفت کھ پس از دو ماه بھ سخنان مخالفی
حرفھائی کھ پریروز وامروز مخالفین با آن ھمھ ادعاھا زدند  در حکم ھمان 

! ضرب المثل معروف است کھ کوه پس از مدتھا سر و صدا باالخره موش زائید
لت دکتر سنجابی بھ خدمات دولت در زمینھ نفت و پشتیبانی بی دریغ مردم از دو

دکتر مصدق صحبت کرد و ضمن پاسخ بھ انتقاد مخالفین اشاره بھ قتل فجیع  
با تشریح صحنھ ھای فجیع   وی خطاب بھ مخالفین،. سرتیپ افشار طوس نمود

قتل سئوال کرد کھ چھ شده است کھ اینھمھ آزار و رفتار غیرانسانی شما را متأثر 
  .نکرده است

فری مطرح گردید و در فوریت اول ن ٨در این جلسھ سرانجام گزارش ھیئت  
نفری بود  بھ  ٨آن سید ابوالحسن حائری زاده با وجودی کھ عضو ھمین ھیئت 

در پاسخ  او محمود نریمان صحبت کرد،  اما بھ محض اعالم . مخالفت برخاست
رأی بھ فوریت اول مخالقین جلسھ را ترک  کردند و مجلس از اکثریت افتاد و 

ر این جلسھ دکتر غالمحسین مصاحب بھ عنوان معاون  بدون نتیجۀ ختم شد و د
وزارت  فرھنگ معرفی  گردید و ھمچنین از سوی وزارت دادگستری در مورد 

  .تعیین تکلیف پرونده ھای اعالم  جرم علیھ  قوام السلطنھ تقاضای  رسیدگی شد

  

  ھیأت  میانجی دیگر* 

   
رلمان  بھ نفری چون مسائل داخلی  پا ٨در خالل طرح گزارش ھیئت 

خصوص ثبت نام در تابلو نطقھای قبل از دستور ایجاد مشکل کرده بود و 
مخالفین و در راس آنان دکتر بقائی و شمس قنات آبادی و میراشرافی اجازه ثبت 
نام بھ موافقین  دولت نمی دادند و ھر روز جلوی تابلو، کار حتی بھ زد و خورد 

ا فلج می کرد، در جلسھ خصوصی می کشید، بھ اضافھ دیگر مسائل  کارھا ر
نفری برای بررسی و رفع مشکل انتخاب شد کھ ریاست  ١٨مجلس یک ھیئأت 



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ٩٨         رد  ا

  

  

  

این ھیأت دستور کار خود را بدین  شرح  . آن بھ عھده محمود نریمان واگذار شد
  :اعالم  کرد

 ٣: ثبت نام برای نطقھای قبل از دستور -  ٢. نفری ٨مسئلھ گزارش ھیئت   - ١
 .یندگی علی روحی از کرمانموضوع  نما -

نفری  نیز کاری از پیش نبرد و مشکالت ھمچنان   ١٨اما در عمل  این ھیئت  
  .باقی مااند

ازدحام مردم در میدان بھارستان وتظاھرات علیھ مخالفین سبب شد کھ آیت هللا 
  :اردیبھشت نامھ زیر  را بھ  دکتر مصدق  بنویسد  ٢٨کاشانی در 

ر، برای حفظ  نظم و آرامش کھ اولین  منظور خود جناب آقای نخست وزی« 
جنابعالی نیز می باشد و برای جلوگیری از بروز ھر نوع تشنج مقتضی می دانم 

از تجمع افراد  و دستجات کھ بھ نام طرفداری  دستور بفرمائید مأمورین انتظامی
از دولت در محوطھ مقابل مجلس و میدان بھارستان موجبات تشنج و توھین بھ 
آقایان نمایندگان محترم را فراھم می آورند جلوگیری نمایند چھ با تجمع یک 

  .دستھ جمعی ودستھ دیگری ھم بر خاستھ موجبات بی نظمی را فراھم می آورند
انتظار دارم با صدور این دستورموجبات حفظ نظم و آرامش از ھر جھت 

ملی و قانونی خود فراھم گردیده و آقایان  نمایندگان محترم بتوانند بھ وظایف 
  »رئیس مجلس شورایملی ، سید ابوالقاسم کاشانی. قیام و اقدام بفرمایند

  

  دکتر بقائی و اتھامات * 

  
در حالیکھ مطبوعات جناحھای مختلف ھمھ روزه پیرامون مسائل روز  

روزنامھ  ١٣٣٢اردیبھشت  ٣١مطالب گوناگونی داشتند، در شماره مورخ 
 کاشانی درج شد کھ با توجھ بھ مقام  ریاست مجلس  کیھان مصاحبھ ای با آیت هللا

  .و رعایت  اصل بی طرفی از جانب ایشان،  مصاحبھ ای عجیب  بود
خبرنگار کیھان از ایشان در باره پرونده قتل افشارطوس و مداخلھ دکتر بقائی  
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  :پرسش کرد و رئیس  مجلس چنین گفت
دکتر مظفر بقائی کھ سالھاست نظر من اینستکھ این نسبتھا ناروا بھ آقای ...« 

در صحت عمل و روشنی و فداکاری ھای قابل تقدیر برای مملکت و ملت ایران 
البتھ بر کمیسیون دادگستری . کم نظیر ھستند دور از انصاف و وجدان است

مجلس شورایملی است کھ ازحق و حقیقت و پیداکردن اصل جریان  منحرف 
  » ...است بھ عمل  خواھند آورد نشوند و البد  آنچھ الزمھ عدل و داد

  :آیت هللا  کاشانی ھمچنین در مورد آقای روحی  نماینده  کرمان گفت 
اصالً این مرد محترم را کھ باید ایشان در اینمورد بیچاره دانست اغوا بھ ... « 

جھل کرده اند واال ھیچ  راھی طبق قوانین موجود برای نمایندگی ایشان در 
بھ ھمین علت بود کھ کمیسیون تحقیق نمایندگی ایشان . نیستدوره ھفدھم نبوده و 

را مردود دانستھ و مجلس ھم تخلف از رأی کمیسسیون تحقیق نخواھد  کرد و 
  »...مطابق مقررات  بدان رأی خواھد داد

تیز گفتگوی آیت هللا کاشانی را با   ١٣٣٢خرداد  ٣روزنامھ کیھان درشماره 
سیاسی دانشگاه کالیفرنیا کھ برای مطالعھ در پروفسور لینچوفسکی استاد علوم 

در . امور سیاسی و تھیھ مطالب جھت انتشار   کتاب بھ تھران آمده بود چاپ کرد
این مصاحبھ آیت هللا کاشانی در مورد مخالفت با دکتر مصدق،  ضمن  اشاره بھ  

  :سوابق  امر می گوید
کردم کھ بعد از مبارزه  آقای دکتر مصدق و دولت ایشان را تا آنجا تقویت ...« 

متأسفانھ باید ... شدید چھار روزه با دولت قوام ایشان را مجدداً روی کار آوردم
بگویم روش دولت آقای دکتر مصدق روش یک دولت دیکتاتوراست و از اصول 
آزادی و مشروطیت پیروی نمی کند لذا چون دیدم ایشان  برخالف قانون اساسی 

ختیارات کردند من در مقام اعتراض برآمدم  و از مجلس شورایملی تقاضای ا
نظریۀ خود را طی اعالمیھ ای اظھار کردم، ولی چون آقای شایگان از طرف 

ساعت دیگر قضیھ نفت بھ نحو خوبی حل خواھد   ۴٨آقای دکتر مصدق گفتند تا 
بعداً ھم . شد، من پافشاری بیشتری در خصوص رد الیحۀ اختیارات نکردم
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وع حل مسئلھ نفت  بی اساس بوده است و منھم  تا موقعی کھ معلوم  شد کھ موض
آقای دکترمصدق اختیارات بر خالف قانون قانون اساسی را بھ مجلس شورایملی 

  » .مسترد نکند  در مخالفت باقی خواھم بود
  

  تصویب  فوریت* 

  
کمیسیون دادگستری مچلس بھ ریاست آیت هللا میالنی نماینده تبریز بعد از  

نخستین جلسھ رابھ منظور رسیدگی بھ الیحۀ سلب  ١٣٣٢دوم خرداد  ظھر روز
مطبوعات با تفضیل فراوان ھمراه با . مصونیت از دکتر مظفر بقائی تشکیل داد

عکسی کھ اجازه داده  شده بود از جلسۀ کمیسیون گرفتھ شود، موضوع سلب 
  .مصونیت را منتشر ساختند

در .  ست  ذوالفقاری  تشکیل  شدروز سوم خرداد ، جلسۀ علنی مجلس  بھ ریا
این  جلسھ ابتدا مھندس زیرک زاده ازاقدامات دولت وپشتیبانی مردم از حکومت 

وی ضمن تشریح مبارزات ملت ایران، اشاره کرد کھ . دکتر مصدق سخن گفت
مبارزات ملت از چند مغرض می خواھند از بین ببرند، چون دولتی  بر سر کار 

  .ھ اتفاق کردم پشتیبان او ھستنداست  کھ اکثریت  قریب ب
کھ مربوط بھ  ٩٠مخالفین از جملھ علی زھری و قنات آبادی بھ استناد مادۀ 

توھین بھ وکیل است، از تریبون مجلس برای سخنرانی و دفاع ازخود را مطرح  
  .ساخت

میراشرافی نیز ضمن دشنام ھای فراوان بھ دکتر مصدق و اطرافیان او اعالم  
لکت بھ دست دکتر مصدق بھ طرف سقوط می رود، او برای کرد کھ چون مم

  ...!نجات مملکت قیام  کرده  است 
در این جلسھ جواد گنجھ ای از کیفیت توزیع بلیط ھای تماشاچیان گالیھ کرد و 
گفت کھ بھ نمایندگان دو بلیط سھمیھ را در روز تشکیل جلسھ می دھد کھ 

نایب رئیس ضمن لزوم . تفرصت برای دادن آن بھ متقاضیان واقعی نیس
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حضور تماشاچی در جلسھ و رعایت مقررات از سوی تماشاچیان یادآورشد کھ 
  .بھ این وضع رسیدگی می کند

نفری، از سوی اقلیت ابراز  ٨در این جلسھ ھنگام طرح فوریت گزارش ھیئت 
در . جلسۀ  علنی بھ منظور مذاکره  در جلسۀ خصوصی تعطیل شد.  مخالفت شد

حائری زاده  ضمن  ابراز  مخالفت با طرح ھیئت، رسیدگی بھ  جلسۀ خصوصی
وی ضمناً .  آن را در مجلس، موکول بھ سلب اختیارات از دکتر مصدق کرد

پیشنھاد کرد کھ رؤسای شھربانی و ژاندارمری و ستاد ارتش  را مجلس  انتخاب  
ابتدا . مجدداً جلسۀ جلسۀ علنی تشکیل شد و فوریت گزارش مطرح شد. کند

اصغر پارسا سخنگوی فراکسیون نھضت ملی ضمن  تشریح خدمات دولت و 
کار شکنی ھای مخالفین گفت کھ با بیداری ملت ایران چند نفر نمی توانند 

سرانجام دراین جلسھ فوریت اول گزارش  . نھضت ملی ایران را نابود سازند
ھ خارج تصویب  گردید اما ھنگام طرح فوریت دوم مجدداً اعضای اقلیت از جلس

  ...شدند و مجلس تعطیل  گردید
  

  زد و خورد مجدد در مجلس * 

  
نفری در  ٨پس از کشمکش ھای فراوان باالخره  دو فوریت کزارش ھیئت 

جلسات مجلس تصویب شد در حالیکھ مخالفین نیز از ھر فرصتی برای حملھ بھ 
لیت اق» ابستروکسیون« اما تصویب طرح مواجھ  با . دولت استفاده می کردند

خرداد کھ مھندس رضوی آنرا اداره  می کرد  بار  ١٧در جلسۀ مورخ . گردید
دراین جلسھ . نفری موجب تشنج شدید شد ٨دیگر طرح گزارش ھیئت 

او بھ بھانۀ  . عبدالرحمن فرامرزی  پیشنھاد کرد کھ طرح  مزبور مسکوت بماند
یشنھادم برای پ« : توضیح پیرامون پیشنھادخود بھ دشنام  گوئی پرداخت و گفت

این است کھ می بینیم ھنوز از یک دعوا  فارغ نشده ایم  وارد دعوای  دیگری 
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می شویم اگر دولت کار خودش را می کرد و دعوا درست نمی کرد ھیچکس 
این دولت ھر روز بھانھ ای درست می کند . حرفی نداشت و مخالفتی ھم نمی شد

شکنی ھم در کار   رو ھیچکس ھم چوب الی چرخ دولت نمی گذارد و کا
  »...نیست

عبدالحمن فرامرزی پس از آنکھ حرفھای خود را زد، پیشنھاد سکوت را پس 
گرفت، ولی بالفاصلھ  دکتر بقائی اعالم کرد کھ این پیشنھاد را قبول دارد و 

دس رضوی اعالم  کرد کھ در بارۀ  پیشنھاد ناما مھ. خواست پشت تریبون بیاید
پیشنھاد دھنده صحبت کند و باید مخالف پیشنھاد  صحبت شده و دیگر نمی شود

دکتر سنجابی بھ عنوان مخالف پیشنھاد مسکوت ماندن پشت تریبون . حرف بزند
آمد اما  قبل از اینکھ شروع بھ صحبت کند، دکتر بقائی کھ قصدش از پذیرفتن 
پیشنھاد فرامرزی صحبت کردن بود و موفق نشد، اعالم کرد کھ پیشنھادش را 

  .گیرد تا دکتر سنجابی امکان صحبت کردن نداشتھ باشدپس می 
این رفتار درآن جّومجلس سبب شدکھ سنجابی پشت تریبون با لحنی مخصوص 

  .و باعث خنده وکال شد»  .متشکرم« خطاب بھ دکتر بقائی بگوید
در این جلسھ قنات آبادی بھ عنوان مخالف با پیشنھاد کفایت مذاکرات فرصت 

دولت پیدا کرد و ضمن انتقاد از رویۀ دکتر مصدق گفت  دیگری برای حملھ بھ
وی گفت . شاه  باشد یا رئیس الوزرا کھ من با قلدر مخالفم، می خواھد این قلدر

نفری کھ مدتھاست وقت مجلس را گرفتھ نقشھ ای در  ٨اگردراین گزارش ھیئت 
یھ  کار نیست و مقدمات تغییر رژیم درکار نیست، بیایید تمام کارھائی کھ عل

نباید با . قانون اساسی صورت می گیرد با یک قیام و قعود کان لم یکن کنید
  .قانون اختیارات، اختیار جان و مال مردم  را بھ  دست یک نفر  داد

ر جواب قنات آبادی ضمن دفاع از گزارش ھیئت ھشت نفری و دنریمان 
در « : فتقانون اختیارات خطاب بھ قنات آبادی و دیگر مخالفین فعلی دولت گ

  ؟ ...اختیارات ششماھھ کھ شما رأی دادید خوب بود  چطور حاال بد  شد
اقلیت تحریکاتی را شروع کرد و بھ منظور تعطیل مجلس پیشنھادی را بھانھ  
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. قرار دادند و بھ ھتاکی  بھ مھندس رضوی کھ جلسھ را اداره می کرد پرداختند
ا مشت گره کرده مھندس وی در حالیکھ ب. بازیگر این صحنھ حسین مکی بود

چرا حرف زور می زنی، چرا « : رضوی را مخاطب قرار داده بود فریاد زد
مکی » .ساکت باش« : مھندس رضوی خطاب بھ مکی گفت» تبعیض می کنی؟

ھمھمھ و قیل و قال در گرفت و وکالی در » ...خودت  ساکت باش« :جواب داد
زننده  بدینصورت رد و  باری بھ کمک حسین مکی شتافتند و سخنانی  زشت و

  : بدل  شد
 ٩٠ ماده چرا) رئیس زنگ( کنید؟ لغومی چرا را اساسی قانون - حمیدیھ... «
 دھی؟ نمی اجازه را

 )رئیس نمایندگان، زنگ ھمھمھ( بیرون برو پاشو بیرون برو پاشو -  مکی
 )رئیس زنگ( کنید می غرض اعمال شما رضوی مھندس آقای - میراشرافی

 )رئیس زنگ( کردی مسخره بیرون وبر پاشو -  مکی
 )رئیس زنگ(  بگیری باید رای – بقایی دکتر
 برو ای نشستھ چرا آنجا بیرون برو حمال) رئیس نایب آقای بھ خطاب( - مکی
 ھمھمھ( ریاست میز پشت اند آورده را الطریق قطاع  درآوردی را بازیش بیرون
 )رئیس زنگ -  شدید

 ھستی وجدانی بی آدم عاواق رضوی مھندس آقای - میراشرافی
  » بکنید؟ توھین ندارید حق کنید می توھین رئیس چرابھ - نریمان

وکالی درباری صحنھ ای را کھ برای بیرون کردن علی روحی بوجود آورده 
میراشرافی از جای خود بلند شد . بودند برای مھندس رضوی طرح ریزی کردند

ی را از کرسی ریاست و بھ طرف محوطۀ  ھیأت رئیسھ رفت  تا مھندس رضو
حمیدیھ، پور سرتیپ، و فضلعلی ھدی  نیز بھ ھمین قصد . بلند کرده و بیرون کند

موافق و مخالف بلند  از ھر سو فریاد.  مجلس بھ شدت متشنج  شد. حرکت کردند
اعضای فراکسیون نھضت ملی بھ حمایت از مھندس رضوی برخاستند و . شد

برگرد « : قابل میراشرافی ایستاد و گفت جلوی تریبون مجلس، محمود  نریمان م



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ١٠٤         رد  ا

  

  

  

سرجایت ، مھندس رضوی ھرکس ھست، شما حق ندارید بھ کسی کھ ریاست 
بیخود سینھ «:میراشرافی در جوابش گفت» .مجلس را عھده دار است توھین کنید

از مجلس بیرون می ) اشاره بھ مھندس رضوی ( من این آدم را . سپر نکن
سین مکی مرتب فریاد می زد، یاهللا بیرون بیرون، در این ھنگام ح» ...اندازم

میراشرافی بھ طرف ھیئت  .چرا نشستھ اید نگاه می کنید  بیرونش بیندازید
حق « : رئیسھ حرکت کرد ولی بار دیگر نریمان جلوی او را گرفت و گفت

»  .چنین فضولی را نداری، این چھ کثافتکاری است کھ راه انداختھ اید
نریمان جواب » .باد بدھید شما مملکت را می خواھید بھ « : میراشرافی  گفت

می زنم توی دھنت بی « : میراشرافی گفت»  .حرف زیادی نزن ابلھ« : داد
درحالیکھ بین » ...غلط می کنی بی ادب بی تربیت« : نریمان جواب داد» .شرف

تماشاچیان، ازلژ  لژ از. این دونفر مشاجره بود، مجلس سراپا فریاد بود
وعات واز داخل مجلس ھمھ فریاد می زدند و بھ این جریان اعتراض  مطب

  .داشتند
ً زنگ را بھ صدا در آورده بود، خونسرد   مھندس رضوی در حالیکھ  مرتبا

. مشاجره بین نریمان و میراشرافی بھ منازعھ کشید. سر جای خود نشستھ بود
ھ او برسد، میراشرافی بھ طرف نریمان حملھ برد ولی پیش از آنکھ دستش ب

این دو با ھم  گالویز شدند ولی با توجھ . نریمان سیلی محکمی بھ صورت او زد
بھ اینکھ نریمان ورزشکاربود واز نیروی بدنی خوبی بھره داشت بھ میراشرافی 

  .مسلط شد
میر اشرافی موی نریمان را چسبید و نریمان با زدن  مشت محکمی بھ شکم او 

تیپ و حمیدیھ و دیگران بھ کمک میر اشرافی پور سر. موی خود را خالص کرد
. شتافتند و نریمان را با مشت و لگد در میان گرفتند ولی نریمان مقاوم بود

اقبال وکیل کرمانشاه بھ حمایت از نریمان . منازعۀ سختی در گرفت. منازعھ بود
مشت محکمی بر سر میراشرافی  زد ولی با مشت میراشرافی بھ صورتش، 

در محوطۀ جلوی تریبون . از صورت اقبال خون جاری شدعینکس شکست و 
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زد و خورد بھ صورت ناھنجاری  در آمد و عده ای از وکال بھ عنوان   مجلس
خواستند جلوی منازعھ را بگیرند کھ حسین مکی یکی از ھمین » میانجی«

و صورتش   دمیانجی ھا  بود ولی چند مشت و لگد از طرفین دعوا  نصیب بر
  . متورم شد

عوا می رفت کھ با دخالت تماشاچیان و شعارھائی کھ علیھ میراشرافی بھ د
قاتل ، آدمکش، دزد و : دزد، الستک  دزد و بھ دکتر بقائی بھ عنوان :  عنوان

  ...جانی می دادند بھ صورت بلوا درآید
مھندس رضوی کرسی ریاست را ترک کرد و گارد مجلس تماشاچیان را 

. الر جلسۀ علنی بیرون رفتند و مجلس تعطیل شدگرفت و نمایندگان نیز از تا
کارکشمکش و دعوا درسرسرا نیز ادامھ داشت وسرانجام  با وساطت نمایندگان، 

  .زد و خورد تمام شد
با مذاکراتی کھ صورت گرفت، بار دیگر زنگ جلسۀ علنی زده  شد و  

 طبق آئین نامھ بھ علت توھینی کھ بھ. مھندس رضوی در کرسی  ریاست نشست
  .شده بود تقاضای توبیخ  حسین مکی را مجلس کرد] بعنوان رئیس مجلس [ وی 
 برای ھم ملی شورای مجلس برای ھم است تاسف اسباب آمد پیش کھ آنچھ...« 

 درعین) است صحیح.است صحیح( است اصالحات بھ محتاج کھ ایران کشور
 چون یول ندارد اھمیتی ھیچ ازنظرشخصی کردند من شخص بھ کھ اھانتی حال
 من شده مجلس رئیس مقام بھ اھانت ام نشستھ دراینجا مجلس رئیس بعنوان بنده

 کھ است این زدند بنده بخروج دائر زشت حرفھای بلند صدای با مکی آقای جملھ
 تقاضای ملی شورای مجلس از شد خوانده آقایان برای بطوریکھ ١٠٢ ماده طبق
  »...می نماایم ایشان مورد در رای
وکال بھ جوابگوئی  خنان مھندس رضوی، مکی وعده ای ازادامۀ س در

  :پرداختند
 رئیس السلطنھ قوام کھ شبی رضوی مھندس آقای نکردم اھانتی بنده -مکی«

 یانبودید؟ بودید السلطنھ قوام خانھ توی شد الوزرا
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 .است، من آنجا نبودم اینھا دروغ – )مھندس رضوی ( رئیس نایب
 کنید می ضغر اعمال دارید شماغرض -  مکی
 .کنم می مکی آقای حضور برای منع با  توبیخ تقاضای - رئیس نایب
 اینکاررا توانید نمی شما اخطاردارم ندارید قدرتی چنین توانید نمی شما – مکی

 بکنید
 یا بدھد خواھدرای می است مجلس رای بھ بستھ کنم تقاضامی بنده - رئیس نایب

 ندھد
 .مبزن خواھم می حرف اخطاردارم -  مکی
 ملی مکی را نفت دھد،  نمی رای مکی برعلیھ ھیچوقت مجلس - بقایی دکتر

 .کرده است
 )رئیس زنگ -  نمایندگان ھمھمھ( دھد می رای ھم خوب - شاپوری و مجدزاده

 میدان بھ تماشا کنید آقایان –) اشاره  بھ مجد زاده و شاپوری (  – بقایی دکتر
 )سکوت بھ دعوت - رئیس زنگ( آمدند من

 توانم نمی من آنھم تو میدان بھ اوھواھو) بقایی دکتر آقای بھ خطاب( - زادهمجد
 بیایم؟

 اخطاردارم رئیس آقای - آبادی قنات شمس
 شده مجلس از کھ تقاضایی باید قبال بفرمایید بعد را اخطارتان -  رئیس نایب

 .شود معلوم تکلیفش
 آن شور ردهم! ؟ خوردنھا گھ چھ دارم دفاع من بیطرف رئیس آقای - مکی
 . رئیس آن باشی نایب تو کھ ببرد را وکالت
 اجازه ما است محترم سایراصول مثل ھم اساسی قانون ١۶ اصل - بقایی دکتر

 .کنید ائتالف ایھا توده با دھیم نمی
 بباد اینکارھا را ایران استقالل وهللا کنید رعایت را اساسی قانون -  مکی

 .دکن می تجزیھ را ایران دارد دھد،  می
  .این حرفھا خیانت بھ نھضت است  - ) خطاب  بھ مکی (  – خلخالی
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 تو داری تومانی صد دزدی پرونده تو)  مکی  خطاب  بھ خلخالی (  – مکی
 .نزن حرف دیگر

 تبریز در کھ ھستی کسی ھمان تو تست مال نابکاری و دزدی پرونده - خلخالی
 .کردی قیام من علیھ

 من گفتی می تبریز در کردند نمی بارت ھنپ نبودم من اگر تبریز در – مکی

 حمال برو آذربایجانم مکی

  » ...حیف  این مجلس  کھ تو در آن باشی ، کجا  من دزدی کرده ام؟ – خلخالی

با این ترتیب نھ تنھا برای رفع  تشنچ مجلس راھی پیدا نشد دیگر تشنج شدیدی  

از جا بلند شد » یش سفیدر« در این  ھنگام  قائم مقام الملک بھ عنوان . آغاز شد

وی ھمیشھ ردیف آخر مجلس نزدیک لژ  مطبوعت می نشست و کمتر حرف  ( 

می زد و ھر گاه ھم کھ سخنی  داشت یا پیشنھادی  می کرد، پشت تریبون نمی 

او در این لحظھ ). رفت و از ھمانجا کھ نشستھ بود بر می خاست و سخن میگفت

  :وی گفت. دن صدای  او، مجلس ساکت شدنیز ھمین  کار را  کرد و با بلند  ش

 موقع بدانند ھمین آقایان صالح تنفس برای کھ عقیده دارم موقعی بنده ...« 

 ھمھ آقایان. بدھد رای تواند نمی عصبانیت حال در قاضی ھیچ است، چون

 کار این ترتیب بعد تا شود داده تنفس فعال است رمضان ماه و ھستند عصبانی

  .کند توھین ندارد حق کس ھیچ ریاست مقام بھ شود معلوم

  بکند توھین ندارد حق ھیچکس بھ ھیچکس -  فرامرزی عبدالرحمن

اخطارکردم  دفعھ سھ اخطار بکنم، کھ است داده حق من بھ نامھ آئین  آقا – مکی

  .دھند مرانمی جواب ولی 

  باشد نباید داشتھ ورزی غرض رئیس ھم حق البتھ  -قائم مقام الملک 

  رانی؟ غرض چھ آقا -  حسیبی مھندس

  .کسی غرض رانی نکرد –مھندس  رضوی 

  .بھر حال بنده تقاضای  تنفس دارم  -قائم مقام  الملک 
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 کھ ،موقعی ندارد اھمیتی اھانتی  کھ بھ من  شده از نظر ھیچ – رئیس نایب

 ھمین شاید کردم شروع ایران مملکت کارھای برای را مبارزه شخصا بنده

 ولی نداشتند تقدمی بھرحال بنده بھ بھر حال نسبت. بودند اگر ھم ھمقدم آقایان

 بنده عقیده بھ و لطفی بی باکمال ھم و امروز کردم رعایت را احترامشان بنده

 ھمانطوریکھ بنده کھ است این. کردند اھانت و توھین بنده بھ آزادگی برخالف

 توبیخ تقاضای ملی شورای مجلس از رئیس است داده حق نامھ آئین کردم، عرض

 مجلس با تکلیف کنم ولی تعیین می تنفس   اعالم آقایان تقاضای بھ ھم حاال بکند

  »... است ملی شورای

  

  واکنش  جلسھ دیروز * 

   

 در تشنج شد، منعکس مطبوعات در تفصیل بھ کھ جلسھ این حوادث انتشار 

 الفاخت  کھ شد مسلم ھا میانجی برای نیز درمجلس. بخشید فزونی  را مردم میان

  .نیست  شدنی  حل و است دار ریشھ

 دمحم. داشتم گفتگو قبل جلسۀ دعوای طرفھای با مجلس سرسرای در بعد روز

 گفت بود آمده مجلس بھ شده پانسمان صورت با کھ  کرمانشاه   وکیل اقبال رضا

 نوشتھ نفری ٨ ھیأت گزارش طرح فوریت در  بقائی چون بود توطئھ یک این کھ

 بھ را  گزارش این  تصویب  اینھا  مگر  بود گفتھ خبرنگاران ھب و »آرزو«  بود

  .گذاشت  نخواھیم ما  واّال . ببرند گر بھ آنرا  آرزوی و ببینند  خواب

:  گفت و کرد  بھانھ را رضوی مھندس توجھی بی ھم  خستگی ھم مکی حسین

 ٨ أتھی گزارش(  مسئلھ این دیگرتا ولی ، متأسفم ھرحال بھ اما  شدم،  عصبانی

  عضو چون کند،  اداره را مجلس  رضوی مھندس  نباید است دستور در)  نفری

  »نیست  طرف بی و است ملی نھضت فراکسیون

کھ چنین توطئھ ای در کار   داشتم توجھ پیش مدتھا از« : گفت رضوی مھندس
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ھست و حتی می خواستند در خارج از مجلس ھم بھ من توھین کنند ولی بھ ھر 

  ».انم  تا این  چرا دچار انحطاط اخالقی شده اندحال  نمی د

دیروز حس کردم توطئھ « :محمود نریمان کھ ھنوز صورتش زخمش بود گفت

ً می خواھند رئیس مجلس را بیرون کنند دمحم رضا اقبال ضمن » .است و واقعا

تأیید سخنان نریمان اضافھ کرد بھرحال از اینکھ وکالی تحمیلی مرا زخمی 

دمحم ذوالفقاری کھ نوبت اداره  جلسھ آینده بھ عھدۀ  وی . ی ندارمکرده اند تأسف

بود گفت کھ مسلماً تا توافق نشود و قضیھ حل نشود  جلسھ علنی تشکیل نخواھد 

  .شد

در جلسۀ فراکسیون نھضت ملی نیز ضمن  ابراز  تأسف از حادثھ، از برباری 

سبت بھ اھانتی و صبر و حوصلھ  و خویشتن داری مھندس رضوی تقدیر شد و ن

کھ بھ وکالی عضو فراکسیون شد و ضرب و شتمی کھ صورت گرفت ابراز 

آیت هللا کاشانی نیز ضمن اظھار، شایعھ اینکھ خودشان جلسات  را . تأسف گردید

  :اداره خواھند کرد تکذیب  نمود و گفت

فعالً کھ مجلسی تشکیل نمی شود و بعالوه چنین تصمیم ندارم اگر موافقت ... «

  »...مایند انشاء هللا  برای دوره آیندهبفر

آیت هللا کاشانی در جلسۀ ھفتگی با وکال کھ روز اول تیر در مجلس و در باغ 

فعالیت برای آشتی دادن و رفع . تشکیل شد) بھ علت گرمی ھوا(بھارستان 

در ھمین جلسھ طرفین . کدورت بین حسین مکی و مھندس رضوی را آغاز کرد

  .ند و از روی داد جلسۀ قبل از اظھار تأسف  شدروی یکدیگر را بوسید

در این جلسھ پس از سخنان ریش سفیدان مجلس، چون قائم مقام الملک و ھاشم 

ملک مدنی و دعوت بھ اتحاد و اتفاق، آیت هللا کاشانی نیز ارز نیاز مملکت بھ 

وی سپس بھ مشکالت مملکتی اشاره کرد  . اصالحات و رفع اختالفات سخن گفت

  :و گفت
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  متینگ  در بھارستان* 

  

خرداد کھ جلسھ بدینصورت نا مطلوب ختم شد دیگر امکان تشکیل  ١٧از  

گروھھای مختلف ضمن مسایل جاری، موضوع  . جلسۀ علنی فراھم نیامد

فراکسیون نھضت ملی از . انتخابات ھیأت رئیسھ  را نیز مورد توجھ قرار دادند

در این اجتماع  کھ روز . ماع کنندمردم دعوت کرد تا در میدان بھارستان اجت

خرداد درضلع غربی میدان بھارستان تشکیل شد، از بالکن روزنامھ کشور، ٢٧

این میتنگ علیرغم . چند تن از اعضای فراکسیون نھضت ملی سخنرانی کردند

مخالفت گروه درباری و اعضای فراکسیون آزادی و نجات نھضت و غیره و 

گزارش مشروحی از این میتینگ در . تشکیل شدحتی مخالفت آیت هللا کاشانی، 

خرداد باختر امروز ضمن گزارش  مفصلی  ٣٠در شماره . مطبوعات منتشر شد

دیروز تھران بیدار و قھرمان نشان داد کھ قدرت در دست « : با این تیتر

سخنان دکتر سنجابی، مھندس  رضوی و دکتر شایگان مشروحاً درج « ...کیست

  .شد

  : کتر شایگان  گفتدر این متینگ د 

مردم  مستعفی کھ وقتی قیام  ملت ایران شروع شد جرأت اینکھ بھ گربھ ... « 

  »...سفارت انگلیس نگاه چپ  کنند نداشتند، اکنون چھ می گویند

  :دکتر سنجابی  ضن سخنان خود گفت

سیاست استعماری انگلیس برای گرفتن انتقام از پیروزی درخشان ملی، « 

  »...ی  خود  را بھ  کار برده استآخرین  ذخیره ھا

  :مھندس رضوی  در سخنانش اعالم کرد

ما نمی توانیم مداخلۀ مقامات غیر مسئول را در امور مملکت کھ مخالف ...« 

  »...نص صریح قانون اساسی است تحمل کنیم
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قطعنامۀ این میتینگ توسط اصغر پارسا سخنگو ی فراکسیون نھضت ملی 

مطلب مھم روز مملکتی، یکی تصویب گزارش ھیأت  قرائت شد کھ در آن بھ دو

نفری در مجلس و دیگر اجرای نظامنامۀ  مجلس در مورد جلوگیری از  ٨

  .اعمال و رفتار وکالی در باری اشاره شده بود
وکالی در باری از برگزاری این متینگ بھ خشم آمدند و در مطبوعات خود 

یۀ آیت هللا کاشانی سعی در خرداد، بھ توص ٣١روز .  عکس العمل نشان دادند
تشکیل جلسۀ علنی شد و دمحم  ذوالفقاری برای ادارۀ جلسھ حاضر گردید ولی 
اینبار با عدم حضور وکالی فراکسیون نھضت ملی جلسۀ علنی مجلس  رسمیت 

  .نیافت

نفری خود را  ٨مجلسیان نا امید از رفع اختالفات و طرح گزارش ھای ھیأت 

ھ کھ خود یکی دیگر از مشکالت روز بود آماده برای انتخابات ھیأت رئیس

گروه درباری تمام تالش خود را برای  انتخاب دو بارۀ  آیت هللا  کاشانی  . کردند

  .بھ کار گرفت

فراکسیون نھضت ملی نیز فقط  دکتر عبدهللا معظمی را  کاندیدا اعالم  کرد و 

ون نھضت ملی را دکتر معظمی نھ تنھا آراء  فراکسی. دکتر شایگان نامزد نشد

داشت بلکھ در میان  دیگر وکالی  بی طرف  و ساکت مجلس نیز صاحب  رأی  

  .بود

در گفتگوھائی کھ قبل از انتخابات با این گروه از نمایندگان  داشتیم  آنان از   

اوضاع بد مجلس کھ آنرا نتیجۀ دو دستگی ھیأت رئیسھ می دانستند ناراضی  

  .جدد  آیت هللا کاشانی  اظھار ناراحتی می کردندبودند و تلویحاً از انتخاب م

عقیدۀ این گروه آن بود کھ دکترعبدهللا معظمی بین دستجات مختلف محبوبیت   

نتیجۀ این .  بودن در خواھد آورد» یک طرفی « دارد و وضع مجلس را از این 

  .معلوم  شد  ١٣٣٢فعالیت  ھا در  جلسۀ  دھم  تیر ماه  
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  انتخاب رئیس * 

  

مجلس از تماشاچی موج می .  سۀ دھم تیر را دمحم ذوالفقاری اداره می کردجل

  .زد و در میدان بھارستان نیز گروه  کثیری بھ انتظار نتیجۀ  انتخابات  بودند

لژ مطبوعات از مدیران مطبوعات گروھھای مخالف پر شده بود و بھ عکس 

ً  تمامی وکالی حاضر در مرکز خود را  بھ مجلس رسانده روزھای قبل، تقریبا

اخذ  . نفر نشان می داد  ٧٣بودند بھ طوری کھ تابلو عدۀ حاضر در مجلس را 

رأی شروع شد و وکال نام رئیس آینده را روی کاغذی نوشتھ در گلدانی کھ روی  

  .تریبون  بود می انداختند

دمحم ذوالفقاری برای جلوگیری از ھر نوع سوء استفاده . قرائت آرا  شروع شد

را بدون » معظمی« و یا » کاشانی « بھ منشیھا اعالم کرد  کھ فقط  نام  و تشتت

قرائت  آرا  درمیان سکوت کامل و اتھاب حاضرین  . ھیچگونھ القابی قرائت کنند

رأی گذشت، مسلم  شد کھ    ٣٨شروع شد و ھنگامی کھ آراء دکتر معظمی از 

  .او انتخاب شده است

... رأی  ٣١انیشرأی و آیت هللا کا ۴١دکترمعظمی: نتیجۀ آراء چنین بود

تماشاچیان بھ شدت کف زدند و انعکاس خبر درمیدان بھارستان، با  فریادھای  

  .زنده باد مصدق مواجھ  بود

خرین حربھ  نیز آ زآنھا ا. و کالی درباری باخشم فراوان از جلسھ بیرون رفتند

الم کرد کھ  دکتر استفاده نمودند، چون علی زھری بھ راھنمائی دکتر بقائی، اع

  .استمصدق استیضاح  کرده 

تیر   ١۴روز  رلسۀ دورۀ ھفدھم  را دجدکترعبدهللا معظمی ھشتاد و پنجمین  

او ابتدا از رأیی  کھ بھ وی  داده . بھ عنوان  رئیس جدید مجلس اداره کرد ١٣٣٢

  :عبدالرحمن فرامرزی  ضمن  تبریک بھ دکتر معظمی گفت. شده بود تشکر کرد

چھ آنھا کھ رأی دادند و چھ آنھا  کھ ندادند ازانتخاب جنابعالی راضی  ...« 
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  »...و ھمھ معتقدند  کھ  انتخاب جنابعالی بھ نفع  مجلس  است... ھستند 

  : حسین مکی  نیز ضمن تبریک گفت

منھم مثل آقای فرامرزی بھ دکترمعظمی رأی ندادم ولی امیدوارم در «  

  ».ن ھمۀ ما خواھان رئیس بی طرف ھستیمجریان کار مجلس بیطرف باشد، چو
مکی درھمین سخنرانی از مھندس رضوی تجلیل  کرد و  در بارۀ ھمکاریھای  

لس یاد نمود از وقایع  گذشتھ اظھار جگذشتھ  خود با وی از دوره پانزدھم م
  .لسھ بدینصورت پایان  یافتجدکترمعظمی نیز بار دیگرتشکرکرد و. تأسف نمود

  

  استیضاخ* 

. نماینده حاضر بودند  ۶٩تیرکھ دکترمعظمی آنرا اداره می کرد  ١۵سۀ در جل
ابدا نواب رئیس . در این جلسھ  انتخاب بقیۀ اعضای ھیأت رئیسھ صورت گرفت

رأی  ۴۴دس رضوی با نرأی و مھ ۶٩انتخاب شدند و بار دیگر دمحم ذوالفقاری با 
  .برگزیده شدند

، چون تمام گروھھا بھ این اختالف رأی نشان دھندۀ صف بندی مجلس 
نفر از دادن رأی بھ مھندس  ٢۵ذوالفقاری رأی دادند ولی از گروه در باری 

در انتخاب بقیھ  اعضای ھیأت رئیسھ، مجلسیان، تمامی .  رضوی امتناع  کردند
را کنارزدند، بخصوص درکادر سھ نفری کار پردازان میراشرافی » تندروھا« ـ

فتحعلی  افشار و شھاب  –ان دو وکیل  معتدل و بھادری انتخاب نشدند و بجایش
د کھ دو باره انتخاب  وانتخاب گردیدند و نفر سوم ھم دکتر فلسفی ب –ی نخسروا

  .شد
در کار منشیھا  نیز، احمد حمیدیھ کھ ھمپالگی میراشرافی و بھادری بود رأی 

اب پور، نجفی و معتمد دماوندی انتخ منشی  سابق ناظرزاده، وکیل ۶از . نیاورد
  .شدند و بجای حمیدیھ و دکتر فاخر،  مھندس شوکتی و جلیلی بر گزیده  شدند

در این . بدین ترتیب مجلسیان تصفیھ دامنھ داری در ھیأت رئیسھ انجام دادند 
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  : جلسھ ھمجنسن استیضاخ علی زھری از دکترمصدق بھ شرح زیر  خواند ه  شد
 بدست کھ موثقی اتاطالع طبق چون ملی، شورای مجلس ریاست منیع مقام«
 قتل کشف مامورین و انتظامی دستگاھھای موجود مدارک و قرائن و است آمده

 متھمین درمورد آن محرکین و مرتکبین تعقیب و شھربانی سابق رئیس فجیع
 کتمان و واقع خالف و معین اقاریر و اعترافات اخذ منظور بھ مربوطھ پرونده
 متھمین شکنجھ و آزار زجرو بمرتک اند بوده آنھا مامورکشف کھ حقایقی
 و جرم کشوری جاریھ قوانین طبق مذکور وسائل بھ توسل چون و اند، گردیده

 توسط است ماه دو از بیش اکنون کھ جرمی اعالم وجود با و باشد می تعقیب قابل
 دادگستری مقامات است آمده عمل بھ ملی شورای مجلس محترم ازنمایندگان دوتن
 چون و اند، نیاورده عمل بھ موثری اقدام آنان مجازات و مرتکبین تعقیب برای

 شکنجھ و آزار زجرو بر تحقیق و جرائم کشف و دادگستری اصول استقرار
 اساس بلکھ باشد می فردی ھای مصونیت و نفس برعلیھ مسلم جرم تنھا نھ متھمین
 حق اساسی قانون اصول کھ را فردی و قضایی و اجتماعی مصونیت و امنیت
 تجاوز مورد را افراد شرافت و ناموس و حیثیت و است شناختھ راداف مسلم

 حکومت بالنتیجھ و حاکمھ دستگاه مقابل در افراد وحقوق آزادی اصل و قرارداده
 دکتر آقای جناب شخص بدینوسیلھ اندازد می خطر بھ را مردم بر مردم مشروطھ

 ھھایبردستگا فائقھ ریاست و ملی دفاع وزارت سمت لحاظ از را مصدق
 وزارت تصدی ازلحاظ را دادگستری وزیر لطفی آقای وجناب انتظامی

 بر فائقھ ریاست لحاظ از را کشور وزیر صدیقی دکتر آقای جناب و دادگستری
 وزارتخانھ آن کارمندان از شکنجھ مرتکبین از عده یک کھ شھربانی دستگاه

 وزاری و ءوزرا ریاست لحاظ از را مصدق دکتر آقای شخص وھمچنین اند بوده
 خواھشمندم نمایم، می استیضاح وزراء مشترک مسئولیت لحاظ رااز ایشان دولت
 استیضاح پاسخ برای دولت زودتر ھرچھ فرمایند دستور نامھ آئین مقررات طبق

  ».زھری علی فائقھ، احترامات تقدیم با حاضرشود مجلس در اینجانب
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  آمادگی  دولت * 

  
قی  وزیر کشور کھ با چند تن دیگر از پس از قرائت استیضاح، دکتر صدی 

وزرا در جلسھ حاضر شده بود، دکتر ملکی را بھ سمت وزیر بھداری، مھندس 
عطائی را بھ سمت کفالت وزارت کشاورزی و مبّشررا بھ سمت  کفالت وزارت 

  .دارائی معرفی کرد
ً اعالم کرد کھ دولت ھر لحظھ برای پاسخ بھ استیضاح  دکتر صدیقی ضمنا

او خواستار شد کھ مجلس روز پاسخ بھ استیضاح را معین کند اما . ستآماده ا
وکالی در باری کھ از شکست در انتخابات ھیأت  رئیسھ سخت ناراحت بودند 

بھ دکتر معظمی فشارمی آورند کھ باید برای تعیین روز استیضاح، استیضاح  
  .رددشده یعنی  دکتر مصدق در جلسھ حاضر شود  تا روز استیضاح  معین گ

  :مشروح  مذاکرات آخرین جلسھ مجلس ھفدھم بدین شرح است
 و دارند کسالت وزیر نخست  آقای جناب چون - ] دکتر صدیقی[وزیرکشور

  ... مجلس در ایشان حضور
  .دارند  کسالت  استیضاح برای کاریشان  سالمند ھمھ برای  -زاده  حائری

 برود است ناخوش بیاید، خودش باید وزیر  نخست نامھ  آئین طبق  -میراشرافی
  ) رئیس ممتد زنگ - ھمھمھ( خانھ مریض 

 ایشان حضور و دارند کسالت وزیر  نخست آقای جناب چون -دکتر صدیقی 
  ...دادند  ماموریت  بنده بھ است، متعذر ملی شورای مقدس مجلس در

 قبول ما .اند کرده مسخره چھ؟ یعنی اند داده ماموریت بنده بھ -میراشرافی
  ...مجلس بھ بیایند خودشان باید منداری

 جناب و بھداری وزیر سمت بھ را ملکی دکتر آقای جناب کھ - دکتر صدیقی  
 را مبّشر آقای جناب و کشاورزی وزارت کفالت سمت بھ را عطایی مھندس آقای

  .کنم معرفی ملی شورای مجلس بھ دارایی وزارت کفالت سمت بھ
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 استیضاح  جھت تیر ٢٣ روز تعیین و مذاکره -* 

  
 ھم بنده و اند نوشتھ ملی شورای مجلس بھ وزیر نخست آقای ھم شرحی - رئیس

 وزیر نخست وزرا معرفی موقع در کھ پیداشد مورد چند کردم مراجعھ سوابق بھ
 .است کرده معرفی را وزیری وزرا آقایان از نفر یک و حضورنداشتھ
 جواب الوزرا ئیسر را استیضاح کھ نداشتھ سابقھ ھیچوقت ولی -میراشرافی

 .ندھد
 صحیح(بفرمایید کمک مجلس نظم بھ کنم می تمنا میراشرافی آقای  - رئیس

  ) است
 مساعدت نامھ  آئین اجرای با جنابعالی کھ کنم می استدعا ھم بنده -میراشرافی 

  .بفرمایید
 قویترین بودم ملی شورای مجلس در کھ ای دوره شش دراین بنده -زاده  حائری

  رسید سلطنت مقام بھ ھم بعدش کھ بود رضاخان داشتیم کھ یالوزرای رئیس
  بیامرزدش خدا  -بھادری 

 نشد شد شلوغ از ظھر پیش  آمد خودش کردیم استیضاحش ما  -حائری زاده 
 دولت رئیس کھ گفتند الملک موتمن آقای برود خواست بشود شروع استیضاح

  .برگشت در دم از بدھد، استعفا خواھد می کھ شود می معلوم رود می دارد
 معرفی اینکار برای کھ افرادی است استیضاح مورد دکترمصدق شخص 
  .نیستند استیضاح طرف حقیقتا کند می
  .اند داشتھ دخالت شنکجھ در ھم صدیقی دکتر آقای -آبادی  قنات 

 رفتن آمریکا برای .سالمند کارھا ھمھ برای ایشان بدھید اجازه  -حائری زاده 
 برای ولی سالمند،  رفتند روس سفارت سالمند، برای رفتن وپاار ، برای سالمند

و  ھا غش مثل است مصنوعی ایشان مرض .مریضند نمایندگان استیضاح
 .. .است ایشان ھای گریھ

 است نشده تعیین استیضاح تاریخ کھ ھنوز - ) خطاب  بھ حائری زاده ( رئیس
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 استیضاح بھ راجع بعد بکنند را صحبتشان آقایان اول بدھید اجازه کھ است این
  . کنید صحبت

  دارم اخطار بنده - علی زھری
 .بفرمایید  -رئیس 
 استیضاح مورد کھ وزرایی آقایان گوید می کھ ١٧٣ و ١٧٢ ماده طبق -زھری

 جناب مجلس، در بیاورند تشریف بایستی ھم وقت تعیین برای اند گرفتھ قرار
 طبق ھستند استیضاح وردم چون وزیر نخست آقای جناب و ملی دفاع وزیر آقای
 .بیاورند تشریف باید فعلی نامھ آئین 

 سوابق بھ نداشتھ سابقھ وزرا آقایان حضورھمھ وقت تعیین برای - رئیس
  .باشند داشتھ حضور نیست الزم شد، مراجعھ

  باشند حاضر باید نامھ آئین طبق -دکتربقایی 
  .یمیراشراف آقای بفرمایند، صحبت آقا بفرمایید اجازه -رئیس 

  ندارم عرضی بنده -میراشرافی 
 .آبادی قنات شمس آقای -رئیس 

 فرمودند زھری آقای جناب کھ را مطلبی ھمین خواستم می بنده -آبادی  قنات
 ھم جنابعالی خود کھ است جدیدی نامھ آئین موجب بھ این کھ کنم تاکید و بگویم

 وقت تعیین کھ تیوق باید نامھ آئین این موجب بھ و اید داشتھ دخالت تدوینش در
 حضور مجلس در شده استیضاح او از کھ وزیری آن استیضاح برای و شود می

