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  مقدمه

» اختيارات،رفراندوم و انحالل مجلس «است که در بارۀ   بيش از شصت سال
بحث و گفتگو می  و مخالف،  موافق در زمان حکومت ملی مصدق

اسزا، همراه و جنجال و ن مخالفين نظير بقائی، حائری زاده و مکی، با هو  .����
شاخص آن طرز  و همسو با انگليس و دربار بر ضد حکومت ملی در مجلس

شخصيتهای مهمی که از صف پشتيبانان «به بيان ديگر، . تفکر بودند و هستند
کناره گرفتند و فعاالنه به آنان پشت کردند عبارت بودند   ]نهضت ملی[مصدق و

مظفر بقايی و ابوالحسن حائری  آيت هللا سيد ابوالقاسم کاشانی، حسين مکی،: از
اينان که نقش مهمی در پديد آوردن جنبش ملی ايفا کرده بودند، نقشی بس . زاده

. اين گروه به مخالفان مصدق بدل شدند. مهمتر، در از بين بردن آن بازی کردند
اين ياران ... دشمن کامی آنان کار دشمنان ديگر مصدق را بسيار آسان کرد

اما در . ای نسبت به مصدق فروگذار نکردند يچ انتقاد گزندهپيشين از ابراز ه
آنان درباره مسائل . ای به او دادند کمتر موردی پيشنهاد تأمل آميز و سازنده

ای مانند موضوع نفت، دشواريهای اقتصادی، نظم و قانون، يا لوازم و  پيچيده
خوری مقتضيات يک نظام سياسی مشروطه کارآمد، سخن و انديشه مثبت و در

« اينها) ١(».رفتند برای عرضه نداشتند و از حد سخنان کلی و شعار فراتر نمی
دست به کاراخالل در كار ) از رسميّت انداختن جلسه(ابستركسيون   ��

���	
ملّى شده بودند و به عنوان آخرين عالج برای ساقط کردن حکومت    
و مبرهن  ه واضح آنچ: ����  » به استيضاح در مجلس متّوسل ملی دکتر مصدق

ها  داده اطالعات و است هم اکنون سوداگران فکری و سياسی هستند که عليرغم 
انتقاد » مصدق  اختيارات و رفراندوم« رفراندوم مصدق، به راه برد دررابطه با

� و  ی�	� یسوداگر تفاوت که در �يبا ا. ����ي� انيآقا �يو بهتراز ا ���� 
  ��شرکت کردن ٣٢رداد�٢٨ یدرکودتا که ازآنها سبقت را ی�� ��ي�
 ديگراينکه اين آقايان مخالفت صديقی، سنجابی، معظمی و  !…, اند ربوده 

 شايگان با رفراندوم را، پوششی برای ضديت خود با رفراندوم مصدق قرار
مصدق با رفراندوم مخالف بودند،  در زمانی که برخی از ياران. دهند �
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نمايندگان در دست نبود، اسناد " خريد"بسياری از اطالعات و اسناد برای   هنوز
. است وزارت خارجه آمريکا و گزارش ويلبر اين ترديدها را از ميان برده

مغرب زمين   وانگهی رفراندوم پيش و پس از حکومت مصدق در کشورهای
 : برگذار است

، حکومت موقت برای تعيين در ايتاليا پس از سقوط و فرو پاشی فاشيسم  )الف
���   سرنوشت کشور بين سلطنت گذشته و نظام جمهوری از راه همه پرسی

  . را خواست  مردم

دو گل که در سخت ترين و تاريک . ژنرال شارل دوگل نيز رفراندوم کرد« ) ب
ترين ايام حيات ملت فرانسه زمام امور را به دست گرفته بود، در پی تغيير 

ولی از . ��) رفراندوم(ر از راه مراجعه به آراء عمومی سيستم سياسی کشو
بايستی قبالً موافقت مجلسين را برای مراجعه به آراء عمومی جلب  آنجا که می

روند، بدون موافقت  دانست که نمايندگان زير بارچنين تغييری نمی کرد و می �
تصويب و قانون اساسی جمهوری پنجم را به » .���� ���  آنها به رفراندوم

  .ملت فرانسه رساند

نوشتار و گفتار شما سوداگران فکری و سياسی را ، بجز معارضه و دشمنی      
توان تعبيرکرد؟ اسناد وزارت خارجه  با حاکميت مردم، منافع و حقوق ملی نمی

کنند که مصدق ازرشوه  آمريکا و گزارش ويلبر درستی اطالعی را تصديق می
نمايندگان " خريد"زاران آمريکا و بريتانيا، برای گير کارگ پردازی واقدامات پی

او، با استعانت خرد تجربی خود، آن . حق با مصدق بود. بود  مجلس بدست آورده
مجلس راکه آلوده به اينگونه نمايندگان سرسپرده بود، با مراجعه به آرای 

  :عمومی، منحل کرد زيرا 

) ١٩�٣مه  ٢٠(  ١٣٣٢ارديبهشت  ٢٩از مدّتها پيش از کودتا، يعنی از «  -١
به کارگزاران سيا و انتليجنس سرويس دستورداده شده بود هرهفته يک ميليون 

را که به معيارهای آن روز مبلغ بسيار هنگفتی بود به ) دوازده هزاردالر(� 
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� هدف اساسی، .نمايندگان بگيرند» خريد همکاری« کار���رأی عليه  ١
تضمين حد نصاب رأی جهت اقدام شبه قانونی مزبور، از طريق   مصدق و نيز

 ٢٠از نظرسرويس اطالعاتی بريتانيا بايد به ( نماينده درمجلس است  �٣اتکا به 
به ديگر سخن، » .ای که اکنون در کنترل ما نيستند، رشوه پرداخت گردد نماينده

انتليجنس سرويس، تماس با نمايندگان بايد از  در طرح دوسازمان سيا و سازمان
سيا هنگام نياز . ���� طريق عوامل محلی سرويس اطالعاتی بريتانيا انجام می

دهد و بخشی از  و از راه فشار بر نمايندگان مجلس، پشتيبانی را صورت می
  ».وجه را فراهم خواهد کرد

مردم و به حاکميت  �! � ����  دانست که اکثريت مصدق اين را می - ٢
بياد شما . درواقع رفراندوم مصدق قانونی بود     .���� انگليس عمل می �#"

بعد از جنگ دوم جهانی هم، وقتی در سال « آورم که خوانندگان عزير می
، ژنرال شارل دوگل برای نجات فرانسۀ گرفتار بحران، به تشکيل ١٩�٨

رای مدت شش ماه، ژوئن، از مجلس ملی ب ٣و  ٢حکومت خوانده شد، در تاريخ 
اختيارات دوگل، عالوه بر ادارۀ امور از طريق لوايح . اختيارات کامل گرفت

قانونی، مأموريت تهيۀ يک قانون اساسی جديد هم بود که پس از تهيه و تصويب 
  » به رفراندوم گداشته شود

  :مصدق به هنگام محاکمه در دادگاه نظامی گفت  - ٣

ها برضد  های مجلس دريافتم که اين توطئه ئهی توط من بعد از مشاهده«) الف 
شخص من نيست بلکه برضد ملت است، برضد نهضت ملتی است که برای 

خواهند نهضت مردم را نابود کنند لذا ديدم که  ها می استقالل خود قيام کرده و اين
  »در چنين شرايطی بايد فکری کرد

ن ايجاد نفاق کرد و سياست بيدادگرخارجی برای سقوط دولت، بين نمايندگا) ب
اگر نظريات خصوصی نبود مخالفين . ای از نمايندگان مخالف دولت شدند عده

شدند که سقوط دولت به طور عادی فقط به برکناری من و  دولت متوجه می
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شد بلکه نهضت ملی ايران هم که دولت، آن را رهبری  همکارانم تمام نمی
  .رفت کرد، از بين می �

دوين و نگارش اين مجموعه در صدو سی و سومين سالروز انگيزه من از ت     
تولد دکتر مصدق، مظهر و نماد آزادی، استقالل و دموکرسی ايران، قراردادن 

انحالل  و   اختيارات، رفراندوم« بردهای مصدق دررابطه با  راه کاربردها و
 حاکميت مردم ، آزادی و استقالل ايران با  و واکنش و مخالفت دشمنان» �! �

   آزاديخواه واستقالل طلب می دردسترس کسانی که وطن دوست، آن،
وقتی پای مصالح عموم بميان آيد از  ...«دکترمصدق به گفتۀ کسانی که .�����

که در  کنند، به کسانی � نظريات شخصی صرفنظر مصالح خصوصی و
تا آنجا که موفق شوند مرد و مردانه  سياست مملکت اهل سازش نيستند و

دهند و باز به کسانی که در راه آزادی و  ستند و يک دندگی بخرج میاي �
    »...استقالل ايران عزيزازهمه چيز خود ميگذرند

  جمال صفری 
   ١٣٩۴  خرداد ، - فرانکفورت  
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���� ����  »نمايندگان  «اکثريت: جمال صفری  –بنی صدر
  انگليس خريده شده بودند

  
و  م زدورفراندبه دست برای روشن شدن خوانندگان ارجمند که چرا مصدق 

 توسط انگليس چگونگی خريد اکثريت نمايندگان مجلس دورۀ هفدهمدر مورد 
 اطالع حاصل کنند از برضد حکومت ملی دکتر مصدق، حاکميت و حقوق مردم

 نوشتۀ ابوالحسن » نهضت ملی ايران و دشمنانش به روايت اسناد«  کتاب��
  :جمال صفری آغاز می کنم  –صدر
 سفير امريکا هندرسن سوی ، از٧٨٨. ٠٨ –١٨٥٣تلگراف (  ٣٤٧درسند « 

 بعد از ١٠]��$�[١٩٥٣اوت  ١٨ �به وزارت امورخارجه تهران درايران
حاکی است که با مشاهده  )دريافت مالحظه شود ظهر،سری، بالفاصله پس از

شکست کودتا، هندرسن که قرار بود تا پايان کودتا در خارج از کشور بماند، 
  اوت به نزد مصدق ١٨اوت، به ايران باز می گردد و در  ١٧در بالدرنگ،�

  :رود
  : اين سند آمده است  �در بند    
دادهايی را که منجر به انحالل مجلس گرديد بيان روي سپس، اهمّ  مصدق – �

مطالب وی به طور کلی همان اطالعاتی بود که قبالً  به وسيلۀ سفارت . نمود
بر سرسخنان خود ايستاد که وی . به وزارت امورخارجه اطالع داده شده است

. تن از نمايندگان مجلس، يکجا از سوی انگليسی ها خريداری شده بودند ٣٠
به آسانی ممکن  رأی ٤٠رأی از اين  ١٠. رأی خريداری نشده بودند ٤٠تنها 
که  گرديدگاه آ ویهنگامی که . خريداری شوديکصد هزار تومان  به مبلغ بود

وی پيشرفت است،  خريد در جريان به اين معامله در دادن پايانمذاکرات برای 
شايسته که مجلسی که از سوی انگليسی ها خريداری شده باشد، مصمم گرديد 

در باره  ��يا آکه : از من سئوال کرد . نيست و بايستی منحل شود ملت ايران
  .� ��انحالل مجلس نظری دا
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که ميل داشتم در اين مرحله  ايراد بنمايم اين بود تنها اظهارنظری : �#�%...  - ٧
 به نظر می رسد  که برای ايران موجب تأسف بود و برای مردم ايران نيز  که

. جای تمجيد و سربلندی نيست که دولت ايران نتواند به يک پارلمان متکی باشد
 و و به نظر من مطمئن تر داشتايران در خطرناک ترين موقعيت بين المللی قرار

ر قانون اساسی ايران بتوانند کليه ارگانهای پيش بينی شده دچنانچه ايمن تر است 
  . حداقل به فعاليت خود در همآهنگی ادامه دهند 

. گويای انحطاط اخالقی کامل است اين قسمت از اظهارات هندرسن: توضيح 
زيرا  نه تنها خود در شمار سازماندهندگان خريد نمايندگان بوده است، بلکه نيک 

« وراست اينست که اکثريت آو مردم ايران خفت  نچه برای ايرانآمی داند 
 نهضت   نهم در دمادم پيروزیآمجلسش را قدرت خارجی غارتگری، » نمايندگان

 �. تا تاريخ هست، نمادهای خواری و زبونی هستند » نمايندگان«  نآ .بخرد � �
ويش را خوار و زبون انسانهائی بودند که در ازای دريافت پول ناچيزی، وطن خ

  . فروختند و سلطه گران را بر سرنوشت وطن خود مسلط کردند
يعنی از راه » &���� « بدون رفراندوم، کودتا انجام می گرفت، با صورت 

  :ساقط کردن حکومت توسط مجلس زيرا 
 ١٩٥٣پس از نشستهای ماه مه سال «:آمده است» سيا« در گزارش سازمان    

مجموعه ای . مصدقی به شدت افزايش يافت �� درنيکوزيا گستره اين فعاليتهای
ازاين فعاليتها تالشی بود که با تخصيص دوازده  هزار دالر در هفته در بيستم 

�! � . اعضای مجلس صورت گرفت» خريدن«ماه مه از سوی تيم سيا برای 
و نه عضو داشت و بنابراين اين مبلغ برای انجام دادن  در آن زمان فقط هفتاد

و مخالفانش  ماه ها بود که  تنش شديد ميان مصدق. سيار زياد بودچنين کاری ب
اگرچه . و بقايی بودند، جريان داشت در مجلس، که اکنون تحت رهبری کاشانی

مخالفان مصدق اغلب نمی توانستند اکثر آرا را عليه وی به دست آورند، با 
اين . را به شکلی مؤثر فلج می کردند ممانعت از شکل گيری حد نصاب، مجلس

اگر چه نمايندگان طرفدار مصدق . تنشها  پس از اواخر ماه مه  نيز ادامه يافت
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رأی موفق شدند کاشانی را از  ٣١رأی در مقابل  ٤١در روز اول ژوئيه  با 
 رياست مجلس بر کنارکنند، چند روز بعد نتوانستند مانع از انتصاب حسين مکی

  .به عنوان ناظر سياست پولی دولت شوند
  .) قول نخست وزيری را داده بود شاه به حسين مکی :توضيح ( 

با قرارگرفتن مکی در اين موقعيت نيرومند و با فلج شدن مؤثرمجلس،     
ی هرچند بسيار. از طرفداران خود در مجلس خواست که استعفاء دهند مصدق

/ مصدق سپس در چهارم اوت. از نمايندگان استعفاء دادند، مجلس تعطيل نشد
سيزدهم مرداد رفراندومی را طراحی کرد که مردم طی آن  به طرزی قاطع به 

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

 ��٢٦٥  (  
به ديگر سخن،  مأموران  مخفی سيا و انتليجنس سرويس از بيستم ماه مه    
يافته بودند که هفته ای يک ميليون » اجازه مخصوص« ٣٢ارديبهشت  ٣١/ ٥٣

 صرف –که دراستاندارد محلی مبلغی معتنابهی بود) هزار دالر١٢(� 
 گازيوروسکی. مارک، جی – وکودتا مصدق(» .نمايندگان سازند خريدهمکاری،

 - ١٣٨٤ –چاپ اول  -قصيده سرا  -مرشد زاد $  )���' -و مالکوم برن 
  � )»  Wilber , Overthrow-18-19« (:به نقل از گزارش ٌ -١٠٥
به اين »  ارتباط با مجلس« آژاکس در. *. ات تیدر برنامه مقدماتی عملي   

اين امر، جهت اقدام شبه قانونی، دارای اهميت «  :نکته اشاره شده است که
  .به اين منظور، بايد به نمايندگان مجلس رشوه پرداخت شود. است

و نيز  تضمين حد نصاب   رأی عليه مصدق ٤١هدف اساسی، کسب  -الف  
 نماينده در مجلس است ٥٣دام شبه قانونی مزبور، از طريق اتکا به رأی جهت اق

نماينده ای که اکنون در کنترل  ٢٠بايد به  از نظر سرويس اطالعاتی بريتانيا( 
  ) .ما نيستند، رشوه پرداخت گردد

 طريق عوامل محلی سرويس اطالعاتی بريتانيا تماس با نمايندگان بايد از. ب 
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سيا در هنگام نياز و از راه فشار بر نمايندگان مجلس، پشتيبانی را . انجام گيرد
��  -ازمان سيا�اسناد .( صورت می دهد و بخشی از وجه را فراهم خواهد کرد

مؤسسه  -غالمرضا وطن دوست ترجمه دکتر –دکترهمايون کاتوزيان )�+��
  )٢( » .. ) ١٦٨ص  -١٣٧٩ –چاپ اول  –�� خدمات فرهنگی ر

به همه پرسی را می توان دست کم از اوايل  رد پای توجه مصدق «بنابراين،  
 ,وی، در . و آغاز مشکالت جدی دولت با مجلس دنبال کرد ١٣٣١زمستان 

توسل به . بود ، حتی جزئيات آن را هم تشريح کردهاسفند طی گفتگو با هندرسون
همه پرسی که در بادی امر به عنوان هشدار بکار می رفت، در نظر بعضيها 

اما بتدريج که روابط  دولت با مجلس رو به وخامت رفت جدی . الفی بيش نبود
 . تر شد و حتی اجتناب ناپذير به نظر آمد

 – ن عظيمینوشته فخرالدي –) ١٣٣٢ -  ١٣٢٠( ايران بحران دمکراسی در( 
 �١٣٧٢ تهران –نشر البرز  – وبيژن نوذری عبدالرضا هوشنگ مهدوی )���'

 ) ٤٥١ص  -
 دکتر بقايی و حسين مکی«    به نکته مهمی که بايد  اشاره نمود اينستکه      

اين وعده ها بخشی از . نخست وزيری گرفته بودند ۀهردو جداگانه از شاه وعد
 جبهه ملی (».سناريوی ايجاد نفاق به منظور تضعيف  دولت در مجلس بودند

نگارش  کورش زعيم با همکاری  - » مرداد ٢٨از پيدايش تا کودتای «  ايران
  )  ٢٦٩ص  ١٣٧٨نشر تاخ ،  - چاپ اول -اردالن  $ 
 مهمترين عوامل تهديد کننده ای که درسر راه  مصدق«از اينرو، يکی از     

به صورت پايگاه تحريکات و  ١٣٣٢قرار داشت، مجلس بود که از اوايل خرداد 
ير بهمين جهت، مصدق  ناگز. توطئه های دشمنان داخلی وخارجی درآمده بود

  » .به انحالل آن گشت
� �  –تأليف سرهنگ غالمرضا نجاتی -سالهای مبارزه و مقاومت مصدق(

  ) ٥٩٩ -ص  - ١٣٧٨چاپ دوم،  - مؤسسه خدمات فرهنگی رسا –اول 
فروردين ٢٨اى از احمدآباد به تاريخ  سالهای بعد دکترمصدّق، در نامه -
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لّى ايران ماجرا را چنين شرح � )، خطاب به سازمان دانشجويان جبه١٣٤٣
 : دهد �-

كنم كه گفته  تقنينيه عرض مى ١٧ ۀاكنون شرحى راجع به نمايندگان دور... « 
نفر ديگر مخالف  ٣٥نفر از آنها كه اكثريّت داشتند با دولت موافق و  ٤٠شود  �-

نمايندگان مجلس طبق قانون انتخابات كه در دسترسم  ۀدولت بودند و چون عد
باره توضيحاتى داده شود كه چرا در  ش از اين بود الزم است در ايننيست بي

انتخابات اين  )نظر به اين كه قبل از خاتم. نفر وارد نشد ٧٥مجلس بيش از 
��  المللى الهه بايست در ديوان بين جانب براى دفاع از حقوق ملّت ايران مى�


شد، بلوا و  محل كه انتخابات مى خواستند در غياب اين جانب در هر شوم و مى
غوغا برپا كنند و اين كار سبب شود كه حواس اين جانب متوّجه انتخابات گردد 

المللى انجام دهم، انتخابات را متوقف كردم  و نتوانم وظايف خود را در ديوان بين
و بعد هم انتخاباتى نشد، وملّت هم از اين عمل كه درخير مملكت شده بود 

دانست نداشتن نماينده در مجلس به از اين  ايت نكرد چون كه مىاظهارعدم رض
اين اكثريّت و . است كه نماينده درمجلس باشد و به ضرر مملكت رأى بدهد

انتخابات . كرد اقليّتى كه درمجلس شده بود تا چندى به وظايف خود عمل مى
� اى منحرف شدند و اكثريّت از دست رفت و بع رئيس مجلس كه پيش آمد عده

خواستند از آن استفاده كنند و طبق مقّررات قانون اساسى دولت را استيضاح 
كنند و از كار بيندازند و نقشه اين بود كه يكى از مخالفين دولت را براى نظارت 
در كار اسكناس انتخاب كنند و او كه به بانك ملّى رفت گزارشى برعليّه دولت 

ميليون تومان از نشر اسكناس  ٣٠٠بدهد و ثابت كند كه دولت برخالف قانون 
سوء استفاده نموده است و چون دولت آن نماينده را براى اجراى قانون در بانك 

 )دعوت ننمود، دولت را استيضاح كردند و دولت نگرانى نداشت كه در نتيج
ميليون از اين وجه ٢٥٠استيضاح حيثيّاتش از دست برود چون كه متجاوز از 

توانست به علّت نبودن  به كار رفته بود و دولت نمىبراى اجرت كارگران نفت 
جهت بود كه دولت را  نگرانى از اين... عوايد نفت آنها را گرسنه بگذارد
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اين بود كه طبق يكى از مواد . استيضاح كنند و هدف ملّت ايران از بين برود
مجلس تصميم گرفتم مدّت يك ماه در جواب استيضاح تأخير شود و در  )��� آيين

قطعى نداشت و بعد از يك ماه باز  )جلس حاضر نشويم و چون اين كار نتيج�
بايست در مجلس حاضر و عزل شود چنين به نظر رسيد كه تكليف  دولت مى

اگر ملّت با بقاى دولت موافق . رفراندوم معلوم كند )دولت را ملّت ايران به وسيل
به نقل از ( »    .نبود به ابقاى مجلس رأى بدهد و دولت از كار خارج شود

  )  ��١٩ ١٥ص  – ١٣٥٤  - ١٠انتشارات مصدق  – مکاتبات  مصدق
، در پيامی از راديو خطاب  ١٣٣٢مرداد  .دكترمصدّق  در روز دوشنبه    

بيگانگان  با تمام قوا ميکوشند که در صفوف متحد ملت :.... به ملّت ايران، گفت
متأسفانه مجلس شورای ملی هم که حقاً می بايست بزرگترين  .رخنه کنند ايران

مرکز  مبارزه با اينگونه افکار باشد، کانونی برای پيشرفت مقاصد و مطامع 
برای انجام اين منظور، تريبون مجلس را وسيله ای  برای . بيگانگان شده است

$'��- � /� در مواردى كه بين مجلس و افكار ... « �»....تبليغات قرار داده اند
اختالف حاصل شود و مجلس به صورت يك دستگاه كارشكنى برعليه دولت 

. نمايند مردم محّول مى ۀشود و قضاوت امر را به عهد درآيد مجلس منحل مى
چنانچه افكار عمومى با نظر دولت تطبيق كند، نمايندگان ديگرى انتخاب و به 

مجلس همكارى ايجاد شود و ترتيب بين دولت و  شوند تا به اين مجلس روانه مى
 . مملكت از كار نيفتد ۀچرخ ادار

افراد ملّت كه دولت و مجلس به وجودشان قائم  )قاطب ۀبنابراين تنها اراد    
���0 � /�  تواند قضاوت قطعى دراين باب بنمايد و آن كسانى كه ادعا مى است مى

زيرا تنها . باره اظهار عقيده كند سخت در اشتباهند تواند در اين حق ندارد و نمى
يده به سرنوشت خود و سرنوشت مملكت اظهار عق  تواند راجع ملّت است كه مى

��0 . 
پنجاه سال پيش ضرورت تاريخى ايجاب كرد كه ملّت ايران در راه آزادى     

و مشروطيّت خود قيام نمايد و با ايثار خون خويش به حق خود برسد و قانون 
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اساسى را به وجود آورد اكنون نيز در اين لحظات حّساس كه كشور ما در 
ستقالل و آزادى ما باالترين مرگ و زندگى قرار دارد و دشمنان عليه ا )آستان

كند كه ملّت ايران تصميم  برند مصالح كشور ايجاب مى تالش خود را به كار مى
اين تنها ملّت . نهضت ملّى و وضع مجلس و دولت روشن كند ۀخود را دربار

قانون اساسى و مشروطيّت و مجلس و دولت است  ۀايران يعنى به وجود آورند
قانونها، مجلسها، دولتها همه . ظهار نظر كند و الغيرتواند در اين باره ا كه مى

وقتى مردم يكى از . اند نه مردم به خاطر آنها براى خاطر مردم به وجود آمده
 .آن ابراز كنند ۀتوانند نظر خود را دربار آنها را نخواستند، مى

� /�  ۀدر كشورهاى دموكراسى و مشروطه هيچ قانونى باالتر از اراد     
مشكلى را كه با آن  حّساس تاريخى،  )همين جهت دولت در اين لحظ به. نيست

گذارد و راجع به اين مجلس از خود مردم سؤال  مواجه شده با ملّت در ميان مى
تقنينيّه  ١٧ ۀوضع كنونى مجلس تا سپرى شدن دور )شود كه اگر با ادام �-

س همكارى كند موافقت دارند دولت ديگرى روى كار بيايد كه بتواند با اين مجل
واگر با اين دولت و نقشه و هدف آن موافقند رأى به انحالل مجلس بدهند تا 
مجلس ديگرى تشكيل شود كه بتواند در تأمين آمال ملّت با دولت همكارى 

به ملت  ، پيام دکتر مصدق ١٣٣٢مرداد  .روزنامه کيهان دوشنبه (» ...��0
 ) ايران
هم مجلس مؤسسانی را که به شاه اختيار انحالل مجلس را داده  مصدق دکتر   

بود، قانونی نمی دانست و هم می دانست شاه نقش محوری را درکودتا برعهده 
درباره مجلس مؤسسان خاطرنشان کرده است که  اودرخاطرات خود. دارد

سرگرفته بود و باز بفرض  برفرض اينکه مجلس مؤسسان به ابتکار ملت ايران«
اينکه اعضای آن را ملت انتخاب کرده بود، مجلس مؤسسان نمی توانست از 
مردم سلب حق کند و در يک موقع حساسی ملت ايران نتواند عقيده ی خود را 

مجلس مؤسسان که مدعی نمايندگی . در ابقای مجلس و يا انحالل آن اظهار نمايد
خاطرات و «(» .مردم را از اين حق محروم کند مردم بود چطور می توانست
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  )  ٢٧١، بقلم دکتر مصدق، انتشارات علمی چاپ  دوم ، ص  »تألمات مصدق
 ١١دکتر معظمی رئيس مجلس در آخرين روز قبل از رفراندوم در روز «     

مرداد استعفاء کردو امور اداری مجلس را بعهده مسئوالن اداری مجلس 
� ١٣٧٩سفری ، نشر نامک چاپ دوم ،  قلم و سياست تآليف دمحم علی(  ».سپرد

  ) ٨١٦ص
فقط  افکار عمومی  بود نه مجلس وجود  در اين ايام، اتکای دکتر مصدق«   

دولت دکتر مصدق بود و مردم و به . داشت و نه مقام مؤثر و رسمی ديگری
در صورتی . همين جهت وی اصرار به آغاز انتخابات دوره هيجدهم  هم داشت

. که نخست وزيران سابق سعی در ادامه قدرت حکومت بدون مزاحمت داشتند
اما غافل از اينکه . ر تشکيل فوری مجلس آينده شده بود���اولی دکتر مصدق خو

 در همين زمان، شاه  درمنتهای حقارت خود را در بست تسليم انگليس و آمريکا
کرده بود تا با براندازی دولت دکترمصدق قدرت از دست رفته را هرچند 

  ) ٨١٧ –ص  – همانجا( » .پوشالی، با پذيرش  نوکری  محض بيگانه اعاده دهد
و انگليس به وسيله عناصر سرسپرده خود در  درهمين زمان امريکا     

در طول اين « : اجرای عمليات طرح کودتا بودند که درگزارش سيا آمده است
كوشيد ابتكارى در كار  ، همچون هميشه، در حال آماده باش، مىدوره، مصدق

توجه او به مجلس منعطف . لفان روز افزون خويش، بستاندآورد و قرار از مخا
، او از )تير ٢٣( ژوئيه  ١٤در. ������ در مجلس، مخالفان قوت مى. ��

ازنمايندگان كه بى  ��- ��1. ���0 نمايندگان حامى حكومت خواست استعفاء
تن استعفاء  ٢٨در جمع، . طرف و يا مخالف خجول او بودند نيز، استعفاء كردند

اداره مركزى اصرار ورزيد نمايندگان مخالف مصدق تشويق شوند بر . ��كرد
تدبيرى كه ساخته و . مقام نمايندگى خود باقى بمانند و در مجلس متحصن شوند

اند، مجلس قانونى را تشكيل  پرداخته شد اين بود كه نمايندگانى كه استعفاء نداده
ر مصدق به لزوم انحالل عوامل تقويت باو اين تدبير، تا حدودى از. دهند �-

. كرد بالمنازع ايران مى را ديكتاتور عمل انحالل مجلس، او. �! � ��
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با وجود اين، . بخصوص كه از دوره اختيارات او، چند ماه باقى مانده بود
بنابرقانون اساسى، تنها شاه اختيار انحالل مجلس را داشت و مصدق براى 

در آن . كه او يافت، رفراندوم بود راه حلى. ��� انحالل مجلس بايد راهى مى
. كردند مردم به پاسخ آرى يا نه، با انحالل مجلس موافقت يا مخالفت مى

اوت، رفراندوم در سراسر  ,در. رفراندوم بطور آشكار و ملموس قالبى بود
. �#���»  نه «گفتند و چند صد نفر نيز، » آرى«ميليون  ٢حدود . كشور انجام شد

كه مصدق پيش بينى كرده بود، قرين موفقيت نشد و روشن بود اين مانور، آنسان 
رفراندوم و نتايج آن، فرصت و مجوزى را . است كه نقض قانون اساسى نيز شده

فراهم كرد تا كه مطبوعات مخالف مصدق كه تحت اداره سيا وانتليجنت سرويس 
ن عمل رفراندوم اعال. بودند، او را آماج حمالت سخت بى رحمانه خود كنند

ترين عناصر جامعه كه وطن دوست بودند اما اينسان نقض  خطرى شد به با ثبات
� .������ آميز قانون اساسى را نيز بر نمى �+ 
در طول روز رفراندوم پايگاه سيا گزارش وضعيت را با جزئيات آن    
كوششهاى متعدد عامالن پايگاه در بهره بردارى از غير قانونى بودن اين . داد �-

ونيز،همه اظهاراتى كه . ، گزارش شدند"همه پرسى"دوم، پيش و در روز رفران
. از سوى رهبران مذهبى بعمل آمدند برغيرقانونى بودن رفراندوم، تأكيد گذاشتند

آورند  �2'� �- نشريه مخالفت سختى را با مصدق ٢٠پايگاه خاطر نشان كرد كه 
ده بود، در هفته رفراندوم، در اين کاريکاتور ضد مصدق كه سيا تهيه كر ١٥و 

  ». اند مطبوعات، انتشار پيدا كرده
  
 :چند تذكر مهم: توضيح  (
كنند اگر رفراندوم  ازآن زمان تا امروز، كودتا كنندگان و آنها كه گمان مى -  ١ 

گرفت، بر غير قانونى بودن همه پرسى، اصرار  شد، كودتا نيز انجام نمى �'-
آيا در . ن اساسى سابق، همه پرسى منع شده بود؟ خيرآيا در قانو. ورزند �-

وجود ندارد و بنا بر اين اصل، آنچه ممنوع نشده مباح » اصل اباحه«حقوق، 
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نيست؟ و آيا بنا بر آن قانون اساسى، حاكميت با مردم كشور نبود و رفراندوم 
م بنا بر اين، رفراندو. يكى از مهمترين روشهاى ابراز اين حاكميت نيست؟ چرا

 .قانونى بود
خوانيم و در قسمتهاى ديگر  اما همانطور در اين قسمت از گزارش مى - ٢ 

آن نيز خواهيم خواند، سيا و انتليجنت سرويس در كار خريدن نمايندگان مجلس 
مصدق . است توسط مجلس غير محتمل نبوده بنابراين، عزل مصدق. اند بوده

نفر ديگر  ١٠توانستند  ��. گان را خريده بودندتن از نمايند ٣٠خود گفته است 
 .بنا بر اين، از نقشه و كار امريكا و انگليس آگاه بود. را نيز بخرند

همه . است ميليون نفر ذكر كرده ٢گزارش سيا آراى موافق را حدود  - ٣
. كرد شد، آن زمان، بيشتر از اين رأى دهنده پيدا نمى پرسى كه درآن تقلب نمى

  زيرا 
  زنان حق رأى نداشتند و  -الف 
  شهرها رأى دادند و  -ب 
  محدوديت سنى وجود داشت و  -ج 
 .راى قالبى به صندوقها ريخته نشدندآ - د 
بعد از تير . بر خالف ادعاى سيا، شاه حق انحالل مجلس را نداشت - , 

، مجلس مؤسسانى قالبى را  در روز  ١٣٢٧بهمن  ١٥اندازى به شاه در
تشکيل دادند و آن مجلس اختيار انحالل مجلس   ١٣٢٨يبهشت پنجشنبه اول ارد

بمحض انتخاب . نه آن مجلس و نه آن اختيار را پذيرفت مصدق. را به شاه داد
شدن به نمايندگى مجلس شانزدهم، نخستين كارش، ارائه طرح كان لم يكن اعالم 

دکتر مصدق  « به بيان ديگر  .كردن مجلس مؤسسان قالبى و مصوبات آن بود
او در . در جلسه چهارم خرداد مجلس  طی يک نطق طوالنی  اظهار نظر کرد

برخالف  افکار عمومی  تشکيل  شده  و از : .... باب  مجلس مؤسسان گفت
اين مردم کسی  به سمت نمايندگی در آن  نبود که  از قانون اساسی  يعنی 

کار مجلس  مؤسسان  بی ارزش و غير . ...خونبهای  شهدای  آزادی دفاع کند
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سفری ،  جلد اول ، نشر نامک  قلم و  سياست  تأليف  دمحم علی  ( ».معتبر است
  ) ٣١٤، ص  ١٣٧٩چاپ دوم ، 

كه به دستور فرماندهى عمليات آژاكس رفراندوم » رهبران مذهبى«اما  -  . 
 :يات هللا كاشانى و بهبهانىرا مخالف قانون اساسى خواندند، عبارت بودند از آ

شركت در رفراندوم خانه «طرفه اينكه كاشانى در تحريم نامه خود، *  
و امروز روشن . را تحريم كرد» برانداز كه با نقشه اجانب طرح ريزى شده

 !شود كه مضمون تحريم او را نيز فرماندهى عمليات آژاكس تهيه كرده بود �-
، همه پرسى را موجب مه به مصدقدر نا ٣٢مرداد  ١١بهبهانى در *  

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

كوشش بهبهانى براى آنكه مرجع تقليد وقت، آيت هللا بروجردى را به     
  .تحريم همه پرسى بر انگيزد، به شكست انجاميد

ز رفراندوم، شاه را برای اجرای نقش محور، در در روزهای پيش ا      
، شبانه  در داخل  خود رو، با شاه زبون از بيم مصدق. ماده می کردند آکودتا ، 

  :، رهبر عمليات کودتا ديدار می کرد و نقش خويش را می پذيرفت روزولت
، اسدهللا )مرداد  ١١( اوت ٢در . امه داشت، مالقاتها با شاه اددر تهران    

او گزارش كرد . رشيديان نقشه عمليات را، جزء به جزء، براى شاه تشريح كرد
و زاهدى را به نخست وزيرى و جانشين  را بركنار كه شاه پذيرفت مصدق

شاه همچنين پذيرفت سرلشگر وثوق را رئيس ستاد . فرمانده كل قوا نصب كند
اى با شاه  ديدار طوالنى و بدون نتيجه ، روزولت)مرداد  ١٢(اوت  ٣در .��0

امروز . آخرين جمله هايش به شاه اين بود كه او يك ماجراجو نيست. بعمل آورد
روزولت خاطرنشان كرد كه راه . اقبالى روى آورده كه نبايد آن را از دست داد

ديگر، يك طرف مصدق و قوه او است 
�3 . ديگرى براى تغيير حكومت نيست
و طرف ديگر شاه است با ارتشى كه هنوز با او است اما زود است كه از او 

ماند بدان  او چند روز ديگر مى: سرانجام، روزولت به شاه گفت. روى گرداند
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اگر شاه از . اميد كه شاه تصميم مثبتى بگيرد و آنگاه كشور را ترك ميگويد
راند و كشور را كره  د، ايران را بسوى كمونيسم مىگرفتن تصميم طفره برو

او اينطورنتيجه گرفت كه حكومت او، امريكا، حاضر نيست . گرداند دومى مى
امكان كمونيست شدن ايران را بپذيرد و نقشه ديگرى را ممكن است به اجرا 

با گذرنامه جعلی ) ١٣٣٢تير ماه  ٢٨( ١٩٥٣جوالی ١٩روزولت روز . (گذارد
 )نقين عبور کرداز مرز خا

با شاه، شاه تقاضا كرد روزولت از پرزيدنت  در آخرين ديدار روزولت  
آيزنهاور درخواست كند او اطمينانهاى الزم را به شاه بدهد كه اقدام به بركنارى 

روزولت به او گفت او اين درخواست را به اطالع . ، كار بايسته ايستمصدق
رساند اما او مطمئن است كه رئيس جمهورى رفتارى  جمهورى امريكا مىرئيس 

از خوش اقبالى و بطور . را اتخاذ خواهد كرد كه نيات امريكا بر شاه روشن شود
 ,كامالً اتفاقى، رئيس جمهورى، بهنگام سخنرانى براى فرمانداران اياالت، در

كا دست روى دست امري: د و گفتز به وضعيت درايران گريز) مرداد١٢( اوت 
روزولت از اظهارات رئيس . گذارد تا ايران به پشت پرده آهنين برود �'-

: او به شاه گفت. ن را وسيله رسيدن به هدف خود كردآجمهورى سود جست و 
در حقيقت، احساس كرد دادن اطمينانها در باره رفتارامريكا نسبت مصدق 

نسيون فرمانداران، بدانخاطر ضرور نيست اما بيان او در باره ايران، در كنوا
موضوع را از نو : در پايان، شاه گفت. بعمل آمد كه رضايت خاطر شاه بعمل آيد

در تلگرامى، روزولت در توصيف اين . دهد با رشيديان موضوع بحث قرار مى
باور او اينست كه اگر بدون شاه، نقشه به اجرا گذاشته شود، : نويسد ديدار، مى

و بايد تصميم گرفت كه . آميز آن وجود دارد جراى موفقيتاطمينان بيشترى به ا
 ١٠آيا در دو و سه روز آينده واپسين فشار به شاه وارد شود و يا اجرا نقشه 

 .روزى به تأخير انداخته شود تا مگر شاه موافقت كند
شاه موافقت . رشيديان، از نوبا شاه مالقات كرد �)مرداد ١٦( اوت  ٧در       

� )مرداد  ١٧( اوت  ٨در . اوت يا ديرتر انجام بگيرد ١٠كرد عمليات در شب 
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شاه . او با بى تصميمى شاه مبارزه كرد. بار ديگر با شاه ديدار كرد روزولت
بانى به اين كار كردند، ز اى را که در عمليات شركت مى پذيرفت افسران برگزيده