 .باشد داشتھ
 .فرامرزی عبدالرحمن آقای: رئیس

 رفقایمان از بعضی بھ خواھیم می سالھ یک این در آنچھ: فرامرزی عبدالرحمن
 عمر رآخ آیا کھ است این بشود، حالیشان کھ نیستند حاضر آنھا و بکنیم حالی
 مصدق دکتر عمر آخر با ایران مشروطیت عمر آخر یا ایران مملکت و دولت
 مملکتی یک و باشیم داشتھ مشروطیتی یک باید ما ھم این از بعد یا رود، می بسر

  .و یک اصول  دموکراسی  داشتھ باشیم باشیم داشتھ
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 ما بکند خواھد می کاری ھر دولت این داریم قبول ما است ایران عمر آخر اگر
 و بماند باقی ایران مشروطیت باید ھم این از بعد کھ دانید می اگر ولی حاضریم،

 کرده، دیگری کاری ھر دھد می حق خودش بھ کسی ھر این از بعد دانید می اگر
 یا شماست اعتماد طرف کھ آدم نفر یک کھ بگیرید را جلویش ازھمینجا و بکند

  .نکند کار ھمھ است شما رعب طرف یا شما محبت طرف
 مریضند، گویند می کھ است سال دو مریضند، گویند وزیرمی نخست آقای جناب 
 خصم این گویند می است مخالف گویند می بکند عقیده اظھار کلمھ یک ھم آدم

  ...است
  است استوکس جوجھ .است استوکس  -بھادری 

 داند نمی رسید خاطرش بھ مطلبی یک وقتی ، آدمی است خائن این - فرامرزی 
 کھ است سال دو وزیر نخست آقای نگویند بھش را حرفھا این کھ بگوید جور چھ
  .آیند نمی مجلس بھ

  .است مشروطیت بھ اعتراض این  -زاده  حائری
 کھ نپسندد خودش بھ الوزرایی رئیس یک کھ بازنکنید را راه این  - فرامرزی 

 از باالتر را خودش الوزرا رئیس یک کھ بازنکنید را راه این .بیاید مجلس بھ
  .بداند مجلس

  نیست اینطور -کشور  وزیر
 توی ھم شما دانم می ھم من نیست دانم می ھم من نیست اینطور - فرامرزی

  .است ھمینطور کھ دانید می دلتان
  .نیست اینطور ھیچ  -صدیقی  دکتر

 کمیسیون در بوده الوزرا رئیس مشیرالدولھ وقتی اینطوراست - فرامرزی
 خواستھ را مشیرالدولھ .بود خارجھ کمسیون رئیس دشخو الملک موتمن خارجھ

 گمانم کھ خارجی سفرای از یکی ای قضیھ یک برای خارجھ کمیسیون بھ بودند
  ....بوده انگلستان سفیر

حمن  فرامرزی ضمن بیان این جریان نتیجھ گرفت کھ چون مشیر رعبدال
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ھ  مطلب را چنین الدولھ  دیر کرد، مؤتمن الملک  او را راه  نداد و بعد  دنبال

  :بیان کرد

 جواب و اینجا بیاید باید .نکنید نفرآدم یک فدای را ایران مشروطیت... « 

 )است صحیح-وبھادری میراشرافی( » .بدھد

 تاریخ بھ راجع .شود تعیین باید تاریخ فقط نیست مطرح استیضاح: رئیس

 العاده فوق جلسۀ است گرفتھ  تصمیم رئیسھ ھیأت بفرمایید موافقت اگر استیضاح

 برای رای شنبھ  روزسھ بفرمایید اجازه باشد نظامی حکومت لوایح برای

 )است صحیح( بکنیم تعیین  استیضاح

 طبق ھم استیضاح تاریخ تعیین در .است نامھ آئین خالف عمل این -بقایی  دکتر

 .حاضرشوند مجلس در اند شده استیضاح کھ وزرایی باید ١٧٣ ماده

 تعیین برای . بود ھمین آوردند، فرستادم را سوابق کھ کردم عرض -رئیس 

 .اند آمده وزرا آقایان ھم حاال آیند می دولت طرف از استیضاح روز

 .است قبلی نامھ آئین مال سوابق این  -بقایی  دکتر

 را تکلیف ماده این بخوانند، را نامھ آئین بفرمایید دستور - آبادی  قنات شمس

 .کند می روشن

  »...کنند تقدیم را لوایح رماییدبف اجازه: رئیس

 آقایان اجازه با -  وزیر نخست در این موقع  آقای ملک  اسماعیلی  معاون 

 بھ اختیارات تمدید قانون طبق بر کھ است قانونی الیحھ ١٨ محترم نمایندگان

 -١ :[کنم می تقدیم شده سپری آن آزمایش دوره و تصویب دکتر مصدق رسیده

 الیحھ - ٢ کرمان، ایتام پرورشگاه موقوفات برای مالیات بخشودگی قانونی الیحھ

 بذر تھیھ بنگاه تاسیس قانونی الیحھ -٣دارویی، و پزشکی امور مقررات قانونی

 تشویق و قاچاق با مبارزه وسائل تھیھ الیحھ متمم قانونی الیحھ - ۴ چغندرقند،

 قانونی یحھال - ۶ احوال، ثبت قانونی ۴٩ ماده اصالح قانونی الیحھ - ۵ کاشفین،

 - ٨ امتحان، در کنندگان اخالل مجازات قانونی الیحھ -٧ نظم، در اخالل مجازات
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 تشویق قانونی الیحھ متمم قانونی الیحھ -٩ بدنی، تربیت سازمان قانونی الیحھ

 قانونی الیحھ متمم قانونی الیحھ - ١٠ بازرگانی، پروانھ صدور و صادرات

 دیرکرد خسارت و جرائم بخشودگی نیقانو الیحھ - ١١ ساختمانی، بانک تاسیس

 قانونی الیحھ -١٣ رھنی، بانک سرمایھ افزایش الیحھ - ١٢ مزروعی، امالک

 کمیسیون مصوب واحده ماده اجرای قانونی الیحھ -١۴ تعاونی، شرکتھای

 آن، متمم و گمرکی تعرف جدید قانونی الیحھ -١۵ ملی، شورای مجلس بودجھ

 اختالفات بھ رسیدگی طرز بھ راجع انونیق الیحھ متمم قانونی الیحھ -١۶

 حفاظت قانونی الیحھ -١٨ برداری، نقشھ سازمان قانونی الیحھ - ١٧ مالیاتی،

 ».فنی

مجدداً دکتر بقائی بھ عنوان اعتراض گفت کھ طبق آئین نامھ جدید  باید وزرای  

  .استیضاح  شده حاضر شوند

آنگاه برای انتخاب . دصبح ش ٩باالخره تاریخ استیضاح روز سھ شنبھ ساعت  

 نامزد فراکسیون . نفرجھت ھیأت نظارت اندوختھ اسکناس رأی گرفتند دو

نھضت ملی کھ اصغر پارسا معرفی کرد موسوی و کھبد بودند،  کھ بجای  کھبد  

  .نامزد مخالفین  یعنی حسین مکی  انتخاب شد

 نیم و نھ ساعت تیر ٢١ یکشنبھ روز آینده دکتر معظمی اعالم کرد کھ جلسھ 

 زده العاده فوق علنی جلسھ زنگ ده ساعت ھا کمیسیون رئیسھ ھیأت انتخاب برای

اما دیگر ھرگز زنگ  ... زده می شود نظامی حکومت لوایح طرح برای شود می

  .جلسھ  علنی زده  نشد، چون مجلس  ھفدھم  عمالً از کار  افتاد

سین مکی در ھیأت ناگفتھ نماند کھ آخرین تالش گروه درباری برای انتخاب ح

نظارت اندوختھ بھ نتیجھ رسید و این جریان ھمراه با دیگر درانحالل مجلس 

  .مؤثر بود
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  رفراندوم * 
  

آنچھ در آخرین مجلس دورۀ ھفدھم علیھ دکتر مصدق گفتھ شد، موجب رنجش 
اعضای فراکسیون نھضت ملی نیزنسبت بھ ھتاکی ھای اقلیت . او گردید

  .اعتراض کردند
تیر کھ جریان استیضاح مطرح شد و بار دیگر اوضاع  سیاسی  ١٨از روز 

وعاتی بپیچیده تر گردید، انتظارتعطیل مجلس می رفت و درمحافل سیاسی و مط
دکترمصدق نیز طی نامھ ای بھ رئیس . مسألۀ انحالل مجلس ھفدھم مطرح گردید

 رفراندوم ھ او تلویحاً ب. مجلس، رفتارو گفتار اقلیت را غیر قابل تحمل اعالم کرد
اشاره نمود و نوشت کھ برای ادامۀ خدمتگزاری ناچار باید مثل گذشتھ از مردم  

  .الھام  بگیرم  و بھ آنھا رجوع کنم
کوشش فراوان دکترعبدهللا معظمی رئیس جدید مجلس برای رفع اختالف بین  

اقلیت و اکثریت و در واقع بین چند تن از مخالفین دکتر مصدق و فراکسیون 
مجلس مرکز ثقل  سیاست شده بود و ھمھ چیز تحت . ملی بھ جائی نرسید نھضت

  .الشعاع حوادث پارلمانی قرار گرفت
  

  یاغی  طاغی * 

  
آیت هللا کاشانی روز  پانزدھم تیر پس از شکست در انتخابات ریاست مجلس،  

این بار بھ عنوان یک نمایندۀ مجلس اعالمیھ شدید الحنی علیھ دکتر مصدق 
  .صادر کرد

  :در این اعالمیھ  ایشان  خطاب  بھ مردم  اعالم  کرد
بنابر وظیفۀ دیانتی و تعھدی کھ در برابر شما مردم ایران دارم و سمتی ... «

کھ از طرف نمایندگان  مجلس شورایملی عھده دار بوده ام بھ شما می گویم کھ 
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و اصول   فتح و غلبھ با اطرافیان اسالم و حکومت  مشورتی بر پایۀ  قرآن کریم
  »...قانون اساسی خواھد  بود

آیت هللا کاشانی ضمن اشاره بھ دورۀ یکسالۀ ریاست مجلس  و اینکھ در طول  
اینمدت  بھ مجلس  نرفت و نواب رئیس، جلسات را اداره  کردند و دیناری ھم بھ 

  :خزانۀ ملت ایران تحمیل  نکرد افزود
 طبقات و مجلس نمایندگان اصرار برابر در ھم را مقام این قبول اگر...« 

 از جلوگیری و سنن مشروطیت و اصول حفظ برای فقط پذیرفتم مردم مختلف
  »....بود دیکتاتوری اھریمن خطر

  :آیت هللا کاشانی  آنگاه تلویحاً  دکتر مصدق  را مورد انتقاد  قرارداد  ونوشت 
 و طلب جاه شخصی عوامفریبی و آزادیخواھی تزویر و نقاب پشت از من...« 

 سیل ناپاک دیکتاتوری فکر بزودی کھ دریافتم ناگھان خدمتگزاری مدعی
 نھال کھ دارد قصد و نموده سرازیر خویش ھوس و ھوی دامنھ از را خودسری

  »....کند بر بن از را ایران مشروطیت و آزادی
  :آیت هللا کاشانی  سپس مستقیماً  بھ دکتر  مصدق  حملھ  کرد و نوشت

 سلب و السلطنھ غیرقانونی مصدق اختیارات الیحھ کھ نگذشت چیزی...»
 و گردید تسلیم مجلس بھ گزاری قانون مرکز و ملی شورای مجلس از اختیارات

 درمحیط عامھ حقوق حفظ بنام و بیگانگان استعمار از جلوگیری عنوان تحت در
  »....آمد نائل شواریملی مجلس از آن بتصویب وحشت و رعب

اختیارات بار دیگر در  الیحۀشاره بھ مخالف خودشان  با ایت هللا  کاشانی با ا 
  : مورد  دکتر مصدق چنین اظھار نظر کردند

صیاد آزادی ایران کھ پنجاه سال ، شب و روز این خیال شوم اسارت ....« 
مردم را در مغز خویش پرورش داده بود، در سر راه خود مانعی را دید کھ نھ 

ابل افکار مالیخولیایی او تسلیم نمی شد، بلکھ او تنھا بھ ھیچ قیمت و عنوان در مق
را تحذیرو تقبیح نمود و یادآور گردید کھ اجرای این فکر ناپسندبھ امحاء 

بر احدی . مشروطیت در حصار دیکتاتوری ، کمک بھ استعمار بیگانگان است
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پوشیده نیست کھ رئیس دولت با تمام وسایل ممکنھ درصدد است کھ برخالف 
نون اساسی، ایران را بھ حال قبل ازمشروطیت و حکومت اصل مسلم قا

استبدادی برگرداند و باالخره دامنھ کار بھ جایی کشیده شد تا از مجلس شورای 
  . »...ملی سلب اختیار گردید

آیت هللا کاشانی در این اعالمیھ ادعا کرد کھ دکتر مصدق نمایندگان مجلس را 
  :وعیت تھدید کرده است  و افزودتحت عنوان اضطرار  بھ تعطیل مجلس و مشر

ولی من بھ شما مردم، بھ خالف آن یاغی طاغی کھ در کشور مشروطھ ... « 
مشروطیت ایران ھرگز ) می گویم (ایران بھ خیال خداوندگاری افتاده است 

نخواھد ُمرد و شر خودسر و مطلق العنانی کھ در راه بدکاری و بار خیال ایجاد 
قانون اساسی بگذارد ، محکوم بھ شکست و بر طبق دیکتاتوری و امحاء اصول 

. قوانین مملکتی، ُمقِدم برعلیھ مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبھ دار خواھد شد
کسی کھ بھ نام آزادی برعلیھ آزادی مردم  قدم  بر می دارد و بھ نام  مشروطیت 

کھ پیش   و قانون اساسی  ایران با تمام قدرت بھ محو آن کمر بستھ  است بداند 
از او مردمان دیگری با وسایل  بیشتر برعلیھ مردم  قیام  نمودند و سرانجام  در 

  ....سرازیری  سقوط  و سراشیب  بدنامی فرو افتادند
روح پاک پیغمبراسالم و تعالیم حضرت خیر االنام ، مردم آزاد فکر و مردم 

مستقل، با چنین  ایران را پشتیبان است و اجازه نخواھد داد کھ ملتی مسلمان و
افکار پست اھریمنی تسلیم بیگانگان شود و آزادی افراد کشوری برای جاه طلبی 

 …»افرادی بھ منظور خوش آمد دول استعماری بھ زنجیر غالمی کشیده شود
تعمقی در بند بند این اعالمیھ و لغات و الفاظی کھ در آن بھ کار رفتھ و دکتر 

کشیده ھنگامی تأثرانگیزتر است کھ بھ  مصدق را با چنین چھره ای بھ تصویر
زمانی کھ دکترمصدق قبول پست نخست : برگردیم ١٣٣٠پنجم  اردیبھشت

وزیری کرده است و در این تاریخ از سوی  آیت هللا  کاشانی  این نامھ  برای او  
  :فرستاده  شد

 دانم نمی شریف مزاج از ازاستعالم پس دکترمصدق، آقای جناب ھو، یا« 
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 صبح. کند تقدیس را عزیزم و کامکار برادر ھای فداکاری  و ماتزح چگونھ
 را حضرتعالی الوزرایی رئیس بخش خبرمسرت مصطفی آقا چشمی نور وقتی

 پیشگاه در اسالم خادم این ھای التماس و دعاھا کردم حاصل یقین من آورد،
. است  گردیده ملت آن از وسعادت وپیروزی است شده اجابت پروردگارقادرمتعال

 را خود دانای و الیق برادر موفقیت و سالمت و سعادت اینکھ جز کالم ختم در
 ابوالقاسم سید. باد کام بھ ایام ندارم دیگری توقع نمایم، مسئلت احدیت پیشگاه از

  »."کاشانی
  

  استعفای  وکال * 
جلسات ھفتگی وکالی مخالف در منزل آیت هللا کاشانی بھ صورت دیگری در 

را مرکز فعالیت قرار دادند و محل تحصن » مجلس«ار دیگر مخالفین ب. آمد
سرلشکر زاھدی مرکز تجمع ھمۀ مخالفین شد و سنگر مصونیت در عمارت 
پارلمان با حضور مخالفان دولت از ھر گروه ، محل مناسبی برای صدور  

البتھ .  اعالمیھ ھا، مقاالت تند مطبوعات در باری و توطئھ ھای ضد دولتی شد
تر معظمی  و بر کناری میراشرافی و بھادری از کار پردازی مجلس، ریاست دک

امکانات زیادی را از مخالفین سلب کرده بود ولی مع الوصف ما ھمھ روزه 
 شاھد رفت و آمد کسانی بودیم کھ از سردمداران گروھای ضد نھضت ملی بودند

 نفری و ھمچنین الیحۀ سلب مصونیت ٨مجلس، گزارش ھیأت  در دستور کار
انتخاب حسین مکی . از دکتر بقایی بھ اضافھ  استیضاح علی زھری قرارداشت

بھ عضویت ھیأت اندوختھ اسکناس نیز مشکل  فراوانی  برای دکتر مصدق از 
  .نظر  انتشار مسائل مالی  شد

دکتر مصدق خود در مورد این زمان و مشکالتی کھ سد راه او شده بود، در  
ات پس از آنکھ بھ تشریح شکست دولت کتاب خاطرات و تألم ٢۵۴صفحۀ 

انگلیس از مراجع بین المللی در جھت سقوط  دولت یاد می کند، اضافھ می 
  :نماید
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 نتیجھ داخلی توطئھ و المللی بین مراجع از خارجی سیاست چون....« 
 عده کھ معنا این بھ کرد، فراھم مجلس دست بھ را دولت سقوط زمینھ نگرفت،

 را دولت و بدھند رای دولت علیھ شدند حاضر دولت با قمواف نمایندگان از ای
 بھ را آن و کنند استیضاح نداد، اگر و دھد استعفا خود کھ بگذارند مضیقھ در

  »....کنند ساقط کافی رای نداشتن واسطھ
دکترمصدق سپس از انتخاب دو عضو مجلس در ھیأت نظارت اندوختھ  

ین مکی کھ در این زمان از اسکناس یاد می کند و با توجھ بھ انتخاب حس
مخالفین سر سخت  دکتر مصدق و در جرگۀ  وکالی  درباری در آمده بود، می 

  : نویسد
 ھیات عضویت بھ ] حسین مکی[دولت مخالف و تھران نمایندگان از یکی   

 شود حاضر اسکناس اندوختھ ھیات در جلسھ یک بود کافی شدو انتخاب مزبور
 کند تقدیم مجلس بھ اسکناس تومان میلیون ٣١٢ رانتشا بھ راجع گزارشی بعد و
 دولت سقوط دیگر طرز .بکشد کار از دست دولت کھ شود سبب زندگی گرانی و

 استیضاح. کنند ساقط را آن و بدھند منفی رای و استیضاح را دولت کھ بود این
 بھ مھمی غیر موضوع در] علی زھری [  تھران دیگر نمایندگان از یکی ھم را

 نماینده آن توانست می دولت نھ پیشامدھایی چنین با و بود کرده دیمتق مجلس
 بیش نھ و نکند دعوت اسکناس اندوختھ نظارت ھیات در حضور برای را تھران

 کرده وقت تعیین استیضاح برای ملی شورای مجلس نامھ نظام کھ ماه یک از
  .کند خودداری مجلس در حضور از است

 بھ ایران ملی نھضت کھ شد می سبب طریق ود این از ھریک بھ دولت سقوط 
ً  کھ دولتی دست بھ ایران ملت ھدف و شود خاموش خود خودی  رھبر حتما

 استقالل و آزادی از دم کسی وقت ھیچ دیگر و برود بین از نبود ملی نھضت
 گرفتم تصمیم کھ بود این. بماند استعمار زیربار ھمیشھ برای ایران ملت و نزند
 با اگر. بسپارم مردم دست بھ را مملکت سرنوشت و نشوم رت گرم آش از کاسھ
 تمام را خود کار و بماند دولت تا بدھند مجلس انحالل بھ رای موافقند دولت بقای
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 طور ھر کھ بیاید کار روی دیگری دولت و شود برکنار کار از دولت اال و کند
 .»...نماید عمل بدان باشد مملکت صالح

ر مصدق در فراکسیون نھضت ملی ارائھ داد تصمیم با چنین نظریھ ای کھ دکت
ابتدا اعضای فراکسیون نھضت . بر این شد کھ  طرح  در دو مرحلھ اجرا شود

ملی بھ صورت دستجمعی از وکالت استعفا  بدھند، چون با قلت تعداد وکال در 
دوره ھفدھم استعفای این عده  عمالً مجلس را از کار می انداخت  و بعد مقدمات 

فراکسیون نھضت ملی پس از یک جلسۀ طوالنی . فراھم شودرفراندوم الل و انح
کھ در مجلس تشکیل داد و گروه کثیری از نمایندگان مطبوعات داخلی و خارجی 
و خبرگزاریھا در صحن مجلس در انتظار بودند ، این اعالمیھ را صادر کرد و 

  :رائت  نمودسخنگوی فراکسیون، اصغر پارسا آن را در جمع  خبرنگاران ق
ً  چنانکھ تاسف کمال با چون ملی، شورای مجلس معظم ریاست«  ھم سابقا

 نمایندگی وظیفھ ادای برای مساعد ملی شورای مجلس کنونی وضع شده اعالم
 وسیلھ بدین ملی نھضت فراکسیون اعضای ذیل، امضاکنندگان ما ناگزیر نیست

. داریم می تقدیم ملی شورای مجلس ھفدھم دوره نمایندگی از را خود استعفای
 – حسیبی مھندس – سیدجوادی حاج – جاللی – پارسا – انگجی – اقبال – اخگر

 – زاده زیرک مھندس – ریگی – رضوی مھندس – ذکایی – دادور –خلخالی
 – فلسفی دکتر –شھیدی –شبستری – شایگان دکتر – شاپوری – سنجابی دکتر

 – میالنی – موسوی مجید – ملکی دکتر – مدرس – مجدزاده – قشقایی خسرو
  ».نجفی

  

  سخن* 
  

دمحم حسین  قشقائی  نیز کھ  در سویس  بستری  : دی  فراکسیون اضافھ کرد
است تلفنی استعفای  خود را اعالم  کرد ولی  در بارۀ آقای عبدهللا معظمی  چون 
ایشان از نظر مقام  ریاست مجلس وضع  خاصی دارند فراکسیون  مصلحت دید 
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ز جریان کار فراکسیون برکنار باشند، بدینجھت تقاضا شد کھ در کھ ایشان ا
اعالم این استعفای دستھ جمعی در . جلسۀ دیشب فراکسیون نیز شرکت ننماید

با این ترتیب . در کاخ مجلس شورایملی صورت  پذیرفت ١٣٣٢تیر  ٢۴روز 
روز بعد نیز عده ای . عضو مجلس ھفدھم  از عضویت  مجلس استعفا کردند ٢٧

دیگر از وکال از جملھ  بھاء الدین کھبد، ابوالفضل تولیت، دمحم ذوالفقاری، شھاب 
خسروانی و فتحعلی افشار نیز بھ جمع استعفا کنندگان پیوستند بھ طوریکھ تا 

تن از وکال استعفا خود را بھ دکتر معظمی رئیس مجلس  ۵٢تیر،  ٢۵ظھر روز 
  .دتسلیم  کردند و عمالً مجلس شورایملی تعطیل ش

  

  اوج مخالفتھا* 

  

برای جلوگیری از انحالل مجلس، دکترعبدالھ معظمی با دکتر مصدق وارد  

. مذاکره شد و خواستار  گردید تا از انحالل مجلس دوره ھفدھم صرف نظرشود

از سوی دیگر وکالی غیر مستعفی . اما دکتر مصدق این درخواست را نپذیرفت

صدق در جھت انحالل مجلس انجام دھد نیز با این دستاویز کھ ھر عملی دکتر م

است خود را وکالی قانونی مجلس شناختھ وچون ھنوز از مصونیت  غیر قانونی

پارلمانی برخوردار بودند با اجتماع درمنزل آیت هللا کاشانی بھ فعالیت  شدیدی  

  .دست زدند

دکترمصدق مدعی بود نقشۀ ماھرانۀ استیضاح از دولت از غائلھ نھم اسفند 

ندانی ندارد، تنھا  فرقی کھ دارد این است کھ در آن غائلھ ھدف جان دکتر فرق چ

مصدق بود و حاال سمت او، چون اگر مجلس در این شرایط رأی عدم اعتماد 

ولی مراجعھ بھ آراء مردم تمام این مشکالت را . بدھد دولت سقوط می کند

چھ باشد بھ مرتفع  می سازد و رأی ملت کھ حاکم بر سرنوشت و دولت است ھر 

  .مرحلھ اجرا  در خواھد آمد
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علت این تصمیم دکتر مصدق یک محاسبھ دقیق نسبت بھ میزان  قدرت مجلس 

آشکارا احساس میشد دیگر پارلمان کھ اینک مرکز . در سرنگونی  دولت بود

توطئھ و محل تحصن مخالفین است با سپرغیر قابل نفوذ مصونیت، از سحنرانی 

صدق و از تظاھرات خیابانی مردم ھراسی  بھ دل  راه ھای تھدید آمیز دکتر م

  .نمی دھد

شخصیتھای مؤثر ھوادار سابق دکتر مصدق چون حائری زاده، بقائی،  حسین 

مکی، شمس قنات آبادی  و در رأس تمامی این افراد،  آیت هللا کاشانی  این در 

بارزه ھ و فوق العاده  شدیدتر از وکالی در باری بھ مترفگصف مخالف قرار 

موازنۀ خود را از دست داده  مجلسعلیھ وی برخاستھ اند و کفھ ترازو  در 

  .است

ھمۀ سناتورھای ناراضی، کلیۀ  . روز شدیدترمی شد تنشھای سیاسی ھر

گروھی  از روحانیون    ،افسران کھ بھ دستوردکتر مصدق  باز نشستھ شده بودند

فھ آن دستھ از سرشناسان ناراضی ا اوضوع  و متمایل  بھ گروه مخالف بھ اضا

صحنۀ سیاست و اقتصاد کھ گرایش ھمیشگی بھ قدرت در بار و استیالی سیاست 

  .انگلیس در ایران داشتند،  در صف مخالفین دولت قرار گرفتھ و فعال بودند

ضعف دکتر مصدق در پیدا کردن راه حل  در این زمان بھ صورتی زننده،  

مناسب  برای مشکل نفت  عیان  شده بود و این ھمان ھدفی  بود کھ  در درجھ 

  .اول انگلستان و بعد آمریکا دنبال آن بودند

شاه با گسترش دام تزویر بر سر راه یاران سابق مصدق و نوید جانشین  

ت وزیری  شکاف ساختن بعضی از آنان بجای  دکتر مصدق در مسند نخس

ایا  برای نجات نھضت  ملی . بزرگی در وحدت سران  نھضت بوجود آورده بود

ایران  از توطئھ  دشمنان  داخلی و خارجی  در این برھھ  از زمام،  راه دیگر  

جز انحالل مجلس  ھفدھم وجود دشات؟ این سئوال در آن  زمان،  پاسخ  روشنی  

با دالیل  کسانی  کھ از تصمیم  ھای دکتر   نداشت، چون استدالل مخالفان  دولت
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مصدق  پشتیبانی  می کردند، از چنان  استحکامی  کھ بتوان بھ استناد آن یک 

  .نظر قطعی و مستدل  داده بھره مند  نبود

مخالفان  کھ شاید  قوی ترین و در عین حال شدیدترین آنھا گروه  یاران قدیمی 

.  ی از مسیر واقعی نھضت ملی بوددکترمصدق بودند،  ادعایشان انجراف و

آیت هللا کاشانی در اعالمیھ ھای متعدد وخود عناوینی چون یاغی طاغی، مطلق 

العنان ، دیکتاتور، صاحب افکار پست  اھریمنی و جاه طلب بھ دکتر مصدق 

اختیارات یکسالھ از دکتر  الیحۀایشان حتی با وجودی کھ قبل از . داده بود

و  ١٣٣٢بداری می کرد، در اعالمیھ  ھشتم مرداد مصدق و حکومت  وی جان

با چنان عصبانیتی کلیھ اعمال  دوران  زمامداری  دکتر مصدق  رفراندوم قبل از 

  :را نفی کرد کھ نوشت

ماه است کھ ایشان زمامدار است و در تمام این مدت یک   ٢٨اکنون  ...  « 

  »...شتھ قدم مفید  بھ حال  شما  کھ بتوان آنرا اسم  برد برندا

  : ایت هللا  کاشانی حتی از ملی شدن صنعت نفت بذینصورت  یاد کرد

مگر موضوع  ملی شدن نفت کھ با قیام عمومی و فداکاری  ملت رشید  ... « 

  »...ایران بوده است

در حالیکھ دھھا اعالمیھ و سخنرانی از ایشان وجود داشت کھ شخص  دکتر  

از جملۀ  این . ر در گذشتھ ستوده استمصدق را بھ عنوان یک خادم و خدمتکزا

 قبیل بیانات آیت هللا کاشانی مصاحبھ ایست کھ با خبرنگار مجلۀ معروف ھرالد

  ١٣٣٠رزونامھ شاھد مورخ سوم آذرماه  ۵٣۵تریبون انجام  داد و در شماره  

  :چاپ شد

دکتر مصدق مرحلۀ اول نفت را تمام  کرده تا ختم مرحلۀ دوم کھ بھره ... « 

ری  نفت باشد و ھم چنین انتخابات آزاد و ملی دوره ھفدھم برسرکارخواھد بردا

ماند و من و تمام ملت ایران بھ او کمال عالقمندی و پشتیبان را  ابراز می داریم 

  »..و ھیچ نیروئی قادر نیست او را ساقط  سازد
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  خداحافظی * 

  
مطبوعات اعضای فراکسیون نھضت ملی طی مراسم  جالبی  از خبرنگاران   

آخرین مرحلۀ  این خداحافظی  . و کارکنان  مجلس  شورایملی  خداحافظی  کردند
  .جلوی  در مجلس توسط  اصغر پارسا با نمایندگان مطبوعات  انجام گرفت

آیت هللا میالنی رئیس کمیسیون دادگستری مجلس پرونده قتل افشار طوس 
ر خبرنگاران در منضم بھ الیحۀ سلب مصونیت از دکتر بقائی را با حضو

  .صندوق  بزرگ مجلس بھ امانت گذارد 
ناسبت تظاھرات مردم در روز سی ام  ماز بامداد روز بیست و نھم تیر کھ بھ 

، تدارک وسیعی برای یک میتینگ ١٣٣١تیر، نخستین سالگرد قیام ملی سی تیر 
بزرگ در میدان بھارستان فراھم داشتھ بود، دکتر عبدهللا معظمی رئیس مجلس 

ھ کلیۀ  کسانی کھ در مجلس، تحصن اختیار کرده بودند اعالم کرد کھ کاخ ب
بھارستان را ترک گویند زیرا با تظاھرات مردم امکان بروز حوادثی علیھ 

  .متحصنین وجود  دارد
سرلشکر زاھدی از جملھ متحصنینی بود کھ  پس  از دیدار با دکتر  معظمی   

دکترمعظمی بھ منظور جلوگیری . دترک عمارت بھارستان دی صالح خود را در
از ھر پیش آمدی اتومبیل خود را در اختیار سرلشکر زاھدی  قرار داد و معاون  

  .گارد مجلس نیز بھ عنوان مستحفظ  در اتومبیل نشست 
ن روز ما  شاھد  تالش فراوان گروه غیر مستعفی بودیم کھ مانع رفتن آدر 

حضور زاھدی در عمارت  مجلس  : علت ھم روشن بود. زاھدی از مجلس بودند
اما وی  نپذیرفت و ھنگامی کھ قصد سوار .  پایگاه  مستحکمی برای مخالفین بود

شدن در اتومبیل رئیس مجلس را داشت در برابر پاسخ  خبرنگاران کھ پرسیدند 
از اینجا بھ کجا می روید گفت کھ فعالً  بھ منزلم می روم  تا بعداً ببینم  چھ می 

  !شود؟
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ھ از ترک تحصن سرلشکر زاھدی  با این تشریفات دکتر مصدق  نیز با البت

روز  ۴۶تیر بھ مدت   ٢٩اریبھشت  تا  ١۴سرلشکر زاھدی از روز  .  خبر بود
در مجلس متحصن بود و طی این مدت پایھ ھای بسیاری از توطئھ ھای بسیاری 

مخالفین  از توطئھ ھایی کھ منجر بھ کودتا شد با حضور افسران باز نشستھ و
  .سیاسی دکتر سیاسی دکتر مصدق  ریختھ شد

در میان متحصنین، دکتربقائی از ترک تحصن امتناع کرد و حاضر نشد  با 
دکتر عبدهللا معظمی کھ میل نداشت در این . دیگران کاخ  بھارستان را ترک کند

مورد ھیچگونھ مسئوولیتی را بھ عھده بگیرد ناچار بھ دکتر بقائی شرحی بدین 
  :مون نوشتمض

چون روزسی ام تیراجتماعات زیادی در مقابل مجلس است، حضور ...« 
جنابعالی در مجلس مصلحت نیست واز نظر مسئوولیتی کھ برای حفظ انتظامات 
مجلس بھ عھده دارم ، تمنی می کنم برای کمک بھ اینجانب در حفظ  انتطامات 

  » ....بود خواھد بھ  تحصن خود خاتمھ داده  موجب  مزید امتنان و تشکر
دکتر بقائی بھ این نامھ نیز ترتیب اثر نداد و در پاسخ رئیس مجلس مدعی شد  
  :کھ 
نمی تواند  گذاشتھ، دولت چطور دکتر مصدق دست جانی ھا را باز...«

مصونیت مجلس را حفظ کند؟  اگر در مجلس برای ما امنیت جانی وجود نداشتھ 
ی توانیم مصون از تعرض جنایتکاران باشد، در اینصورت در کدام نقطۀ کشورم

؟  اگر می خواھد از خود سلب مسئوولیت کنید اجازه بدھید گارد حزب ...باشیم
  » ...بیاید و حافظ  جان ما باشد  نزحمتکشا

دکتر معظمی بار دیگر از بقائی خواستار خروج از مجلس  شد و  وی نوشت 
د ندارد و لذا  تحصن کھ برای شما ھم مثل  دیگر نمایندگان ھیچ خطری وجو

  .دکتر بقائی نپذیرفت و در تحصن باقی ماند. شما موجبی ندارد
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  تحصن مجدد * 
  

صبح  ھواداران  : در بزرگداشت روز سی ام  تیر، دو گروه شرکت کردند
درھردو . دکتر مصدق  و بعد از  ظھر  گروه  منتسب بھ حزب توده و چپگرایان

. ز جملھ  خواست ھای میتینگ دھندگان  بودانحالل مجلس دوره ھفدھم ا میتینگ
مطلب قابل ذکر در میتینگ صبح این بود کھ از نقش آفرینان  قیام  سی ام  تیر و 
ھمرزمان دکتر مصدق در آنروز،  امروز  فقط آن عده بودند کھ وفادار مانده  و 

. دست از حمایت وی نکشیدند، ولی از گروه روی تافتگان ھیچکس دیده نمی شد
هللا  کاشانی، دکتر بقائی، حسین مکی، شمس قنات آبادی  و دیگر کسانی کھ  آیت

. روز سی ام  تیر سال گذشتھ در کنار دکتر مصدق و علیھ در بار می جنگیدند
  .اکنون در گروه در باریان علیھ دکتر مصدق   بھ پیکار برخاستھ بود

ل مجلس  از روز اول مرداد، مقدمات مراجعھ بھ آراء عمومی برای انحال
فراھم شد ولی مخالفین کھ دستشان از مجلس ھم کوتاه  شده بود جلسات  خود را 

  .در منزل آیت هللا کاشانی تشکیل می دادند
روز ششم مرداد، این جلسھ بھ مدت پنج ساعت تشکیل یافت و در پایان آن 
شمس قنات آبادی بھ خبرنگاران گفت کھ تصمیم گرفتھ شد اعضای فراکسیون 

و فراکسیون نجات  نھضت در عمارت مجلس متحصن شوند و  در منزل  آزادی 
  .آیت هللا  کاشانی  نیز  مجالس  وعظ  و سخنرانی  ھمھ روزه  بر پا گردد

سید مھدی میراشرافی کھ او نیز از کارگردانان این جلسھ بود، در تأیید سخنان  
منفردین غیر قنات آبادی اعالم کرد کھ غیراز اعضای دو فراکسیون جمعی از 

، درمجلس متحصن خواھند رفراندوممستعفی نیزعلیھ اقدامات دکترمصدق و 
آیت هللا کاشانی ضمن صحبت با خبرنگاران با تأیید آنچھ قنات آبادی و . شد

میراشرافی گفتھ بودند اعالم کرد کھ فردا صبح اعالمیھ ای نیز منتشر می کند و 
  .آگاه می سازد رفراندوم ق از مردم را از حقایق امور و منظور دکتر مصد
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اعالمیھ آیت هللا کاشانی علیھ دکتر مصدق کھ در ششم مرداد پخش شد و جراید 
در این . نیز انعکاس داشت، از شدیدترین اعالمیھ ھای ایشان علیھ مصدق بود

دولت رادیو را فقط برای مقاصد «: اعالمیھ مفصل، آیت هللا کاشانی یادآور شد
وعلیھ اشخاص صالحی کھ می توانند سد راه دیکتاتوری شخصی اختصاص داده 

آقای دکترمصدق السلطنھ بشوند بھ کار می برد لذا عقاید خود را بنوسیلھ بھ سمع  
  » .ھموطنان عزیز می رسانم

آیت هللا کاشانی ابتدا از تاریخچھ مبارزات دھسال پیش تاکنون کھ نھضت   
ین برده و نفوذ اجانب را نابود کند ملی توانست امثال ھژیر و رزم آرا  را از ب

یاد کرد بعد بھ انحراف دکتر مصدق اشاره نمود و با انتقاد از اعمال رئیس دولت 
  :نوشت

 کھ بپرسد یا کند مواخذه او از کھ است کس ھر اجنبی عامل او ادعای بھ ...«
 بر اصالحی قدم  یک چرا یا است کجا اید داده مدت این در شما کھ مواعیدی آن
 مرتکب خودتان گرفتی می ایراد دیگران بھ کھ را اعمالی چرا یا دارید مین

 ھای قوه تمام افترا و تھمت و ادعا و جنجال و ھو با یعنی ترتیب این با. شوی می
 تحکیم برای را راه ساعت بھ ساعت و برد بین از را مملکت در موجوده

 قوای تمام بر تا ترساخت ھموار خودسری و فردی حکومت و دیکتاتوری
 نظامی افواج و جنگی ارابھ و تانک چند اتکای بھ اکنون و گردید مسلط مملکت

 منحل را مجلس و رفراندوم خواھد می دارد دست در کھ ژاندارمری و پلیس و
 .کند
 گفتھ بار صد از بیش و کرده انتخاب خودش کھ را مجلسی مصدق دکتر آقای 
 بھ ندادن راه و استیضاح از فرار برای و ندارد قبول است ملی آن ٨٠ صدی کھ

 کھ زیادی ھای اسکناس حال بھ تا شده انتخاب مجلس طرف از کھ بانک ناظر
 را مجلس است تومان میلیون پنجاه و صد چھار حدود در ظاھرا و ساختھ منتشر

 رفراندوم آن انحالل برای و تعطیل استعفا بھ خود نوکران ساختن وادار با
 و ملی دھد می غیرقانونی اختیارات مصدق دکتر بھ وقتی مجلس این کند، می
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  » ....است اجنبی عامل کند، می استیضاح را او وقتی
آیت هللا کاشانی در این اعالمیھ بھ کلیھ بھ کلیۀ مأموران دولت اخطارکرد کھ 

، خالف قانون بوده و بھ رفراندوم ھر گونھ ھمکاری با دکتر مصدق در انجام 
ایشان شرکت کنندگان در . یب مصون نخواھند بودعنوان شریک جرم از تعق

را یک عده اوباش و رجالھ و چاقوکش معرفی کرد در پناه  تانک و  رفراندوم 
شرکت  رفراندوم وی از مردم خواست کھ در این .  ی  می دھندأارابھ  جنگی  ر

  .نکنند
ماه است دکتر مصدق با ھو و جنجال و  ٢٨آیت هللا کاشانی اعالم کرد کھ 

وام فریبی مردم را مشغول  کرده و برای اینکھ بھ حساب او نرسند ھر روز ع
بھانھ می گیرد و در حالیکھ وعده  داده بود ظرف یک ھفتھ  کار نفت را تمام  

  .کند بیش از دو اسال است کھ ھنوز اندر خم یک کوچھ است
صیل آیت هللا کاشانی از اختیارات و خرابکاریھای دولت و بدبختی مردم بھ تف

در  این اعالمیھ یاد کرد  و افزود کھ دولت دکتر مصدق برخالف موازین حقوق 
بشر و سازمان ملل متحد  بھ آزار و شکنجۀ زندانیان پرداختھ ودرحالیکھ خودش 
مجلس را تعطیل می کند از پشت رادیو نمایندگان اقلیت را مسبب تعطیل معرفی  

  .می نماید
بی وجدانی و بی انصافی و بی خبری « را  آیت هللا کاشانی اعمال دکترمصدق

وۀ دکتر مصدق و اعوان او را ھو و جنجال و تھمت و افترا یو ش» از خدا
ً بھ مصلحت اجنبی و زیان مملکت « دانست کھ  آنچھ تا امرزو کرده مستقیما
و از مردم خواست تا در امر استقالل مملکت و وحدت ملی و »  .بوده است

   :ایشان در پایان اتمام  حجت  کرد کھ . کنند آزادی  و مشروطیت دفاع
من آنچھ  فریضۀ  دینی وطنم  بود با شما در میان نھادم حاال خود می ...  « 
خداند . اگر توجھ نکنید  نادم  می شوید، در خالیکھ ندامت سودی ندارد . دانید

یتی  شاھد است صالح دین و دنیای این ملت را گفتم و درنزد  اولیای حق مسئوول
  »...ندارم
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  رفراندوم تحریم   *

  
بعد از صدور این اعالمیۀ شدید اللحن، آنچھ نیز در منزل ایشان از سوی  

وکالی مخالف  غیر مستعفی  بھ عنوان سخنرانی گفتھ می شد در ھمین حدود 
بھ ھمین جھت نیز شب جمعھ نھم مرداد بین طرفداران دکتر مصدق و . بود

کاشانی زد و خورد شدیدی در گرفت و منجر بھ اجتماع کنندگان در منزل 
  . دخالت  مأموران  انتطامی شد  کھ عده ای  مجروح  شدند

صادر کرد وطی   رفراندوم آیت هللا  کاشانی اعالمیۀ دیگری مبنی بر تحریم   
  :آن اعالم کرد

خانھ بر انداز کھ با نقشۀ اجانب طرح ریزی شده رفراندوم شرکت در ... « 
ولی عصر عجل هللا تعالی فرجھ و حرام است، البتھ ھیچ   مبغوض حضرت

  »...مسلمان وطنحواھی شرکت نخواھد کرد
در سخنرانی ھا و مصاحبھ ھا ی بعد ی نیز،  اعتراض  علیھ ورفراندوم  ادامھ 

ولی در جلسۀ سخنرانی دھم مرداد کار زدو خورد بین دو طرف منجر . داشت
از سوی ھوا داران  گروه مخالف   ٩ بھ مضروب و مصدوم شدن رئیس کالنتری

  .شده و یک  نفر مقتول و عده ای  مجروح و جمعی دستگیر شدند
دادستان فرمانداری نظامی تھران طی نامھ ای در تاریخ یازدھم مرداد 
خواستار تحویل مسببین واقعھ  کھ در منزل آیت هللا کاشانی پناھنده شده بودند 

داد، فرمانداری نظامی را طی نامھ ای متھم مر ١٣آیت هللا کاشانی در . گردید
در . کرد کھ بھ پیروی از سایر دستگاھھای دولت حقایق را وارونھ جلوه می دھد

این نامھ ضمن تشریح جریان زد و خورد، اعالم شده بود  کھ این ھواداران 
بودند کھ با » اوباش و چاقو کشان پان ایرانیسم و نیروی شوم « دولت یعنی 
بھ » مصدق پیروز است«د مسلح بھ کارد و چاقو و سرنیزه با شعار رھبران خو

مردم بی پناه و بی گناه در داخل منزل حملھ نموده و جمعی  را مضروب  و 
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  .مجروح  کردند
آیت هللا  کاشانی در این نامھ اعالم کرد کھ در نتیجۀ این حملھ طرفداران  دکتر  

  :مصدق
دیمی اینجانب و عضو مجمع مسلمانان مرحوم حداد زاده کھ از دوستان ق«   

اگر دادستان فرمانداری نظامی ...مجاھد بود بوسیلۀ کارد و چاقو شھید گردید
واقعاً عالقمند بھ کشف حقیقت ودستگیری و تعقیب محرکین ومسببین و مرتکبین 
این جنایات باشد می بایست آنھا را از فرمانداری نظامی رئیس شھربانی  وسایر 

نیت و انتظامات عمومی کھ جنایتکاران در پناه و مساعدت آنھا مسئوولین ام
  »...مرتکب این جنایات  شده اند خواستھ و تحت تعقیب قانونی قرار دھد

دکتر . انجام پذیرفت رفراندوم با چنین اوضاع و احوال متشنجی، مع الوصف  

مصدق در پیام مبسوطی خطاب  بھ ملت ایران با اشاره بھ کار شکنی ھای 

  : جلس ھفدھم اظھار داشتم

ارعمومی ملت اختالف حاصل شود و فکدر مواردی کھ بین مجلس و ا« 

مجلس یھ صورت یک دستگاه کار شکنی برعلیھ دولت در آید، مجلس منحل می 

چنانکھ افکار عمومی با . شود و قضاوت امر را بھ عھدۀ مردم محول می نمایند

اب و روانۀ مجلس می شوند تا بھ نظر دولت تطبیق کند نمایندگان دیگری انتخ

این ترتیب بین دولت و مجلس ھمکاری ایجاد شود و چرخ ادارۀ مملکت از کار 

بنابراین تنھا ارادۀ قاطبھ افراد ملت کھ دولت و مجلس بھ وجود آن قائم . نیفتد

آن کسانی کھ ادعا می کنند . است می توانند قضاوت قطعی در این باب بنمایند

نمی تواند در این باره اظھار عقیده کند سخت در اشتباھند زیرا  ملت حق ندارد و

تنھا ملت است کھ می تواند راجع بھ سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظھار 

  ...عقیده  کند

در کشورھای دموکراسی و مشروط ھیچ  قانونی باالتر از اراده ملت نیست، 

با آن مواجھ  شده با  بھ ھمین جھت دولت  در این لحظھ  تاریخی ، مشکلی را کھ
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  »....ملت در میان می گذارد

در محیطی بالنسبھ  آرام   ١٣٣٢مرداد  ١٢در تھران و حومھ، روز رفراندوم 

برگزار شد و نتیجۀ آن بدین  شرح اعالم  گردید کھ یک میلیون و پانصد و چھل 

 رفراندوم نتیجۀ . نفر مخالف  ۶٨و سھ ھزار و پانصد و چھل نفر موافق و 

مرداد انجام شد نیزبعداً اعالم گردید کھ در مجموع دو ١٩ھرستانھا کھ روزدرش

میلیون و چھار صد و سھ ھزار و سیصد وھشتاد و نھ نفر موافق و یکھزار و 

  .دویست و ھفت  نفر نیز با انحالل مجلس ھفدھم مخالف بودند
  

  استعفای رئیس  مجلس* 

  
) مرداد ١١( رفراندوم بل از البتھ دکتر عبدهللا معظمی نیز در آخرین روز ق

در حالیکھ اعضای  . استعفا کرد و امور مجلس را بھ عھدۀ مسؤوالن اداری سپرد
نفر تجاوز نمی کرد برای خود  ١٧فراکسیونھای مخالف عده  کھ تعدادشان از 

مجلس جدید تشکیل دادند و بار دیگر آیت هللا کاشانی را بھ ریاست مجلس، افشار 
س و میراشرافی و حمیدیھ را نیز بھ سمت کار پرداز انتخاب صادقی را نایب رئی

سپس دکتر بقائی از سوی فراکسیون نجات نھضت وحائری زاده از ! کردند
سوی فراکسیون آزادی نامھ ھائی بھ دکتر مصدق نوشتند و ضمن متھم ساختن 
وی بھ قیام علیھ آزادی و مشروطیت، خواستار شدند کھ قسمتی از اوقات رادیو 

آنھا ھمچنین . ان در اختیار مخالفین  قرار گیرد تا مطالب خود را بیان کنندتھر
مدعی شدند اگر دکتر مصدق چنین دستوری صادر نکند دلیل  وحشت  او افشای  

  .حقایق  است
بھ تھران بھ » اشرف  پھلوی« حادثھ غیر منتظرۀ این روزھا، ورود ناگھانی 

بتھ با شناسائی او گزارش بھ دکتر بود کھ ال» بانوشفیق«صورت مخفی با نام 
چون حضور وی در تھران  آنھم در آن شرایط نامناسب حکایت . مصدق رسید

از یک توطئھ می کرد، با فشار دکتر مصدق بھ شاه، وی دستور داد ضمن اینکھ 
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از ایران خارج شود بیانیھ ای نیز بھ امضای ابوالقاسم امینی کفیل » اشرف« 
  :شرح  صادر گردد وزارت  در بار  بھ این

نظر بھ  اینکھ واالحضرت اشرف پھلوی بدون اجازه از پیشگاه ھمایونی ... «
و بی اطالع  قبلی دربار شاھنشاھی دیروز بعد از ظھر بھ تھران وارد شدند با 
کسب اجازه از پیشگاه اعلیحضرت ھمایونی  بھ معظم  الیھا  ابالغ  شد کھ  فوراً 

  .از ایران خارج شود
پس نسبت بھ ھر یک از افراد خاندان جلیل سلطنت کھ رعایت تشریفات از این 

و مقررات مربوط بھ وزارت دربار کھ بستگی با حیثیت مقام شامخ سلطنت را 
  »...دارد ننماید با سخت ترین ترتیب عمل  خواھد