گذارد ارتش بدون اطالع  ��. خواهد به رامسر برود بعد او گفت مى. تشويق كند
اگر عمليات موفق شدند، او زاهدى را به نخست وزيرى . رسمى او عمل كند

�� 	
� �، رشيديان بنوبه خود با بى تصميمى شاه )مرداد ١٨(اوت  ٩در. �
اوت به رامسر  ١٢خواهد در  ه مى��: مبارزه كرد و حاصل آن را گزارش كرد

عمليات نقش كليدى  خواهد زاهدى و افسرانى را كه در پيش از آن، مى. برود
بپذيرد و به آنها بگويد زاهدى را به نخست وزيرى  دارند، بحضور

مرداد را  ٢٨نگاه کنيد به  کتاب سيا تاريخ كودتاى ننگين (  » .است  برگزيده
، تاريخ ١٩٥١مارس :، تاريخ نگارشويلبر. ن. ���5كند، به قلم دكتر دو �����4-

، ترجمه و کامل شده از ابوالحسن بنى صدر،  انتشارات ١٩٩٩اكتبر : انتشار
 ٢٩انقالب اسالمى، تنظيم براى سايت از انتشارات انقالب اسالمى، صفحه های 

��٣٢  (  
 :شاه می نويسد �� قات روزولتزنده ياد سرهنگ غالمرضا نجاتی درباره مال 
 Perron)   ( Ernstارنست پرون با شاه مخلوع ازطريق»سيا« تماسهای نماينده« 
ارنست پرون جاسوسی ( .، صورت ميگرفتدر دربار ايران اسوس انگلستان�

1(ازکارکنان در پوشش يکی » سرويس اطالعاتی انگليس«که توسط  ����� (
. هنگام تحصيلش درآن مدرسه آشنا شد سويسی با دمحمرضا پهلوی )مدرس

وی سپس پرون را به ايران دعوت نمود و مونس . او گرديد» )شيفت«دمحمرضا 
دربارايران تبديل  ۀپشت پرد ۀبعدها به مرموزترين ومؤثرترين چهر«شاه شدکه 

 »حلقه گل سرخ« کرميت روزولت در کتابش پرون را با نام مستعار) ».��
)Rozen Krantz( کرده و چگونکی مالقاتهای شبانه خود را با شاه  ايران  ���2

  :بدين شرح نقل  کرده است
» سيا «و  من و بيل بطور مبهم می دانستيم که شرکت نفت انگليس وايران... «

 » حلقه گل سرخ« عامل مشترکی دارند که با شاه در تماس است و ما او را �
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که با او رابطه نزديکتری داشت، ترتيب کار را فراهم » پسرخندان « ناميديم، 
ساخت تا به شاه اطالع دهد که يک امريکائی، از طرف آيزنهاوروچرچيل 

خبر آورد که  پيک. راه شدبزودی کارها روب. تقاضای ديدار محرمانه اورا دارد
يک « :شاه پيام مرا با احتياط ولی بصورت مثبت قبول کرده است و افزود

اتومبيل دربار، بدون عالمت رسمی، نيمه شب مرا از مقابل باغمان به قصر 
حوالی ساعت ده به باغ مزبور آمديم، دو ساعت ديگر بايد منتظر ... خواهد برد

اه کردم، هرچند برای ديدارشاهانه مناسب من به سرووضع خودم نگ. می شديم
  »!.يک پيراهن تيره، با شلوار خاکستری و يک جفت گيوه نوک مشکی !... نبود
نيمه شب دهم مرداد  در ايران» سيا« اولين مالقات شاه با سردسته جاسوسان   

يک دستگاه اتومبيل در باری، . صورت می گيرد) ١٩٥٣اول  اوت ( ١٣٣٢
به کاخ سعد آباد ) مجاور باغ فردوس (را، از پارک سهيلی  ميت روزولت��

  ...می برد
با يک » بيل«  چند دقيقه قبل از نيمه شب، بطرف در باغ براه افتادم، ... «

در باغ را گشوديم ومن به تنهايی خارج شدم، يک . چراغ قوه ای همراه من بود
راننده بدون کنجکاوی . و عالمت در انتظارم بود اتومبيل سياه رنگ بدون  نمره

من در . درشناسائی من و بی آنکه يک کلمه حرف  بزند، در اتومبيل را باز کرد
%��4� �+$ همينکه به نزديکی کاخ . يک تخته پتو را روی صندلی بود. 5��6

البته اينهمه ... رسيديم، کف اتومبيل درازکشيدم و پتو را روی خودم انداختم
با اشاره نگهبان، اتومبيل وارد محوطه کاخ شد . حتياط کاری، ضرورت نداشتا

هيکل الغری ازپله های . و درجاده باريک نزديک يکی از کاخها ايستاد
همينکه راننده آن محل را ترک کرد، او در اتومبيل را گشود . ساختمان پائين آمد

من پتو را کنار کشيدم تا جای بيشتری . من در صندلی عقب نشست و پهلوی
شناسائی شاه . روشنی به اندازه ای بود که بتوانيم يکديگر را ببينيم. برای او باشد

. برای من چندان دشوار نبود و از اينکه او نيز مرا زود شناخت تعجب نکردم
 شب بخير: �#� شاه پس از يک نگاه کوتاه، دستش را بطرف من دراز کرد و
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نمی توانم بگويم انتظار ديدارتان را داشتم ولی اکنون مالقاتتان  .آقای روزولت
  .خوشحال کننده است

شب بخيراعليحضرت مدت مديدی از آخرين ديدارمان می گذرد، اينکه مرا    
شناختيد موجب خوشحالی من است و پذيرش استوار نامه ام را  آسانتر می 

  .سازد
نام شما و حضورتان . اين موضوع چندان مهم نيست: شاه خنديد وگفت    

  » ...برايم کافی است
 پس از انجام معارفه، کارگردان کودتا، چگونگی عبورش را از مرز ايران    

برای شاه شرح می دهد، سپس نام و نشان ديگر جاسوسان را که با او همکاری 
و برای توجيه اهميت مأموريت خود واينکه  فرستاده رئيس دارند، بيان می کند 

  :است می گويد و نخست وزير انگلستان جمهوری آمريکا
قراراست آيزنهاور اين مطلب را طی نطقی که بيست و چهار ساعت ديگر « 

 تأييد چرچيل .در سانفرانسيسکو ايراد می کند، با بيان جمله خاصی تأئيد نمايد
� لندن» �� �� �� « از طريق اعالم برنامه راديو  نيز، نخست وزير بريتانيا
بدين ترتيب که گوينده راديو هنگام اعالم برنامه در نيمه . صورت خواهد گرفت

خواهد »  اکنون نيمه شب است« :شب، به جای اينکه طبق معمول بگويد
  !»دقيقاً نيمه شب است –پس از مکث کوتاهی -اکنون « :���
پشت سر او هستند به کرميت  و انگلستان شاه با اطمينان از اينکه آمريکا   

با شناسائی شما، نيازی به اينگونه اشارات نيست و آمادگی : می گويد روزولت
ی همکاری ابراز می کند و اين تسليم و رضايت موجب آرامش خود را برا

  .خاطر  روزولت می شود
  

برخالف آنچه خيال می کردم، هيچگونه هيجانی در اولين ديدارم با شاه « 
شاه آرام و سرحال بود و روش دوستانه و واقع بينانه اش، . احساس ننمودم

شد، صدای ضربات  موقعی که اتومبيل نزديک می. آسوده خاطرم ساخته بود
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��  گوئی دارم . قلبم را می شنيدم ولی بعد آهنگ ضربان قلب و تنفسم طبيعی بود
دوستی در باره معامله عادی و معمولی گفتگو می کنم، بی آنکه برای رسيدن 

احساس می کردم زمان بسرعت . به توافق در انتظار برخورد با مشکلی  باشم
. سپيده صبح ظاهر شده بود. داشت را شاه نيز گوئی همين احساس. می گذرد

بدين سان پس از بررسی کوتاهی در باره کليات قرار شد شب بعد در همان 
  ...ساعت و در همان محل  تجديد ديدار کنيم

خوشحالم که يکبارديگر . شب بخير، يا بايد بگويم صبح بخير،آقای روزولت
   .ورود شما را به کشورم خوش آمد بگويم

از اينکه در اينجا  هستم بسيار مسرورم و  من نيز! شب بخيراعليحضرت
 ».اطمينان کامل دارم درانجام کاری که در پيش داريم موفق خواهيم شد

 ٢٨و کودتای  ايران ��78 �  �� �2�6 �#�«سرهنگ غالمرضا نجاتی، (
  ��٣٧٥  ٣٧٣، ص ١٣٧٨، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، » ١٣٣٢مرداد 

  ) ��١٥٧  ١٥٤، ص به نقل از کتاب ضد کودتا، کرميت روزولت
تحقق پيدا کرد و اکثر اين انشعابگران  ١٣٣٢زمستان  در انشعاب درجبهه ملی

 به رهبری دکتر مصدق خاطر ادامه برنامه و اهداف جبهه ملی ايران�  از تهران
. حاصل اين انشعاب آن بود که مکی کامالً به افول رفت«. انتخاب شده بودند

هيچ يک از آنها که به او رأی داده بودند حاال که از مصدق بريده بود از او 
ناسيوناليسم درايران نوشته ريچارد کاتم، ( ».حمايت ودنباله روی نمی کردند

  )   ٣٥١، ص  ١٣٨٣ترجمه  احمد  تدين، انتشارات کوير، چاپ سوم، 
، هريک از اين دو رهبر از مصدق فرض براين بود که با انشعاب کاشانی

حمايت از   ۀاما با اين انشعاب پايه گسترد. مردم را با خود ببرد )بخشی از عام
درمجلس شورای ملی تنها دو نفراز نمايندگان مذهبی در . کاشانی خراب شد

. کنار کاشانی ماندند و بقيه از جمله پر نفوذ ترين ها مصدق را ترک نکردند
���بدتر برای کاشانی هنگامی بود که اکثريت رهبران صنفی بازارکه  )

  )  ٣٥٣ –همانجا . ( �گرايش مذهبی داشتند مصدق را بر کاشانی ترجيح دادن
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با دربار و بيگانگان بر ضد حکومت ملی ... ، مکی وبقائیبنابراين، کاشانی
نه تنها پايگاه حمايتی « همسو و همدست گشتند بديگر بيان، آنها  دکتر مصدق

خود را از دست دادند بلکه درنظر بسياری از هواداران پيشين خود به صورت 
  )  ٣٥٣همانجا ( »  . دشمن خارجی در آمدند
 «را  اعمال دکتر مصدق« :صريحاً اعالميه ای نوشت و اما آيت هللا کاشانی�

دکتر مصدق و اعوان او را  ۀو شيو» وجدانی و بی انصافی و بيخبری از خدا
سفری، جلد  قلم و سياست تأليف دمحم علی(» هو و جنجال وتهمت و افترا دانست

  ) ٨١٤، ص  ١٣٧٩اول، نشر نامک چاپ دوم ، 
نی ديگری مبنی برتحريم رفراندوم شديد لح )اعالمي بدنبال آن، آيت هللا کاشانی

 )شرکت در رفراندوم خانه براندازکه با نقش« :صادر کرد و طی آن اعالم کرد
اجانب طرح ريزی شده مبغوض حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه و 

همانجا ، ص (» حرام است و البته هيچ مسلمان وطن خواهی شرکت نخواهد کرد
٨١٤  (  

فورا مراتب را برای صدور فرمان  رفراندوم با اعالم نتيجه  دکتر مصدق
 :جهت انتخابات دوره هيجدهم به شاه نوشت 

� /� ١٣٣٢مرداد ١٩و  ١٢مراجعه به آراء عمومى در تاريخ  )نتيج چون در«
مجلس رأى داده است، از پيشگاه مبارك اعليحضرت ١٧ ۀايران به انحالل دور

 ۀشود امر و مقّرر فرمايند فرمان انتخابات دور همايون شاهنشاهى استدعا مى
  ».صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراهم نمايد ١٨

� ) ٨١ ٧همانجا ، ص  ( » .شاه از صدور فرمان انتخابات سرباز زد« .....
ها موافقت خود را با کودتا ونوکری و سرسپردگيش به زيرا او در اين روز

اجرای عمليات  اين رو منتظر از. را اعالم کرده بود انگليس و امريکا
  ) ٣( .بود و کودتا  بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق» آژاکس« براندازی
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يی و مکی آمده  در گزارش اسناد وزارت خارجه  انگليس در بارۀ  دکتر  بقا
  :است

  
تير  ١/  ١٩۵١ژوئن  ٢٣(موضوع مکی و بقائی، گزارش :   ���۵١  -  ١

  لوگان .ا.دی) ١٣٣٠
 )(D.A. Logan  کارمند عاليرتبۀ بخش سياسی وزارت خارجه انگليس ].

:] شماره رديف[  -   FO371/9551:] شماره پرونده در آرشيو ملی بريتانيا
Ep1531 /743  

 

  صورت جلسه *
  
با آقای هايک سی گالوستيان صرف ]   ١٣٣٠خرداد  ٢٨[ ژوئن  ١٩روز  

ده روز پيش، آن شهر را به َصوب . او بازرگانی ارمنی در تهران است. شام شد
او نمايندگی . اين کشوربرای رسيدگی به امور بازرگانی خويش ترک کرده است

  .چندين  مؤسسه  مّهم  بريتانيايی را به عهده  دارد
  ..].)[.الف(
  )[...]ب(
)  يا عيسايف( مّکی و بقائی اين اواخر با مردی به نام  ُرمان عيسايان ) ج(

مراوده می کنند، از ارامنه بسيار ثروتمند که پول بسيار زيادی زمان جنگ به 
مناسبت معامالتش با ارتش روسيه به دست آورده،  و بعد از جنگ  نيز به انجام 

  .ی  روسی مشغول  بوده استمعامالت عديدۀ  تجاری  کاالها
. مّکی و بقائی افراطيون جبهۀ ملّی هستند ، ولی هر دو را می توان خريد) د(

او گفت، . اقای گالوستيان گفت  که با هر دو  نفر در اين باره صحبت کرده است
] يکصدهزار[ �١٠٠ ٠٠٠/-بقائی مشخص  کرده است که در مقابل  دريافت 

���  . يت  برنامۀ ملی کردن نفت  برخواهد داشتليره  استرلينک دست از حما
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حاضر به بررسی هرگونه پيشنهاد است، و در بارۀ رقم آن با آقای گلوستيان 
  .بحثی نکرده است

هميشه ظن قوی رفته است که عيسايان مردی است که برای سفارت شوروی 
که  بانک انگليس در ايران و خاورميانه[ او را بريتيش بنک [...] کار ميکند

خوب می شناسند و به اعتقاد من او مردی ] جانشين  بانک شاهی قبلی شده بود
  .است که هر کاری رابرای هرکس به خوبی انجام می دهد

گالوستيان برحسب طبيعتش مشکالت را دست کم می گيرد، ولی بايد گفت که 
� اعمال نفوذ درسوق دادن قرارداده مسئوالن امورکه قادربه» خريداری« او در 

  . و معامالن به سود شرکتهای بريتانيايی  هستند بسيار موفق است
D.A.Logan   ) امضاء( ١٩۵١ژوئن  �٢٣ ) لوگان   .ای . دی) (� (  

   
وزارت «با استناد به اسناد » قدرت و اصول �#��«مصطفی علم درکتاب  - ٢

  : آورده است» خارجه انگليس
] آمريکا و انگليس [ دو کشور ايدن اصرار داشت بر سر جانشين مصدق ميان 

ايدن به هنری . کاشانی جاذبه بيشتری داشت� ايدن به نظر. تفاهمی حاصل شود
بايرود و ژنرال بيدل اسميت معاون جديد وزارت امورخارجۀ آمريکا گفت 

کاشانی در تاريخچه مناقشه نفت کوله بارسبک تری بر دوش دارد از اين رو «
جرج ميدلتون  )  ١. (در اين مورد آسانترباشدشايد انجام معامله ای با وی 

کاشانی يک عنصر « :کاردارسفارت  انگليس در تهران قبالً  گزارش کرده بود
او مکی و فاطمی را . ارتجاعی است از اين رو مذاکره  با وی دشوار خواهد بود

به عنوان رفرميست ها طبقه بندی  کرده  و احساس می کرد مکی بهترين شانس 
اينکه سرانجام به صورت رهبر ملی ظاهر شود، دارد و انگليس ها در  را برای

  )٢. (آينده خواهند ديد کار  کردن با وی آسان است
ولی آلن رونتی در وزارت خارجه انگليس در ظهور مّکی به عنوان رهبر  

کراراً به ما گزارش ميرسد اگر پول خوبی به « : ملی نفعی نمی ديد  و می گفت
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به اين ترتيب گزينش انگليس )  ٣(.راست از جبهۀ ملی کناربکشد او بدهيم حاض
ها به عنوان جانشين مصدق در دايرۀ محدود کاشانی و زاهدی دور می زد و 
باالخره هم به اين نتيجه رسيدند ممکن است انتخاب کاشانی تبديل وضع بد و از 

�.(کنار بيايند  ازاين رو انگليس و آمريکا با زاهدی  بهتر می توانند. ���� ���� (  
  : پی نوشت ها 

از ايدن در . وزارت خارجه انگليس ٣٧١/  ١٠۴۶١۴سند شماره  - ١ 
  .١٩۵٣مارس  ٩. واشنگتن به وزارت خارجه انگليس 

يادداشت از مالقات  غير . وزارت  خارجه  انگليس/  ٩٨۶٠۶سند شماره  - ٢
. المنافع بريتانياک کشورعضو جامعه مشتر �رسمی ميان ميدلتون و نمايندگان 

  ١٩۵٢نوامبر   ٢۵
پيش نويس از رونتی، . وزارت خارجه انگليس  ١٠۴۵۶١سند شماره  - ٣

  ١٩۵٣ژانويه . برای مدير کل  اطالعات نظامی 
�خالصه گزارش . وزارت خارجه انگليس  ٣٧١/.  ١٠۴۶١۵سند  شماره   -  

  )  �( ١٩۵٣آوريل   ٢٠. برای وزير مشاور
دادگاه تجديد نظر «دکترمصدق در بارۀ رفراندوم در نظرات توضيح اينکه،

درنامه ای خطاب به سازمان « و» وتألمات خاطرات«  ازکتاب �»����
 اختيار خوانندگان ارجمند قرار می بدينگونه در...و »ملّى ايران )دانشجويان جبه

    :همد
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  رفراندوم از  مصدق دفاع


�	 تجديد دادگاه دررفراندوم  از دکترمصدق دفاع  -  ١����  

  کودتا رژيم 
 

يک بار ديگر در دادگاه تجديد نظر نظامی در جلسۀ  « دکتر مصدق
موضوع  رفراندوم را مطرح کرده و به طور کامل و  ١٣٣٢يازدهم ، مورخ 

  : وريمآکه در اينحا عيناً می » جمع به همۀ ايرادات پاسخ داده است، 
ی دستور انحالل مجلس شورای ملی ادّعای دادستان ٩مورد : دکتر مصدق« 

  :است که نويسندگان رأی  دادگاه نوشته اند
اعالميۀ متهم بر انحالل مجلس شورای ملی و تعطيل مشروطيت به بهانۀ « 

عنوانی که در قوانين و سنن پارلمانی ايران سابقه ندارد به تنهايی اقدام برای 
ت قانونی به شمار می تعطيل رژيم پارلمانی کشور و بر هم زدن اساس  حکوم

  .»رود
اوالً هر کاری که در اين کشورسابقه ندارد و آن را شروع کنند نه : اعتراض 

فقط مورد توجه يک عده ای از خواص بلکه مورد توجه عموم واقع می شود و 
مردم همه می خواهند بدانند آن کار بی سابقه در کجا معمول بوده، و از روی 

اکنون بدين منوال است رفراندوم، يعنی . اقتباس کنندچه نظر خواسته اند آن را 
آنهايی که اطالع ندارند يا اينکه از اجرای آن متضرر شده اند می گويند چون 
رفراندوم  در قانون اساسی پيش بينی نشده مخالف با قانون اساسی است و حتی 

�#�� ا ٩) منظور دکتر مصدق  آيت هللا دمحم بهبهانی است (  يکی از روحانيون
در صورتيکه  هر عملی  که شرع انور نهی . هم حکم به حرمت آن  داد

دليل مسلم و  فِي األْمرِ  َشاِوْرهُمْ و َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهْم . نفرموده، مباح است
اگر هرچه وجو ندارند نبايد وجود پيدا کند . واضحی است بر استحباب آن

مستحسن بود قانون اساسی هم که در سيرۀ سالطين دورۀ  استبداد وجود نداشت 
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قانون اساسی به ضرر يک عده ای و به نفع اکثريت .  نمی بايست تدوين  شود
رفراندوم هم روی همين .  مردم و بر اساس اصل حکومت برمردم تدوين شده

اصل به وجود آمده است و پيروی از هر اصلی که در مصالح مردم باشد واجب 
چنانچه رفراندوم نمی شد و مجلس دولت را ساقط می کرد سقوط دولت . است

در انظار داخلی و خارجی چه  اثری داشت؟  و ا ز نهضت  ملی ايران چه با قی 
9���� �  

رافتمند ايران را در دنيا موهون می کرد نتيجۀ ديگر آيا غيراز اينکه ملت ش
رفراندوم اجرا شد  و مجلس منحل گرديد و دولت فعلی هم عمالً آن را . داشت

قانون اساسی  ١٢واال نمايندگان مجلس شورای ملی رابر خالف اصل . ���:�
ر چنانچه بگويند استعفا کرده اند، استعفای وکيل  بايد د. نمی بايست توقيف کند

روز هم از آن بگذرد  تا اگر  ١۵جلسۀ علنی مجلس شورای ملی قرائت شود و 
  .نمايندۀ مستعفی  استعفای خود را  پس نگرفت مستعفی  شناخته  شود

ً توجه مردم به اين اصل تازه وارد در مشروطيت سبب می شود که   ثانيا
مردم  دولتهای خيرخواه در فشار سياست خارجی به آن متوسل شوند و از خود

خير و صالح مردم را بخواهند و بپرسند زيرا کمتر دولتی است که بتواند در 
اگر سياستهای خارجی . مقابل يادداشتهای غير موّجه دول منتفذ مقاومت کند

بدانند که دولت در مواقع مشکل و پر محظوربه اين اصل متوسل می شود موقع 
  .قرار می دهنددادن  يادداشت  نتيجۀ  آن را  هم مورد مطالعه  

نه به اعالن  -مردم خيرخواه و وطن پرست اين اصل را از صميم قلب پذيرفتند
اسفند، نه به تبليغات قانون اساسی عمال بيگانه  ٩تحريم بعضی از روحانيون 

هيچ يک کمترين وقعی نگذاشتند و بهترين  دليل اين است که در هيچ يک از 
ت و تسهيالتی که داو طلبان وکالت از انتخابات دورۀ تقنينيه با وجود نشريفا

صاحبان آراء می کردند، عدۀ رأی دهندگان از يک ميليون و چهار صد هزار 
ميليون نفر رأی  ٢تجاوز ننمود،  در صورتی که در اين رفراندوم متجاوز از 

  .دهندگان روشنفکر ساکنين شهرها  شرکت  کردند
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ود که مرا  متهم به تعطيل رفراندوم نه تنها يک عمل خالف قانون اساسی نب
رژيم  پارلمانی کشور و برهم زدن اساس حکومت قانونی کنند، بلکه بدون 

  .شک و ترديد عملی بود در صالح مملکت و تقويت  از رژيم  مشروطيت
سياست بيدادگر خارجی برای سقوط دولت بين نمايندگان ايجاد نفاق کرد و عده 

ر نظريات خصوصی نبود مخالفين دولت اگ. ای از نمايندگان مخالف دولت شدند
متوجه می شدند که سقوط دولت به طور عادی  فقط به برکناری من و همکارانم 
تمام نمی شد بلکه نهضت ملی ايران هم که دولت آن را رهبری می کرد، از بين 

متأسفانه ايجاد نفاق درنمايندگانی که حّس جاه طلبی و اغراض . می رفت
گرديد و اين عنوان که به متهمين قتل سرلشکر افشار خصوصی  داشتند مؤثر 

طوس در زندان برای گرفتن اقرار زجر داده اند دولت را استيضاح کردند و در 
  .اين حال برای جلوگيری از سقوط دولت دو راه  بيشتر نبود

يکی اين بود که بعضی از نمايندگان موافق دولت از حضوردر جلسات )  ١
نند و جلسه رسميت پيدا نکند تا نمايندگان مخالف از  علنی مجلس خود داری ک

  .انجام  مقصود  باز بمانند  که اين طريق  نه مفيد  بود نه عملی
مفيد نبود ازاين جهت که مخالفين دولت برای عضويت در هيئت  نظارت : الف

اندوختۀ اسکناس، يکی  از همکاران خود و موافق با رئيس دولت فعلی را با 
منظور حسين مکی نمايندۀ اول تهران بود .( رأی انتخاب  کرده اند ۴٠اکثريت 

که منافق از آب در آمد و دولت سپهبد زاهدی هم در حداقل مدتی سرکار بود با 
که ورودش در هيئت ....) سرشکستگی او را از مجلس شورای ملی بيرون راند

اسکناس  ميليون تومان ٣١٢نظارت سبب می شد که همه بدانند دولت اينجانب 
در جريان  گذارده است و اين ترقی قيمتها که پس از سقوط دولت اينجانب در 

� ٣٠٧۵دولت که در روزنامه کيهان ، شمارۀ  ١٣٣٢شهريور  ١١نتيجۀ اعالميۀ 
همان وقت دست می داد   -منتشر شد و مقصود ازآن انتقاد از دولت اينجانب بود

ناس داده بود ولی اعالميه  دولت ميليون تومان اسک ٣١٢دولت اينجانب انتشار 
ميليون تومان ترقی داده بود و بدون ترديد چيزی نمی گذشت که  ۴۵٢آن را به 
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دولت اينجانب مجبور به استعفا می گرديد زيرا دول خارجی نفعی نداشتند به 
  .دولت اينجانب کمک کنند و آن را از خطر  سقوط نجات  دهند

ز نظر اقتصادی بی ضرر بود و تمام  ميليون تومان اسکناس ا ٣١٢انتشار
متخصصين مشاوردولت از دکتر شاخت و هيئتی که تحت رياست گوت از 
طرف سازمان ملل متحد به ايران آمده بودند با اين شرط  که در امور توليدی به 
کار رود موافق بودند و برای همين امور که دراين دادگاه شرح داده شد و کامالً  

گرديد به کار رفت و به مصرف رسيد و استتار نشر اسکناس در جرايد منتشر ن
سبب شده بود که مردم  نتوانند برای باال بردن قيمتها بهانه پيدا کنند ولی پس از 
سقوط  دولت که کارکنان فعلی ازنظر انتقاد دولت اينجانب آن را انتشار دادند 

ۀ کار منتقدين !نتي اطالع فروشندگان اجناس ازآن سبب شد که قيمتها باال برود و
  .عايد اين دولت  بشود

عدم حضور نمايندگان در جلسات مجلس عملی نبود برای اينکه غيبت : ب 
آنها در جلسات عديده سبب  می شد که در کارهای محلی و منافع عمومی آنجا 
نتوانند کاری بکنند و زبان مردم در تمام نقاط به اعتراض و انتقاد گشوده شود و 

ن از بين برود و باالخره مجبور شوند که در جلسات  علنی مجلس حسن شهرتشا
شرکت کنند و بعضی از آنها تحت تأثير نطقهای مخالفين دولت در آيند و در 

  .رأی به سقوط  دولت بدهند
تقنينيه منحل شود که موضوع بحث و شور  ١٧و ديگر اينکه دورۀ )   ٢

يت تامه داشتند با مالحظۀ تمام نفر از نمايندگان مجلس که اکثر ;�قرارگرفت و 
جوانب و اطراف صالح کشور را در اين دانستند که استعفا دهند و استعفای آنها 
سلب نمايندگی از آنها نمی کرد بدين معنا که اگر موضوع رفراندوم پيش نمی 
آمد و يا اينکه رفراندوم با انحالل مجلس موافق نبود نمايندگان مستعفی می 

لس حاضر شوند و انجام وظيفه  نمايند چون  که وکيل  بايد توانستند  در مج
استعفای خود را به مجلس بدهد و آنها به مجلس استعفا نداده بودند ولی چون همه 
می گفتند که استعفای اين عده از نماينگان، دولت را از تحريکات سياست 



����� � �	
�����
����� � ��	���� �������������� � ! "#$%

&�	'� �()*+,
-        ٣٢     

  

  

  

د  همه روزه  خارجی مصون نمی کند و آن عده  از نمايندگانی که استعفا  نداده ان
در مجلس حاضر می شوند و مخالفت خود را بر ضد دولت ادامه  می دهند اين 

  ۴٨بود که بيشتر توجه به انحالل مجلس بود و چنانچه اين انحالل بر طبق اصل 
قانون اساسی  که در مجلس مؤسسان  دوم تجديد نظر شده بود به عمل می آمد 

پرداختۀ خارجی  می داند تأثير بسيار چون مجلس مزبور را ملت ايران ساخته و 
بود و ناگواری درافکار می نمود و زمينه برای تبليغات عّمال  بيگانه  فراهم می 

پس چارۀ  . شد و ازعدۀ آنهائی که به انحالل مجلس موافق بودند می کاست
  .منحصر به فرد اين بود که مدت  دورۀ تقنينيه  از طريق  رفراندوم  خاتمه يابد

رفراندوم فقط منحصر به انحالل مجلس نبود بلکه استعفای دولت هم موضوع 
مأخوذ در موضوع بود يعنی به مردم گفته نشده بود يا رأی به انحالل مجلس 
بدهند يا ندهند بلکه از مردم سئوال شده بود  اگر با  مجلس موافقند در محلی 

ود را بدهند  و که برای مخالفين با انحالل تهيه شده بود حاضر شوند و رأی خ
چنانچه با دولت موافقند در محلی که برای موافقين با انحالل  تهيه  شده بود 

نفراز  ��بعد از استعفای. حضور به هم رسانند و رأی خود را در آنجا بدهند
نمايندگان که تصويب تلويحی رفراندوم  بود باز  موضوع در هيئت وزيران 

ق رفراندوم را يگانه عملی که در صالح مطرح شور قرار گرفت آنها هم به اتفا
مملکت بود دانستند و دستور اجرای آن به وسيلۀ امضای تصويب نامه دادند و 
نتيجۀ رفراندوم اين شد که ملت ايران رأی به انحالل مجلس و ابقای دولت بدهد 

رفراندوم اول در شهر . و يک مشت بزرگی به دهان بدخواهان مملکت بزند
و در ساير نقاط چند روز بعد از آن و علت اين بود که  تهران صورت گرفت

دولت به هيچ وجه نظر خاصی نداشت و می خواست اول مردم   روشنفکر و 
مستقل شهر تهران آنچه درصالح مملکت می دانند اظهار کنند و بعد آرای آن 

  .چنان  مردمی هادی رأی دهندگان خارج از مرکز بشود
و سه چيز سبب شد که . ت در يک محل رأی بدهندرأی دهندگان عادتاً می بايس

  .محل رأی دهندگان  موافق و از مخالف جدا شود



����� � �	
�����
����� � ��	���� �������������� � ! "#$%

&�	'� �()*+,
-        ٣٣     

  

  

  

آنجا که عيان . اول اينکه اشخاص مغرض هيئت نّظار را مورد اتّهام  قراردهند
است چه حاجت به بيان است از هجوم مردم به محل رأی دهندگان موافق با 

  .رفراندوم به نفع  کدام  طرف تمام می شودانحالل همه دانستند که نتيجۀ 
نتيجۀ رفراندوم بالفاصله پس از اخذ آراء فقط با شمارش اوراق رأی : دوم 

  .معلوم شود و هيچکس در صحت  آن ترديد ننمايد
. ارسال اوراق آبی رنگ برای رأی دهندگان مخالف ضرورت پيدا نکند: سوم

ف و موافق با انحالل مجلس از اينکه گفته اند چون محل رأی دهندگان  مخال
يکديگر تفکيک شده بود مردم از ترس دولت به محلی که مخالف با انحالل بود 
نرفته اند، نه در مورد مردم طهران و نه  در مورد  دولت  اينحانب هيچ  کدام 

چنانچه دولت اينجانب نظريات خصوصی داشت هرگز متوسل به . صحت نداشت
اول از مردم روشنفکر و مستقل شهر طهران و بعد آن هم  –رفراندوم نمی شد 

اگر دولت اينجانب می خواست به وسيلۀ تهديد و  -در نقاط خارج از مرکز
ارعاب اتخاذ رأی کند اول می بايست اين کار در نقاط  خارج از مرکز بشود  
پس از آن در تهران و کسی نمی توانست بگويد آراء شهر تهران در اقليت بود 

  .نقاط ديگر کشور تفوق پيدا کندبه آرای  
چون درتعريف و توصيف رفراندوم مطالبی گفته شد ممکن است شنوندگان 

خارج  نسبت به آن راه مبالغه بپيمايند و آن را يک  دراين دادگاه و خوانندگان در
  .عالج قطعی دردها و امراض اجتماعی بدانند

فيدند با اين فرق که الزم است عرض کنم رفراندوم و مجلس هر دو خوبند و م
رفراندوم رأيی است  که ملت به طور مستقيم می دهد و مجلس مرکب از افرادی 
است که آنها مجازند از طرف ملت رأی بدهند و هر يک  محاسن و معايبی دارد  

  .که شرح آن از حوصلۀ  اين دادگاه خارج است
ت خير خواه رافراندوم و مجلس هر دو خوبند به شرط اينکه کار در دست دول

دادن رأی آزاد باشند و دولت به هيچ  وجه اعمال  باشد ومردم در اظهارعقيده و
��	� ���.  
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دقيقه تنفس دکتر مصدق بقيۀ  ٢٠تنفس اعالم شد و پس از ١٠/ ٠٠در ساعت  
  .اليحه  را قرائت نمود

در انتخابات آزاد نه فقط در يک دوره مردم نمی توانند نمايندگان خوب انتخاب 
ادوار تقنينيه بسياری بايد تجربه حاصل کنند تا بفهمندد چه  کنند بلکه در

انتخابات بايد . اشخاصی برای نمايندگی صالحيت دارند و آنها  را انتخاب نمايند
برای هميشه و در تمام ادوار تقنينيه آزاد باشد تا مردم بتوانند احزاب سياسی آن 

رفراندوم و . کنند تشکيل دهند هم احزاب بزرگی که در مجلس اکثريت پيدا
مجلس هر دو  بدند و بسيار هم بدند اگر مردم در اظهار عقيده و دادن رأی آزاد 

  .نباشند و دولت آرای مردم را تعويض کند و  نتيجه به  نفع  بيگانگان تمام شود
اين بود يکی از نقشه هايی که برای سقوط دولت اينجانب ترسيم شده بود و  

  );(».را خنثی  کردرفراندوم آن 
  

ملت ايران با تمام وجود در رفراندوم از حکومت ملی دکتر   -  ٢
  مصدق  حمايت کردند

  
 » خاطرات و تألمات «   كتاب در تصميم به رفراندوم را اجراي دليل مصدق

 توطئه و المللي بين از مراجع خارجي سياست چون«: ��0 �> مطرح گونه اين
 اين به كرد، فراهم �! � دست به را دولت سقوط زمينه �=���� نتيجه داخلي

�� دولت �� موافق نمايندگان از اي عده كه ���2�
 بدهند راي دولت عليه ���� 
 و ���0 استيضاح نداد، اگر و دهد استعفا خود كه بگذارند مضيقه در را دولت و

 از �#� دو ماموريت مدت. ���0 ��&< ��0> راي نداشتن واسطه به را آن
 �! � و بود شده ��+?> »اسكناس اندوخته نظارت هيات« در �! � نمايندگان

 �5�A@ و تهران نمايندگان از يكي كه ��0 انتخاب ديگر �#� دو بايد دو آن جاي به
 هيات در جلسه يك بود ��0> و �� انتخاب مزبور هيات عضويت به دولت
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�� اسكناس اندوخته�
 تومان ميليون ٣١٢ انتشار به راجع گزارشي ��2 و شود 
 كار از دست دولت كه شود �8� زندگي گراني و ��0 تقديم �! � به اسكناس

�4B� .بدهند ��#> راي و استيضاح را دولت كه بود اين دولت سقوط ديگر طرز 
 موضوع در تهران ديگر نمايندگان از يكي هم را استيضاح. ���0 ��&< را آن و

 توانست �> دولت نه پيشامدهايي چنين �� و بود كرده تقديم �! � به غيرمهمي
 ���B دعوت اسكناس اندوخته نظارت هيات در حضور براي را تهران نماينده آن
 وقت تعيين استيضاح براي � > شوراي �! � نامه نظام كه ماه يك از بيش نه و

 دو اين از هريك به دولت سقوط. ��0 خودداري �! � در حضور از است كرده
 هدف و شود خاموش خود خودي به ايران � > نهضت كه �� �> �8� طريق

 ديگر و برود بين از نبود � > نهضت رهبر 
�'� كه دولتي دست به ايران � �
 زيربار هميشه براي ايران � � و �C�� استقالل و آزادي از دم �0> وقت هيچ

 ������ و نشوم �� گرم آش از كاسه ����% تصميم كه بود اين. �'��� استعمار
�B '� انحالل به راي موافقند دولت بقاي �� اگر. بسپارم مردم دست به را 
 بركنار كار از دولت اال و ��0 تمام را خود كار و �'��� دولت �� بدهند �! �

 آن به ����� �' ��B صالح طور هر كه بيايد كار روي ديگري دولت و شود
 تهران مردم چون و ��� $'  رفراندوم ������� اين تعيين برای. نمايد $'�
 ���� صورت تهران در اول رفراندوم بودند، سياست وارد نقاط ساير از بيش

اخذ  رای ��D دو شهر هر در. شود بتواند رهبرساير نقاط  تهران مردم آرا ��
  .در ديگری مخالفين مجلس رأی بدهند و موافقين برای يکی آراء  تعيين شد 

 فاصله. .خاتمه يافت ��$� سه ظرفدردر  هم آن و روز يک در رفراندوم
 رای ��D دو و کوتاهی  مدت مجال  نداد  که يک نفر بتواند در ��D دو بين

 و دادگستری قضات ترين 5�$ ��� زير �]تهران [ رفراندوم در مرکز .بدهد
 ماموران و ���� صورت ادارات روسای و قضات ��� واليات نيز زير در

 .�	��� دخالتی کوچکترين آن در نتوانستند مقام و رديف هر در دولت
کسی هم داوطلب وکالت  و ���� صورت شهرها در �+< رفراندوم اينکه ��
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 ميليون دو متجاوزاز .نبود که ساکنين دهات بدادن رأی مجبور ويا تطميع کند
که در هيچيک از انتخابات ادوار تقنينه اين عده  دادند، �! � انحالل به رای �#�

سابقه نداشت و احساسات بی نظير ساکنين مرکز و واليات  دليلی   رأی دهنده
قاطعی است که ملت ايران يکی از اصول آزادی و دموکراسی را از صميم قلب 

  )٧. (پذيرفته بود
   

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

 شورای �! � انتخابات و ���D را کشور 5�$ ديوان مصدق:  شاه گفتار
 وی �5�A#� به شهامت �� نمايندگان از �2? چون و ��:� ���&@ را � 

 )وسيل به و شود مراجعه $'�� آراء به بايد که کرد اعالم بودند برخاسته
 شورای �! � انحالل )��5E رفراندوم �  /�
 که داشتند ياد به نمايندگان.گردد 

 از درصد هشتاد که بود گفته �  شوای �! � ۀدور همين گشايش هنگام مصدق
 را خود که مصدق وم رفراند اين در.هستند � � حقيقی منتخبين آن نمايندگان