ولی بعدھا معلوم شد اشرف پھلوی کھ از سوم تا عصر ھشتم  مرداد بھ بھانۀ  
تھیۀ  پول  برای مخارج خود در اروپا  بھ تھران  آمده بود، در فروش اموال  و 

ھمین مدت کوتاه  مأموریت جاسوسی خود را برای رساندن پیام آمریکاییھا و 
  .انگلیسیھا بھ شاه و تدارک  کودتا  انجام  داده بود

  
  فرمان انتخابات *
  
فرمان  فوراً مراتب را برای صدور رفراندوم دکتر مصدق با اعالم نتیجھ  

  :جھت انتخابات دوره ھیجدھم  بھ شاه  نوشت
پیشگاه مبارک اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی، چون در نتیجۀ  مراجعھ بھ « 

، ملت ایران بھ انحالل ١٣٣٢آراء عمومی در تاریخ  دوازدھم و نوزدھم  مرداد 
ایملی رأی داده است، از پیشگاه مبارک اعلیضرت ردورۀ ھفدھم مجلس شو

نشاھی استدعا می شود امر و مقرر فرمایند فرمان انتخابات دورۀ  ھمایون شاھ
  ».ھیجدھم صادر شود تا  دولت مقدمات انتخابات را فراھم نماید

ھمزمان با ارسال این نامھ، دکتر مصدق بھ منظور جلوگیری از سوء استفاده 
ده مالکین و صاحبان نفوذ، با تجربھ ای کھ از انتخابات دورۀ ھفدھم بھ دست آور

بود، دستور داد بجای انجمنھای فرعی انتخابات ازاعضای شورای ده استفاده 
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شود وزارت کشور مأمور شد در نقاطی  کھ شورای  ده تشکیل  نشده ، فوراً  
  .اقدام گردد

نھ مجلسی وجود داشت  . در این ایام اتکای دکتر مصدق فقط افکار عمومی بود
مصدق بود ومردم و بھ ھمین  جھت  ونھ مقام مؤثر ورسمی دیگری، دولت دکتر

در صورتی کھ نخست . جدھم داشتیوی اصرار بھ آغازانتخابات دوره ھ
وزیران سابق سعی در ادامھ  قدرت و  حکومت   بدون مزاحمت  مجلس  داشتند 

اما غافل از اینکھ در .  ولی دکتر مصدق خواستار تشکیل فوری مجلس آینده بود
قارت خود را  بھ وطور دربست تسلیم انگلیس و ھمین زمان، شاه در منتھای ح

امریکا کرده بود تا براندازی دولت دکتر مصدق قدرت از دست رفتھ را ھر چند  
  .عاده  دھداپوشالی، با پذیرش نوکری محض بیگانھ 

  

  توطئھ ھای  پنھانی * 

  
در فاصلۀ بین تقاضای دکترمصدق برای صدور فرمان انتخابات دوره ھجدھم   

در این فاصلھ عوامل  کودتا خود را .  مرداد  فقط پنج  روز بود ٢۵ای  تا کودت
  .کامالً مجھز کرده بودند

سوای فعالیت وکالی غیر مستعفی و متحصن در مجلس کھ ما ھمھ روزه با 
گزارش «آنان مالقات ومذاکره داشتیم ومطالب مربوط بھ فعالیتشان تحت عنوان 

ی شد، دیگرگروھھای مخالف دولت نیز  در روز منعکس م» جریانات پارلمانی 
  .محرمانھ  در تدارک  کودتا بودند

وکالی غیر مستعفی . شاه از صدور فرمان انتخابات دوره ھیجدھم سرباز زد
قانونی نبوده و اگر بنا باشد مجلس منحل شود   رفراندوم رسماً اعالم کردند کھ 

نسبت بھ آینده » ضطراب ا« مملکت در یک . فقط باید بھ دستور شاه انجام پذیرد
  .و سرنوشت دولت دکتر مصدق و یا قدرت شاه  بھ سر می برد

در ھمین احوال دکتر فاطمی وزیر امورخارجھ در بیستم مردادماه پس از 
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در نخستین دیداری کھ نویسنده با وی . معالجھ نسبی از اروپا  بھ ایران بازگشت
بود گزارش کردم و داشتم، آن قسمت ازمسائل سیاسی کھ درحیطھ کارم 

دیدارھای  مشکوک وکالی غیرمستعفی درمجلس و رفتار بخصوص از
مرموزشان با افراد مختلف اظھار نگرانی شدید کردم و توضیح دادم کھ 

  .بخصوص نقش دکتر بقائی و حائری زاده  در این  میان  کامالً چشمگیر  است
راد سرشناس در زاھدی و اف بھ دکتر فاطمی یادآور شدم کھ عوامل سرلشکر 

ً بھ مجلس رفت و آمد دارند و وکالی غیر مستعفی نیز چون انحالل  بار منظما
مجلس را قبول ندارند و خود را وکیل مجلس می دانند از ھمۀ امکانات مجلس 
سوء استفاده می کنند و چون با استعفای دکتر معظمی، مجلس جزروسای 

کامل بھ امکانات مجلس و زیر  ادارات مسئول قانونی ندارد، این گروه با تسلط
سپر مصونیت و تحصن با عوامل مخالف بخصوص در ارتش و دربار در 

بھ دکتر فاطمی پیشنھاد کردم از ھر راھی کھ ممکن است، . ارتباط مستقیم دارند
دکتر مصدق را وادار سازد تا این کانون توطئھ و فساد را برچیند و بھ عملیات 

  .ستان  خاتمھ دھدمخربشان الاقل  در کاخ بھار
شادروان دکتر فاطمی بھ دفت بھ سخنانم گوش داد و قسمتھائی را ھم یادداشت 

اما واقعیت این بود  کھ توطئھ  علیھ حکومت  دکتر مصدق  از این مراحل . کرد
  )١۶. (گذشتھ بود
  

  

  



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ١٤١         رد  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ١٤٢         رد  ا

  

  

  

  :ایرج پزشکزاد

  »نظر حقوقیس از ل مجلقانون اختیارات مصدق و انحال«           
  

در نوشتۀ   یرج پزشکزادایرج پزشکزاد حقوقدان و نویسندۀ برجستۀ ایرانی ا
در " قانون اختیارات مصدق و انحالل مجلس از نظر حقوقی" خود تحت عنوان 

» اختیارات، رفراندوم وانحالل مجلس « اقدامات مصدقبھ حقوقی  یک بررسی 
نخست وزیری، یک مرحلۀ  اقدامات مصدق در دوران: پرداختھ استاینگونھ 

تازه از مبارزۀ نھضت ملی ایران برای استقالل و آزادی، و دنبالۀ طبیعی جنبش 
  .و انقالب مشروطیت بود

قانون اساسی مشروطیت، پیروزی بزرگ نھضت ملی، خیلی زود از طرف 
ھجوم قرار گرفتھ  مورد  –کھ آنرا خطری جدّی برای منافع خود دید   - استعمار 

  .ز محثوا خالی شده بودو بمرور ا
یا  –قانون اساس مشرطیت چھ بود؟ اصولی بود کھ برای خیر و صالح مردم 

برای تشیید مبانی دولت ونگھبان دستگاه معدلت و «بقول خود قانون اساسی 
بعنوان سنگ بنای جامعۀ نوین، بنیانگذاری شده بود تا قوانین و  -»آسایش

این اصول، پس از . ویب و اجرا گرددمقررات مملکت براساس آنھا تنظیم و تص
بیان کلیّات مربوط بھ مبانی قدرت و حدود و ثغور اقتدار ارگان ھای حکومت، 
تعیین چگونگی و میزان حقوق و امتیازات و تضمین ھای ملت را بھ قوانین 

  .مصّوب نمایندگان مردم احالھ  کرده بود
بان دستگاه نگھ« تردید نیست کھ اصول مذکور در صورتی می توانست 

باشد کھ قوانین محولۀ را نمایندگان منتخب مردم تصویب می » معدلت و آسایش 
اما، بھ کمک استعمار، در فاصلۀ میان  تصویب قانون اساسی و آغاز . کردند

تنظیم قوانین عادی، کھ بایستی بر مبنای آن قانون وضع می شد، یک دیکتاتوری 
گذاری بھ نمایندگان منتخب حکومت  تازه بھ وجود آمد کھ با واگذاری قانون
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بجای نمایندگان مردم، قانون اساسی را، با حفظ قالب و جلد خارجی اش، از 
مجالس فرمایشی قوانینی مناسب با ھداف و مقاصد دیکتاتوری . محتوا خالی کرد

وضع کردند، کھ نمونۀ بارز آن قانون تفسیر اصل ھشتاد و دوم است کھ از 
  .ین تضمین حقوق افراد جامعھ، چیزی باقی نگذاستاستقالل قضات، مھم تر

بھ این ترتیب، خط  تازۀ مبارزۀ ملیّون ایران، کھ  باز پس گرفتن حقوق   
و مصدق میراث دار نمایندۀ نھضت ملی . مصادره شدۀ ملت بود، ترسیم شده بود

، ریاست دولت را با ١٣٣٠درسال . ایران، از این بابت، وظیفۀ مھمی داشت
در دولت اولش دو . ء قانون اساسی و استقرار دمکراسی پذیرفتھ بودھدف احیا

 –اجرای قانون  ملی شدن نفت و اصالح  قانون انتخابات   - مادۀ برنامۀ دولت 
را بھ عنوان وسیلھ، برای وصول بھ ھدف احیای حقوق ملت، وجھھ ھمت قرار 

ملّی، با پشتوانۀ در امیدوار بود با گذراندن قوانین  تازه  از یک مجلس . داده بود
آمد نفت، راه را برای استقرار یک دمکراسی ، ضامن پیشرفت و سعادت ملت 

  »وسیلھ«ولی بھ علت مبارزۀ خارجی، بھ اجرای این دو برنامۀ. ایران،ھموارکند
در نتیجھ،  برای احتراز از فترت، . تا پایان عمر مجلس  شانزدھم موفق نشد

از این انتخابات بخالف انتظار، . ن قدیم انجام دادانتخابات مجلس را با ھمان قانو
با وجود این، از آنجا کھ . مجلسی با اکثریت مخالف اصالحات او سر در آورد

، در واقع  منتخب  مردم بود، بھ رغم مجلس  ١٣٣١پس از  قیام سی تیر 
 ٩مخالف، دیگر تأخیر را برای شروع اصالحات جایز ندانشت و یک برنامھ 

طبیعی است . امل اصالحات در تمام شئون کشور بھ مجلس تقدیم کردماده ای، ش
ً بازماندۀ ھمان عناصر  کھ اکثریت نمایندگان مجلس ھفدھم کھ از قضا، غالبا

چنین اصالحاتی کھ با منافعشان  مجالس دوران دیکتاتوری بودند، زیربار
و تنھا راه موجود گرفتن اختیارات موقت  می کرد، نمی رفتند برخورد

در مرحلۀ اول  قانون اختیارات اگر. انونگذاری، بھ پشتیبانی آراء مردم بودق
بمالحظۀ فشار افکار عمومی، بھ آسانی بھ تصویب مچلس رسید،  تقاضای تمدید 
. آن، در سر سید  مھلت شش ماھھ ، مورد مخالفت اکثریت نمایندگان قرار گرفت
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اکثریت نمایندگان ه  ھر چند باز بعلت حمایت مردم تصویب شد،  ولی مبارز
ھر چند باز بعلت حمایت مردم  تصویب شد، ولی مبارزه  اکثریت . قرار گرفت

و اتھام قانون شکنی مصدق، بھ . مجلس را برای ساقط کردن دولت تشدید کرد
مصدق ناچار، برای . یکی از سالح ھای مخالفان برای کوبیدن او، مبدل گردید

ت متوسل شد و بنا بھ ارادۀ مردم مجلس قضاوت بین دولت و مجلس بھ آراء مل
بھ عمر کوتاه  مدت دولت او  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ولی کودتای . را منحل کرد

  .پایان  داد
رژیم کوتاه، کھ موفق شده بود مصدق را از صحنھ خارج کند و یھ زندان 
بیندازد، برای مکدّر ساختن  چھرۀ او کھ در میان مردم ھمچنان نماد آزادی و 

از جملھ اندیشمندان شاھنشاھی . ود، از ھیچ کوششی فروگذارنکرددمکراسی ب
اتھام قانون شکنی را، کھ سالح مبارزۀ مخالفان برای ساقط کردن دولت  

از آن زمان . اوبود، تا پایان عمر رژیم، بھ ھر مناسبتی عنوان می نمودند
تھام را تاکنون نیز، بعضی مدعیان  تاریخ  نویسی، بھ استناد گفتۀ آنان، این ا

  .بدون مطالعھ و تحقیق کافی، تکرار می کنند
، و مواد نھ گانۀ ١٣٣١مرداد  ٢٠من، پس از نقل متن قانون اختیارات مصوب

برنانۀ دولت مورد اشاره در قانون اختیارات، ابتدا ایرادات مخالفان درباب قانون 
ط  بھ اختیارات را مورد بررسی قرار می دھم و  پس از آن،  بھ ایرادات مربو

  .نحالل مجلس می پردازم
بھ آقای دکتر دمحم مصدق نخست وزیر اختیار داده می شود کھ  –مادۀ واحده « 

از تاریخ  تصویب این قانون تا مدت شش ماه  لوایحی را کھ برای اجرای مواد 
مجلس شورای  ١٣٣١گانۀ برنامھ دولت ضروری  است و جلسۀ  ھفتم مرداد   ٩

ھ نموده و پس از آزمایش آنھا را تقدیم  مجلس  نماید ملی تصویب شده است، تھی
  » .و تا موقعی کھ تکلیف آنھا  در مجلسین تعیین  نشده الزم  االجرا می باشد

  :مواد  نھ گانۀ دولت  عبارت بود از 
 .ھا اصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شھرداری. ١
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یل در مخارج و برقراری اصالح امور مالی و تعدیل بودجھ بھ وسیلۀ تقل. ٢ 
 .غیرمستقیم]ھای  مالیات [ھای مستقیم و در صورت لزوم مالیات

اصالح امور اقتصادی بھ وسیلۀ افزایش تولید و ایجاد کار و اصالح . ٣ 
  قوانین 

 ای   هماد ٩برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون  بھره. ۴ 
 .م کشوری و قضایی و لشکریھای اداری و قوانین استخدا اصالح سازمان. ۵ 
  ایجاد شورای محلی . ۶ 
   " اصالح قوانین دادگستری. ٧ 

  اصالح  قوانین مطبوعات  – ٨
  . اصالح  قوانین  امور فرھنگی  و بھداشتی  و وسائل ارتباطی  - ٩ 

  
  ایرادات مخالفان* 

  
ھ از ایرادات سیاسی ھمراه باجار و جنجال بعضی از  نمایندگان مخالف  کھ پای

و مبنای  قانونی نداشت بگذریم و بھ انتقاداتی کھ ھمراه با استدالل حقوقی بود، 
  .نظری بیندازیم

کھ در واقع ایرادھای حقوقدانان مخالف  –مفصل ترین و قانونی ترین ایرادھا 
در نامۀ رئیس مجلس، آیت هللا کاشانی، خطاب بھ ھیئت رئیسھ  - دولت بود

  :ر شروع  می شدمجلس، عنوان شده بود، کھ اینطو
 شورای مجلس بعھده قانونگذاری حق اساسی قانون متمم ٢٧ اصل در چون«
 محاکم بھ و شرعیات در شرعیھ بھ محاکم قضاییھ قوه و است گردیده محول ملی

 واگذارشده اجراییھ قوه و دولت ھیئت عھد در قوانین اجرای و عرفیات در عدلیھ
 منفصل و ممتاز یکدیگر از ھمیشھ برای را مزبور ثالثھ قوای ٢٨ اصل در و

 مشروطھ حکومت و اساسی قانون روح کھ مزبور مواد از تخلف و است نموده
 و است العنانی بھ مطلق تسلیم و خودسری برابرحکومت در تمکین باشد می
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  )١(» ... باشد می اساسی قانون صریح مخالف
ون اساسی و متمم البتھ آیت هللا کاشانی، ضمن این نامھ بھ مواد دیگری از قان

نیز اشاره کرده بودۀ کھ بیشتر جنبھ تبلیغاتی داشت تا حقوقی و استدالل اساسی 
قانون   ٢٨و  ٢٧تفویض  اختیارات با دو اصل  -  ١: او بھ دو ایراد بر می گشت

نمایندگان مجلس در امر  قانونگذاری  حق توکیل غیر  - ٢. اساسی متباین است
  .ندارند

ر حقوقی این ایرادات، ابتدا نگاھی سریع بھ اصل امتیاز و برای ارزیابی اعتبا
کاملترین و روشن ترین بیان این اصل، کھ از . انفصال قوای ثالثھ، بیندازیم

فلسفۀ سیاسی قرن ھجدھم ریشھ گرفتھ، در کتاب روح القوانین مونتسکیو است، 
می جامعھ، مطرح  » اطمینان خاطر« کھ آن را بھ عنوان یک وسیلھ و ابزار

  .کند
مونتسکیو، براساس این فکر کھ ھر صاحب قدرتی کششی بطرف سوء استفاده 
از قدرت پیدا می کند،  نتیجھ گیری می کند  کھ برای جلوگیری از امکان سوء 

  .استفاده ، باید قدرت را تقسیم  کرد
برای چگونگی این تقسیم کافی است کھ وظائف و مسئولیت ھای یک حکومت  

 -وضع قانون :  این وظائف و مسئولیت ھا سھ نوع است. یم را در نظر بیاور
بعبارت دیگر وظائف . حل و فصل اختالفات بموجب این قانون -اجرای قانون 

و می گوید کافی است کھ ھر یک از این وظائف . قضائی -اجرائی  - قوای مقننھ 
  .بھ عھدۀ سازمان مشخصی گذاشتھ شود تا حفظ حقوق شھروندان  تضمین  گردد

در انقالب فرانسھ، وقتی مسئلۀ جدائی قوای سھ گانھ مطرح شد، انقالبیون 
تندرو، این جدائی قوا را، کھ از نظر مونتسکیو یک تکنیک سیاسی، بعنوان 
تقسیم مسئولیت ھای مملکت برای جلوگیری از سوء استفاده مسئولین بود، بھ 

قوای سھ گانھ   بھ این معنی کھ گفتند. چشم یک دگم فلسفۀ سیاسی نگریستند
و وقتی ملت نمایندگان خود را بھ ادارۀ  امور می . اجزاء حاکمیت ملّی است

گمارد، بھ بعضی وکالت  قانون گذاری و بھ برخی اختیار اجرائی و بھ جمع 
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  .دیگری قدرت قضائی می دھد
کردند، خیلی   ١٧٩١انقالبیونی کھ این دُگم قوای ثالثھ را وارد  قانون اساسی  

ً  بالفاصلھ بھ غیر عملی بودن آن پی بُردند و در قانون اساسی زود، ت قریبا
این نوع برداشت ھا از قوای حاکمھ، کھ در عمل بھ یک . کنارش گذاشتند ١٧٩٣

جدائی مطلق و متحجر قوا منجر می شود، امروزه  بکلی  فراموش   شده و 
ود، بعنوان و اگر ھنوز بھ تئوری انفصال قوا اظھاراعتقاد می ش. متروک است

یک وسیلۀ تسھیل کار قوای مسئول کشوراست، نھ بعنوان پیشگیری سوء استفاده 
  .از قدرت، کھ بھ آن منظور راه ھای  دیگری ھست

در نتیجۀ اصرار و تأکید منتقدان مصدّق، براینکھ انفصال و امتیاز قوای ثالثھ 
ئی فاقد ادعا »روح قانون اساسی است«  -موضوع اصل بیست و ھشتم متمم   –

گفتن ندارد کھ روح قانون اساسی، . وزن و اعتبار و بقصد حملۀ سیاسی است
بی تردید اصل بیست و ششم است کھ می گوید قوای مملکت  ناشی از ملت 

اصلی کھ متأسفانھ منتقدان مذکور، نھ پیش از مصدق و نھ بعد از او . است
  .حرمتش را نگھ داشتند

  
  اساسی انفصال قوای ثالثھ در قانون * 

  
قوای  « : ببنیم اصل بیست و ھشتم متمم قانون اساسی ایران چھ می گوید 

ھمیشھ از یکدیگر ممتاز و منفصل ] اجرائیھ  –قضائیھ  –مقننھ [ ثالثھ مزیور 
بلژیک گرفتھ   ١٨٣١متمم قانون اساسی  ایران از قانون  اساسی  . »خواھد بود

ازین شرعیھ ، عمدتاً  ترجمھ از شده است، غیر از بعضی احکام  مربوط  بھ مو
با مقایسۀ  این دومتن مالحظھ می کنیم کھ اصل بیست و ششم ما .  آن قانون است

قوای ( اصل بیست و ھفتم ما . بلژیک است ٢۵، عیناً مادۀ )منشأ قوای مملکت(
مجموع  مواد روی ھم  -غیراز شرط عدم مخالفت با موازین شرعیھ  –) مملکت
انجمن ھای ایالتی و (ژیک است و اصل بیست و نھم ما بل ٣٠تا  ٢۶ریختۀ 
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ما در قانون اساسی بلژیک معادلی  ٢٨ولی اصل . بلژیک است ٣١مادۀ ) والیتی
امتیاز و ( دقیقاً روشن است کھ قانون نویسان ما، این اصل بیست و ھشتم . ندارد

ساسی احتماالً از قانون ا –را از قانون اساسی دیگری ) انفصال قوای ثالثھ 
گرفتھ اند و بعنوان ترمز سرکشی ھای دمحم علی شاه  قانون  -فرانسھ  ١٨۴٨

  .شکن و قلدر، بین اصل بیست و ھفتم  و بیست و نھم  جا داده اند
پس اگر امروز بگوئیم  کھ اصل بیست و ھشتم  روح قانون اساسی است، 

امتیاز  ناچار باید بپذیریم  کھ قانون اساسی بلژیک فاقد روح است چون اصل
درحالیکھ  می دانیم این قانون، دراروپا، . وانفصال قوای ثالثھ درآن وجود ندارد

بعنوان یک شاھکار درایت سیاسی شناختھ شده و غیر از ما، مدل و مورد  تقلید 
کشورھای متعددی ، مثل اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، رومانی و ھلند، قرار گرفتھ 

  . است
: قت قوۀ مجریھ، در صورتی کھ واجد سھ شرط بھر حال، قانونگذاری مو 

مدت معین، موضوع  معین و الزام تصویب نھائی پارلمان، باشد، بھ ھیچوجھ، 
دمکراسی . آنطورکھ ادعا شده، ناقض دمکراسی و زمینۀ  مطلق العنانی، نیست

در . از مغرب زمین مدل گرفتھ ایم. پارلمانی ابتکار و اختراع ما نبوده است
ائی کھ نمونھ و سر مشق ما بوده اند، اگر اصل انفصال قوای سھ دمکراسی  ھ

ً در قوانین اساسی  -گانھ  را قبول داشتھ اند   ً  یا تلویحا اعم  از اینکھ صراحتا
دولت ھا مکّرر بھ این شیوه  متوسل شده اند و کسی  بھ آنھا   - شان آورده باشند

رن بیستم در اعلب در طول ق.ایراد زیر پا گذاشتن دمکراسی نگرفتھ است
کشورھای دمکراتیک اروپا، امری رایج بوده است برای نمونھ، در فرانسھ، 

در این . بخصوص پس از جنگ اول جھانی، مکّرر مورد عمل قرار گرفتھ است
موارد، پارلمان موافقت کرده است کھ دولت برای مدت معینی در موضوعات 

مثالً بدنبال شورش . نین  بپردازدمعینی، از طریق  لوایح  قانونی، بھ وضع  وقوا
، پارلمان  ١٩٣۴و آشوب  دست راستی ھا و طرفداران فاشیسم در پاریس، در 

ماه از  ٨فوریھ ، بھ دولت اختیار داد کھ بمدت   ٢٨بموجب قانون مصوب 



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ١٤٩         رد  ا

  

  

  

طریق لوایح قانونی بھ حل و فصل بپردازد و باستناد این تفویض اختیارات، 
ز یکصد الیحۀ قانونی امضاء  کرده است در در دولت، در مدت مقّرر بیش ا

کھ  آلمان نازی چکسلواکی را مورد ھجوم   سالھای بعد از آن نیز، پس از آن
قرار داد و ھیتلر در نطق خود در پراک، نواحی بوھم و موراوی را تحت 

، قانون ١٩٣٩مارس  ١٨الحمایۀ آلمان اعالم کرد، مجلس ملی فرانسھ در 
نخست وزیر را برای  وضع قوانین » ادوارد دالدیھ« دۀ اختیارات فوق العا

الزم، از طریق  لوایح  قانونی، بھ رغم  مخالفت سوسیالیست ھا و کمونیست ھا، 
  .تصویب کرد

، ژنرال شارل دوگل برای ١٩۵٨بعد از جنگ دوم جھانی ھم، وقتی در سال 
ژوئن، از  ٣و  ٢نجات فرانسۀ گرفتار بحران، بھ حکومت خوانده شد، در تاریخ 

اختیارات دوگل، عالوه . مجلس ملی برای مدت شش ماه، اختیارات  کامل گرفت
بر ارادۀ امور از طریق لوایح قانونی، مأموریت تھیۀ یک قانون اساسی جدید ھم 

در انگلستان، مادر . گداشتھ شود رفراندوم بود کھ پس از تھیھ و تصویب بھ 
معرفترین مورد، اختیارات . ددمکراسی پارلمانی، ھم موضوع سابقھ دار

مجلس عوام، در برابر اوضاع بحرانی .  است»  نویل چمبرلن« تفویض شده بھ 
اروپا، نتیجۀ ترکتازی ھای آلمان ھیتلری، فردای روز  امضای  عھد نامۀ عدم 

اختیارات کامل   –١٩٣٩اوت   ٢٣ –تھاجم آلمان و اتحاد جماھیر شوروی 
مات عاجلی برای تدارک دفاع انگلستان می چمبرلن را کھ می بایستی تصمی

، با تفویض ھمان اختیارات بھ وینستون ١٩۴٠مھ  ١٠و . گرفت، تصویب کرد
اصوالً تجربۀ سیاسی . چرچیل کھ جای چمبرلن را گرفت، موافقت کرد

دمکراسی ھا نشان داده است کھ در دنیای امروز، از توسل بھ این راه حل،  
، با رعایت سھ شرط مدت معین، موضوع معین و البتھ، ھمانطور کھ گفتھ شد

  .الزام تصویب پارلمان  در سر رسید مھلت، گریزی نیست
تا آنجا کھ بعضی کشورھا الزم دیده اند کھ برای سھولت کار، و شاید احتراز 
از چون و چرای  مخالفان سیاسی، این تکنیک حکومت را قوانین اساسی شان 
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  .صریخاً پیش بینی کنند
قانون اساسی کنونی جمھوری فرانسھ، مقرر داشتھ کھ دولت می تواند  از جملھ

برای اجرای برنامھ ش از پارلمان اختیاربگیرد کھ برای مدت محدودی از 
و این درحالی است کھ ) ٢.(طریق لوایح قانونی، بھ وضع قوانین الزم بپردازد

ده ولی ھر چند در متن قانون نیام. اصل انفصال قوا ھمچنان مورد نظراست
بعنوان مقدمۀ قانون  – ١٧٨٩ –اعالمیۀ حقوق بشر و شھروند انقالب کبیر

  .این اعالمیھ  مذکور است ١۶مزبور حفظ شده و انفصال قوا در مادۀ  
این یاد آوری ھم الزم است کھ در ایران نیز تفویض اختیارات از طرف 

صدق، وزیر بھ دکتر م: برای نمونھ. مجلس شورای ملی بھ وزیران سابقھ دارد
بھ مستشاران آمریکائی، دکتر میلسپو، رئیس کل مالیۀ  – ١٣٠٠مالیھ، آبان 

و گفتنی  ... ١٣٠۵بھ علی اکبر داور، وزیر عدلیھ، بھمن  - ١٣٠١ایران، مرداد 
است کھ بعضی از منتقدان اختیارات اخیر مصدق، کھ آنموقع و در آن موارد 

  .نده بودندامکان و اقتدار از انتقاد داشتند، ساکت ما
  

  عدم حق توکیل غیر* 
  

  :حقوقدانان  شاھنشاھی  ایراد دیگری ھم گرفتھ  بودند
از طرفی حدود اختیار نمایندگان مجلس شورای ملی در حدود وکالتی ... « 

است کھ بموجب قانون بھ آنھا واگذار شده و حق واگذاری قانونگذاری را بھ غیر 
  ».ش  قانونی استندارند و روشن است چنین عملی فاقد ارز

آنھا بھ قاعده ای . این ایراد یک مغلطھ و یک تاکتیک مبارزه سیاسی است 
استناد می کنند کھ اگر در حقوق خصوصی معتبر است در حقوق اساسی قابل 

اصل عدم حق توکیل غیر کھ در متون حقوقی با اصطالح معروف . استناد نیست
کالت واگذارشده نمی تواند بھ و« بھ این معنی است کھ ) ٣(التینی وارد شده

  ».دیگری واگذار شود
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در فرانسھ،  -  ١٩۵٨در سال  –از قضا، پنج سال بعد از زمامداری مصدق 
بمناسبت قانون اختیارات  ژنرال دوگل، مخالفان در مجلس، ایراد مشابھی را 

  .زیرا پایھ حقوقی صحیحی نداشت. عنوان کردند کھ مورد قبول قرار نگرفت
سیاست شناس و استاد حقوق اساسی، در این باب بھ » دو ھاملاولیویھ « 

صراحت می نویسد کھ اصل عدم حق توکیل غیراگردرحقوق اداری معتبراست، 
و در صورتی کھ در قانون اساسی . نمی توان آنرا بھ حقوق اساسی تعمیم داد

منع نشده باشد، مانعی برای واگذاری حق موقت قانونگذاری از طرف  پارلمان 
، یکی دیگر از کارشناسان »ژرژ بوردو«  -)۴.(ھ دولت محسوب نمی شودب

حقوق اساسی فرانسھ  دلیل حقوقی دیگری نیز براین توجیھ، می افزاید بھ این 
دولت، با صدور لوایح  قانونی، در واقع قانون تفویض : صورت کھ می گوید

وانین تجاوز در نتیجھ ازھمان نقش مأمور اجرای ق. اختیارات را اجرا می کند
و نباید از نظر دور داشت کھ خود قانون تفویض اختیارات شرایطی . نمی نماید

یعنی محدود است بھ موضوع معین و مدتی کھ . را بھ دولت تحمیل می کند
نتیجۀ آنکھ، ایرادھای  ) ۵(مشخص شده و در نھایت، الزام تصویب نھائی پارلمان

ق توکیل غیر از سوی نمایندگان، مباینت اختیارات با قانون اساسی و عدم ح
زیرا ارزش . عنوان شده از سوی مخالفان را باید ایرادھای سیاسی دانست

حقوقی ندارند و ناچار در زمینھ و ردیف تالشھا برای ساقط کردن دولت قرار 
از . ایرادھای  دیگری ھم در مخالفت با قانون اختیارات اقامھ گردید. می گیرند

ق ایراد کردند کھ در مجلس ششم، تفویض اختیارات بھ جملھ، مخافان بھ مصد
  .داور، وزیر عدلیھ را خالف قانون  اساسی دانستھ بود

تھ ای  اشاره  کمصدق بعدھا،  ضمن توجیھ  تقاضای اختیارات  از مجلس، بھ ن
می کند  کھ می تواند توضیح این تضاد عنوان  شده از سوی  مخالفان  باشد، می 

  : نویسد
قانونی، دادن اختیارات  در مواقع  عادی آن ھم بھ اشخاصی  کھ از  از نظر«  

آن بھ نفع بیگانگان  استفاده  کنند، چون مخالف مصلحت است ، مخالف  قانون 
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ولی در مواقع  جنگ و غیر عادی، دادن اختیارات موافق . اساسی ھم ھست
برای  چون قانون اساسی برای مملکت است نھ مملکت. روح قانون اساسی است

آیا اعطای اختیارات کھ در ھیچ کجای قانون اساسی تحریم ...قانون اساسی 
  )۶(» ...نشده، آن ھم  برای سالمت یک ملت مخالف قانون اساسی  است؟

امروز با فاصلھ بھ . ، کنھ فکر او را می نمایاند»مصلحت« عنوان کردن لفظ  
اختیارات  داور در  وقایع آن دوران می نگریم، می بینیم کھ مخالف مصدق با

دورۀ ششم و مخالفت نمایندگان دورۀ ھفدھم با اختیارات مصدق ، از یک منبع  
  .سرچشمھ  می گیرند

مصدق، بعنوان نماینده درمجلس ششم، بھ روشنی می دید کھ می خواھند 
آبان   ٩و  ٧در جلسات . اختیارات را بھ شخصی بدھند کھ او را خوب می شناسد

ع  قاجاریھ ، شاھد تالش  خستگی ناپذیر او برای استقرار ، بمناسبت خل ١٣٠۴
دیکتاتور بوده است و با اختیارات چنین شخصی در عدلیھ ،  دورنمای  استقالل 

آنطور کھ بعد ھا با تفسیر اصل ھشتاد و دوم  متمم  قانون اساسی   –قضات را 
مخالفت . استمی دیده است و موافقت با آنرا بھ مصلحت نمی دیده  -اتفاق افتاد 

مصدق بعنوان اینکھ اختیارات مخالف قانون اساسی است، بھانھ و تاکتیک 
وگرنھ مصدق حقوقدان . سیاسی او برای مخالفت با حکومت استبدادی بوده است

می دانست، و حقوقدانان شاھنشاھی، می دانستند، کھ اعطای اختیارات موقت 
ی پارلمان، کھ درھیچ  برای موضوع معین و مدت معین بالزام تصویب نھائ

ھمان گونھ کھ مصدق با . کجای قانون اساسی منع نشده، ضد دمکراسی نیست
تفویض اختیارات بھ داور وزیرعدلیھ، نگران، ازبین رفتن استقالل قضات کھ 

دربار شاھنشاھی اختیارات  کمی بعد اتفاق افتاد بوده است، نمایندگان طرفدار
شاه می دانستند و بھرحال، مخالفت با  مصدق را خطری برای اقتدار حکومتی

این اختیارات، در متن سلسلھ مانورھائی قرار می گیرد کھ در نیمھ دوم سال 
  .، برای ساقط کردن دولت انجام گرفت١٣٣١
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  بن بست  سیاسی  و انحالل  مجلس * 
  

، موقععیت طرفداران دولت، با اعالم موجودیت  ٣١بعد از قیام سی تیر
ولی خیلی زود . ی نھضت ملی، مستحکم و قدرتمند می نمودنفر ٣٢فراکسیون 

، نامزد نھضت ملی  ٣١مرداد ماه   ١۶در . این یکپارچگی دچار نقصان شد
رأی بھ  ۴٧رأی آورد و مخالفان، آیت هللا کاشانی را با  ١٠برای ریاست، فقط 

ولی موضوعی کھ موجبعلنی شدن اختالفات در داخل . ریاست انتخاب کردند
یون شد، بخصوص  تقاضای تمدید اختیارات برای یک سال، دردیماه فراکس
ھر چند قانون تمدید اختیارات براثر فشار افکار عمومی تصویب . بود١٣٣١

شد، ولی مقارن آن جمعی از عضای فراکسیون نھضت ملی بھ صف مخالفان  
  .دپیوستن –مصدق کھ در راه مبارزه با دولت ازھیچ اقدامی فروگذار نمی کردند 

از جملھ اقدامات مخالفان برای تضعیف دولت و ساقط  کردن آن تا  بھار  
 - ربودن و قتل رئیس شھربانی  ١٣٣١اسفند  ٩، می توان بھ توطئھ ١٣٣٢

انتخاب یکی از مخالفان بھ  –ممانعت از تصویب گزارش ھیئت ھشت نفری 
تیضاح ولی آخرین اقدام، اس. عضویت ھیئت نظارت اندوختۀ اسکناس، یاد کرد

کھ  راه نجاتی  برای دولت  باقی  نمی . دولت از سوی یکی از مخالفان  بود
ً بھ اخذ رأی . گذاشت حضور در مجلس برای پاسخگوئی بھ استیضاح، الزاما

منتھی می شد و برای ھیچکس تردیدی نبود کھ رأی اکثریت مخالف بھ اضافۀ  
  .جداشدگان از نھضت، رأی عدم  اعتماد  خواھد بود

در ایاالت متحده . ید فراموش کرد کھ قضیھ نفت بھ بن بست رسیده بودنبا
دولت ایران آخرین . امریکا جمھوریخواھان زمام امور را در دست گرفتھ بودند

 ١۶پیشنھاد مشترک انگلیس و آمریکا را نپذیرفتھ بود و دولت انگلستان در تاریخ
ین پیشنھاد او پذیرفتھ ، ضمن اعالمیھ ای اعالم کرده بود کھ اگر ا١٣٣١اسفند 

  )٧. (نشود، دیگر مذاکره ای در میان نخواھد بود
مصدق، وارث بیش از  یک قرن  مبارزۀ ملت ایران برای آزادی و استقالل،  
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  .بر سر یک دو راھی  فرا گرفتھ بود 
مصدق، وارث بیش از یک قرن مبارزۀ  ملت ایران برای آزادی و استقالل، 

یکی تمکین بھ قضا و قدر و وضع پیش . رفتھ بودبر سر یک دو راھی  قرارگ
دیگری مقاومت در برابر نیروھای . آمده در مجلس کھ نتیجھ اش معلوم بود

  . مخالف بھ پشتیبانی ملت برای نجات نھضت ملی بود
در مذاکرۀ فراکسیون ملی با مصدق، راه حلی کھ بنظر رسید و ارا ئھ شد این 

ندگان، مجلس تعطیل گردد و برای تجدید بود کھ با استعفای جمعی  از نمای
تن اعضای باقیمانده فراکسیون از نمایندگی  ٢٧. انتخابات نظرمردم خواستھ شود

تن دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون نھضت ملی   ٢۵روز بعد . استعفا کردند
  .خطری  را کھ  از طرف مجلس متوجھ  دولت بوده  متذکر شده اند

ھ یکی از نمایندگان مخالف دولت با چھل رأی بھ دلیلشان ھم این بوده ک
عضویت ھیئت نظارت  براندوختۀ اسکناس انتخاب شده کھ ممکن است راجع بھ 
انشار اسکناس مصاحبھ ھای مضری بکند  کھ پول ایران تنزل کند و دولت در 

وط دولت از طریق قو این چھل رأی ھمان است کھ برای س. نتیجۀ آن ساقط شود
این بود کھ پس از تأمل وفکر زیاد :  و در پایان افزود.ھ شده استاستیضاح تھی

ممکن بود مردم خودشان ھم . ھیچ راھی غیر از رجوع بھ مردم بھ نظرنرسید
بنابراین اصرار دولت درابقای  خود نھ . خستھ شده و با  مبارزه موافق نباشند
  )٨(»...برای مملکت مفید بود نھ برای دولت

دوم ابراز مخالفت کردند و آیت الل کاشانی در اعالمیھ ای، روحانیون با رفران
شرکت در رفراندوم خانھ برانداز کھ با نقشۀ اجانب طرح «:چنین فتوی داد

ریزی شده  مبغوض حضرت ولّی عصرعجل هللا تعالی فرجھ و حرام است و 
  )٩(».البتھ  ھیچ مسلمان وطن خواه  شرکت نخواھد کرد

مرداد، بھ اکثریت قریب دومیلیون رأی در مقابل   ١٩و  ١٢مردم در رفراندوم 
مصدق با اعالم نتیجۀ، از شاه  . ھزار رأی  مخالف، بھ انحالل مجلس نظر دادند

ولی شاه  جوابی  .  تقاضا کرد کھ فرمان انتخابات  مجلس  ھجدھم  را صادر  کند
  .نداد  و ھمزمان  با کودتا، بی خبر ، کشور را ترک کرد
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  ل  در رژیم  پارلمانی مسئلھ انحال* 

  
انحالل مجلس بوسیلۀ رفراندوم، بھانھ ای بدست مخالفان برای متھم کردن 

«  نامید کھ » صیاد آزادی « آیت هللا  کاشانی او را . توری، دادامصدق بھ  دیکت
از آن زمان  )١٠. (»در کشور مشروطۀ ایران بھ خیال خداوندگاری  افتاده است

ھمواره دستاویز حملۀ طرفداران بال شرط  شاھنشاھی  نیز مسئلھ انحالل مجلس
برای بررسی موضوع، ابتدا ببینیم انحالل مجلس در رژیم  . بھ مصدق بوده است

یکی از » ژرژ بوردو « بھ این منظور نظر . پارلمانی چھ محل و موقعیتی دارد
  .را می اوریم) ١١(علمای بزرگ  حقوق سیاسی 

  :اشتھ باشد ولی  در مجموع  باید  رعایت شونداوضاع و احوال  تفاوت ھائی د
  برابری  بین مجریھ   و مقننھ   - ١
  ھمکاری  بین دو قوه  - ٢
عمل   رد وجود  طرق قانونی  اقدام  متقابل  ھر قوه  نسبت  بھ دیگری  - ٣

مالحظھ می شود  کھ تمام  اصالت نظریھ  رژیم  پارلمانی بھ این امر وابستھ 
نھ پارلمان نباید موفق شوند کھ تفوقی مستمر بر دیگری  است کھ نھ دولت و

ورند و تعادل بین آنھا باید بوسیلھ یک نظارت مداوم افکار عمومی آبدست 
از اینجاست کھ گاه سیستم پارلمانی را حکومت  افکار عمومی  نام . تضمین شود

  .داده اند
حالل پارلمان  اما ، برای احتراز از طول کالم، فقط  اصل سوم را کھ بھ  ان

  .مربوط می شود نقل  می کنیم
  اقدام متقابل ھر قوه  نسبت بھ دیگری   - ٣

ھمکاری بین دو قدرت سیاسی اصلی، مجریھ مقننھ، میسر نمی گردد مگر 
. آنچھ الزم است تفاھم  است نھ تبعیت. آنکھ با یکدیگر نیروی  برابر داشتھ باشند

می افتد؟ اگر قوۀ مجریھ نخواھد بھ نظر  ولی اگر تفاھم  ممکن نگردد، چھ اتفاقی
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مقننھ گردن بگذارد، یا اگر پارلمان  بخواھد  خود را  از قید  ادارۀ  امور بوسیلھ  
دولت خالص کند؟  راه حل مسئلھ اینست کھ ھر یک  از دو قوه  از وسایل 

تیب و دقیقاً در تر. اقدامی  قانونی کھ نسبت بھ دیگری در اختیار دارد استفاده کند
  .و نظام  این وسائل است کھ خطوط اصلی  پارلمانتاریسم تجلی  می کند

ً دولت  -مسئولیت دولت ً اقدام مقننھ نسبت بھ مجریھ بوسیلھ  –عموما عموما
ضمانت اجرای . کنترلی است کھ پارلمان در بارۀ فعالیت دولت اعمال می کند

کھ در بارۀ ھر اقدام  این کنترل، مسئولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان است
آنھا، حتی اقدام کامالً قانونی شان، ممکن است عنوان شود و وزیری کھ پارلمان  

  .نسبت بھ او علناً  اظھارعدم اعتماد کرده  ناچار است استعفا نماید
در مقابل تھدیدی کھ با مسئولیت دولت متوجھ قوه مجریھ  –انحالل پارلمان 

مجریھ بھ وسیلھ ای در اختیار داشتھ باشد کھ از است، نھایت اھمیت دارد کھ قوۀ 
این وسیلھ حق منحل کردن پارلمان است کھ . تعبّد در برابر پارلمان احتراز نماید

تنھا این حق است کھ . اگر وجود نداشتھ باشد، پارلمانتاریسم واقعی وجود ندارد 
تنھا . دبھ دولت اجزاه می دھد کھ چیزی غیر از یک مأمور اجرای پارلمان باش

  .اوست کھ استقالل قوۀ مجریھ را و در نتیجھ برابری قوه ھا را تأمین  می کند
انحالل مجلس بعنوان . بعبارت دیگر وابستھ و پیوستۀ رژیم  پارلمانی است

. یک وسیۀ  اقدام دولت در مقابل پارلمان، یک مھرۀ اساسی پارلمانتاریسم  است
.  ان یا تمکین می کند ویا استعفا میدھدمعموالً دولت در صورت  اختالف با پارلم

ولی چھ بسا پیش آید کھ سیاستی را کھ می خواھد دنبال کند چیزی است کھ معتقد 
است با ارادۀ واقعی کشورھمسازاست و درھر صورت تنھا سیاستی است کھ 
منافع ملت را تأمین می کند ھر چند مورد مخالفت اکثریت پارلمان است در این 

د از رئیس کشور بخواھد کھ با حمایت از نظر او پارلمان را صورت می توان
بھ این . ی دھندگان بین دولت و اکثریت پارلمان قضاوت کنندأمنحل کند، تا ر

درکشورھائی کھ . نھاد دمکراتیک است جھات است کھ انحالل بھترین
 پارلمانتاریسم بھ نحوه احسن مورد اجرا است، مثالً در انگلستان، انحالل شیوه

  )١۴( » .عادی پایان یافتن اقتدار مجلس شده است
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  مسئلھ انحالل مجلس در قانون اساسی * 

  
نویسندگان قانون اساسی ایران کھ مردان دانا و زیرکی بودند، حق انحالل 
مجلس را از ترس سوء استفاده احتمالی دمحم علی شاه قلدر، بھ موردی منوط و 

ا، درمجلس شورای ملی مورد محدود کردند کھ امری، پس از تصویب سن
کھ دراین صورت . موافقت قرارنگرفتھ و مشاوره دو مجلس نتیجھ ای نداده باشد

مجلس سنا ودولت، ھر یک جداگانھ رأی بھ انحالل بدھند فرمان انحالل صادر 
  .می شود

زیرا کھ اصل . در واقع این حقی بود کھ در اصل چھل ھشتم بھ دولت می دادند
می داشت مادام کھ مجلس سنا منعقد نشده، امورفقط بھ چھل و ھفتم مقرر 

و بھ قرائن  متعدد، ملیّون ایران بھ ایجاد .  تصویب مجلس شورای ملّی می رسد
متعاقباً  نیز در طول چھل و چند سال تا حدود . مجلس سنا نظر موافقی نداشتند

حقوق در . دوران ملّی شدن نفت، تشکیل سنا را عمداً بدست فراموشی سپردند
اساسی قاعده ای  وجود دارد کھ بموجب آن وقتی یک مادۀ قانون اساسی بھ عمد 

بموجب این قاعده، کھ بھ . مدتھا بالاجرا گذاشتھ شود، منسوخ محسوب می گردد
 ( Coutume Constitutionelle) »عرف اساسی « فارسی شاید بتوان آن را

  .بودترجمھ  کرد، نھاد سنا در ایران اصوالً منسوخ شده 
، ١٣٢٨ولی بعلت اواضاع واحوالی کھ وارد آن نمی شویم، دراردیبھشت سال 

مجلس  مؤسسانی  تشکیل دادند کھ  مأموریت عمده اش سلب انحالل از دولت 
اعلیحضرت ھمایون « :مسئول، و واگذاری آن بھ پادشاه غیرمسئول بود

جداگانھ یا  شاھنشاھی می توانند  ھر یک از مجلس  شورای ملی و مجلس سنا را
  ».ھر دو  مجلس را در آن واحد منحل  نمایند

ھشتم، از ھمان موقع  مورد اعتراض  شدید  این تغییر حکم اصل چھل و
نمایندگان مجلس شانزدھم آنرا  مورد انتقاد . ملیبون دمکرات ایران قرار گرفت
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دکتر مصدق،  نمایندۀ  اول تھران در مجلس شانزدھم، مکرر . سخت قرار دادند
طرحی   ١٣٢٩خرداد   ٢٣بھ بی قانونی این قاعده جدید تاخت و حتی در جلسھ  

مبنی بر الغاء اصل چھل و ھشتم جدید بعلت غیر قانونی بودن مؤسسان و این 
پیشنھاد کھ اصل چھل و ھشتم قدیم بعنوان تفسیر مجلس در جای خود بماند، 

طول دورۀ شانزدھم بھ  ولی در  تمام –) ١۵. (تقدیم  کرد کھ البتھ بجائی نرسید
ھر مناسبتی این تجاوز را کھ بنام مؤسسان  بھ حق ملت  کرده بودند بشدت  

دکترمصدق، در برابر مشکالت  تازه ای کھ از  ١٣٣٢از تیر ماه . انتقاد کرد
ناحیۀ مجلس برای دولت ایجاد شده و  کا را بن بست کشیده  بود،  بھ  فکر  

کھ خود  می نویسد دو چیز او را  بھ این فکر  آنطور. منحل  کردن مجلس  افتاد
یکی انتخاب حسین مکی بعنوان عضو ھیئت نظارت در اندوختھ اسکناس . کشاند

و دیگری استیضاح دولت کھ اولی احتماال موجب افشاء میزان اسکناس چاپ  
بقا و سقوط  دولت  ... « شده و در نتیجھ تصمیم می گیرد از مردم نظر بخواھد 

ابع رأی مردم  یعنی صاحبان حقیقی مملکت کردم کھ چنانچھ با ابقای خود را ت
  ) ١۶(»...ادامھ دھم واال دولت دیگری روی کار بیاید دولت موافق است من بکار

قانون  اساسی در اختیار شاه   ۴٨ولی حق انحالل مجلس بموجب اصل جدید 
اسد و از طرفی بود  و مصدق کھ ھیچگاه  نخواستھ بود این حق را برای شاه بشن

مطمئن بود کھ  اگر از شاه انحالل مجلس را بخواھد مورد  موافقت قرار نخواھد 
او این . گرفت –یعنی ھمھ پرسی  –گرفت، تصمیم بھ استفاده از تنھا راه موجود 
  :بود چنین توجیھ کرد ١٣٢٨اقدام  خود را کھ بر خالف مصوبۀ مؤسسان  
لت ایران سرگرفتھ  بود و باز م برفرض این مجلس مؤسسان روی ابتکار

بفرض اینکھ اعضای آن ملت انتخاب کرده بود، مجلس مؤسسان نمی توانست از 
مردم سلب حق کند و در یک موقع حساسی  ملت نتواند عقیدۀ خود را ابقای 

مجلس مؤسسان کھ  مدعی نماینده مردم بود، . مجلس یا انحالل آن اظھارنماید
  )١٧(» این حق محروم کند؟چطور می توانست مردم را از 
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  نمونھ ھائی در دمکراسی  ھا* 
  
در پایان این بحث، دومتال از پایداری دو شخصیت تاریخی دیگر،  در امری  

مخالفت لجوجانۀ  کھ آنرا بھ خیر و صالح ملت دانستند، واقدام آنھا، در برابر
  :نمایندگان و قضاوت نھایی ملت، را  نقل می کنیم

  .دوم،  نخست وزیر انگلستان است (William Pitt)پیت یک مورد ویلیام  
بھ رغم مخالفان ، در مجلس عوام جانشین   ١٧٨٣ویلیام پیت، وقتی در سال 

. لرد بورث شد، خود را در برابر  تظاھرات مخالف مجلس مکلف بھ اسعفا ندید
 مجلس با تمام قوا  با او بھ مخالفت برخاست و ظرف سھ ماه، شانزده بار پیاپی
او را در اقلیت  قرار داد  ولی پیت،  کھ مصّمم  بود بھ برنامۀ  اصالحاتش جامۀ 

برنامھ اصالحات را بھ اطالع عموم رساند و وقتی . عمل بپوشاند، استقامت کرد
دانست کھ مردم نظریاتش را درک کرده اند وآنھا را تأیید می کنند، از شاه 

. بپردازد مجلست بین او و خواست  کھ مجلس را منحل کند و ملت بھ قضاو
  ١۶٠زیرا  . مجلس منحل شد و  مخالفانش در تجدید انتخابات  کامالً  خرد شدند
  ) ١٨. (کرسی از دست دادند و مجلس جدید کامالً دراختیار او قرار گرفت

دو گل کھ در سخت ترین و تاریک . دیگری، مورد ژنرال شارل دوگل است

، در ١٩۶٢خدمت کمر بستھ بود، در سال ترین ایام حیات ملت فرانسھ، بھ 

حالیکھ از طریق انتخابات دو درجھ ای، مقام ریاست جمھوری را داشت، 

تشخیص داد کھ بخاطرترقی و تعالی فرانسھ، اصلح اینست کھ رئیس  جمھوری 

ً از طرف مردم انتخاب شود برای اصالح مادۀ مربوطھ در قانون . مستقیما

ولی از آنجا کھ می بایستی قبالً موافقت  .اساسی بھ رفراندوم متوسل شد

مجلسین را برای مراجعھ بھ آراء عمومی جلب می کرد و می دانست کھ 

چنین تغییری نمی روند، بدون موافقت آنھا بھ رفراندوم   نمایندگان زیربار

در مجلس ملی فرانسھ اکثر قریب بھ اتفاق گروه ھای سیاسی سر . توسل جست

تشکیلی » کارتل نھ« لیھ دوگل، بقول خود او، یک بھ اعتراض برداشتندو ع
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 :خطاب بھ ملت فرانسھ گفت ۶٢اکتبر   ١٨دوگل در پیام  . دادند

و . من از شما مردم فرانسھ می خواھم در این امرمھم نظرتان را ابراز کنید«  

با جمھوری  اعتقاد دارم کھ ھیچ چیزازاین نظرخواھی دمکراتیک تر، سازگارتر

  ) ١٩(»فرانسوی تر نیست  ھ کنم،فو اضا

ً ھمگی احزاب ازچپ و راست علیھ این  مچلس فرانسھ، کھ درآن تقریبا

رفراندوم متحد شده بودند، دولت را کھ با پیشنھاد دوگل موافقت کرده بود، 

ود مجلس را منحل  خستفاده از اختیارات ادوگل ھم با . اسیضاح و ساقط کرد

گل دائر برانتخاب رئیس جمھوری با آراء ودمردم فرانسھ نھ تنھا پیشنھاد . کرد

مستقیم را در رفراندوم تصویب کردند، کھ در مجلس جدید اکثریت فوق العاده 

را  با شکستی » کارتل نھ« ای کھ برای رئیس جمھوری بوجود آوردند، احزاب

  ) ٢٠.(خرد کننده  از مجلس راندند

ن واقعی مردم طرف گواینکھ آنھا با نمایندگا –اقدام این دوشخصیت تاریخی

با این تفاوت کھ دولت ھای . بھ نوعی، رفراندوم  مصدق را بھ یاد آورد –بودند 

ً با یک کودتای سازمان یافتھ بوسیلھ خارجی سرنگون نشد، تا  آنھا متعاقبا

مخالفان بتوانند، درفضای بستۀ حاکم بررژیم کودتا، بھ خود کامگی و 

  .ن  بسازنددیکتاتوری و تجاوز بھ دمکراسی متھمشا

اینگونھ  اقدامات، کھ با لفظ  قانون تطبیق  نمی کرده  ۀبرای قضاوت در بار 

قانونیست . است باید بھ تفاوت بین قانونیت و مشروعیت یا حقانیت توجھ داشت

در . یک خصوصیت صوری است، یعنی با لفظ قانون مطابقت داشتھ باشد

کومت یا یک نھاد ح. حالیکھ مشروعیت یا حقانیت خصوصیت ماھوی است

  -ی سبدین معنی  کھ بموجب  یک قانون  اسا. حکومتی ممکن است  قانونی باشد

این . ولی  مشروع  یا حقانی نباشد  –کھ خود  آن طبق  قانون تدوین  شده باشد 

اصل  میشود و  بھ این حت ، در مورد نھادھای  حکومتی، از موافقت ملّی یحقان

یا مجلس نمایندگان یا ھر نھاد حکومتی  دیگر مشخصھ است کھ می توان دولت 
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  .تسرا کھ منتخب  واقعی  ملت  باشد  مشروع  یا حقانی  دان

نونی ، ولی  بعلت  تأیید  ملی نامشروع  یا ابنابراین،  اقدام  مصدق نیز، غیر ق

او نیز، مجلسی را منحل  کرد کھ اگر طبق  قانون  بوجود آمده . استحقانی بوده 

زیرا دومیلیون نفر بھ انحالل آن و تنھا ھزار نفربھ بقایش  .نبودبود، مشروع 

  .رأی داده بودند

  

  رفراندوم* 
  

ایراد فرعی مخالفان بھ مصدق  توسل بھ رفراندوم  بود کھ می گفتند در قانون  

  . اساسی نیست

ایراد بھ رفراندوم، بھ این دلیل کھ در قانون اساسی نیست، ایرادی کامالً   

زیرا کھ ھر چیزی کھ در قانون اساسی پیش . و پایۀ  حقوق نداردسیاسی است 

موضوع رفراندوم، خیلی پیش ازآن، در محیط . بینی نشده، الزاماً مغایرآن نیست

سیاسی ایران مکّرر عنوان  شده و ھیچگاه  مورد  ایراد مغایرت با قانون اساسی 

یخواھی  ربمناسبت سروصدای جمھو١٣٠٢ازجملھ درسال . قرارنگرفتھ است

، بمناسبت تغییرسلسلۀ ١٣٠۴طرفداران سردارسپھ، یا در جلسھ ھای آبان 

بعد . پادشاھی، کھ چون  موضوع بھ نحو دیگر منتفی شد، بھ مرحلۀ عمل نرسید

بھ رفراندوم متوسل شد، ھر چند نان  ١٣۴١از مصدق نیز، حکومت درسال 

  .بر آن گذاشت»  تصویب  ملی « پوششی 

نظر خواھی از موکل کھ منشأحق است، بجای نظر خواھی  بھرحال و اصوالً  

البتھ آرمانی ترین . از وکیل او، بحکم ساده ترین منطق، کامالً جایزاست

ولی از آنجا کھ . حکومت آنست کھ ملت، صاحب حق، مستقیما حکومت کند

عمالً غیر ممکن است کھ ھر بار اتخاذ  تصمیم برای امور جامعھ  الزم  می آید،  

مردم  در محلی اجتماع  کنند و نظر خود را ابراز می نمایندد، از میان خود  ھمۀ 
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شیوۀ آرمانی . کسانی را انتخاب می کنند کھ بھ نمایندگی آنھا تصمیم بگیرند

دمکراسی مستقیم کھ ژان ژاک روسو خود آنرا تنھا در ملتی  متشکل از خدایان  

ماند، ولی ملت ھای قابل اجرا می دانست، بعلت اشکاالت مادی متروک 

دمکرات حق تصمیم گیری برای خود را محفوظ داشتھ اند و درکشورھای  

متوسل   رفراندوم دمکراتیک ھرگاه ابراز عقیدۀ عامۀ مردم ضروری بنماید، بھ 

ً حکم صریحی در قانو در . اساسی داشتھ باشد نمی شوند بدون اینکھ الزاما

لت، برای پیوستن بھ بازار مشترک اروپا پارلمانتاریسم دنیا، دو رانگلستان، ما د

، ١٩٢۶در ایتالیا دولت در ژوئن سال . متوسل شد ١٠٧۵ژوئن  رفراندوم بھ 

در حالیکھ .  برای انتخاب بین رژیم سلطنتی یا جمھوری، بھ رفراندوم دست زد

  .رفراندوم درھیچ متن اساسی ایتالیا وجود نداشت١٩٢٨تا تصویب قانون اساسی 

  : خطاب بھ ملت، گفت ١٣٣٢مرداد   ۵رفراندوم ، ضمن پیام  مصدق درتوجیھ

 است، قائم آنھا وجود بھ مجلس و دولت كھ ملت، افراد قاطبھ اراده تنھا”  

 راجع تواند مي كھ است ملت تنھا ...  بنماید باب این در قطعي قضاوت تواند مي

راسی  در کشورھای  دمک. كند عقیده اظھار مملكت وسرنوشت خود سرنوشت بھ

  )١٧)(٢١(» .و مشروطھ  ھیچ قانونی  باالتر از  ارادۀ  ملت نیست

  
  

  :توفیق دکترعباس

 » مصدق دکتر عزل فرمان نبودن یا بودن قانونی باره در«           
  

در باره قانونی بودن یا نبودن  «در پژوھشی از نظر حقوقی دکترعباس توفیق
رازی است کھ بین موافقان و سالیان د: می نویسد»  فرمان عزل دکتر مصدق

مخالفان دکتر مصدق، قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق بھ 
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صورت سئوال مطرح است ولی متأسفانھ تا کنون جواب کامل کافی وافی 
درنتیجھ این موضوع . حقوقی، با توجھ بھ ھمھ جوانب کار، بھ آن داده نشده است

ی مانده است و برای عده دیگر در این برای عده ای ھنوز بھ صورت سئوال باق
 ] ١. [مورد ھنوز ابھاماتی وجود دارد

مخالفان دکتر مصدق می گویند در غیاب مجلس، شاه حق عزل نخست وزیر 
آنان بھ عنوان دلیل، چند مورد را ذکر می کنند کھ قبل از دکتر مصدق . را دارد

. ا نصب کرده اندنیز، در غیاب مجلس، شاھان وقت، نخست وزیرانی را عزل ی
 . مخالفان دکتر مصدق، این موارد را راست می گویند

موافقان دکتر مصدق می گویند پس از انقالب مشروطیت، عزل و نصب 
نخست وزیرانی کھ در زمان تعطیل مجلس صورت گرفتھ خالف قانون بوده 

اساس «: است و چنین استدالل می کنند کھ طبق اصل ھفتم متمم قانون اساسی
مظھر اساسی مشروطیت مجلس » .طیت، جزئاً و کالً تعطیل بردار نیستمشرو
لھذا نھ تنھا عزل و نصب نخست وزیران کھ در زمان تعطیل مجلس . است

شورای ملی خالف قانون اساسی بود بلکھ خود تعطیل مجلس شورای ملی نیز 
 . کامالً خالف قانون اساسی بود

بتوان یک بار و برای ھمیشھ بھ  امید است با این بررسی ھمھ جانبھ حقوقی،
  .خاتمھ داد –یا الاقل بھ این جدل  –این بحث 

  
  در حکومت ھای مشروطھ  * 

  
بدواً دریابیم آیا اصوالً در حکومت ھای مشروطھ شاه حق عزل و نصب 

 نخست وزیران را دارد یا خیر؟ 
رییس دولت و . است» فعال مایشاء«در حکومت ھای سلطنتی مطلق شاه 

ھرکس را دوست داشتھ باشد می تواند بھ صدراعظمی یا نخست . ت اوستمملک
وزیری منصوب کند و ھرکس را دوست نداشتھ باشد می تواند بھ اراده خود 
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 . عزل نماید
دیکتاتوری یا حکومت ھای  اما فلسفھ انقالب ھای آزادی خواھان و ضد

ملت ھا مسلط مشروطھ این بود کھ حکام و شاھان دیگر بر جان و ما و ناموس 
نباشند و یک نفر سرنوشت میلیون ھا نفر را تعیین نکند و مردم، سرنوشت خود 

حکومت برگزیده مردم باشد و نھ منصوب . و حکومت ھای خود را تعیین نمایند
 . حکام و شاھان

این مقالھ بر اساس اصول قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، تحصیالت  - *
دانشکده حقوق دانشگاه تھران، مشاھدات عینی،  و تحقیقات حقوقی نگارنده در

اطالعات، (مجلدات دوره ھای روزنامھ ھای خبری عصر آن زمان تھران 
و کتب متعدد دیگری کھ در این زمینھ نگاشتھ شده، ) کیھان و باختر امروز

عالوه بر آن، نگارنده در آن دوران یک فعال سیاسی بوده . نوشتھ شده است
. و دستھ و جمعیت و گروھی عضویت نداشتھ استاست کھ در ھیچ حزب 

ھمچنین او در دوره ھای شانزدھم و ھفدھم مجلس شورای ملی، خبرنگار 
 . پارلمانی روزنامھ توفیق بوده است

» مراجعھ بھ آراء مستقیم مردم«حکومت برگزیده مردم، از طریق مردم، 
و باالخره انتخاب » انتخاب نمایندگان با رأی مردم«است یا بھ وسیلھ ) رفراندوم(

 . دولت ھا با رأی نمایندگان مردم
در تمام حکومت ھای مشروطھ سلطنتی، از جملھ در سوئد، نروژ، دانمارک، 

بلژیک کھ قانون اساسی ایران از آن اقتباس شده است، ... انگلستان و ھلند و 
شاه یک مقام بسیار محترم تشریفاتی » .شاه سلطنت می کند و نھ حکومت«

مسئولیت و اختیار کلیھ امور با . بدون مسئولیت است) نسالً بعد نسل(ی ھمیشگ
نخست وزیران و وزرا است و فرامین از نظر تشریفات بھ امضای شاه یا ملکھ 

 . در عصر جدید فقط شاھانی می مانند کھ بھ حکومت آلوده نشوند. می رسد
 در قانون اساسی مشروطیت ایران 

ً حق عزل و نصب و اما در قانون اساسی مشروط یت ایران آیا شاه شخصا



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ١٦٥         رد  ا

  

  

  

 نخست وزیران را داشت یا خیر؟ 
سلطنت ودیعھ ای است کھ بھ «: متمم قانون اساسی ایران ٣۵طبق اصل  – ١

 » .موھبت الھی از طرف ملت بھ شخص پادشاه مفوض شده
مالی است کھ بھ عنوان امانت نزد « بھ معنای » ودیعھ « ھمانطور کھ آگاھید 

حقوق «نیز از » سلطنت«و این بدان معنی است کھ حتی » .ذارند کسی می گ
است » امانت دار«شاه . بھ شاه امانتاً داده می شود» از طرف ملت«. است» ملت

بھ ھیچ وجھ حق ھیچ نوع دخل و » امانت دار«و نتیجھ حقوقی آن اینکھ اوالً 
ھرگاه » مانتصاحب ا«ثانیاً . را ندارد« امانت«تصرف و یا تغییر و تبدیل در 

بر ھمین اساس بود کھ سلطنت را . خود را پس بگیرد» امانت«بخواھد می تواند 
 . از احمدشاه گرفتند و بھ سردار سپھ دادند

کلیھ فرامین و دستخط ھای پادشاه «متمم قانون اساسی،  ۴۵طبق اصل  – ٢
در امور مملکتی وقتی اجرا می شود کھ بھ امضای وزیر مسئول رسیده باشد و 

از این اصل ] ٢[» مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، ھمان وزیر است 
 چنین مستفاد می شود کھ 

 . ھیچیک از فرمان ھای شاه بدون امضای وزیر غیرقابل اجراست –الف 
 . امضای وزیر، در زیر امضای شاه، مھم تر از امضای شاه است –ب 
: ون اساسی است کھ می گویدمتمم قان ۴۴تأیید بر آنچھ آوردیم، مفاد اصل  – ٣

شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت، در ھر گونھ امور، «
 ] ٣[» .مسئول مجلسین ھستند

و اما در مورد مھمترین مستند طرفداران نظریھ اختیار شاه در عزل و  – ۴
عزل و نصب « : متمم قانون اساسی کھ می گوید ۴۶نصب وزرا یعنی اصل 

 » .مان ھمایون پادشاه است وزرا بھ موجب فر
 : از این اصل تا کنون دو تفسیر مختلف شده است

و تفسیر  –تفسیر اول این است کھ اختیار عزل و نصب وزرا با پادشاه است 
« و » رأی تمایل « دوم می گوید ھنگامی کھ نخست وزیر و وزرا بھ وسیلھ 
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معزول » د رأی عدم اعتما« مجلس، منصوب و یا از طریق » رأی اعتماد 
شدند، شاه، عیناً طبق رأی مجلس، فرمان عزل یا نصب نخست وزیر را صادر 

 . می کند
 : تفسیر اول بھ دالیل زیر اشتباه است

پذیرفتن تفسیر اول دقیقاً بھ این معناست کھ چھ در حضور مجلس ، و  –الف 
اکنون حتی . چھ در غیاب مجلس ، اختیار عزل و نصب وزرا با شاه است

 ] ۴. [ران رژیم سلطنتی مشروطھ نیز از این اصل چنین تفسیری نمی کنندطرفدا
طرفداران تفسیر اول، یکی از مواردی را کھ در اثبات تفسیر خود ذکر  –ب 

می کنند موردی است کھ در زمان حضور مجلس، احمد شاه از فرنگ طی 
و نصب مستوفی ) رضاشاه بعدی(» سردارسپھ«تلگرافی بھ مجلس فرمان عزل 

عیناً نظیر کاری کھ شاه در مورد  –الممالک را بھ رییس الوزرایی صادر کرد 
 . دکتر مصدق و سپھبد زاھدی کرد

درست است کھ در زمان حضور مجلس، : در این مورد باید بھ آنان یادآور شد
احمد شاه فرمان عزل و نصب رییس الوزرا را صادر کرد، ولی مجلس آن را 

رییس الوزرا را ندارد و برای برگرداندن رییس  نپذیرفت و گفت شاه حق عزل
رفتھ بود عده ای از نمایندگان مجلس را » بومھن«الوزرا کھ بھ صورت قھر بھ 

ً یکی از این نمایندگان خود دکتر مصدق بود کھ بھ اتفاق بقیھ . فرستاد اتفاقا
را بھ مقر نخست » سردارسپھ«رفتند و رییس الوزرا » بومھن«نمایندگان بھ 

مھمتر اینکھ احمدشاه نیز ادامھ رییس الووزرایی . ری در سعدآباد برگرداندندوزی
 ] ۵. [سردارسپھ را رسماً پذیرفت

طرفداران تفسیر اول برای اثبات نظر خود بھ این استناد می کنند کھ در  –پ 
حضور مجلس، چندین بار رضاشاه، و چند بار دمحمرضاشاه، نخست وزیرانی را 

معزول » رأی عدم اعتماد مجلس»منصوب و بدون » جلسرأی تمایل م«بدون 
 . کردند

I –  تمام این موارد در دورانھای تجدید دیکتاتوری مطلقھ بود کھ نھ تنھا در
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این مورد بلکھ در موارد متعدد دیگر، برخالف قانون اساسی رفتار می شد و لذا 
 . قابل استناد نیست

II – ع تمام آن موارد را بھ درستی در عین اینکھ طرفداران تفسیر اول وقو
ذکر می کنند ولی باید توجھ داشتھ باشند کھ در جھان، دو سیستم حقوقی کامالً 

است و دیگری » سیستم حقوقی عرفی«یکی از این دو، . متفاوت وجود دارد
بر اساس عرف ] ۶[» سیستم حقوقی عرفی«در . سیستم حقوقی مبتنی بر قانون
ذشتھ عمل شده است حکم می شود ولی در سیستم و عادت و سابقھ و آنچھ در گ

فقط در کشورھای » سیستم حقوقی عرفی«. حقوقی دوم بر اساس ؟؟؟ قانون
سیستم حقوقی ایران، . و اقمار آن مجری است) انگلیس و امریکا(آنگلوساکسون 

در نتیجھ، در این . سیستم اروپایی است کھ فقط بر اساس قانون عمل می شود
جملھ در کشور ایران، اگر صد سال ھم خالف قانون عمل شود کشورھا   و از 

برای ھیچ کسی » عمل مستمر خالف قانون«. آن کار قانونی محسوب نمی گردد
این چنین عملی، در این کشورھا، و . ایجاد حق نمی کند) و از جملھ برای شاه(

 . است» جرم مستمر«از جملھ در ایران، نامش 
یر کھ با وجود مجلس، شاه حق عزل و نصب در صورت پذیرش این تفس –ت 

وزرا و نخست وزیران را دارد، سئوال و مشکل جدی تری بھ وجود می آید و 
چنانچھ مجلس بھ نخست وزیری رأی اعتماد داد و شاه ھم برای کس : آن اینکھ

دیگری فرمان نخست وزیری صادر کرد، چھ خواھد شد؟ آیا ھر دو نخست 
 ھ، کدام یک نخست وزیر خواھند بود؟ وزیر خواھند بود؟ و اگر ن

 . لذا چنین تفسیری، عالوه بر مردود بودن، غیر عملی است
ھمچنین اگر طبق تفسیر اول بگوییم شاه نمی تواند نخست وزیر را بھ  –ث 

اراده خود عزل کند معنایش این است کھ نخست وزیری را ھم کھ خود مجلس 
 . جلس بلند شود و او را عزل کنداتخاب کرده است شاه نمی تواند روی دست م

در قانون اساسی مشروطیت، مجلس، بھ نمایندگی از طرف ملت، دارای چنان 
اقتداری است کھ عالوه بر موارد ذکر شده در باال، حتی ھزینھ زندگی شاه و 
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دستگاه سلطنت و حتی اینکھ این ھزینھ ھا چگونھ مصرف شود را تعیین می 
متمم قانون اساسی  ۵٠اری است کھ با وجود اصل و دارای چنان اقتد] ٧[کند؛ 

» فرمان ھفرمایی کل قشون بّری و بحری با شخص پادشاه است«کھ می گوید 
و حتی حق ] ٨[فرماندھی کل قوا را از احمدشاه سلب و بھ سردارسپھ می دھد 

متمم قانون اساسی  ۵٠کھ طبق اصل (عزل سردارسپھ را از فرماندھی کل قوا 
از او سلب می کند و جزء اختیارات مجلس محسوب می دارد؛  )با پادشاه است

و دارای چنان اقتداری است کھ نھ تنھا شاه را از سلطنت خلع می کند بلکھ ] ٩[
آنوقت با چنان حقوق و اختیارات و ] ١٠. [سلسلھ سلطنتی او را منقرض می کند

وزیر  اقتداری کھ مجلس دارد چطور می شود پذیرفت کھ شاه می تواند نخست
 برگزیده مجلس را عزل کند؟ 

متمم قانون  ۴۶در اصل » بھ موجب فرمان ھمایونی پادشاه «ذکر  –ج 
ً می تواند بھ عزل و نصب وزرا  اساسی، دلیل بر این نمی شود کھ شاه رأسا

روسا و اعضای محاکم «: متمم قانون اساسی ھم می گوید ٨٠اصل . بپردازد
معین می کند منتخب ، و بھ موجب فرمان عدلیھ بھ ترتیبی کھ قانون عدلیھ 

بھ موجب فرمان ھمایونی « ولی ذکر جملھ » .ھمایونی منصوب می شوند
در این اصل نیز بھ ھیچ وجھ داللت بر این نمی کند کھ شاه » منصوب می شوند

ً اختیار نصب روسا و اعضای محاکم عدلیھ را دارد بلکھ این اصل را با . رأسا
از تشریفات نصب » فرمان ھمایونی«دھد کھ نوشتن وضوح بیشتری نشان می 

بھ ترتیبی کھ قانون عدلیھ معین می «است، زیرا روسا و اعضای محاکم عدلیھ 
انتخاب می شوند و سپس برای این مقامات، شاه فرمان ھمایونی صادر می » کند
 . کند

از طرف دیگر، ھنگامی کھ شاه اختیار انتصاب اعضای محاکم عدلیھ را رأساً 
و بھ انتخاب خود ندارد چطور می شود گفت اختیار انتصاب خطیرترین و 
ً و بھ  پرمسئولیت ترین مقام قوه مجریھ یعنی نخست وزیر مملکت را رأسا

 انتخاب خود دارد؟ 
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منمم قانون اساسی نیز، جھت اجرای کلیھ قوانینی کھ  ۴٩طبق اصل  –چ 
ولی این بدان معنا ] ١١[صادر می کند » فرمان«مجلس تصویب می کند شاه 

 . نیست کھ شاه رأساً حق انشاء قانون دارد
در قانون اساسی یی کھ شاه در صورتی کھ اوالد ذکور نداشتھ باشد حتی  –ح 

ً تعیین کند و نیاز بھ تصویب مجلس دارد؛ در  نمی تواند ولیعھد خود را رأسا
سای قانون اساسی یی کھ شاه بدون تصویب وزیر مسئول حتی حق انتخاب رو

ً و ] ١٢[دوایر دولتی را ندارد،  چطور می توان گفت کھ شاه می تواند رأسا
 خودسرانھ بھ عزل و نصب نخست وزیران بپردازد؟ 

نخستین تفسیرھا از قانون اساسی و فلسفھ انشاء آن، کھ بالفاصلھ پس از  –خ 
نایب السلطنھ ( انقالب مشروطیت از طرف نایب مقام سلطنت، ناصرالملک

در مورد وظایف و حقوق و اختیارات شاه و مجلس بھ عمل آمد ) قاجار احمدشاه
نیز قاطعانھ در تأیید این است کھطبق قانون اساسی مشروطھ ایران، شاه دارای 
ھیچ اختیار و مسئولیتی نیست و این فقط مجلس و دولت اند کھ دارای تمام 

باید طبق ) السلطنھ و یا نایب او، نایب(اختیارات و مسئولیت ھا می باشند و شاه 
 ] ١٣. [نظر مجلس، فرمان نخست وزیری را صادر کند

ً حق عزل و  –د  عالوه بر تمام دالیل باال، منتجھ چنین تفسیری کھ شاه رأسا
نصب نخست وزیران خود را دارد، استقرار مجدد حکومت استبداد مطلقھ ای 

. می کرد ھر کاری می خواست. است کھ اختیار دولت و ملت در دست او بود
ھر کھ را می خواست بھ نخست وزیری بر می گزید، و ھر نخست وزیری را 

نھ حکومت مشروطھ بر اساس قانون اساسی کھ . می خواست بھ قتل می رسانید
ً علیھ این گونھ سلطنت استبدادی مطلقھ در ایران پایھ  با انقالبی خونین دقیقا

 ] ١۴. [گذاری شد
 ً وزرا را عزل و نصب کند؛ بلکھ مانند ھمان  در ھر حال شاه نمی تواند رأسا

مثال باال، پس از اینکھ نخست وزیری از طرف قوه ای کھ اختیار عزل و نصب 
معزول یا منصوب شد، آنگاه ، از نظر احترام بھ مقام ) قوه مقننھ(او را دارد 

یا » فرمان عزل«، » سند نصب«یا » سند عزل«بھ عنوان » شاه«سلطنت، 
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 . صادر می کند را» فرمان نصب«
: متمم قانون اساسی می گوید ۴۴ھمانطور کھ در باال ذکر شد اصل  – ۵

شخص پادشاه از مسئولیت مبّراست، و وزرای دولت در ھرگونھ امور مسئول «
ھرکدام از دو قسمت این اصل، بھ تنھایی مثبِت این است کھ نھ » .مجلس ھستند

مری از امور کشور، شاه تنھا در مورد عزل و نصب وزرا، بلکھ در ھیچ ا
ً اختیار اقدام و عملی را ندارد زیرا بر اساس اصول مسلم حقوقی، ھر  شخصا

پس طبق . کس اختیار بھ اقدام عملی داشتھ باشد نسبت بھ آن عمل مسئولیت دارد
ھمین اصل کھ شاه را بری از مسئولیت دانستھ، شاه در ھیچ یک از امور کشور 

و بھ ھمین علت کھ در امور کشور اختیار عملی  شخصاً حق و اختیارعمل ندارد
را ندارد، مسئولیت عملی ھم بر عھده او نمی باشد و وزیر یا وزرایی کھ اختیار 

 . عملی را در کشور داشتھ باشند، در مقابل مجلس یا مجلسین مسئول ھستند
وزرا نمی توانند احکام شفاھی یا « : متمم قانون اساسی ۶۴طبق اصل  – ۶

طبق اصل » .دشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایندکتبی پا
مسئل ... شخص پادشاه از مسئولیت مبّراست و وزرا «: متمم قانون اساسی ۴۴

مجلس شورای ملی یا سنا «: متمم قانون اساسی ۶۵و طبق اصل » .مجلس ھستند
 » .می تواندد وزرا را تحت مواخذه و محاکمھ درآورند

شاه در امور کشور حق و اختیار اقدام و عمل دارد، «بگوییم حال اگر ما 
معنای آن این خواھد بود کھ شاه حق دارد ھرچھ می خواھد بکند و ھیچ 
مسئولیتی ھم ندارد ولی وزرا، کھ در اقدام و عمل شاه دخالتی ندارند، مسئول 

مورد مجلسین ھستند و برای اعنالشان کھ بدون مسئولیت حق انجام آن را داشتھ، 
این، عالوه بر اینکھ بھ ! مواخذه و تعقیب و محاکمھ و مجازات قرار می گیرند

: شوخی بیشتر شبیھ است، خالف بین این اصل مسلم حقوقی است کھ می گوید
 » .ھیچ کس را نمی توان بھ خاطر گناه دیگری مجازات کرد«

ند وزرا نمی توان« : متمم قانون اساسی مقرر داشتھ است کھ ۶۴اصل  – ٧
احکام شفاھی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود 

» فرمان عزل«ھمان » احکام کتبی«ھمانطور کھ می دانید یکی از این » .نمایند
، وزرا نمی توانند آن را مستمسک قرار داده خود ۶۴است کھ طبق ھمین اصل 



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ١٧١         رد  ا

  

  

  

ان گذاشتھ از خود «ه آرا معزول بدانند و مسئولیت وزارتی را کھ مجلس بھ عھد
طبق ھمین اصل، آن وزیر یا آن نخست . سلب نمایند و بروند و در خانھ بنشینند

وزیر مکلف است حکم کتبی پادشاه مبنی بر عزل را رد کند و مورد عمل 
 . متمم قانون اساسی تخلف کرده است ۶۴واّال از اصل . قرارندھد

طور کھ درآن ذکر شده ، ھمان۶۴ازاین ایراد دیگر حقوقی کھ اصل  – ٨
مربوط بھ عزل و نصب وزرا است و نھ رییس الوزرا یا صدراعظم ، می 

 . گذریم
در حکومت . بنابر آنچھ گفتھ شد، شاه رأساً حق عزل و نصب وزیران را ندارد

  ».شاه سلطنت می کند و نھ حکومت«مشروطھ، 
 

  و اما در غیاب مجلس * 
 

اساسی وجاھت قانونی ندارد،  متمم قانون ۴۶چون تفسیر قبلی از اصل 
را بھ آن اصل » در غیاب مجلس«طرفداران باال بردن اختیارات شاه، ترکیب 

» عزل و نصب وزرا بھ موجب فرمان ھمایون پادشاه است« کھ می گوید 
 . اضافھ می کنند

I –  بھ ویژه  –مطابق این اصل مسلم کھ نمی توان کلمھ ای بھ متون قانون
ر یا کلمھ ای از آن را حذف   کرد جز یک مجلس موسسان افزو –قانون اساسی 

 . دیگر، چنین تفسیری مردود است
II –  طرفداران این تفسیر جدید برای اثبات نظر خود بھ عمل احمدشاه قاجار

استناد می کنند کھ در زمان غیبت مجلس یعنی در فاصلھ تعطیل مجلس سوم و 
نفر صادر  ١٢الوزرایی برای بار فرمان رییس  ١۴افتتااح   مجلس چھارم، 

 . کرده است
ذکر کردیم، در سیستم حقوقی  ۴پ، بند  - IIھمانطور کھ در قسمت  –الف 

اروپایی ایران اگر عمل خالف قانونی صد ھا بار ھم تکرذار شود، تکرار و 
 . استمرار عمل خالف قانون آنرا قانونی نمی کند
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کھ آن اتفاقات در چھ  طرفداران این تفسیر جدید توضیح نمی دھند –ب 
در آن دوران بھ علت یورش ھای مداوم و مکرر . وضعیتی رخ داده بود

نیروھای خارجی روس و انگلیس و آلمان و عثمانی و اشغال شمال و جنوب و 
غرب ایران و دست بھ دست شدن بسیاری از شھرھای ایران، مملکت بھ کلی از 

کرمانشاه و گیالن چھار دولت ھمزمان در تھران و تبریز و . ھم پاشیده بود
عالوه بر احمدشاه، دمحمعلی شاه مخلوع و ساالرالدولھ و . جداگانھ وجود داشت

شعاع السلطنھ فرزندان مظفرالدین شاه ھر کدام با قوای خود قسمتی از ایران را 
ناصرالملک، نایب السلطنھ، دیکتاتوری . اشغال و اعالم پادشاھی کرده بودند

سالدات ھای . مجلس دوم را منحل و وکال را تبعید کرده بودآغاز کرده بود و 
وکال و . روسی برای اشغال تھران بھ دروازه ھای پایتخت نزدیک شده بودند

احمدشاه و دولت قصد فرار از تھران و انتقال . رجال از تھران فرار کرده بودند
روی  رییس الوزراھا مرتب استعفا می دادند و احمدشاه. پایتخت را داشتند

استیصال از کسان دیگری می خواست کھ دولت را تشکیل دھند و آنھا نیز یا رد 
آخراالمر ھم کھ آن  –می کردند و یا چند روز یا چند ھفتھ بعد استعفا می دادند 

 . اتفاقات در یک حکومت کودایی رخ داد
کامالً » فورس ماژور«استناد کردن بھ این چنین اعمالی، در اینچنین دوره 

  . ی از وجھ و مردود می باشدخال
 

 : گزارش ھیئت ھشت نفری*
  

 سلطنت از آن شاه و جکومت از آن دولت است 
و بھ خصوص حملھ با جیپ و چاقو و چماق بھ  ١٣٢١وقایع روز نھم اسفند 

خانھ دکتر مصدق بھ قصد کشتن نخست وزیر منتخب مردم و مجلس و رفتن او 
خانھ خود بت ستاد ارتش و سپس بھ جلسھ با پیژامھ و دمپایی از طریق پشت بام 

مجلس شورای ملی و اخطار دکتر مصدق بھ مجلس بھ این مضمون کھ اگر 
ساعت بھ جای من نخست وزیر دیگری را تعیین نکند، طی پیامی بھ  ۴٨ظرف 
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ھمان ملتی کھ مرا نخست وزیر کرد جریان را خواھم گفت و تظاھرات شدید 
، )دھم اسفند(ان مصدق بالفاصلھ در روز بعد مردم در مقابل مجلس علیھ مخالف

در  –و اظھار تأسف آیت هللا بروجردی کھ ھمواره از سیاست کناره می گرفت 
با اظھار تأسف از واقعھ اخیر، چون اطمینان ... «: سھ روز بعد با این عبارات

دارم کھ اعلیحضرت ھمایونی و جناب آقای نخست وزیر کمال عالقھ را بھ 
ظمت کشور ایران دارند، امید و انتظار دارم کھ کمافی السابق استقالل و ع

وحدن نظر و اتفاق و اتحاد را حفظ نمود کھ عناصر منحرف و اخاللگر فرصتی 
» ...بھ دست نیاورند تا موجبات اغتشاش و بی نظمی در کشور فراھم گردد 

ه بود، و ھمچنین جّو فوق العاده ناآرامی کھ در سراسر کشور بھ وجود آمد] ١۵[
ھمھ و ھمھ سبب شد کھ مخالفان دکتر مصدق در مجلس، شرایط را بھ ضرر 

 . خود ببینند و بھ شدت عقب نشینی کنند
بھ دنبال این عقب نشینی، مجلس شورای ملی تصمیم گرفت برای حل اختالف 
نظری کھ بین شاه و دکتر مصدق بر سر حقوق و اختیارات شاه و دولت وجود 

برای این کار یک ھیأت . ذاکره با شاه و دکتر مصدق شودداشت ھیأتی مأمور م
ھشت نفری از ھمھ گروه ھای مختلف مجلس با عضویت نمایندگان زیر تشکیل 

 : شد
بھرام مجدزاده، دکتر کریم سنجابی و دکتر عبدهللا معظمی از فراکسیون 

 و جواد گنجھ ای از نزدیکان) قائم مقام الملک(نھضت ملی، حاج آقا رضا رفیع 
، سید ابوالحسن حایری زاده )فراکسیون نجات نھضت(شاه، دکتر مظفر بقایی 

و حسین مکی از مخالفان دکتر مصدق و طرفدار آیت هللا ) فراکسیون آزادی(
 . کاشانی

ایت ھیأت پس از مذارکره مفصل با شاه و دکتر مصدق برای التیام بخشیدن بھ 
و متمم آن، حدود حقوق شاه و روابط آن دو، با استناد بھ اصول قانون اساسی 

معروف شد مشخص » گزارش ھیأت ھشت نفری«دولت را بھ شرحی کھ بھ 
چون تصویب این گزارش برای حل سریع مشکالت مملکت مسئلھ ای . کردند
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حیاتی بود و بسیار فوریت داشت آن را بھ قید سھ فوریت بھ شرح زیر تقدیم 
  : مجلس نمودند

 
 : ساحت مقدس مجلس شورای ملی

چون حسب تصمیم آقایان نمایندگان محترم در جلسھ خصوصی روز پنجشنبھ 
مقرر گردید امضاکنندگان زیردر باره شایعھ اختالف  ١٣٣١چھاردھم اسفند 

حاصلھ بین دربار و رییس دولت کھ بھ واسطھ پیش آمد اخیر در افواه منتشر و 
م نموده و نتیجھ موجب پاره ای تشنجات و نگرانی گردید مطالعات و اقدامات الز

را بھ عرض مجلس شورای ملی برسانیم، لذا ھیأت منتخب بدواً با جناب آقای 
دکتر مصدق نخست وزیر مالقات و با استحضار از مطالب ایشان بھ حضور 

اینک . اعلیحضرت ھمایونی شرفیاب و فرمایشات ملوکانھ را اصغا نمود
مجلس شورای ملی  خالصھ مذاکرات و نتیجھ را بھ شرح زیر بھ عرض مقدس

 : می رساند
خوشبختانھ بین اعلیحضرت ھمایونی و رییس دولت کوچکترین اختالفی کھ 

بھ عالوه . ناشی از نظریات شخصی و خصوصی باشد موجود نیست
ھمواره عالقھ کامل خود را بھ رعایت «اعلیحضرت ھمایونی فرمودند کھ 

ق را در پیشرفت اصول قانون اساسی تصریح و زحمات جناب آقای دکتر مصد
و ھمچنین عالقھ و احترام کامل آقای نخست » .نھضت ملی ایران تقدیر نموده ام

وزیر نسبت بھ مقام شامخ سلطنت و شخص اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی 
 . مسلم و ابداً محل تردید نیست

تنھا جھتی را کھ می توان منشأ اختالف نظر تشخیص داد، اختالف در تفسیر 
ت قانون اساسی درمورد اعمال حقوق سلطنت و اختیارات قانونی و تعبیر مقررا

قوای انتظامی کشوراست کھ با توجھ بھ مجموع  ھھیأت دولت مخصوصاً راجع ب
 : اصول قانون اساسی ومتمم آن نظریھ خود را بھ شرح زیربھ عرض می رسانیم

کھ متمم قانون اساسی سلطنت ودیعھ ای است  ٣۵نظر بھ اینکھ موافق با اصل 
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 ٣۴بھ موھبت الھی از طرف ملت بھ شخص شاه مفوض شده و طبق اصل 
متمم، شخص پادشاه از ھرگونھ مسئولیتی مبّراست و و از طرفی طبق ھمین 

وزرا و ھیأت دولت می ] متمم اداره امور مملکتی بھ عھد ۴۵اصل و اصل 
ی باشد، بدیھی است کھ اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکر

از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق ھیأت دولت و وزیران است کھ در 
اداره امور وزارتخانھ ھای مربوطھ بھ نام اعلیحضرت ھمایونی سعی و کوشش 
ً از عھده مسئولیت در مقابل  در اجرای مقررات قانونیھ نموده منفرداً و مشترکا

موضوع برای ھمیشھ بنابراین برای اینکھ این . مجلسس شورای ملی برآیند
واضح و روشن باشد، استدعای تأیید این گزارش را از ساحت مقدس مجلس 

 . شورای ملی داریم
حسین مکی، جواد گنجھ ای، سیدابوالحسن حایری زاده؛ مجدزاده، دکتر عبدهللا 

 ] ١۶. [معظمی، دکتر مظفر بقایی، رضا رفیع، دکتر کریم سنجابی
 ] ١٧[» فت و ھم دولت دکتر مصدقگزارش این ھیأت را ھم شاه پذیر«

با این گزارش در حقیقت نمایندگان تمام گروه ھای مختلف، اعم از طرفداران 
مصدق، یا طرفداران شاه ، و یا طرفداران آیت هللا کاشانی نیز تأیید کردند کھ 

تصویب این گزارش کھ موجب تسجیل و » .شاه سلطنت می کند و نھ حکومت«
م قانون اساسی ایران بود یکی از پیروزی ھای بزرگ تثبیت چند اصل مھم متم

بھ شمار می رفت و ایران را در عداد یکی » حکومت مردم«دموکراسی و 
 . دیگر از کشورھای مترقی مشروطھ سلطنتی جھان قرار می داد

سیاست ھایی کھ موفقیت خود را در اختالف شاه و مصدق می دانستند و ادامھ 
ن بود، چون اوالً مطمئن بودند کھ در صورت حکومت دکتر مصدق بھ ضررشا

بھ رأی گذاشتھ شدن، این گزارش در مجلس تصویب خواھد شد و ثانیاً تصویب 
کھ بھ صراحت حدود حقوق و اختیارات شاه و دولت را (این گزارش در مجلس 

بھ ضرر برنامھ ای بود کھ چند ) برای ھمیشھ روشن و اختالفات را حل می کرد
جامش را داشتند، برای جلوگیری از مطرح شدن و تصویب آن ماه بعد قصد ان
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در مجلس شورای ملی بھ عر عمل خالف و شنیع، و حتی ھر جنایتی، دست 
 . زدند و با تمام امکانات مالی و غیر مالی خود بھ توطئھ پرداختند

بدواً با امیدواری دادن مجدد بھ وکالی مخالف دکتر مصدق کھ در آینده بھ ھر 
ھیأت «دولت دکتر مصدق ساقط خواھد شد حتی برخی از اعضای نحو شده 

و امضا کنندگان گزارش مانند سید ابوالحسن حایری زاده یزدی را » ھشت نفری
و سپس برای ! بھ صورت مضحکی واداشتند کھ در مجلس با آن مخالفت کند

مطرح نشدن این گزارش، جلسات مجلس را بارھا   و ماه ھا از اکثریت 
  .انداختند

و ھنگامی کھ باالخره جلسھ مجلس تشکیل می شد، ھر بار در جلسھ علنی، با 
جنجال، توھین، فحاشی، سیلی زدن، عینک شکستن، مشت و لگد زدن، شکستن 
سر و خونین کردن صورت و حتی حملھ بھ رییس مجلس برای پایین کشیدن او 

 . از پشت میز ریاست مجلس، جلسات مجلس را بھ ھم می زدند
ن دولت دکترمصدق، برای متزلزل کردن دولت او و تقویت روحیھ دشمنا

باالخره . مخالفانش حتی اقدام بھ ربودن و قتل رییس شھربانی مملکت کردند
گزارش ھیأت «جلسھ مجلس در تاریخ دوم خرداد تشکیل گردید و فوریت اول 

وکالی مخالف برای جلوگیری از تصویب بقیھ . تصویب شد» ھشت نفری
در سوم خرداد . از جلسھ خارج شدند و مجلس را از اکثریت انداختند فوریت ھا

بھ تصویب » گزارش ھیأت ھشت نفری«باز جلسھ تشکیل شد و فوریت دوم 
ولی باز وکالی مخالف، با جار و جنجال تعرض، جلسھ را بھ تعطیل . رسید

 . کشاندند
ھشت  گزارش ھیأت«با توجھ بھ توضیحات فوق بھ خوبی روشن می گردد کھ 

فقط با » سلطنت از آن شاه و حکومت از آن دولت است«دایر بر اینکھ » نفری
ھو و جنجال و فحاشی و کتک کاری، بھ طور تصنعی و تقلبی از رأی گیری در 

 . مورد آن جلوگیری بھ عمل آمد واال مورد تصویب مجلس بود
 *** 
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اختیار «ند با وجود تمام استدالالت فوق، و با وجود رد کردن مستدل و مست
، فرض محال، محال نیست و ما فرض می گیریم »شاه درعزل و نصب وزیران

حق شاه در عزل نخست وزیر «کھ ھنوز استدالل مخالفان دکتر مصدق دایر بر 
 . درست باشد» در غیاب مجلس

در این صورت نیز بھ دالیل زیر، فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب 
 . زاھدی قانونی نبود

 : مخدوش بودن فرمان ھا – ١
فرمان عزل دکتر مصدق و ھمچنین فرمان انتصاب سرلشگر فضل هللا زاھدی 

. ھر دو مخدوش بود زیرا فرامین ایتدا نوشتھ می شوند و سپس شاه امضا می کند
حال آنکھ این دو فرمان روی سرکاغذھای سفید دربار کھ قبالً شاه بھ صورت 

دلیل این ادعا آن است کھ نویسنده . شده بودامضا کرده بود نوشتھ » سفید مھر«
فرمان ھا، ھنگام نوشتن متن آنھا بر باالی امضای شاه، جا کم آورده بود و لذا 

را بسیار فشرده و نزدیک بھ  –و بھ ویژه سطر آخر  –کلمات سطر ماقبل آخر 
ھم نوشتھ بود تا متن از امضای شاه تجاوز نکند، با بدتر از آن، قسمت آخر متن 

 . رمان، در زیر امضای شاه قرار نگیردف
     
  محل گراور فرمان شاه * 

ھمینطور کھ در باال مالحظھ می کنید حتی تاریخ فرمان ھم مشکوک است بھ 
این نحو کھ تاریخ سال در باال، ماه در وسط و روز در زیر نوشتھ شده و در 

عالوه بر  .٢٣مرداد  ١٣٣٢: ، خوانده می شود١٣٣٢مرداد  ٢٣نتیجھ بھ جای 
آن بھ نظر می رسد کھ اقالً یک بار در آن دست برده شده چون تاریخ روز آن 

 . دوبار قلم برده شده است ٢٣دست خوردگی دارد و روی عدد 
اما آنچھ بھ واقعست نزدیکتر بھ نظر می رسد این است کھ بھ نظر من تاریخ 

چون اوالً . است را کس دیگری، و با قلم دیگری، بھ متن فرمان اضافھ کرده ٢٣
ی آن، با طرزی کھ نویسنده فرمان،  ٣و بھ خصوص عدد  ٢طرز نوشتن عدد 
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ً عدد  ١٣٣٢عدد  بسیار کلفت تر و  ٢٣را نوشتھ بھ کلی متفاوت است، و ثانیا
 . می باشد ١٣٣٢درشت تر از عدد 

اعم از شاه یا ھرکس  –و نکتھ آخر اینکھ ھر کس تاریخ این فرمان را نوشتھ 
« مراداد«را » مرداد«ویا با دستپاچگی و اضطراب آن را نوشتھ زیرا گ –دیگر 

  ] ١٨. [نوشتھ و بعداً ھم متوجھ اشتباه خود نشده است
 

 در باره فرمان عزل دکتر مصدق * 
 ٢٨[رھبران عملیات ... «با وجود اینکھ آسوشیتدپرس گزارش داده بود کھ 

ق و دیگری برای بھ دو فرمان از سوی شاه یکی برای عزل مصد] مرداد
سیا و «و سند سیاسی می گفت ] ١٩[» انتصاب زاھدی بھ جای او مجھز بوده اند

] ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ٢۵در فاصلھ [مأموران ارتش ترتیبی دادند تا فرمان ھا 
در کتاب » الپینگ«و ] ٢٠[» در برخی روزنامھ ھای تھران نیز منتشر شود

ھزاران ) ؟؟؟ روزولت استمنظور (وی «نوشتھ است » سقوط امپراطوری«
نسخھ از دو فرمان پادشاه در مورد عزل مصدق و نصب سرلشگر زاھدی را 

 ٢٧ظھر « :و عمیدی نوری درخاطراتش نوشتھ بود] ٢١[» ...توزیع کرد 
مرداد کلیشھ فرمان اعلیحضرت دایر برعزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر 