 داده ترتيب طوری را کار کرد، � قلمداد آزاد انتخابات مدافع و قهرمان هميشه
 صندوق يک در را خود رأی بودند، موافق �! � انحالل �� که ���� که بود
 صندوق در خودرا رأی مخالفين و بريزند بود �FA4 بسيار رنگ حيث از که

 و کرده جرأت �� اگر ترکيب اين �� که دانستند � همه و بيندازند ديگر
 و اراذل اهانت و ��% و ضرب مورد ترديد بدون بدهد �5�A@ رأی خواست �

 اين بين تميز و بودند شده � GD ها آن �� که ها ای توده و مصدق طرفدار اوباش
 همان رفراندوم انجام )نتيج.���� � قرار بود، شده غيرممکن ديگر دسته دو
 انجام را $'� همين وی از پيش هم هيتلر چنانکه خواست، � مصدق که بود
 در و بود �  شورای �! � انحالل موافق درصد ٩٩آراء مجموع از. بود داده
 انحالل موافق رأی هزار ١٨ است، �#� هزار ٣ آن جمعيت که شهرها از يکی
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 .بودند داده �! �
 آمده بيرون گور از نيز اموات ديگر شهرهای از بسياری و شهر آن در ظاهراً 

 هم اموات که �#� بايد ��� يک از اما! بودند ريخته صندوق در را خود رأی و
 زيرا بودند، کرده ���� مصدق ��:�= انتخابات ساير و انتخابات اين در

 �@ از را خود جان بدهند، واقعی رأی بودند خواسته که ���� از �#� صدها
 .رسيدند &�� به و داده

 از درصد ٨٠ �#�% �  شورای �! � در که ��% �' انکار: مصدق جواب
 تغيير آنان که نکردم تضمين ولی اند، کرده انتخاب مردم را هفدهم ۀدور وکالی
 به و ندهند عقيده���A� پايدار دادند که هائی وعده �#���� انتخابات ��&" در که 
 بودند � � حقيقی ۀنمايند �! � آن در طهران نمايندگان که دانند �   همه. �'����
 دست آلت و کردند � � به *�4 دانند � همه که جهاتی به آنها از �2? ولی

 .نبردند سودی هم عهد : @ اين از و ���� استعمار مأمورين
 عرض سوم ��H آخر و اول �7A در فرمايشات جواب و رفراندوم به راجع

 .است شده
 را �  شورای �! � نمايندگی مصدق که دراز ساليان طی در : شاه ادعای

 و قانون اجرای و مشروطيت اصول جدی طرفداران از را خود همواره داشت
 و کرد � وانمود ���� برخوردار نمايندگان اکثريت طرفداری از که دولتی

	��� به ���8 ���� �#5�A� آزادی و آزاد انتخابات ستايش به و ورزيده 

 ترين 5�$ و ��� �! � ماه ��1 طی در مصدق همين.داشت اهتمام مطبوعات
"��� I�?& را کشور �D�� انحالل برای را مردم و نمود �شورای �!   � 

 و برد ميان از را آزاد انتخابات نمود، اقدام مطبوعات اختناق به برانگيخت،
���	
  اصول ���� به که اختياراتی تضعيف برای و نمود تمديد را ����

 پنجاه اساسی قانون و کرد را ���7 نهايت بود شده تفويض �� به مشروطيت
 *� زير کيفيت بدين بود، آمده دست به بسيار مجاهدت به که را کشور )��5

 .گذاشت
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 برای وسايلی ��:��� فراهم �� �C مصدق اقدامات اين )هم وصف ��
 ديکتاتور کشور در و رسيده خود آرزوی به توانست �' �' 	� شاه برانداختن

G J� مساعدت از کار آغاز در و بودم داده نجات را او جان �� که آن ��. بشود 
 همان از که بود واضح �� برای نکته اين باز بود، برخوردار �� حمايت و

. است �� )� �  برانداختن منظورش رسيد، وزيری ���A مقام به که روزی
 �� و بود قاجاريه منسوبين از او زيرا کرد، � تأييد را مسأله اين متعدد قراين
 است، �'	� هرچه بود اين سياستش و کرده �5�A#� شديداً  پدرم آمدن کار روی
 را آن نابودی موجبات ذّره ذّره و ساخته اعتبار � را پهلوی )� �  ��� �2
 پهلوی خاندان به ���8 وی دشمنی از که آن �� بپرسيد �� از اگر. ��� فراهم
" J� که است اين �� جواب نکردم، اقــدامی وی برعليه چرا بودم  خواستم �

. يابد توفيق ايرانيان �  آمال و �+��6 انجام به که بدهم ��� ���6 وی به
 افزوده پهلوی )� �  به ���8 او تهديدات ميزان به که هرچه� ��  ديدم �

 تسليم بيشتر ����� � سرچشمه ايران خارج از که ای عقيده يک به مصدق
 .کشيد � زبانه & 8% در ��E@ و ��KE از آتشی و شود �

 �! �. نداشتم دخالتی کمترين �� ��� �! � انحالل در : مصدق جواب
 نمايندگان از ای عده که بود اين $ � و نمود ���D � � هم را �  شورای
 دولت موافق که واليات نمايندگان از �2? و) �  )جبه نمايندگان(طهران
 و نمودند استيضاح را دولت. ������ قرار بيگانه سياست عمال تأثير ��D بودند،
 :��� انتخاب را يکی بايست � کار دو از دولت

�� �! � به جواب عرض برای). ١(�
 کار اين برای که اکثريتی و شود 
 و بود �' 	� �L5�H برخالف کار اين که ��� ��&< را دولت بود شده تهيه

 چنين نداشتند عقيده هدف به که نمايندگانی عده آن و رفت � بين از � � هدفت
 و بود �5�A@ دولت )روي �� است � � ۀنمايند که �! � کردند � استدالل

 چنين و ���� � � )��6 و صالح در ��� � دولت که کاری نداشت عقيده '$ 
� به را � � سال پنجاه+$  .برد �
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 ونمايندگان ��� خودداری جلسه در حضور واز نرود �! � به دولت). ٢(
 .بگويند خواستند، � هرچه

نظر به اينکه چنين عملی با رويه ی قانونی من مخالف بود بقا و سقوط  دولت 
خود را تابع رأی ملت  يعنی صاحبان حقيقی مملکت کردم که چنانچه با ابقای 
دولت موافق  است من بکار ادامه  دهم  واال دولت ديگری روی کار بيايد و بهر 

لت با اکثريتی  که در طريقی که صالح دانست عمل کند و همه ديدند که دو
تاريخ  مشروطيت ايران سابقه نداشت مورد توجه ملت قرار گرفت و ديگر 
راهی برای سقوط  دولت  نبود مگر  اينکه  شاهنشاه  تصميمات جلسه ی  پايگاه  
آلپ را بموقع اجرا گذارند و آرا يک ملتی  را به هيچ شمرند و دستخط عزل مرا 

ساله دوم زدن   ٢۵٠٠از شاهنشاهی  « رض کنم صادر فرمايند و جا دارد که ع
  )٨(» .ساله سلطنت  کردن چه مشکل ٢۵٠٠چه آسان ، در شاهنشاهی 

��

  مصدق در نامه ای  خطاب به سازمان دانشجويان  - � 

  ملّى ايران �جبه

بالفاصله  دستور اجرای رفراندوم داده شد و همه  ديدند  که ملت ايران با   «
  »:چه اکثريت  قريب به اتفاقی دولت را تثبيت کرد

  
   ١٣۴٣فروردين ٢٨  -احمدآباد 

كنم كه گفته  تقنينيه عرض مى ١٧ ۀاكنون شرحى راجع به نمايندگان دور... « 
نفر ديگر مخالف  ٣۵با دولت موافق و  نفر از آنها كه اكثريّت داشتند ۴٠شود  �-

نمايندگان مجلس طبق قانون انتخابات كه در دسترسم  ۀدولت بودند و چون عد
باره توضيحاتى داده شود كه چرا در  نيست بيش از اين بود الزم است در اين

انتخابات اين  )نظر به اين كه قبل از خاتم. نفر وارد نشد ٧۵مجلس بيش از 
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المللى الهه حاضر  بايست در ديوان بين از حقوق ملّت ايران مىجانب براى دفاع 
شد، بلوا و  خواستند در غياب اين جانب در هر محل كه انتخابات مى شوم و مى

غوغا برپا كنند و اين كار سبب شود كه حواس اين جانب متوّجه انتخابات گردد 
نمايندگان را  )ب بقيالمللى انجام دهم انتخا و نتوانم وظايف خود را در ديوان بين

و ملّت هم از اين عمل كه در  ٨موكول به مراجعت كردم و بعد هم انتخاباتى نشد
نداشتن نماينده  دانست خير مملكت شده بود اظهار عدم رضايت نكرد چون كه مى

. درمجلس به از اين است كه نماينده در مجلس باشد و به ضرر مملكت رأى بدهد
. كرد در مجلس شده بود تا چندى به وظايف خود عمل مىاين اكثريّت واقليّتى كه 

اى منحرف شدند و اكثريّت از دست رفت  انتخابات رئيس مجلس كه پيش آمد عده
كنند و طبق مقّررات قانون اساسى دولت را  و بعد خواستند از آن استفاده

 استيضاح كنند و از كار بيندازند و نقشه اين بود كه يكى از مخالفين دولت را
براى نظارت در كار اسكناس انتخاب كنند و او كه به بانك ملّى رفت گزارشى 

ميليون تومان از ٣٠٠بر عليّه دولت بدهد و ثابت كند كه دولت برخالف قانون 
حسين مكى كه [نشر اسكناس سؤاستفاده نموده است و چون دولت آن نماينده 

راى قانون در بانك را براى اج] وزيرى گرفته بود ظاهراً از شاه قول نخست
 )دعوت ننمود، دولت را استيضاح كردند و دولت نگرانى نداشت كه در نتيج

ميليون از اين وجه ٢۵٠استيضاح حيثيّاتش از دست برود چون كه متجاوز از 
توانست به علّت نبودن  براى اجرت كارگران نفت به كار رفته بود و دولت نمى

جهت بود كه دولت را  نگرانى از اين... عوايد نفت آنها را گرسنه بگذارد
اين بود كه طبق يكى از مواد . استيضاح كنند و هدف ملّت ايران از بين برود

مجلس تصميم گرفتم مدّت يك ماه در جواب استيضاح تأخير شود و در  )��� آيين
قطعى نداشت و بعد از يك ماه باز  )و چون اين كار نتيج مجلس حاضر نشويم

مجلس حاضر و عزل شود چنين به نظر رسيد كه تكليف  بايست در دولت مى
اگر ملّت با بقاى دولت . معلوم كند رفراندوم  )دولت را ملّت ايران به وسيل

نظر به اينکه .موافق نبود به ابقاى مجلس رأى بدهد و دولت از كار خارج شود
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کرد  توسل  به رفراندوم نقشه ای را که بر عليه  دولت  ترسيم شده بود خنثی می
رئيس  مجلس نزد من آمد و تقاضا نمود از اين کار صرف نظر کنم و من هيچ 
جوابی  نداشتم از اينکه بگويم به مجلسی که از خود  فکری  ندارد هرگز  نمی 

چنانچه بروم گذشته از اينکه بايد جواب استيضاح را بدهم و عزل  شوم  . روم
خود ببرم  و در آنجا  با خود   هدف  ملت ايران  را هم  بايد از مجلس  بخانۀ 

دفن  کنم و چون مذاکرات به نتيجه نرسيد رئيس مجلس رفت و بالفاصله  دستور 
اجرای رفراندوم داده شد و همه  ديدند  که ملت ايران با چه اکثريت  قريب به 

نظر  به اينکه راه ديگری برای عزل دولت نبود به  .  اتفاقی دولت را تثبيت کرد
شاه متوسل شدند که  اينجانب حاضر شدم از همه چيز خود بگذرم و دستخط شاهن

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

  ١٣٢٨ مؤسسان  ����
  

  ١٣٢٨حمايت انگليس در انتخابات مجلس فرمايشی  مؤسسان ����-١
  تحت  مقررات  حکومت   نظامی 

     
���<   ١٣٢٧بهمن  ١۵همانگونه که می دانيد پس از ترور نافرجام شاه در  

آب اصالح  انگلستان و  حمايت  شاه با تاسيس مجلس موسسان ناصر فخرائی،
و عمالً راه را برای ديکتاتوری که  اختيارات بيشتری گرفت قانون اساسی ايران

آمريکائی بر ضد  – انکليسی ٣٢مرداد  ٢٨خود هموار سازد که بعد از کودتای 
  .حکومت ملی دکتر مصدق به تجربه  لمس نموديم

چگونگی تشکيل »  بحران دموکراسی در ايران« فخرالدين عظيمی در کتاب 
شاه اينک « : مجلس مؤسسان برای اصالح قانون اساسی اينکونه شرح می دهد

 اعتقاد پيدا کرده بود که ساعد برای ترتيب دادن تغييرات در قانون اساس� 
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دولت « ميل نيست اما توانايی انجام اين مهم را ندارد، و بنابراين وجود يک 
در مورد کليۀ ] سفير انگليس درايران[ شاه و لوروژتل . مورد نياز است» قوی 

موضوعات مملکتی با يکديگر مشورت می کردند و ظاهراً روابطی حسنه 
نخست وزيری علی  در يکی از مالقاتهای آن دو، شاه فکر تدارک. داشتند

وچنين برمی آمد ) ١(منصور، يکی از نخست وزيران پيشين را به ميان کشيد، 
که او نيزمانند لوروژتل نسبت به انتصاب  تقی زاده ، دست کم  به سمت وزير 

 )٢.(کشور، نظر موافق دارد
شاه اميدوار بود، طبق توصيۀ لوروژتل، با بهره برداری از اعتبار تقی زاده 

ن يکی از معماران قانون اساسی ايران، وی را وادارد که يا به دولت به عنوا
بپيوندد يا خود زمامداری را در دست بگيرد موجبات  تجديد نظر در قانون 

اما انتخاب تقی زاده حتی به مقام وزارت کشور، با )  ٣.(اساسی را فراهم سازد
ز  ابقاء ساعد شخص او  نيز ا. مخالفت شديد تنی چند از درباريان موجه شد

در هر صورت، کنون چنين برمی آمد که او به همکاری )  �.(هواداری می کرد
با شاه  در زمينۀ  ترميم قانون اساسی تمايل دارد  ليکن آماده نيست هنگامی که 

  )�.(عملی کردن چنين برنامه ای مطرح است مسئوليت احرايی بپذيرد
به بررسی دقيق خود در  مقامات وزارت خارجۀ انگليس و آمريکا همچنان

با اينکه انگليسيها مواضع و . بارۀ موضوع قانون اساسی ادامه می دادند
را نسبت به اين مسئله تا حدی ماليمترکرده بودند، هوادار  دديدگاههای خو

آنان تجديد نظر در قانون اساسی را آخرين راه حل   . خويشتنداری و احتياط بودند
اه را وادار سازند که اهداف خود را نخست به می دانستند و می کوشيدند ش

  );.(تشکيل مجلس سنا محدود  سازد
لوروژتل ضمن قبولی اصولی نياز به ترميم  قانون اساسی بر اهميت روش و  

زمان  مناسب  برای اين کار تأکيد گذارده توصيه می کرد که گشايش مجلس سنا 
اين خط . اه قرار گيردو مشورت با سياستمداران ارشد و در کانون  توجه ش

مشی  يا روشی بود که وزارت خارجه انگليس با آن موافقت داشت و هژير نيز 
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که  اينک يکی از معتمدترين محارم شاه محسوب می شد  ديدگاههايی مشابه 
  .داشت

شخص شاه به حد کافی احساس اطمينان نمی کرد  که بدون  دست کم تأييد 
بنابراين او تا  فرا رسيدن  . به اقدام بزند ضمنی سفارت انگليس و آمريکا، دست

فرصت  مناسب، کوشش خود را بر کسب  تأييد  و حمايت  مشاورانش  متمرکز  
شاه به هنگام   ١٣٢٧بهمن  ١۵فرصت مورد انتظار زمانی پيش آمد که در . کرد

. حضور در مراسمی در دانشگاه  تهران از يک  سوء  قصد  جان به در برد 
کايت از آن داشت که حزب توده در محموع مسئول سوء قصد ر امر حهظوا

بوده  است،  ولی به گفتۀ برخی از اعضاء حزب، تنها کيانوری در ميان سران 
حزب از اين اقدام پشتيبانی کرده بود و اقدام او در اين مورد با اطالع 

رويداد مزبور يک فضا و وضعيت اضطراری پديد  آورد ) ٧.(همکارانش نبود
اه  بيدرنگ از آن بهربرداری کرد؛ اکنون لوروژتل متقاعد شده بود که که ش

احتماالً منجربه واژگونی رژيم « خود داری شاه از دست زدن به اقدامی قاطع 
مقامات وزارت خارجۀ انگليس و )  ٨. (»کنونی ظرف چند ماه آينده خواهد شد

ولی لوروژتل تأکيد می  )٩(همتايان آمريکايی آنها تا به اين حد  متقاعد نبودند، 
کرد که مجلس را منحل خواهد کرد و هدف اصلی او از اين کاراين بود که 
مشاوران خود و بيگانۀ خود را وادارد که حمايت کامل خود را از او دريغ 

در چنين شرايطی، ديگر مسئله اين نبود که چگونه می توان شاه را مهار . �	���
از انحالل مجلس که هم  مورد مخالفت انگليس  کرد بلکه اين بود که چگونه بايد
  . و هم آمريکا بود، جلوگيری کرد

شاه از حکيمی و سيد صادق طباطبايی، يکی از رؤسای پيشين مجلس نيز که  
هر دو درشمار مشاوران اصلی شاه در مورد تجديد نظر پيشنهادی در قانون 

ن از قبول دعوت اساسی بودند برای تشکيل دولت دعوت کرده بود، ولی  آنا
پيشنها )   ١١.(سرباز زدند مگر آنکه شاه سودای انحالل مجلس از سر به در کند

هژير مبنی بر اينکه شاه برنامۀ خود را در بارۀ  قانون اساسی به موقع اجرا 
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گذارد، ولی از انحالل مجلس صرف نظر کند، مورد قبول شاه، لوروژتل، و 
وزارت خارجۀ انگليس ضمن تأکيد برنياز ) ١٢.(کاردار سفارت آمريکا واقع شد

را مورد تأييد » دولت  قوی « به مشورت با سياستمداران ارشد، انتصاب يک 
قرارداد، دولتی که به هدف تشکيل مجلس مؤسسان تحقق بخشد ضمن آنکه برای 

  ) ١٣. (جلب  موافقت مجلس يا حصول اطمينان از بيرفی آن نيز کوشش نمايد
، که اصطالحی خوشايند برای »دولت قوی« اشتن يک مسلم بود که بر گم 

دولتی وفاداربه شاه، و قادربه تأمين مقاصد او در زمينۀ قانون اساسی بود، 
 .راستای تضعيف حکومت مشروطه تلقی می گرديد عنوان حرکتی علنی در

تشکيل چنين دولتی مورد پسند آمريکاييان نبود چرا که آنان از عواقب ) ١۴(
روشها و ترتيبات صحيح « جی آن نگرانی داشتند و از رعايت داخلی و خار

 شاه نيز به نوبۀ خود در مورد جانشين ساعد . جانبداری می کردند» &����
دچار ترديد بود، به هر حال داو طلبان زيادی که توانايی تشکيل يک دولت قوی 

شاه  از سوی ديگر، سوءقصد نافرجام به جان. را داشته باشند، يافت نمی شد
  .موقعيت ساعد را  تقويت کرده  مخالفانش  را دلسرد ساخته بود

ساعد از آغاز دورۀ دوم نخست وزيری، حتی بيش از پيشنيان خود،  در برابر 

اظهاراتی که او طی مصاحبه ای با خبرگزاری . مسئله نفت آسيب پذير بود

نفت بود،  ١٩٣٣رويتر بيان داشت، به منزلۀ به رسميت شناختن آشکار قرار داد 

سخنان مزبور به  )١۵. (قرار دادی که به نحو فزاينده ای مورد منازعه بود

اسکندری از دولت انجاميد که تهديد کرد در صورتی که ] عباس[استيضاح 

نمايندگان  موقعيت ساعد را در مجلس تثبيت کنند، وی مجلس را ترک خواهد 

استداللهای اسکندری  و اثرات آن بر نمايندگان، تقی زاده را که در )  ١۶. (�#�

در مجلس از شرايطی که تحت آن قرار وزير دارايی بود واداشت تا  ١٩٣٣سال 

داد مزبور منعقد شده بود واداشت تا در مجلس از شرايطی که تحت  آن قرار داد  

مزبور منعقد شده بود، پرده بردارد و افشا کند که وی وديگر کسانی که با تمديد 

آن » قدرقدرت« مدت امتياز مخالفت داشتند، در برابر رضا شاه، فرمانروای 
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اين سخنان توجه و هيجان  گسترده )  ١٧. (بيش نبودند» آلت فعلهايی« زمان، 

ای بر انگيخت و چشم  انداز راه حلی  را که انگليسيان می پسندديدند، بشدت 

همچنين اهميت و تأثير استيضاح اسکندری از اين رهگذر ) ١٨(تيره ساخت 

دگان افزايش يافت، استيضاحی که به هرحال از موافقت بسياری از نماين

  .برخوردار  بود

از ديدگاه ساعد سوء قصد به جان شاه درست در لحظۀ  مناسب صورت گرفته 

واقعۀ  مزبور وی را از مقابله با مجلسی علناً ستيزه جو رهايی داد و کابينه . بود

اش را قادر ساخت که با توسل به اقدامات شديد عليه مخالفان، موقعيت خود را 

. استوار کند���� ���	
دوباره برقرار شد، حزب توده  منحل و غير قانونی  

روزنامه نگارانی که نسبت به دربار بی احترامی کرده بودند ) ١٩(اعالم گرديد،

نمايندگان ناگزيرعقب . بازداشت شدند، و کاشانی به خارج از کشور تبعيد شد

نشستند، استيضاح اسکندری از دستورکارمجلس خارج گرديد، استيضاح ديگری 

. سوی رحيميان، پس گرفته شد، و دولت به رأی اعتمادی چشمگيردست يافت از

عالوه بر آن، اليحۀ برنامه هفت ساله به تصويب رسيد، مدت نطق نمايندگان 

جديد   اليحۀ، و )اقدامی که دولت قبالً سعی در تصويب آن کرده بود( محدود شد 

  .مطبوعات سرانجام مورد تصويب قرار گرفت

مؤسسان  با تشکيل مجلس چيز، نمايندگان ازمخالفت مؤثرهر  مهم تراز

پييشنهادی شاه ناتوان ماندند و حتی تا جايی پيش رفتند که برنامۀ شاه را کتباً 

  ) ٢٠. (تأييد کنند

بدين سان ساعد به عنوان شخصی که اشکار قادر بود آمادگی برای اجرای  

اشت و موفق شد خصايل مقاصد شاه را با قاطعيت نسبی همراه سازد، قد برافر

ديگر خود را که باعث شده بود شاه به انتصاب نخست وزير ديگری بيانديشد، 

  .تحت الشعاع  قرار دهد

انتخابات مجلس مؤسسان تحت مقررات حکومت نظامی به گونه ای  برگذار 
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اين مجلس . شد که اعتراضات فراوانی را دامن زد و از رسوايی بر کنار نماند

برگذار کرد و  ١٣٢٨ارديبهشت   ��٢١  ١جلسات خود را از پس از گشايش، 

شکل تعديل  شده ای از پيشنهادهای  تقی زاده  را به تصويب رساند  که طبق  

آن ماده ای به قانون اساسی افزوده شد که ترتيب کار را برای  کليۀ تغييرات آتی 

  ) ٢١.(در قانون  اساسی پيش بينی  می کرد

اساسی مورد تجديد نظر قرار گرفت و اختيار انحالل قانون  ۴٨همچنين اصل 

ترتيبات و نظامنامۀ داخلی مجلس، از قبيل مقررات حد نصاب، مربوط می شد 

  ) ٢٢.)به دو مجلس شورا و سنا واگذار  گرديد

اينک به نظر می آمد که شاه در پايان دادن به آن دوره از مشروطيت ايران که 

رايی پارلمانی بود توفيق يافته است، و اين امر ويژگی آن نابسامانی  و عدم  کا

با اينهمه، تجديد ) ٢٣. (تحولی مثبت يا به هر حال گريز ناپذير بشمار  می رفت

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

ل  شده بويژه  آنکه  تغيير مقررات مربوط  به طرز کارنمايندگان  به بعد  موکو

قبل از گشايش مجلس  مؤسسان، شماری از وکال، بخصوص بقايی، مکی، . بود

و حايری زاده  تکان ناشی از سوءقصد و پيامدهای آن را  پشت  سر گذارده و 

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

لت و دربار يا افراد مظنون  به مجلس مؤسسان، و نيز اذيت و آزار مخالفان دو

هدف حمالت دولت، بويژه )  ٢۴.( مخالفت، دولت را مورد استيضاح قراردهند

اقبال خود به . اقبال وزير کشور و سپهبد رزم آرا رئيس ستاد ارتش بود

سرسپردگيش به دربار اذعان داشت و اقداماتش عليه حزب توده و پافشاری او 

به داشتن  تمايالت توده ای بودند، نظام آموزشی  در اخراج معلمانی که مظنون 

کشور را دستخوش اختالل  کرده بود؛ سپهبد رزم آرا نيز از  سوء قصد به جان 

شاه به گونه ای مؤثر برای سرکوب مخالفان مخالفان، مداخلۀ نامشروع در 

  .انتخابات، افزايش قدرت خويش، و تقويت پيوندهايش با دربار بهره برده بود



����� � �	
�����
����� � ��	���� �������������� � ! "#$%

&�	'� �()*+,
-        ٤٧     

  

  

  

ندگان هنوز آشکارا بر بيم و هراس خود فايق نشده بودن و دولت بی آنکه نماي

بتواند منتقدان را خلع  سالح  کرده با پاسخهای قانع کننده ای به آنها بدهد، در 

) ٢۵.(نماينده رأی اعتماد گرفت ٩۶رأی از ٩٠با اکثريت١٣٢٨اوايل ارديبهشت 

)١٠ (  
  

به روايت   �	فرماي١٣٢٨چگونگی تشکيل مجلس مؤسسان  -  ٢
  دمحم علی سفری 

  
چگونگی  تشکيل  مجلس »  قلم و سياست «دمحم علی سفر در کتاب 

در اسفند ماه :مؤسسان  که بدستور  انگليسيها بود   اينگونه  به نوشته آورده است
پس ازاستراحتی که شاه بعد از سوء قصد داشت و عکسهائی از صورت باند 

ثنای فراوان چاپ می شد ونجات  او را  يک  پيچيده او در مطبوعات  با دعا و
می نوشتند، مصمم به اجرای تصميمات خود »  تفضل الهی «  و »  معجزه«  
او نمايندگان منتخب فراکسيونهای پارلمانی به اضافه  گروهی از بازماندگان . ��
چون تقی زاده، صدراالشراف، منصور السلطنه عدل ، » عصر مشروطيت« 

نخست وزير  و رئيس مجلس و ] ��$�[تشارلدوله و همچنين حکيم  الملک، مس
  .ديگران رابه کاخ  خود احضار کرد

در اين اجتماع شاه به شدت از اوضاع انتقاد کرد و گفت که دولتها را شما می  
  ...!آوريد و می برديد ولی گلوله اش را من می خورم

وطيتهای دنيا مشروطيت و دموکراسی ايران شباهت به هيچکدام از مشر... «
ندارد و به تصديق  مجاهدين صدر مشروطيت که عده ای از آنان در اين جلسه 
شرکت دارند و  قانون اساسی هم به قلم  آنها تدوين يافته اين نقض مشروطيت ما 
در آن موقع جنبه عمد داشته است واال ترديد نيست که تا توازن  بين  قوای 

  »...يزی عايد کشور نخواهد  شدعامله مشروطيت نباشد غير از فساد چ
شاه  سپس در بارۀ  تعادل قوای مجريه و مقننه اظهار نظر کرد و اعالم  
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  :داشت
و مقصود يافتن راهی ...مصمم شده ام که تشکيل مجلس مؤسسان بدهم... « 

است بتوان آن اصالحات   الزمه را به نفع کشور و اوضاع در موقع خود در 
بنابراين به دولت  دستور داده است  که وسايل ... قانون اساسی به عمل آورد

  »...دعوت مجلس مؤسسان را فراهم  نمايد
نخست وزير . ه فوريت تمامی مقدمات فراهم شد�به دنبال اعالم اين تصميم 

آئين نامه مجلس مؤسسان را به اطالع مجلس شورايملی رساند و مجلس 
بات �ن لایر برای هزينه انتخشورايملی هم اعتبار الزم را به مبلغ هشت ميليو

برای انجام ايدن مقصود ساعد کابينه . مجلس مؤسسان و مجلس سنا تصريب کرد
خود را ترميم کرد ودکتر اقبال از وزارت بهداری به وزارت کشور آمد تا 

رتخانه را در تشکيل مجلس مؤسسان و مجلس سنا زيرنظر اوظايف اين وز
تصويبنامه ای اعالم کرد که  شغل دولتی  هيأت دولت نيز به موجب. داشته باشد

  .سسان نيستMمغاير با عضويت مجلس م
تملق از شاه شروع شد و مطبوعات، همصدا با رجال صدر مشروطه به 

حکيم الملک  رجل صدر مشروطه در مصاحبه با مخبر کيهان . مداحی پرداختند
  :او گفت. ادعائی کرد که در سن و سال او بعيد بود

»  ... N+�  بزرگ قانون اساسی و مشروطيت ما اين است که اختيارات الزم
را به شاه جهت انحالل  مجلس نداده است و بنظر من هر گاه اين ماده بر قانون 

روزنامه  ( » ...بر قانون اساسی اضافه شود قانون اساسی ما نقض نخواهد داشت
  )١٣٢٧/  ١٢/  ٧  - ١٧٧١کيهان  شماره  

بنا به مصلحت، در آن روزها حرفی نزد ، اما در  همپالگی او تقی زاده 
  :کتابچه خاطراتش نوشت
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آخر هم مجلس مؤسسان درست شد و تصويب ...«
کرد که اصالً پادشاه حق دارد مجلس را بدون  

خيلی عالقه به کار ] شاه.[ مراجعه به سنا منحل کند
مرحوم هژير وزير دربار و آقای ساعد   . داشت

ده ای را که حکيم الملک و $. نخست وزير بودند
 مرحوم آميرزا سيد دمحم صادق طباطبائی ومستشار

هژير همه چيز را درست . الدوله بودند دعوت کرد
يک  شرحی نوشته بود که شاه در کشوی . می کرد

حضور : در آنحا نوشته بود. ميز خود گذاشته بود
مثل اينکه رئيس الوزرا به او ( اعليحضرت همايونی

ساعد گوش داد، بعد پرسيد من نفهميدم )  می نويسد
اين را  که می نويسد؟  گفت  شما می نويسيد گفت 

 ٢٨٩نقل  از صفحه  ( » !...من که روحم خبر ندارد 
  )زندگی   طوفانی 

  
  اقليت  دوره پانزدهم*
  
با صدور فرمان تشکيل مجلس مؤسسان و پايان  

، به خاطرعجله ای که شاه داشت در ايام ١٣٢٧سال 
انجمن نظارت بر  -١٣٢٨ششم فروردين  –وز نور

انتخابات مؤسسان تشکيل شد و يکی از همان  رجال  
صدر مشروطه  يعنی نصر الملک هدايت را به 

  .رياست آن  منصوب  کردند
اما در مجلس شورايملی آهسته آهسته نغمۀ  

 ١٣٢٨فروردين    ٢٣مخالفت ساز شد و در جلسه 
د از دولت ساعد حسين مکی ضمن بيان استيضاح خو

او را  به خاطر استقرار حکومت نظامی و تبعيد آيت 
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آ   کاشانی و توقيف  مطبوعات و ديگر موارد اعمال خالف  قانون به شدت 
  .مورد انتقاد قرار داد

اين . در اينجا ضرور است اشاره به وجود اقليتی شود که بعدها پرآوازه شد
که شاه با حکومت سر نيزه همه عوامل  ١٣٢٨اقليت در محيط خفقان اوايل سال 

اساسی تسلط بر حکومت را در اختيار داشت،  نخستين صدای اعتراض عليه 
مطلب را از زبان دکتر مظفر بقائی  کرمانی . اعمال دولت وقت را بلند کرد

  :يکی از افراد  اقليت اين دور  پی می گريم
 كه مواقعي همان در يعني ١٣٢٧ ماه اسفند خطرناك و تاريك آنروزهاي

 همان در بود شده تشكيل �' �B اين در موسسان �! � انگلستان بدستور
 حرفها اين هيچ آنروز ����B پايمال را �� اساسي قانون خواستند �> كه مواقعي

 مبارزه وارد و كرديم آماده را خودمان بزرگي بسيار مبارزه يك براي �� نبود
 �B> حسين آقاي يكي زاده حائري آقاي يكي بوديم �#� سه �� آنروز در.  شديم
 شده 
8� ها سينه در نفسها تمام نبود چيزها اين هيچ ديگر حقير بنده هم يكي
و بعداً به  .شديم مبارزه وارد �#� ماسه... آمد �'> بيرون �0> از صدا بود

همراهی آقايان آزاد و غالمحسين رحيميان، اقليت دورۀ پانزدهم  را تشکيل 
  »...داديم
در پيشگاه  تاريخ  چه کسی  « کتاب   ٢۴٠و �٢٣٩ ٢٣٧نقل از صفحات  ( 

، مدافعات  دکتر بقائی  در دادگاه  »منحرف  شد؟  دکتر مصدق  يا دکتر بقائی ؟
  )تجديد نظر

  
  زمزمه مخالفت *
  

) مکی، دکتر بقائی و حائری زاده( ، اقليت ١٣٢٨در جلسات فروردين ماه 
فروردين پس  ٢٣در جلسه . ستيضاح خود دادچند جلسه مجلس را اختصاص به ا

در اين . از سخنان حسين مکی، عريضۀ دکتر بقائی  خطاب به شاه قرائت شد
عريضه، دکتر بقائی از عدم اجرای قوانين و تضييع حقوق مردم و  توقيف 
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مطبوعات و مداخله نظاميان در امور کشوری و بالخره  مخالفت  با مجلس 
فروردين  نيز سخنان   مبسوطی  در   ٢٧او  در جلسه  .مؤسسان  ياد کرده بود 

ارديبهشت  کشيد   ٣٠راد  کرد  و دنباله آن به  جلسه  مورخ يهمين زمينه  ها ا
که دکتر  بقائی  به سختی  از مداخله  در امر  انتخابات  و ياجاد ديکتاتوری  و 

  .قتل  دمحم مسعود  انتقادکرد
در سمت رياست مجلس کامالً مطيع  در همين جلسه سردار فاخر حکمت که

[ اوامر شاه بود،  توضيحاتی   به بيانات دکتر بقائی در باره  قتل  دمحم مسعود  داد
ولی ] قتل  دمحم مسعود  توسط خسرو روزبه از سران  حزب توده صورت گرفت

چون  کثيری از رجال آن زمان از جمله سردار فاخر نظر خوبی نسبت به دمحم 
د، سردار فاخر ضمن سخنان خود از  مسعود به نيکی  ياد نکرد  و مسعود نداشتن
  :از جمله  گفت

خدا  رحمتش  کند  همانطورکه گفتيد  يا يک حقوق  کمی مشغول اعاشه ...« 
بود و با اشاعه  فاسد اخالقی پولهائی به دسست آورد و با چند  صد هزار تومان 

نکنيد، بگذاريد حقيقت را مردم آقای دکتر بقائی مملکت را خراب . از دنيا رفت
خواهم  ندارد ومن خودم جلوی ديکتاتوری را وديکتاتوری وجود .بدانند

����... «  
دربارۀ ) سايت دوران(مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سياسی: صفری. جمال[ 

 : يکی از  فسادهای سردار فاخر حکمت می نويسد
 جمله فاخراز سردار به معروف شيرازي الدين حسام حاج فرزند 
	'� رضا 

 سالهاي اكثر و در] طرفداررضا خان بود[ كه بود انگليس طرفدار سياستمداران
� ]آمريکالی –انگليسی١٣٣٢مرداد ٢٨شانزده و پس از کودتای[پانزدهم،  �! �

 رياست �'� 
#O �� او.  داشت عهده �� را آن رياست بيستم، دوره هيجده تا
 دوران فعال قاچاقچيان از و داشت دست يز� مخدر مواد ��� و دركارداد �! ��
���B
 شخصيت زيرمعرف دوسند شايد. �� �> محسوب پهلوي دمحمرضا 
  : ���� ��:� سردار
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  رئيس مجلس و فاسد مواد مخدر�

*�  : اول �

 ۴٩/;/٢١: تاريخ  ٣٢٧:  به
   ه ٢٩۶٧٣/٢٠: شماره:  از
 

�� ���� سردار: موضوع��  
  

 سناتور و بختياري احمدي و انتظام نصراله ١٧٠٠ ��$� ۴٩/;/١١ درتاريخ
�'� و رفته ايران باشگاه به اتفاق به نمازي ��8D6 نمود اظهار انتظام 
 �#� نمازي رسيد �'> ��� به سرحال ولي ديدم اروپا در را 
B'� ��:� سردار

 اين �#� احمدي. هستند �� منزل در هم جمعه روز و آمد ايران به روز ��1 بله
 كه �IC> حقوق �#� نمازي گذرد �> 0!� از اش زندگي 
B'� ��:� سردار

 كه را هايي خانه و رسد �'> جايي به كه 
+�&7 داشت اظهار انتظام. گيرد �>
P  ��0 �> استفاده آنها در ��0 �> عوض يا فروشد �> �6�HA� به كه را اي خانه 

 گرانتر ايشان از كه بود دستور البته فروخت گران خيلي فروخت امنيت سازمان
���A�.رياست درموقع ام شنيده ولي بله �#� نمازي �اتومبيل از نيز �!  � !� 

 ترياك را اتومبيل شيراز از آمدن و رفتن ��&" در �#� انتظام كرده استفاده زياد
 . است كرده �'> بازرسي �0> را او اتومبيل كه چون كرده �> بار ديگري چيز يا

 رياست كه زماني در ��:� سردار ���< ترياك 
'� مورد در:  يكشنبه نظريه
 �����0�>. دارد وجود شايعاتي مردم بين در داشت عهده به را �! �
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*� بعدي �
 ٢٠/٣/٣٧: تاريخ ٩٧٢-٣-٢: شماره

��: موضوع�  قاچاق ترياك 
 

 شيراز به � > شوراي �! � رئيس 
B'� ��:� سردار اخيرآقاي مسافرت در
 محصول آوري �'" به اش زاده  همشيره 
B'� بدرالملوك اتفاق به اليه ��4

 مذكور اتومبيل وسيله به ���� دو در وترياكها پرداخته خود امالك ترياك مزارع
 استحفاظي حوزه نقطه آخرين �� 
B'� ��:� سردار آقاي همراهي وبه

 تحويل معروف فروش  قاچاق ��B�>  �� به آنجا در و 
'� شيراز ژاندارمري
 شناسايي كارت داراي كه 
B'� بدرالملوك ���� همراهي نيزبه نامبرده و گرديده

 و سيگاري حسين تحويل و 
'� تهران به را ترياكها بود، �! � رئيس آقاي
 .اند نموده معروف فروشان  قاچاق داودي