دستور دادم فرمان را  .بھ دفتر روزنامھ رسیده بود» زاھدی بھ نخست وزیری
ما بھ «: و کرمیت روزولت نوشتھ است] ٢٢[» ...در وسط صفحھ اول بگذارند

ماشین استنسیل و کاغذ آماده کرده » دیک«. تعدادی رونوشت فرامین نیاز داشتیم
] تعداد[ مقدار...چند برگ کپی از اصل فرمان ھا را در اختیار داشتیم... بود

و دکتر ] ٢٣[» .دادیم» بوسکو«زیع بھ برادران زیادی از فرامین را برای تو
مصدق در دادگاه نظامی مفصالً راجع بھ فرمان عزل صحبت کرد، با ھمھ 
تالشی کھ من و دوستان محقق ام در شرق و غرب امریکا و اروپا و ایران بھ 
عمل آوردیم در ھیچ جا فتوکپی و یا متن فرمان عزل را نیافتیم جز تصویری 

ان عزل دردست سرھنگ نصیری کھ پس از شکستن گاوصندوق ناخوانا از فرم
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یسی ئآنرا نشان خبرنگار سو ١٣٣٢مرداد  ٢٩یا  ٢٨منزل دکترمصدق در روز 
 . می داد

پس از ابالغ فرمان عزل » مرداد ٢٨رھبران عملیات «بھ نظر می رسد کھ 
دکتر مصدق بھ او، کپی یا تصویری از آن را در اختیار نداشتھ اند کھ طی 

پس از حملھ بھ خانھ دکتر مصدق . مرداد در جایی چاپ کنند ٢٨و  ٢٧وزھای ر
مرداد و شکستن در گاوصندوق دکتر مصدق و برداشتن فرمان از داخل  ٢٨در 

ھرگز نخواستند آن را منتشر  –با وجود در اختیار داشتن فرمان عزل  –آن نیز 
می گرفت فرمان اگر برخالف ایراداتی کھ دکتر مصدق بھ فرمان عزل . کنند

مخدوش نبود، بھترین وسیلھ رد کردن این ادعای دکتر مصدق، انتشار تصویر 
لذا بھ نظر ھر ناظر بی طرف می رسد کھ انتشار تصویر آن، . فرمان بود

مخدوش بودن فرمان عزل دکتر مصدق را بھ اثبات می رسانده است کھ از 
 . انتشار آن خودداری می کردند

 ٢٨عیاتش در دادگاه نظامی گفتھ بود در حملھ روز دکتر مصدق کھ در دفا
چون ] ٢۴[مرداد بھ خانھ اش فرمان عزل را از بین برده اند ش اشتباه کرده بود 

ھمانطور کھ گفتھ شد در عکسی کھ خبرنگار سویسی گرفتھ بود فرمان پس از 
 . آن روز صحیح و سالم در دست سرھنگ نصیری بود

تر مصدق حتی تا پس از انقالب نیز فتوکپی سرھنگ بزرگمھر وکیل مدافع دک
مصدق در «یی از فرمان عزل را در اختیار نداشت بھ این دلیل کھ در کتاب 

کھ پس از انقالب چاپ کرده بود بھ جای فتوکپی فرمان عزل » دادگاه نظامی
دکتر مصدق، فتوکپی فرمان نصب زاھدی را چاپ کرده و در زیرش نوشتھ 

لشگر فضل هللا زاھدی بھ نخست وزیری کھ فرمان بھ فرمان انتصاب سر«: بود
البتھ سرھنگ بزرگمھر این را اشتباه » .لحاظ تحریر شبیھ این فرمان بوده است 

نوشتھ است چون بھ طوری کھ دکتر مصدق در محکمھ نظامی گفتھ بود 
را گشاد گشاد نوشتھ بودند کھ سطور پر ] فرمان عزل او[سطرھای آخر «

مانطور کھ در باال نوشتم و فتوکپی آن را دیدید دو سطر آخر حال آنکھ ھ» .شود
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فرمان نصب زاھدی را بسیار فشرده و نزدیک بھ ھم نوشتھ بودند نا متن از 
 . امضای شاه تجاوز نکند

مرداد کھ دیگر  ٢٨در اینجا بر خود الزم می دانم منصفانھ بنویسم پس از 
ای رد کردن ادعای مخدوش فرمان اصلی عزل در اختیار دکتر مصدق نبود، بر

بودن فرمان عزل، شاه می توانست یک فرمان عزل دیگر کھ مخدوش نباشد 
 . شاه یا نخواست این کار را بکند، یا بھ فکرش نرسید. درست کند و منتشر نماید

 ایرادات سفیدمھر دادن شاه 
غیرعادی . ھم غیرعادی و مشکوک بود و ھم بی اعتبار» سفیدمھر دادن شاه«

چیزی را امضا نکرده بود و » ندید«کوک بود چون تا آن تاریخ شاه ھرگز و مش
بھ کسی نداده بود؛ و بی اعتبار بود چون امکان داشت کس یا » مھر سفید«

ھا بھ دستشان برسد بر باالی امضای شاه ھرچھ » مھر سفید«کسانی کھ این 
 –نصب کنند بخواھند بنویسند و ھر کھ را بخواھند عزل، و ھر کھ را بخواھند 

 ] ٢۵. [آن ھم عزل و نصبی بھ آن اھمیت در تاریخ ایران
 مشکوک بودن نحوه ابالغ فرمان عزل  – ٢

را داشت و معلوم نبود چرا در  ١٣٣٢مرداد  ٢٢فرمان عزل تاریخ  –الف 
 . ھمان روز ابالغ نشده بود

مرداد نزد چھ کسی  ٢۴و  ٢٣و  ٢٢معلوم نبود آن فرمان طی روزھای  –ب 
 ] ٢۶. [ه است بھ خصوص کھ شاه در آن ایام در کالردشت بودبود

ابالغ . دستخط ھای شاه ھمیشھ در ساعات عادی و متعارف ابالغ می شد –پ 
 . فرمان عزل در ساعت یک بعد از نیمھ شب کامالً مشکوک بود

دستخط ھای شاه ھمیشھ بھ وسیلھ وزیر دربار یا معاون وزیر دربار  –ت 
 . با نیروی نظامیابالغ می شد و نھ 

مرداد بھ مالقات دکتر مصدق بھ  ٢۴کفیل وزارت دربار در عصر روز  –ث 
مرداد شاه  ٢٢عنوان نخست وزیر رفتھ بود در حالی کھ اگر فرمان عزل را در 

امضا کرده بود از نظر دربار دکتر مصدق دیگر نخست وزیر نبود کھ کفیل 
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 . وزارت دربار بھ مالقات او برود
را ، مطابق معمول، کفیل « رمان عزل فرمان مشکوکی نبود آاگر ف –ج 

مرداد بھ دکتر مصدق ابالغ می کرد حال  ٢۴وزارت دربار در مالقات عصر 
آنکھ در آن مالقات کفبل وزارت دربار، از فرمان عزل دو روز پیش حتی نامی 

 . ھم بھ میان نیاورده بود
 ؟ آیا فرمان عزل مصدق در زمان غیبت مجلس بود – ٣

در بحث قانونی یا غیرقانونی بودن فرمان عزل، بھ مھمترین موضوعی کھ 
معموالً ھیچ یک از طرفین توجھ نمی کند این است کھ آیا در تاریخ صدور 

در اینجا فرض می گیریم کھ فرمان عزل، مخدوش یا مشکوک ھم (فرمان عزل 
 ، مجلس وجود داشت یا خیر؟ ١٣٣٢مرداد  ٢٢یعنی در تاریخ ) نبود

از نظر مخالفین دکتر مصدق، و بھ دالیل زیر، در تاریخ صدور فرمان عزل 
مصدق و نصب سرلشگر زاھدی، طبق نظر خود مخالفین مصدق، مجلس وجود 

 . داشت
ی را کھ او برگزار کرد خالف قانون رفراندوم مخالفان دکتر مصدق  –الف 

حالل مجلس بود، بھ ھم ان رفراندوم بنابراین، نتیجھ آن ] ٢٧. [اساسی می دانند
نظر مخالفات دکتر مصدق، خالف قانون و بالاثر بود بدین معنا کھ مجلس منحل 

 . نشده بود و وجود داشت
، طی رفراندوم آیت هللا کاشانی رھبر مخالفان دکتر مصدق حتی قبل از  –ب 

 ] ٢٨. [اعالمیھ ای آن را حرام اعالم کرده بود
کنند کھ با استعفای بیش از پنجاه نفر حتی اگر مخالفان مصدق استدالل  –پ 

از وکالی مجلس بھ طرفداری از دکتر مصدق، دیگر مجلس وجود نداشت، 
 : جواب آنھا این است کھ

  I –  طبق آیین نامھ ھمان وقت مجلس شورای ملی، تا ھنگامی کھ استعفای
روز از قرائت آن در مجلس نگذرد،  ١۵نماینده ای در جلسھ علنی قرائت نشودو 

و تازه این در صورتی است کھ آن نماینده  –آن نماینده مستعفی شناختھ نمی شود 
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 : حال آنکھ] ٢٩[روز استعفای خود را مسترد ندارد،  ١۵تا روز آخر مھلت 
A –  استعفای وکالی فراکسیون نھضت ملی در جلسھ علنی مجلس خوانده

تیر ماه  ٢۴سخنگوی این فراکسیون در روز ] ٣٠[نشده بود و اصغر پارسا، 
در صحن مجلس شورای ملی متن استعفا نامھ را برای خبرنگاران  ١٣٣٢

 ] ٣١. [خوانده بود
B –  دمحمحسین قشقایی یکی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون نھضت ملی

 . در آن زمان در سوییس بستری بود و تلفنی استعفای خود را اعالم کرده بود
C – جلس مانند بھاءالدین کھبد، ابوالفضل عده ای دیگر از وکالی منفرد م

تولیت، دمحم ذوالفقاری، شھاب خسروانی و فتحعلی افشار استعفانامھ ھای خود را 
 . دستی تسلیم دکتر عبدهللا معظمی رییس مجلس کردند ١٣٣٢تیر  ٢۵در 

D –  با استعفای گروھی از نمایندگان، باید » غیبت مجلس«در رد ادعای
ند کھ حتی در صورت قرائت استعفانامھ در جلسھ علنی مخافان توجھ داشتھ باش

روز از تاریخ قرائت آن، و منصرف نشدن  ١۵مجلس شورای ملی، و گذشتن 
و حتی با مستعفی شدن کلیھ وکالی مجلس  –آنان، و مستفی شناختھ شدن ایشان 

 . باز مجلس منحل نمی شد –
آن، و عدم برگزاری فقط با انحالل مجلسین یا پایان گرفتن دوره قانوگذاری 

در صورت . انتخابات و عدم تشکیل دوره بعدی، مجلس وجود نمی داشت
مستعفی شدن ھر وکیل، طبق آیین نامھ مجلس، در حوزه انتخابیھ او، تجدید 

 ] ٣٢. [انتخابات بھ عمل می آمد و نماینده دیگری بھ جای او انتخاب می شد
II – استعفا نداده بودند از طرف دیگر، وکالی مخالف دکتر مصدق کھ : 
A –  خود را ھمچنان وکیل مجلس و دارای مصونیت پارلمانی می دانستند و

 . درست ھم می گفتند

B –  این عده از وکال جلسات خود را زیر عنوان نمایندگان مجلس در منزل

 . آیت هللا کاشانی و با حضور او تشکیل می دادند

        C – یک جلسھ پنج ساعتھ تشکیل  ١٣٣٢ اینان در روز ششم مرداد ماه
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داده بودند و در پایان جلسھ، شمس قنات آبادی بھ خبرنگاران گفتھ بود در آن 

حایری (» فراکسیون آزادی مجلس«جلسھ، نمایندگان تصمیم گرفتند اعضای 

در مجلس متحصن ) دکتر بقایی(» فراکسیون نجات نھضت مجلس«و ) زاده

تأیید سخنان شمس قنات آبادی اعالم کرده  سیدمھدی میراشرافی نیز در. شوند

بود کھ عالوه بر اعضای آن دو فراکسیون، جمعی از منفردین غیرمستعفی نیز 

 . در مجلس متحصن خواھند شد

آیت هللا کاشانی نیز ضمن صحبت با خبرنگاران آنچھ قنات آبادی و 

 .میراشرافی گفتھ بودند را تأیید کرد

III – معظمی آخرین رییس مجلس شورای ملی در پس از آنکھ دکتر عبدهللا 

 ١٣٣٢مرداد ماه  ١١یعنی روز  رفراندوم دوره ھفدھم، در آخرین روز قبل از 

از نمایندگی و ریاست مجلس استعفا داد وکالیی کھ استعفا نداده بودند با اینکھ 

نفر تجاوز نمی کرد برای خود مجلس تشکیل دادند   آیت هللا  ١٧تعدادشان از 

را بھ عنوان رییس مجلس، افشار صادقی را بھ عنوان نایب رییس  کاشانی

 ] ٣٣. [مجلس و میراشرافی و حمیدیھ را بھ عنوان کارپرداز انتخاب کرده بودند

IV   -  نمایندگان غیرمستعفی در  ١٣٣٢مھر  ٩مرداد، در  ٢٨حتی پس از

 ] ٣۴. [مجلس بھ ریاست سیدابوالحسن حایری زاده تشکیل جلسھ داده بودند

V –  جلسھ علنی دوره اول مجلس سنا بھ ریاست سیدحسن  ١٣٣٢مھر  ١٠در

 ] ٣۵. [تقی زاده تشکیل شده بود

پس مالحظھ می کنید کھ بھ دالیل باال، از نظر نمایندگان مخالف دکتر مصدق 

  .نیز مجلس حضور داشت و فرمان عزل در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود

 

 : از نظر دکتر مصدق*

ھم انحالل مجلس دوره ھفدھم را بر اساس مراجعھ بھ آراء عمومی در مصدق 

مرداد  ٢۵پس ازنظر دکتر مصدق ھم تا . اعالم کرده بود ١٣٣٢مرداد  ٢۵
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در زمان غیبت مجلس » مرداد ٢٢فرمان عزل مورخ «مجلس وجود داشت و

  . صادر نشده بود
 

 : از نظر سرلشگر زاھدی*

نیز بھ دالیل زیر ) ١٣٣٢شھریور  ۴سپھبد از (از نظر سرلشگر زاھدی 

 . فرمان عزل دکتر مصدق و نصب او در زمان حضور مجلس صادر شده بود

شپھبد زاھدی و چند تن از وزیران او در  ١٣٣٢شھریور  ١١در  –الف 

مجلس شورای ملی حضور یافتھ و با نمایندگان غیرمستعفی مالقات و در پیرامن 

 ] ٣۶. [بودند ادامھ کار مجلس ھفدھم مذاکره کرده

جلسھ مجلس سنا در حضور سپھبد زاھدی نخست  ١٣٣٢مھر  ١٠در –ب 

 ] ٣٧. [وزیر تشکیل شده بود

طبق تصویب نامھ ھیأت وزیران زاھدی، مکی،  ١٣٣٢شھریور  ٢۵در   -پ 

حمیدیھ، زھری و پورسرتیب نمایندگان مجلس بھ عضویت شورایعالی نفت 

  ] ٣٨. [انتخاب شده بودند

  
  : هاز نظر شا*
 

در زمان صدور فرمان عزل دکتر مصدق و انتصاب سرلشگر زاھدی، شاه نھ 
تنھا معتقد نبود کھ بر اساس استعفای نمایندگان نھضت ملی یا رفراندو مصدق و 
یا ھر علت دیگری مجلس منحل شده و وجود ندارد، بلکھ حتی معتقد بود مجلس 

ود مجلسین وجود ندارند در سنا نیز وجود دارد بھ این دلیل ساده کھ اگر معتقد ب
. فرمان انحالل مجلسین شورای ملی و سنا را صادر نمی کرد ١٣٣٢آذر  ٢٨

]٣٩ [  
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 م ورفراند* 

رأی مردم ھرچھ . در دموکراسی، حکومت از آن مردم است و با رأی مردم

مستقیم تر و بالواسطھ تر باشد بھتر، دقیق تر و بیشتر بیان کننده خواست مردم 

ھ ھمین جھت است کھ در پیشرفتھ ترین دموکراسی ھا، بھ طور ب] ۴٠. [است

دایم و مرتب برای تصمیم گیری راجع بھ ھر مسئلھ ای ه رأی مستقیم مردم 

بھترین نمونھ چنین دموکراسی، حکومت کامالً دموکراتیک . مراجعھ می شود

ً تمام مسائل، رأی مستقیم خود مردم خواستھ می  سوییس است کھ برای تقریبا

» رفراندوم «ھمانطور کھ ھمھ می دانند چنین کاری را در زبان فرنگی . دشو

» ھمھ پرسی»و یا » مراجعھ بھ رأی مردم«می خوانند و در زبان فارسی آن را 

 . می نامند

این روش رأی گیری مورد قبول باطنی و یا الاقل ظاھری اغلب گروه ھا و 

مخالفان . متحد است مکاتب سیاسی و کشورھای امروز جھان و سازمان ملل

نیستند بھ این » رفراندوم «بھ طور اصولی مخالف » دکتر مصدق رفراندوم «

 . ھستند» ششم بھمن شاه رفراندوم «دلیل ساده کھ طرفدار 

گرچھ در قانون اساسی مشروطیت ذکر نشده است ولی  رفراندوم نتیجھ اینکھ 

  . کاری دموکراتیک و عمالً مورد قبول تمام گروه ھاست

  

 و دکتر مصدق  رفراندوم *

بھ علت کارشکنی ھای اقلیت مجلس و اختالفات دامنھ داری کھ بھ وجود آمده 

مراجعھ بھ «بود، دکتر مصدق در باره ادامھ یا انحالل مجلس ھفدھم تصمیم بھ 

 . معروف شد» دکتر مصدق رفراندوم «گرفت کھ بھ نام » آراء عمومی

در مواردی کھ ... « بیان این مطلب کھ ، با رفراندوم او در سخنرانی اعالم 

. قضاوت امر ار بھ عھده مردم محول می نمایند... اختالف حاصل شود ... 

چنانچھ افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کند نمایندگان دیگری انتخاب و روانھ 
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: خواست] ۴١) [ھمانطور کھ بعداً ھم نوشت(از مردم » ...مجلس می شوند

موافقند رأی بھ انحالل مجلس بدھند تا دولت بماند و کار خود اگر با بقای دولت «

بدیھی » ...را تمام کند، واّال دولت برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید

 . سقوط می کرد رفراندوم بود کھ دولت او در صورت شکست در 

مرداد  ١٩مرداد و در شھرستان ھا در روز  ١٢در تھران در روز  رفراندوم 

یک ھزار و دویست و ھفت نفر رأی بھ بقای مجلس دوره . برگزار شد ١٣٣٢

ھفدھم و دو میلیون و چھارصد و سھ ھزار و سیصد و ھشتاد ونھ نفر رأی بھ 

 . انحالل مجلس دادند

او می گیرند کھ مھمترین آنھا بھ  رفراندوم مخالفان دکتر مصدق چند ایراد بھ 

 : قرار زیر است

خالف قانون بود چون در ھیچ یک از اصول  دکتر مصدق رفراندوم  – ١

طبق قانون « رفراندوم می توان گفت کھ . قانون اساسی ذکری از آن نشده بود

» خالف قانون«نبود ولی مراجعھ مستقیم بھ رأی مردم را نمی توان » اساسی

 ١٣۴٢بھ ویژه کھ در تاریخ مشروطھ ایران، بار دیگر نیز در ششم بھمن . خواند

نکھ در ھیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی ذکری با وجود ای(

 . بھ آن عمل شد و مورد تءیید مخالفان مصدق نیز قرار گرفت) از آن نشده بود

درست نبود چون صندوق ھای آرای موافق و  رفراندوم نحوه برگزاری  – ٢

عین  در. مخالف جدا بود و در نتیجھ مخالفین می ترسیدند رأی مخالف بدھند

اینکھ قسمت اول این ایراد بھ نظر نویسنده بجاست و رأی باید مخفی بادش، ولی 

مردم از جان گذشتھ ای بودند کھ در «کسانی کھ معتقدند مخالفین دکتر مصدق 

نمی توانند بگویند کھ » مرداد برای حملھ بھ خانھ او جلوی گلولھ رفتند ٢٨روز 

انجام  رفراندوم مرداد کھ  ١٩و  ١٢ یعنی در روزھای –در چند روز قبل از آن 

 . می ترسیدند بھ طرف صندوق ھای رأی مخالف بروند –شد 

این بود کھ مخالفین، آن را تحریم  رفراندوم علت پیروزی مصدق در  – ٣
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اوالً این ایراد با ایراد قبلی نمی خواند و فقط .کرده بودند و مخالفین رأی ندادند

مخالفین یا بھ علت تحریم پای . درست باشد یکی از این دو ایراد می تواند

و ثانیاً در تمام انتخابات ھایی . صندوق ھای رأی مخالف نرفتند یا بھ علت ترس

کھ در تمام دوران مشروطیت انجام شد عده کل رأی دھندگان از یک میلیون و 

مصدق نزدیک بھ دومیلیون و نیم نفر  رفراندوم نیم تجاوز نکرد، حال آنکھ در 

 . کردند شرکت

نمی شد مجلس » ھمھ پرسی«فقط شاه حق انحالل مجلس را داشت و با  – ۴

چطور شاه حق انجالل . جواب این ایراد نیز بسیار ساده است. را منحل کرد

مجلسی را کھ مردم انتخاب کرده بودند داشت، ولی خود مردم حق نداشتند 

 مجلسی را کھ خودشان برگزیده بودند منحل کنند؟ 

دیگر این است کھ مخالفین دکتر مصدق کھ برای سقوط دولت او بھ واقعیت 

ھر کاری دست می زدند اگر تصور می کردند اکثریت مردم ایران طرفدار 

. و شرکت در آن نمی کردند رفراندوم آنانند، کوچکترین درنگی در استقبال از 

، بھترین، بی خطرترین، موجھ ترین و رفراندوم چھ در آنصورت، آن 

پسندترین وسیلھ برای بقای مجلس و برکناری دکتر مصدق بود و طعن و دنیا

لعن مخالفان و جھانیان را برای بیش از نیم قرن نمی خریدند کھ مخالفان و 

... و اینتلیجنت سرویس و .  C. I. Aمطبوعات اروپایی و امریکایی و مأموران 

برایت وزیر خارجھ و اخیراً بیل کلینتون رییس جمور امریکا و خانم مادلین آل

امریکا بگویند با کودتا دولت دکتر مصدق را ساقط کرده اند و از او و ملت 

در آنصورت، در ھمھ جا گفتھ می شد اکثریت ملت ایران . ایران پوزش بطلبند

در یک ھمھ پرسی کھ خود دولت دکتر مصدق برگزار کرده بود رأی بھ بقای 

 . مجلس و برکناری او دادند

دکتر مصدق می دانستند و ھمھ روزه بھ رأی العین می دیدند کھ  ولی مخالفان

اکثریت ملت ایران مخالف آنان اند بھ این دلیل ساده کھ بھ طرفداری از دکتر 
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مصدق مرتباً میتینگ ھای چندین ھزار نفری تشکیل می شد ولی مخالفان دست 

 . زندراستی او ھرگز نتوانستند حتی یک میتینگ چندھزار نفری راه بیندا

مرداد بھ طرفداری از  ١٩و  ١٢ رفراندوم نکتھ دیگر اینکھ وقتی مردم در 

ً ھم حق داشت  –دکتر مصدق رأی داده یودند، شاه  ً نمی  –حتی اگر قانونا حقا

باید کسی را کھ مردم چند روز پیش بھ نفعش رأی داده بودند در سھ روز بعد 

ر یا مھجور بوده و شاه ھم قیم معزول کند، مگر اعتقاد داشتھ باشیم کھ ملت صغی

  . ملت است

 

  ختم مقال * 

در خاتمھ این بحث مفصل حقوقی کھ ضمن توجھ بھ جزییات و جوانب امر، 

ً تمام نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرار گرفت، ذکر این نکتھ  تقریبا

 : ناگزیر است

ندگان و در انتقاد از دکتر مصدق و رجال و سیاستمداران   نویس – ١     

موضوع حقوق پادشاه «مطبوعات و حقوقدانان طرفدار او باید بگویم اگر اینان 

را منطقاً مستدالً، و مستنداً بھ اصول قانون » و دولت برگزیده ملت –و ملت  –

اساسی و متمم قانون اساسی، ھمینطور کھ در اینجا آمد، می شکافتند و برمی 

کومت از آن آنان است و فقط این مردم رسیدند و مردم را توجیھ می کردند کھ ح

ھستند کھ می توانند دولتی را بیاورند و یا دولتی را ببرند؛ اگر حداقل بھ مردم 

تفھیم می کردند کھ شاه چنین حقی  –یا الاقل بھ اھالی پایتخت  –باسواد شھرھا 

مرداد شد را تحمل  ٢٨را ندارد؛ مردم بھ ھیچ قیمت، و بھ ھیچ وجھ، آنچھ در 

بھ . آنچنان کھ ملل مترقی جھان چنین کارھایی را تحمل نمی کنند. کردند نمی

ھمین خاطر است کھ در کشورھای پیشرفتھ جھان کھ ملت ھای آن بھ حقوق خود 

با وجود اینکھ قدرتمندترین نیروھای نظامی نیز در آن کشورھا وجود  –آشنایند 

و نظامیان چنان افکار رییس جمھوران و شاھان چنان کارھایی نمی کنند  –دارد 
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 . خامی بھ سرشان نمی زند

اگر مردم کامالً توجیھ شده بودند کھ شاه حق عزل و نصب نخست وزیر را 

شاه را قایم کند » فرمان عزل خالف قانون اساسی«ندارد الزم نبود دکتر مصدق 

اگر ملت توجیھ بود، دکتر مصدق . و بھ مردم و حتی وزرایش نشان ندھد

مردم اطالع می داد کھ شاه برخالف قانون اساسی، بدون بالفاصلھ بھ 

کوچکترین حقی، فرمان عزل نخست وزیری را کھ نمایندگان مردم برگزیده اند، 

امضایش را در اختیار دیگران قرار داده و بر باالی : یا بدتر از آن –امضا کرد 

 . امضای شاه، دیگران فرمان عزل مصدق را نوشتھ اند

ر مصدق این امکان را بھ دیگران نمی داد کھ خبرنگار خارجی با این کار، دکت

بحق، ولی « و داخلی را خبر کنند و مثل اینکھ سّری را کشف کرده اند و چیز 

ای را برمال می کنند، با ساز و دھل، فتوکپی آنچنان فرمان ھای » مخفی شده 

جا مخدوش غیرقانونی عزل و نصبی را منتشر کنند و عده ای از این خبر 

 . بخورند

و در انتقاد از طرفداران رژیم مشروطھ پادشاھی باید بگویم کھ آنھا تا  – ٢

کنون بھ روشنی اعالم نکرده اند چھ نوع حکومت پادشاھی مشروطھ را می 

یا ... » شاه سلطنت کند نھ حکومت«خوھند؟ حکومت پادشاھی مشروطھ ای کھ 

شاه ھم سلطنت م «ای کھ حکومت سلطنتی بھ ظاھر مشروطھ و بھ باطن مطلقھ 

 و ھم ھمھ کارھا؟ ... » کند و ھم حکومت

اگر احیاناً » رژیم پادشاھی بر اساس قانون اساسی مشروطیت«طرفداران 

جوابی یا نقدی بر این مقالھ بنویسند روشن خواھد شد طرفدار کدام یک از این 

م نوع دو تفسیر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن می باشند و بھ دنبال کدا

 پادشاھی ھستند ؟ 

 *** 

حرفی کھ . این بحث را با نقل دو نکتھ از مدافعات دکتر مصدق پایان می دھم
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در دادگاه  –در حالیکھ شاه، دولتش را ساقط و خودش را زندانی کرده بود  –او 

 ٢١توجھ داشتھ باشید کھ این سخنان در . نظامی، بھ نفع دوام و بقای سلطنت زد

در بیش از نیم قرن قبل، و در بیش از ربع قرن قبل از رفتن  ، یعنی١٣٣٢آبان 

 : شاه و سقوط رژیم پادشاھی اش گفتھ شده است

نظر خارجی ھا این است کھ ایران ھمیشھ نفھم، بیچاره، و فقیر بماند و ... «

قدرت شاه را زیاد کنند تا ھرچھ می خواھند بھ دست او انجام دھند و ھر وقت 

آنھا نمی خواھند . را ببرند و دیگری را جای او بگذارندھم کھ تخلف کرد او 

ملت، فھمیده باشد چون ملت را نمی توان از بین برد، ولی شاه را بھ سھولت 

 » ...می شود برد ھمانطور کھ احمدشاه و رضاشاه را بردند

ھمیشھ شاه . من می گویم شاھی را می خواھم کھ پادشاه این مملکت باشد« 

من شاه این مملکت ھستم، و ھیچ کجا : بگوید! ت گفتند بروو ھر وق... باشد 

 » .نمی روم
  

  )١٨(١٣٨۶نوروز  –سانتا مونیکا 
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  »، رفراندوم مصدق، دو دیدگاه١٣٣٢مرداد «: عبدهللا برھان
  

  مقدمھ 

، رفراندوم  مصدق ، ١٣٣٢مرداد « عبدهللا برھان در مقالۀ ای تحت عنوان   

  :سی  رفراندوم مصدق  می پردازدبھ برر»   دو دیدگاه

سال پیش در دوران دولت دکتر مصدق، پدیده ای سرنوشت ساز برای  ۴٣   

دکتر مصدق کھ دوره ھفدھم مجلس شورای ملی را مرکز .  ملت ایران پیش آمد

توطئھ و پایگاه فشار قدرتمندانۀ دربار و سیاستھای خارجی می پنداشت، تصمیم 

تکلیف ملت و نھضت را روشن کند، و ) فراندوم ر( گرفت از راه ھمھ پرسی 

بھ ابقای دولت موافقند رأی بھ انحالل مجلس بدھند تا دولت بماند و « اگر مردم 

کار  خود را تمام کند، واال دولت از کار بر کنار شود و دولت دیگری روی کار 

  )   ١( » . بیاید  کھ ھر طور صالح مملکت  باشد  بدن عمل کند

چھ از نظر حقوقی و قانونی  و چھ    ،رفراندومستی یا نادرستی این در باره در

از جھت سیاسی  و مصالح ملی، تاکنون نظریات مخالف و موفقی ابرار گردیده 

اکثر صاحبنظران در پایۀ حقوق و قانونی و چھ از جھت سیاسی و مصالح  . است

ثر صاحبنظران اک. ملی، تاکنون  نظریات مخالف و موافقی  ابراز گردیده  است

در پایۀ حقوق و قانون، رفراندوم را درست ارزیابی  کرده اند و آن با  قوانین 

لیکن محل تنازع آرا . موجود زمان، بویژه با قانون اساسی مغایر ندانستھ اند

آنچھ تا امروز ... ھنگامی است کھ نظرسیاسی و مصلحت مملکتی مطرح شود

تصمیم  « عده ای آن را یک. اد قراردارداظھارنظر شده، بین دو منتھی الیھ متض

  ) ٢. (از جانب مصدق  میدانند » انقالبی 
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  وکالی مستعفی * 

  
غیرازوکالی فراکسیون (ھفدھم استعفای داوطلبانۀ عده ای ازنمایندگان شورای 

قبل از رفراندوم، ھرگز بھ خاطر حمایت از دولت مصدق نبوده ) نھضت ملی 
و پشت سراین تصمیم ... بانی از دولت استعفا دادندبھ پشتی« کھ بگوئیم اینھا 

 )  ٣(»مصدق بودند
زیرا آنان فرایند رفراندوم را بھ آسانی پیش بینی می کردند و نمی خواستند با 
مقاومت بی نتیجۀ خود مورد تنفر بیشترومستقیم ترمردم از طرفی، و ایراد و 

  .بازخواست احتمالی حامیان خود از طرف دیگر قراربگیرند
باری استعفای کسانی مانند ھادی مصدقی، شھاب خسروانی، ھاشم ملک مدنی 

با آن سوابق شناختھ شده و جھت گیریھای ... و دکترھادی طاھری یزدی و غیره 
ملموس، چگونھ می توانست در راستای آسان کردن کار نخست وزیری باشد کھ 

ۀ محافظھ کاری و کردارش ضد بیگانھ بود؟ حال آن کھ  شائب» ملی « مرامش 
مستعفیان خارج از نھضت ملی، شھرت ھم سویی آنان با دربار، و تمایالت  
شدید شان نسبت بھ سیاستھای بیگانھ عمیقاً بھ باورھا نشستھ، تبدیل بھ یقین شده 

اما دکتر طاھری طبق . اگر مکی و بقایی محتاط و مالحظھ کار نبودند. بود
از رو در روییھای علنی و بی بند و بار  ھمان ویژیگی محافظھ کاری شدید، باید

امثال طاھری و حامیانش مصدق را غولی می پنداشتند ولی . جداً پرھیز می کرد
دکتربقایی می دانست این غول، غول افسانھ یا نیست، بلکھ انسانی پاک و الجرم 

  .خرد کرنش باید از ابزارھای ناپاک استفاده  کنند
نماینده ( نۀ خود، از قول عبدهللا گلھ داری ناصرخان قشقایی در خاطرات روزا

اعتقاد « می نویسد) بندرعباس در مجلس و معروف بھ نزدیکی با محال انگلیسی
دکتر ... و اعتمادی کھ انگلیسیھا بھ دکتر طاھری  دارند، بھ سید ضیاء ندارند

بعد » .سید ضیا چنین شخصی  نیست. طاھری آدم باھوش و چاره جویی است
ز گلھ داری می پرسد آیا این مطلب را خود انگلسیھا بھ او گفتھ اند؟ ناصر خان ا
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انگلیسیھا وقتی من را فرستادند پیش شاه کھ در ضمن » بلی« جواب  می دھد
مذاکره بگویم اشتباه نکن پدرت را ژنرال آیرونساید شاه کرد، این حرف را 

آنان را در انتخاب گلھ داری قبالً ارتباط خود با انگلیسیھا و کمک )  ۴(» .زدند
برای ناصر ) گویا در مقابل دکتر مصطفی مصباح زاده( شدنش از بندرعباس 

این نزدیکی با دیپلماتھای انگلیسی تا آنجا می رسید کھ شاه . خان شرح داده بود
اوان دوره چھاردھم ( برای کسب اطالع از علت مخالفت انگلیسیھا با خود

ره رفع  اختالف را نیز از او جویا شده گلھ داری را خواستھ بود و چا) مجلس
ً  دکتر طاھری را نزدیک تر از خود بھ . بود با این ھمھ، گلھ داری تلویحا

برای نگارنده تردیدی در نقل قولھای ناصر قشقایی ) ۵. (انگلیسیھا تلقی می کرد
  .وجود ندارد

درآن روزگار قبل از دوره چھاردھم مچلس این موضوع دھان بھ دھان می 
کھ تمام برنامھ ھای انگلیسی مجلس، با تدبیر سرانگشتان حیلھ باز این  گشت

چنین آدمی . انجام می شود»  موش مرده مجلس« وکیل گوشھ گیر و مظلوم و 
نمی توان کسی دانست کھ پشت  –بنا بر دالیل سیاسی و نقلی و عقلی  –را 

زمینھ اسناد در این . ایستاده بود) و ضد انگلیبسی( تصمیم مصدق ضد بیگانھ 
دکتر مصدق ضمن دفاعیات  خود در سومین جلسۀ  . متفن دیگری نیز وجود دارد

  :دادگاه بدوی می گوید
ً دخالت می کرد بھ چھ طریقی؟ بھ ... دولت انگلیس در اموراین مملکت علنا

ممکن نبود یک نفرکھ با سیاست انگلیس مخالف ...وسیلۀ دربار، مجلس و دولت
جلس برود بنابراین از دورۀ ھفتم بھ بعد کھ انتخابات باشد، انتخاب شود و م

تھران ھم آزاد نبود، یک نفر از نمایندگان مجلس، نماینده حقیقی ملت ایران نبوده 
نظرخارجی این بود کھ ما را از « در ھمین راستا مصدق گفتھ بود) ۶( است؟

کھ تحت اقدام شد وسید حسن شوشتری  ١۶اول بھ وسیلۀ اقلیت مجلس...بین ببرند
  ) ٧(» .بود، آن ناسزا را بھ من گفت) یعنی اشرف پھلوی ( حمایت یک خانمی 
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  مشت نموۀ خروار* 
  
چندی قبل از این وقایع، گزارش ھیأت ھشت نفری در مورد تثبیت حدود   

چھ . اختیارات شاه، بھ نفع شاه و ضررمصدق در مجلس بھ خاک سپرده شد
  آن شدند؟  کسانی، با چھ قدرتی مانع از تصویب

مھمتراین کھ لوی ھندرسن سفیر امریکا بعد از مالقات خود با دکتر مصدق، 
طی تلگرام شماره ) ١٣٣٢مرداد ٢٧( ١٩۵٣اوت  ١٨شب  ١٠در ساعت

  :بھ وزارت خارجھ آمریکا گزارش داد ٧٨٨/ .../  ٨ –١٨۵٣
. سپس مصدق بھ شرح حوادثی پرداخت کھ منجربھ انحالل مجلس گردید...« 

امریکا در ( ت او در این مورد ھمان اطالعاتی بود کھ قبالً سفارت اظھارا
او ھمچنان تآکید داشت . در اختیار وزارت امور خارجھ  گذاشتھ  است) تھران

را انگلیسیھا یک جا  خریده اند و ) شورای ملی ( تن از نمایندگان مجلس  ٣٠کھ 
م بھ آسانی می توان رأی را ھ ۴٠ده رأی از این . رأی خریده نشده است ۴٠فقط 

ھنگامی کھ او از مذاکرات در باره . با پرداخت صد ھزار تومان خریداری کرد
چنین معاملھ ای کھ  نزدیک بھ پایان یافتن بود آگاه شد، تصمیم گرفت مجلسی را 

با توجھ )  ٨(»  .کھ انگلیسیھا خریده اند و شایستۀ ملت  ایران نیست، منحل کند
شود کھ انحالل مجلس ھفدھم برای مصدق بھ صورت  بھ این اسناد، مسلم می

یک ضرورت ملی در آمده بود، بھ نظر نگارنده نیز این حرکت، نھایت وسعت 
  .دید و خرد سیاسی مصدق نشان می دھد

  

  اگر  دولت  استیضاح  می شد* 
  
فرق ( چنانچھ مراجعھ بھ آرای عمومی صورت نمی گرفت و استیضاحی  

دولت مصدق مطرح  می شد،  بسیاری از وکالی  علیھ) نمی کند کدام یک 
مستعفی بھ ظن غالب طرف مخالفان را می گرفتند و در جّو  کامالً  متشنجی کھ 
امثال مکی و بقایی و میر اشرافی و دیگران ایجاد می کردند، ضمن رعایت 
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بسیاری از مسائل در حواشی کار، بی سرو صدا آرای خود را بھ نفع استیضاح 
این گونھ موضوع گیریھا در داخل مجلس، با واکنشھای . ریختند کنندگان می

ھمان دیواری کھ درون و بیرون . نمایندگان در خارج از آن بھ کلی متفاوت است
مجلس را تفکیک می کرد، برای اکثر وکالی مذکورمی توانست واجد تصمیمات 

عکس   استعفای یک وکیل، یعنی ترک مزایای میدان بھارستان، و. متضاد باشد
این امنیت  تا آنجا   رفتھ . آن، بھ معنای استفاده  از حریم امن داخل مجلس  بود
زمانی  کھ در محبوبیت   –بود کھ آرای  نمایندگان  برای نخست وزیری مصدق 

« ظرف چند دقیقھ  –بسیار  و مورد  حمایت  وسع  قشرھای مختلف جامعھ بود 
خارج از مجلس ،  ولی در) ٩(» .شداز اکثریت تام بھ  اکثریت نسبی تبدیل  

ھماانھایی  کھ بھ نفع  مصدق  رأی  نداده بودند، از ترس افکارعمومی یواشکی  
  !بیرون  رفتند و با خواندن آیۀ الکرسی  خود را  بھ خانھ  ھایشان رساندند

پس می بینیم پیش بینی این کھ نتیجھ رأی گیری بعد ازاستیضاح چھ می شد 
ما می توان حال دکتر مصدق را، اگربھ سقوط پیر مرد می ا. کار آسانی نیست

و این درست خالف افکار ملی و آرزوھای چند ده . انجامید، بھ خوبی حدس زد
سالھ مصدق بود کھ ھرگز راضی نمی شد با حرکتی بی رمق و با سمھ ای از 

 –خیلی مھمتر از آن  - سوی مجلس، ھم دولت ملی را از دست رفتھ ببیند، و ھم 
سالھاست مردم شرافتمند ایران برای بھ دست « نھضت را کھ بھ قول خودش  کل

زحمت و  گرفتن سرنوشت خود و کسب استقالل و آزادی، متحمل رنج و
  ) ١٠(».فداکاری شده اند

  

  برھان  خلف* 
  

منطقی نیست کھ وجود چنان مجلسی درعین حال، مطابق سلیقھ و امید موافقان 
بپذریم  کھ  دبرای اوضاع مخالفان، بی تردید بایدولت بوده باشد، ھم مساعد 

از قبیل کاشانی، بقایی، مکی، حائری زاده، ( مخالفان دکتر مصدق در مجلس 
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نسبت بھ تعطیل مجلس، یعنی مرکز قدرت، تجمع )  میر اشرافی، مشارو دیگران
عکس العملھای تند و خشنی نیزنشان  و توطئھ خود بھ سختی عذاب کشیدند و

ما خود توطئھ ھا . ھمچنان از جانب برخی از ھواداران آنھا ادامھ دارددادند کھ 
و تحریکات غیر مستعضفان را بھ یاد داریم کھ با سوء استفاده از سنگر مجلس، 

بنابراین . چھ آشوبھایی بھ راه انداختند و چگونھ پشت پیر مرد را می لرزنداند
م، شاید راحت تر بتوان را مورد توجھ قراردھی) برھان خلف( اگر دلیل معکوس

ھمین تشویق وعصبیت مخالفان را مسبت بھ از دست رفتن سنگر تسخیر ناپذیر 
دلیل موجھی برحرکت مصدق برای انحالل مجلس  - از نظر آنان –مجلس 
  .دانست

  

  مشت نمونۀ خروار* 

  
چندی قبل ازاین وقایع، گزارش ھیأت ھشت نفری در مورد تثبیت حدود  

چھ . فع شاه و ضرر مصدق در مجلس بھ خاک سپرده شداختیارات شاه، بھ ن
کسانی، با چھ  قدرتی مانع از تصویب آن شدند؟  چون تصویب این گزارش جلو 
تجاوزات غیر قانونی شاه را می بست، دکتر بقایی صحنھ گردان  جریانی شد 
کھ منجر بھ حذف موضوعیت آن گردید و عاقبت بھ کمک ابسترکسیون اقلیت بھ 

بنابراین آیا می توان اطمینان یافت کھ اگر . ئری زاده ناموفق ماندرھبری حا
در حالی کھ بھ روزھای پایانی  –استیضاحی علیھ دولت مصدق  مطرح می شد 

جناح بقایی بھ کمتر از توفیقی کھ در مورد گزارش   - مرداد نزدیک می شدیم 
وزی  ھیأت ھشت نفری رسیده بود، می رسید؟ اما نکتھ مھمتر آن کھ پیر

مخالفان دردفن گزارش مزبور، مظنھ و محک دکتر مصدق برای انحالل مجلس 
چرا کھ  بھ تحقیق ھمین استدالل از ذھن  پرمشغلھ  و خستھ او نیز . قرار گرفت
  .گذشتھ بود
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  امتیازات  انحالل * 
  

دیگر نیازی بھ مراجعھ بھ « درست است کھ با استعفای دو سوم از نمایندگان 
ولی برای تعیین تکلیف قطعی مملکت، بخصوص وضع » بودآرای عمومی ن

یکی  از اصیل ترین مزایای انحالل . وکالی غیر مستعفی ضرورت داشت
دکتر مظفر بقایی بھ . مجلس، سلب صالحیت تبعی نمایندگان غیر مستعفی بود

اتھام شرکت در توطئھ ربودن و قتل افشار طوس، رئیس شھربانی وفادار 
وی در نقش . عقیب مقامات قضایی کشور واقع شده بودحکومت ملی، تحت  ت
طراح . انجام  این جنایت را برعھده داشت) و نھ آمران( فرمانده گروه مجریان 

نماینده این دو . اصلی توطئھ انگلستان بود و کمک طراح، دربار شاھنشاھی
بقایی نیز . مرجع سرلشکر فضل هللا زاھدی بود کھ بھ دکتربقایی وصل گردید

تیپھای  چھار گانھ، حسین خطیبی، افشار قاسملو، بلوچ قرایی و عوامل دیگر سر
اما مصونیت  پارلمانی او مانع از اجرای عدالت قضایی می . را اداره می کرد

عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری دولت مصدق  برای سلب صالحیت . گردید
هللا میالنی و کمیسیون قضایی مجلس بھ ریاست آیت « بقایی اقدام کرده بود 

یک لخظھ ١١(» .راه بھ جایی نبرده بود...عضویت دکترکریم سنجابی و دیگران
اما، با . فرض کنیم  کمیسیون قضایی مجلس موفق بھ تصویب این الیحھ شده بود

توجھ بھ چند پیروزی  دیگر مخالفان، آیا تضمینی وجود داشت کھ ھنگام بحث و 
و صدا تر جامعھ را نلرزاند و بنیان  شور در جلسۀ علنی مجلس، جنجالی پرسر

  حکومت ملی را سست نگرداند؟
نماینده  تھران و یار فرودست بقایی کھ )  خرینآو ( علی زھری دوازدھمین 

آماده » شکنجۀ متھمین قتل افشار طوس« طرح استیضاج دولت را تحت عنوان 
می گذاشت، و علنی کرده بود، حتماً در جلسۀ سلب  صالحیت بقایی پا بھ میدان 

و چنانچھ بی حالی خودش مجال نمی داد، فرا دستان وی کھ  سبب راه یافتنش بھ 
و این خود سبب اختالفھا و نابسامانیھا یی در جبھۀ ملی شده ( مجلس شده بودند 
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کسانی مانند سید مھدی میراشرافی کھ . یک حرکت توفانی آغاز می کردند) بود
ھمچون سایر مخالفان ھتاک و  –بودند قبالً سخت بھ دکتر مصدق حملھ کرده 

بنابراین  آیا  باز ضمانتی  . در چنین فضایی بی تفاوت  نمی ماندند -سرشناس 
  بود کھ این توفان ، دولت ملی را نروبد و برجای بگذارد؟

  

  فضای وحشت و قتل * 
  

نگرانی مصدق از « سال، شاید خیلی آسان بتوان گفت کھ  ۴٣اینک، پس از 
اما واقعیتھای وحشتناک، سبب ساز . بوده است» ھفدھم بی مورد وجود مجلس  

  .دالیلی اند کھ نگرانی مصدق را قویاً  تیید می کند
مجلس برای مخالفان  دولت، تبدیل بھ خانۀ  امن شده بود و  ١٣٣٢در تابستان 

نشده یک شاھد  خاطرات منتشر. بوی دھشت و خون از آن بھ مشام می رسید
تطبیق آن با اطالعات یکی از دست  و پ دکتر شایانفرمعتمد، یعنی سرتی

ن روزھا چنان متشنج آحاکی است جّو مجلس در ١٣٣٢اندرکاران وقایع  تابستان
با حضور دکتر ملک اسماعیلی معاون  اجرایی ( بود کھ لطفی وزیر دادگستری 

در مقابل درخواست مصدق مبنی بر حضور در مجلس و پاسخ  ) نخست وزیر 
مصدق مرحوم لطفی . اح  مذکور گفتھ بود از رفتن بھ مجلس می ترسدبھ استیض

را راھنمایی می کرد کھ در ھر حال باید بھ نحوی، از راھی، مثالً از در پشت 
دکتر شایانفر  کھ .  مجلس، در آنجا حضور یابد و پاسخگوی استیضاح باشد

  شخصاً  در جلسۀ خانۀ  نخست وزیر حضور داشتھ، 
ن آاز نگرانی عمیق مصدق و لطفی و ملک اسماعیلی در روایت دست اولی 

ھفدھم در تیر و  روزھا بھ دست می دھد کھ نشانۀ محیط ترس و ترور مجلس
فضای تابستانی این مجلس با سایرتحلیلھا صراحت . می باشد١٣٣٢ مداد

  : بیشتری پیدا  می کند
 ١٣٣٢در تیر » طاھر احمد زاده ضمن تحلیلی از نھضت ملی  می نویسد 
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برنامھ . اقلیت مجلس، مصدق را استیضاح کرد. دامنۀ توطئھ ھا وسعت  گرفت
بھ ( این بود کھ مصدق بھ مجلس بیاید و با رأی ھمان اکثریتی کھ قوام را 

سر کار آورده  بود، رأی ) نماینده حاضر ۴٢رأی از  ۴٠طورغیر قانونی و با 
مصدق برای مقابلھ . دکبود بگیرد و ساقط گردد و بعد در داخل مجلس کشتھ شو

و ...) شد( رفراندوم  ١٣٣٢با این  توطئھ، متوسل بھ رفراندوم شد در مرداد 
  ) ١٢(».ملت  بھ انحالل مجلس رأی داد

را » کشتن « دکترشمس الدین امیرعالیی نیز در خاطره عجیبی  موضوع 
 پرده  برمی» نفر درباری و عوامل استعمار ٣٢« عریان  می سازد و از میثاق 

آقای حبیب هللا ذوالقدر ...وطبق اطالع موثق دیگر«  امیر عالیی می نویسد. دارد
کھ در منزل سالمی خواھر زاده آیت هللا کاشانی بوده، و آقای کاظم خلیلی خواھر 

نقل می کرد ) امیر عالیی( زاده  دیگرآیت هللا کاشانی نیز بوده است، برای من 
فر قرآن امضا کرده اند کھ  پس از این کھ ن ٣٢کھ در آنجا مذاکره می کردند کھ 