 &��� ميزان به ترياك بهاي تهران به فوق ترياكهاي ورود از *� آنكه توضيح
 نموده تنزل � ١١٠٠ به � ٢٨٠٠ از آن گرم ٧۵ و يافته تقليل اي مالحظه

  ..]  .است
  
در جلسه اول ارديبهشت نوبت به حائری زاده رسيد و وی  نيز از تبعيد آيت  

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

  
  مصوبات  مؤسسان *
  
اين سخنان را حائری زاده درست در دقايقی عليه مجلس مؤسسان ايراد کرد  

اين . که نخستين جلسۀ مجلس  مؤسسان در کاخ  وزارت دادگستری افتتاح شد
همانی در همان زمان مورد بحث محافل سياسی  بود از ميزان تسلطی که شاه 
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  انتخابات مؤسسان. می خواست جاده آنرا هموار کند حکايت داشت�
�?� ��
وصف نشدنی صورت گرفت که بعدها بار ها و بارها مطبوعات و جلسات به 

  .عنوان  نمونۀ  يک اقدام  خالف قانون مورد بحث واقع شد
نفر که  اکثراً از وکالی   ٢٧٢حوزه  به تعداد   ٨٢اعضای مؤسسان  را از 

رای انعقاد مجلس بودند انتخاب  کردند  و تاالر اجتماعات کاخ دادگستری نيز ب
وی طی نطقی از عدم توازن و .آن در نظر گرفته شد و شاه خود آنرا افتتاح کرد

هم آهنگی قوای سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه و اينکه قوۀ مجريه  نتوانسته 
است با اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته و  اصالح  امور عامه نمايد و 

لوايح مفيد موفق نبوده و قوه قضائيه هم اساس قوه مقننه هم در تصويب بودجه و 
. عدالت و بنيان قضاوت صحيح رابه کيفيت مطلوب نرسانده،  يادآوريهائی کرد

ادامه اين وضعيت  ما را  برچاره  انديشی  و نجات مملکت و  تأمين  : او  افزود 
  :او اضافه  کرد که.  سعادت ملت  با تشکيل مجلس مؤسسان واداشت

ق شاه، در اولين جلسه مجلس مؤسسان ابتدا حکيم الملک به رياست بعد از نط 
هر دو دعا . سنی و بعد سيد دمحم صادق طباطبائی به رياست دائمی انتخاب شدند

به جای آوردند و وی را نخستين پشتيبان دموکراسی و  و ثنا  به جان شاه را
نمودند و   بزرگترين نگهبان قانون اساسی و حافظ حقوق ملت و مملکت معرفی

سپس به ايفای وظيفه يا که از  پيش تعيين  شده بود  پرداختند و با اصالح  اصل  
قانون  اساسی به شاه اين اختيار را دادند  که هر وقت  اراده  کند هر يک    ۴٨

اين . از دو مجلس شورای ملی و سنا را در آن واحد و يا جداگانه منحل کند
ان مدتها شاه  را رنج می داد و همواره در اين آرزوئی بود که  عدم دسترسی بد

اينک گلوله . اشتياق می سوخت که چرا شاه است و چنين اختياری  را ندارد
از نظر محافل  - هائی که از سوی جعبه عکاسی يک خبرنگارمجهول الهويه 

شليک شد ، امکان انجام اين آرزو را فراهم ساخت، سهل   -مطبوعاتی وسياسی 
  .برای ديکتاتوری آينده هموار ساختاست جاده را 

قانون اساسی تنها به اين فضاحت اکتفا نشد که وجود يا   ۴٨در اصالح اصل  
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عدم وجود مجلسين به اراده شاه باشد بلکه به دنبال آن، سلب اختيار تصيميم 
گيری از قوه مقننه نيز بدين صورت شد که اگر در امری بين دو مجلس اختالف 

ی مرکب از اعضای دو مجلس بطور مساوی  مطرح  شود و شد مطلب در هيئت
اگر او نظر . اگر مصوبه اين هيئت هم قبول نشد بار ديگر رأی شاه حاکم است

مجلس شورايملی را تأييد کند امربه اجرا می دهد واال مطلب تا ششماه  مسکوت 
چنين دست درازی از سوی . می ماند و بعد از آن بايد در مجلس مطرح شود

 می که همين قانون اساسی در اصل چهل و چهارم با صراحت اعالم داشته�+�
وزراء دولت در هرگونه امر مسئول .  شخص پادشاه از مسئوليت مبری است«

. اقتدارهر سه قوه مجريه و مقننه  و قضائيه  را متزلزل  ساخت» مجلسين هستند
طنت جای ولی همان دست و همان قدرتی که پدر او رضا خان رابر سرير سل

داد جای  برای  پسر او  اين قدرت  را از ملت سلب می کند و به او می دهد  تا 
  .هر چه  بخواهد انجام  پذيرد، همانگونه  که ديدم  انجام  پذيرفت

و به قدرت رساندن شاه و بی  ۴٨مجلس مؤسسان کذائی غير از اصالح  اصل 

قدرت ساختن قوۀ مقننه، کار خطرناک ديگری را هم بنيان گذاری کرد و  آن 

اصل الحاقی به متمم  قانون اساسی  بود  تا به موجب آن تغيير قانون اساسی و 

اسبی  که تشکيل مجلس مؤسسان در هر زمان و به موجب هروضعيت  نامن

برای طبقه حاکمه و يا شاه پيش آيد و قانون اساسی را مخل اميال خود تشخيص 

به موجب اين اصل الحاقی اگر هر يک از مجلسين خواه . دهد،  فراهم باشد

مستقالً و خواه  به پيشنهاد دولت  لزوم تجديد نظر در يک  يا چند اصل از قانون 

هم اين نظر را تأييد کند مجلس مؤسسان  اساسی يا متمم آنرا تصويب  کنند و شاه

�در همين مصوبه اصول . برای تغيير اصول تکميل می شود ��   �;  �٧  

قانون  اساسی و اصل   ٨قانون اساسی و تفسير مربوط به اصل هفتم و اصل  

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

يعنی برای تغيير و دستبرد و به اصول حتی  Q مورد تجديد نظر قرار گيرد
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زحمت تشکيل مجلس مؤسسان هم الزم  نيست و دو مجلس فرمايشی   قدرت  

  .قانونی  مجلس مؤسسان را پيدا کرد
  ١٨کارمجلس مؤسسان که روز اول ارديبهشت شروع شده بود، در  

شی، در ولی درخالل تشکيل جلسات اين مجلس فرماي. ارديبهشت به اتمام رسيد

پاسخ داد و  »  اقليت« جلسه علنی دهم ارديبهشت مجلس دمحم ساعد به استيضاح 

نفر به دولت  رأی اعتماد دادند و بدين ترتيب  ٩٠نمايندۀ حاضردر جلسه   ٩۶از 

  .تمام  اعمال خالف قانون  دولت را تأييد  کردند

و ازاين شاهکار  هميچنين شاه ازاعضای مجلس مؤسسان قدردانی کرد

برگزيدگانش چنان خوشحال شد که ادعا کرد حاال با اين مصوبات می توان گفت 

او حتی پا را فراتر نهاد و گفت  . که اقدامات مؤسسان برای اثبات مشروطيت بود

مشروطيت ما را که به وضع فالکت باری دچار  شده بود نجات « کار مؤسسان 

  .».داد
ستقرار پايه های ديکتاتوری موريت دولت ساعد در ا بدين تريتب نخستين م

» لندن« سلطنتی به نحو دلخواه و به همان ترتيبی که در مسافرت شاه به 
که محکم » تعهد « طرح ريزی شده بود به انجام رسيد و فرصت برای دومين 

  .کردن جای پای  نيمه متزلزل  شرکت نفتت جنوب بود، فراهم آمد

ری کرد و ريشۀ حيات اقتصادی شاه از موقعيت ممتاز بالفاصله استفادۀ ديگ

  .مملکت را نيز به دست  برادرش  داد

ارديبهشت عبدالرضا پهلوی سرپرست سازمان برنامه هفت ساله شد که ١٨در 

منصور (علی منصور: اعضای شورايعالی آن به سرپرستی وی عبارت بودند از

ل، ، دکتر مشرف نفيسی، احمد حسين عد)نجم الملک( ، ابوالقاسم نجم )الملک

ين جزايری، دکتر فضل هللا مشاور،  مهندس احمد زنگنه و دکتر  �دکترشمس ال

   ) ١١(.تقی  نصر که به  سمت مدير عامل سازمان منصوب  شد
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  تشکيل مجلس مؤسسان دوم  بدستور انگليس و در بار  -٣
  
دکتر مصدق  در «  دکتر مرتضی  مشير در کتاب پژوهشی خود تحت عنوان  

که  ١٣٢٨در بارۀ  تشکيل مجلس فرمايشی مؤسسان » پهلوی دوره قاجار و 
بعد از سوء قصد  ١٣٢٨درارديبشت  :خواست انگليس و دربار بود آورده است 

در جوی سراپا ارعاب وحشت رياست مجلس مؤسسان  ١٣٢٧به شاه در بهمن 
توصيه شده وزارت خارجه انگلستان انتخاب شد تا برخالف خدمات پدرش،  

هللا سيد دمحم طباطبائی در صدر مشروطيت وی آلت فعل بشود و شادروان آيت 
فاتحه آزادی و  دموکراسی رابا دادن اختيار انحالل مجلسين  به دمحم رضا شاه  

  .پهلوی  بخواند
برای پی بردن سوء نيت دمحم رضا شاه که هميشه طالب حکومت مطلقه   

رجه  آمريکا از قول اسناد وزارت  خا  ١٩۴۵استبدادی  بوده  در کتاب سال  
  :موری سفير کبير وقت آمريکا در ايران چنين  نقل شده است

عالء  وزير . نهار خصوصی با شاه  داشتم ١٣٢۴تير ماه   ٢٢در روز  « 
شاه  گفت تغيير پی در پی کابينه ها و دولتهای ضعيف .  دربار هم حضور داشت

درتی ندارد تا مجلس را شاه بسيار متأسف است از اين که ق. عاقبت خوشی ندارد
.  در واقع قدرت قانونی شاه کمتر از رژيمهای سلطنتی اروپا است. منحل سازد

اگر شاه چنين شخصی  را سر کار  . ايران به نخست وزيری مقتدر احتياج دارد
بياورد از طرف حکومت شوروی به نام مرتجع و فاشيست مورد حمله قرار 

ضر شخصی مثل قوام السلطنه الزم عالء گفت درموقعيت حا. خواهد گرفت
شاه گفت انگليسها به من . شاه  به اين پيشنهاد وی روی خوش نشان نداد. است

پيشنهاد کرده اند مجلس را تعطيل کنم واز ما آمريکائيها خواست که از پيشنهاد 
 ۴٠شاه گفت به تجربه دريافته است که . انگليسها حمايت کرده وهمکار کينيم

شد تا مردم مملکت من ياد بگيرند چگونه خودشان به سال  طول می  ک
شاه سعی می کرد که مرا قانع کند که از حکومت فردی . خودشان حکومت کنند
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من از فرصت استفاده کرده يادآورشدم با تجربه ای . او بدون مجلس حمايت کنيم
مام که طی سالها آشنائی به امور ايران دارم، معتقد شده ام  که مجلس ايران با ت

نقائصی که دارد که در سالهای اخير در مواردی که دولت و دربار گوتاه آمدند 
 -مصطفی الموتی ( » .از منافع ملی ايران در مقابل خارجيها  دفاع کرده است

  )  ۴٣٨، ص   ٣ايران در عصر پهلوی ، ج  
باری بر اساس دلخواه انگليسها مجلس دوم به رياست طباطبائی تشکيل شد و 

سه هفته ظاهرسازی قانون مورد نظر ديکته شده به تصويب رسيد و پس از 
  :قانون اساسی ايران به نفع شاه  به اين شرح اصالح گرديد ۴٨اصل 
ضرت همايون شاهنشاهی می توانند هر يک از مجلس شورای ملی و Dاعلي« 

درهر مورد . مجلس سنا را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمايد
مجلسين يا يکی از آنها به موجب فرمان همايونی می گردند بايد در همان  که

  .فرمان انحالل علت انحالل ذکر شده و امر به  تجديد انتخابات نيز بشود
انتخابات جديد در ظرف يک ماه از تاريخ صدور فرمان شروع شده و مجلس 

  .دديا مجلسين جديد در ظرف سه ماه از تاريخ  مزبور بايد منعقد گر
مجلس جديد که پس از انحالل تشکيل می شود برای يک دوره جديد خواهد  

  .بود نه  برای  بقيه  دوره مجلس منحل شده
  »... مجلس  يا مجلسين جديد  را نمی توان مجدداً برای همان علت منحل نمود

ضمناً همين مجلس پوشالی جهت اصالحات برخی از قانون اساسی به مجلسين 
�لی و سنای جديد اختيار داد که در باره اصول مشترک شورای م ��  �;  �٧ 

و  قانون اساسی و تفسير مربوط  به اصل  هفتم و هم چنين در اصل هشت قانون 
اساسی و اصل چهل ونهم  متمم  آن بالفاصله  بعد از رسميت تشکيل جلسه داده 

  .���و به شرط  حصول  دو سوم آراء  تغييرات الزمه  را به تصويب  برسا
مضجک است که مصبات مجلسين مذکور به تنهائی  کافی نبوده و بايد  ابتدا 
به تأييد شاه برشد وسپس به صحه ملوکانه موشح  گردد تا اعتبار اجرائی حاصل  

  !نمايد
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قابل توجه است که سردار فاخر حکمت ،يکی از پايه گذاران حکومت 
جالس مؤسسان اول و دوم  ديکتاتوری رضا شاه و دمحم رضا شاه پهلوی که در م

شرکت نموده و با دان رأی موافق، حاکميت  ملت  ايران را نقض ساخته است، 
کار وقاحت را به جائی می رساند که به هنگام  معرفی دولت رزم آراء با عدول 
از بيطرفی به شدت مورد اعتراض قرار می گيرد ودکتر بقائی و عبدالقدير آزاد 

راه  خيانت به مملکت قدم نگذاشته  بودند يکی يکی که هنوز نظير  سردار در 
  :فرياد  می زند که

  »!لعن و ننگ ابدی بر شما آقای سردار فاخر خواهد ماند« 
  :وديگری می گويد 
  ».شما سياست انگليس را تقويت کرديد 
  : بادی  به غبغب می اندازد و مدعی می شود و سردار 
بعد از مرگم ملت مجسمه  من را خواهد . ملت ايران مرا تقديس خواهد کرد«  

� F6  �عصر پهلوی ، ج درايران : مذاکرات مجلس  به نقل  از!!( » ��:�
٢١-٢٢ (  

از سوی  ديگر از اختيارات حاصله برای انحالل مجلسين کمتر استفاده ...  
بر فرض اينکه اقليت  �! �ت دولتها در امرانتخابات هر دو 5شده زيرا با دخا

کوچکی بر خالف ميل شاه و دولت به مجلس می آمدند، آنان هرگز نمی توانستند 
سرنوشت ساز باشند و اين امتياز برای وقتی به شاه  داده شده بود هر گاه اجانب 
منافعشان به خطر بيفتد با توسل به او مجلس را منحل سازند تا آنچه  را که می 

  .به دست آورند خواهند صد در صد
تيز اکثريت چشم گيربر گزيدگان مجلس از ميان   ٣٢مرداد  ٢٨بعد از کودتای 

سرسپردگان دربارو نوکران امتحان داده خارجيان در خانه ملت راه داشتند و از 
سنای ارتجاعی مخلوِق خويش کمترين بيمی وجود نداشت تا اقدام به انحالل 

ود که دکتر علی امينی تنها  مورديکه مجلس منحل شد وقتی ب. مجالس پيش آيد
مأمور امتحان داده  آمريکائيها به خواست آنان روی  کار آمد و  به شاه تحميل  
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شد که مجلس راببندد زيرا داماد وثوق الدوله و خواهرزاده دمحم علی شاه نمی 
  .خواست مانعی در سر راه خود داشته باشد

رای حکومت قلدری سرانجام علی امينی هم با افتضاح کنارگيری مرد و راه ب 
  .و استبدادی فراهم  ساخت

پس ازمراجعه به آراء عمومی  ١٧قبل از اين توسط دکتر مصدق مجلس دوره 
منحل شده بود ولی وقتی ذات ملوکانه با  ٣٢مرداد  ٢۵اه در پيش از فرار ش

کودتای سيا روی کار آمد مجدداً  انحالل چنين  مجلس وجود نداشته ای صادر 
  !کرد

  :جلد سوم  ايران درعصرپهلوی  آمده است که  ۴٧�در صفحه 
متن فرمان انحالل هم  . در دولت ازهاری نزديک بود مجلسين منحل گردد«  

دکتربختيارهم دريادداشتهای  خود . تهيه و در اثر اقداماتی جلوی آن گرفته شد
فتهای بعضی از نمايندگان می شد وکال خبر 5می نويسد او هم که  مواجه  با مخا

  » .داشتند که فرمان انحالل در جيب دارد�
  

  مخالفت  دکتر مصدق  با مجلس مؤسسان -  �
  

دکتر مصدق در دوره شانزدهم شديداً با مجلس مؤسسان قبلی و تدارک برای 
  :مجلس مؤسسان بعد مخالفت می کند و اظهار می دارد

 اساسی قانون در ��� تجديد �� �� نيستيم موافق مؤسسان �! � اين �� �� که
@5�A� گمان بنده بشود مطرح اگر هستيم  شورای �! � در ��4! يک ��% �

  .�� خواهد ايجاد � 
قانون اساسی را بايد نمايندگان حقيقی ملت تغيير دهند و هرگونه تغييری که 
غيرازاين باشد مورد تصديق ملت ايران نيست و کار مجلس مؤسسان بی ارزش 

قانون را بايد طوری  وضع نمود که اشخاص بد نتوانند . و غير مفيد می باشد 
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استفاده . استفاده  کنند. �بر خالف مصالح مملکت و به نفع خود را آن استفاده کنن
از حق انحالل بدون قيد و شرط گذشته از اينکه مجلس و مملکت را دچارمشکل 

تهديد به انحالل . ميکند برای نمايندگان مجلس هم متضمن ضررهای بسيارهست
حربه ظالمانه ای است که اشخاص مغرض می توانند بکار برند و نمايندگان را 

. ی که نتوانند  کوچکترين خدمتی به  مملکت بنمايندهميشه متزلزل کنند، به طور
بر فرض آنکه . اين مجلس مؤسسان قالبی است و ملت زير بار آن نخواهد رفت

شما بگوئيد مجلس مؤسسان اين قانون را تغيير داده قانونی که مخالف ميل مردم 
  ».باشد قانون نيست

يک  . ار می باشدحال ببينيم که دربار چه صورتی دارد؟ مرکز سياست در ب 
منظور اشرف، . ( واالحضرتی در دربار هست که درسياست دخالت می کند

به همين جهت با او . در انتخابات ادوار تقنينيه دخالت می کند) خواهرشاه است
توصيه می کنيد که اشخاص وکيل شوند و اشخاصی  که به اين . مخالف هستيم

که [ دارند ] ی[وسيله ديگر. �صورت وکيل می شوند برای ايشان شمشيرمی زنن
سازمان خدمات اجتماعی است که دولت چندين ميليون تومان را در اختيار ] آن

واالحضرت و عده ای که در سازمان هستند می گذارد و از اين پول استفاده  می 
.( دستگاه ديگر متنفذ در مجلس ارکان حرب است. و شمشير می زنند. ����

ده نمی گويم در اين مجلس اشخاصی هستند که با ��) مقصود ستاد ارتش است
بات تهران �نظر ارکان حزب حق دخالت در انتخابات را ندارد ولی در انتخ

  ».دخالت کرد
حمله مستقيم و اعتراض دکتر مصدق در اين نطق به اشرف و  سپهبد رزم (  

  )آراء رئيس ستاد ارتش  می باشد 
تصميمات مجلس  خواست لغودکتر مصدق با پيشنهاد ماده واحده ای در 

  : می نمايد که متن  آن به قرار زير است   ١٣٢٨مؤسسان ارديبهشت ماه 
نظر به اينکه درموقع تجديد نظر در قانون اساسی، مجلس   –ماده واحده « 

�! � ) ملغی شده(  ۴٨سنا  وجود نداشت  تا در موقع بروز اختالف طبق اصل 
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کند، ولی اکنون که مجلس سنا هست سنا انفصال مجلس شورای ملی تصويب  
هر وقت اختالفی روی داد،  راه انحالل باز است و مجلس سنا به وظيفه  خود 

��� در قانون اساسی را بايد مجلس مؤسسانی  نظربه اين که تجديد نظر. $'� �
بکند که اعضاء آن نمايندگان حقيقی ملت باشد و مجلس مؤسسان منعقد در اول 

اين شرائط را واجد نبوده است لذا امضاء کنندگان ذيل  ١٣٢٨ارديبهشت ماه 
برای جلوگيری از هرگونه جدال بين ملت و مجلس مؤسسان اول ارديبهشت، در 

قمری   ١٣٢۴ذيقعده    ١۴قانون اساسی مورخ   ۴٨خواست می نمائيم که اصل 
��� اين ماده واحد  که به امضا د» .به عنوان تفسير در محل خود برا قرار نماند

مصدق و عده ای از نمايندگان مجلس رسيده بود مورد تصويب  واقع  نشد زيرا 
با حمايت اشرف و رزم آراء رئيس  ستاد ارتش   ١۶اکثريت نمايندگان دوره 

  .انتخاب شده بودند
قانون اساسی سابق که دکتر مصدق بدان اشاره کرده است بدين  ۴٨اصل  

  :  شرح بوده است
طرف  وزيری  پس ار تنفيح  و تصحيح  سنا  به مجلس   هرگاه مطلبی که از« 

شورای ملی رجوع  می شود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثی مرکب 
از اعضای سنا و مجلس شورای ملی به حکم  انتخاب اعضای دو مجلس و 
بالسويه تشکيل يافته در مادۀ متنازع فيها رسيدگی می کند نتيجه رأی اين مجلس 

ای ملی قرائت می کنند اگرموافقت دست داد فبها واال شرح مطلب را را در شور
عرض حضور ملوکانه می رسانند، هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصديق 
فرمودند مجری می شود و اگر  تصديق نفرمودند امر به تجديد مذاکره و مداخله 

ثريت دو خواهند  فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل شدند و مجلس  سنا با اک
ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصويب نمودند فرمان همايونی به 
انفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعليحضرت  همايونی در همان 

بات  می فرمايند و مردم حق  خواهند داشت منتخبين  �فرمان حکم به تجديد انتخ
  ».سابق را مجدداً انتخاب کنند
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ئی که در قانون اساسی سابق پيش بينی شده بود آسانی  با چنين قيد و بندها  
امکان انجالل  خود سرانه مجلس ميسر نبود هر چند اصل مذکورهم معايبی 
داشت زيرا اظهارنظرشاه که مقام غيرمسئول به شمار می رفت مغايربا حاکميت 
مردمی بود و به عالوه ترجيح مجلس شيوخ بر مجلس شورای ملی تا به آن 

. بتواند تقاضای انحالل مجلس ملی را بنمايد، غير منطقی بوده استدرجه که 
معذلک اصالحيه فرمايشی تازه آن هم درآن چنان مجلس پوشالی در حکم  تجديد 
عهد استبداد بود که سرانجام شاه را مطلق العنان  کرد با آن  بدبختی سرنگون 

��. «)١٢(  
  

» مجلس مؤسسان «  بارۀ غير قانونی بودنددر نظريات مصدق  -  �
   ١٣٢٩مهر  ٢٧خرداد  و  �در مجلس شانزدهم  شورای ملی١٣٢٨

  

  مؤسسان ���� باب در
  ) ١٣٢٩خرداد  و     �از مذاکرات مجلس جلسه بيست وهفتم ( 

  

 به که �! � از ...«: مصدق در دفاع از حقوق ملت  با اين استدالل که 
 مردم اين از و �� تشکيل $'�� افکار خالف �� مؤسسان �! � عنوان�� 

 آزادی شهدای خونبهای يعنی اساسی قانون از که نبود آن در نمايندگی �'� به
 �' 	� صالح در آنچه امکان مرحله دراولين که ����% تصميم اينجانب ��� دفاع

 و �����% ايران � � عرض به است شاهنشاهی همايون اعليحضرت �FA و
85 �! � همين جلسه ١۶در�J� �4 نوشته آنهادرجرايد تمام که احتصارگفتم به� 

 ��% عرض جلسه خودرادراين نظريات اينکه است آمده ���� ��&2 باز اکنون
 قانون گويم �' ��. نمايم محول عزيزوبيغرض هموطنان بعهده را آن وقضاوت

 بايد را اساسی قانون گويم � ولی اليتغيراست بشراست �	� زاده  که اساسی
 مورد ���� غيرازاين که نغييری وهرگونه دهند تغيير � � حقيقی نمايندگان
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 از. معتبراست وغير ارزش � مؤسسان �! � وکار نيست ايران � � تصديق
 پادشاه � �� �� که گذرد �' قرن نيم هنوز عليه R رحمت مشروطيت ��� فوت

 وساليان ����� طبيعی $'� به �� جوانبخت پادشاه که واميدواريم ايم شده مواجه
 که نيست اين مستلزم خير دعای اين ولی �'��� برسرمامستدام بلندشان سايه دراز
 طوری رابايد قانون ����� قدرخوب هر ولو شود وضع اشخاص ��� از قانون
 آن از خود �#" در و �' 	� �L5�H برخالف نتوانند �� اشخاص که نمود وضع

 و �! � ازاينکه گذشته شرط و قيد بدون انحالل 
G از استفاده. نمايند استفاده
 ضررهای ��?'� هم �! � نمايندگان برای ��� � مشکالت دچار را �' 	�

 و ��� پيدا رسوخ مردم افکار در چقدربايد � � حقيقی نماينده يک بسياراست
 سزاوار آيا شود نمايندگی مقام 
�CI بتواند �� ���� جامعه اعتماد مورد چقدربايد

 آنها به مردم که مأموريتی از نمايندگان و شود ���D �! � ناگهان که است
 و �	�� دخالت انتخابات در دولت که است اين �� مطلوب. برکنارگردند اند داده

 وضعيات مردم برای بتوانند �� نمايند انتخاب خود مردم را �! � نمايندگان
 مغرض اشخاص که است ای ظالمانه حربه انحالل به تهديد ���� ايجاد بهتری

 نتوانند که بطوری ���� متزلزل هميشه را نمايندگان و ���� بکار توانند �
 چيزهايی �'�S5 ساير در انحالل کلمه از. بنمايند �' 	� به :��� کوچکترين

 بزرگ سياسی احزاب که �'�5	 در. کنيم درک را آن توانيم �' �� که فهمند �
 توجهی &��� اکثريت يک �! � در نتوانند آنها از هيچيک که وقتی دارند قوی و

 درانتخابات �� ���� � ���D را �! � انگلستان اخير انتخابات ��T دهند تشکيل
 بزرگی اکثريت �! � در حزب آن و ��� تقويت را دوحزب از يکی � � ��2

 در. نمايد $'� �' 	� به ���8 خود وظايف به مردم پشتيبانی �� و دهد تشکيل
S5�'� روی مختلفه احزاب نمايندگان و نيست بزرگ احزاب که هم ديگر 

 باز نمايد � ��&< درپی * را ها دولت و ���� ���D سياسی و �� 	 نظريات
 مردم اگر �� نمايند � دعوت حکميت به را جامعه و ���� � ���D را �! �
 عقيده همان دارای نمايندگانی واال ��4�� انتخاب وکال آن بداند ذيحق را دولت
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. نمايند آشنا مردم افکار از تبعيت يعنی خود وظايف به را دولت و ���� انتخاب
 های ماه �� هردوره نمايندگان که ��� � ���K تقنينيه ادوار آمار به نظری يک
�� يعنی �	��� وظيفه انجام حدی �� اند توانسته دوره آخر�
 هر �� ��4�� 

 در �+< و ���� موافقت چرا و چون � است آورده �! � به دولت که ای اليحه
 اند شده محتاج دولت به و آمده پيش ��2 دوره انتخابات کار که دوره آخر های ماه

 انحالل حربه اکنون ولی. اند کرده موافقت �' 	� ضرر به ولو دولت لوايح ��
 و است کرده متزلزل آخر �� اول از بلکه دوره اواخر در تنها نه را نمايندگان

 از توانند �' آمدی پيش هيچ �+��� در انحالل امکان صورت در که دارم يقين
 های سياست روی که لوايحی آن يعنی دولت لوايح �� و دهند بروز شخصيتی خود

 از مقصود گويند � که ۴٩ اصل به ���8. نمايند �5�A#� آيد � �! � به معينی
 اين مقصود بلکه بدهد رأی شاه نظريات �G��J �! � که نيست اين ��� تجديد
 توشيح به نمود تصويب ��2 چه هر و ��� ��� تجديد قانون در �! � که است
 هيچ چه ��� ايجاب را ۴٩ اصل تغيير لزوم استدالل اين ��% �' گمان ����

 �5�A#� قانون تصويب حين در شاه خيرخواهانه نظريات �� که نيست �! �
 توجه اظهارکنند �' 	� صالح در که عادی مردم افکار به اگر �! �. ���

 ���< شاه که است �'	� چطور صورت اين در شود � جامعه منفور ننمود
 صالح و خير راه در را �! � بخواهد و بدهد جامعه خير در امری دولت

 اساسی قانون ��'% ٢٧ اصل برخالف خيرخواه امرشاه �� �! � و ��� هدايت
 قوه اين و قوانين تهذيب و ���" است مخصوص که مقننه قوه« : گويد � که

���  و ��� �! � و �  شورای �! � و شاهنشاهی اعليحضرت از شود �
  ) ١٣(» ...�	�� موافقت» دارد را قانون انشاء 
U�4�� G قوه سه اين از يک هر
  
  



����� � �	
�����
����� � ��	���� �������������� � ! "#$%

&�	'� �()*+,
-        ��     

  

  

  

  مجلس مؤسسان يک مجلس به تمام معنی قالبی بود: مصدق   - ۶  

  ٧٣ �%$� ١٣٢٩ مهر ٢٧ �"� شانزدهم شورای �#"! مذاکراتاز 
  

دکتر مصدق در مورد مجلس مؤسسان فرمايشی و اختيارات شاه  بدينگونه 
 اين در خواستم �' گرچه موسسان �! � مسئله به راجع در اما:  بيان می نمايد

 ��1 اين در که داشت شهرت چون و کردند �8D6 آقايان ولی �C�% حرف باب
 �! � که اند کرده �8D6 و نشسته �! � در آقايان از �2? اخير روز

 فرمودند شاهنشاهی همايون اعليحضرت که بياناتی واز بسازند را جديد موسسان
 موسسان �! � آن نداند که نيست �� هيچ و دانند � مردم همه شود � استنباط

 به را �'�) است صحيح نمايندگان از ای عده( نبوده ايران � � نماينده اول
 را اول موسسان �! � آن �'�) وزير ���A به اشاره( دهم � &�% وجدانتان

 نداشته جرأت قدر اين ���� يک اگر بگوييد دانيد � ايران مردم حقيقی نماينده

G �' 	� اين وقت آن بدهد جواب را سوال يک که ����  ندارد �+�U و ��&

)��A� وزير V از بنده) اند نشسته �� اين که بودند آقايان همين همه FA� �'� 
 �#"! دانيد � ايران � � حقيقی نماينده را موسسان �! � �'� که *��% �

 �#"! يک خواستند �� اگر که بود )'�� �&� تمام به �#"! يک موسسان
� درست )'���� بهتر اين از ��� �� )	� V خيمه آقا �) بود بازی �


�3) کرد خواهم عرض �� اين و دارم زنده شاهد خودم بنده V زاده آشتيانی( 
 اين. کنيم � است فرض بود �  هم موسسان �! � همين که کنيم � فرض
 اصول مورد در که گويد � الحاق اصل است موسسان �! � خود الحاقی اصل
� آن ۴٩ اصل و اساسی قانون ٨ اصل و ٧ اصل تفسير و اساسی قانون ٧ - ;-

 يک است شده وضع اصول اين از �2? به ���8 که قوانين و سابقه به توجه ��
 �� خواهد افتتاح اصل اين تصويب از *� که ��� و �  شورای �! � در بار

 و نمود خواهند ��� تجديد اصول در مجلسين يافتن رسميت از *� بالفاصله
 داده تشکيل ��� �! � رئيس رياست ��D واحدی �! � منظور اين برای
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 همين آورد خواهند $'� به مجلسين آرای سوم ٢ اکثريت به را الزم اصالحات
 ندارد قبول را آن �� هيچ که ������ �! � اين اساسی قانون به الحاقی اصل

 اين مجلسين يافتن رسميت از *� بالفاصله کنيم قبول هم �� که اين فرض ��
 �WD يک مسئله&�+
 طلبکار �#" به قراردادها و قوانين در ��$� آيا که است 
 يعنی است مديون �#" به ��$� که اند العقيده ��#G $ '� تمام مديون �#" به يا است
 است ��&< 
+7 �=��� مديون از را خودش طلب معينی مدت در طلبکار اگر
 يک وقتی خواهد � شاه. شاه کيست؟ طلبکار. ايران � � کيست؟ مديون �� اين

 بايد وتو 
G �� و �5�A#% قانون اين �� �� که بفرمايند �X�� مجلسين از &����
 که وقتی است ايران � � مديون و است شاه طلبکار �� اين البته شود ��� تجديد


+7 قانون اين ���� به نکرد مطالبه را 
+7 خودش ��$� در شاه >&�� 
 اين و نرويد موسسان �! � دنبال وجه هيچ به ��% � خواهش جهت اين به است
ً  بنده نکنيد اقدام نيست شاهنشاه �FA صالح در وجه هيچ به که را کار  واقعا
 بنده �	��� خواهد � ای استفاده چه 
G اين از همايونی اعليحضرت که دانم �'

 �'�� قدر هر اعليحضرت کردم عرض بودم حضرت اعلی حضور در که وقتی
 اختيارات اگر است �� محفوظ �'� � ��J بشويد &��I خودتان برای اختيارات

 نفوذ توانند � کارها در او امثال يا �#� ���� که �' 	� اين در �� زياد �'�
���	�  ولی بگذارند محظور در را پادشاه �FA که �	��� کارهايی يک توانند �
 که وقتی+
 از �	�� وتو گذرد � که قوانينی نتواند و نشود &��I خودش برای 
 وتو 
G اين و موسسان �! � �� عقيده به داشت نخواهد انتظار �� هيچ شاه
 هرکس است بيشتر �� هر از ضررش شاه �FA برای که است اصلی يک
 اعليحضرت برای اصل اين که ��� عرض ايشان به بايد است شاه خيرخواه که

 )١۴(.است بنده عرض اين نيست صالح همايونی
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  مصدق ��	 ����� ساله يک  اختيارات
  

& % «  کتاب دمحم علی سفری  در 
که خود  روزنامه  »  و سياست 

��:�� «  نگار  پارلمانی نشريه 
وقايع  آن زمان مجلس » امروز 

در  : را اينگونه شرح می دهد
مجلس با رای اعتماد قريب به 
اتفاق نمايندگان مجلس، تصور 
عمومی بر اين بود که بار ديگر 
صلح و صفا سايه می افکند و 

امه  دولت دکتر مصدق برای اد
کار از کار شکنی های داخلی الاقل برای مدتی  مصون است، اما اين تصور 

  �
ساعت هم دوام نيافت زيرا با تمام شدن مدت اختيارات  ششماهه  دکتر  ۴٨
مصدق و نياز به تمديد  آن بر  ديگر طوفانی برخاست  که هرگز ارام نيافت تا 

ديماه ما ،  ١٨در جلسۀ . ��مرداد  ٢٨منجر به سقوط  دکتر مصدق در کودتای 
سيد باقر کاظمی وزير دارائی و نايب  نخست وزير از سوی دکتر مصدق اليحه 

همچنين برای رفع هرگونه  سوء .  تمديد اختيارات به مدت يکسال را تقديم  کرد
تفاهم در بارۀ  انحالل مجلس هفدهم تبصره  ای بر اين ماده واحده  اضافه  شده 

يحه اختيارات و اظهارات دکتر مصدق که باقر کاظمی در در اينجا ال.[بود 
  :]مجلس از طرف نخست وزير آنرا خواند می آوريم

 دولت ازطرف ای اليحه -)کاظمی آقای( وزيردارايی و وزير ���A نايب  
 آقايان اينجابعرض که فرمودند وزير ���A آقای جناب شودکه � تقديم

 . �����% �! � نمايندگان
 دولت که نيست پوشيده محترم نمايندگان آقايان برخاطر. �  شورای �! �
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 رت �6 �' 	� وضع که ���� ���� را امور زمام درحالی اينجانب
 .داشت ودرهمی بسيارآشفته

 ���J" وحصول �+��6 پيشرفت وبرای کرده کشوررخنه شئون درتمام اجانب
 فراهم طوری کاررا وترتيب کردند � �W84 بود �'	� که خود بهروسيله

 �� ��8�� رادعی و ���" هيچگونه آنان ومطامع �+��6 �+��� در بودندکه ساخته
 بهم ���8 را همه � � افراد بين در ونفاق اختالف آتش کردن روشن �� بتوانند

 اختالفات از ناشيه بعواقب آنانرا وپيوسته ساخته وظنين اعتماد �IC� وبی 
 و ���� ومشغول سرگرم ارزش�� خويش درسرنوشت بتوانند که �'��� ��
 .بينديشند ای چاره �' 	� گسيخته ازهم اوضاع وبرای �	��� دخالتی
 ��� وياس آشفتگی وقت هر که دهد � نشان اينطور �� وطن پرافتخار تاريخ

�
 در و کرده �!  ايرانی خداداد استعداد و ذاتی ازنبوغ پوتوی رسيده کمال 
 يا جويی وچاره نجات راه پيداکردن برای ها ومحروميت نوميدی طوفان ميان
 را کرده عوض را شوم وسرنوشت تقدير صفحه ومتهورانه مردانه اقدام يک

 .است گرفته پيش در را وکاميابی سعادت

� از او داخلی عوامل و اجنبی ظلم و فشار چون نيز دفعه اين ��X� � � 
 را دنيايی که وصميميت جديت نهايت �� و بيدارشد گران خواب از ايران

 دراز ازساليان وپس ���� ���� را خود مقدرات واداشت تحسين و باعجاب
���	
 مبارزات و کرد پيدا حقيقت صورت �' 	� دراين افکارعمومی 
 آن به کاری شدودرنتيجه $ � اجانت ايادی &J" برای ايران � � پردامنه
 که $�'��
 خدا بخواست کوتاه بسيار درمدتی رفت �' هم آن تصورانجام 
 و تشبثات بعدازهمه اجنبی را �� وطن وخاک گرفته انجام ايران � � واراده
 &J" سرزمين ازاين اجانب تجاوز دست زمانی دراندک و کرد ترک تالشها
 آهنگی هم ايران � � نيز ازآن *�. �� کنده �#��� تمام حقيقی وريشه ��4


#O همچنان بود شده 
��6 �� موفقيت اين آن براثر راکه خود کلمه واتحاد 
 خود از �� و کرد=��X� ادامه را پيروزی و سعادت راه بيمانندی فداکاری و 
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 از کشور درداخل که �=�� قوای �� اجانب بودکه يقين وضعی چنين در داد
 معنوی و مادی نفوذ اثر �� نيز خارج در و بودند کرده تدارک دراز ساليان

 اينجانب ودولت کردند � ايستادگی ايران � � اراده درمقابل باختيارداشتند
 بديهی ��� وبرابری مقاومت عظيم قوای بااين است �'	� که بهروسيله ناچاربود

 يا نداشت عادی وضع کشورايران سابقه وبی بزرگ مبارزه چنين دريک است
 مبارزات ازنتيجه بايست � � %41 ���Y� اجانب تسليم بسته دست وبازهم 

 که راهی است �'	� که بهروسيله ���� تقويب را دولت مردم اينکه ويا بشود
 ومجلس � � نبودکه ترديد وجای ���� بپايان شده طی باموفقيت آن مهم مراحل
 اينجانب بدولت غيرعادی وضع ودراين نمودند اختيارمی را دوم راه �  شورای

 اختيارات���  دهد انجام وفوريت ����$� است الزم که اصالحاتی �� دادند �
 که بود وجهاتی $ � مولود هريک درادوارسابق موضوعه قوانين که بخصوص

 عادی بطريق قوانين آن تمام واصالح کرد �' تطبيق امروز اجتماعی اوضاع ��
�� درحال که خواست � بسيارزيادی ���6 نيز�
 نبود فراهم �! � برای 

 ريختن برای است آمده پيش که استثنايی وموقعيت �  نهضت اين از بود والزم
 و بشود استفاده نهايت �  آمال حصول جهت صحيح اساس يک شالوده

 تصميم حال عين در و پذيرد انجام فوريت و ����$� است الزم که اصالحاتی
 شورای �! � �� نيز وقطعی نهايی � ����. 
 غيرعادی تصميمات غيرعادی دراوضاع که است براين رسم دنياهمواره در
 دراتخاذ اگرسرعتی نيست درپيش خطری که درموقعی زيرا شود � اتخاذ

 درزمان ولی نخواهدداشت درپی عواقبی ��8�� تصميمات�
�J: لحظه يک 
 ������ در �% وفرصت لحظه يک همان �'	� زيرا ���� ناديده نبايد راهم
 .پيداکند تاثيرفراوان � �

 بدون کردند 
� درمملکت را وضعی چنين چون محترم نمايندگان آقايان
 ماه ; مدت برای کلمه واتفاق نيت 
�� دهندباکمال بخودراه ترديدی اينکه

 مبارزه وادامه اجتماعی بهبوداوضاع برای که را لوايحی �� اختياردادند باينجانب
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 فرمودند مالحظه که چنان بگذارد اجرا �'�&" دهد � تشخيص ضروری � 
 بگذارد بيهوده را گرانبها اوقات ازاين ای لحظه اينکه بدون نيز اينجانب دولت
 باوضاع وتوجه و مفيد لوايح باوضع �� � �'	� آنجاکه �� دهد وهدر���� 

 مشاهده چنانکه و برگرداند عادی بصورت را تااوضاع کرد کشورکوشش
 کردند � بينی پيش اجانب چه آن تمام وعوامل $ � براثرهمين شود  �

 ايران � � تنها نه که ديدند وضوح وباکمال �� برآب �+7 داشتند که وتصوراتی
 که است سال دو به نزديک اکنون بلکه کرد مقاومت آنها تصور ازحد بيش

 واگر نموده �D'� وثبات واستقامت رويی گشاده �� را ای مضيقه هرگونه
 مبارزه بحقايق نخواهند بازهم جهانی سياست وگردانندگان ��� ايجاب ضرورت

 � ��  وتاهنگام ديگر ساليان توانست خواهد بتراشند موانعی راه دراين ��8�� *
 .دهد ادامه را ومقاومت ايستادگی اين نهايی نتيجه حصول

 آزمايش دوره ازپايان *� رسيده بتصويب مدت اين درطی که لوايحی����& 
 خواهد �  شورای �! � تقدم نهايی تصويب برای اختيارات ماهه �7 يعنی

��. 
 است اين ������ محترم نمايندگان آقايان بعرض خواهد � اينجا در که ای نکته

 اصالح برای اختياراتی ���� باين �� کرد � ايجاب &�8 ماه *�Z که اوضاعی که
 که مادامی داد نشان مدت اين آزمايش بلکه وجوددارد تنهاهنوز نه شود امورداده
�6��  اجرای درحين ونتوان ��8�� درپيش رويه اين کردن دنبال برای ���

 برای دنياپسند و اساسی ای شالوده و کرد رفع کاررا مشکالت و �+�FI لوايح
 است �'	� ريخت اند قرارداده تاراج و چپاول رامورد آن چيز همه که �' 	�
 �� حيله حريف و روبروشود ����� �� نکرده خدای مردم وفداکاريهای زحمات

 مرور واز بگيرد نتيجه خويش روزی شبانه *�� وسم مدام تحريکات از بتواند
 جها اين مراحل درتمام بتواند ايران � � اينکه برای. ��� استفاده خود ��#" زمان

 ورفع شده پيروزمند�A��� جان راقيه � � ودرميان رابکند موجوده ومصائب ها 
 شورای �! � جزاينکه نيست ای چاره ��� تحصيل ����8 ومقام موقعيت � 
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 به است ناگزير نيز او برگزيده دولت و ��� درک ���] را روز استثنايی شرايط
 ووسائل ابزار وتمام ���� آشنا خود سنگين وظيفه واهميت حساسيت����& 
 هيچکس برای استفاده ��U کمترين تامجال بگيرد دراختيار کاررا ومشروع&�� 

 .نمايند
 نه کشور امروز درشرايط کشوری ومطالبات اقتصادی مقررات مالياتی قوانين

 روز يک رفتن ازدست بلکه ���� تنظيم و تدوين ���� دقت و ��$� �� بايد تنها
 است قرارگرفته تاريخ دوراه �� �� که � � بحرانی زندگی از يکساعت گاهی و

 .بارآورد به جبران غيرقابل خطير ومسئوليت خطرناک عواقب است �'	�
 باآقايان کاررا مشکالت ناگزيراست وجدانی سنگين وظيفه نظرهمين از

 الزم ديگر بار که ��� عرض ���� صراحت �� و گذارد درميان محترم نمايندگان
 ديگراز چندی �� دهد اجازه او وبه خدمتگذاراعتمادکند باين ايران � � است

 استفاده دارد حياتی ضرورت �+��6 پيشرفت برای که اختيارات &���� وسيله
 .نمايد

 ابراز دولت اين به ���8 مجددا محترم نمايندگان آقايان عموم که بااعتمادی
 عرض بايد اند خواسته ���� ازاين خطير ��&" رادراين بحران رفع و اند فرموده

 ورفع �' 	� باوضاع دادن صورت و �� و مقدس منظور اين تامين که ��%
 راه اختيارات تمديد �C بيگانگان درمقابل وايستادگی واجتماعی اقتصادی بحران
 مندی عالقه و نيت 
�� به اتکاء �� جهت اين از. رسد �' دولت ���� ديگری
 بقيد ذيل واحده ماده محترم نمايندگان آقايان ���� ��&" و دوستی ووطن

 امکان آن باتصويب واميدواراست شود � پيشنهاد �  شورای �'! � دوفوريت
 ضروريست مردم عالقه مورد اصالحات ادامه برای که &���� اقدامات هرگونه
 داده اينجانب بدولت رسد ����� الزم �  مبارزه اين نهايی مراحل طی وبرای

 وبخواست تربرداشت اساسی قدمهای اوضاع بهبودموثر برای تابتوان شود
. برسانيم �T'� ای تازه بانيروی را مقدس مجاهده اين � � توانای واراده خداوندی

��A� دکتردمحم مصدق_  وزير . 
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 ١٣٣١ ماه امرداد بيستم مصوب قانون موضوع اختيارات - واحده ماده« 
 .شود � تمديد ديگر يکسال مدت برای انقضاء ازتاريخ

 تغييراتی انتخابات قانون درجدول اختيارات �'��� درصورتيکه -  تبصره
 تشکيل حدنصاب احراز برای ���G قانون که ازميزانی نمايندگان وعده شود داده

 �! � به جديد نمايندگان که مادامی تجاوزنمايد است کرده بينی پيش جلسه
  »....نخواهدداشت �2  دوره اکثريت نصاب 
� در تاثيری اند نيامده

هنوزنايب نخست وزير پشت تريبون بود که سمت شمال تاالر جلسه، همانجئی 
فراکسيون  نهضت ملی می نشستند وهمواره در گذشته اگرصدائی که اعضای 

بر می خواست در حمايت از دولت دکتر مصدق و پاسخ به اعتراض مخالفين 
دولت بود، اينک به عنوان يک گروه همصدا عليه  دولت جنجال برخاست و 
بيش از همه فريادهای گوشخراش حسين مکی بود که از جای خود برخاسته بود 

بهت و . وی تريبون مجلس که سيد باقر خان کاظمی ايستاده بود حمله بردو به س
نگرانی  تمام مجلس را فرا گرفت و ما که در لژ  مطبوعات مسلط  بر تمام 
مجلس بوديم اين نگرانی را مشاهده  کرديم و ترس   اين بود که که حسين مکی 

ولی حسين . �	�4 با نايب  نخست وزير گالويز  شود و اورا از تريبون  پائين
مکی  فرياد زنان يک صفحه ياداشت را محکم روی تريبون مجلس مقابل 

اين ژست . کاظمی کوبيد و همانطور فرياد زنان از تاالر جلسه علنی خارج شد
از سوی وی به منظور مخالفت با اليحه اختيارات  و ان کاغذ  استعفای وی از 

  .نمايندگی مجلس نيز به همين دليل بود
و مدعی روابط صميمانه تر از ديگران با » سرباز فداکار « او تهران و  وکيل

کرده بود و بدنبال » قيام« دکترمصدق، حاال  بدين صورت عليه دکتر مصدق 
خروج  او از مجلس، ديگران از اين گروه، چون دکتر مظفر بقائی، قنات آبادی، 

عضو فراکسيون نادعلی کريمی و يکی دونفر ديگرکه همگی عضو جبهه ملی و 
نهضت ملی بودند، فريادهای مخالف سردادند، آنچنانکه گروه چهل نفری 

در . درباری با لبخند رضايت ساکت و صامت به اين صحنه نظاره داشتند
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حقيقت کاری که انتظارش از آنان  می رفت، ياران گذشته دکتر مصدق عهده 
  .خالفان  بوددار شدند و وظيفه يا  به به عهده گرفتند که در عهده م

تشنج آنچنان باال گرفت که ادامه جلسه ممکن نشد و با فريادهای گوشخراش 
مخالفين، تاالر جلسه علنی خلوت شد وسرو صدا به سرسرای مجلس انتقال 

طبيعی بود که کمتر کسی از تصميم دکتر مصدق ازاليحه اختيارات يک . يافت
شورايملی بين خبرنگاران در آن روز تمام  وقت در مجلس . ساله رضايت داشت

استنباط  . مطبوعات داخلی و خارجی و نمايندگان بحث پيرامون همين مطلب بود
اين بود  که در مجلس زمينه برای تصويب چنين اليحه ای فراهم نيست زيرا  
گروه چهل نفری در باری به طور کلی در حاليکه سکوت اختيار کرده بودند نه 

اين اليحه تمايلی نداشتند، اصوالً تمام سعی و تنها به دادن رأی موافق با 
در ميان سی و چند نفر . فعاليتشان را در سقوط دکترمصدق تمرکز داده بودند

عضو فراکسيون نهضت ملی هم که طرفداران دکتر مصدق بودند اکنون شکاف 
امثال دکتر بقائی، مکی، حائری زاده، علی زهری، . عميقی برمال شده بود

س قنات آبادی، نادعلی کريمی و در رأس همه آيت هللا  کاشانی يوسف مشار، شم
به عنوان رئيس مجلس از مصدق جدا شده بودند و با اين ترتيب به ظاهر  

  .استنباط  غير از اين  نمی توانست باشد  که اين اليحه  تصويب  نخواهد  شد
در اين  جلسه  همانطور که اشاره  شد نخستين  معترض مکی  بود که از  جا  

  : بلند شد و  گفت 
 ازنمايندگان ای عده( روم ومی ��% � تقديم �! � ازوکالت را استعفايم بنده...«

) سکوت به دعوت - رئيس زنگ -شديد حضار همهمه) (احسنت. احسنت-
 )آمد �2'� تماشاچيان ازطرف تظاهراتی ��&" دراين(

 �! �9 �� هم کننداين � خواهند � هرچه_  بهادری
  .اند کرده ازدستور & �8�GJ تقاضای چندنفرازآقايان - رئيس نايب 
 & �8�GJ ��&" آورده پيش اين دولت که جرياناتی حاالبا اين – زاده حائری 

  » ....شود يکسره بايدتکليفش ازدستورنيست
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حسين مکی صحبت شد و مهندس رضوی با   در اين جلسه  پيرامون  استعفای
توجه به آئين نامه مجلس و حد نصاب اظهار داشت بايد روشن شود که آقای 

روز هم وقت برای پس گرفتن   ١۵مکی از اين لحظه و کيل هستند يا نه چون 
در اين هنگام برای اولين بار پس از سی ام تير، بار ديگر مير . دارند

هدی ميراشرافی از جناح درباری و درخدمت منافع  سيد م: فری6جمال [اشرافی
 از راديو در« مرداد  ٢٨انگليس بيگانگان، همان کسی است در روز کودتا 

��2 . ���� قطعه قطعه را او يافتند را فاطمی دکتر هرجا �� خواست � کودتاچيان
عبدالکريم انواری در کتاب خاطراتش بنام  .اعدام شد ۵٧از انقالب بهمن 

سيد مهدی ميراشرافی « : ی می نويسد�ميراشرا ۀدر بار« درتالش استقالل «
به بعد درصف ضد  ١٣٣١تير ماه  ٣٠نماينده مجلس شورای ملی، که از 

روزنامه آتش را به طرفداری از شاه و سپهبد . �� آمخالفين دکتر مصدق در 
ن فحش های وقيحانه نثار آمنتشر می کرد ، در  زاهدی نخست وزير کودتا

دگی و رسيندگی �با استقرار حکومت کودتا، دو کارخانۀ باف. مصدق می کرد
به وسيله  اميد  نجف بعد از پيروزی انقالب . اصفهان را در اختيارش قرار دادند

جرآت اعتراض ]   ۴٨، ص  ».آبادی  حاکم شرع اصفهان به اعدام  محکوم شد
د و ضمن تجليل از مکی  گفت که بايد درمجلس  بماند  و به نايب  رئيس  پيدا کر

نايب رئيس   و ناظرزاده منشی و مهندس حسيبی مشاجره لفظی درگرفت و
 : خطاب  به مير اشرافی  گفت

 اظهارنظرنفرماييد - رئيس نايب
  .بايداظهارنظربکنم بنده - ميراشرافی

  .��% بشمااخطارمی بخوانند دستوردادم بنده - رئيس نايب 
 .���% از اخطار شما می اخطاربکنيد مگر من  - ميراشرافی 

 .��% بشمااخطارمی نکنيد توهين  - رئيس نايب
 توهين -ميراشرافی '� %��. 

 .دهيد دستورمی چه،  �4'� آقا کنيد � توهين - حسيبی مهندس
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 �� هم دوکلمه زنيد � حرف همه شما اين است مربوط بشماچه  -  ميراشرافی
 .زنم � حرف

 .است چيزعجيبی زنيم � ادب باکمال را ماحرف - حسيبی مهندس
 .زنم � حرف ادب باکمال هم بنده است چيزعجيبی  - ميراشرافی

 بشودآقای رعايت بايد کارکه دارد ترتيبی آخريک  - رئيس نايب	� 
�� 
 درهمين ودرواقع کردند تقديم �! � به $ � درجلسه را شرح واين اند نوشته
 ايشان شود �' ايشان بعقيده راجع هم ای ومذاکره رسيد �! � باطالع جلسه

 را ايشان که کرد خواهيم �2 ماهم البته دارند روزوقت ١۵ ايشان شود �'
 فعالدرمرکز که است اين است توجه &��� که ديگری موضوع بکنيم منصرف

 ايشان وچون است �! � تشکيل برای نصاب حداقل واين نفرحاضرداريم ۶٩
� اين دارند را استعفايشان اختياراسترداد روز ١۵ J� پيش  ازاين که آيد �

 که البته - دکترشايگان( شونديانه � محسوب جزحدنصاب ايشان ��$�
 محسوب� ���� (  

 اظهار موضوع باين راجع نتوانستم بنده چون...«: نايب رئيس اضافه کرد
 �	�% نظری���6 بجلسه اينجا که ازآقايان ��% �+��H: تاين برويم � J� 

�
 » ....بشود 
بعد از جلسه خصوصی، مجدداً جلسه علنی تشکيل شد و قرار شد که با توجه 
به مذاکرات جلسه خصوصی، طبق آئين نامه استعفای مکی درجلسه آينده قرائت 

  : مهندس رضوی ضمناً اعالم کرد. شود
» � J� محترم نماينده ميراشرافی آقای بودکه تندی سخنان به ديگرراجع 

 فرمودند بنده به ���8 وهمچنان ناظرزاده آقای محترم ازمنشيان يکی به ���8
  » ...حضور ����" توبيخ يعنی دارم را نامه آئين اجرای تقاضای ازآقايان بنده
دراين موقع ميراشرافی ضمن تجليل از بيطرفی مهندس رضوی در اداره  

جلسات که قصد توهين نداشته و عذر خواهی کرد و بدين ترتيب اين غائله که 
  .بار ديگر ميراشرافی آغاز کرده بود ختم  شد
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در گزارش مجلس دربارۀ تصميم نايب رئيس مجلس نسبت : جمال صفری [  
  :به وی و منشی اش نموده ،  اينگونه  آمده است  به توهينی که ميراشرافی

 آقای درباره نامه آيين ١٠٢ ماده اجرای به دائر رئيس نايب آقای تقاضای -
 .ميراشرافی آقای عذرخواهی از *� ايشان انصراف و ميراشرافی

� - رئيس نايب J� نماينده ميراشرافی آقای بودکه تندی سخنان به ديگرراجع 
 بنده به ���8 وهمچنان ناظرزاده آقای محترم ازمنشيان يکی به ���8 محترم

 ����" توبيخ يعنی دارم را نامه آئين اجرای تقاضای ازآقايان بنده فرمودند
  .حضور

 شود � بکنندتمام �8D6 ميراشرافی آقای  - شبستری
 نکردم توهين بنده - ميراشرافی

 بايدرئيس نماينده درباره حضور ����" درموردتوبيخ - ١٠٢ ماده) - رئيس نايب
 وجلسه جلسه درآن مزبور نماينده تصويب ودرصورت بخواهد رای ازمجلس

�2� G
 وشرکت وکميسيونها �2� جلسات وهمچنين $ � جلسه اطاق ورودبه 
 نماينده �! � رئيس �� تصويب مجازات که رانداردهمين درامورمجلس

 جلسه رئيس ننمايد اطاعت وهرگاه نمايد � جلسه از بخروج دعوت مزبوررا
 جلسه تشکيل ��� � راختم��K است روزنيزممکن درهمان. 

 فرماييد؟ � اجازه - ميراشرافی
 بفرماييد - رئيس نايب

8 -  ميراشرافی J� بايشان بنده فرمودندکه رضوی مهندس آقای جناب که 
 صحيح( است شده 
��6 تفاهم ��U برايشان ��% � خيال داشتم قصداهانت

 جلسه درهمان دهد � استعفا ای نماينده وقتی نامه آئين �G��J اينکه برای) است
�2 $ � درجلسه که گويد � نامه آئين ٢١۴ شودماده �' قرائت اش استعفانامه� 

�% بنده و رسد � نمايندگان �����\ ��X� که بود ناظرزاده آقای جناب به 
 توهينی &�H بنابراين و بشود قرائت نبايد جلسه دراين �	 آقای استعفانامه

 &��I احترام رضوی مهندس آقای جناب به ���8 هميشه بنده ندارم و نداشته
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 وبااينکه اند کرده 
#O را خودشان طرفی � هميشه ايشان اينکه برای هستم
 محفوظ هميشه را خودشان هستندبيطرفی �  نهضت فراکسيون $?� ايشان
 رفتار يکسان نمايندگان آقايان همه به ���8 تبعيضی هيچ وبدون اند داشته
8 ويک �	�% استفاده خواهم � ولی) است صحيح( اند کرده J� اينجا  هم را

 هيچکس اينجا که �����% حسيبی ومهندس دکترشايگان آقای جناب بعرض
 بنده چون بنابراين. وکيل ترنيست ازهيچکس��8H$ توهين �'� هرکس هستم 

 درجلسه �	�% توهين بايشان �� باشند که انتظارنداشته ��% � خواهش �	��
  . هستند &��I احترام برايشان راهمه دکترشايگان آقای که کردم عرض گذشته
 پذيرم � کنندبنده صراحتاعذرخواهی ميراشرافی اگرآقای - رئيس نايب

  .اثربده ترتيب اينجانب تقاضای به نامه آئين بايد طبق �! � صورت درغيراين
 ��% &��" را ����5�2 حاالاگرنتوانستم کردم عذرخواهی بنده - ميراشرافی 

 .کرد خواهيم �8D6 باهم رئيسه هيئت درجلسه
  . دارند عادت جورش بهمه ميراشرافی آقای - ناظرزاده

  ...] شدم  &��" جمله باهمين بنده - رئيس نايب

  

  ديدار  با دکتر مصدق * 

  
يکساله دکتر مصدق که در واقع تمديد  همان واکنش در برابر اليحه اختيارات 

اختيارات ششماهه بود به صورتی زننده بخصوص از سوی اعضای  فراکسيون  
حسين .  نهضتئ ملی که عضو جبهه ملی هم بودند ، در مطبوعات انعکاس يافت

مجلس به منزل  خود رفت و دست به يک کار تبليغاتی و در  زمکی  با خروج  ا
  :او بر روی کاغذی که به در خانه خود چسباند نوشت. زدعين حال نوظهور 

حکومت نظامی  و  �قانون امنيت اجتماعی و نظر به ماده   ٢نظربه ماده ... «
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سرباز ... نظربه عدم مصونيت پارلمانی با کمال تأسف از پذيرائی  معذورم
  ».بازنشسته وطن، حسين مکی 

مکی  انعکاس  شديدی  در  طبيعی بود که چنين مخالفت آشکار از سوی حسين
حسين مکی بالفاصله نيزبه علی اصغراميرانی مدير مجله . محال  سياسی داشت

خواندنيها اعالم کرد که قصد دارد در آن مجله به کار روز نامه نگاری مشغول 
  .شود و از سياست کناره گيری کند

ت اين پيشنهاد جالب بود، چون عکس و تفضيال بهره برداری اميرانی از 
مجله خواندنيها چه درمجله خودش و چه در ديگر  مکی را در دفتر حضور

  .مجالت  و روزنامه  ها منتشر  ساخت
مخالفت عليه اختيارات يک ساله در مطبوعات چپ و راست آغاز  شد وبار  

  .ديگر راست گراها و چپ گرا ها متفق الرای  شدند
سر دبيرش رحيم نامور عضو برجسته حزب توده : ص.ج[ روزنامه شهباز 
  :����  ١٣٣١ديماه   ٢١در شماره ] بود

بساطی که دکتر مصدق گسترده است . ديکتاتوری که شاخ و دم ندارد« 
  »...رسواترين اشکال ديکتاتوری فاشيستی  است

آن فراکسيون  بارديگرگروههای مختلف سياسی به فعاليت پرداختندکه مهمترين 
اعضای اين فراکسيون برای پيدا کردن راه حلی جلسات مکرر . نهضت ملی بود

�تشکيل دادند و سرانجام  برای مذاکره  با شخص دکتر مصدق از ساعت   �2�
  .از ظهر تا ده شب در منل ايشان تشکيل جلسه دادند

سال به در اين جلسه پيشنهادهای مختلفی شد که از آن جمله تقليل مدت از يک
ششماه، ولی دکتر مصدق  د ر تمام موارد از نظريه  خود دفاع  کرد و از جمله 

  : خطاب به اعضای فراکسيون گفت
منظور اصلی از تقاضای اين مدت اختيارات فقط و فقط  برای حل مسئله ... « 

نفت  است زيرا دراين چند روزۀ اخير مذاکرات اساسی جريان دارد که تا اندازه 
  »...اميدواری استای باعث 
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  :دکتر مصدق در اين ديدار به اعضای  فراکسيون  حامی  خود در مجلس گفت
به هر حال من هيچوقت از مجلس توقع شاقی نکرده ام و  اکنون هم ... «

اختيار کامالً در دست آقايان است اگر به مصلحت مملکت می دانند رأی به تمديد 
ولی نکته الزمی که بايد به . فرماينداختيارات بدهند و اگر نمی دانند لطف ن

استحضار آقايان برسد آنست که تمديد اختيارات هرگز سلب قدرت قانونی از 
مجلس محترم نمی نمايد و هر وقت مجلس از دولت راضی نباشد، ساده ترين 

  »...راه چاره  همان رأی عدم اعتماد است
تم کار نفت  قصد دکتر مصدق همچنين به ياران خود اعالم کرد که بعد از خ

پس از بحث مفصل، اعضای فراکسيون متوجه . ادامه زمامداری نخواهد داشت
شدند که دکترمصدق از آنچه به مجلس داده است عدول نخواهد کرد به همين 
جهت تصميم به شوردر جلسه سری و اعالم رأی گرفتند و دکترمصدق از جلسه 

  .ز اليحه اختيارات  يکساله بودنتيجه تصميم  فراکسيون  پشتيبانی ا. خارج  شد
دکترمصدق، پس ازاعالم نتيجه رأی فراکسيون جلوی پله های طبقه دوم 

پس از خروج اعضا، نويسنده از دکتر . منزلش اعضای فراکسيون را بدرقه کرد
دکتر مصدق با وجود خستگی زياد به تقاضای . مصدق تقاضای ديدار کردم

لمعمول سعی  کرد از بيان  مطلبی  که مالقات پاسخ مثبت داد، منتهی حسب ا
چون گذشته ابراز » �C« ايشان  با تعارف يک . ايجاد جنجال کند خود داير نمايد

  :محبت  خود را نشان  داد ولی  لبخند  گفت
ضمن خوشوقتی از ديدار و تشکر از اينکه تا اين وقت شب در انتظار « 

  »...نی که حاضر نيستم مانديد، چنانچه  قصد  مصاحبه  داشته باشی می دا
به ايشان گفتم  که فقط بفرمائيد نتيجه مذاکرات امشب شما به کجا  کشيد؟  باز  

�#� ��A85 ��:  
  »9... مذاکرات آقايان نمايندگان مجلس که نمی توانم چيزی عرض کنمزمن ا« 
  :پرسيدم  که نتيجه  مذاکرات چه بود؟ دکتر مصدق  گفت 
ه  از اطاق بيرون  بودم و نمی دانم آقايان چه خودت شاهد بودی که بند... «
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  »...!تصميمی گرفته اند
البته  در شماره روز بعد  با خترامروز حدود چهار ستون مطلب از اين ( 

Xاشاره شد«  کرا چاپ  شده بود  که به قسمتی  از اا�(.  
  

  مسکوت  ماندن طرح* 

  
مصدق را با طيف وسيع تظاهرات و پشتيبانی بی دريغ، بار ديگر دکتر 

  .���G ��:�»  افکار عمومی «  ياری
تظاهرات در تهران وشهرستانها و سيل تلگراف و طومار به مجلس شورايملی 
موجب شد که علی رغم  کار شکنی ها، مجلس برای رسيدگی به اليحۀ 

  .اختيارات  تشکيل جلسه بدهد
می کرد  دکتر ديماه که دمحم ذوالفقاری آن را  اداره  ٢٣در جلسه جنجالی روز 

شايگان، توليت، خسرو قشقائی و حاج سيد جوادی پيرامون مسائل روز صحبت 
آقای مهندس رضوی در مورد . کردند و تلگرافهائی از مردم را قرائت  نمودند

استعفای مکی با اشاره به مذاکرات فراکسيون نهضت ملی و مالقات  دکتر 
زاده، دکتر بقائی، اخگر، شايگان، دکترسنجابی، دکتر معظمی، مهندس زيرک 

مجد زاده و خود مهندس رضوی با مکی، اعالم داشت که آقای مکی موافقت 
  .کرد که استعفای  وی مسکوت  بماند

در اين  موقع آقای مجد زاده پيشنهاد کرد که طرح دو فوريتی نمايندگان در  
 مجد زاده در توضيح خود گفت که. مورد شايعه انحالل مجلس  مسکوت بماند

دکتر بقائی . اين تصورکه دکتر مصدق قصد انحالل مجلس را دارد درست نيست
با اين پيشنهاد مخالفت کرد و از اينکه دراليحه اختيارات تبصره ای در اين 

  :زمينه  گنجانيده شد مدعی گرديد که خود ايجاد توهم کرده است واعالم کرد
 تفاهمات وسوء درتوهمات که است ����� چون آيد � پيش جديد توهم اين...«

 گذاشته اين برای تبصره اين که آيد � پيش توهم اين ناکرده خدای ��% � زندگی
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 توانيد � راهم تبصره بدهيداين رای اختيارات واحده اگرشمابماده که است شده
 العمل وباعکس شود �' تصويب هم تبصره اين ندهيد واگررای کنيد تصويب
 همان بداند اگرالزم ناکرده خدای خواهدتوانست دولت تبصره اين نشدن تصويب

  » ...بدهد انجام را $'�
سپس آقای دکتر . دکتر بقائی تقاضا کرد که به پيشنهاد سکوت رأی داده نشود

  :صديقی  وزير کشور در پاسخ  دکتر بقائی  گفت
 �بفرماين هستندتوجه فلسفه واستاد دانشگاه استاد که بقايی دکتر آقای جناب... «
 �FA� ��A اول مقام بکنندآن اظهار �+���� است اگرالزم توهم رفع برای که

 بنده است کشور وزير کشورو وزارت انتخابات مجری وبعدهم است وزير
 � Z و تعطيل &�H که ��% عرض شود رفع هميشه برای توهم �� ��% � عرض
 سياسی بسيره که ذهنی سابقه �� و نيست و نبوده ميان در بهيچوجه �! � کردن

 بيشترازبنده و داريد آقايان وزير �FA� ��A سابقه سال پنجاه عقايد و رفتار و
 باايمان دانم � ايشان مدرسه شاگرد �2] خودرا هم بنده .داريد را اطالع اين هم

 � Z و �! � تعطيل و تضعيف &�H بهيچوجه که ��% � عرض واعتقادکامل
 محترم نماينده و بزرگوار استاد که هستم اميدار و نيست ميان در �! � کردن
 جناب �  شورای �! � پرور حقيقت و ��� حقيقت و دوست حقيقت و مبارز

 تضعيف درصدد دکترمصدق دولت که بدانند هميشه برای يکبار بقايی دکتر آقای
  ») احسنت. صحيح است. صحيح است. ( نيست �  مقدس �! �

رأی گرفتند و تصويب شد و بدين ترتيب در اين موقع  به پيشنهاد مجد زاده 
  :بدينقرار . ماجرای طرح و هياهوی آن تمام شد

 قيام موافقند که آقايانی مجدزاده پيشنهادآقای به گيريم � رای -  رئيس نايب[
 .�� تصويب) اکثربرخاستند( بفرمايند

 وزير  ���A دکترمصدق آقای اختيارات اليحه فوريت دو تصويب و طرح -
 ذيل بشرح( شود � قرائت است مطرح اختيارات اليحه فوريت - �رئي نايب
 )�� قرائت
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 انقضا ازتاريخ ١٣٣١ ماه امرداد بيستم قانون موضوع اختيارات_  واحده ماده
 .شود � ديگرتمديد سال يک مدت برای

 تغييراتی انتخابات قانون درجدول اختيارات �'��� که درصورتی_ تبصره
 تشکيل حدنصاب احراز برای ���G قانون که ازميزانی نمايندگان وعده شود داده

 اند نيامده �! � جديدبه نمايندگان مادام نمايد تجاوز است کرده بينی پيش جلسه
  .] .نخواهدداشت �2  دوره اکثريت حدنصاب در تاثير

   

  تصويب فوريت  اول* 

  
مطرح شد  و سيد ]  توسط نايب رئيس [ اليحۀ اختيارات   اول سپس فوريت

ابوالحسن حائری زاده  طی سخنان مبسوطی در مخالفت  با اختيارات ، اشاره  
  :به سوابق امر کرد  و گفت 

 مصدق آقای جناب .بودم وکيل �� همين هست نظرم چهارم دوره در... «
 کردند اختيارات تقاضای و اينجا آوردند تشريف بود السلطنه قوام کابينه $?�

 خيلی روز آن صورتيکه در �� داده اختيارات بايشان وباالخره �� کشمکشها
 کار اصالح برای �+< بود بيشتر خيلی هم کارشان بنيه و .بود امروز جوانتراز

 هم ماه سه و نبود آنهم از بيشتر ايشان تقاضای و �� داده اختيار دارايی وزارت
 ايشان روحی ايشان،حالت مزاجی 
��5 �2 � $'� جريان در و خواستند اختيار
�5�
نشد،  استعف  بهتر ���4 اگرخرابتر ماليه اوضاع بود ومرج مملکت، هرج 

  »...کردند و رفتند
حائری زاده سپس در مورد ديکتاتوری رضاشاه صحبت کرد و تاريحچه  

اشاره  مفصلی از اختيارات گفت و به اختيارات ششماهه گذشته دکتر مصدق 
  :نمود و اعالم  کرد که

تمرکز دادن اختيارات برای يک شخص واحدی هرچند فرشته باشد صد ... «
 »...در صد مضر برای مملکت است و خطرناک است
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بعد دکتر .  حائری زاده مجدداً به تفضيل در معايب اختيارات صحبت کرد
  .فلسفی در موافقت صحبت  نمود  و فوريت  اول  تصويب شد

وريت  دوم سيد شمس الدين قنات آبادی به عنوان مخالف، ضمن اشاره به در ف 
موافقتی که با اختيارات ششماهه اول کرده بود از اينکه به حال مردم بدبخت 

در اين جلسه پس از بيانات مبسوط . فکر و اقدامی نشده ابراز عدم رضايت کرد
ويب گرديد و  جلسه  دکتر شايگان در موافقت با اختيارات، فوريت دوم  نيز تص

  .پايان  يافت
  

  موافق  يا منافق * 

با مطرح شدن اليحه اختيارات برای دکتر بقائی فرصتی پيدا شد تا آنچه را که  
سخنان وی تمام  . تاکنون نگفته  بود بی پرده از پشت تريبون مجلس بيان کند

اه را  به خود اختصاص داد وساعتها صحبت کرد و مجلسيان 'دي ٢۵وقت جلسه 
  .  با اضافه وقت موافقت می کردند

دکتر بقائی در اين نطق طوالنی به اعمال دکتر مصدق و تصويب لوايح او   
در . انتقاد کرد و مدعی  شد که  دکتر مصدق  دست توده ايها را باز گذارده است

 �#�وسط همين نطق بود که وقتی دکتر بقI�:  
��25 از ����2... «�J� صف ها معلوم بايد که رسيديم نتيجه اين به کرديم که 
 بدهد انجام بايد کرده قبول راکه ای وظيفه اين شود هرکس تمام تعزيه بايد شود

  قوم  کناربگذاريم بايد بشود اصالح �' 	� اين اگربخواهيم را بازی ديگرتعزيه
 » .... بگذاريم کناررا  کاری و مالحظه بازی و خويش

  :ميان حرف دکتر بقائی گفت ��!�� دکتر
 »5�A� 9@ يا شماموافقيد نيست معلوم نشده تمام تعزيه اين هنوزهم«

 است G : R فريب برای اينهاهمه -  شايگان دکتر
  :جواب داد  بقايی دکتر

  » ....موافقم مصدق دکتر آقای �� ولی �5�A#% اختيارات �� ...«
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  : با صدای بلند گفت  ��!�� دکتر
 )رييس زنگ( دانم � شما را منافق بنده

 .�	��� توهين وکيل بيک ندارد نبايد بوکيل توهين 
G وکيل  -�	
  :به حمايت  از دکتر بقائی به دکتر سنجابی  گفت  آبادی قنات

» G���� آن   ».سازد � وکالت برای قباديان �� که است ��
در گرفت و از سوی تماشاچيان تظاهرات به عمل آمد  بين نمايندگان همهمه  

که چون اعاده نظم ممکن  نشد، نايب رئيس کرسی رياست را ترک کرد و جلسه 
يکساعت بعد در حاليکه در تمام  اين مدت فرياد  وکال  از سرسرا ....تعطيل  شد

که  نايب رئيس به تماشاچيان  تذکر داد. شنيده می شد، بار ديگر جلسه تشکيل شد
البته در خالل اين مدت جمع کثيری از تماشاچيان را از  . حق تظاهر ندارند

دکتر . تاالر بيرون کرده بودند و فقط معدودی به اتفاق خبرنگاران باقی بودند
او پيرامون . بقائی دنباله سخن را گرفت و بار ديگر وقت او را تمديد کردند

تير صحبت کرد و باز  هم وقت  او قانون قانون امنيت اجتماعی و وقايع  سی ام 
در » .ما رأی می دهيم که صحبتشان تمام  شود« : حائری زاده گفت. تمام شد

اين جلسه که دکتر بقائی به تفضيل صحبت کرد، حسن مکی هم که بدانصورت 
دکتر بقائی از پشت تريبون با ديدن حسين .  استعفا  داده بود به مجلس برگشت

« کرد و به ايشان خوش آمد گفت  و اظهار داشت  مکی دنباله سخن را قطع
عده (خيلی خوشوقت هستم دراين موقع دوست عزيزم آقای مکی به مجلس آمدند 

 ). صحيح است - ای صحيح است 	�-  %�� دکتر بقائی در ادامه  » ). �4	� �
  :خوش آمد گوئی  افزود

 را شان وظيفه بايست � تقاضاداشت ازشان � � تمام همينطورکه...« 
 را خودشان که نميرفت انتظارمی وازايشان بدهند انجام �! � درهمين

 شماهيچ که بود نوشته بايشان کاغذی يک يکنفر پريروز �	��� بازنشسته
 ميتواند که است ���" يک تنها .بکنيد بازنشسته را خودتان نداشتيدکه صالحيت

 بايد �'� دهد �' اجازه اوهم که است � � اوهم بکند و بازنشسته را �'�
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 محاکمه �  دردادگاه وظيفه انجام از تمرد بعنوان سنگر واال به برگرديد
 �� گيرم � نيک فال چيزرابه اين ��)  است صحيح - ای عده(خواهيدشد 

 سه بازهمان امروزهم نفربوديم سه کرديم شروع را مان مبارزه روزيکه
 است �'	� ايست کننده &��" اطمينان خودبنده & � اطمينان برای اين و نفرهستيم

 ماسه بازهم ووقايع حوادث هزاران از ��2 اينکه از ولی �	�� اقناع را سايرين
  » ...هست & 8 اطمينان يک خودم برای هستيم اينجا �#�
  

  نامۀ رئيس مجلس * 

  
از يک سو تظاهرات در سراسر مملکت به نفع . جّو نامساعدی  وجود داشت 

دکتر مصدق  ادامه داشت و از سوی ديگر با شکافی که در فراکسيون  نهضت 
ملی پيش آمده بود، اکثريت چهل و چند نفری وکالی در باری به نزديک پنجاه 

  .��نفر رسيد  و ياران  دکتر مصدق  در اقليت  کامل  قرار  گرفت
ديماه که دمحم ذوالفقاری نايب رئيس  آنرا اداره  می کرد،  ٢٨در جلسه يکشنبه  

حائری زاده  به عنوان  نطق  قبل از دستور عليه مصدق صحبت  کرد،  قبل از 
وی حسين مکی به عنوان تشکراز کسانيکه مانع استعفای او شده بودند سخنرانی 

  :آميز خود گفتاما حائری زاده در در پايان مخالفت . کرد
  »�مناً شرحی است که حضرت آيت هللا رئيس محترم  مجلس به جناب آقای 

  ».نايب رئيس نوشته اند که من می دهم خدمتتان که دستور بفرمائيد قرائت  شود
نامه آيت هللا کاشانی که با زمينه قبلی و مصاحبه های مطبوعاتی  با ايشان   

مسلم بود که در مخالفت با اختيارات است، چه در بيمارستان و چه  در منزلشان 
  : بدين شرح  قرائت شد
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�	 � آيت نامه قرائت -* �
 اختيارات  موضوع در ���� رياست �

  
 بشرح( شود � قرائت رياست مقام نامه شويم دستورمی وارد_  رئيس نايب

 رئيس نايب ذوالفقاری آقای جناب ���<) �� قرائت ناظرزاده آقای زيربوسيله
 شورای �! � محترم �. 