ً بھ مجلس حاضر شد، او را میراشرافی بھ  دکتر مصدق استیضاح شد وشخصا
نگارنده از جریان ) ١٣(».قتل برساند و دکتر فاطمی را ھم ھر جا یافتند، بکشند

و برنامۀ کشتھ شدن مصدق بھ دست میراشرافی در مجلس روایات موثق دیگری 
  .نیز شنیده است

  
  

  نفوذ شاه* 
  

سال ھیچ نخست وزیری بدون  ٣٧ظرف  ١٣۵٧تا دی  ١٣٢٠از شھریور 
دخالت . وضع حکومتھای بعد از کودتا. دخالت و دسیسھ و توطئھ شاه ساقط نشد

و دسیسھ ھای او از ابتدای سلطنت تا کودتا ھم بھ صورت معماھای تاریخ باقی 
. سال مذکور را ندارد ١٢ی این بررسی ظرفیت تشریح وقایع حکومت. نمانده اند

تنھا اشاره می کنم کھ شاه در تمام دسیسھ ھایی کھ برای حذف رقبا یا خنثی 
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غیر از یک استثنای موقتی در قیام ملی ( سازی حوادث معارض خود انجام داد 
پیروز از آب در آمد و توانست فشار مخالفان قدرتمندی چون سید ضیاء، ) تیر

ھر یک  از این گردابھا بھ . دفع کند و نجات یابد قوام، رزم آرا، و مصدق را
حادثۀ . تنھایی می توانست او را برای ھمیشھ بھ زیر کشد و از صحنھ محو کند

نھم اسفند، داستان دیگری است و شاه بازنده واقعی آن نبود، سھل است کھ بھ 
  .تضعیف مصدق ھم انجامید  و استارت شمارش معکوس سقوط او زده شد

موفقیتھای خود را در مجلس از طریق وکالیی کھ بیشتر با خود او  شاه تمامی
در شرایط دیگر با . بھ دست می آورد. یا یکی از اعضای در بار ارتباط داشتند

مخلوطی از چند  پایگاه  یا بھ تنھایی از راه مجلس، خواستھ ھای او تأمین می 
 غیر قابل انکار سیطره شاه و بعضی زنان دربار بربسیاری از نمایندگان. شد

وقتی سید ضیاء با برنامھ ای وسیع برای کسب قدرت، ضمن یک . است
خود را مطرح ساخت، شاه  ١٣٢٢مصاحبۀ مطبوعاتی با مظفر فیروز از سال 

وحشت کرد، ولی گوش خواباند ودرست است کھ در زمان تشکیل جبھۀ 
وده نفتیھا و ھا و توده ایھا و ت با شرکت سید ضیایی( وعات ضد دیکتاتوری بمط

سران عشایر  زطرفداران قوام و سید علی بشارت و دمحم باقرحجازی و بعضی ا
سرانجام، بیشتر از راه  ھمان  . کوتاه آمد و پس رفت، اما این نیز گذرا بود... ) و

  .مجلس، سید ضیاء  را بھ طرف  خود لغزاند و بھ سازش  با دربار کشانید
  .ر سیاست باز را توسط ھمین مجلس مات کرددر بازی با قوام، چند بار این پی

، درست مانند پایان سومین دوره  ١٣٢۶سقوط چھارمین کابینۀ قوام  در دی 
ھر دو با دست پنھان سیاست شاه و اشرف پھلوی ) ١٣٢١در( نخست وزیری او 

شایع بود در مسافرت اشرف بھ مسکو، استالین بھ او گفتھ . (  صورت گرفت
دکتر احمد متین  دفتری دولتمرد محافظھ کار و !)  باشدبود از قوام برحذر 

متمایل دربارپھلویھا، ضمن خاطرات نمایندگی خود در دوره پانزدھم مجلس  
  :شورای ملی  می نویسد

)  ١٣٢۶( مخصوصاً شاه در این ایام . دچار بحران شد) قوام ( تدریجاً کابینھ« 
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یک بود و بھ طرفداران و دست جانی گرفتھ بود و مرتباً مشغول تحریکات و آنتر
نشاندگان خود در مجلس گفتھ بود کھ   مبارزات خود را علیھ قوام افزایش دھند، 

سر . و در نتیجۀ ھمین توصیھ بود کھ احمد دھقان علیھ قوام اعالم جرم کرد
لشکر رزم آرا رئیس ستاد ارتش ھم بھ تحریک شاه موجبات تضعیف دولت را 

» خطر« فھ کنبم کھ اوالً رزم آرا در آن زمان، ھنوزاضا ١۴( » .فراھم می کرد
ثانیاً متین دفتری  درست بھ موازات سیاست دربار، شدیداً . تلقی نمی شد، و نبود

» دست نشاندگان شاه«چون خود او یکی از این . بر ضد قوام فعالیت می کرد
زاده ھمچنین شاه ترتیبی داد کھ سیاستمدار کھنھ کاری چون سید حسن تقی . بود

ھنگامی کھ رزم . نتواند مخالفتھای خود را فعلیت بخشد و بھ مراحل جدّی برساند
آرا قدرت را بھ دست گرفت و خطرساز می نمود، شاه بھ احمد دھقان نماینده 

مرد « خلخال درمجلس اشاره کرده بود کھ پرونده قتل محّمد مسعود مدیر
در مجلس بھ جریان  - روشن شده بود آندخالت رزم آرا در  –را کھ» امروز
وقتی رزم آرا با تحمیل بر شاه کرسی صدارت را در اختیار گرفت، باز  . بیندازد

پیراستھ  . شاه مھره مطیع و مریدی چون سید مھدی پیراستھ را در اختیار داشت
کھ در زمان وقوع  قتل محّمد مسعود، دادستان تھران بود و طباً نسبت بھ پروندۀ 

ناسی داشت، اینک با سمت نمایندگی اراک، دردوره  قتل مسعود تسلط کارش
کھ برای ازدیاد ) ١٣٢٨(شاه درمؤسسان سوم . شانزدھم مجلس حضوریافتھ بود

ً بھ  ً و صریحا قدرت خود و کسب اختیارانحالل مجلسین ساختھ بود،  مستقیما
زیرا می . عباس نراقی نماینده کاشان دستور داده بود با مؤسسانش مخالفت کند

ت ضمن مخالفت نماینده ای کھ ارتباطش با انگلیسیھا خیلی آشکاربود، خواس
درحالی کھ بر عقالی قوم پوشیده نبود . ازخود یک چھره ضد انگلیس ارائھ  دھد

کھ آنچھ در دستورمؤسسان قرار دارد، با سازش و حتی  رھنمود دولت انگلستان 
راقی برای بیست و چند سال بعد ازاین ماجرا، ن) ١۵. (حاصل شده است

وقتی در مجلس مؤسسان من بھ عنوان مخالف  «انورخامھ ای تعریف کرده بود
تقاضای  صحبت کردم، تمام نمایندگان اطراف من می گفتند مگر دیوانھ شده 
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در واقع )   ١۶(» ای؟  شاه پدرت را در می آورد، فوراً  مخالفت  را پس بگیر
نمی زدند کھ مبتکر  و آمر این نراقی ھرگز حدس  »  تمام  نمایندگان اطراف« 

  .خدعھ ، شخص خود شاه بوده است
غیر از ( حتی دولت سھام السلطان بیات کھ بیش از سایر حکومتھای زمان او  

مورد حمایت کامل  دموکرات، آزادیخواه و اھل قانون بود و) دکترمصدق 
دوستھا  مصدق قرار داشت، با تبانی نمایندگانی ساقط  گردید کھ از ائتالف شاه 

و سیّد ضیاییھا تشکیل شده بود، ھر چند خود سید ضیاء  ھنوز مقابل شاه فعالیت 
جمال امامی در فحاشیھای وقیحانھ خود نسبت بھ قانونی . می کرد، نھ در کنار او

و بسیاری ... ترین چھره ملی ایران، مستظھر بھ حمایتھای بی دریغ شاه بود
  .حوادث دیگر

ھرگز نمی توان منکر قدرت شاه در میان نمایندگان  باری، در چنین مجلسھایی
اگر مستعفیان درمجلس باقی کمی ماندند ومراجعھ بھ آرای عمومی . آن شد

صورت نمی گرفت، شاه کھ دیگر جداً نمی خواست سر بھ تن مصدق باشد، 
دست بھ کار می شد و مجلسیان طرفدار خود را برای  بزرگترین  و آخرین نبرد 

آماده طرفدار خود را برای بزرگترین و آخرین نبرد مرگ و  مرگ و زندگیش
زندگیش آماده می ساخت تا با ھمکاری سایرعوامل داخلی شرکت فعال 

حکومت ملی را از راه  ظاھر الصالح  -با تمام نیرو  - پایگاھھای خارجی 
لیھ نخست وزیر کشور خود و سقوط  عپارلمان ایران ساقط کند و بارننگ کودتا 

با این توضیحات، بھ نظر نگارنده، مراجعۀ   بھ . ا یک عمر تحمل نکندمصدق ر
آرای عمومی برای بستن مجلس ھفدھم ، بھترین شیوه ای بود  کھ مصدق جھت 

  )١٩( .مقابلھ با توطئھ  ھای آن در پیش  گرفت
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   کرد ]رفراندوم[کھ مصدق دکتر بھ دھم یم حق من: داریوش فروھر
  

 است بار چھارمین برای است ١٣٧۶ آبان ھفتم کھ زامرو فروھر، آقای جناب
 اسناد سازمان خودمان، سازمان طرف از مجددآ من و ھستیم شما خدمت در کھ

 را ما و کنید می حوصلھ صورت ھر در کھ کنم می تشکر شما از ایران ملی
 اولین. بکنیم شروع را امروز مصاحبھ بفرمائید اجازه اگر. کنید می تحمل

 .بفرمائید مصدق دکتر رفراندوم  مورد در را نظرتون کھ ستا این سئوالم
 امروز بھ کھ چون بدھم، پاسخ تان پرسش بھ اینکھ از پیش: فروھر داریوش

 روزنامھء در زدم، می ورق را تھران  ھا روزنامھ صبح امروز کردید، اشاره
 از بسیاری و کرد فتح را بابل بزرگ، کورش روزی، چنین در کھ خواندم ایران

 و برگردند سرزمینشان بھ کھ کرد آزاد را یھودی اسیران جملھ از اسیرشدگان
 نظر از چھ عقیدتی، نظر از چھ بابل، مردم حقوق حفظ بھ راجع فرمان یک

 حقوق جھانی اعالمیھ نخستین و دارند وجود فرمانھا این و داد ھاشان سنت انجام
 .اند شده تلقی بشر
 نخست را مصدق دکتر رفراندوم  اصل نم مصدق، دکتر رفراندوم  مورد در
 با سازگار صد در صد کردار یک نظرمن، بھ. کنم نظر اظھار بھش راجع

 و قانون کلی، طور بھ زیرا بود ساالری مردم با کشورداری طرز و روحیھ
 شیوه بھترین. باشد مردم رای با کھ آنست ملی، سرنوشت بھ نسبت گیری تصمیم
 دکتر و است عمومی آرای بھ مراجعھ یا رسیپ ھمھ مردم، رای گرفتن برای

 نبود، موافق ١٣٢٨ سال بھار موسسان مجلس ھای شده تصویب با کھ مصدق
 بینی پیش مجلس، انحالل برای مقامی ھیچ آن، متمم و اساسی قانون در زیرا
 برای جای ھیچ کنونی، اسالمی جمھوری اساسی قانون در کھ کما. بود نشده

 برآمد صدد در بھش، تیراندازی از بعد شاه. است نشده بینی پیش مجلس انحالل
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 پیش اساسی قانون در کھ را سنا مجلس. بیافزاید را خودش اختیارھای چنین کھ
 سوی از نیمی نمایندگانش میدانید و گشود را بود، نشده اجرا ولی بود شده بینی
 ای درجھ دو انتخابات یک در مردم سوی از نیمی و شدند می انتصاب شاه

 اختیارتش افزایش بود، عالقمند خیلی کھ را موضوعی دومین. شدند می برگزیده
 موسسان مجلس و کرد استفاده ،) ... ؟( دیکتاتوری آن از و بود اساسی قانون در

 آن و بود، مجلس آن رئیس طباطبایی، صادق دمحم سید است،  یادم کھ آورد پدید
 فرمان تواند می شاه بیاید، پیش خاصی مواردی چنانچھ کھ کرد تصویب مجلس
 - ماه سھ یا ماه یک گذشت از قبل آنکھ شرط بھ و کند صادر را مجلسین انحالل
 اصل این البتھ. بکند صادر را جدید انتخابات فرمان -ندارم بخاطر درست اکنون

 مجلس، این از بعد کھ باری نخست ھم مصدق دکتر. بود نشده اجرا ھنگام آن تا
 کھ گفت بخورد، سوگند خواست می کھ روزی ھمان د،رسی مجلس وکالت بھ

 دکتر. ندارد قبول را است، شده برپا عادی غیر کھ موسسان مجلس این مصوبات
 دکتر شخص. بود کرده برخورد میشد، مجلس در کھ ھایی کارشکنی با مصدق
 ماند باقی ولی باشد آزاد کھ کرد انتخابات موقع در را کوشش حداکثر مصدق

 قدرتمند نظم با نھاد جا، ھمھ کھ ارتش بھ متکی دربار، قدرت ذشتھ،گ ھای شیوه
 مردم از بریده کھ عناصری را ھا کرسی از بسیاری کھ شد سبب شد، می تلقی

 بھ وابستگی بھ شھرت کھ ھا بعضی حتی یا بودند، دربار نشانده دست یا بودند
 ٨١ انتخاب از بعد اینکھ. درآمدند بیرون مجلس آن از داشتند، را ھا بیگانھ

... بھتری فرصت در اینکھ امید بھ کرد متوقف را انتخابات مصدق دکتر نماینده،
 بھ کھ انگلستان شکایت مورد در ایران حقوق از دفاع برای چون ھنگام ھمان
 حتی آنجا، در بود، الھھ راھی بود، شده طرح انگلیس و ایران نفت شرکت سود

 نبودنش، در. رفت و نداد استعفا نبود، رکا آماده مجلس چون پارلمانی، سنت بھ
 آیت بھ مجلس، رئیسی برای مجلس اکثریت و بدھند انجام را توطئھ آن توانستند

 یادآوری کھ جالب و داد، رای تھران، جمعھ امام امامی، حسن سید دکتر هللا
 در و بود، شده وکیل مھاباد سنی شھر از تھران مذھب شیعھ جمعھ امام کھ بشود
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 بود، هللا آیت این عمھ مصدق، ھمسر اینکھ با بھرحال،. نداشت رایی یچھ تھران
 موقع، ھمان. دانست می نادرست آدم را او و نداشت اعتماد بھش او ولی

 آقا کی از بود گفتھ او بھ بود، برگشتھ سفر از مصدق وقتی کھ بود ھم معروف
 می احترام صدقم بھ خیلی او البتھ چطور؟ بود پرسیده او! دادید؟ مذھب تغییر

 در شیعھ یک شود نمی کھ مھاباد نشین سنی شھر از کھ بود گفتھ مصدق. گذاشت
 صحبتھای در شاید کھ کسی افتاد، اتفاق قضیھ این البتھ ھم ھا بعد حال، بھر. بیاد
 وزیر چون کھ تھرانی عاملی رضا دمحم دکتر شده، یادی او از بار چند من

 از بعد ماه چند آن در - جھانگردی و اتاطالع وزیر بعد، و پرورش و آموزش
 وکیل آن از پیش ولی - شد تیرباران بود، ١٣۵٧ شھریور ١٧ سیاه جمعھ فاجعھ
 .بود شده وکیل دوره دو مھاباد، شھر از و بود مجلس

 از بعد. کرد نمی پشتیبانی باید، کھ آنطور مصدق از مجلس این حال، ھر بھ
 جنگ، وزارت پست  گرفتن عھده بھ برسر پادشاه با مصدق اختالف بخصوص

 و تیر ٣٠ قیام بھ کھ داد استعفا ١٣٣١ تیر ٢۶ در مصدق. شد اختالف مصدق با
 -  آنھا از نفر ۴٢ روزه، ۴ فاصلھ آن در. انجامید حکومت، بھ مصدق بازگشت

 ابراز قوام، احمد وزیری نخست برای و رفتند مجلس بھ -نبودند ھم ھمھ کھ
 نمی شنیده درست شاه؟( با نیستند رویھ یک کھ بود پیدا خوب،. کردند تمایل
 ولی بودند شده انتخاب نفر یک و ھشتاد مجلس این در کھ درستھ البتھ). شود
. بود زخمی تیراندازی از بعد فاطمی، دکتر. یافتند نمی حضور جلسات در ھمھ

 اصابت مورد کھ کرد می سخنرانی ، مسعود دمحم ترور یا مرگ سالگرد ھنگام
 جلسات در.  رفت خارج بھ و کشید درازا بھ اش بیماری این و گرفت قرار گلولھ

 ھوادار ھنوز ھنگام آن در کھ بقائی مظفر دکتر. کرد نمی شرکت ھنگام این
 تھران از اینکھ از گذشتھ. داشت عھده بھ را کرسی تا دو بود، مصدق دکتر

 کدام ھیچ از و بود شده برنده و کاندیدا ھم کرمان از بود، شده برنده و کاندیدا
. تا دو این. - کشید ای تازه ماجرای بھ دولت، آخرای در این کھ - بود نداده استعفا

 می کم ھم راشد. کرد نمی شرکت مجلس در بود، وکیل اینکھ با کاشانی هللا آیت
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 دوره، پایان تا دیگر، او و کردند حملھ بھش ای، جلسھ یک در ھم بعد کھ آمد،
 کھ بعد ولی بود قاطع اکثریت یک نفر، ۴٢ ترتیب این بھ. نیامد مجلس بھ اصال

 نفر چند و شصت حدود در و نشستند عقب شدند، روبرو مردم شکوه پر قیام با
 پدید را ملی نھضت فراکسیون روز ھمان نفر دو و سی ھا، نماینده ھمان از

. دبودن پیوستھ ای عده ھم، اکثریت آن از ولی. بودند مصدق پشتیبان و آوردند
. شد دوم دولت و دادند اعتماد رای مصدق دکتر حکومت بھ نفر چند و شصت

 مصدق شاید حتی و. داشت ادامھ ھمچنان مجلس در قدرت بودن متزلزل ولی
 ھنوز چون ولی بکند را انتخابات این بقیھ کھ افتاد می این فکر بھ وقتھا گاھی
 می ادامھ را شانھا گری اخالل دربار وابستگان و بیگانھ ھای نشانده دست
 .دید نمی درست کار این برای را فضا دادند،

 مراکز از یکی. شد زیاد خیلی حکومت برضد ھا توطئھ کھ اسفند ٩ از بعد تا
 کردن ملی جریان در کھ کسانی از بعضی متاسفانھ کھ بود مجلس ھم توطئھ

 رمظف دکتر مانند بودند، مصدق ھمراھان و ملی جبھھ پیشگامان از نفت صنعت
 شده جدا صف آن از او، نظایر و زاده حائری ابوالحسن مکی، حسین و بقایی
 تیر، ٣٠ قیام از بعد -داشت استثنایی وضع یک کاشانی، هللا آیت البتھ و. بودند

 بین اینکھ برای ملی نیروھای. بیرون رفت ایران از امامی دکتر.  داد استعفا
 بشود مجلس رئیس معظمی هللاعبد دکتر خواستند می ای عده بود، اختالف شان

 توافق بشود، مجلس رئیس شایگان، علی سید دکتر خواستند می دیگر ای عده و
 اتفاق بھ نزدیک اکثریت با را مجلس رئیس داشتند، قبول ھمھ کھ را کسی کردند

 دیگر حاال بودند، ملی حرکتھای ضد بر کھ ھم کسانی چون - کردند انتخاب آرا
 دو و. آمد نمی مجلس بھ باز وقت ھیچ. شد رئیس آرا تفاقا بھ. بودند شده تسلیم

 نایب و بود ذولفقاری دمحم آقای اول، رئیس نایب کھ رئیس نایب تا دو معاون، تا
 حال، عین در رضوی احمد مھندس. رضوی احمد مھندس آقای دوم، رئیس
 خوب ولی. بود وضع این. داشت عھده بر ھم را ملی نھضت فراکسیون رئیس

 بھ مصدق و کاشانی هللا آیت میان مصدق، اختیارات دوم الیحھ طرح امھنگ از



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ٢٠٧         رد  ا

  

  

  

 شاه اسفند، ٩ مثال کھ جائی تا کرد می مخالفت مسائلی با ایشان و بود، خورده ھم
 برای وزرایش و مصدق دکتر و برود، ایران از بوده قرار خودش پیشنھاد بھ کھ

 یک ھم کاشانی آقای کھ شد درست دربار دم قائلھ آن رفتند، می او با خداحافظی
. نیست صالح موقعی چنین در کشور از رفتنتان کھ کردند پادشاه بھ تلگراف

 تلگراف ھم بھبھانی هللا آیت مثل دیگری کسی مذھبی، ھای شخصیت از البتھ
 ولی. نداشت ملی سابقھ ھیچوقت زیرا رفت می انتظاری چنین او، از ولی کرد
 کھ کسانی از حتی حال، ھر بھ. آورد پدید ییاستثنا وضع یک کاشانی، هللا آیت
 مصدق از ای عده بودند، آمده جلو ھم دوشادوش نفت، صنعت شدن ملی آغاز از

 ١٣٣٢ خرداد در شاید مجلس، رئیس انتخاب تجدید ھنگام در بعد. بودند شده جدا
 آنچھ بر اضافھ رای چند با معظمی دکتر. کردند آوری جمع را نیروھا باز بود،

 ھیات تمام. شد انتخاب مجلس رئیسی بھ بود، آورده کاشانی هللا آیت ایآق کھ
 - وسط، این مخالفین از فرد یک ولی بودند مصدق دکتر ھوادار تقریبآ ھم رئیسھ

 نظارت برای مجلس نماینده عنوان بھ ،-نداشتند توجھ مصدق ھوادار نمایندگان
 از بود مدتی مصدق دکتر. مکی حسین آقای: شد انتخاب اسکناس، اندوختھ در

 آمده پدید ھم طوس افشار سرلشکر شدن کشتھ موضوع و بود ناخشنود مجلس
 کرمانی بقایی مظفر دکتر بود، گرفتھ قرار اتھام مورد کھ کسانی از یکی و بود
 لطفی شادروان دادگستری، وزیر را مصونیتش سلب الیحھ مجلس، بھ و بود

 این از بعد و داره ضدش بر رکاتیتح مجلس کھ کرد می احساس. بود برده بود،
 و کند کار تواند نمی دیگر مجلس با کھ رسید آنجا بھ دیگھ دار، خزانھ انتخاب

 کھ( زھری علی آقای یعنی شده، طرح کھ استیضاحی یک کھ کرد می فکر
 را مصدق ،)بود شاھد روزنامھ امتیاز صاحب و بود بقایی نزدیک و دوست

 بھ کشور، وزیر ولی کرد آمادگی اعالم یضاحاست برای دولت و کرد، استیضاح
. کرد را آمادگی ابراز صدیقی، حسین غالم دکتر وزیر، نخست مقام قائم عنوان
 خود کھ بود انداختھ راه فریاد و داد بود، شده قوی خیلی حاال کھ اقلیت آن دیگر

. آمد نمی مجلس بھ مصدق قبل، مدتھا از کھ صورتی در. بیاید مجلس بھ مصدق
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 نمی چون و کند کار تواند نمی مجلس با دیگر کھ گرفت تصمیم حال،بھر
 منحل را مجلس کھ بخواھد نبود، خوب ھم شان روابط کھ پادشاه، از خواست

 پاسخ سئوال دو بھ تا کرد رجوع ھستند، مملکت اختیار صاحب کھ مردم بھ کند،
 و شد، می منحل مجلس دادند، می مجلس انحالل با موافق رای اگر یعنی. بدھند

 مردم کھ داشت عقیده چون. برود کنار مصدق دکتر دادند، نمی موافق رای اگر
 ١٢ روز تھران در رفراندوم  این و کنند، انتخاب را یکی مجلس، و مصدق بین

 صحبت موقع آن اکثریت، و شد انجام مرداد، ١٩ در شھرستانھا در مرداد،
 رای ندارم، ذھن در را دقیقش اکنون نفر، ھزار پانصد میلیون یک شاید ملیون،

 رفراندوم  از بعد ھم کودتا. دادند رای دولت موندن باقی و مصدق دکتر سود بھ
 اھمیت با را عمومی آرای بھ مراجعھ نظریھ ھم من ترتیب، این بھ. گرفت انجام
 دکتر بھ دھم می حق من. دانم می ساالر مردم نظام یک در کار ابزار ترین

 مصدق دکتر کھ گرفتند ایراد کسانی البتھ بعدھا .کرد را کاری چنین کھ مصدق
 است ممکن بدھد، دست از را مجلس عنوان بھ پایگاه وقتی کھ دانست می باید
 ھم بعد و دید نمی شاه در را جربزه این مصدق دکتر چون. کند صادر فرمان شاه

 بیگانھ کھ دادند ایشان بھ را شجاعت این و آمدند دیگران کھ شد روشن جریانھا
 با کھ ای کابینھ کھ اینرا دانست نمی کھ این دوم و گرفتند او از فرمان یک ھا،

 حال، ھر بھ. کند عزل آنرا بتواند شاه سرکار، آمده مجلس بھ مردم اعتماد رای
 یکی درباره در شمارم می فرصت را کردید، کھ پرسشی من را موضوع-  این
 و کرده تصحیح دیگری را یکی لبتھا دارد، خاطرات جنبھ بیشتر کھ کتاب تا دو

 کاتوزیان ھمایون آقای. است خودش گفتارھای بیشتر یکی و است نوشتھ
 این از کوچکی بخش. ملکی خلیل خاطرت عنوان بھ است نوشتھ خاطراتی

 در نظامی دادگاه در کھ آنچھ نقل یا است، ملکی خلیل خاطرات و ھا گفتھ کتاب،
 ھایی نویس حاشیھ آن از بخشی و داشتھ ینوشتارھای یا گفتھ خودش از دفاع
 این در. است کرده کاتوزیان آقای خود کھ است ھایی پردازی نظریھ یا است
 کردم، توجھ بھش تازگی بھ من و یافتھ، نشر ھم پیش سال چندین کھ کتاب
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 نادرست کارھای از و کرده رد را رفراندوم  کھ این از بعد. است شده نوشتھ
 و سنجابی کریم دکتر و فروھر داریوش کھ است، گفتھ ه،کرد تلقی آنرا مصدق

 مخالفت برای مصدق دکتر پیش بھ و گرفتند اجازه مصدق دکتر از ملکی خلیل
 ملکی خلیل آقای بھ را خودشان سخنگویی ھم، آنجا در و رفتند ،رفراندوم  با

 مناسبتھای بھ  تر پیش در شاید .است محض دروغ یک من، نظر از این. سپردند
 تن چند و ملکی خلیلی سنجابی، دکتر من، جمعی کھ باری واپسین. گفتم ھم دیگر

 نامشان میاد یادم کھ تھران بازار وران پیشھ و بازرگانان جامعھ سرکردگان از
 دیداری مصدق دکتر با نظامی، فرماندار و نخشب دمحم اضافھ بھ بردم، را

. بھارستان میدان بر اھرتظ برگزاری موضوع سر بر تیرو آخر ھفتھ در داشتیم،
 ولی باشند داشتھ گردھمایی بھارستان میدان در ملی نیروھای کھ داشتیم نظر ما

 آنھا، کھ بود شده داده اجازه ھم قبل در کھ ھنگام آن فوزیھ میدان بھ توده حزب
 دیداری ھیچ دیگر، بعد و. بگذریم. باشد بودند، توده حزب بھ وابستھ سازمانھای

 من دیدار واپسین. نداشتیم مصدق دکتر آقای پیش دیگران باوم رفراند پیرامون
 دیدم تاسف کمال با. بود دیگری ھای موضوع بھ مربوط بود، مرداد ٢٨ کھ

 دیدم، روزھا این کھ ھایی خاطره از یکی کھ ھا نویس ازخاطره بعضی
 .است حجازی مسعود دکتر آقای »ھا داوری و رویدادھا«

 بار چند سوم، نیروی حزب از شدنشان جدا علل مورد در کتابش، در ایشان 
 دکتر با ناسازگاری سر ملکی خلیل کھ این  علتی بھ کھ کند می تکیھ کتابشان در

 مخالفت برای کھ سندی. بود کرده مخالفت رفراندوم  با و بود گرفتھ مصدق
 است، کاتوزیان ھمایون آقای نوشتھ ھمین دھد، می ارائھرفراندوم  با ملکی خلیل

 ھم کاتوزیان آقای خود البتھ. دانم می اشتباه یک دروغ، یک آنرا اصل من ھک
 ھنگامی ولی ام، نشنیده ملکی خلیل آقای خود از را روایت این من کھ گوید می
. اند گفتھ چنین من بھ سنجابی دکتر آقای روز یک شدم، می خارج ایران از کھ
 آن بھ کھ سفری آن فتند،ر می ایران از کاتوزیان ھمایون آقای کھ موقعی آن

 بنشیند سنجابی دکتر کھ کنم نمی فکر من و بودند سالھ ١٨ ایشان کنند، می اشاره
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. بگوید سالھ ١٨ جوان یک برای را مصدق دکتر با برخودش از دل و درد و
 ولی کردم، مخالفت رفراندوم  با رفتم من کھ است گفتھ کھ ھم سنجابی دکتر خود

 نمایندگان از تا دو یکی با دیگری دیداری یا تنھا یدارد یک کھ است پیدا کامال
 نمی دیداری چنین بھ اشاره وجھ، ھیچ بھ و است داشتھ مصدق دکتر با مجلس

 موضوع این کھ کردم را برداری بھره این کردید، کھ پرسشی از من. کند
 می درست را پرسی ھمھ ھم گفتم، کھ ھمینطوری و بدھم توضیح را تاریخی
 در بود ممکن زیرا دانستم می بھنگام را مصدق دکتر گیری تصمیم ھم و دانستم

 این و بدھند اعتماد عدم رای او بھ بود، شده طرح کھ استیضاحی و توطئھ یک
 ھم مصدق برکناری قانونی ظاھر صورت، چنین این در کھ است روشن خیلی

 گیختھبران برکناری بھ را پادشاه کھ بیگانگان سوی از ھم و پادشاه سوی از
 ھمچنان کھ افتضاحی آن و کودتا آن بھ نیازی دیگر. بود سودشان بھ خیلی بودند،

 .ماند نمی باقی است، بستھ انگلستان و سام عمو ریش بیخ
 داشتم، رفراندوم  برگزاری شکل باره در دیگر سئوالی من. بود جایی بھ تذکر

 و بودند شتھگذا صندوق تا دو کھ گفت می بوده، آن شاھد کھ کسانی از یکی
. باشد رفراندوم  برگذاری از درستی شکل یک با تواند می خودش این خوب،

 ....است مشخص مخالف و موافق یعنی
  

 مصدق، دکتر دولت گرفتاریھای از یکی ھنگام، آن در ببینید :فروھر داریوش
 افسران از مشت یک اسفند، ٩ از بعد بخصوص و. داشت وجود ھایی درگیری

 آیینی ھر کھ کوشیدند می کھ بودند آمده صحنھ بھ دربار فدارانطر و بازنشستھ
 صندوق یک اگر. بکشانند خورد و زد اخالل بھ را شود، برگزار خواھد می کھ

 سر بھ ھمدیگر با باز و بگیرند قرار صف یک در طرف دو کھ شد، می گذاشتھ
 در کھ دیدید،. شدند می رفراندوم  برگزاری مانع اصال بزنند، ھمدیگر کول و

 و ریختند کھ کنند می این از صحبت کھ است، رسم ھم حاال ھا انتخابات این
 بعد تا بشود، جاھائی در درگیری تا ده کھ بود کافی و. زدند ھم بھ مخالفین
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 را دادن رای جای کردند، جدا را ھا صندوق نھ پس. شد مخدوش بگویند بتوانند
 رفتند می مخالفین کھ بود دریچا میدانھا، بعضی در. کردند جدا کلی طور بھ

 می رای رفتند می موافقین کھ بود چادری میدانھا، بعضی در دادند، می رای
 دیگران مزاحم و آمدند می کھ بگویید بود ممکن کھ مصدق، دکتر موافقین. دادند
 است ممکن - انتظامی نیروی. بودند دادن رای سرگرم روز، آن ھمھ شدند، می
. نداشت دخالتی کوچکترین اما - باشد ایستاده پاسبان یک چادری، ھر محل در

 نفر یک جلوی پاسبان یک کھ بدھند جلوه عکس یک نتوانستند مخالفین کماآنکھ،
 شده بازداشت روز، آن در نفر یک یا و است گرفتھ دادن، ران بھ رفتن برای را

 می کھ کسانی برای مردم سوی از مزاحمت یا دولت دخالت شرایط. باشد
 بھ. شود داده نشان آن آزادی کامال کھ بود چنان آن رفراندوم  برضد ندخواست

 دو نھ جداگانھ، محل دو چرا کھ گیرند می را ایراد این کھ آنھائی ترتیب، این
 مخالفین برای جداگانھ محل چندین و موافقین برای جداگانھ محل چندین محل،

 مخالفین برای کھ درھاییچا تعداد است، یادم کھ آنجایی تا و. بود شده گذاشتھ
 این برگرد نشانی ھیچ. موافقین چادرھای تعداد با بود برابر بود، شده گذاشتھ
 دستھ یا مردم یعنی کرد، پیدا شھرت بعدھا فشار نیروی بھ کھ آنچھ کھ چادرھا

 آمده میدان بھ دھند، قرار فشار زیر را رفراندوم  مخالفین بخواھند کھ ھایی
 پیش را ھا داعیھ این بعدأ کھ کسانی حتی و نداشت وجود نشانی ھیچ اند،

 مخالفین. دھند ارائھ نتوانستند درگیری مورد یک بازداشت، مورد یک کشیدند،
 راه صدایی و سر یک شد، می گرفتھ جلوشان اگر کھ داشتند امکانات آنقدر

 تعداد شد، می منتشر تھران در کھ ھایی روزنامھ تعداد وقت، آن. بیاندازند
. بود مصدق موافق ھای روزنامھ از بیشتر بسیار مصدق مخالف ھای امھروزن
 صحنھ چنان یک از توانست می ھا روزنامھ این خبرنگاران از یکی الاقل

 رای موقع در درگیری کھ شد گرفتھ آن برای تصمیم این صرفآ. بگیرد عکسی
 .باشند جدا ھمدیگر از بکلی اینھا نباشد، دادن،

 اتتونتوضیح از ممنون خیلی
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. نداشتند انتخابات در دخالتی کوچکترین احزاب، این پس: فروھر داریوش

 کھ میدھند رای ایران ملت حزب اعضای باشد، صفی جایی یک است ممکن
 ھیچ ولی کند، شان منظم کھ باشد کسی. موافق بود، معلوم ھمھ شان رای

 کمترین ھم شھربانی و گرفت می انجام انتظامات شھربانی، نظر زیر. نداشتند
   )٢٠(.بود آورده میدان بھ کار، این در  را نیرو
  

  :حجازي مسعود دکتر

  »آیا جدا سازی محل اخذ آرای موافق ومخالف کاری  خالف بود؟  « 
  
در »  داوري  و رویدادھا« حجازي کتاب خاطرات خود بنام  دکترمسعود  

ت حوزه دول: می نویسد» جداسازی محل اخذ  آرای موافق و مخالف«مورد 

علت این . ھای اخذ رأی موافق را جدا از حوزه ھای اخذ رآی مخالف تعیین کرد

بھ نظردولت در صورتی کھ . امر ھمان موقع از طرف دولت اعالم گردید

موافقان و مخالفان برای دادن رأی بھ یک محل مراجعھ می کردند احتمال زیاد 

الف در صفوف رأی داشت کھ جمعی بھ عنوان موافق و گروھی بھ عنوان مخ

گیری اجتماع کنند و بحث بپردازند و زد و خورد در گیرد و این امر کار رأی 

حتی این بیم . گیری را مختل نماید و چھ بسا انجام رفراندوم را غیرعملی نماید

وجود داشت کھ بر خورد و زد و خورد ھنگام رأی گیری موجب بروز اغتشاش 

نقشھ چنین صحنھ ھایی را بوجود  آورده و تشنج شود و توطئھ گرائی کھ طبق 

  .اند برای سقوط  دولت  از ان استفاده  نمایند

نویسنده کتاب مصدق و نبرد قدرت این تصمیم دکتر مصدق را ناصحیح 

  :کتاب بھ شرح  زیر مورد انتقاد  قرار داده است  ٣۴٢دانستھ و در صفحھ 
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نار گذاشتند تا بتوانند مناطق روستایی را ک. ھمھ پرسی در جّو بدی برگزار شد

چون امر رأی گیری و گرد آوری و شمارش . نتیجۀ آن را سریع تر اعالم کنند

یکی ھمھ پرسی و یکی انتخابات (آراء مناطق روستائی، آن ھم در دو نوبت 

محل اخذ آراء برای موافقان و مخالفان  پیشنھاد . بھ درازا می کشید) پارلمانی

لت در این جدا سازی حسن نیت داشت، اّما یک شاید دو. دولت ازھم جدا بود

دولت  دموکراتیک چنان  کاری را نمی کند و بازتاب آن نیز چندان  خوشایند 

  .نیست

دولت حداکثر تالش خود را بھ کار برد تا جریان رأی گیری در محیطی سالم 

. و آرام و بدون تقلب  صورت گیرد و شمارش آراء ھم بدون خدشھ انجام شود

مواردی خارج از حوزه ھای رأی گیری، رآی دھندگان را مرعوب می  اما در

تأثیر این اقدامھا نیز منفی ). کھ البتھ دولت بر این کار کنترلی نداشت( کردند 

حاصل ھمھ پرسی مثبت بود و اکثریت نزدیک بھ اتفاق رأی  دھندگان  نظر . بود

اما پیش از . ر گردیددولت را تأیید کردند و بالفاصلھ فرمان انحالل مجلس صاد

بھ قول  آنتونی (  » کودتای شاھانھ« آنکھ فرمان انحالل بھ صحۀ ملوکانھ برسد، 

  .)روز بعد از ھمھ پرسی انجام  شد ١٣مرداد  یعنی سھ   ٢۵ – ٢۶در) ایدن 

الزم بھ توضیح است کھ جدا کردن محل اخذ  آراء برای موافقان و مخالفان بھ 

ھمھ ( بت بودن امر رأی گیری مناطق رسوتایی ھیچ وجھ ارتباطی با دو نو

و اصوالً مسئلۀ انتخابات پارلمانی در . نداشتھ  است) پرسی و انتخبات پارلمانی 

آن شرایط مطرح نبود و معلوم نیست نویسنده این دو موضوع  خالف واقع  را 

  .از کجا  آورده و بھ چھ  علتی در این جا  اضافھ  کرده است

در روستاھا  صندوق رأی  ١٣٣٢آراء عمومی در مرداد  اصوالً مراجھ بھ 

صندوقھای رأی گیری در شھرھا قرارداشت و از روستائیان . گیری گذاشتھ نشد

خواستھ شد بود تا در صورت تمایل بھ شھرھای نزدیک بروند و رأی در تمامی  

  .روستاھا وحود نداشت و اقدام چنین کاری عملی نبود
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آبان  ١٩جلسھ سوم، تاریخ سھ شنبھ ( نظامی  دکتر مصدق خود در دادگاه

وھمچنین در الیحۀ تنظیمی برای دیوانعالی ) بعد از ظھر تنفس ٣، ساعت ١٣٣٢

بھ تفصیل در ) کتاب خاطرات و تألمات مصدق ٢۵۵و  ٢۵۴صفحات ( کشور

  .بارۀ ھمۀ این موارد توضیح داده کھ متن آن در صفحات قبل آورده شده است

کھ نویسندۀ کتاب مصدق و نبرد قدرت پس  از اینکھ  تصریح  اما  در مورد این 

« : اضافھ می کند» شاید  دولت  در این جدا سازی حسن نیت داشتھ«  : می کند

اما یک دولت دمکرات چنان کاری نمی کند و بازتاب آن نیز چندان خوشایند 

  :باید دو مالحظھ مورد توجھ قرار گیرد» نیست

این »  حسن نیت دولت« در مورد » شاید« کلمۀ  نخست آنکھ با بھ کاربردن

  .حسن نیت را زیر سئوال  برده است

جدا سازی صندوقھای رأی گیری مانند سایر موارد آیین نامۀ اجرای مقررات 

مراجعھ بھ آرای عمومی بھ وسیلۀ وزارت کشور تھیھ و پیشنھاد و از طرف 

  .ردھیئت دولت و یا  نخست وزیر مورد  تصویب قرار  می گی

آن چھ مسلم است این امر از طرف دکترغالمحسین صدیقی وزیر کشور و 

چنان کھ دکتر مصدق در . دکتر مصدق نخست وزیر بھ تصویب رسیده است

  کتاب خاطرات و تألمات آن راتأکید وتأیید کرده است

بدین تریتب نویسندۀ کتاب مذکور پا را از یک مخالفت عادی و عقیده ای فراتر 

طور روشن و مستقیم حسن نیت دکتر مصدق و دکتر صدیقی را نھاده و بھ 

  .مورد تردید قرار داده است

نویسندۀ مزبور در کتاب دوم خود کھ، در این قسمتھا، در واقع تکرار ھمن  

کتاب اول است ولی پس از ده سال پس از کتاب نخست ومدتی بعد از وفات 

  ....ستدکتر صدیقی منتشر شده این تردید را مطرح ساختھ ا

یک دولت  دموکرات چنان کاری را نمی « با مطرح ساختن این امر کھ ... 

دموکراتیک نبودن نحوۀ اقدام دولت » بازتاب آن چندان  خوشایند نیست« و» کند
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را در باالترین و بنیادی ترین نھاد دموکراتیک یعنی مراجعھ بھ آرای عمومی 

و نشریات و یا کتابھایی کھ در  در برخی از مقاالت. مورد ایراد قرار داده است

طول بیش از چھل سال در بارۀ حکومت دکتر مصدق انتشار یافتھ  دکتر مصدق 

در بعضی از تصمیماتی کھ در سمت رئیس دولت اتخاذ کرده و یا اقداماتی کھ 

  .انجام داده  مورد   ایراد و انتقاد قرار گرفتھ  است

بل بحث و بررسی است این است یکی از این ایرادات کھ بیشترمطرح شده و قا

کھ دکتر مصدق بھ علت رعایت بیش از حد اصول دموکراسی و پایبندی بھ 

مقررات قانونی و عدم انعطاف الزم از دست  زدن بھ اقدامات ضروری برای 

پیشبرد نھضت ملی و یا حنثی سازی توطئھ ھای مخالف بازمانده  است ولی 

ث  بیشتری  را ایجاب می کند مواردی آنچھ کھ مایۀ تعجب بوده و بررسی و بج

است  کھ بعضی  از ھمین انتقاد کنندگان دکتر مصدق را از جھت قانونی نبودن 

  . ...اقداماتش و یا عدم رعایت اصول  دموکراسی مورد  سرزنش  قرار داده اند

مرداد  بھ طور وسیع تری   ٢٨ما بحث را در بررسی علل موفقیت  کودتای   

خت با اینھمھ خاطر نشان می نماییم کھ یک دولت دموکراتیک مطرح خواھیم سا

در شرایطی کھ توطئھ ھای متعددی موجودیت او را تھدید می کند و برای خنثی 

کردن یک توطئھ مھم کھ در پیش روی دارد بھ آرای مردم مراجعھ کرده است 

نباید بھ علت جداسازی صندوقھای اخذ رأی موافق و مخالف کھ بھ منظور  

وگیری از زد و خورد و تصادم و تشنج و ممانعت از اجرای توطئھ ھای چل

ھر چند بازتاب این اقدام چندان  دیگر انجام گرفتھ است مورد سرزنش قرارگیرد

  .خوشایند افرادی، کھ نویسندۀ آن کتابھا آنھا را مشخص نکرده است، واقع شود

  کردند؟آیا در جریان رأی گیری رآی دھندگان مخالف را مرعوب می 

کتاب  پس از انکھ   ٣۴٢گرچھ نویسندۀ  کتاب مصدق و نبرد قدرت در صفحۀ 

اما درمواردی خارج از حوزه ھای رأی گیری، رأی دھندگان « :تصریح می کند

کھ البتھ  دولت بر این ( بالفاصلھ اضافھ می کند » مخالف را مرعوب می کردند
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دولت  حداکثر تالش «ه بود کھ و قبل از آن نیز  اشاره  کرد) کار کنترلی نداشت

خود را بھ کار برد تا جریان رأی گیری در محیطی سالم و آرام و بدون تقلب 

ولی نویسندۀ مزبور » صورت  گیرد و شمارش  آراء ھم بدون خدشھ انجام شود

صحنۀ روز رأی گیری و شرایطی را کھ رفراندوم  در آن انجام گرفت، بر 

است کھ عالوه  بر آنکھ خود رفراندوم زیر  خالف واقع، بھ نحوی مجسم کرده

سئوال برده می شود دولت ھم از نظر اجرای وظایف قانونی خود و تأمین  

  .شرایط  صحت رأی گیری مورد ایراد اساسی قرار می گیرد

در یک انتخابات و یا رأی گیری عمومی تنھا کافی نیست کھ بھ زعم نویسندۀ 

بلکھ بر طبق مقررات قانون و » ھ کار برددولت حداکثر تالش خود را ب« کتاب 

رأی گیری در محیطی « اصول دموکراسی دولت موظف است درعمل موجبات 

شمارش آراء بدون خدشھ را فراھم و « و ھمچنین» سالم و آرام و بدون تقلب 

ھر رأی گیری کھ در آن ارعاب بھ کار رود صرف نظر از مقدار  . تأمین کند

  .ف  فاقد اعتبار قانونی بوده و باطل استآرای  موافق  و یا مخال
این اظھارات خالف واقع نویسندۀ کتاب مصدق وقدرت کھ در روز رفراندوم،  
رأی دھندگان مخالف را مرعوب می کردند و دولت بر این کار کنترلی نداشت، 

فاقد ارزش قانونی بود و  ١٣٣٢مرداد  ١٢اگرحقیقت می داشت رفراندوم روز
و قدرت او برای تأمین شرایط صحت  بزرگترین وبی صالحیت دولت ملی 

و بدین ترتیب و بر اساس . سابقھ ترین نمایش دموکراسی در ایران مردود بود
ترسیمی کھ نویسندۀ کتاب مذکور از صحنۀ رأی گیری بعمل آورده دکتر مصدق 

حاصل ھمھ پرسی مثبت بود و « نمی توانست،  قانوناً و اخالقاً، بھ استناد اینکھ 
فرمان انحالل » اکثریت نزدیک بھ اتفاق رأی دھندگان نظر دولت را تأیید کردند

مجلس را صادر کند، دکترمصدقی کھ بیش از پنجاه سال برای برقراری 
  .دموکراسی و جلوگیری از ارعاب در رأی گیریھا مبارزه کرده بود

ن اقدامھا تأثیر ای« ھمین نویسنده، در دنبالۀ اظھارات قبلی، تأکید می کند کھ 
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در کجا و نزد چھ » تأثیر منفی « ، بدون آنکھ تعیین کند این »نیز منفی بود
خواستھ است این » اقدام« بعد از کلمۀ » ھا« و با آوردن کلمۀ . کسانی بوده است

  .اقدام منفی را متعدد قلمداد  کند و بھ آن شد بخشد
رفراندوم  روز مطالب این قسمت از کتاب، کھ در جھت وارد ساختن خدشھ بھ 

  .تنظیم  شده، خالف واقع می باشد ١٣٣٢مرداد  ١٢
آنھا . مخالفین بھ طور مطلق و کامل شرکت در رفراندوم را تحریم کرده بودند 

رفراندوم را خالف  قانون اعالم کرده و دکتر مصدق و وارد ساختن اتھامات بی 
ھمکاری با دکتر شمارعلیھ او بھ کلیۀ مأموران دولت  اخطار کرد کھ ھر گونھ 

مصدق در انجام رفراندوم خالف قانون بوده و بھ عنوان  شریک جرم از تعقیب 
  .مصون نخواھند بود

مرداد، دو روز قبل از  ١٠آیۀ هللا  کاشانی در آخرین اعالمیھ ای کھ در تاریخ  
انجام رفراندوم صادر کرد صریحاً رفراندوم را خالف اسالم دانست و بھ تحریم 

  :کرد و مردم را از شرکت در آن منع نمودآن اقدام 

خانھ بر انداز کھ با نقشۀ اجانب طرح ریزی شده  رفراندوم شرکت در ... «  

مبغوض حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجھ و حرام است، البتھ ھیچ 

 »...مسلمان وطنحواھی شرکت نخواھد کرد

  )سفری کتاب  قلم  و سیاست تألیف دمحم علی  ٨١۴نقل از صفحۀ ( 

تبلیغ مخالفان دولت این نبود کھ طرفداران آنھا در رفراندوم رأی مخالف 

بلکھ آنھا بھ طور  کلی رفراندوم  را تحریم کردند و مردم  را از  شرکت . بدھند

  . در رأی گیری منع می کردند

بدین ترتیب از اشخاص مخالف و طرفداران مخالفین کسی برای دادن رأی 

اخذ رأی مخالف مراجعھ نکرد و بھ ھمین دلیل آرای مخالف بھ صندوقھای 

مخالف رفراندوم بسیار اندک بود و آن تعداد  اندک  ھم مربوط  بھ اشخاصی بود 

  .کھ  بھ دالیل و حاالت شخصی خود مراجعھ کرده بودند
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عالوه بر این کلیۀ کسانی کھ برای شرکت مردم در رفراندوم و دادن رأی  