 
»%�� R . الرحيم الرحمن�شورای �!   قرآن �D	D� %	%. ارکانه شيدهللا � 


'� ازراه که اسالم �2'� و است جهان : G رهنمای بهترين که مجيد�� 
 ��+� دستور و گرديده ارزانی جهان بشريت جامعه �� �5�2 باری حضرت
 امانت طريق مردم های سپرده و برودايع مقرراست و امر که خيراالنام حضرت
�� را خدای همگی احوال و حال جميع در و گردد ملحوظ�
 و دانسته ناظر و 
� بپيماييم را رستگاری طريق نموده خيانت و مناهی از اجتناب�
 وظيفه ��
 نمايندگان آقايان براصرار ��� که شورايملی �! � رياست وسمت خود ديانتی
 فراوان کوششهای اثر در ايران � � �����% �! � باطالع بايد ���% � دار عهده

 ١۴ مورخ اساسی قانون برطبق بيشمار تلفات دادن و بسيار های فداکاری و
 دارای ١٣٢۴ ديقعده&�+
 محترم نمايندگان بعهده آن صيانت و 
#O که است 
 به هم محترم نمايندگان آقايان و شده شناخته � � عامه و قوم زعمای و �! �

 اساسی قانون يازدهم اصل در که ای نامه &�% طبق خود باخدای آن نگهداری

G اساسی قانون ��'% ٢٧ اصل در چون اند بسته پيمان و عهد است مندرج 

 �'��D% قضاييه قوه و است گرديده محول �  شورای �! � بعهده قانونگذاری
 هيئت عهد در قوانين اجرای و عرفيات در عدليه ���D% به و درشرعيات شرعيه
 برای را مزبور ثالثه قوای ٢٨ اصل در و واگذارشده اجراييه قوه و دولت

 روح که مزبور مواد از �A @ و است نموده ��#�H و ممتاز يکديگر از هميشه
 و خودسری برابر حکومت در تمکين ���� � مشروطه 
	��� اساسی و قانون



34567 8 9:;<=>?@A
BCDEF 8 G8:HFI5 JKF56LMNFOPFQF RST UVWX

YF:ZF 3[\]^_
`        ٨٨     

  

  

  

 آنرا نگهداری که ���� � اساسی &��� صريح �5�A@ و است العنانی �'G J تسليم
 اند نموده ياد &�% ايران � � و بزرگ خدای برابر در �! � محترم نمايندگان به
 تقويض و �! � نمايندگان به ايران فداکار : G طرف از محوله وظيفه �� ���

 اعالم بالصراحه لزوما نمايندگان طرف از ���� باين �! � رياست �'�
 �! � به وزير ���A مصدق دکتر آقای تقديمی اختيارات اليحه که نمايم �

 شورای � @5�A� صالح و اساسی قانون اصول �� % ميابن و �	دولت و �'  
 شورای �! � وصف باين و است �  �5�A#� که را ای اليحه ��1 تواند �'

-٢۵-٢٧ مواد ��&F و مشروطيت تعطيل ���� و دارد اساسی قانون �� صريح
 و ���� � آن ��'% هشت و بيست و هفت اصول و اساسی قانون از ١١-١٣-٢۴

 ديکتاتوری ��5�D �' 	� مرقومه قوای تفکيک رعايت عدم �� حقيقت در��� 
 وکالتی حدود در �  شورای �! � نمايندگان حدوداختيارات طرفی واز گردد
 بغير را قانونگذاری واگذاری 
G و واگذارشده آنها به قانون �'��� که است

 بدستور عليهذا ���U است &���� ارزش ��&� $'  چنين است روشن و ندارند
 خودداری �! � $ � جلسات در آن طرح از که نمايم � &�\� قانون صريح

 اشتباهی نيز گذشته در و قرارگيرد دستور �UC ای اليحه چنين تواند �' و شود
 و عالقه راه از نيست آن تکرار مجوز و دليل نمودند محترم نمايندگان که را

 برای که را راهی ��% � توصيه هم وزير ���A آقای به انديشی صالح
 �� �+< داريم پيش در �#� حياتی امر در موفقيت و استعمار آثار نمودن �� ريشه

S�'� �8
 حقوق رعايت و قانون و مشروطيت ��� 
#O و خداوندی المتين 
 �#� موضوع تصفيه و انجام برای الزمه اقدامات و ميسراست ايران � � عامه

 شرافتمند � � و �  شورای �! � و اينجانب ���� �'S و پشتيبانی مورد که
 از �A @ ��25	� و ندارد غيرقانونی اختيارات �� ارتباطی بهيچوجه است ايران
 �� و گردد � منتهی ايران � � مقاومت به مردم بحقوق تجاوز و اساسی قانون

. دارد بازمی داريم پيش در استعماری دول عليه که بزرگی جهاد راه از را
 برابر در بايد همه و است قوانين به احترام در آنها قدرت و دولتها بزرگی
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 همواره و دارند دور به خود از را �	� قانون �	� و زده زانو آن $�'�
 �� بايد. اند بوده رويه باين معترف و ��� اين مويد هم ايشان خود گذشته درادوار

 مبارزه اصلی نتيجه به آنها پشتيبانی و توانايی و قدرت آغوش در �� بود مردم
 جناب باستحضار که مجبورم و آيد 
��6 توفيق �' 	� نجات و استعمار عليه

 هستم �  شورای �! � رياست دار  وظيفه اينجانب که ��&2 �� �����% ايشان
 �' 	� اساسی قانون اصول �� صريح �5�A#� که را لوايح نظيراين طرح اجازه
 ابوالقاسم سيد -مجلس شورايملی  رئيس. دانم �' جايز �! � در دارد�����« 

در حاليکه  .  حلسه خصوصی با قرائت اين نامه، جلسه علنی مجلس تعطيل  شد
وکالی در باری سخت خوشحال و خندان و وکالی عضو فراکسيون نهضت ملی 

  .حت بودند تاالر جلسه علنی را ترک گفتندنارا
وکالی . در باره نامه رئيس مجلس بود» پارلمان« تمام آن روز بحث در  

درباری آن گروه از وکالی عضو فراکسيون نهضت ملی که اينک به طور 
مشخص در صف مخالفين قرار گرفته بودند، اميد داشتند که با چنين دستور 

اليحه اختيارات يکساله در مجلس  مطرح   ديگر� �! �صريحی ازجانب رئيس 
  .نشود

در پاسخ موافقين . در جلسه خصوصی، له و عليه  اين نامه بحث مفصلی شد
اجرای دستور رئيس مجلس، مخالفين چنين استدالل کردند که اوالً، اليحه در 
دستور مجلس است و دو فوريت آنهم تصويب شده، بنابراين، تغيير دستور 

C ��� � !ثانياً، يا اصوالً برای رئيس مجلس و يا به . م رأی اکثريت است�
طور کلی هيأت رئيسه مجلس اين اختيار هست که اجازه طرح اليحه ای را که 

ثالثا، چون به . دولت داده است به اين استناد که مخالف قانون اساسی است ندهند
م می هر حال اکثريت مجلس برای هر امری که مربوط به مجلس است الز

باشد، ناچار بايد نامۀ رئيس مجلس نيز در جلسه علنی  مطرح شود و روی آن ، 
  ...موافق و مخالف صحبت کنند و نتيجه منوط  به رأی  اکثريت باشد

چون درجلسه خصوصی اتخاذ تصميم ميشرنشد و ادامه وضع نيز ايجاد 
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��  بحران می کرد تصميم گرفته  شد که از سوی مجلس هيأتی معين شود که
با تبادل نظری که صورت گرفت . آقای نخست وزير در اين زمينه مذاکره  گردد

نفری مرکب از آقايان دکتر شايگان، دکتر سنجابی، علی زهری،  ٧يک هيأت 
سيد شمس الدين شمس آبادی، سيد احمد صفائی، سيد ابراهيم ميالنی و حسين 

ولی مصدق، . �مکی برگزيده شدند و همان روزبا دکتر مصدق ديدار کردن
همچنان بر تصميم خود باقی ماند و رأی مجلس  را بر تصويب اين اليحه و يا 

او بار ديگر خاطر نشان کرد  که مجلس . عدم آن با رأی  اعتماد به دولت دانست
  .هر تصميم  بگيرد  دولت مجری آن خواهد بود

درتحريک   باری متاسفانه با نامه آيت هللا کاشانی که بعدها فاش شد گروه در
ايشان به نوشتن آن سهم به سزايی داشتند، جبهه گيری بين آيت هللا کاشانی و 

ون و دولت يگروه موافق ايشان در فراکسيون نهضت ملی با ديگراعضای فراکس
  .دکتر مصدق مشخص شد و جای هيچ گونه پرده پوشی باقی نماند

رت گرفت طرح مطلب در مطبوعات و بحث و تفسيری که در اين زمينه صو
  .افکار عمومی  را متوجه  خطری عظيم عليه نهضت ملی ايران کرد

اخبار مربوط به سيل تلگراف انجام تظاهرات و تحصن در مکانهای مختلف  
از آذربايحان اخباری در اين زمينه  . در مطبوعات سراسرکشورانعکاس پيدا کرد

که به سوی تهران حرکت  خواهند کرد ، از آبادان زمزمه هائی دراين  مورد که 
عه  ديگر اذهان عمومی پااليشگاه در معرض خطر انفجار قرارگرفته و دهها شاي

  .را متوحش  ساخت
  

  پاسخ هيأت رئيسه * 
  
سرانجام هيأت رئيسه به چارجويی پرداخت و با مراجعه به قوانين مربوط  و   

آئين نامه داخلی مجلس ، نظر رئيس مجلس را در صدور  اين دستور منطق با 
آيت هللا قوانين ندانست و طی نامه ای بسيار مؤدبانه  و محترمانه خطاب به 
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  :کاشانی مصوبه هيئت رئيسه را اعالم  کرد و نوشت
شورايملی و بالخص شخصيّت  �! �البته مقام شامخ رياست عاليه ... «

حضرت آيت هللا مورد  احترام و تکريم مجلس شورايملی و قاطبه ملت ايران می 
باشد و عموم آقايان از تذکرات و راهنماييهای مفيد معظم که پيوسته مبتنی 

ت و حق حاکميت ملی بوده، هيچگاه  از طيّ وبرحفظ اصول قانون اساسی و مشر
  .اين اصل  انحرافی  حاصل نشود

راجع به امراختيارات هم مسلم است اختيار قانونگذاری ازطرف همين  مجلس 
شورايملی تاکنون به طور و دائم به هيچ مقامی واگذار نشده و به طوريکه 

قانونگذاری از طرف همين مجلس شورايملی تاکنون به ادوار مختلفه  سوابق امر
طور اعمم و دائم به هيچ مقامی واگذار نشده و به طوريکه سوابق  امر ادوار 

 تيارات:نشان می دهد اغلب اينگونه ا) از دوره دوم به بعد( مختلفه قانونگذاری 
  ...چه به کميسيونهای  پارلمانی و چه به اشخاص به طور موقت داده شده

بنابراين طرح موضوع اختيارات و بودن آن در دستور مجلس شورايملی که 
دوفوريت آن هم به تصويب رسيده  منافی با اصول قانون اساسی و حق حاکميت 

  ...مجلس شورايملی  نمی باشد
چون به نظر نمی رسد که نظر مقام منبع رياست طرح نامه ارسالی و اظهار  

باشد موافقت خواهند فرمود که جريان کار نظر مجلس شورايملی  نسبت به آن 
  »...مجلس طبق موازين قانونی ادامه يافته و تعيين  تکليف نهائی بشود

پاسخ هيأت رئيسه و اعالم اين مطلب که با نامه رئيس مجلس، نمی توان اليحه 
اختيارات را از دستور مجلس خارج ساخت يکبار ديگر تالش مخالفين دولت را 

  .عقيم  گذاشت» دولت«و » �! �« ر دادن در رو در رو قرا
از سوی ديگراعضای وفادار به دکتر مصدق در فراکسيون نهشت ملی  دست  

به يک مانور تازه ای  زدند و به استناد هيجانی که اين حوادث در مملکت ايجاد 
کرده و به منظور جلوگيری از حوادث احتمالی اعالميه  ای صادر  کرده و طی 

  :کردندآن خاطر نشان 
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تصميم گرفته ايم مادام که تکليف قطعی اليحه اختيارات تعيين نشود از ...  « 

  »...مجلس شورايملی خارج نشويم

اعالم تحصن ازسوی اعضای فراکسيون طرفدارمصدق سبب شد که معدودی  

در محوطه مجلس، تماس  مخبرين  . از وکالی در باری  نيز به اين جمع بپيوندند

جرايد  با متحصنين و تبادل اخبار  داخل و خارج مجلس و تصميم های اعضای 

تشنجات  دامن فراکسيون وانتشار آن در روز نامه ها به گسترش تظاهرات  و 

  .زد

  :آيت هللا  کاشانی  در پاسخ  نامۀ هيأت رئيسه چنين  نوشت 

اخبار داخل و خارح مجلس و تصميم  های اعضای فراکسيون و انتشار آن  

  .در روز نامه ها به گسترش  تظاهرات و تشنجات  دامن زد

  :آيت هللا  کاشانی  در پاسخ  نامۀ  هيأت  رئيسه  چنين نوشت

»%�� R  نامه پ،اسخ �  شورای �! � رييسه پاسخ هيأت هيئت. �5�2

 ١٠۴٨٣ شماره اختيارات اليحه طرح باب در �  شورای �! � رييسه هيئت

 �! � به &8] راکه ��
 باب اين در که دارد � اشعار  ٣١/  ١٠/  ٢٨ –

 در اخيرآنچه نامه *��[ در نيز اکنون ايد، فرموده مالحظه شده قرائت و نوشته

 اصولی ��� و ��% � تاييد ام نوشته  ٣١/  ١٠/  ٢٧ مورخه نامه �'� باب اين

 های نامه آيين طبقه البته �! � مذاکرات ادامه باب در واما است اينجانب����& 

 سيدابوالقاسم. دانيد � خود و فرمود خواهيد $'������ .٣١-/ ٢٨/١٠  « .  

 

  تصويب  اختيارات * 
  
توجه به  تاريخ نامه ها ی متبادله و به  طور  کلی شروع و خاتمه اين تشنج،  

نامه رئيس مجلس در . نشان دهنده توجه  مقامات مسؤول به رفع بحران بود

در همان روز هيئت رئيسه . ديماه در جلسه علنی قرائت شد ٢٨جلسه يکشنبه 
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و باز در همان  روز  پاسخ داد و باز در همان روز رئيس هيئت رئيسه پاسخ داد

بدين ترتيب امکان تشکيل جلسه . رئيس مجلس جواب هيأت رئيسه را فرستاد

  .ديماه  فراهم آمد ٢٩علنی برای ادامه  بحث روی اليحه اختيارات در روز  

فشار افکار عمومی موجب شد که اليحه اختيارات در يک جلسه فوق العاده  

يد و موافق و مخالف صحبت کردند بعد از ظهر طول کش ��١٠  ;که از ساعت 

  .رأی موافق  دادند  ۵٩نماينده  حاضر در جلسه  نيز   ۶٧از . به تصويب برسد

در گزارشی که به خاطر اهميت موضوع از اين جلسه تهيه کرده بودم ، به اين  

نکته توجه داده شد که با آن همه هياهو و مخالفتها، نسبت به اليحه اختيارات، 

  :فقط حميديه  وکيل مراغه  در ورقه  ای نوشته بود. ده نشدرأی مخالف دا

البته چون دکتر مصدق کتبا به مجلس اعالم  کرده  بود دادن و ندادن  رأی به 

اليحه  اختيارات به منزله رأی اعتماد و يا عدم اعتماد به دولت است، شرط 

  .وکيل مراغه در رأی را نمی توان به عنوان  مخالفت  تلقی  کرد

 ۵٩تن نمايندگان دوره هفدهم  ٧٩گزارش توضيح داده شد بود که از کل  در

نفرغايب بودند که يا بيمار و يا  ١٢نفر باقيمانده نيز ٢٠نفر رأی موافق دادند و 

در مسافرت داخل و يا خارج از کشور بودند و اين عده عبارت بودند از دکتر 

مرزی، صراف  زاده ، ملکی، امام جمعه تهران، يوسف مشار، عبدالرحمن فرا

عده ای نيز از دادن رأی . فضلعلی هدی، آيت هللا کاشانی، شيخ الملک اورنگ

خود داری کردند  چون دکتر بقائی، حائری زاده، قنات آبادی،علی زهری، احمد 

داد و  عده ای  هم در جلسه  شرکت ) �'��"(ميراشرافی نيز رأی سفيد . بهادری

  ) ١۴.(نکردند
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 و استيضاح � بقايی مصونيت ��� �افشارطوس ���آشفته، اوضاع
   رفراندوم

  
&�� . او ضاع سياسی به شدت آشفته شده بود: دمحم علی سفری می نويسد

نفره و تيره شدن  ٨افشارطوس و جنجال متعاقب آن، بال تکليفی گزارش هسئت 
روابط دربار با دولت، تشکيل کانون تحريک در داخل مجلس با تحصن 

زاهدی، رفتار ناهنجار و خشونتهای غير قابل تحمل وکالی در باری  ��45	� 
نشريۀ [  امثال ميراشرافی و بهادری، انتشار مطالب زننده در روزنامه شاهد

I�+� �#�� [ و روز نامه های در باری عليه دکتر مصدق، همه  دست  به دست
  .داده  و محيطی متشج  در سراسر  کشور  به وجود آورده  بود

پشتيبانی از دکتر مصدق از سوی مردم همچنان ادامه داشت و در مطبوعات  
موافق از تظاهرات تهران و شهرستانها، ستونهای فراوانی از طومارها و 

  .....تلگرافها چاپ شده بود
  

  سلب مصونيت * 

  
بار ديگر با مذاکرات و توافقها، امکان تشکيل جلسه علنی  فراهم آمد  و در 

لسه علنی با حضور وکالی مخالف و به رياست دمحم ��4 ارديبه ٢٩روز 
در اين جلسه مخالفين هر يک با گرفتن وقت اضافی به .  ذوالفقاری تشکيل شد

سخنرانان   .  کتر مصدق سخنرانی  کردنددصورت موهنی عليه دولت و شخص 
اين جلسه سه عضور سابق فراکسيون نهضت ملی و پرچمداران مخالفين فعلی 

بادی، حائری زاده و دکتر بقايی بودند که در مجموع  حدود  آقنات : قدکتر مصد
  .دوساعت و نيم  از تريبون مجلس استفاده   کردند

قنات آبادی با استفاده از وقت ميراشرافی که در اختيار وی قرار داده و 
نيمساعت وقتی که مجلس به وی داده بود، شخص دکتر مصدق را به باد دشنام 
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در . فشار طوس را را توطئه دکتر مصدق عليه بقائی قلمداد کردگرفت و قتل ا
مورد نفت هم مدعی شد که دولت به هيچ  اقدام مثبتی توفيق نداشته و جز جنجال 

نطق بعدی . و ايجاد نفاق و اختالل کار ديگری صورت نداده است و هياهو
حائری زاده با همان مقدار وقت اضافی، حکومت دکتر مصدق را حکومت 

ً در باره ر عب و وحشت و تهمت و هو و جنجال معرفی کرد و مخصوصا
  .اختياراتی که به دکتر مصدق  داده شده بود  شديداً  اعتراض کرد

سومين ناطق دکتر مظفر بقائی بود که با استفاده  از وقت پور سرتيپ و گرفتن 
وقت اضافی از مجلس به تفضيل در مورد نمايندگی خود از تهران و کرمان 

وان نماينده کرمان غير قانونی �حبت  کرد و حضور علی روحی را به ع6
را  ی افشار طوس،  اتهمات  وارده  به خوداوی بعد پيرامون ماجر. اعالم داشت

رد کرد و دولت دکتر مصدق را  دولت پرونده ساز دانست و مدعی شد که چون  
ولت از طريق  دکتر مصدق از مجلس  می ترسد و از بر مال شدن  افتضاحات  د

دکتربقائی درپايان . مجلس وحشت دارد، اقدام به اين صحنه سازی ها کرده است
بسته مهر کرده ای را به نايب رئيس داد تا در صندوق  مجلس به امانت گذارده 

  .شود
پس از سخنان قبل از دستور، وزير دادگستری، اليحه سلب مصونيت از دکتر  

  :اليحه دولت در اين زمينه  بدين شرح بود ���. بقائی را  تسليم مجلس  کرد
 »G��J� دفاع وزارت گزارش  آقای جناب آن پيوست مدارک و داليل و � 
 درقتل معاونت به است متهم �  شورای �! � نماينده ����� مظفربقايی دکتر

 پارلمانی بامصونيت ازنامبرده تحقيقات چون و افشارطوس تيمسارسرلشگر
 مقرر که شورايملی �! � داخلی نامه آئين ١٨٢ ماده برطبق ميسرنيست

 که اين از شوداعم متهم جنايتی يا جنحه بارتکاب ای نماينده هرگاه است  داشته
 بايد وزيردادگستری ���� آن از &�8 يا نمايندگی زمان اتهام ���4 $'� تاريخ

 �! � به آن &���� مدارک و داليل و اتهام موضوع �� ��4'� گزارشی
 بدون و قرائت �! � $ � جلسه مزبوردراولين گزارش نمايد تقديم �  شورای
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 مقررفرمايند دارد �+���. خواهدشد ارجاع دادگستری قوانين کميسيون به تاخير
 آئين ١٨٢ ماده مفاد و شده تشکيل �  شورای �! � $ � زودترجلسه هرچه

. وزيردادگستری. گذارند اجر �'�&" مشاراليه رادرباره نامه#J5 
  .اين اليحه به کميسيون دادگستری مجلس فرستاده شد 
سپس گزارش شعبه درباره اعتبارنامه آقای روحی مطرح گرديد که با  

تمام . هری به کميسيون تحقيق رفتزمخالفت دکتر بقائی، قنات آبادی و علی 
  .مذاکرات مجلس که نوار ضبط شده بود از راديو مجلس  پخش شد

 امروزتحت عنوان ��:��١٣٣٢ارديبهشت ٣٠ مورخ١١٠۴درشماره  روزبعد
به جلسه روز قبل  مجلس  » با اين صحنه سازيهای مردم را نمی توان فريب داد«

  :اشاره  شد
ديروز جلسه علنی مجلس پس از مدتی بيش از دو ماه تشکيل  يافت و سه ... « 

يت برای اينکه ملت ايران نفر از وکالی مخالف هر چه خواستند گفتند و اکثر
بداند با خونسردی تمام شنيد و طبق دستورنخست وزير راديو تهران نيز به 

  ».وسيله  نوار عيناً بيانات وکالی مخالف را  پخش کرد
  

  طرح گزارش * 

  
ارديبهشت که مهندس رضوی آنرا اداره می کرد بار ديگر  ٣١درجلسه  

دکتربقائی از رئيس دولت که اجازه داد . مخالفين از تريبون مجلس استفاده کردند
دکتربقائی به دنبال سخنان جلسه . نطقهای مخالفين از راديو پخش شود تشکرکرد
بعد از او حائری زاده با استفاده . قبل به شدت دکتر مصدق را به باد دشنام گرفت

از وقت ميراشرافی، بار ديگر فرصت حمله و دشنام به دولت را پيدا کرد و 
�    .د که در مملکت امنيت وجود  ندارد��$

در جواب اين سه نفری که در جلسات گذشته و امروز صحبت  کردند،  دکتر  
»  کوه موش زائيد« سنجابی به دفاع از دولت پرداخت و با گفتن داستان معروف 
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به سخنان مخالفين در دو جلسه مجلس   اشاره  کرد و گفت که پس از دو ماه 
وامروز مخالفين با آن همه ادعاها زدند  در حکم همان حرفهائی که پريروز 

! ضرب المثل معروف است که کوه پس از مدتها سر و صدا باالخره موش زائيد
دکتر سنجابی به خدمات دولت در زمينه نفت و پشتيبانی بی دريغ مردم از دولت 
دکتر مصدق صحبت کرد و ضمن پاسخ به انتقاد مخالفين اشاره به قتل فجيع  

با تشريح صحنه های فجيع   وی خطاب به مخالفين،. رتيپ افشار طوس نمود�
قتل سئوال کرد که چه شده است که اينهمه آزار و رفتار غيرانسانی شما را متأثر 

  .نکرده است
نفری مطرح گرديد و در فوريت اول  ٨در اين جلسه سرانجام گزارش هيئت  

نفری بود  به  ٨و همين هيئت آن سيد ابوالحسن حائری زاده با وجودی که عض
���:�� �#5�A� . در پاسخ  او محمود نريمان صحبت کرد،  اما به محض اعالم

رأی به فوريت اول مخالقين جلسه را ترک  کردند و مجلس از اکثريت افتاد و 
بدون نتيجۀ ختم شد و در اين جلسه دکتر غالمحسين مصاحب به عنوان معاون  

د و همچنين از سوی وزارت دادگستری در مورد وزارت  فرهنگ معرفی  گردي
  .تعيين تکليف پرونده های اعالم  جرم عليه  قوام السلطنه تقاضای  رسيدگی شد

  

  هيأت  ميانجی ديگر* 

   
نفری چون مسائل داخلی  پارلمان  به  ٨در خالل طرح گزارش هيئت 

خصوص ثبت نام در تابلو نطقهای قبل از دستور ايجاد مشکل کرده بود و 
مخالفين و در راس آنان دکتر بقائی و شمس قنات آبادی و ميراشرافی اجازه ثبت 

ه زد و خورد نام به موافقين  دولت نمی دادند و هر روز جلوی تابلو، کار حتی ب
می کشيد، به اضافه ديگر مسائل  کارها را فلج می کرد، در جلسه خصوصی 

نفری برای بررسی و رفع مشکل انتخاب شد که رياست  ١٨مجلس يک هيئأت 
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اين هيأت دستور کار خود را بدين  شرح  . آن به عهده محمود نريمان واگذار شد
  :اعالم  کرد

 ٣: ثبت نام برای نطقهای قبل از دستور - ٢. نفری ٨مسئله گزارش هيئت   -١
 .موضوع  نمايندگی علی روحی از کرمان -

نفری  نيز کاری از پيش نبرد و مشکالت همچنان   ١٨اما در عمل  اين هيئت  
  .باقی مااند

ازدحام مردم در ميدان بهارستان وتظاهرات عليه مخالفين سبب شد که آيت هللا 
  :ر  را به  دکتر مصدق  بنويسدارديبهشت نامه زي  ٢٨کاشانی در 

جناب آقای نخست وزير، برای حفظ  نظم و آرامش که اولين  منظور خود « 
جنابعالی نيز می باشد و برای جلوگيری از بروز هر نوع تشنج مقتضی می دانم 

از تجمع افراد  و دستجات که به نام طرفداری  دستور بفرمائيد مأمورين انتظامی
ابل مجلس و ميدان بهارستان موجبات تشنج و توهين به از دولت در محوطه مق

آقايان نمايندگان محترم را فراهم می آورند جلوگيری نمايند چه با تجمع يک 
  .دسته جمعی ودسته ديگری هم بر خاسته موجبات بی نظمی را فراهم می آورند

انتظار دارم با صدور اين دستورموجبات حفظ نظم و آرامش از هر جهت 
رديده و آقايان  نمايندگان محترم بتوانند به وظايف ملی و قانونی خود فراهم گ

  »رئيس مجلس شورايملی ، سيد ابوالقاسم کاشانی. قيام و اقدام بفرمايند
  

  دکتر بقائی و اتهامات * 

  
در حاليکه مطبوعات جناحهای مختلف همه روزه پيرامون مسائل روز  

روزنامه  ١٣٣٢ارديبهشت  ٣١مطالب گوناگونی داشتند، در شماره مورخ 
کيهان مصاحبه ای با آيت هللا کاشانی درج شد که با توجه به مقام  رياست مجلس  

  .و رعايت  اصل بی طرفی از جانب ايشان،  مصاحبه ای عجيب  بود
خبرنگار کيهان از ايشان در باره پرونده قتل افشارطوس و مداخله دکتر بقائی  
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  :#�پرسش کرد و رئيس  مجلس چنين گ
نظر من اينستکه اين نسبتها ناروا به آقای دکتر مظفر بقائی که سالهاست ...« 

در صحت عمل و روشنی و فداکاری های قابل تقدير برای مملکت و ملت ايران 
البته بر کميسيون دادگستری . کم نظير هستند دور از انصاف و وجدان است

يان  منحرف مجلس شورايملی است که ازحق و حقيقت و پيداکردن اصل جر
  » ...نشوند و البد  آنچه الزمه عدل و داد است به عمل  خواهند آورد

  :آيت هللا  کاشانی همچنين در مورد آقای روحی  نماينده  کرمان گفت 
اصالً اين مرد محترم را که بايد ايشان در اينمورد بيچاره دانست اغوا به ... « 

ود برای نمايندگی ايشان در جهل کرده اند واال هيچ  راهی طبق قوانين موج
به همين علت بود که کميسيون تحقيق نمايندگی ايشان . دوره هفدهم نبوده و نيست

را مردود دانسته و مجلس هم تخلف از رأی کميسسيون تحقيق نخواهد  کرد و 
  »...مطابق مقررات  بدان رأی خواهد داد

 کاشانی را با  تيز گفتگوی آيت هللا ١٣٣٢خرداد  ٣روزنامه کيهان درشماره 
پروفسور لينچوفسکی استاد علوم سياسی دانشگاه کاليفرنيا که برای مطالعه در 

در . امور سياسی و تهيه مطالب جهت انتشار   کتاب به تهران آمده بود چاپ کرد
اين مصاحبه آيت هللا کاشانی در مورد مخالفت با دکتر مصدق،  ضمن  اشاره به  

  :سوابق  امر می گويد
آقای دکتر مصدق و دولت ايشان را تا آنجا تقويت کردم که بعد از مبارزه  ...« 

متأسفانه بايد ... شديد چهار روزه با دولت قوام ايشان را مجدداً روی کار آوردم
بگويم روش دولت آقای دکتر مصدق روش يک دولت ديکتاتوراست و از اصول 

برخالف قانون اساسی  آزادی و مشروطيت پيروی نمی کند لذا چون ديدم ايشان 
از مجلس شورايملی تقاضای اختيارات کردند من در مقام اعتراض برآمدم  و 
نظريۀ خود را طی اعالميه ای اظهار کردم، ولی چون آقای شايگان از طرف 

ساعت ديگر قضيه نفت به نحو خوبی حل خواهد   ۴٨آقای دکتر مصدق گفتند تا 
بعداً هم . يحۀ اختيارات نکردمشد، من پافشاری بيشتری در خصوص رد ال
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معلوم  شد که موضوع حل مسئله نفت  بی اساس بوده است و منهم  تا موقعی که 
آقای دکترمصدق اختيارات بر خالف قانون قانون اساسی را به مجلس شورايملی 

  » .مسترد نکند  در مخالفت باقی خواهم بود
  

  تصويب  فوريت* 

  
آيت هللا ميالنی نماينده تبريز بعد از  کميسيون دادگستری مچلس به رياست 

نخستين جلسه رابه منظور رسيدگی به اليحۀ سلب  ١٣٣٢ظهر روز دوم خرداد 
مطبوعات با تفضيل فراوان همراه با . مصونيت از دکتر مظفر بقائی تشکيل داد

عکسی که اجازه داده  شده بود از جلسۀ کميسيون گرفته شود، موضوع سلب 
  .�:���مصونيت را منتشر س

در .  روز سوم خرداد ، جلسۀ علنی مجلس  به رياست  ذوالفقاری  تشکيل  شد
اين  جلسه ابتدا مهندس زيرک زاده ازاقدامات دولت وپشتيبانی مردم از حکومت 

وی ضمن تشريح مبارزات ملت ايران، اشاره کرد که . دکتر مصدق سخن گفت
، چون دولتی  بر سر کار مبارزات ملت از چند مغرض می خواهند از بين ببرند

  .است  که اکثريت  قريب به اتفاق کردم پشتيبان او هستند
که مربوط به  ٩٠مخالفين از جمله علی زهری و قنات آبادی به استناد مادۀ 

توهين به وکيل است، از تريبون مجلس برای سخنرانی و دفاع ازخود را مطرح  
�:��.  

ميراشرافی نيز ضمن دشنام های فراوان به دکتر مصدق و اطرافيان او اعالم  
کرد که چون مملکت به دست دکتر مصدق به طرف سقوط می رود، او برای 

  ...!نجات مملکت قيام  کرده  است 
در اين جلسه جواد گنجه ای از کيفيت توزيع بليط های تماشاچيان گاليه کرد و 

بليط سهميه را در روز تشکيل جلسه می دهد که  گفت که به نمايندگان دو
نايب رئيس ضمن لزوم . فرصت برای دادن آن به متقاضيان واقعی نيست
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حضور تماشاچی در جلسه و رعايت مقررات از سوی تماشاچيان يادآورشد که 
  .به اين وضع رسيدگی می کند

براز نفری، از سوی اقليت ا ٨در اين جلسه هنگام طرح فوريت گزارش هيئت 
�� �#5�A�  .در . جلسۀ  علنی به منظور مذاکره  در جلسۀ خصوصی تعطيل شد

جلسۀ خصوصی حائری زاده  ضمن  ابراز  مخالفت با طرح هيئت، رسيدگی به 
وی ضمناً .  آن را در مجلس، موکول به سلب اختيارات از دکتر مصدق کرد

را مجلس  انتخاب  پيشنهاد کرد که رؤسای شهربانی و ژاندارمری و ستاد ارتش  
ابتدا . مجدداً جلسۀ جلسۀ علنی تشکيل شد و فوريت گزارش مطرح شد. ���

اصغر پارسا سخنگوی فراکسيون نهضت ملی ضمن  تشريح خدمات دولت و 
کار شکنی های مخالفين گفت که با بيداری ملت ايران چند نفر نمی توانند 

سه فوريت اول گزارش  سرانجام دراين جل. نهضت ملی ايران را نابود سازند
تصويب  گرديد اما هنگام طرح فوريت دوم مجدداً اعضای اقليت از جلسه خارج 

  ...شدند و مجلس تعطيل  گرديد
  

  زد و خورد مجدد در مجلس * 

  
نفری در  ٨پس از کشمکش های فراوان باالخره  دو فوريت کزارش هيئت 

جلسات مجلس تصويب شد در حاليکه مخالفين نيز از هر فرصتی برای حمله به 
اقليت » ابستروکسيون« اما تصويب طرح مواجه  با . دولت استفاده می کردند

رد  بار خرداد که مهندس رضوی آنرا اداره  می ک ١٧در جلسۀ مورخ . گرديد
دراين جلسه . نفری موجب تشنج شديد شد ٨ديگر طرح گزارش هيئت 

او به بهانۀ  . عبدالرحمن فرامرزی  پيشنهاد کرد که طرح  مزبور مسکوت بماند
پيشنهادم برای « : توضيح پيرامون پيشنهادخود به دشنام  گوئی پرداخت و گفت

وارد دعوای  ديگری   اين است که می بينيم هنوز از يک دعوا  فارغ نشده ايم
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می شويم اگر دولت کار خودش را می کرد و دعوا درست نمی کرد هيچکس 
اين دولت هر روز بهانه ای درست می کند . حرفی نداشت و مخالفتی هم نمی شد

شکنی هم در کار   و هيچکس هم چوب الی چرخ دولت نمی گذارد و کار
  »...نيست

ود را زد، پيشنهاد سکوت را پس عبدالحمن فرامرزی پس از آنکه حرفهای خ
گرفت، ولی بالفاصله  دکتر بقائی اعالم کرد که اين پيشنهاد را قبول دارد و 

دس رضوی اعالم  کرد که در بارۀ  پيشنهاد �اما مه. خواست پشت تريبون بيايد
صحبت شده و ديگر نمی شود پيشنهاد دهنده صحبت کند و بايد مخالف پيشنهاد 

ابی به عنوان مخالف پيشنهاد مسکوت ماندن پشت تريبون دکتر سنج. حرف بزند
آمد اما  قبل از اينکه شروع به صحبت کند، دکتر بقائی که قصدش از پذيرفتن 
پيشنهاد فرامرزی صحبت کردن بود و موفق نشد، اعالم کرد که پيشنهادش را 

  .پس می گيرد تا دکتر سنجابی امکان صحبت کردن نداشته باشد
جّومجلس سبب شدکه سنجابی پشت تريبون با لحنی مخصوص  اين رفتار درآن

  .و باعث خنده وکال شد»  .متشکرم« خطاب به دکتر بقائی بگويد
در اين جلسه قنات آبادی به عنوان مخالف با پيشنهاد کفايت مذاکرات فرصت 
ديگری برای حمله به دولت پيدا کرد و ضمن انتقاد از رويۀ دکتر مصدق گفت 

وی گفت . شاه  باشد يا رئيس الوزرا مخالفم، می خواهد اين قلدر که من با قلدر
نفری که مدتهاست وقت مجلس را گرفته نقشه ای در  ٨اگردراين گزارش هيئت 

کار نيست و مقدمات تغيير رژيم درکار نيست، بياييد تمام کارهائی که عليه  
نبايد با  .قانون اساسی صورت می گيرد با يک قيام و قعود کان لم يکن کنيد

  .قانون اختيارات، اختيار جان و مال مردم  را به  دست يک نفر  داد
ر جواب قنات آبادی ضمن دفاع از گزارش هيئت هشت نفری و دنريمان 

در « : قانون اختيارات خطاب به قنات آبادی و ديگر مخالفين فعلی دولت گفت
  9 ...��  اختيارات ششماهه که شما رأی داديد خوب بود  چطور حاال بد

اقليت تحريکاتی را شروع کرد و به منظور تعطيل مجلس پيشنهادی را بهانه  



34567 8 9:;<=>?@A
BCDEF 8 G8:HFI5 JKF56LMNFOPFQF RST UVWX

YF:ZF 3[\]^_
`        ١٠٣     

  

  

  

. قرار دادند و به هتاکی  به مهندس رضوی که جلسه را اداره می کرد پرداختند
وی در حاليکه با مشت گره کرده مهندس . بازيگر اين صحنه حسين مکی بود

ا حرف زور می زنی، چرا �1« : رضوی را مخاطب قرار داده بود فرياد زد
 » .ساکت باش« : مهندس رضوی خطاب به مکی گفت» تبعيض می کنی؟	�

همهمه و قيل و قال در گرفت و وکالی در » ...خودت  ساکت باش« :جواب داد
باری به کمک حسين مکی شتافتند و سخنانی  زشت و زننده  بدينصورت رد و 

  : بدل  شد
 ٩٠ ماده چرا) رئيس زنگ( کنيد؟ 5^�� ا�1 را اساسی قانون -  حميديه... «
 دهی؟ �' اجازه را

 )رئيس نمايندگان، زنگ همهمه( بيرون برو *��� بيرون برو *��� - �	
 )رئيس زنگ( کنيد � غرض اعمال �'� رضوی مهندس آقای - ميراشرافی

 )رئيس زنگ( کردی مسخره بيرون برو *��� - �	
 )رئيس زنگ(  بگيری بايد رای – بقايی دکتر
 برو ای نشسته چرا آنجا بيرون برو حمال) رئيس نايب آقای به خطاب( - �	
 همهمه( رياست ميز *�4 اند آورده را الطريق قطاع  درآوردی را بازيش بيرون
 )رئيس زنگ - شديد

 هستی وجدانی � آدم واقعا رضوی مهندس آقای - ميراشرافی
  » بکنيد؟ توهين نداريد 
G کنيد � توهين رئيس چرابه - نريمان

وکالی درباری صحنه ای را که برای بيرون کردن علی روحی بوجود آورده 
ميراشرافی از جای خود بلند شد . بودند برای مهندس رضوی طرح ريزی کردند

و به طرف محوطۀ  هيأت رئيسه رفت  تا مهندس رضوی را از کرسی رياست 
، و فضلعلی هدی  نيز به همين قصد حميديه، پور سرتيپ. بلند کرده و بيرون کند

موافق و مخالف بلند  از هر سو فرياد.  مجلس به شدت متشنج  شد. حرکت کردند
اعضای فراکسيون نهضت ملی به حمايت از مهندس رضوی برخاستند و . ��

برگرد « : جلوی تريبون مجلس، محمود  نريمان مقابل ميراشرافی ايستاد و گفت 
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رکس هست، شما حق نداريد به کسی که رياست سرجايت ، مهندس رضوی ه
بيخود سينه «:ميراشرافی در جوابش گفت» .مجلس را عهده دار است توهين کنيد

�	� �Y� . از مجلس بيرون می ) اشاره به مهندس رضوی ( من اين آدم را
در اين هنگام حسين مکی مرتب فرياد می زد، ياهللا بيرون بيرون، » ...اندازم

ميراشرافی به طرف هيئت  .نگاه می کنيد  بيرونش بيندازيد چرا نشسته ايد

G « : رئيسه حرکت کرد ولی بار ديگر نريمان جلوی او را گرفت و گفت

»  .چنين فضولی را نداری، اين چه کثافتکاری است که راه انداخته ايد
نريمان جواب » .باد بدهيد شما مملکت را می خواهيد به « : ميراشرافی  گفت

می زنم توی دهنت بی « : ميراشرافی گفت»  .حرف زيادی نزن ابله «: داد
درحاليکه بين » ...غلط می کنی بی ادب بی تربيت« : نريمان جواب داد» .شرف

تماشاچيان، ازلژ  5_ از. اين دونفر مشاجره بود، مجلس سراپا فرياد بود
 مطبوعات واز داخل مجلس همه فرياد می زدند و به اين جريان اعتراض 

  .داشتند
ً زنگ را به صدا در آورده بود، خونسرد   مهندس رضوی در حاليکه  مرتبا

. مشاجره بين نريمان و ميراشرافی به منازعه کشيد. سر جای خود نشسته بود
ميراشرافی به طرف نريمان حمله برد ولی پيش از آنکه دستش به او برسد، 

الويز شدند ولی با توجه اين دو با هم  گ. نريمان سيلی محکمی به صورت او زد
به اينکه نريمان ورزشکاربود واز نيروی بدنی خوبی بهره داشت به ميراشرافی 

�� > ��.  
مير اشرافی موی نريمان را چسبيد و نريمان با زدن  مشت محکمی به شکم او 

پور سرتيپ و حميديه و ديگران به کمک مير اشرافی . موی خود را خالص کرد
. با مشت و لگد در ميان گرفتند ولی نريمان مقاوم بود شتافتند و نريمان را

اقبال وکيل کرمانشاه به حمايت از نريمان . منازعۀ سختی در گرفت. منازعه بود
مشت محکمی بر سر ميراشرافی  زد ولی با مشت ميراشرافی به صورتش، 

در محوطۀ جلوی تريبون . عينکس شکست و از صورت اقبال خون جاری شد
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خورد به صورت ناهنجاری  در آمد و عده ای از وکال به عنوان زد و   �! �
خواستند جلوی منازعه را بگيرند که حسين مکی يکی از همين » ميانجی«

و صورتش   دميانجی ها  بود ولی چند مشت و لگد از طرفين دعوا  نصيب بر
  . متورم شد

ميراشرافی به دعوا می رفت که با دخالت تماشاچيان و شعارهائی که عليه 
قاتل ، آدمکش، دزد و : دزد، الستک  دزد و به دکتر بقائی به عنوان :  عنوان

  ...جانی می دادند به صورت بلوا درآيد
مهندس رضوی کرسی رياست را ترک کرد و گارد مجلس تماشاچيان را 
. گرفت و نمايندگان نيز از تاالر جلسۀ علنی بيرون رفتند و مجلس تعطيل شد

و دعوا درسرسرا نيز ادامه داشت وسرانجام  با وساطت نمايندگان، کارکشمکش 
  .زد و خورد تمام شد

با مذاکراتی که صورت گرفت، بار ديگر زنگ جلسۀ علنی زده  شد و  
طبق آئين نامه به علت توهينی که به . مهندس رضوی در کرسی  رياست نشست

  .مکی را مجلس کردشده بود تقاضای توبيخ  حسين ] بعنوان رئيس مجلس [ وی 
 برای هم �  شورای �! � برای هم است ���@ اسباب آمد پيش که آنچه...« 

 درعين) است صحيح.است صحيح( است اصالحات به محتاج که ايران کشور
 چون ولی ندارد اهميتی هيچ ازنظرشخصی کردند �� �FA به که اهانتی حال
 �� شده �! � رئيس مقام به اهانت ام نشسته دراينجا �! � رئيس بعنوان بنده

 که است اين زدند بنده بخروج دائر زشت حرفهای � �� صدای �� �	 آقای جمله
 تقاضای �  شورای �! � از �� خوانده آقايان برای بطوريکه ١٠٢ ماده طبق
  »...می نماايم ايشان مورد در رای
وکال به جوابگوئی  ادامۀ سخنان مهندس رضوی، مکی وعده ای از در

  :پرداختند
» رئيس السلطنه قوام که �8 رضوی مهندس آقای نکردم اهانتی بنده -�	

 يانبوديد؟ بوديد السلطنه قوام خانه توی �� الوزرا
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 .است، من آنجا نبودم اينها دروغ – )مهندس رضوی ( رئيس نايب
 کنيد � غرض اعمال داريد شماغرض - �	
 آقای برایحضور  ��" ��  توبيخ تقاضای - رئيس نايب	� � %��. 
	� – �'�  اينکاررا توانيد �' �'� اخطاردارم نداريد قدرتی چنين توانيد �'

 بکنيد
 بنده - رئيس نايب��� يا بدهد خواهدرای � است �! � رای به بسته ��% �+�

 ندهد
 .�C�% خواهم � حرف اخطاردارم - �	
 را �#� دهد،  �' رای �	 برعليه هيچوقت �! � - بقايی دکتر	�  � 

 .کرده است
 )رئيس زنگ -  نمايندگان همهمه( دهد � رای هم خوب - شاپوری و مجدزاده

 ميدان به تماشا کنيد آقايان –) اشاره  به مجد زاده و شاپوری (  – بقايی دکتر
 )سکوت به دعوت - رئيس زنگ( آمدند ��

 توانم �' �� آنهم �� ميدان به اوهواهو) بقايی دکتر آقای به خطاب( - مجدزاده
 بيايم؟

 اخطاردارم رئيس آقای - آبادی قنات �'�
 شده �! � از که تقاضايی بايد &8] بفرماييد ��2 را اخطارتان - رئيس نايب

 .شود معلوم تکليفش
 آن شور مرده! 9 خوردنها گه چه دارم دفاع �� بيطرف رئيس آقای - �	
 . رئيس آن باشی نايب �� که ببرد را وکالت
 اجازه �� است محترم سايراصول ��T هم اساسی قانون ١۶ اصل - بقايی دکتر

 .کنيد ائتالف ايها توده �� دهيم �'
 بباد اينکارها را ايران استقالل وهللا کنيد رعايت را اساسی قانون - �	

 تجزيه را ايران دارد دهد،  �� ���. 
5�A : –  ) حرفها خيانت به نهضت استاين   -) خطاب  به مکی.  
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 �� داری ����� �6 دزدی پرونده ��)  مکی  خطاب  به خلخالی (  – �	
 .نزن حرف ديگر

5�A :  - همان �� ��� مال نابکاری و دزدی پرونده  تبريز در که هستی ��
 .کردی قيام �� عليه

 تبريز در کردند �' بارت پهن نبودم �� اگر تبريز در – �	� �#� �� 

 حمال برو آذربايجانم �	

5�A : – حيف  اين مجلس  که تو در آن باشی ، کجا  من دزدی کرده ام؟... «  

با اين ترتيب نه تنها برای رفع  تشنچ مجلس راهی پيدا نشد ديگر تشنج شديدی  

از جا بلند شد » ريش سفيد« در اين  هنگام  قائم مقام الملک به عنوان . آغاز شد

ديف آخر مجلس نزديک لژ  مطبوعت می نشست و کمتر حرف  وی هميشه ر( 

می زد و هر گاه هم که سخنی  داشت يا پيشنهادی  می کرد، پشت تريبون نمی 

او در اين لحظه ). رفت و از همانجا که نشسته بود بر می خاست و سخن ميگفت

  :وی گفت. نيز همين  کار را  کرد و با بلند  شدن صدای  او، مجلس ساکت شد

 ��&" بدانند همين آقايان صالح ��#� برای که عقيده دارم موقعی بنده ...« 

 هيچ است، چون� همه آقايان. بدهد رای تواند �' عصبانيت حال در &�

��8H$ 2] است رمضان ماه و هستند� �کار اين ترتيب ��2 �� شود داده ��# 

  .��� توهين ندارد 
G �� هيچ رياست مقام به شود معلوم

  �	�� توهين ندارد 
G هيچکس به هيچکس - فرامرزی عبدالرحمن

اخطارکردم  دفعه سه اخطار بکنم، که است داده 
G �� به نامه آئين  آقا – �	

  .دهند مرانمی جواب ولی 

  ���� نبايد داشته ورزی غرض رئيس هم حق البته  -قائم مقام الملک 

  رانی؟ غرض چه آقا - حسيبی مهندس

  .کسی غرض رانی نکرد –مهندس  رضوی 

  .بهر حال بنده تقاضای  تنفس دارم  -قائم مقام  الملک 
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 که ���&2 ندارد اهميتی اهانتی  که به من  شده از نظر هيچ – رئيس نايب

 همين شايد کردم شروع ايران �' 	� کارهای برای را مبارزه ��HA بنده

 ولی نداشتند �+�� بهرحال بنده به بهر حال نسبت. بودند اگر هم همقدم آقايان

 باکمال هم و امروز کردم رعايت را احترامشان بنده� #J5 بنده عقيده به و 

 همانطوريکه بنده که است اين. کردند اهانت و توهين بنده به آزادگی برخالف

 توبيخ تقاضای �  شورای �! � از رئيس است داده 
G نامه آئين کردم، عرض

��	� 3�
 �! � �� تکليف کنم ولی تعيين � ��#�   اعالم آقايان تقاضای به هم 

  »... است �  شورای

  

  واکنش  جلسه ديروز * 
   

 در �Z�4 ��� ��2	� مطبوعات در تفصيل به که جلسه اين حوادث انتشار 

 اختالف  که �� �� % ها ميانجی برای نيز درمجلس. بخشيد فزونی  را مردم ميان


� و است دار ريشه    .نيست  ���

 `. داشتم �#�=� &�8 � �) دعوای طرفهای �� �! � سرسرای در ��2 روز

 �#� بود آمده �! � به شده پانسمان صورت �� که  کرمانشاه   وکيل اقبال رضا

 چون بود توطئه يک اين کهI�+�  نوشته نفری ٨ هيأت گزارش طرح فوريت در 

 به را  گزارش اين  تصويب  اينها  �=�  بود گفته خبرنگاران به و »آرزو«  بود

  .گذاشت  نخواهيم ��  واّال . ��8�� �� به آنرا  آرزوی و ببينند  خواب

:  �#� و کرد  بهانه را رضوی مهندس توجهی � هم  :��= هم �	 حسين

��8H$  ،هرحال به اما  شدم %#�E�� � ٨ هيأت گزارش(  مسئله اين ديگرتا ولی 

  $?� چون ����  اداره را �! �  رضوی مهندس  نبايد است دستور در)  نفری

  »نيست  طرف � و است �  نهضت فراکسيون

که چنين توطئه ای در کار   داشتم توجه پيش مدتها از« : �#� رضوی مهندس
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هست و حتی می خواستند در خارج از مجلس هم به من توهين کنند ولی به هر 

  ».طاط اخالقی شده اندحال  نمی دانم  تا اين  چرا دچار انح

ديروز حس کردم توطئه « :محمود نريمان که هنوز صورتش زخمش بود گفت

ً می خواهند رئيس مجلس را بيرون کنند دمحم رضا اقبال ضمن » .است و واقعا

تأييد سخنان نريمان اضافه کرد بهرحال از اينکه وکالی تحميلی مرا زخمی 

ه نوبت اداره  جلسه آينده به عهدۀ  وی دمحم ذوالفقاری ک. کرده اند تأسفی ندارم

بود گفت که مسلماً تا توافق نشود و قضيه حل نشود  جلسه علنی تشکيل نخواهد 

��.  

در جلسۀ فراکسيون نهضت ملی نيز ضمن  ابراز  تأسف از حادثه، از برباری 

و صبر و حوصله  و خويشتن داری مهندس رضوی تقدير شد و نسبت به اهانتی 

عضو فراکسيون شد و ضرب و شتمی که صورت گرفت ابراز  که به وکالی

آيت هللا کاشانی نيز ضمن اظهار، شايعه اينکه خودشان جلسات  را . تأسف گرديد

  :اداره خواهند کرد تکذيب  نمود و گفت

فعالً که مجلسی تشکيل نمی شود و بعالوه چنين تصميم ندارم اگر موافقت ... «

  »...ره آيندهبفرمايند انشاء هللا  برای دو

آيت هللا کاشانی در جلسۀ هفتگی با وکال که روز اول تير در مجلس و در باغ 

فعاليت برای آشتی دادن و رفع . تشکيل شد) به علت گرمی هوا(بهارستان 

در همين جلسه طرفين . کدورت بين حسين مکی و مهندس رضوی را آغاز کرد

  .از اظهار تأسف  شدروی يکديگر را بوسيدند و از روی داد جلسۀ قبل 

در اين جلسه پس از سخنان ريش سفيدان مجلس، چون قائم مقام الملک و هاشم 

ملک مدنی و دعوت به اتحاد و اتفاق، آيت هللا کاشانی نيز ارز نياز مملکت به 

وی سپس به مشکالت مملکتی اشاره کرد  . اصالحات و رفع اختالفات سخن گفت

  :و گفت
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  متينگ  در بهارستان* 

  

خرداد که جلسه بدينصورت نا مطلوب ختم شد ديگر امکان تشکيل  ١٧از  

گروههای مختلف ضمن مسايل جاری، موضوع  . جلسۀ علنی فراهم نيامد

فراکسيون نهضت ملی از . انتخابات هيأت رئيسه  را نيز مورد توجه قرار دادند

که روز  در اين اجتماع . مردم دعوت کرد تا در ميدان بهارستان اجتماع کنند

خرداد درضلع غربی ميدان بهارستان تشکيل شد، از بالکن روزنامه کشور، ٢٧

اين ميتنگ عليرغم . چند تن از اعضای فراکسيون نهضت ملی سخنرانی کردند

مخالفت گروه درباری و اعضای فراکسيون آزادی و نجات نهضت و غيره و 

ز اين ميتينگ در گزارش مشروحی ا. حتی مخالفت آيت هللا کاشانی، تشکيل شد

خرداد باختر امروز ضمن گزارش  مفصلی  ٣٠در شماره . مطبوعات منتشر شد

ديروز تهران بيدار و قهرمان نشان داد که قدرت در دست « : با اين تيتر

سخنان دکتر سنجابی، مهندس  رضوی و دکتر شايگان مشروحاً درج « ...کيست

��.  

  : در اين متينگ دکتر شايگان  گفت 

مردم  مستعفی که وقتی قيام  ملت ايران شروع شد جرأت اينکه به گربه ... « 

  »...سفارت انگليس نگاه چپ  کنند نداشتند، اکنون چه می گويند

  :دکتر سنجابی  ضن سخنان خود گفت

سياست استعماری انگليس برای گرفتن انتقام از پيروزی درخشان ملی، « 

  »...استآخرين  ذخيره های  خود  را به  کار برده 

  :مهندس رضوی  در سخنانش اعالم کرد

ما نمی توانيم مداخلۀ مقامات غير مسئول را در امور مملکت که مخالف ...« 

  »...نص صريح قانون اساسی است تحمل کنيم
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قطعنامۀ اين ميتينگ توسط اصغر پارسا سخنگو ی فراکسيون نهضت ملی 

ی تصويب گزارش هيأت قرائت شد که در آن به دو مطلب مهم روز مملکتی، يک

نفری در مجلس و ديگر اجرای نظامنامۀ  مجلس در مورد جلوگيری از  ٨

  .اعمال و رفتار وکالی در باری اشاره شده بود
وکالی در باری از برگزاری اين متينگ به خشم آمدند و در مطبوعات خود 

در خرداد، به توصيۀ آيت هللا کاشانی سعی  ٣١روز .  عکس العمل نشان دادند
تشکيل جلسۀ علنی شد و دمحم  ذوالفقاری برای ادارۀ جلسه حاضر گرديد ولی 
اينبار با عدم حضور وکالی فراکسيون نهضت ملی جلسۀ علنی مجلس  رسميت 

  .نيافت

نفری خود را  ٨مجلسيان نا اميد از رفع اختالفات و طرح گزارش های هيأت 

کالت روز بود آماده برای انتخابات هيأت رئيسه که خود يکی ديگر از مش

گروه درباری تمام تالش خود را برای  انتخاب دو بارۀ  آيت هللا  کاشانی  . کردند

  .به کار گرفت

فراکسيون نهضت ملی نيز فقط  دکتر عبدهللا معظمی را  کانديدا اعالم  کرد و 

دکتر معظمی نه تنها آراء  فراکسيون نهضت ملی را . دکتر شايگان نامزد نشد

ه در ميان  ديگر وکالی  بی طرف  و ساکت مجلس نيز صاحب  رأی  داشت بلک

  .بود

در گفتگوهائی که قبل از انتخابات با اين گروه از نمايندگان  داشتيم  آنان از   

اوضاع بد مجلس که آنرا نتيجۀ دو دستگی هيأت رئيسه می دانستند ناراضی  

  .ظهار ناراحتی می کردندبودند و تلويحاً از انتخاب مجدد  آيت هللا کاشانی  ا

عقيدۀ اين گروه آن بود که دکترعبدهللا معظمی بين دستجات مختلف محبوبيت   

نتيجۀ اين .  بودن در خواهد آورد» يک طرفی « دارد و وضع مجلس را از اين 

  .معلوم  شد  ١٣٣٢فعاليت  ها در  جلسۀ  دهم  تير ماه  
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  انتخاب رئيس * 

  

مجلس از تماشاچی موج می .  فقاری اداره می کردجلسۀ دهم تير را دمحم ذوال

  .زد و در ميدان بهارستان نيز گروه  کثيری به انتظار نتيجۀ  انتخابات  بودند

لژ مطبوعات از مديران مطبوعات گروههای مخالف پر شده بود و به عکس 

روزهای قبل، تقريباً  تمامی وکالی حاضر در مرکز خود را به مجلس رسانده 

اخذ  . نفر نشان می داد  ٧٣طوری که تابلو عدۀ حاضر در مجلس را  بودند به

رأی شروع شد و وکال نام رئيس آينده را روی کاغذی نوشته در گلدانی که روی  

  .تريبون  بود می انداختند

دمحم ذوالفقاری برای جلوگيری از هر نوع سوء استفاده . قرائت آرا  شروع شد

را بدون » ��2'« و يا » ����� « ه فقط  نام و تشتت به منشيها اعالم کرد  ک

قرائت  آرا  درميان سکوت کامل و اتهاب حاضرين  . هيچگونه القابی قرائت کنند

رأی گذشت، مسلم  شد که    ٣٨شروع شد و هنگامی که آراء دکتر معظمی از 

  .او انتخاب شده است

... رأی  �٣١��رأی و آيت هللا کا ۴١دکترمعظمی: نتيجۀ آراء چنين بود

تماشاچيان به شدت کف زدند و انعکاس خبر درميدان بهارستان، با  فريادهای  

  .زنده باد مصدق مواجه  بود

خرين حربه  نيز آ زآنها ا. و کالی درباری باخشم فراوان از جلسه بيرون رفتند

استفاده نمودند، چون علی زهری به راهنمائی دکتر بقائی، اعالم کرد که  دکتر 

  .استمصدق استيضاح  کرده 

تير   ١۴روز  رلسۀ دورۀ هفدهم  را د�دکترعبدهللا معظمی هشتاد و پنجمين  

او ابتدا از رأيی  که به وی  داده . به عنوان  رئيس جديد مجلس اداره کرد ١٣٣٢

  :عبدالرحمن فرامرزی  ضمن  تبريک به دکتر معظمی گفت. ه بود تشکر کرد��

چه آنها که رأی دادند و چه آنها  که ندادند ازانتخاب جنابعالی راضی ... « 
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  »...و همه معتقدند  که  انتخاب جنابعالی به نفع  مجلس  است... هستند 

  : حسين مکی  نيز ضمن تبريک گفت

ی به دکترمعظمی رأی ندادم ولی اميدوارم در منهم مثل آقای فرامرز«  

  ».جريان کار مجلس بيطرف باشد، چون همۀ ما خواهان رئيس بی طرف هستيم
مکی درهمين سخنرانی از مهندس رضوی تجليل  کرد و  در بارۀ همکاريهای  

لس ياد نمود از وقايع  گذشته اظهار !گذشته  خود با وی از دوره پانزدهم م
  .لسه بدينصورت پايان  يافت�معظمی نيز بار ديگرتشکرکرد ودکتر. تأسف نمود

  

  استيضاخ* 

. نماينده حاضر بودند  ۶٩تيرکه دکترمعظمی آنرا اداره می کرد  ١۵در جلسۀ 
ابدا نواب رئيس . در اين جلسه  انتخاب بقيۀ اعضای هيأت رئيسه صورت گرفت

�دس رضوی با �رأی و مه ۶٩انتخاب شدند و بار ديگر دمحم ذوالفقاری با �رأی  
  .برگزيده شدند

اين اختالف رأی نشان دهندۀ صف بندی مجلس، چون تمام گروهها به  
نفر از دادن رأی به مهندس  ٢۵ذوالفقاری رأی دادند ولی از گروه در باری 

در انتخاب بقيه  اعضای هيأت رئيسه، مجلسيان، تمامی .  رضوی امتناع  کردند
V »خصوص درکادر سه نفری کار پردازان ميراشرافی را کنارزدند، ب» تندروها

فتحعلی  افشار و شهاب  –و بهادری انتخاب نشدند و بجايشان دو وکيل  معتدل 
د که دو باره انتخاب  �انتخاب گرديدند و نفر سوم هم دکتر فلسفی ب – �خسروا

��.  
ی در کار منشيها  نيز، احمد حميديه که همپالگی ميراشرافی و بهادری بود رأ

پور، نجفی و معتمد دماوندی انتخاب  منشی  سابق ناظرزاده، وکيل ;از . نياورد
  .شدند و بجای حميديه و دکتر فاخر،  مهندس شوکتی و جليلی بر گزيده  شدند

در اين . بدين ترتيب مجلسيان تصفيه دامنه داری در هيأت رئيسه انجام دادند 
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  : ه شرح زير  خواند ه  شدجلسه همجنسن استيضاخ علی زهری از دکترمصدق ب
 اطالعات طبق چون � � شورای �! � رياست منيع مقام«+K�� که ���� 
 &�� �4@ مامورين و انتظامی دستگاههای موجود مدارک و قرائن و است آمده

 متهمين درمورد آن محرکين و مرتکبين تعقيب و شهربانی ���G رئيس فجيع
 کتمان و واقع خالف و معين اقارير و اعترافات اخذ منظور به مربوطه پرونده
 متهمين شکنجه و آزار زجرو ���	� اند بوده آنها مامورکشف که حقايقی
 و جرم کشوری جاريه قوانين طبق مذکور وسائل به ���� چون و اند، گرديده

 ���< است ماه دو از بيش اکنون که ��� اعالم وجود �� و ���� � تعقيب &���
 دادگستری مقامات است آمده $'� به �  شورای �! � محترم ازنمايندگان دوتن
 چون و اند، نياورده $'� به موثری اقدام آنان مجازات و مرتکبين تعقيب برای

 شکنجه و آزار زجرو �� تحقيق و جرائم �4@ و دادگستری اصول استقرار
 اساس بلکه ���� � فردی های مصونيت و �#� برعليه �� % جرم تنها نه متهمين

G اساسی قانون اصول که را فردی و قضايی و اجتماعی مصونيت و امنيت 
 تجاوز مورد را افراد شرافت و ناموس و حيثيت و است شناخته افراد �� %


	��� بالنتيجه و حاکمه دستگاه �+��� در افراد وحقوق آزادی اصل و قرارداده 
 دکتر آقای جناب �FA بدينوسيله اندازد � :�J به را مردم �� مردم مشروطه

 بردستگاههای فائقه رياست و �  دفاع وزارت �'� لحاظ از را مصدق
 آقای وجناب انتظامی#J5 وزارت تصدی ازلحاظ را دادگستری وزير 

 �� فائقه رياست لحاظ از را کشور وزير صديقی دکتر آقای جناب و دادگستری
 وزارتخانه آن کارمندان از شکنجه مرتکبين از عده يک که شهربانی دستگاه

 وزاری و وزراء رياست لحاظ از را مصدق دکتر آقای �FA وهمچنين اند بوده
 خواهشمندم نمايم، � استيضاح وزراء مشترک مسئوليت لحاظ رااز ايشان دولت
 استيضاح *��[ برای دولت زودتر هرچه فرمايند دستور نامه آئين مقررات طبق

  ».زهری $  فائقه، احترامات تقديم �� حاضرشود �! � در اينجانب
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  آمادگی  دولت * 

  
پس از قرائت استيضاح، دکتر صديقی  وزير کشور که با چند تن ديگر از  

وزرا در جلسه حاضر شده بود، دکتر ملکی را به سمت وزير بهداری، مهندس 
عطائی را به سمت کفالت وزارت کشاورزی و مبّشررا به سمت  کفالت وزارت 

  .دارائی معرفی کرد
ً اعالم کرد که دولت هر لحظ ه برای پاسخ به استيضاح دکتر صديقی ضمنا

او خواستار شد که مجلس روز پاسخ به استيضاح را معين کند اما . آماده است
وکالی در باری که از شکست در انتخابات هيأت  رئيسه سخت ناراحت بودند 
به دکتر معظمی فشارمی آورند که بايد برای تعيين روز استيضاح، استيضاح  

  .ضر شود  تا روز استيضاح  معين گرددشده يعنی  دکتر مصدق در جلسه حا
  :مشروح  مذاکرات آخرين جلسه مجلس هفدهم بدين شرح است

 و دارند ����5 وزير ���A  آقای جناب چون -] دکتر صديقی[وزيرکشور
  ... �! � در ايشان حضور

  .دارند  ����5  استيضاح برای کاريشان  سالمند همه برای  -زاده  حائری
 برود است ناخوش بيايد، خودش بايد وزير  ���A نامه  ينآئ طبق  - ميراشرافی

  ) رئيس �'�� زنگ - همهمه( خانه مريض 
 ايشان حضور و دارند ����5 وزير  ���A آقای جناب چون - دکتر صديقی 

  ...دادند  ماموريت  بنده به است، متعذر �  شورای مقدس �! � در
 قبول �� .اند کرده مسخره چه؟ يعنی اند داده ماموريت بنده به - ميراشرافی

  ...�! � به بيايند خودشان بايد نداريم
 جناب و بهداری وزير �'� به را � 	 دکتر آقای جناب که - دکتر صديقی  

 را �48/� آقای جناب و کشاورزی وزارت �#��5 �'� به را عطايی مهندس آقای
 شورای �! � به دارايی وزارت �#��5 �'� به � ��2� %��.  
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 استيضاح  جهت تير ٢٣ روز تعيين و مذاکره - * 

  
 هم بنده و اند نوشته �  شورای �! � به وزير ���A آقای هم ��
 -رئيس

 وزير ���A وزرا ���2 ��&" در که پيداشد مورد ��1 کردم مراجعه سوابق به
 .است کرده ���2 را وزيری وزرا آقايان از �#� يک و حضورنداشته
 جواب الوزرا رئيس را استيضاح که نداشته سابقه هيچوقت ولی - ميراشرافی

 .ندهد
 صحيح(بفرماييد �'S �! � ��% به ��% � �'�� ميراشرافی آقای  -رئيس

  ) است
 مساعدت نامه  آئين اجرای �� ����5�2 که ��% � استدعا هم بنده -ميراشرافی 

  .بفرماييد
 قويترين بودم �  شورای �! � در که ای دوره �7 دراين بنده - زاده  حائری

  رسيد � ��J مقام به هم بعدش که بود رضاخان داشتيم که الوزرايی رئيس
  بيامرزدش خدا  -بهادری 

 ��4 �� شلوغ از ظهر پيش  آمد خودش کرديم استيضاحش ��  -حائری زاده 
 دولت رئيس که �#��� الملک ���'� آقای برود خواست بشود شروع استيضاح

  .����4 در دم از بدهد، استعفا خواهد � که شود � معلوم رود � دارد
 FA� اينکار برای که افرادی است استيضاح مورد دکترمصدق ��2� 
  .نيستند استيضاح طرف حقيقتا ��� �
  .اند داشته دخالت شنکجه در هم صديقی دکتر آقای -آبادی  قنات 

 رفتن آمريکا برای .��5'�� کارها همه برای ايشان بدهيد اجازه  -حائری زاده 
 برای ولی ��5'���  رفتند روس سفارت سالمند، برای رفتن اروپا ، برای ��5'��

 ايشان مرض .مريضند نمايندگان استيضاح$��H� است �T� 7\ و  ها
 .. .است ايشان های گريه

 است نشده تعيين استيضاح تاريخ که هنوز -) خطاب  به حائری زاده ( رئيس
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 استيضاح به راجع ��2 �	��� را صحبتشان آقايان اول بدهيد اجازه که است اين
�8D6 کنيد .  

  دارم اخطار بنده -علی زهری
 .بفرماييد  -رئيس 
 استيضاح مورد که وزرايی آقايان گويد � که ١٧٣ و ١٧٢ ماده طبق -زهری

 جناب �! �� در بياورند تشريف بايستی هم وقت تعيين برای اند گرفته قرار
 طبق هستند استيضاح مورد چون وزير ���A آقای جناب و �  دفاع وزير آقای
 .بياورند تشريف بايد �2  نامه آئين 

 سوابق به نداشته سابقه وزرا آقايان حضورهمه وقت تعيين برای -رئيس
  .����� داشته حضور نيست الزم ��� مراجعه

�� بايد نامه آئين طبق -دکتربقايی �
 �����  
  .ميراشرافی آقای بفرمايند، �8D6 آقا بفرماييد اجازه -رئيس 

 بنده -ميراشرافی �  ندارم $�
 .آبادی قنات �'� آقای -رئيس 

8 همين خواستم � بنده -آبادی  قنات J� فرمودند زهری آقای جناب که را 
 هم ����5�2 خود که است جديدی نامه آئين ���� به اين که ��% تاکيد و بگويم

 وقت تعيين که وقتی بايد نامه آئين اين ���� به و ايد داشته دخالت تدوينش در
 حضور �! � در شده استيضاح او از که وزيری آن استيضاح برای و شود �

 .���� داشته
 .فرامرزی عبدالرحمن آقای: رئيس

 رفقايمان از �2? به خواهيم � ساله يک اين در آنچه: فرامرزی عبدالرحمن
5�
�� آنها و بکنيم �
 $'� آخر آيا که است اين بشود، حاليشان که نيستند 
 مصدق دکتر $'� آخر �� ايران مشروطيت $'� آخر يا ايران �' 	� و دولت

���  يک و باشيم داشته مشروطيتی يک بايد �� هم اين از ��2 يا رود، ��	 '� 
  .و يک اصول  دموکراسی  داشته باشيم باشيم داشته
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 �� �	�� خواهد � کاری هر دولت اين داريم قبول �� است ايران $'� آخر اگر
 و �'��� ��& ايران مشروطيت بايد هم اين از ��2 که دانيد � اگر ولی حاضريم،


G خودش به �� هر اين از ��2 دانيد � اگر  کرده، ديگری کاری هر دهد �
 يا �'��� اعتماد طرف که آدم �#� يک که بگيريد را جلويش ازهمينجا و �	��

  .�	�� کار همه است �'� رعب طرف يا �'� ��8D طرف
 مريضند، گويند � که است سال دو مريضند، گويند وزيرمی ���A آقای جناب 
 :H% اين گويند � است �5�A@ گويند � �	�� عقيده اظهار کلمه يک هم آدم

  ...است
  است استوکس جوجه .است استوکس  -بهادری 

8 يک وقتی آدمی�  است :��I اين -فرامرزی  J� رسيد خاطرش به  داند �'
 که است سال دو وزير ���A آقای نگويند بهش را حرفها اين که بگويد جور چه
  .آيند �' �! � به

  .است مشروطيت به اعتراض اين  -زاده  حائری
 که نپسندد خودش به الوزرايی رئيس يک که بازنکنيد را راه اين  -فرامرزی 

 از ����3 را خودش الوزرا رئيس يک که بازنکنيد را راه اين .بيايد �! � به
  .بداند �! �

  نيست اينطور -کشور  وزير
 توی هم �'� دانم � هم �� نيست دانم � هم �� نيست اينطور -فرامرزی

  .است همينطور که دانيد � دلتان
  .نيست اينطور هيچ  -صديقی  دکتر

 کميسيون در بوده الوزرا رئيس مشيرالدوله وقتی اينطوراست -فرامرزی
 خواسته را مشيرالدوله .بود خارجه کمسيون رئيس خودش الملک ���'� خارجه

 �'��% که خارجی سفرای از يکی ای قضيه يک برای خارجه کميسيون به بودند
  ....بوده انگلستان سفير

حمن  فرامرزی ضمن بيان اين جريان نتيجه گرفت که چون مشير �عبدال
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دير کرد، مؤتمن الملک  او را راه  نداد و بعد  دنباله  مطلب را چنين الدوله  

  :بيان کرد

 جواب و اينجا بيايد بايد .نکنيد نفرآدم يک فدای را ايران مشروطيت... « 

 )است صحيح-وبهادری ميراشرافی( » .بدهد

 تاريخ به راجع .شود تعيين بايد تاريخ �+< نيست مطرح استيضاح: رئيس

 العاده فوق � �) است گرفته  تصميم رئيسه هيأت بفرماييد موافقت اگر استيضاح


	��� لوايح برای  برای رای شنبه  روزسه بفرماييد اجازه ���� ����

 )است صحيح( بکنيم تعيين  استيضاح

 طبق هم استيضاح تاريخ تعيين در .است نامه آئين خالف $'� اين - بقايی  دکتر

������ �! � در اند شده استيضاح که وزرايی بايد ١٧٣ ماده�
. 

 تعيين برای . بود همين آوردند، فرستادم را سوابق که کردم عرض -رئيس 

 .اند آمده وزرا آقايان هم 
�3 آيند � دولت طرف از استيضاح روز

 .است &8  نامه آئين مال سوابق اين  -بقايی  دکتر

 را تکليف ماده اين بخوانند، را نامه آئين بفرماييد دستور -آبادی  قنات �'�

 روشن� ���. 