روزھای قبل فعالیت و تبلیغ می کردند در  مجلس ازموافق بھ دولت و انحالل 

تشکیل دادند و بھ نمایش ) دمونستراسیون( روز رفراندوم دو صف تظاھرات

قدرت سازمانی پرداختند و بھ ھمین جھت ھمۀ فعالیت آنھا در جھت جمع آوری  

یکی از این صفوف مربوط بھ . طرفداران خود در صفوف منظم تظاھرات بود

و طرفدار حزب توده و دیگری مربوط بھ احزاب و سازمانھای  افراد وابستھ

ملی طرفداران آنھا بود و دیگر فرصتی نبود کھ چنین فعاالنی بھ مقابل حوزه 

کھ وجود  ( ھای اخذ رأی مخالف بروند و در مقام ارعاب رأی دھندگان مخالف 

  .بر آیند)نداشتند

مطالب خالف را از چھ   نویسندۀ کتب مصدق و نبرد قدرت کھ معلوم نیست این

منبعی بھ دست آورده است دولت و مأموران آن را از این ارعاب برکنار دانستھ 

است، سایر فعالین گروھھا ھم کھ با تمام وجود در فعالیتھای نمایشی مربوط بھ 

خود در سطح شھر مشغول بودند و سعی  می کردند عظمت و نظم  تظاھرات  

  .خود را  نشان  دھند

ھم کھ بھ علت تحریم کامل رفراندوم از مراجعھ بھ صندوقھای اخذ  مخالفان

رأی  و حتی  از حضور و در خیابانھا و رونق دادن بھ فعالیتھا خود داری کرده 

معلوم نیست این ارعاب از طرف چھ کسانی و نسبت بھ چھ کسانی و در . بودند

ً از اوایل وقت بھ. چھ محلھایی صورت گرفتھ بوده است حوزه ھا  من شخصا

با ھیچ صحنھ ای . سرکشی کردم و بعد در تظاھرات احزاب ملی شرکت داشتم

آن روز بھ علت عدم برخورد . کھ نوشتھ ھای کتاب فوق را تأیید کند مواجھ نشدم

افراد موافق و مخالف، شھر تھران  بسیار آرام بود و این آرامش و نظم در ھمۀ 

یک نمونۀ واالی مراجعھ بھ آرای رسانھ ھای داخلی و خارجی منعکس گردید و 

  )٢١. (مردم و تحقق  دموکراسی بھ نمایش  گذاشتھ  شد
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 »ایران ملی نھضت« محوری ارزشھای از دفاع «:زاده بیات منصور
  » !وزیری نخست مقام تاحفظ داشت بیشتری ارجحیت دکترمصدق برای

 از بخشی قول نقل با را نوشتھ این )٩( اول بخش":نویسد می زاده بیات منصور 
 شده تحریر مطالب با رابطھ در فروھر داریوش شادروان اعتراضی اظھارات

 )١٠( ) ۴١٠و ١٠٣ صفحات( ملکی خلیل » سیاسی خاطرات« کتاب مقدمھ در
 در . رساندم پایان بھ است کرده تحریر کاتوزیان ھمایون دمحمعلی دکتر آقای کھ
  :بود شده آورده  ھمچنین قول نقل آن

 .ملکی خلیل خاطرت عنوان بھ است نوشتھ خاطراتی کاتوزیان ھمایون یآقا ...«
 آنچھ نقل یا است، ملکی خلیل خاطرات و ھا گفتھ کتاب، این از کوچکی بخش

 آن از بخشی و داشتھ نوشتارھایی یا گفتھ خودش از دفاع در نظامی دادگاه در کھ
 کاتوزیان ایآق خود کھ است ھایی پردازی نظریھ یا است ھایی نویس حاشیھ
 بھش تازگی بھ من و یافتھ، نشر ھم پیش سال چندین کھ کتاب این در .است کرده
 کارھای از و کرده رد را رفراندم کھ این از بعد .است شده نوشتھ کردم، توجھ

 کریم دکتر و فروھر داریوش کھ است، گفتھ کرده، تلقی آنرا مصدق نادرست
 برای مصدق پیش بھ و گرفتند هاجاز مصدق دکتر از ملکی خلیل و سنجابی
 خلیل آقای بھ را خودشان سخنگویی ھم، آنجا در و رفتند رفراندم، با مخالفت

 بھ  تر پیش در شاید .است محض دروغ یک من، نظر از این .سپردند ملکی
 خلیلی سنجابی، دکتر من، جمعی کھ باری واپسین .گفتم ھم دیگر مناسبتھای

 کھ تھران بازار وران پیشھ و بازرگانان امعھج سرکردگان از تن چند و ملکی
 دکتر با نظامی، فرماندار و نخشب دمحم اضافھ بھ بردم، را نامشان میاد یادم

 بر تظاھر برگزاری موضوع سر بر و تیر آخر ھفتھ در داشتیم، دیداری مصدق
 گردھمایی بھارستان میدان در ملی نیروھای کھ داشتیم نظر ما .بھارستان میدان
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 داده اجازه ھم قبل در کھ ھنگام آن فوزیھ میدان بھ توده حزب ولی باشند ھداشت
 بعد و .بگذریم .باشد بودند، توده حزب بھ وابستھ سازمانھای آنھا، کھ بود شده

 مصدق دکتر آقای پیش دیگران با رفراندم پیرامون دیداری ھیچ دیگر،
  )١١( )زاده بیات منصور از جا ھمھ در تاکید (» ...نداشتیم

 این اگر کھ است مطرح بدرستی سئوال این شد، نقل کھ مطالبی با رابطھ در
 مسئول، مورخ و پژوھشگر یک ھمچون انگلیس، آکسفوردِ  دانشگاه محترم استاد

 نوشتھ بین تاریخی، رویدادھای کردن روشن درجھت تا  دانست می خود وظیفھ
 چگونگی با دارند سرائی داستان و پروپاگاندا تبلیغاتی، ی جنبھ بیشتر کھ ھائی

 رویداده، کھ اتفاقاتی تفسیر و توضیح درجھت باید صرفأ کھ امرتاریخنگاری
 شد؟ می قائل فرق باشد، مدارک و اسناد واقعیات، ی برپایھ آنھم

 فروھر داریوش اعتراضی مواضع از شدن مطلع از پس بایستی نمی آیا 
 تحریر مطالب شد، نقل کھ ھمانطور یاد، زنده آن کھ ، )ویدیویی ی مصاحبھ(

 کھ )۴١٠ و ١٠٣ صفحات( »ملکی خلیل سیاسی خاطرات کتاب« مقدمھ در شده
 با ملکی خلیل و سنجابی کریم دکتر فروھر، داریوش مشترک جلسھ از حکایت

 نویس حاشیھ...« بحساب راداشت، »رفراندوم« موضوع باره در دکترمصدق
 »است کرده کاتوزیان آقای خود کھ است ھایی پردازی نظریھ یا است ھایی

 بحث مورد نوشتھ درآن بود؛ خوانده »محض دروغ« را آن  و داشتھ محسوب
 :کھ شد می متذکر )١٢(

 خلیل سیاسی تاریخ کتاب مقدمھ در اعتراض مورد شده تحریر مطالب
 فروھر، داریوش توضیحات بھ توجھ با ،)۴١٠ و ١٠٣  صفحات(   ملکی

 تاریخی واقعیات بیانگر چون ، ندارند تاریخی ارزش و اعتبار ھیچگونھ
 !نیستند؟

 برای ، وی بلکھ ،نشد اتخاذ موضعی و کار شیوه چنین تنھا نھ متأسفانھ
 کتاب، آن درمقدمھ »دروغ« و واقعی غیر مطالب آن بر گذاشتن سرپوش
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 دکتر نام کردن جانشین با رفت، اشاره نوشتھ این اول بخش در کھ ھمانطور
 پرداختھ سرائی داستان بھ مجددأ فروھر، داریوش نام یبجا صدیقی عالمحسین

 داریوش انتقاد مورد مطالب بھ نسبت اصالحی و انتقادی موضع کوچکترین و
 سال ماه   اسفند در کھ ای نوشتھ در خود حالیکھ در ننموده، اتخاذ فروھر،
 ایران در ِکلک نشریۀ در ،»السلطنھ مصدق کبیرۀ معاصی« عنوان تحت ١٣٧١
 »ملکی خلیل سیاسی تاریخ کتاب «تحریر از بعد سال ١٣ ــ بود کرده منتشر

 :نویسد می ، ــ )١٩٨٠ فوریھ/ ٨۵١٣ اسفند(

 تابستان اوایل تا و بود تن ۶١٣ جمعأ مجلس وکالی تعداد زمان درآن باری«
 ...بودند شده انتخاب عده این از تن ٨٠

 کھ بودند لیم ھوادارنھضت نفر ٣٠ فقط ھفدھم مجلس وکیل  ٨٠ از ...
 ٣٠ این تعداد بعد مدتی .دادند تشکیل مجلس در را ملی نھضت فراکسیون

 و »...یافت کاھش نفر

 ای چاره اصال دولت کھ است این رفراندوم بودن قانونی برای دلیل مھمترین "
  و  ."کند انتخابات دوباره و منحل را مجلس کھ این جز نداشت

 آن کھ کودتایی در کھ بود کرده آماده را شاه پیش مدتی از »اِ .آی.سی« " 
  )١٣(! " .کند شرکت اندازد، راه بھ خواست می سازمان

 تصمیم دلیل بچھ و چرا نیست، روشن شد، نقل کھ مطالبی محتوی بھ توجھ با
  !است؟ بوده »جھنم بھ راھی« رفراندوم، برگذاری با رابطھ در مصدق دکتر

 ھمایون دمحمعلی دکتر آقای ی شتھنو از بخشھائی بھ نوشتھ، این پایان در 
 خواھم اشاره بود، کرده پیدا انتشار ایران چاپ ـ ِکلک ماھنامھ در کھ کاتوزیان

 !!کرد

 پژوھشگران محققین، کھ دارد اطالع حتمأ کاتوزیان ھمایون دمحمعلی دکتر آقای   
 مطالب  و مخالفند شدیدأ »اسناد جعل« و »سندسازی « با مسئول، مورخین و
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 چنان و کنند، نمی تحریر و تنظیم گروھی اھداف و ھا خواست برپایھ را یتاریخ
 از .کنند می محکوم و دانند می علمی غیر و ناپسند ناشایست، را کاری شیوه
 رسم ... تاریخنگاران پژوھشگران، محققین، دربین جھان سراسر در دیگر سوی
 نقد طی ویا خود بعدی ھای پژوھش طی آنان از فردی کھ ھرزمان است،

 صدد در است، داده رخ اشتباھی اش قبلی آثار در کھ گردد مطلع دیگران،
 !کند می اقدام اشتباه اصالح و بررسی

 بین در کھ است دمکراتیکی کار شیوه یکدیگر، نظرات »نقد« اصوال، 
 است، شده شناختھ برسمیت ... مورخین تاریخنگاران، محققین، پژوھشگران،

 !نمایند می و نموده یکدیگر نظرات تکمیل و تصحیح بھ کمک طریق آن از کھ
    !باشد می کار شیوه نوع آن از   ای شده شناختھ شیوه »کتاب نقد«

 شیوه چنین بھ رفت اشاره کھ ھمانطور کاتوزیان ھمایون دمحمعلی دکتر متأسفانھ
 ، حتی .ننموده توجھ است، رسم دانشگاھی و   علمی جھان در کھ ای پسندیده کار

 سنجابی، روایت ... گویند می ناظران « :ی نوشتھ در بافی ریسمان و مانآس با
 بر تا کرده کوشش ،»مصدق دکتر رفراندوم با مخالفت از صدیقی و ملکی

 ملکی خلیل سیاسی خاطرات کتاب درمقدمھ خود »دروغ« اظھارات
 تلقین چنین اش نوشتھ بخوانندگان و بگذارد سرپوش )۴١٠ و ١٠٣  صفحات(

 یا و ملکی خلیل کھ است کرده بیان مصاحبھ آن در فروھر داریوش گویا کھ کند
 برگزاری با دکترمصدق طرفداران و یاران از دیگری سرشناس افراد

 فروھر داریوش اظھارات از جمالتی اینکھ بدون( اند نبوده مخالف » رفراندوم«
 باشد ردهک نقل خود تبلیغاتی ی نوشتھ در را باشد غلطی ادعای چنین بیانگر کھ
 خوانندگان اختیار در را آن شده پیاده متن یا و گفتار آن لینک آدرس احیانأ یا و

 داستان کل متوجھ فروھر، داریوش اعتراض حالیکھ در ،.)دھد قرار اش مقالھ
 »رفراندوم« برگذاری بھ  اعتراض بخاطر گویا کھ ای جلسھ درباره سرائی

  )٢٢( ."است زده می دور بود، شده تشکیل مصدق درحضور
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 »مرداد  ٢٨ھای كودتای  زمینھ «: دكترغالمحسین صدیقی
     

گارنده در اینجا نظر شادروان دکتر صدیقی را بھ نقل از سایت  تاریخ ایرانی  ن
  :می آورم 

ای کھ  مرحوم دکتر صدیقی، وزیر کشور دولت مصدق در نامھنظر دکتر «  
استاد دانشگاه آکسفورد  خطاب بھ دکترکاتوزیان، مورخ و ١٣۶۶تیر  ١٩روز 

نوشت، شرحی از رفراندوم انحالل مجلس ھفدھم شورای ملی داد کھ پایگاه 
اینترنتی تاریخ ایرانی متن کاملش را منتشر كرده است و در ذیل با اندكی 

 .آید تلخیص می
راجع بھ روشن کردن دو موضوع کھ مورد نظر جناب عالی است، حقیقت ... 

چھ حد توضیحات بنده با مالحظات اخالقی و ارادتمندی دانم تا  آن است کھ نمی
، دکتر دمحم مصدق سازگار »دلیرسرآمد«نسبت بھ پیشوای کمال و مقتدای رجال 

گویی و  جویی و حق است؛ ولی از آنجا کھ ھمیشھ گرایشی بھ اصول حق
شنوی بھ اندازۀ قدرت و اختیار خویش داشتھ و دارم و سعادت درک حقیقت  حق

را از جملھ » قولوا الحق ولَو علَی أَنفُسُکم«: شمرم و خبر عادات میرا اعظم س
و فضیلت » ویٌل ِلُکِل أفّاٍک أثیمٍ «شمارم،  سخنان برگزیدۀ شایستۀ پیروی می

وقوف و  تصدیق بی«دانم، با توجھ بھ اینکھ  ترین فضایل می انصاف را بر
حدی بھ صورت  جایز نیست، در پاسخ سؤاالت دوگانھ کھ تا» دار سکوت وقوف

 ...رسانم محاکمات تاریخی درآمده است، بھ عرض می
دربارۀ رفراندوم و عدم موافقت ابتدایی من و تغییر نظر در مرحلۀ بعدی و 

من با رفراندوم اصوالً مخالف نبودم، با رفراندومی کھ : دالیل من در این باب
ین اساسی و بھ دولت برای انحالل مجلس انجام دھد، انحاللی کھ با نقائص قوان

حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه ھنگام نبودن مجلس عمالً بھ حق 
وزیر، بنابر میل شخصی یا ضرورت  یا ناحق، بھ شاه در عزل و نصب نخست

اشاره بھ سوابق از آن جھت . داد، موافقت نداشتم واقعی، ناچار، امکان عمل می
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ل قھری دورۀ اول مجلس و آغاز تعطی(ق ١٣٢۶االولی  جمادی ١٣است کھ از 
آغاز دوره چھارم قانونگذاری مجلس ( ١٣٣٩شوال  ١۵تا ) استبداد صغیر

بھ تقریب در مدت سیزده سال ) گاھشماری ھجری قمری  شورای ملی، بر اساس
و پنج ماه و دو روز نظام مشروطیت، ده سال و دو ماه و بیست و ھشت روز 

 !ھا کم نبوده است گسیختگی   مایم و پس از آن تاریخ ھ فترت داشتھ
وزیر و وزیر  پیشوای فقید پس از آنکھ ورقھ استیضاح علی زھری از نخست

دفاع ملی و وزیر دادگستری و وزیر کشور و دولت راجع بھ ارتکاب زجر و 
آزار و شکنجھ متھمین از طرف دستگاھھای انتظامی و مامورین کشف قتل بھ 

شمین جلسۀ دورۀ ھفدھم مجلس شورای ملی منظور اخذ اعترافات در ھشتاد و ش
ورقھ استیضاح در ھشتاد و چھارمین جلسھ مورخ ( ١٣٣٢مورخ پانزدھم تیر 

بھ من  ١٣٣٢خوانده شد، در ھفدھم تیر ) بھ مجلس تقدیم شده بود ١٣٣٢دھم تیر 
بھ مجلس بروید و آماده ) تیر ١٨پنجشنبھ (شما و آقای لطفی فردا «: فرمود کھ

بھ دادن پاسخ استیضاح روزی کھ مجلس معین کند، بھ اطالع بودن دولت را 
شما از طرف من و خود و آقای لطفی با سمت وزیر . نمایندگان برسانید

 ».دادگستری توضیحات الزم را بھ عرض مجلس برسانید
من با اجازۀ رئیس . مرحوم لطفی و من در تاریخ مذکور بھ مجلس رفتیم

خواستم آقای علی مبشر را بھ سمت کفیل ) مرحوم دکتر عبدهللا معظمی(مجلس 
وزیر  وزارت دارایی بھ مجلس معرفی نمایم و نسخھ لوایح قانونی مصوب نخست

را تقدیم کنم و آماده بودن دولت را برای پاسخ استیضاح بھ عرض مجلس 
وزیر بھ علت کسالت  چون جناب آقای نخست«: در آغاز سخن گفتم. برسانم

نمایندگان مخالف ظاھراً بھ تصور آنکھ مطلب …» ند نتوانستند بھ مجلس بیای
منحصر بھ استیضاح است، بھ محض شنیدن آن کلمات با ھم با صدای بلند و 

من خاموش ایستادم و چون سر و صدا . درھم شدیداً بھ اعتراض پرداختند
بالفاصلھ صدای آنان بھ اعتراض . خوابید، دوباره گفتۀ قبل را عینا تکرار کردم

ھمان قول را تکرار    من ساکت شدم و چون آرامش پدید آمد، دیگر بار. بلند شد
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وزیر بھ  آقای علی مبشر را از طرف نخست«: کردم و در سکوت مجلس گفتم
کنم و نسخۀ لوایح قانونی را تقدیم  سمت کفالت وزارت دارایی معرفی می

 رسانم کھ دولت روزی کھ مجلس دارم و بھ عرض نمایندگان محترم می می
و از تریبون » شورای ملی معین کند، برای دادن پاسخ استیضاح حاضر است

مخالفان . فریاد نمایندگان مخالف بلند و جلسھ بھ شدت متشنج شد. پایین آمدم
 …»وزیر خودش باید بھ مجلس بیاید و نخست«: گفتند کھ می

رئیس مجلس با وقار و شایستگی نظم را برقرار ساخت و وقت جلسھ آینده را 
. مرحوم لطفی و من بھ اتاق رئیس رفتیم. معین کرد و ختم جلسھ را اعالم نمود

کنم اگر آقای دکتر  گمان نمی«: مرحوم دکتر معظمی با تایید رفتار من بھ ما گفت
مصدق بھ مجلس نیایند، نمایندگان مخالف بگذارند کھ پاسخ استیضاح صورت 

را بھ اطالع ایشان  دادن پاسخ دشوار نیست، جریان امر«: گفتم» .گیرد
از رئیس مجلس خداحافظی کردیم و از آنجا در ساعت سیزده و نیم » .رسانم می

من واقعھ را شرح دادم و اصرار مجلسیان را در . وزیر رفتیم بھ خانھ نخست
وزیر برای پاسخ استیضاح را بھ اطالع رسانیدم و  لزوم حضور شخص نخست

آقایان دیگر بھ مجلس «: فقید فرمودپیشوای . عقیدۀ رئیس مجلس را نیز گفتم
من مجلس را منحل «: گفتند» شود؟ پاسخ استیضاح چھ می«: گفتم» .نروید

جناب آقای دکتر، «: من گفتم» .با رفراندوم«: گفتند» چطور؟«: گفتم» .کنم می
اید و شھرت و نام بلندتان بیشتر از راه  جناب عالی سالھا عضو پارلمان بوده

انتخابات مجلس فعلی درزمان زمامداری . ان حاصل شده استنمایندگی در پارلم
حاال با . اید بینی کرده جناب عالی صورت گرفتھ و نسبت بھ آن اظھار خوش

نقائص قوانین اساسی و وجود سوابق کھ در حقوق اساسی و تاریخ مشروطیت 
ایران ھنگام فترتھای متوالی و ممتد حکم رسم و عادت پیدا کرده، آیا انحالل 

جلس را کھ در آن اکثریت دارید، از راه اجرای رفراندوم از حیث مصالح م
دانید؟ اگر پس از انحالل مجلس، شاه  داخلی و خارجی بھ صالح مملکت می

شاه جرأت این کار را «: فرمود» کنید؟ وزیر دیگر انتخاب کند، چھ می نخست
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ضرورت  اکثریت مجلس طرفدار جناب عالی است؛ انحالل آن«: گفتم» .ندارد
دھند  بھ پنج تن از نمایندگان موافق نفری یک میلیون تومان می«: گفتند» .ندارد

استیضاح مربوط بھ قتل افشارطوس «: گفتم» .اندازند و دولت را از اکثریت می
ھا و مدارک و اقاریر و شواھدی کھ در مورد اتھامات و کیفیت قتل  با پرونده

کھ بھ رأی عدم اعتماد بھ دولت و ساقط  نماید فجیع او بھ دست داریم، بعید می
کردن آن منجر شود و چنین عملی برای مجلسیان موجب خواری و بدنامی 

اگر تصمیم بھ «: گفتم» .توان کار کرد دیگر با این مجلس نمی«: گفتند» .است
رفراندوم دارید، با ایقان بھ اینکھ در اعتقاد و ارادت من نسبت بھ شخص جناب 

ھای پایدارتان نقصانی حاصل نخواھد شد، اجازه فرمایید کھ عالی بھ سبب کار
استعفای خود را تقدیم دارم؛ زیرا گذشتھ از اینکھ انحالل مجلس با رفراندوم 
راسا از جانب جناب عالی بھ تصور بنده برای دولت دور از خطر نخواھد بود، 
 چندی پیش دکتر شایگان از طرف فراکسیون نھضت ملی و من از طرف دولت

فعالً «: فرمودند» .دولت قصد ندارد مجلس را منحل کند: ایم کھ در مجلس گفتھ
شما و آقای لطفی در باب این مذاکرات با . باید تأمل کرد) تیر ٢٠(تا روز شنبھ 

ھیچ کس صحبتی نکنید، عصر شنبھ پیش از تشکیل جلسھ ھیأت دولت با ھم 
 ».گفتگو خواھیم کرد

روز جمعھ و صبح شنبھ پس از دیدار با نمایندگان فراکسیون نھضت ملی 
وزیر و بحث و گفتگو، جمعا بھ استعفا از نمایندگی مجلس تصمیم گرفتند  نخست

چنان  وزیر در مالقات عصر روز شنبھ بھ من خبردادند و و این امر را نخست
کنندگان پیوستند و  کھ معلوم است، بعد جمعی دیگراز نمایندگان مجلس بھ استعفا

تیر نمایندگان فراکسیون نھضت ملی بھ جلسھ مجلس نرفتند و  ٢١ھ شنب روز یک
مجلس قھراً بھ تعطیل کشیده شد و بھ این ترتیب کار بھ صورت دیگر درآمد؛ 
یعنی آقایان نمایندگان خود بھ جای دولت موجب مراجعھ بھ آرای عمومی و 
انحالل مجلس شدند و سکوت رضاگونۀ من پس از فکر و تأمل اختیار 

 .الضررین بود اھون
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 )سعدی(اگرازبال بترسی، قدم مجاز باشد/وعھد یاران قدمی کھ برگرفتی بھ وفا
وزیر از رادیو تھران بھ ملت ایران پیامی فرستاد و  نخست ١٣٣٢پنجم مرداد 

نامۀ  آئین ١٣٣٢ھفتم مرداد . عقیدۀ مردم را در ابقا یا انحالل مجلس خواستار شد
  .رسیدرفراندوم بھ تصویب ھیأت دولت 

 

  سخت اندیشناک بودم *

گذشت، سخت اندیشناک بودم و در مجلس دعوتی کھ  من شخصا از آنچھ می
در مالرد کرج بھ احترام دکتر  ١٣٣٢بھاءالدین کھبد در تاریخ نھم مرداد 

معظمی بھ مناسبت انتخاب شدنش بھ ریاست مجلس شورای ملی از جمعی از 
از وزیران و رؤسای ادارات ترتیب نمایندگان فراکسیون نھضت ملی و چند تن 

کھ اکثر رجال ملی و امنای دولت بودند، چند ... داده بود، در جمع میھمانان 
دقیقھ وقت خواستم و شرحی در تحلیل جریانات سیاسی گفتم و عقیدۀ صریح خود 

کند و سوءاستفادۀ عناصر  را در حساس بودن موقع و خطری کھ ما را تھدید می
و احتمال وقوع کودتا و ضرورت فوری اعالم تجدید  افراطی چپ و راست

من امروز وظیفۀ «: انتخابات پس از اجرای رفراندوم اظھار کردم و گفتم
دانم کھ این مطالب را بھ عرض آقایان محترم  وجدانی و ملی و سیاسی خود می

دھم . سخنان مرا آقایان مذکور با دقت شنیدند ولی اظھارنظری نکردند» .برسانم
  وزیر مذاکراتی راجع بھ تصویب د در جلسۀ ھیأت دولت با حضور نخستمردا

نامۀ ھیأت وزیران دربارۀ مراجعھ بھ آرای عمومی بھ عمل آمد و بھ مادۀ دوم 
ای اضافھ شد و من در ھمین جلسھ دربارۀ موضع دولت و وظایف خطیر  تبصره

الف بود، رئیس مجلس کھ با رفراندوم مخ. آن در غیاب مجلس اظھاراتی کردم
 .از ریاست مجلس استعفا کرد ١٣٣٢در یازدھم مرداد 

 ١٩مرداد در شھرستان تھران و دماوند و  ١٢(رفراندوم در دو روز متفاوت 
نظیر از جانب اولیای امور انجام  طرفی کم با نظم و بی) مرداد در شھرستانھا

حالل نامھ بھ حضور شاه در ان ١٣٣٢مرداد  ٢٢وزیر بھ تاریخ  یافت و نخست
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دورۀ ھفدھم مجلس شورای ملی در نتیجۀ مراجعھ بھ آرای عمومی فرستاد و از 
شاه صدور فرمان انتخابات دورۀ ھجدھم را استدعا کرد؛ اما حوادث رنگ دیگر 
گرفت و با جمع وھماھنگی عوامل داخلی وخارجی و سازش سیاستھا و 

شد آنچھ  برداری مخالفان با تعلقات شخصی از آن اوضاع و احوال، بھره
  ) ٢٣( !خواستند بشود پویندگان صالح و ایران دوستان روشندل سربلند نمی

  

 اخیر ی دھھ دو یکی اسناد صدیقی اگر گمان بی«:عظیمی فخرالدین  
  ».اندیشید می دیگری طور بود دیده را

  
 مالحظاتی تاریخ، پیشگاه در شاه« عظیمی در نوشتۀ خود  بنام  فخرالدین   

اثر عباس میالنی در بارۀ  نظر » شاه « درنقد  کتاب»  ،"شاه"  کتاب ی باره در
کتاب [ ١٨۴-١٨۵صص« : دکتر صدیقی در رابطھ با رفراندوم می نویسد

 صص سخنان بازگفت وبھ کند می مطرح را رفراندوم  بحث دوباره ،" ]شاه"
 می اشاره آن بھ کھ صدیقی، غالمحسین از ای نوشتھ. پردازد می١٧٠ -١۶٩
 ھمایون پرسش پاسخ در ١٣۶۶ سال در او کھ است ای نامھ واقع در کند،

 چاپ)  شناسی ،ایران کلک کتاب، فصل(  نشریھ درسھ بعدھا و نوشت کاتوزیان
 دراختیار صدیقی ی خانواده باشد الزم کھ نیست غیردستیابی سند نوشتھ این. شد

 اینکھ تنازگف گذشتھ او، پاسخ در صدیقی روایت بھ مصدق. بگذارند جویندگان
 نفری موافق نمایندگان از تن پنج بھ" بود گفتھ ندارد، را او برکناری جرئت شاه
 کھ زمانی در." اندازند می اکثریت از را دولت و دھند می تومان میلیون یک
 ارزیابی درستی مورد در موجود اطالعات بسیاری شد نوشتھ صدیقی ی نامھ

 برای بریتانیا، و آمریکا رگزارانکا پیگیر اقدامات یا پردازی، ازرشوه مصدق
 میان از را تردیدھا ویلبر ی یادشده سند. نبود میان در گاندنماین" خرید"

 اقدام برای مجلس از استفاده رفراندوم . کرد تایید را مصدق نظر و برداشت
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 کھ ھمانگونھ .برد میان از را اقدامات آن دادن جلوه مشروع وامکان دولت علیھ
 بحث ھنوز یا کنند، می تاکید کودتا بودن قیام بر کھ کسانی شد گفتھ تر پیش

 بھ توجھ یا سند، آن گرفتن نادیده بر دارند، نگاه مطرح خواھند می را رفراندوم 
 بر رفراندوم  بحث. دارند اصرار آن، ی باره در زاھدی مانند کسانی حرفھای

 تاریخی ھای واقعیت. شده کھنھ ھاست مدت کھ شود می مطرح سخنانی اساس
 یکی اسناد صدیقی اگر گمان بی. سنجید یاید موجود اسناد ی ھمھ بھ توجھ با را
( زیرنویسی در نویسنده. اندیشید می دیگری طور بود دیده را اخیر ی دھھ دو

 دو کتاب مولف نویسد می و کند می یاد موحد علی دمحم با مصاحبھ از) ۴٧٧ ص
 کتاب(  است شاه سقوط تا مصدق از نفت کردن ملی ی باره در معتبری جلدی
 کھ کنم یادآوری نیست بد!). گیرد می بر در را نفت کردن ملی دوران تنھا موحد
 نفت، آشفتھ خواب( است خوانده مصدق" ِ سیاسی شاھکار" را مورفراند موحد

 )  ٢۴(»  ). ٨۴٨. ص
:   فخرالدین عظیمی در بارۀ چگونگی رفراندوم مصدق اینگونھ شرح می کند 

م اینکھ دولت قصد دارد دست اندرکاران قتل افشار طوس را مجازات کند اعال
مخالفان مصدق مجلس را . موجب باال گرفتن  بیشتر دامنۀ دشمنیھا در مجلس شد

از حد نصاب انداختند و با این کارتوانستند مانع از آن شوند کھ مجلس بتواند 
ترل رسمی مصدق این گزارش کن. گزارش کمیسیون ھشت نفره را تصویب کند

بر ارتشی و نظر اصولی او را در این باره تأیید می کرد کھ وظایف شاه اساسأ  
از سوی دیگر، ھواداران مصدق توانستند کاشانی را از . وظایفی تشریفاتی است

ریاست مجلس بردارند  و یکی از ھواداران برجستۀ مصدق، یعنی دکتر عبدهللا 
اما نمایندگان مخالف خاموش نماندند و علی . معظمی را بھ جانشینی اوبر گزینند

زھری کھ دست نشاندۀ بقایی بود بی درنگ طرح  استیضاحی را علیھ دولت 
گذشتھ . او دولت را بھ شکنجھ دادِن متّھمان قتل افشارطوس متّھم کرد. تقدیم کرد

از این، مخالفان توانستند مّکی را نیز بھ عضویت کمیسیونی کھ وظیفھ نظارت 
این اقدام مصدق را بیشتر متقاعد کرد کھ . تشاراسکناس داشت بر گزینندبر ان
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استراتژی اصلی مخالفان این است کھ با دستاویز قرار دادِن مجلس، بھ بر 
در واقع، از مدّتھا پیش از کودتا، یعنی . اندازی دولت او ظاھری قانونی بدھند

انتلیجنس  بھ کارگزاران سیا و) ١٩۵٣مھ  ٢٠( ١٣٣٢یبھشت دار ٢٩از 
) دوازده ھزار دالر(سرویس دستور داده شده بود کھ ھر ھفتھ یک میلیون  لایر 
» خرید ھمکاری « را کھ معیارھای آن روز مبلغ بسیارھنگفتی بود بھ کار

دو سازمان یاد شده چنین محاسبھ کرده بودند کھ برای دستیابی . نمایندگان بگیرند
و یک نفر از آنان علیھ مصدق رأی  بھ ّحد نصاب پنجاه و سھ نفره، کھ چھل

دھند، می بایست ھمکاری بیست نماینده را، افزون برکسانی کھ قبالً بھ ھمکاری 
ھنگامی کھ پشتیبانان مصدق استعفا از . تن در داده بودند، بھ دست آورند

نمایندگی مجلس را آغاز کردند کارگزاران سیا و اینتلیجنس سرویس کوشید مانع 
ن از آنان شوند؛ و آنھا را تشویق کردند کھ بست بنشینند و از پیروی دیگرا

مصدق از این . ادامھ دھند» گروه پارلمانی مشروع«  کارخود را بھ عنوان
برگزاری ھمھ پرسی برای انحالل مجلس درنگ  تالشھا بی خبر نبود و در

از  برخی از نمایندگان، از جملھ پشتیبانانی مانند  معّظمی، کوشیدند او را. نکرد
استدالل آنان این بود کھ ادامۀ استعفای . تصمیم خود باز دارند، اما موفّق نشدند

اما مصدق برای . نمایندگان دست یازیدن بھ ھمھ پرسی را غیر ضرور می کند
  .باور بود کھ رفتار اقلیّت مجلس، جنبش ملّی را بھ خطر افکنده است

بھ فکر آن  ١٣٣١دست یازی بھ ھمھ پرسی کھ مصدق دست کم از زمستان 
بود علی رغم  مالحظات  و نگرانیھای درخور توّجھ برخی از یارانش، اقدامی 

ھدف از این اقدام این بودکھ مخالفاِن او از سرپوشی شبھ قانونی . ھوشمندانھ بود
برای تالشھای براندازانۀ خود، کھ بھ پشتوانۀ اقدامات آشکار و نھاِن  گوناکونی 

  .بمانند صورت می گرفت، بی بھره 
شادمانی ناشی از  مصدق مصّمم بود مخالفان خود، ازجملھ شاه، را از

براندازی دولِت اوبھ وسیلۀ مجلسی کھ خود انتخابات آن را برگزار کرده بود، 
انحالل مجلس و بی میلی برخی  روحانیوِن بلند پایھ، بھ ویژه آیت . محروم کند

مصدق، تحقِّق بخش عمده ای از  هللا بروجردی در پشتیبانی فعّال از مخالفانِ 
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از جملھ کارھایی کھ ممکن نشد . برنامۀ سیا و اینتلجنس سرویس را ناممکن کرد
این بود کھ با تأیید و حمایت علما زمینۀ بست نشینی در سرسرا و محوطۀ مجلس 
فراھم شود و این کار راه  را  برای نمایندگان ھموار کند  تا با رأی عدم اعتماد، 

  ) ٢۵. (وزیری مصدق پایان دھندبھ نخست 
  

   »اختیارات، رفراندوم و انحالل مجلس «:مھندس زیرک زاده  
  
مھندس احمد زیرک زاده  از یاران دکترمصدق و از رھبران نھضت ملی   

در زمان ملی شدن صنعت نفت ایران در خاطرات خود دربارۀ  ایران
مخالفین «  : داده است اینگونھ  شرح» اختیارات ، رفراندوم و انحالل مجلس «

دکتر مصدق بھ کوشش او در کسب اختیارات ایراد گرفتھ ، آن را خالف قانون 
مغایر رفتار مصدق کھ ھمیشھ  با تفویض ] این تقاضا را[ اساسی می خواندن و 

  .اختیارات مخالفت کرده، می گفتند
مقننھ، جدایی سھ قوه . این مخالفت بدین ترتیب ظاھری پسندیده و منطقی دارد 

قانونگذاری .  مجریھ و قضائیھ از اصول اولیۀ ھر حکومت دموکراتیک است
حق مسلم مجلس و یا دو مجلس بوده و بنابر قانون اساسی ایران، نمی تواند بھ 

ولی ھمچنان کھ دکتر مصدق بارھا گفتھ قانون  اساسی . دیگری واگذار شود
ھر وقت خطر مھمی برای حفظ ملت است نھ ملت یرای حفظ  قانون اساسی، 

حیات یا حقوق ملت را تھدید می کند و برای مقابلھ با آن اخذ تصمیم  فوری و 
اقدام سریع الزم می آید، مجلس می تواند قسمتی و یا تمام اختیارات خود را 

در تمام ممالک  دموکراتیک دنیا بارھا . برای مدتی معین بھ قوۀ مجریھ بسپارد
فتھ و درمواردی مانند جنگ ویا پیش آمدن بالیی این تفویض اختیارات انجام گر

کھ کار خدا می نامند مانند زمین لرزه، سیل یا توفانھای شدید، ھمیشھ دولتھای 
اختیاراتی بھ دست آورده اند و گاھی مھمترین حقوق انسانی یعنی آزادی قلم و 

 چھ بسا کھ. زبان نیز محدود گشتھ وتحت مقررات و قوانین خاصی در آمده است
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  .مجلس بھ تعطیل رفتھ تا دست دولت را در اقداماتش باز گذارد
 اساسی قانون روح با مغایر و دموکراتیک غیر ھمیشھ اختیارات دادن پس
 اگر. کند می اختیارات تقاضای زمانی چھ در و کسی  چھ دید باید ولی. نیست

ً  موقعیت  منافع عمداف و ملی دولتی اختیار،  خواھان دولت اگر و اضطراری حقیتا
 بلکھ نیست،  اساسی قانون خالف تنھا نھ اختیارات تفویض شود می شناختھ ملی

 آن در موقعیت ببینیم حال .است الزم مملکت و دموکراسی حفظ برای
 بود شده شناختھ ملی منافع کنندۀ تقاضا دولتِ  ببینیم و نھ یا بود اضطراری  زمان

  ؟ یانھ
 چھ ھر بریم کارمی بھ انگلستان و انایر اختالف وضع تعریف در کھ عباراتی

 جنگ حال در انگلستان با ما]  کھ است این[  است مسلم  آنچھ باشد  میخواھد کھ
 و ایران بین اختالف نفت صنایع شدن ملی با انگلستان   لجوجانۀ مخالفت. بودیم

 دعوای در طور کلی بھ. بود  آورده در  جنگ ]وضعیت[ صورت بھ را انگلسان
 ترک بھ حاضر طرف دو از  یک ھیچ کھ آمد پیش وضعی اگر فطر دو بین

 اختالف و شد نخواھد  حل سازش و گفتگو راه از دعوا دیگر نشود، خود نظریۀ
 طرف  پیروزی و طرف یک شکست با دعوا تا آید می در جنگ صورت بھ

 متفاوت کامالً  طرف دو نظریھ نفت صنایع شدن ملی مورد در. یابد خاتمھ دیگر
 کھ ایران بگذارد و ایران دراختیار را نفت نبود حاضر انگلستان. بود دمتضا و

 خارجی اختیار در را خود نفت توانست نمی کرد می مبارزه خود استقالل  برای
 اضطراری موقعیتی دنیا جای در ھمھ جنگ و بودیم جنگ حال  در ما پس ببیند،

 سرعت بھ بتواند تا بکند اختیارات تقاضای داشت حق مصدق. شود می شناختھ
 قانون با مغایر وجھ ھیچ بھ تقاضایش و. کند  عمل سرعت بھ و گرفتھ تصمیم
 بھ و نبوده ما اعتماد مورد مصدق  کھ کند  ادعا توانست می اقلیت. نبود اساسی

این .  چنین دولتی نمی توان اختیارات داد   بھ و نیست ملی منافع  مدافع ما نظر
اغل را ناشایستھ و ناتوان بخواند، ولی اقلیت مجلس حق  اقلیت است کھ  دولت ش

از . نمی توانست نظر خود را بر مجلس و مخصوصاً برمردم ایران بقبوالند ١٧
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اکثریت داشت و  ١٧نقطھ نظر رسوم و پارلمان دولت دکتر مصدق در مجلس 
و ملت ایران ھم کھ اعتمادش بھ زمامداران . با رأی عدم اعتماد روبرو نشده بود

دولت حقانیت می بخشید با فریادھا، تظاھرات عظیم و حتی با فداکاریھا و  بھ
جان بازیھا بارھا و بارھا نشان داده بود کھ دولت دکتر مصدق را دولت  مدافع  

پس ھم  وضع  اضطراری  و ھم دولت مدافع  منافع ملی .  منافع  خود  می داند
بخواھد و اگر در گذشتھ بھ دکتر مصدق  حق داشت اختیارات .  شناختھ شده بود

دادن اختیارات بھ دولتھا ی وقت مخالفت کرده  برا ی این بوده کھ آنھا دولتھا ی 
. فاسد یا دست نشانده خارجی بوده و نمی توانستند مدافع منافع ملی ایرانیان باشند

. مصدق می بایستی با دادن  اختیارات بھ این گونھ دولتھا مخالفت می کرد دکتر
دوست ھرچھ مقتدتربھتر، دشمن ھرناتوانتر : قت را بھ خاطرداشتھ باشیداین حقی

تقاضای تفویض اختیارات بھ نفع ایران ومخالفت با الیحۀ اختیارات . بھتر
مخالفت با قانون ملی شدن صنعت نفت و بھ ضرر ملت ایران بود، مباحثات و 

را تضعیف مشاجرات و حملھ ھای ناروا در مورد این الیحھ دولت ملی ایران 
کرد و مردم ایران را عقب مانده  جلوه گر ساخت و بھ انگلستان امید  بیشتری 

الزم بھ یادآوری است  کھ ھمین اقلیت قبالً با تفویض اختیارات .( بھ پیروزی داد
  .) موافقت  کرده بود

  
  انحالل  مجلس  ھفدھم* 

  
ماتی است استعفای وکالی نھضت ملی تعطیل مجلس با رفراندوم ھم از اقدا 

ھ و حتی با مخالفت یاران نزدیک دکتر مصدق  تکھ بحثھای زیادی برانگیخ

  .روبرو شده است
تاریخ معاصر ایران نشان می دھد کھ سیاستمداران ایرانی چھ آنھا کھ از 
خدمتگزاران  قدیمی و چھ  آنھا کھ مھره ھای ستون پنجم بیگانگان بوده اند و در  

می دویدند،  ھمیشھ گوشۀ چشمی بھ خارج داشتھ  دنبال مقاصد جاه طلبانۀ خود
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اند و بھ ھیچ عملی کھ می دانستند ممکن است مطابق میل خارجی نباشد دست 
دیدم کھ حتی سر دستھ ھای معروف ستون پنجم  ١۶ولی ما در مجلس. نمی زدند

البتھ .  انگلیس بھ قانون ملی شدن کھ مسلماً خالف منافع انگلستان بود رأی دادند
چند . ھا و نوشتھ ھای سران جبھۀ ملی، احساسات ملی بعضی ھا بیدار کردنطق

نفری ھم از ترس، دنبال خواستھ ھای مردم آمدند و شاید چند  نفری ھم در دام 
ولی تمام . اشتباه جمال امامی کھ بھ مصدق پیشنھاد نخست وزیری کرد، افتادند

افی برای تصویب  اینھا دربرابر عدم رضایت انگلستان نمی توانست رأی ک
مگر اینکھ محاسبۀ قدرتھای خارجی عده ای را . قانون ملی شدن فراھم  سازد

در آن روزھا حزب  توده و ستون پنجم انگلیس با بوق و کرنا . گمراه  کرده باشد
بعضی از این . ادعا می کردند کھ مصدق از کمک امریکاییھا برخوردار است

بعضی ھا . مریکا  معرفی می کردند آ» نوکر « رفتھ مصدق را  ھم باالتر
استدالل می کردند  کھ امریکائیھا از اینکھ نفت ایران بھ این ارزانی بھ دست 

نگلیسھا می رسد و شرکت نفت ایران و انگلیس  نفع سرشاری بھ دست می ا
آورد ناراضی بودن و می خواستند کھ خود ھم  از این نمد کالھی داشتھ باشند، 

اصرار بھ ملی کردن منابع نفت را آمریکائیھا برای  ھیاھوی جبھۀ ملی و
عده ای ھم  کھ . ھا  و وادار کردن آنھا بھ معاملھ راه انداختھ اندیترساندن انگلیس

نمی خواستند جبھۀ ملی را بدنام کنند بھ تمایلی کھ ھمیشھ در سیاست ایران  
صحنۀ وجود داشتھ است و دولتھای وقت کوشیده اند یک دولت سوم را داخل 

سیاستی ( سیاست ایران سازند تا با کمک او از اجحافات روس و انگلیس بکاھند 
اشتباه کھ در نتیجۀ عدم آشنایی با قوانین استعماری در ذھن ایرانیان پیدا شده 

، داخل کردن آمریکاییھا در سیاست ایران را توسل بھ یک نیروی سوم می )بود
ً با گفتند و این شھرت با وساطتھای آمریکا د ر حکومت ترومن و مخصوصا

رفتار گریدی سفیر وقت آمریکا درایران کھ از خواستۀ استیفای حقوق ایرانیان 
و ھمین شھرت است کھ باعث  شد عدۀ زیادی . پشتیبانی می کرد  تقویت می شد
و ھمین شھرت است کھ در مجلس شانزدھم و . بھ نفع قانون ملی شدن رأی دھند
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در اختیار مصدق قرار داد، کھ حتی با وجود جدایی  در مجلس ھفدھم  اکثریتی
آنھا  کھ با توجھ بھ . عده ای از اعضای جبھۀ ملی مصدق ھنوز اکثریت  داشت

ستون  پنجم  خارجی بھ طور کلی تا از تکیھ . سیاست خارجی عمل می کردند
گاه خارجی خود مطمئن نمی شد اقدامی نمی کرد، و تکیھ  گاه ھمیشگی آنھا با 

اگر کھ باد . موافقت امریکا، ابر قدرت روز، با مصدق متزلزل بودفرض 
بیاوریم  کھ شخص دمحم رضا شاه با تمام  اصرار اطرافیانش جرئت مخالفت با 
مصدق را نداشت و برای اینکھ از تصمیم امریکاییھا با برکناری، یقین حاصل 

ی در سخنرانی مجبورشدند ازآیزنھاور بخواھند کھ یک جملۀ کلید کند کودتاچیان
خود بگنجاند تا با شنیدن آن جملھ شاه از قصد آمریکا اطمینان حاصل کرده  

بھ نظر چنین ]  متوجھ قضایا می  شویم[ جرئت  کند حکم عزل را امضا نماید 
می آید کھ پس از مراجعت مصدق از آمریکا رفتھ رفتھ مخالفت آمریکاییھا با 

اد و بر جرئتھا افزوده شد بھ طوری ترسھا  رو بھ کاستی نھ. مصدق آشکار شد
کھ بھ  چند رأی متزلزل محدود می گشت، با ] در مجلس [ کھ اکثریت مصدق 

خطر از دست رفتن روبرو شد و بیم آن می رفت کھ این آرای متزلزل تغییر 
خصوصاً اگر چند صد ھزار دالری ھم بھ جریان . جھت داده بھ مخالفین بپیوندند

مصدق بخوبی متوجھ . ھا می داد ری بھ این تغییر جھتمی افتاد و سرعت بیشت
بود کھ بھ احتمال قوی بزودی با رأی عدم اعتماد مجلس مواجھ خواھد شد و او 

  .نمی خواست با رأی عدم اعتماد مجلس ایران سقوط  کند

ما مردم ایران مجلسھای خود را می شناسیم و می دانیم  کھ اعضای این 

فقط مأمور بلھ یا نھ گفتن ھستند و یا فکری جز پر مجالس یا انتصابی بوده و 

ھمھ چیز  بودند جز نمایندۀ  مردم ایران، نظریاتشان را . کردن جیب خود ندارند

، ولی دنیای خارج مخصوصاً مردم بھ ھمھ چیزمی شد نسبت داد جزمنافع ایران

 دموکرات دنیای صنعتی مفھوم دیگری از مجلس دارند و بالطبع مجلس ایران را

و کردار  گفتار مانند مجلسھای خود نماینده حقیقی مردم ایران می دانند و

معدودی کھ بھ اوضاع (  نمایندگان را گفتار و کردار مردم ایران می پندارند
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ایران آگاھی داشتند چون خود از پایھ گذران مجلسھای ایران بودند ماھیت حقیقی 

] دنیای [ اد مجلس ھفدھم در پس رأی عدم اعتم) این مجالس را فاش نمی کردند 

  .خارج بھ عنون رأی عدم اعتماد ملت ایران  شناختھ می شد

طرد کردن قھرمان مبارزه برای استقالل ایران بھ وسیلۀ مجلس بدین معنی  

بود کھ مردم ایران بھ استقالل خود عالقھ مند نیستند و دکتر مصدق وطن 

یک باردیگر  .ان بگذاردپرست نمی خواست بار این ننگ رابر دوش ملت ایر

مجلس دوم با اولتیماتوم . مجلس ایران در برابر چنین وضعی قرار گرفتھ بود

در آن زمان مجلس . روسیۀ تزاری برای برکناری شوستر امریکایی روبرو شد

ایران با ھمۀ  معایب و ندانم کارھایش مجلس حقیقی بود و اکثراعضای آن 

از این جھت با اتفاق  آرا اولتیماتوم  . ودندنمایندگان حقیقی صنف یا شھر خود  ب

را رد کردند و بھ تعطیل رفتھ و تسلیم  بھ اولتیماتوم را بھ عھدۀ دولت گذاردند 

چون بر وطن پرستان روشن است کھ دولتھا می توانند تسلیم  شوند و ولی ملتھا 

دکتر مصدق برای اینکھ یک مجلس ایرانی بر خالف . ھرگز تسلیم نمی شوند

دکتر مصدق درعین حال یک . تقالل ایران رأی ندھد آن را منحل کرداس

دموکرات حقییقی ھم بود از اینرو نمی خواست عملی برخالف قانون اساسی 

مرتکب شود و قانون اساسی بھ رئیس دولت اجازه نمی داد مجلس را منحل  

. از این جھت مصدق با دو  حرکت ماھرانھ  مقصود  خود را عملی کرد. کند

اول  از یاران خود خواست کھ از نمایندگی استعفا دھند و بدین ترتیب مجلس را 

کھ  دیگر نمی توانست عدۀ  کافی برای تشکیل جلسھ داشتھ باشد بال اثر کرد تا 

از طرف دیگربرای انحالل مجلس بھ صاحبان . بتواند بھ او رأی عدم اعتماد دھد

راندوم  مراجعھ کرد و با در دست حقیقی مملکت  یعنی بھ مردم  با انجام یک رف

انحالل مجلس . داشتن اجازۀ اکثریت مردم ایران مجلس ھفدھم را منحل نمود

ً طرز انجام آن از شاھکارھای این سیاستمدار وطن پرست است . مخصوصا

)٢۶   (  
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  مصدق دکتر توسط رفراندوم بھ اقدام«:خسرو شاکری 

  »نداشت حقوقی ایرادی 
  

با نشریۀ بھار نظرش را در بارۀ رفراندوم مصدق خسرو شاکری در گفتگو 

  : اینگونھ  بیان کرده است

 ملی مبارزات و ھا کشمکش متن در مجلس ١٧ دوره انتخابات - نشریھ بھار 

 متشنج انگلیس- دربار نیروھای طرف از انتخابات ولی شد، می برگزار نفت شدن

 را انتخابات ،ھا حوزه بعضی در کھ دید این در را صالح مصدق دولت کھ شد

 از غوغا و جنجال ایجاد با مجلس ١٧ دوره در مصدق مخالفان. کند متوقف

 مجدد انتخابات برای پرسی ھمھ اقدام آیا. کردند می جلوگیری مجلس  جلسھ تشکیل

 داشت؟ قانونی اساس مجلس انحالل و

 با نمایندگانش  عمده است شده ثابت مستندا اکنون کھ مجلسی  -خسرو شاکری 

 مخالفت مصدق ملی سیاست با آمریکا و بریتانیا سفارت از وجوه افتدری

. کرد نقض را آن و آورد وارد خدشھ اساسی قانون اساس بھ – ورزیدند می

 قوانینی حال درعین و بودند قانونی گرفت مجلس از قانونا کھ مصدق اختیارات

 ماه شش از پس باید بودند آزمایشی کرد می وضع اختیارات چارچوب در او کھ

 فرانسھ وزیر نخست ١٩۵٨ می ماه در. (رسیدند می مجلس تصویب بھ آزمایش

  درباره). کرد رفتار ترتیب ھمین بھ مجلس از ماھھ شش اختیارات کسب با ھم

 اساسی قانون در چھ نبود، غیرقانونی اقدام آن کھ ورزید تاکید باید رفراندوم

 رفراندوم زمان، آن در غربی ایکشورھ از بسیاری اساسی قوانین ھمانند ایران،

 سقوط از پس ایتالیا در دلیل ھمین بھ. بود نشده اعالم غیرقانونی و نشده ذکر

 نظام و گذشتھ سلطنت بین کشور سرنوشت تعیین برای موقت دولت فاشیسم

 در ھم دوگل ژنرال وزیر نخست. خواست را ملت نظر رفراندوم راه از جمھوری

 نداشت پیشینھ ایتالیا، مانند فرانسھ، در کھ – یرفراندوم طی ١٩۵٨ سپتامبر
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 وینستون. رساند فرانسھ ملت تصویب بھ را پنجم جمھوری اساسی قانون –

 قوانین ھمھ العاده، فوق وضعیت اعالن با دوم، جنگ زمان در ھم چرچیل

 اختیار ھیچ کھ ھم، شاه دمحمرضا باالخره و کرد اعالم معلق را کشور اساسی

 رفراندومی برگزاری با ١٩۶٣/١٣۴١درزمستان نداشت، فراندومر برای قانونی

 بھ اقدام بنابراین،. گذاشت ملت رأی بھ را خود غیره و ارضی اصالحات

 بھ توان می کھ ایرادی تنھا. نداشت حقوقی ایرادی مصدق دکتر توسط رفراندوم

 و موافقان بین خورد و زد از پرھیز خاطر بھ – کھ است این گرفت مصدق

 تفاوت ھمھ این با. کرد جدا ھم از را رأی اخذ ھای محل – مجلس انحالل فانمخال

 تغییری ترین  کوچک استثنایی وضع این گفت توان نمی کھ بود قدرزیاد  آن آرا

  ) ٢٧(.داشت آرا  نتیجھ در
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



د  ح «دق و کار دوم و ا ا یارات، ر جسا ان» الل  ت می ا داف       ٢٣٩         رد  ا

  

  

  

  :مآخذ و توضیحات ◀
 

 ، آفتاب نگارۀ نشر ،» دشمنانش و ملّی حاکمیت« عظیمی دکتر فخرالدین -١      
    ١٠٧ص  - ١٣٨٣

 روایت بھ دشمنانش و ملی نھضت«  صفری جمال – صدر بنی ابوالحسن - ٢
   ۴٧٨ ۴٨٢ صص ، ١٣٨٧ – اسالمی انقالب  انتشارات - »  اسناد

 روایت بھ دشمنانش و ملی نھضت«  صفری جمال – صدر بنی ابوالحسن - ٣ 
  ۴١٣- ۴٣١ – صص ، ١٣٨٧ – اسالمی انقالب  انتشارات - »  اسناد

 – ١٣٣١ الھھ دیوان تا  ید خلع از  دفتری متین احمد اسناد مجموعۀ«  - ۴  
 پائیز ، لندن – دفتری متین علی و  دفتری متین ھدایت   کوشش بھ»   ١٣٣٠
     ٢٠٧ – ٢٠٨ صص – ١٣٨٧

 – صالحیار غالمحسین ترجمھ »اصول و قدرت ، نفت«  علم مصطفی - ۵ 
   ۴۶٢ ص ، ١٣٧٧  -  چاپخش انتشارات

 ، بزرگمھر جلیل کوشش بھ »نظامي نظر تجدید دادگاه در مصدق دمحم دكتر «  - ۶
    ٣۶٠- ٣۶٣   صص - ١٣۶۵ انتشار،   سھامي شركت

 – افشار ایرج کوشش بھ  -مصدق دکنر  قلم بھ»  تألمات و خاطرات  «  - ٧
    ٢۵۴ – ٢۵۵ صص        ١٣۶۵ – علمی انتشارات

 –افشار ایرج کوشش بھ - مصدق دکنر  قلم بھ»  تألمات و تخاطرا  «  - ٨
    ٣٧٢ – ٣٧۴ صص  ١٣۶۵ – انتشارات علمی

صص  - ١٣۵۴دھم آذر   -  ١٠شماره ماره  -انتشارات مصدق  - »  مکاتبات مصدق«     - ٩

١ – ١٧۵ 
 –)  ١٣٢٠ – ١٣٣٢ ، ایران در دموکراسی بحران«  عظیمی فخرالدین - ١٠

 – ١٣٧٢ – البرز تشر  - نوذری بیژن ، مھدوی ھوشنگ   عبدالرضا مترجم،
   ٢٧١ – ٢٧۵ صص

) مصدق طوسق تا شاه رضا  استعفای از( »  سیاست و قلم«سفری علی دمحم - ١١
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  ٢۵٧ - ٢۶٣ صص – ١٣٧١ ، نامک  نشر –
 -ھنر نقش نشر ،»پھلوی و قاجار دوره در مصدق «مشیر مرتضی دکتر - ١٢

   ١١٣- ١١٧   صص - ١٣٧٨
 جلد »ملی شورای مجلس  شانزدھم دورۀ در  مصدق دکتر ھای نطق« -١٣

   ۵ -٧ صص  - ١٣۴۶ –مصدق  انتشارات  - اول دفثر اول،
 اول، جلد »ملی شورای مجلس  شانزدھم دورۀ در  مصدق دکتر ھای نطق - ١۴

  ۶۵- ۶۶ صص ، ١٣۴٨  –مصدق   انتشارات - دوم دفثر
) مصدق سقط تا شاه رضا  استعفای از( »  سیاست و قلم«  سفری علی دمحم- ١۵

  ٧٠٢   - ٧١٨ صص – ١٣٧١ ، نامک نشر –
) مصدق سقط تا شاه رضا  استعفای از( »  سیاست و قلم«  سفری علی دمحم -١۶

  ٧٧٨   – ٨٠١ صص – ١٣٧١ ، نامک نشر –
 کشاورز ھوشنگ کوشش بھ »ایران آینده انداز چشم در مصدق تجربھ « -  ١٧   

صص      – ٢٠٠۵ ،)متحده ایاالت( مریلند پاژن، چاپ - اکبری  حمید و صدر
 و مصدق اختیارات قانون«   زاد پژشک ایرج مقالۀ بھ  کنید نگاه و ٢۵٧-  ٢٧٧

 - ٢۵ شماره - ١٣٨١ مرداد»  بخارا«  مجلھ  -   »حقوقی نظر از مجلس انحالل
   ٢١٢ تا ١٩٣  صص

 دکتر عزل فرمان نبودن ای بودن قانوني ۀبار در«  توفیق دکترعباس  -  ١٨ 
    ١١١ - ١٣١ صص  ١٣٨۶ ، تابستان ، ٧٩ شماره  آورد، ره  ،»مصدق

 »دیدگاه دو مصدق، رفراندوم ،١٣٣٢ مرداد«  برھان عبدهللا نوشتۀ -١٩
 هللا عزت نظرمھندس زیر»  کودتا و ملی دولت مصدق،«   کتاب از برگرفتھ
  ٢١٣– ٢٢٣ صص  - ١٣٨٩   – نو طرح انتشارات – سحابی

 آقای  با   »ایران ملی اسناد سازمان«  گفتگو:  اسالمی انقالب سایت -٢٠
  عمومی افکار  اختیار در گفتگو این  ویدئو کھ  ١٣٧۶ سال در  فروھر  داریوش

  . است  گرفتھ قرار
-eslami.com/component/content/article/21-https://www.enghelabe 

1376.html-7-7-16-didgagha/tarikhi/5501 

 ، ١٣٢٩  - ١٣٣٩»  داوري و رویدادھا «حجازي مسعود دکتر خاطرات -٢١
    ٣٠١ – ٣٠۶  صص     ،١٣٨٧صمدیھ انتشارات
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٢٢ ــ منبع: سایت سازمان سوسیالیستھای ایران ـ سوسیالیستھای طرفدار راه 
 مصدق 

-dr_Mansur_Bayatzafeh-2006-iran-1392/ois-iran.com/2014/esfand-http://www.ois

defaa_az_arzeshhaye_mehwariye_NEHZATe_EMELLIye_IRAN.htm 

   ایرانی تاریخ:  منبع -٢٣
    نیوز گویا – منبع  -٢۴ 
 -  ١٨٩ صص  – ،»  دشمنانش و ملّی حاکمیت«  عظیمی فخرالدین دکتر -  ٢۵ 

١٨٧    
 سالھای در پاسخ بی ھای پرسش«  زاده زیرک احمد مھندس خاطرات  - ٢۶ 

 – خسروسعیدی دکتر –ظریفی ضیاء ابوالحسن دکتر:  کوشش  بھ»  استثنایی
   ٣١۶ – ٣١٩ صص  ، ١٣٧۶ –نیلوفر انتشارات

روزنامھ   -تاریخ   تحریف از نگرانی شاکری خسرو بھاربا وگوی فتگ -٢٧ 
  ١٣٩٢مھر،  ۴پنجشنبھ   –بھار 

 
بر ضد حکومت ملی  ١٣٣١تیر ٣٠بعد از  توضیح اینکھ، مظفر بقائی  * 

ارتباط  بقائی با سفارت امریکا. مصدق با انگلیس، امریکا و دربار ھمکاری کرد
نجا پیش رفتھ است کھ در آ، تا ا روی برگردان از مصدقمستمر می داشتھ و ب

امیدواری میکند  گفتگو با فینچ، مسئول امورکارگری سفارت امریکا، ابراز
حسین ( .درانتخابات ریاست جمھوری امریکا، جمھوریخواھان برنده شوند

 اسی،، مؤسسھ مطالعات وپژوھشھای سی»زندگینامھ دکترمظفر بقائی«  آبادیان
  ) ١۵۴ص-١٣٧٧چاپ اول،

شرکت فعال داشتھ ... اسفند ، قتل افشار طوس ،و ٩افزون بر آن بقائی در واقعۀ 
 و ملی نھضت«  صفری جمال – صدر بنی نگاه کنید بھ کتاب ابوالحسن.(است

 ٣٨٠، صص ١٣٨٧ – اسالمی انقالب  انتشارات -»  اسناد روایت بھ دشمنانش
-٣۵٩ (  
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و اعضای ایرانی آن، با حفظ  استتار » بدامن« شبکھ : سکی می نویسدروازیوگ 
در یکی از موارد  . رھبران این گروه ھا را با پول می خریدند» سیا« خود با 

با بقائی ، ١٩۵٢در سپتامبر یا اکتبر » سیا« شایان  توجھ، یکی از مأموران
م بقائی بعدھا،  پول ھ. ز مصدق  تشویق کردارفت و او را بھ جدائی گتماس 

یت هللا سید دمحم بھبھانی نیز احتماال تماس ھای آبا مکی، کاشانی و . دریافت کرد
 ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای  « گازیوروسکی . ج.مارک( »مشابھی صورت گرفت

  ) ٢٨ص  – ١٣۶٨ -شرکت سھامی انتشار  - نجاتی غالمرضا  ھ مترج -» 
سخنرانی  وی   پس بعنوان  سند نظر مظفر بقائی  در بارۀ رفراندوم  و ھمچنین 

   :در اینجا می آورم ١٣٣٢مرداد  ٢٨از کودتای 
 

 !بود غیرقانونی مصدق رفراندوم ◀

 ١٠٠۴ ش ، ١٣٣٢ مرداد ١۴ ، شاھد روزنامھ

  کرمانی بقایی مظفر دکتر
 

. شد فیروز مصدق و گرفت انجام تھران در رفراندوم قانونی غیر عمل باالخره
 گردش بھ ھم استالین و موسولینی و ھیتلر کھ فیروزی! فیروزی چھ ھم آن

 ربع یک یا درصد نیم یا صدم یک ھا آن ھای رفراندوم در ھمیشھ زیرا رسند؛ نمی
 در مخالفین تعداد مصدقی، رفراندوم در ولی کردند می مخالفت! مردم از درصد
 !مخالف نفر چند و شصت فقط و موافق ھزار یک و صد: بود درھزار نیم حدود
 برای کھ مختلفی ھای حساب و واقعی آزادی و گرفتن رأی طرز در بحث

 بھ مصدق دکتر جناب خود قبل ھای سال محاسبات یادآوری و کنند می ھا صندوق
 .باشد می گویا کامال رفراندوم این نتیجھ چون رسد؛ می زائد نظر
! مخالف نفر ھشت و شصت برابر در تھران در موافق نفر ھزار یک و صد

 بھ گرفت اعتماد رأی مردم از پریروز کھ مصدق دکتر آقای جناب بنابراین
 در و دارد مخالف نفر ھشت و شصت فقط و فقط تھران در خود ساختھ حساب
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 طبق باز زیرا دارد؛ طرفدار نفر ھشت و شصت فقط و فقط ھفدھم مجلس مقابل،
 بودند ھفدھم مجلس ماندن طرفدار ھم دیگری کسان اگر دولت رئیس حساب

 ً  تجاوز نفر ھشت و شصت از انحالل مخالفین تعداد و بودند داده رأی حتما
 !شد فیروز مصدق پس! کرد می

*** 
 از خیلی قیمتش و قدر االغ جناب بود نشده اختراع ھنوز اتومبیل کھ  ھنگامی
. داشت زیادی خریدار شھرھا داخل در نقل و حمل برای و بود بیشتر امروز

 بودند مختلفی معایب و محسنات و خواص دارای کدام ھر االغ مختلف نژادھای
 صفات دارای »ای دیزه خر« مختلف ھای االغ میان در. بود مؤثر قیمتشان در کھ

 بیشتر سایرین از قدرتش بود، معمولی خرھای از تر باھوش خیلی. بود ممتازی
 و درازقد و اندام باریک بکشد، توانست می بیشتر بار بود، رھوارتر بود،

 مورد صفات این. شد می تر طوالنی دیگران از ھم شعمر و بود درازبینی
 عیب یک. داشت عیب یک برجستھ صفات این برابر در ولی بود؛ ھمھ تصدیق
 یک. بود توز کینھ و لجباز: کرد می خنثی را صفات آن ھمھ گاھی کھ بزرگ

 !خطرناک و خرانھ توزی کینھ و لجبازی
 اگر. بشود دلخور صاحبش از کھ بیفتد اتفاق بود، ممکن ای دیزه خر جناب این

 و گرفت می دل بھ را صاحبش کینھ خر، جناب افتاد می آوری تأسف اتفاق چنین
 آرد کیسھ اگر انداخت، می خود پشت از را بار. بزند ضرر او بھ کرد می سعی

 البتھ بود شکستنی ظروف محتوی خورجین اگر ولی نداشت ضرری بود بارش
 .شکست می
 حس صاحبش بھ زدن ضرر با کھ شد می موفق االغ بجنا این اگر حال ھر بھ

 حس این اگر ولی شد می مرتفع خطر کند ارضا را خود شدید توزی کینھ
 بھ گرفت می تصمیم و کرد می لج. کرد می لج وقت آن شد نمی ارضا خطرناک

 یک در شد می کوتاه کاری ھر از دستش اگر و برساند ضرری شده قیمت ھر
 شھوت با و برساند ضرر صاحبش بھ تا داد می کشتن ھب را خودش مناسب موقع

 خر: اند گفتھ قدیم از کھ اینجاست از. نماید اقناع را خود توزی کینھ و لجبازی و
  !برساند ضرر صاحبش بھ تا اندازد می دره بھ را خودش ای دیزه
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 بود؛ قانونی غیر چند ھر. گرفت انجام غیرقانونی رفراندوم تھران در پریروز

 !بگیرد انجام بایست می بود گرفتھ تصمیم مصدق دکتر جناب چون لیو
 کھ بود فرموده لج ھم بعد و بود کرده میل مصدق دکتر جناب چون! گرفت انجام

 !بگیرد انجام باید است قانونی غیر چند ھر
 بھ کھ نمایندگانی ھمھ این از کھ است این ھم توجھ جالب بسیار نکتھ یک

 استعفا خود سمت از دولت ھای وعده امید بھ یا دولت ترس از یا دولت پشتیبانی
 تجویز را رفراندوم عمل صراحتا کھ است نشده پیدا نفر یک ساعت این تا کردند

 .نیست قانونی غیر عمل این کھ کند اظھار و کند
 بودند رفتھ توپخانھ میدان بھ روز آن کھ کسانی ولی گرفت انجام رفراندوم

 روزنامھ شماره ھمین ھای کلیشھ از بودند نرفتھ کھ نیکسا و اند کرده مشاھده
 ای فرقھ چھ و کسانی چھ وسیلھ بھ رفراندوم این کھ کنند قضاوت توانند می شاھد

 .اند کرده بازی را ایرانی مردم و ایران ملت رل
 استفاده با و کاری محکم برای متشکل ھای دستھ کھ نداریم موضوع این بھ کار ما
 بھ بدھند رأی چادر یک در دفعھ یک اینکھ جای بھ دھندگان أیر کامل آزادی از

 چند حتی مصدق دکتر جناب بھ عالقھ شدت از و کردند سرکشی چادرھا تمام
 !دادند رأی چادری ھر در ھم دفعھ
 اکثریت کھ است این مھم بسیار موضوع ولی نیست مھم چندان موضوع این

 منحلھ حزب بھ وابستھ مختلفھ دستجات در متشکل افراد از دھندگان رأی قاطع
 .بودند توده

 خودشان با کھ شعارھایی در و دادند ھفدھم مجلس انحالل بھ رأی ھا کمونیست
 .اند کرده ھم را مؤسسان مجلس فوری تشکیل تقاضای بودند آورده

 قواره ھمین روی ھم دیگری رفراندوم یک دارد مانعی چھ دیگر حاال راستی
 عنوان بھ بخواھد دلش را کس ھر بدھند اختیار قمصد دکتر جناب بھ و بشود

 بھ قانونی غیر و مسخره واقعا رفراندوم. نماید منصوب مؤسسان مجلس نماینده
 دارد؟ مانعی چھ ولی گرفت انجام ھا ای توده با سازش و بست و بند وسیلھ

 !بگیرد انجام بایست می - بگیرد انجام بود این مقصود
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 !دش فیروز مصدق باالخره
 حزب عمل این اثر در کھ چند ھر گرفت انجام تھران در غیرقانونی رفراندوم

 عملی را خود سال چند این نمایی قدرت و تظاھر ترین بزرگ شد موفق توده
 .نماید

 خودش خیال پیش و کرد عملی تھران در را خود قانونی غیر رفراندوم مصدق
 آیا«:  سقراط قول بھ ولی یمندار حرفی ھم ما. گرفت اعتماد رأی تھران مردم از

 چیزی روزگارش از چند ھر کھ را فرتوت پیر این ببین: گفت نخواھد کس ھیچ
 »!است؟ گذاشتھ پا زیر را سترگ قوانین کھ بستھ زندگی بھ دل چنان نمانده

  

  

 :مرداد ٢٨ کودتای از پس ساعاتی بقایی مظفر سخنرانی◀
   » کنیم ظحف را سلطنت ایم خورده قسم«                

  
 .داد نجات سقوط خطر از را ما ملت دیگر یکبار خداوند کھ العالمین رب الحمدالھ

  
 داشت تاج سر نھ سر تن نھ سحرگھ/  داشت تاراج قصد دل بھ شب سر

 یکسال از کھ چیزی آن. گذراند می را بحرانی دقایق مملکت! عزیزم برادران
 خائنین باالخره کردیم شدیدی مبارزات آن از جلوگیری برای و کرده بینی پیش

 را قالبی کودتای و قالبی رفراندوم  آن، از پس. کردند آن اجرای بھ شروع
 .بکند کمونیسم تسلیم را مملکت اینکھ برای کردند درست

 ما کھ نبود این از مانع کردند نمی باور بسیاری و گفتیم می ما کھ را چیزھایی آن 
 و دھد تغییر را رژیم تا کردند اجرا بھ شروع دیدیم ولی بدھیم ادامھ را مبارزه
 و صد آن بدانم خواھم می کھ قالبی رفراندوم  آن با بکند، اجانب تسلیم را مملکت

 شاه عزیمت وسیلھ قالبی کودتای آن با. ھستند کجا دادند رای کھ نفری ھزار یک
 شما حضور من جا ھمین در تیرماه ام سی روز کھ ھمینطور. کردند فراھم را
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 بھ کنیم، حفظ را سلطنت مقام ایم خورده قسم ما کھ کردم عرض عزیزم برادران
 بھ کھ قسمی حفظ برای ما کھ دانستند می ھا آن چون و ھستیم پایدار خودمان قسم
 کودکانھ ھای بازی این تمام کرد، خواھیم ایستادگی ایم خورده مجید هللا  کالم
 سپاس ولی برسند خود پلید ودمقص بھ تا آوردند وجود بھ را اخیر ھای ماه
 کرده عقیم را ایران ملت دشمنان ھای نقشھ دیگر یکبار کھ را خداوندی گذاریم می

 .است نشده تمام ما کار ھنوز ولی. است
 السلطنھ مصدق عمل با کھ کنید فکر! من عزیز دوستان فرزندان، برادران،

 ھای ای توده نگذارید کھ کردیم می فریاد ھا سال کھ چیزی رفت، می کجا بھ مملکت
. است عمل با باد ُمرده نگویید، باد ُمرده) جمعیت باد ُمرده فریاد( بگیرند جان خائن
 بھ نھ ھا آن. کردند نمی رحم ما چیز ھیچ بھ بودند شده موفق ھا آن اگر کھ بدانید
 ھستند احساسات دارای کھ کسانی. قومیت بھ نھ و مذھب بھ نھ اند قائل ملیت
 خود برای را مملکت چیز ھمھ کھ کسانی بھ نسبت اغماض و عفو کھ بدانند

 بودید کرده مبارزه توده حزب با شما اگر آقایان. نیست پسندیده عملی خواستند می
 .بیاورند پایین را ھا مجسمھ توانستند نمی. کنند درست رفراندوم  توانستند نمی

 چند جلسھ پنج بودم نبرده مصدق دکتر خیانت بھ پی ھنوز من کھ موقعی آن تا  

 روس نوکر او کھ دانستم نمی ولی کردیم، صحبت ھا آن بھ راجع مصدق با ساعتھ

 حبس این. مرگ یعنی سیاست در اشتباه بودیم، کرده اشتباه ما. است انگلیس و

 از را ما و کرد رحم ایران ملت بھ خداوند ولی بمانم زنده بایست نمی رفتم من کھ

 بین جا ھمین شما. اینطورنیست ھمیشھ عزیز انبرادر ولی داد، خطرنجات

 کھ بدانید اال و نکنید ابقاء ھا کمونیست بھ کھ ببندید پیمان خود خدای و خودتان

 را ھمھ بشود پیدا مصدقی دیگر یکبار اگر و بگیرند جان دیگر یکبار ھا این اگر

 و نکنید بازی خویش و قوم رودربایستی، دیگر آقایان. دارند برمی بین از

 .نگیرید قرار احساسات دستخوش

 رفراندوم  این در روسی مزدوران ترین پست و انگلیس مزدوران ترین پست 

  نمی زبان با باد ُمرده) جمعیت باد ُمرده( خائن رضوی مھندس کردند، ھمکاری
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 با کھ بود ھا روس با شان بستگی شایگان و حسیبی زاده، زیرک سنجابی، ، شود

 کردند،  می ھمکاری انگلستان پست نوکرھای تولیت ی،دکترطاھر دکترفاطمی،

 انگلستان انتقام شاه و ما و. برد بین از انگلیس و روس ھمکاری با را مجلس این

 بگذارید نباید شود اصالح مملکت دارید میل اگر عزیز دوستان. دادیم می پس را

 .بکنند حکومت ما بر فاسد حاکمھ طبقھ و ھا این دفعھ دو

 آذربایجان غائلھ ختم از بعد اگر کردم می فکر بودم زندان در کھ روزی چند 

 و ھا سنجابی و ھا زاده زیرک گول دیگر بودند، رسیده خود عمل سزای بھ خائنین

  مجازات دار از خائنینی اینطور بگذارید دیگرنباید ولی خوردیم نمی را ھا شایگان

 بھ کس ھر و ماندب مشخص باید بود مشخص طورکھ ھمین ھا صف و شوند رھا

 ما برسند مجازات بھ خائنین این اگر دارم یقین من. برسد خود خیانت جزای

] جبران[است دیده مملکت ماه چند این کھ را خساراتی کوتاھی درمدت توانیم می

 اجتماع محروم طبقات وضع و مملکت اصالح برای اساسی ھای قدم و کنیم

 .برداریم

 کھ رسید خبر من بھ اکنون ھم. نروید ھایتان لمنز بھ اینجا از عزیز برادران 

 در کھ دارید وظیفھ. دارند را تھران شھر بھ حملھ قصد و اند شده مسلح ھا ای توده

 و جان دیگر یکبار نگذارید و کنید مقاومت پرستان اجنبی تمام و ھا آن مقابل

 در دیگری وظایف چون اکنون و بیافتد السلطنھ مصدق دست بھ شما ناموس

 شما با دیگری فرصت در امیدوارم و کنم می خداحافظی شما از است من تظاران

 باد پیروز! ایران ملت باد زنده. شوم روبرو عزیزم دوستان و تھران رشید مردم

 !ایران ملت زحمتکشان

    ١٣٩٢ مرداد ۵ شنبھ-تاریخ ایرانی  –منبع 
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  )  ١٣٢٠ –١٣٣٢ ایران، در دموکراسی بحران«  : ھا نوشت پی ◀
  
  FO371EP75464  ، ١٩۴٨ نوامبر ٢۶ بریتانیا، خارجۀ وزارت بھ لوروژتل - ١ 
 ھمانحا ،١٩۴٨ دسامبر ١٧ ، بریتانیا  خارجۀ وزارت بھ لوروژتل - ٢ 
   FO371EP75464  ،١٩۴٩ ژانویۀ ٢ ،  بوین بھ لوروژتل - ٣ 
 ھمانجا ،١٩۴٨ دسامبر ٣١ بوین، بھ  لوروژتل - ۴ 
 ھمانجا ،١٩۴٩  ژانویۀ ١۵ وین،ب بھ  لوروژتل - ۵ 
 ھمانجا؛ ،١٩۴٩ ژانویۀ  ٢۵ بریتانیا،  خارجۀ وزارت بھ لوروژتل  - ۶ 

 ،١٩۴٠ فوریۀ ٣١ ، بریتانیا خارجۀ وزارت بھ)  واشنگتن  از(  فرنک سرآلیور
  .ھمانجا

  شده؛ اثریاد لنکرانی، ؛١٣٣- ٩٩ ص شده، اثریاد کشاورز، فریدون - ٧ 
  . ١٣۶٢ ،  ویعل بزرگ با  مصاحبھ

 ، ١٩۴٩ فوریۀ ١٢ ، بریتانیا  خارجۀ وزارت بھ  لوروژتل  - ٨ 
 الیور سر ھمانجا؛ ،١٩۴٩ فوریۀ ١٢ ، بریتانیا  خارجۀ وزارت بھ لوروژتل - ٩ 

  .ھمانجا ،١٩۴٩  فوریل ٢١ بریتانیا،  خارجۀ  وزارت بھ )  واشنگتن(  فرانک
   ھمانجا ،١٩۴٩ فوریۀ ١٢ بریتانیا، خارجۀ وزارت بھ لوروژتل -١٠ 
 ھمانجا ، ١٩۴٩ فوریۀ  ١٩ ،١٧ ، بریتانیا خارجۀ وزارت بھ لوروژتل -  ١١ 
  .ھمانجا ،١٩۴٩ فوریۀ  ٢١ ، بریتانیا خارجۀ وزارت بھ  لوروژتل -١٢ 
   ھمانجا ، ١٩۴٩ فوریۀ ٢٢ ، تھران بھ بریتانیا  خارجۀ وزارت    – ١٣ 
  .ھمانجا ، ١٩۴٩ فوریۀ ٢١ ، ابریتانی خارجۀ وزارت بھ واشنگتن– ١۴ 
  .١٣٢٧ دی ٢٢ ، اطالعات  -  ١۵ 
  در متن ١٣٢٧ بھمن  ٧ -   دی ٣٠ ، رمجلس د اسکندری،] عباس[ نطق  - ١۶ 

 اسکندری شاه، جان بھقصد سوء دنبال بھ).  ۴٢٣ – ٣۵٠ص  ، یادشدهاثر اقبالی،
 بھ  ظاھراً   ،برد سر کشوربھ از  خارج در  دوسال مدت و کرد ترک را ایران

  .شد نمی داده بازگشت  روادید او  بھ کھ دلیل این
 شده یاد  اثر ، اقبالی در متن ، ١٣٢٧ بھمن  ٧ مجلس، در زاده تقی نطق  - ١٧ 

 در ایران نمایندگی دیگرھیئت عضو عالء کھ شرحی . ۴٣١ – ۴٢٣ ص
  زاده قیت سخنان با  کرد، سفیرتعریف  برای موضوع این بارۀ در نقت، مذاکرات

)      FO371EP91524  ، ١٩۵١   مارس ١٩ موریسون، بھ شپرد .(کرد می تطبیق
 گزارش( کرد  تأیید را عالء نظرات بریتانیا خارجۀ وزارت عضو راتنی،. ک.ا.
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  ).ھمانجا ، ١٩۵١  مارس  ٢۴ ، راتنی
  FO371EP75464  ، ١٩۴٩ فوریھ  ٢ بوین، بھ  لوروژتل  -  ١٨ 
 الیحۀ کھ  توده،  حزب دیرین  دشمن و کشور  وزیر ال،اقب منوچھر  - ١٩ 

  امریکا سفیر وایلی بھ داد،  ارائھ مجلس بھ را توده   حزب  سرکوب و انحالل
  شرکت نیز  آن در اقبال  کھ  ، ھژیر دولت  توسط مزبور  الییۀ کھ بود گفتھ

  .نماید  تقدیم  مجلس بھ  را آن نکرد  جرأت دولت لیکن بود شده  تھیھ داشت،
 آمادگیشان جھت بھ را آنان تا انگیخت بر را مصدق بعداً  کھ رکتیح  - ٢٠ 

 مطبوعاتی مصاحبۀ(  کند مالمت  »خودشان دست بھ  خودگور کندن برای«
  ).١٣٢٨ شھریور ٢٣ امروز، باختر مصدق،

 بھ  ١٣٢٧  اسفند ١٠ مورخ اطالعات کھ ای مقالھ در زاده تقی نظرات  -٢١ 
«  دیگر و صدر، صادق، حکیمی، حمایت و تأیید. گردید  ابراز د،رسان چاپ

 نشان نیت خلوص با نیز  مطبوعات   در ، شاه  برنامۀ از»  اساسی قانون پدران
  طبق) .  ١٣٢٧    اسفند ١٢  مورخ کوشش  اسفند، ٧  مورخ کیھان(   شد داده
 بر یا مستقالً  ھریک سنا، و شورا مجلس مؤسسان، مجلس مصوب  مادۀ

 را  مؤسسان مجلس  آراء، سوم دو اکثریت با توانند می دولت،  پیشنھاد  اساس
  مواد در نظر  تجدید منظور بھ شاه،  فرمان و  تأیید  با مجلس این. دھند  تشکیل
   .شود می برپا  اساسی قانون از خاصی

 ١٩ اطالعات،.   FO371EP75464  ،١٩۴٩ آوریل ٢٢۶ بوین، بھ  لوروژتل  - ٢٢ 
   .١٣٢٨  اردیبھشت   ١٩ و
 و ١٣٢٧ اسفند ١٩ مورخ کیھان در مصطفوی رحمت مقاالت مثالً   - ٢٣ 

  .١٣٢٨ مرداد ١٠ مورخ  ستاره  در  خلعتبری  ارسالن
 ، مکی حسین بھ شود رجوع نمایندگان، این سخنرانیھای متن  برای – ٢٣ 

 دولت از زاده حائری ابوالحسن بقایی، مظفر  دکتر  ، مکی حسین استیضاح
  ).١٣۵٧ تھران(  ١٣٢٨ ساعد،

   FO371EP75465  ، ١٩۴٩ مۀ ٣ بوین، بھ  لوروژتل  -  ٢۴ 
   FO371EP75466  ، ١٩۴٩ مۀ ١٧ بوین، بھ  لوروژتل  -  ٢۵ 
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مجلس  قانون اختیارات مصدق و انحالل« زاد پزشکایرج  :پی نوشت ھا ◀
 »از نظر حقوقی

 
 طالقانی دمحمعلی دکتر ھای »نقدنویسی بر قدین« اخیر ۀمقال در جملھ از –١  

 صورت بھ موضوع این آورد ره ۀنام پیام ١٣٨۵ زمستان  ٧٧ ۀشمار در مندرج
 و ایشان نقد، ۀنویسند کھ بود شده خواستھ  و است شده مطرح اگر و اما و سئوال

 و »عزل فرمان نبودن  یا بودن قانونی ۀبار در« را »آورد ره« خوانندگان ۀبقی
  .باشد داده پاسخ نیاز آن بھ مقالھ این است امید. کند روشن آن امدھایپی

 یا داشتن حق« ،٣۶٢ ۀصفح در خود اخیر کتاب در نیز متینی جالل دکتر
 مجلس تعطیل زمان در حتی – را »وزیران نخست نصب  و عزل در شاه نداشتن

  . بدھد آن بھ جوابی نکھآ بدون  کند، می مطرح سئوال صورت بھ فقط –
  .است بلژیک اساسی قانون ۶۴ اصل از اقتباس اصل این – ٢ 
  .است بلژیک اساسی قانون ۶٣ اصل از اقتباس  نیز اصل این - ٣ 
 بوده داده حق خود بھ چگونھ احمدشاه ملی، شورای مجلس وجود با... «  -  ۴ 

  »کند؟ عزل  را الوزرا رییس است
  .١٨٧- ١٨۶. صص ان،ایر تاریخ روزشمار عاقلی، باقر دکتر – ۵ 
 ۶ –  common law 
ً  باید سلطنتی دستگاه مصارف و مخارج« - ٧    ».باشد معین قانونا
  :کرد تصویب را زیر قانونی طرح خود ١٣٠٣ بھمن ٢۶ ۀجلس در مجلس – ٨ 
 آثقی مخصوص را مملکتی ۀتأمینی و دفاعیھ قوای کل ۀعالی ریاست«     

 و اساسی قانون حدود در تامھ ختیاراتا با کھ  دانستھ سپھ سردار رضاخان
 شورای مجلس تصویب  بدون مزبور سمت و نماید وظیفھ انجام مملکتی قوانین

  »شد نتواند سلب ایشان از ملی
  .ھمان – ٩ 
 ۀماد یک فقط تصویب با) ١٣٠۴ آبان ٩( جلسھ یک طی فقط مجلس – ١٠ 

 سلطنتی ۀسلسل و خلع سلطنت از را احمدشاه زیر،  شرح بھ فوریتی سھ ۀواحد
 ملت سعادت منا بھ ملی  شورای مجلس«: کرد منقرض را قاجار ۀسال ١۵٣

 در را موقتی حکومت و نموده اعالم را قاجاریھ ۀسلسل انقراض ایران،
 پھلوی خان رضا شخض بھ مملکتی ۀموضوع قوانین و اساسی قانون  حدود

  »...نماید می واگذار
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 بدون است پادشاه حقوق از قوانین، اجرای برای احکام و فرامین صدور« - ١١ 
  ».نماید توقیف یا تعویق را قوانین آن  اجرای ھرگز اینکھ

 وزیر تصویب با خارجھ و داخلھ از دولتی دوایر ۀرییس مأمورین انتخاب« - ١٢ 
  ).اساسی قانون متمم ۴٧ اصل(» .است پادشاه  حقوق از مسئول،

 معانی تعبیر در حتی...  است دالوالدهجدی ما مملکت در مشروطیت چون« - ١٣ 
 نیابت مثل مھمی ۀمسئل در جملھ آن از. آمده میان بھ اختالف  نیز اساسی قانون

 و اختیار تمام و نیست دارا را اختیاری  و مسئولیت ھیچ اینکھ با سلطنت
 واضحی امر چنین  در کھ شده دیده ذالک مع وزراست، و پارلمان بین مسئولیت

 بھ ناصرالملک السلطنھ نایب ۀنام از(» ... گردیده مشھود آرا اختالف نیز
 مجلس اکثریت از الوزرا رییس تعیین در باید پادشاه... «. مجلس دوم  ۀدور

 السلطنھ نایب نطق از(» ... دارد منظور را  اکثریت رأی نموده استخراج
  ).مجلس  دوم ۀدور در وزیران ھیأت مقابل در ناصرالملک

 و فقط پادشاه. پادشاه نھ است مھم الوزرا رییس مشروطھ ملکتم در«  - ١۴ 
 کھ بفرستذ را الوزرایی رییس یک مجلس اعتماد رأی  ۀواسط بھ تواند می فقط
 بھ را الوزرایی رییس یک مجلس  تمایل] رأی[ ۀواسط بھ یا بنشیند، اش خانھ در

 آنوقت بشوند  پادشاه الوزرا رییس آقای کھ شویم قایل ما اگر خوب. بگمارد کار
 می ترشح ایشان از امروز کھ آثاری ھمین و کنند دخالت ھم مملکت کارھای در
 ھستند، الوزرا رییس ھستند، شاه. کرد خواھد ترشح ھم سلطنت زمان  در کند

 سیدیعقوب آقا و بکنند ام تکھ تکھ و ببرند را سرم  اگر بنده. ھستند قوا کل ۀفرماند
 سال بیست از بعد –روم  نمی حرفھا این زیربار بدھد من بھ ھزارفحش
. بودید آزادیخواه. بودید طلب مشروطھ شما سیدیعقوب، آقای. خونریزی

 دعوت را مردم و رفتید می منبر باالی کھ دیدم مملکت این در را شما خودم  بنده
 ھم باشد، مملکت در کسی یک کھ است این شما ۀعقید  حاال. کردید می آزادی بھ

  .حاکم ھم ،الوزراء رییس
 خون چرا پس. است صرف استبداد است، صرف ارتجاع کھ باشد طور این اگر

 از خواستید می دادید؟ کشتن بھ را مردم چرا ریختید؟ بیخود  را آزادی شھداء
 نمی آزادی. خواستیم نمی مشروطھ. گفتیم  دروغ ما کھ بگویید بیایید اول روز

 دکتر نطق زا قسمتی(  » ...شود آدم یدبا چماق با و جاھل است ملتی یک. خواستیم
  ).مجلس ١٣٠۴ آبان ٩ ۀجلس در مصدق
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  .٨٠-١۴٨. صص ،١.ج ایران، تاریخ روزشمار عاقلی، باقر دکتر – ١۵ 
. ص مصدق، دمحم دکتر سیاسی ۀکارنام بھ نگاھی متینی، جالل دکتر – ١۶ 

  .٢/٧٢۶ و ٢/٧٢۵   موحد، از نقل بھ ،٣۴۵
 نشده نوشتھ »نفری ھشت ھیءت گزارش« باالیدر ددیدی کھ ھمانطور – ١٧ 

 بھرام ایام، ھمان در» .شاھنشاھی ھمایون اعلیحضرت  نامی نام بھ« بود
 موافقت و گزارش امضای و تھیھ  از پس کھ کرد می تعریف من برای مجدزاده

 نام بھ« بنویسید  گزارش این باالی در جاری، ۀروی طبق گفت شاه آن، با شاه
 متأسفانھ اعلیحضرتا، کردم عرض. »شاھنشاھی ھمایون ضرتاعلیح نامی
  .ببریم دست آن در توانیم یمن و اند کرده امضا  ھمھ

 کاری ریزه نکات، از یک ھیچ دارد، آگاھی تحقیق این ۀنویسند کھ آنجا تا – ١٨ 
 نوشتھ دیگری جای در کنون تا شده ذکر پاراگراف این  در کھ ایراداتی و ھا

  .است نشده
  . ۵٠٧. ص تاریخ، پیشگاه در مصدق طلوعی، محمود – ١٩ 
  .ھمان – ٢٠ 
  ٢۶١. ص ھمان، – ٢١ 
 ١٣٣٣ یا ١٣٣۵ مرداد ٢٧ اطالعات، روزنامھ نوری، عمیدی خاطرات – ٢٢ 

 ؟؟؟
    ١٧٩. ص کودتا، ضد روزولت، کرمیت – ٢٣ 
 گشاد را آخر سطرھای و اند گرفتھ سفیدمھر بود معلوم...  دیدم را فرمان« -  ٢۴ 

 ولی. دادم می نشان و بود فرمان، کاش ای. شود پر سطور کھ  بودند نوشتھ گشاد
 مصدق دکتر(« ...بردند بین از ھم را سند  این کردند بمباران مرا ۀخان کھ روزی

  )٩٢. ص بزرگمھر،  سرھنگ کوشش بھ »نظامی ۀمحکم در مصدق« کتاب در
 ٢۵  
 خطرناکِ  کار چنین مھم، بسیار قامم در ھم آن اگرکسی، درھرکشورمنضبط، – 

 می قرار کس ھر  اختیار در را خود امضای و شد می مرتکب را  مسئولیتی بی
ً  تردیدی، گونھ ھیچ بی داد،   .گرفتند می او از را امضا حق  اساسا

ً  را محل عاقلی. (۴٨٩. ص ایران، تاریخ روزشمار عاقلی، باقر – ٢۶   اشتباھا
  .)است صحیح ردشتکال آنکھ  حال نوشتھ رامسر
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 را »مصدق رفراندوم « کھ مصدق دکتر مخالفان کھ گذریم می نیز این از – ٢٧ 
  .دانند می قانونی را ١٣۴٢ بھمن ۶ در »شاه مرفراندو« خوانند،  می غیرقانونی

 رفراندوم  در شرکت... «: بود زیر قرار بھ کاشانی ۀاعالمی آن ۀخالص – ٢٨ 
 عصر ولی حضرت مبغوض شده ریزی طرح اجانب  ۀنقش با کھ برانداز خانھ
  »... است حرام و فرجھ، تعال هللا عجلّ 

  .ملی شورای مجلس ۀنام آیی ١٩٧ ۀماد – ٢٩ 
 ١٣٨۵ ماه بھمن در ملی، نھضت نمایندگان ۀازماندب آخرین پارسا اصغر – ٣٠ 

  .درگذشت
  ۴٨٩ و ۴٨٨. صص ایران، تاریخ روزشمار عاقلی، باقر – ٣١ 
 رییس و نویسد می مجلس رییس عنوان بھ را خود ۀاستعفانام نماینده« - ٣٢ 

 مستعفی شخص. رساند می مجلس اطالع بھ علنی ۀجلس  اولین در را آن مجلس
 مسترد را آن تواند می مجلس، در  استعفانامھ قرائت تاریخ از روز ١۵ ظرف
 و ودش می  شناختھ مستعفی مزبور وکیل مدت، این ۀخاتم از پس واال دارد

 قانون طبق تا گردد می اعالم کشور وزارت بھ رییسھ ھیأت طریق از مراتب
  )ملی شورای مجلس ۀنام آیین ١٩٧ ماده(» .نمایند اقدام  انتخابات

 و اطالعات ھای روزنامھ اخبار از از تلخیص ۀتماما  B,C,II  عناوین – ٣٣ 
  .باشد می ١٣٣٢ مرداد ١١ تا تیر ٢۵ روزھای در  امروز باختر و کیھان

  . ٢٠. ص ،٢ جلد ایران، تاریخ روزشمار عاقلی، باقر – ٣۴ 
  .ھمان – ٣۵ 
  ١۵. ص ھمان، – ٣۶ 
    ٢. ص ھمان، – ٣٧ 
    ١٧. ص ھمان، – ٣٨ 
    ٢۶. ص ھمان، – ٣٩ 
 رأی« بھ نسبت »مردم آرای بھ مستقیم ۀمراجع« مزایای از دیگر یکی – ۴٠ 

 این – سوم جھان کشورھای در خصوص بھ -  »مردم نمایندگان  مجلس در گیری
 ولی خرید؛ توان می ھستند، معدودی ۀعد  چون را »مجلس نمایندگان« کھ است
 یک طی ھم ان و  – فریبنده وسیع تبلیغات با فقط.خرید توان نمی را ملت یک

  .خرید را ھا ملت مغر شود می – طوالنی فرایند
  .  ٢۵۴. ص تألمات، و خاطرات مصدق، دمحم دکتر – ۴١ 
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  »، رفراندوم  مصدق ، دو دیدگاه١٣٣٢مرداد « عبدهللا برھان:پی نوشت ھا ◀
   

   ٢۴۴ ص تألمات، و خاطرات ، مصدق دکتر  - ١
   ٣٠۴ ص ،...  نفت  صنعت  شدن ملی  جنبش ، نجاتی غالمرضا - ٢ 

3-  H. Katouzian (ed.) Musaddiq`s – Memoirs, London: Jebheh 1988  
 ارجاع شماره فاقد و آمده »گیومھ« در مستقیم قول نقل صورت بھ کھ تیجمال
  .باشد می مذکور منبع در کاتوزیان  دکتر  نظریات است،

  ٢٧٣ ص قشقایی، ناصر  روزانۀ خاطرات بحران، سالھای  - ۴
 طاھری دکتر نقش و انگلیسیھا و شاه اختالف جریان از بیشتر اطالع برای  - ۵ 

 بحث این.  ٢۵٠ – ٢۵١صص پیشین، منبع بھ فرمایید مراجعھ  ... و داری گلھ و
 با شما دوستی علت «پرسد می داری گلھ از خان ناصر کھ میشود شروع آنجا از

  » .است شده معروف قدر آن کھ بود چھ اھ انگلیسی
      ١١۶ صص. ١. ج نظامی، محکمۀ در  مصدق  - ۶

   ٩٩ ص پیشین،  - ٧ 
  ش فردا، ایران  »بود؟ ناپذیر اجتناب دشمن پیروزی آیا«  نجاتی غالمرضا - ٨
    ۶۶ ص ، ١٣٧٢  شھریور  -مرداد ، ٨

  ١٧٩ ص ، تألمات و  خاطرات  - ٩ 
   ٢ ج.  تألمات و  خاطرات و  دفاع  آخرین نظامی،  ۀممحک در مصدق - ١٠. 
 ش  ، نو نگاه. »شدند؟ شکنجھ  طوس افشار  قاتالن یاآ«  برھان عبدهللا -  ١١ 

   ۶١ ص ،  ١٣٧۴ مرداد ،٢۵
   ٣٢۴ ص ، زاده احمد خاطرات تاریخ، و مصدق افرسیابی، بھرام  -  ١٢ 
  ٣٠١ ص قدرت، بھ شاه  رضا دمحم صعود عالیی، امیر  الدین شمس دکتر -  ١٣ 
 ص  ،) دفتری متین دکتراحمد( وزیر تخست یک خاطرات باقرعاقلی،  -  ١۴ 

٣١٨.  
 کھ  لندن بھ  مسافرت در انگلستان با شاه زشسا جریان از جالبی فشردۀ  -  ١۵

 ، ١٠ – ٩ ش میانھ، شرق ھفتگی در گردید  سوم  سسانؤم   تشکیل بھ   منجر
 است  شده منتشر   ١٣٢٧  مرداد  ٧ و تیر ٣١ مورخ

   .١۵٨ ص کودتا، تا انشعاب از ای، خامھ انور  -  ١۶ 
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