  »...���� تقديم را لوايح بفرماييد اجازه: رئيس

 آقايان اجازه �� -   وزير ���A در اين موقع  آقای ملک  اسماعيلی  معاون 

 به اختيارات تمديد قانون طبق �� که است &���� اليحه ١٨ محترم نمايندگان

١ :[��% � تقديم شده سپری آن آزمايش دوره و تصويب دکتر مصدق رسيده- 

 اليحه -٢ کرمان، ايتام پرورشگاه موقوفات برای ماليات بخشودگی &���� اليحه

 امور مقررات &����	�C* اليحه -٣دارويی، و  بذر تهيه بنگاه تاسيس &����

 تشويق و قاچاق �� مبارزه وسائل تهيه اليحه ��'% &���� اليحه -� چغندرقند،

 ۴٩ ماده اصالح &���� اليحه -� کاشفين،����& �8K ،اليحه - ; احوال ����& 

 -٨ امتحان، در کنندگان اخالل مجازات &���� اليحه -٧ ��%� در اخالل مجازات
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 تشويق &���� اليحه ��'% &���� اليحه -٩ ���� تربيت سازمان &���� اليحه

 اليحه ��'% &���� اليحه -١٠ بازرگانی، پروانه صدور و صادرات����& 

 ديرکرد خسارت و جرائم بخشودگی &���� اليحه -١١ ��:�'��� ���S تاسيس

 اليحه -١٣ رهنی، ���S سرمايه افزايش اليحه -١٢ مزروعی، امالک����& 

 کميسيون مصوب واحده ماده اجرای &���� اليحه - ١۴ تعاونی، شرکتهای

 آن، ��'% و �'�� تعرف جديد &���� اليحه -١۵ � � شورای �! � بودجه

 اختالفات به رسيدگی طرز به راجع &���� اليحه ��'% &���� اليحه -١۶

 حفاظت &���� اليحه -١٨ برداری، نقشه سازمان &���� اليحه -١٧ مالياتی،

��.« 

مجدداً دکتر بقائی به عنوان اعتراض گفت که طبق آئين نامه جديد  بايد وزرای  

  .شده حاضر شوند استيضاح 

آنگاه برای انتخاب . L86 �� ٩باالخره تاريخ استيضاح روز سه شنبه ساعت  

 نامزد فراکسيون . نفرجهت هيأت نظارت اندوخته اسکناس رأی گرفتند دو

نهضت ملی که اصغر پارسا معرفی کرد موسوی و کهبد بودند،  که بجای  کهبد  

  .نامزد مخالفين  يعنی حسين مکی  انتخاب شد

 نيم و نه ��$� تير ٢١ يکشنبه روز آينده دکتر معظمی اعالم کرد که جلسه 

 زده العاده فوق $ � جلسه زنگ ده ��$� ها کميسيون رئيسه هيأت انتخاب برای


	��� لوايح طرح برای شود � اما ديگر هرگز زنگ  ... زده می شود ����

  .کار  افتادجلسه  علنی زده  نشد، چون مجلس  هفدهم  عمالً از 

ناگفته نماند که آخرين تالش گروه درباری برای انتخاب حسين مکی در هيأت 

نظارت اندوخته به نتيجه رسيد و اين جريان همراه با ديگر درانحالل مجلس 

  .مؤثر بود
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  رفراندوم * 
  

آنچه در آخرين مجلس دورۀ هفدهم عليه دکتر مصدق گفته شد، موجب رنجش 
کسيون نهضت ملی نيزنسبت به هتاکی های اقليت اعضای فرا. او گرديد

  .اعتراض کردند
تير که جريان استيضاح مطرح شد و بار ديگر اوضاع  سياسی  ١٨از روز 

 8پيچيده تر گرديد، انتظارتعطيل مجلس می رفت و درمحافل سياسی و مط��$�
دکترمصدق نيز طی نامه ای به رئيس . مسألۀ انحالل مجلس هفدهم مطرح گرديد

 رفراندوم او تلويحاً به . مجلس، رفتارو گفتار اقليت را غير قابل تحمل اعالم کرد
اشاره نمود و نوشت که برای ادامۀ خدمتگزاری ناچار بايد مثل گذشته از مردم  

  .الهام  بگيرم  و به آنها رجوع کنم
کوشش فراوان دکترعبدهللا معظمی رئيس جديد مجلس برای رفع اختالف بين  

اقليت و اکثريت و در واقع بين چند تن از مخالفين دکتر مصدق و فراکسيون 
مجلس مرکز ثقل  سياست شده بود و همه چيز تحت . نهضت ملی به جائی نرسيد

  .الشعاع حوادث پارلمانی قرار گرفت
  

  ياغی  طاغی * 

  
هللا کاشانی روز  پانزدهم تير پس از شکست در انتخابات رياست مجلس، آيت  

اين بار به عنوان يک نمايندۀ مجلس اعالميه شديد الحنی عليه دکتر مصدق 
  .صادر کرد

  :در اين اعالميه  ايشان  خطاب  به مردم  اعالم  کرد
  بنابر وظيفۀ ديانتی و تعهدی که در برابر شما مردم ايران دارم و... «�'�

که از طرف نمايندگان  مجلس شورايملی عهده دار بوده ام به شما می گويم که 
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فتح و غلبه با اطرافيان اسالم و حکومت  مشورتی بر پايۀ  قرآن کريم و اصول  
  »...قانون اساسی خواهد  بود

آيت هللا کاشانی ضمن اشاره به دورۀ يکسالۀ رياست مجلس  و اينکه در طول  
جلس  نرفت و نواب رئيس، جلسات را اداره  کردند و ديناری هم به اينمدت  به م

  :خزانۀ ملت ايران تحميل  نکرد افزود
 طبقات و �! � نمايندگان اصرار برابر در هم را مقام اين قبول اگر...« 

@ �A� برای �+< پذيرفتم مردم O#
 از جلوگيری و سنن مشروطيت و اصول 
�J: بود ديکتاتوری اهريمن....«  

  :آيت هللا کاشانی  آنگاه تلويحاً  دکتر مصدق  را مورد انتقاد  قرارداد  ونوشت 
 عوامفريبی و آزاديخواهی تزوير و نقاب *�4 از ��...« HA� و طلب جاه 

 سيل ناپاک ديکتاتوری �	� بزودی که دريافتم ناگهان خدمتگزاری ��$
 نهال که دارد &�H و نموده سرازير خويش هوس و هوی دامنه از را خودسری

  »....��� �� �� از را ايران مشروطيت و آزادی
  :آيت هللا کاشانی  سپس مستقيماً  به دکتر  مصدق  حمله  کرد و نوشت

� و السلطنه غيرقانونی مصدق اختيارات اليحه که �=X�� چيزی...» � 
 و گرديد تسليم �! � به گزاری قانون ���C و �  شورای �! � از اختيارات

 درمحيط عامه حقوق 
#O بنام و بيگانگان استعمار از جلوگيری عنوان ��D در
  »....آمد ���I شواريملی �! � از آن بتصويب وحشت و رعب

اختيارات بار ديگر در  اليحۀايت هللا  کاشانی با اشاره به مخالف خودشان  با  
  : مورد  دکتر مصدق چنين اظهار نظر کردند

صياد آزادی ايران که پنجاه سال ، شب و روز اين خيال شوم اسارت ....« 
مردم را در مغز خويش پرورش داده بود، در سر راه خود مانعی را ديد که نه 
تنها به هيچ قيمت و عنوان در مقابل افکار ماليخوليايی او تسليم نمی شد، بلکه او 

کر ناپسندبه امحاء را تحذيرو تقبيح نمود و يادآور گرديد که اجرای اين ف
بر احدی . مشروطيت در حصار ديکتاتوری ، کمک به استعمار بيگانگان است
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پوشيده نيست که رئيس دولت با تمام وسايل ممکنه درصدد است که برخالف 
اصل مسلم قانون اساسی، ايران را به حال قبل ازمشروطيت و حکومت 

يده شد تا از مجلس شورای استبدادی برگرداند و باالخره دامنه کار به جايی کش
  . »...ملی سلب اختيار گرديد

آيت هللا کاشانی در اين اعالميه ادعا کرد که دکتر مصدق نمايندگان مجلس را 
  :تحت عنوان اضطرار  به تعطيل مجلس و مشروعيت تهديد کرده است  و افزود

ولی من به شما مردم، به خالف آن ياغی طاغی که در کشور مشروطه ... « 
مشروطيت ايران هرگز ) می گويم (ران به خيال خداوندگاری افتاده است اي

نخواهد ُمرد و شر خودسر و مطلق العنانی که در راه بدکاری و بار خيال ايجاد 
ديکتاتوری و امحاء اصول قانون اساسی بگذارد ، محکوم به شکست و بر طبق 

. يم چوبه دار خواهد شدقوانين مملکتی، ُمقِدم برعليه مشروطيت ايران بوده و تسل
کسی که به نام آزادی برعليه آزادی مردم  قدم  بر می دارد و به نام  مشروطيت 

و قانون اساسی  ايران با تمام قدرت به محو آن کمر بسته  است بداند  که پيش  
از او مردمان ديگری با وسايل  بيشتر برعليه مردم  قيام  نمودند و سرانجام  در 

  ....و سراشيب  بدنامی فرو افتادند  سرازيری  سقوط
روح پاک پيغمبراسالم و تعاليم حضرت خير االنام ، مردم آزاد فکر و مردم 
ايران را پشتيبان است و اجازه نخواهد داد که ملتی مسلمان و مستقل، با چنين 
افکار پست اهريمنی تسليم بيگانگان شود و آزادی افراد کشوری برای جاه طلبی 

 …»منظور خوش آمد دول استعماری به زنجير غالمی کشيده شودافرادی به 
تعمقی در بند بند اين اعالميه و لغات و الفاظی که در آن به کار رفته و دکتر 
مصدق را با چنين چهره ای به تصوير کشيده هنگامی تأثرانگيزتر است که به 

زمانی که دکترمصدق قبول پست نخست : برگرديم ١٣٣٠پنجم  ارديبهشت
زيری کرده است و در اين تاريخ از سوی  آيت هللا  کاشانی  اين نامه  برای او  و

  :فرستاده  شد
 دانم �' شريف مزاج از ازاستعالم *� دکترمصدق، آقای جناب هو، يا« 
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 L86. ��� تقديس را عزيزم و کامکار برادر های فداکاری  و زحمات چگونه
 آقا 41' نور وقتی#JH� 7 خبرمسرتA� الوزرايی رئيس 5�2��?
 را 
 پيشگاه در اسالم خادم اين های التماس و دعاها کردم 
��6 يقين �� آورد،

. است  گرديده � � آن از وسعادت وپيروزی است شده اجابت پروردگارقادرمتعال
 را خود دانای و اليق برادر موفقيت و �]�� و سعادت اينکه �C کالم :�% در
 ابوالقاسم سيد. باد کام به ايام ندارم ديگری ��&" نمايم، ��a � احديت پيشگاه از

�����".«  
  

  استعفای  وکال * 
جلسات هفتگی وکالی مخالف در منزل آيت هللا کاشانی به صورت ديگری در 

را مرکز فعاليت قرار دادند و محل تحصن » �! �«مخالفين بار ديگر . آمد
سنگر مصونيت در عمارت سرلشکر زاهدی مرکز تجمع همۀ مخالفين شد و 

پارلمان با حضور مخالفان دولت از هر گروه ، محل مناسبی برای صدور  
البته .  اعالميه ها، مقاالت تند مطبوعات در باری و توطئه های ضد دولتی شد

رياست دکتر معظمی  و بر کناری ميراشرافی و بهادری از کار پردازی مجلس، 
کرده بود ولی مع الوصف ما همه روزه امکانات زيادی را از مخالفين سلب 

 شاهد رفت و آمد کسانی بوديم که از سردمداران گروهای ضد نهضت ملی بودند
نفری و همچنين اليحۀ سلب مصونيت  ٨مجلس، گزارش هيأت  در دستور کار

انتخاب حسين مکی . از دکتر بقايی به اضافه  استيضاح علی زهری قرارداشت
کناس نيز مشکل  فراوانی  برای دکتر مصدق از به عضويت هيأت اندوخته اس
  .نظر  انتشار مسائل مالی  شد

دکتر مصدق خود در مورد اين زمان و مشکالتی که سد راه او شده بود، در  
 (D#6٢۵۴  کتاب خاطرات و تألمات پس از آنکه به تشريح شکست دولت

افه می انگليس از مراجع بين المللی در جهت سقوط  دولت ياد می کند، اض
  :نمايد
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 نتيجه داخلی توطئه و المللی بين مراجع از خارجی سياست چون....« 
 عده که ���2 اين به کرد، فراهم �! � دست به را دولت سقوط زمينه �=����

�� دولت �� موافق نمايندگان از ای�
 را دولت و بدهند رای دولت عليه ���� 
 به را آن و ���� استيضاح نداد، اگر و دهد استعفا خود که بگذارند مضيقه در

 رای نداشتن واسطه��� >&�� ����....«  
دکترمصدق سپس از انتخاب دو عضو مجلس در هيأت نظارت اندوخته  

اسکناس ياد می کند و با توجه به انتخاب حسين مکی که در اين زمان از 
مخالفين سر سخت  دکتر مصدق و در جرگۀ  وکالی  درباری در آمده بود، می 

  : نويسد
 هيات عضويت به ] حسين مکی[دولت �5�A@ و تهران نمايندگان از يکی   

�� اسکناس اندوخته هيات در جلسه يک بود ��� شدو انتخاب مزبور�
 شود 
 ��� تقديم �! � به اسکناس تومان ميليون ٣١٢ انتشار به راجع گزارشی ��2 و
 دولت سقوط ديگر طرز .�	�4 کار از دست دولت که شود �8� زندگی گرانی و

 استيضاح. ���� ��&< را آن و بدهند ��# رای و استيضاح را دولت که بود اين
 به مهمی غير موضوع در] علی زهری [  تهران ديگر نمايندگان از يکی هم را

 نماينده آن توانست � دولت نه پيشامدهايی چنين �� و بود کرده تقديم �! �
 بيش نه و �	�� دعوت اسکناس اندوخته نظارت هيات در حضور برای را تهران

 کرده وقت تعيين استيضاح برای �  شورای �! � نامه نظام که ماه يک از
  .��� خودداری �! � در حضور از است

8� طريق دو اين از هريک به دولت سقوط �  به ايران �  نهضت که �� �
P  که دولتی دست به ايران � � هدف و شود خاموش خود خودی �'�
 رهبر 

 استقالل و آزادی از دم �� وقت هيچ ديگر و برود بين از نبود �  نهضت
��C� استعمار زيربار هميشه برای ايران � � و ��تصميم که بود اين. �'� %���� 
 �� اگر. بسپارم مردم دست به را �' 	� ������ و نشوم �� گرم آش از کاسه
 تمام را خود کار و �'��� دولت �� بدهند �! � انحالل به رای موافقند دولت بقای
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 طور هر که بيايد کار روی ديگری دولت و شود برکنار کار از دولت اال و ���
 .»...نمايد $'� بدان ���� �' 	� صالح

با چنين نظريه ای که دکتر مصدق در فراکسيون نهضت ملی ارائه داد تصميم 
ابتدا اعضای فراکسيون نهضت . بر اين شد که  طرح  در دو مرحله اجرا شود

ون با قلت تعداد وکال در ملی به صورت دستجمعی از وکالت استعفا  بدهند، چ
دوره هفدهم استعفای اين عده  عمالً مجلس را از کار می انداخت  و بعد مقدمات 

فراکسيون نهضت ملی پس از يک جلسۀ طوالنی . فراهم شودرفراندوم انحالل و 
که در مجلس تشکيل داد و گروه کثيری از نمايندگان مطبوعات داخلی و خارجی 

لس در انتظار بودند ، اين اعالميه را صادر کرد و و خبرگزاريها در صحن مج
  :سخنگوی فراکسيون، اصغر پارسا آن را در جمع  خبرنگاران قرائت  نمود

P  چنانکه ���@ کمال �� چون � � شورای �! � ��2% رياست«  هم ���+�
 نمايندگی وظيفه ادای برای ���$� �  شورای �! � ���� وضع شده اعالم
 وسيله بدين �  نهضت فراکسيون اعضای ذيل، امضاکنندگان �� ناگزير نيست

. داريم � تقديم �  شورای �! � هفدهم دوره نمايندگی از را خود استعفای
 – حسيبی مهندس – سيدجوادی حاج – �]5 – پارسا – انگجی – اقبال – اخگر

5�A :– زاده زيرک مهندس – ريگی – رضوی مهندس – ذکايی – دادور – 
 دکتر –شهيدی –شبستری – شايگان دکتر – شاپوری – ��!�� دکتر#� � – 

 – ميالنی – موسوی مجيد – � 	 دکتر – مدرس – مجدزاده – قشقايی خسرو
#!�.«  

  

 *���  
  

دمحم حسين  قشقائی  نيز که  در سويس  بستری  : دی  فراکسيون اضافه کرد
است تلفنی استعفای  خود را اعالم  کرد ولی  در بارۀ آقای عبدهللا معظمی  چون 
ايشان از نظر مقام  رياست مجلس وضع  خاصی دارند فراکسيون  مصلحت ديد 
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جهت تقاضا شد که در که ايشان از جريان کار فراکسيون برکنار باشند، بدين
اعالم اين استعفای دسته جمعی در . جلسۀ ديشب فراکسيون نيز شرکت ننمايد

با اين ترتيب . در کاخ مجلس شورايملی صورت  پذيرفت ١٣٣٢تير  ٢۴روز 
روز بعد نيز عده ای . عضو مجلس هفدهم  از عضويت  مجلس استعفا کردند ٢٧

ابوالفضل توليت، دمحم ذوالفقاری، شهاب ديگر از وکال از جمله  بهاء الدين کهبد، 
خسروانی و فتحعلی افشار نيز به جمع استعفا کنندگان پيوستند به طوريکه تا 

تن از وکال استعفا خود را به دکتر معظمی رئيس مجلس  ۵٢تير،  ٢۵ظهر روز 
  .تسليم  کردند و عمالً مجلس شورايملی تعطيل شد

  

  اوج مخالفتها* 

  

برای جلوگيری از انحالل مجلس، دکترعبداله معظمی با دکتر مصدق وارد  

. مذاکره شد و خواستار  گرديد تا از انحالل مجلس دوره هفدهم صرف نظرشود

از سوی ديگر وکالی غير مستعفی . اما دکتر مصدق اين درخواست را نپذيرفت

لس انجام دهد نيز با اين دستاويز که هر عملی دکتر مصدق در جهت انحالل مج

است خود را وکالی قانونی مجلس شناخته وچون هنوز از مصونيت  غير قانونی

پارلمانی برخوردار بودند با اجتماع درمنزل آيت هللا کاشانی به فعاليت  شديدی  

  .دست زدند

دکترمصدق مدعی بود نقشۀ ماهرانۀ استيضاح از دولت از غائله نهم اسفند 

رقی که دارد اين است که در آن غائله هدف جان دکتر فرق چندانی ندارد، تنها  ف

مصدق بود و حاال سمت او، چون اگر مجلس در اين شرايط رأی عدم اعتماد 

ولی مراجعه به آراء مردم تمام اين مشکالت را . بدهد دولت سقوط می کند

مرتفع  می سازد و رأی ملت که حاکم بر سرنوشت و دولت است هر چه باشد به 

  .ا  در خواهد آمدمرحله اجر
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علت اين تصميم دکتر مصدق يک محاسبه دقيق نسبت به ميزان  قدرت مجلس 

آشکارا احساس ميشد ديگر پارلمان که اينک مرکز . در سرنگونی  دولت بود

توطئه و محل تحصن مخالفين است با سپرغير قابل نفوذ مصونيت، از سحنرانی 

بانی مردم هراسی  به دل  راه های تهديد آميز دکتر مصدق و از تظاهرات خيا

  .نمی دهد

شخصيتهای مؤثر هوادار سابق دکتر مصدق چون حائری زاده، بقائی،  حسين 

مکی، شمس قنات آبادی  و در رأس تمامی اين افراد،  آيت هللا کاشانی  اين در 

ه و فوق العاده  شديدتر از وکالی در باری به مبارزه ����صف مخالف قرار 

موازنۀ خود را از دست داده  �! �ه اند و کفه ترازو  در عليه وی برخاست

  .است

همۀ سناتورهای ناراضی، کليۀ  . روز شديدترمی شد تنشهای سياسی هر

گروهی  از روحانيون    �افسران که به دستوردکتر مصدق  باز نشسته شده بودند

ناراضی ا اوضوع  و متمايل  به گروه مخالف به اضافه آن دسته از سرشناسان 

صحنۀ سياست و اقتصاد که گرايش هميشگی به قدرت در بار و استيالی سياست 

  .انگليس در ايران داشتند،  در صف مخالفين دولت قرار گرفته و فعال بودند

ضعف دکتر مصدق در پيدا کردن راه حل  در اين زمان به صورتی زننده،  

مناسب  برای مشکل نفت  عيان  شده بود و اين همان هدفی  بود که  در درجه 

  .اول انگلستان و بعد آمريکا دنبال آن بودند

شاه با گسترش دام تزوير بر سر راه ياران سابق مصدق و نويد جانشين  

ت وزيری  شکاف ساختن بعضی از آنان بجای  دکتر مصدق در مسند نخس

ايا  برای نجات نهضت  ملی . بزرگی در وحدت سران  نهضت بوجود آورده بود

ايران  از توطئه  دشمنان  داخلی و خارجی  در اين برهه  از زمام،  راه ديگر  

جز انحالل مجلس  هفدهم وجود دشات؟ اين سئوال در آن  زمان،  پاسخ  روشنی  

با داليل  کسانی  که از تصميم  های دکتر   نداشت، چون استدالل مخالفان  دولت
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مصدق  پشتيبانی  می کردند، از چنان  استحکامی  که بتوان به استناد آن يک 

  .نظر قطعی و مستدل  داده بهره مند  نبود

مخالفان  که شايد  قوی ترين و در عين حال شديدترين آنها گروه  ياران قديمی 

.  ی از مسير واقعی نهضت ملی بوددکترمصدق بودند،  ادعايشان انجراف و

آيت هللا کاشانی در اعالميه های متعدد وخود عناوينی چون ياغی طاغی، مطلق 

العنان ، ديکتاتور، صاحب افکار پست  اهريمنی و جاه طلب به دکتر مصدق 

اختيارات يکساله از دکتر  اليحۀايشان حتی با وجودی که قبل از . داده بود

و  ١٣٣٢بداری می کرد، در اعالميه  هشتم مرداد مصدق و حکومت  وی جان

با چنان عصبانيتی کليه اعمال  دوران  زمامداری  دکتر مصدق  رفراندوم قبل از 

  :را نفی کرد که نوشت

ماه است که ايشان زمامدار است و در تمام اين مدت يک   ٢٨اکنون  ...  « 

  »...شته قدم مفيد  به حال  شما  که بتوان آنرا اسم  برد برندا

  : ايت هللا  کاشانی حتی از ملی شدن صنعت نفت بذينصورت  ياد کرد

مگر موضوع  ملی شدن نفت که با قيام عمومی و فداکاری  ملت رشيد  ... « 

  »...ايران بوده است

در حاليکه دهها اعالميه و سخنرانی از ايشان وجود داشت که شخص  دکتر  

از جملۀ  اين . خدمتکزار در گذشته ستوده استمصدق را به عنوان يک خادم و 

 قبيل بيانات آيت هللا کاشانی مصاحبه ايست که با خبرنگار مجلۀ معروف هرالد

  ١٣٣٠رزونامه شاهد مورخ سوم آذرماه  ۵٣۵تريبون انجام  داد و در شماره  

  :چاپ شد

ره دکتر مصدق مرحلۀ اول نفت را تمام  کرده تا ختم مرحلۀ دوم که به... « 

برداری  نفت باشد و هم چنين انتخابات آزاد و ملی دوره هفدهم برسرکارخواهد 

ماند و من و تمام ملت ايران به او کمال عالقمندی و پشتيبان را  ابراز می داريم 

  »..و هيچ نيروئی قادر نيست او را ساقط  سازد
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  خداحافظی * 

  
اعضای فراکسيون نهضت ملی طی مراسم  جالبی  از خبرنگاران  مطبوعات  

آخرين مرحلۀ  اين خداحافظی  . و کارکنان  مجلس  شورايملی  خداحافظی  کردند
  .جلوی  در مجلس توسط  اصغر پارسا با نمايندگان مطبوعات  انجام گرفت

شار طوس آيت هللا ميالنی رئيس کميسيون دادگستری مجلس پرونده قتل اف
منضم به اليحۀ سلب مصونيت از دکتر بقائی را با حضور خبرنگاران در 

  .صندوق  بزرگ مجلس به امانت گذارد 
ناسبت تظاهرات مردم در روز سی ام  �از بامداد روز بيست و نهم تير که به 

، تدارک وسيعی برای يک ميتينگ ١٣٣١تير، نخستين سالگرد قيام ملی سی تير 
بهارستان فراهم داشته بود، دکتر عبدهللا معظمی رئيس مجلس بزرگ در ميدان 

به کليۀ  کسانی که در مجلس، تحصن اختيار کرده بودند اعالم کرد که کاخ 
بهارستان را ترک گويند زيرا با تظاهرات مردم امکان بروز حوادثی عليه 

  .متحصنين وجود  دارد
دار با دکتر  معظمی  سرلشکر زاهدی از جمله متحصنينی بود که  پس  از دي 

دکترمعظمی به منظور جلوگيری . ترک عمارت بهارستان ديد صالح خود را در
از هر پيش آمدی اتومبيل خود را در اختيار سرلشکر زاهدی  قرار داد و معاون  

  .گارد مجلس نيز به عنوان مستحفظ  در اتومبيل نشست 
بوديم که مانع رفتن ن روز ما  شاهد  تالش فراوان گروه غير مستعفی آدر 

حضور زاهدی در عمارت  مجلس  : علت هم روشن بود. زاهدی از مجلس بودند
اما وی  نپذيرفت و هنگامی که قصد سوار .  پايگاه  مستحکمی برای مخالفين بود

شدن در اتومبيل رئيس مجلس را داشت در برابر پاسخ  خبرنگاران که پرسيدند 
فعالً  به منزلم می روم  تا بعداً ببينم  چه می از اينجا به کجا می رويد گفت که 

  !شود؟
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البته از ترک تحصن سرلشکر زاهدی  با اين تشريفات دکتر مصدق  نيز با 

روز  ;�تير به مدت   ٢٩اريبهشت  تا  ١۴سرلشکر زاهدی از روز  .  خبر بود
در مجلس متحصن بود و طی اين مدت پايه های بسياری از توطئه های بسياری 

توطئه هايی که منجر به کودتا شد با حضور افسران باز نشسته و مخالفين از 
  .سياسی دکتر سياسی دکتر مصدق  ريخته شد

در ميان متحصنين، دکتربقائی از ترک تحصن امتناع کرد و حاضر نشد  با 
دکتر عبدهللا معظمی که ميل نداشت در اين . ديگران کاخ  بهارستان را ترک کند

ئووليتی را به عهده بگيرد ناچار به دکتر بقائی شرحی بدين مورد هيچگونه مس
  :مضمون نوشت

چون روزسی ام تيراجتماعات زيادی در مقابل مجلس است، حضور ...« 
جنابعالی در مجلس مصلحت نيست واز نظر مسئووليتی که برای حفظ انتظامات 

تطامات مجلس به عهده دارم ، تمنی می کنم برای کمک به اينجانب در حفظ  ان
  » ....بود خواهد به  تحصن خود خاتمه داده  موجب  مزيد امتنان و تشکر

دکتر بقائی به اين نامه نيز ترتيب اثر نداد و در پاسخ رئيس مجلس مدعی شد  
  :که 
نمی تواند  گذاشته، دولت چطور دکتر مصدق دست جانی ها را باز...«

منيت جانی وجود نداشته مصونيت مجلس را حفظ کند؟  اگر در مجلس برای ما ا
باشد، در اينصورت در کدام نقطۀ کشورمی توانيم مصون از تعرض جنايتکاران 

؟  اگر می خواهد از خود سلب مسئووليت کنيد اجازه بدهيد گارد حزب ...باشيم
  » ...بيايد و حافظ  جان ما باشد  نزحمتکشا

وی نوشت   دکتر معظمی بار ديگر از بقائی خواستار خروج از مجلس  شد و
که برای شما هم مثل  ديگر نمايندگان هيچ خطری وجود ندارد و لذا  تحصن 

  .دکتر بقائی نپذيرفت و در تحصن باقی ماند. شما موجبی ندارد
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  تحصن مجدد * 
  

صبح  هواداران  : در بزرگداشت روز سی ام  تير، دو گروه شرکت کردند
درهردو . حزب توده و چپگراياندکتر مصدق  و بعد از  ظهر  گروه  منتسب به 

. انحالل مجلس دوره هفدهم از جمله  خواست های ميتينگ دهندگان  بود ميتينگ
مطلب قابل ذکر در ميتينگ صبح اين بود که از نقش آفرينان  قيام  سی ام  تير و 
همرزمان دکتر مصدق در آنروز،  امروز  فقط آن عده بودند که وفادار مانده  و 

. وی نکشيدند، ولی از گروه روی تافتگان هيچکس ديده نمی شد دست از حمايت
آيت هللا  کاشانی، دکتر بقائی، حسين مکی، شمس قنات آبادی  و ديگر کسانی که 
. روز سی ام  تير سال گذشته در کنار دکتر مصدق و عليه در بار می جنگيدند

  .وداکنون در گروه در باريان عليه دکتر مصدق   به پيکار برخاسته ب
از روز اول مرداد، مقدمات مراجعه به آراء عمومی برای انحالل مجلس  
فراهم شد ولی مخالفين که دستشان از مجلس هم کوتاه  شده بود جلسات  خود را 

  .در منزل آيت هللا کاشانی تشکيل می دادند
روز ششم مرداد، اين جلسه به مدت پنج ساعت تشکيل يافت و در پايان آن 

دی به خبرنگاران گفت که تصميم گرفته شد اعضای فراکسيون شمس قنات آبا
آزادی و فراکسيون نجات  نهضت در عمارت مجلس متحصن شوند و  در منزل  

  .آيت هللا  کاشانی  نيز  مجالس  وعظ  و سخنرانی  همه روزه  بر پا گردد
ن  سيد مهدی ميراشرافی که او نيز از کارگردانان اين جلسه بود، در تأييد سخنا

قنات آبادی اعالم کرد که غيراز اعضای دو فراکسيون جمعی از منفردين غير 
، درمجلس متحصن خواهند رفراندوممستعفی نيزعليه اقدامات دکترمصدق و 

آيت هللا کاشانی ضمن صحبت با خبرنگاران با تأييد آنچه قنات آبادی و . ��
ی نيز منتشر می کند و ميراشرافی گفته بودند اعالم کرد که فردا صبح اعالميه ا

  .آگاه می سازد رفراندوم مردم را از حقايق امور و منظور دکتر مصدق از 
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اعالميه آيت هللا کاشانی عليه دکتر مصدق که در ششم مرداد پخش شد و جرايد 
در اين . نيز انعکاس داشت، از شديدترين اعالميه های ايشان عليه مصدق بود

دولت راديو را فقط برای مقاصد «: اعالميه مفصل، آيت هللا کاشانی يادآور شد
د سد راه ديکتاتوری شخصی اختصاص داده وعليه اشخاص صالحی که می توانن

آقای دکترمصدق السلطنه بشوند به کار می برد لذا عقايد خود را بنوسيله به سمع  
  » .هموطنان عزيز می رسانم

آيت هللا کاشانی ابتدا از تاريخچه مبارزات دهسال پيش تاکنون که نهضت   
���  ملی توانست امثال هژير و رزم آرا  را از بين برده و نفوذ اجانب را نابود

ياد کرد بعد به انحراف دکتر مصدق اشاره نمود و با انتقاد از اعمال رئيس دولت 
����:  

 که ����Y يا ��� مواخذه او از که است �� هر اجنبی $��� او ادعای به ...«
 �� اصالحی قدم  يک چرا يا است �!� ايد داده مدت اين در �'� که مواعيدی آن

 ايراد ديگران به که را اعمالی چرا يا داريد �'� � خودتان ����	��� 
 های قوه تمام افترا و تهمت و ادعا و جنجال و هو �� يعنی ترتيب اين ��. شوی �

 تحکيم برای را راه ��$� به ��$� و برد بين از را �' 	� در موجوده
 قوای تمام �� �� ����:� هموار خودسری و فردی 
	��� و ديکتاتوری

 افواج و ��= ارابه و ���S ��1 اتکای به اکنون و گرديد �� < �' 	����� 
 ���D را �! � و رفراندوم خواهد � دارد دست در که ژاندارمری و پليس و

���. 
 گفته بار �6 از بيش و کرده انتخاب خودش که را �! � مصدق دکتر آقای 
 به ندادن راه و استيضاح از فرار برای و ندارد قبول است �  آن ٨٠ صدی که

 که زيادی های اسکناس حال به �� شده انتخاب �! � طرف از که ���S ناظر
 را �! � است تومان ميليون پنجاه و �6 چهار حدود در ظاهرا و ساخته ����4

 رفراندوم آن انحالل برای و تعطيل استعفا به خود نوکران ��:�� وادار ��
 و �  دهد � غيرقانونی اختيارات مصدق دکتر به وقتی �! � اين ���� �
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  » ....است اجنبی $��� ���� � استيضاح را او وقتی
آيت هللا کاشانی در اين اعالميه به کليه به کليۀ مأموران دولت اخطارکرد که 

، خالف قانون بوده و به رفراندوم هر گونه همکاری با دکتر مصدق در انجام 
ايشان شرکت کنندگان در . عنوان شريک جرم از تعقيب مصون نخواهند بود

را يک عده اوباش و رجاله و چاقوکش معرفی کرد در پناه  تانک و  رفراندوم 
����  رفراندوم وی از مردم خواست که در اين .  ی  می دهندأارابه  جنگی  ر

���	�.  
ماه است دکتر مصدق با هو و جنجال و  ٢٨رد که آيت هللا کاشانی اعالم ک

عوام فريبی مردم را مشغول  کرده و برای اينکه به حساب او نرسند هر روز 
بهانه می گيرد و در حاليکه وعده  داده بود ظرف يک هفته  کار نفت را تمام  

  .کند بيش از دو اسال است که هنوز اندر خم يک کوچه است
يارات و خرابکاريهای دولت و بدبختی مردم به تفصيل آيت هللا کاشانی از اخت

در  اين اعالميه ياد کرد  و افزود که دولت دکتر مصدق برخالف موازين حقوق 
بشر و سازمان ملل متحد  به آزار و شکنجۀ زندانيان پرداخته ودرحاليکه خودش 

  مجلس را تعطيل می کند از پشت راديو نمايندگان اقليت را مسبب تعطيل معر�
  .می نمايد

بی وجدانی و بی انصافی و بی خبری « را آيت هللا کاشانی اعمال دکترمصدق 
وۀ دکتر مصدق و اعوان او را هو و جنجال و تهمت و افترا يو ش» از خدا

ً به مصلحت اجنبی و زيان مملکت « دانست که  آنچه تا امرزو کرده مستقيما
الل مملکت و وحدت ملی و و از مردم خواست تا در امر استق»  .بوده است

   :ايشان در پايان اتمام  حجت  کرد که . آزادی  و مشروطيت دفاع کنند
من آنچه  فريضۀ  دينی وطنم  بود با شما در ميان نهادم حاال خود می ...  « 
خداند . اگر توجه نکنيد  نادم  می شويد، در خاليکه ندامت سودی ندارد . دانيد

ای اين ملت را گفتم و درنزد  اوليای حق مسئووليتی  شاهد است صالح دين و دني
  »...ندارم
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  رفراندوم تحريم   *

  
بعد از صدور اين اعالميۀ شديد اللحن، آنچه نيز در منزل ايشان از سوی  

وکالی مخالف  غير مستعفی  به عنوان سخنرانی گفته می شد در همين حدود 
به همين جهت نيز شب جمعه نهم مرداد بين طرفداران دکتر مصدق و . بود

ر به اجتماع کنندگان در منزل کاشانی زد و خورد شديدی در گرفت و منج
  . دخالت  مأموران  انتطامی شد  که عده ای  مجروح  شدند

صادر کرد وطی   رفراندوم آيت هللا  کاشانی اعالميۀ ديگری مبنی بر تحريم   
  :آن اعالم کرد

خانه بر انداز که با نقشۀ اجانب طرح ريزی شده رفراندوم شرکت در ... « 
است، البته هيچ  مبغوض حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه و حرام 

  »...مسلمان وطنحواهی شرکت نخواهد کرد
در سخنرانی ها و مصاحبه ها ی بعد ی نيز،  اعتراض  عليه ورفراندوم  ادامه 

ولی در جلسۀ سخنرانی دهم مرداد کار زدو خورد بين دو طرف منجر . داشت
از سوی هوا داران  گروه مخالف   ٩به مضروب و مصدوم شدن رئيس کالنتری 

  .و يک  نفر مقتول و عده ای  مجروح و جمعی دستگير شدند شده
دادستان فرمانداری نظامی تهران طی نامه ای در تاريخ يازدهم مرداد 
خواستار تحويل مسببين واقعه  که در منزل آيت هللا کاشانی پناهنده شده بودند 

تهم مرداد، فرمانداری نظامی را طی نامه ای م ١٣آيت هللا کاشانی در . گرديد
در . کرد که به پيروی از ساير دستگاههای دولت حقايق را وارونه جلوه می دهد

اين نامه ضمن تشريح جريان زد و خورد، اعالم شده بود  که اين هواداران 
بودند که با » اوباش و چاقو کشان پان ايرانيسم و نيروی شوم « دولت يعنی 

به » مصدق پيروز است«ار رهبران خود مسلح به کارد و چاقو و سرنيزه با شع
مردم بی پناه و بی گناه در داخل منزل حمله نموده و جمعی  را مضروب  و 
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  .مجروح  کردند
آيت هللا  کاشانی در اين نامه اعالم کرد که در نتيجۀ اين حمله طرفداران  دکتر  

  :مصدق
مرحوم حداد زاده که از دوستان قديمی اينجانب و عضو مجمع مسلمانان «   

اگر دادستان فرمانداری نظامی ...هد بود بوسيلۀ کارد و چاقو شهيد گرديد�!�
واقعاً عالقمند به کشف حقيقت ودستگيری و تعقيب محرکين ومسببين و مرتکبين 
اين جنايات باشد می بايست آنها را از فرمانداری نظامی رئيس شهربانی  وساير 

ر پناه و مساعدت آنها مسئوولين امنيت و انتظامات عمومی که جنايتکاران د
  »...مرتکب اين جنايات  شده اند خواسته و تحت تعقيب قانونی قرار دهد

دکتر . انجام پذيرفت رفراندوم با چنين اوضاع و احوال متشنجی، مع الوصف  

مصدق در پيام مبسوطی خطاب  به ملت ايران با اشاره به کار شکنی های 

  : مجلس هفدهم اظهار داشت

ارعمومی ملت اختالف حاصل شود و �	که بين مجلس و ادر مواردی « 

مجلس يه صورت يک دستگاه کار شکنی برعليه دولت در آيد، مجلس منحل می 

چنانکه افکار عمومی با . شود و قضاوت امر را به عهدۀ مردم محول می نمايند

نظر دولت تطبيق کند نمايندگان ديگری انتخاب و روانۀ مجلس می شوند تا به 

رتيب بين دولت و مجلس همکاری ايجاد شود و چرخ ادارۀ مملکت از کار اين ت

بنابراين تنها ارادۀ قاطبه افراد ملت که دولت و مجلس به وجود آن قائم . نيفتد

آن کسانی که ادعا می کنند . است می توانند قضاوت قطعی در اين باب بنمايند

کند سخت در اشتباهند زيرا ملت حق ندارد و نمی تواند در اين باره اظهار عقيده 

تنها ملت است که می تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار 

  ...عقيده  کند

در کشورهای دموکراسی و مشروط هيچ  قانونی باالتر از اراده ملت نيست، 

به همين جهت دولت  در اين لحظه  تاريخی ، مشکلی را که با آن مواجه  شده با 
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  »....گذارد ملت در ميان می

در محيطی بالنسبه  آرام   ١٣٣٢مرداد  ١٢در تهران و حومه، روز رفراندوم 

برگزار شد و نتيجۀ آن بدين  شرح اعالم  گرديد که يک ميليون و پانصد و چهل 

 رفراندوم نتيجۀ . �#� �5�A@  ۶٨و سه هزار و پانصد و چهل نفر موافق و 

بعداً اعالم گرديد که در مجموع دو مرداد انجام شد نيز١٩درشهرستانها که روز

ميليون و چهار صد و سه هزار و سيصد وهشتاد و نه نفر موافق و يکهزار و 

  .دويست و هفت  نفر نيز با انحالل مجلس هفدهم مخالف بودند
  

  استعفای رئيس  مجلس* 

  
) مرداد ١١( رفراندوم البته دکتر عبدهللا معظمی نيز در آخرين روز قبل از 

در حاليکه اعضای  . استعفا کرد و امور مجلس را به عهدۀ مسؤوالن اداری سپرد
نفر تجاوز نمی کرد برای خود  ١٧فراکسيونهای مخالف عده  که تعدادشان از 

مجلس جديد تشکيل دادند و بار ديگر آيت هللا کاشانی را به رياست مجلس، افشار 
حميديه را نيز به سمت کار پرداز انتخاب  صادقی را نايب رئيس و ميراشرافی و

سپس دکتر بقائی از سوی فراکسيون نجات نهضت وحائری زاده از ! کردند
سوی فراکسيون آزادی نامه هائی به دکتر مصدق نوشتند و ضمن متهم ساختن 
وی به قيام عليه آزادی و مشروطيت، خواستار شدند که قسمتی از اوقات راديو 

آنها همچنين . الفين  قرار گيرد تا مطالب خود را بيان کنندتهران در اختيار مخ
مدعی شدند اگر دکتر مصدق چنين دستوری صادر نکند دليل  وحشت  او افشای  

  .حقايق  است
به تهران به » اشرف  پهلوی« حادثه غير منتظرۀ اين روزها، ورود ناگهانی 

او گزارش به دکتر بود که البته با شناسائی » بانوشفيق«صورت مخفی با نام 
چون حضور وی در تهران  آنهم در آن شرايط نامناسب حکايت . مصدق رسيد

از يک توطئه می کرد، با فشار دکتر مصدق به شاه، وی دستور داد ضمن اينکه 
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از ايران خارج شود بيانيه ای نيز به امضای ابوالقاسم امينی کفيل » اشرف« 
  :وزارت  در بار  به اين شرح  صادر گردد

نظر به  اينکه واالحضرت اشرف پهلوی بدون اجازه از پيشگاه همايونی ... «
و بی اطالع  قبلی دربار شاهنشاهی ديروز بعد از ظهر به تهران وارد شدند با 
کسب اجازه از پيشگاه اعليحضرت همايونی  به معظم  اليها  ابالغ  شد که  فوراً 

  .از ايران خارج شود
ک از افراد خاندان جليل سلطنت که رعايت تشريفات از اين پس نسبت به هر ي

و مقررات مربوط به وزارت دربار که بستگی با حيثيت مقام شامخ سلطنت را 
  »...دارد ننمايد با سخت ترين ترتيب عمل  خواهد

ولی بعدها معلوم شد اشرف پهلوی که از سوم تا عصر هشتم  مرداد به بهانۀ  
مخارج خود در اروپا  به تهران  آمده بود، در  فروش اموال  و تهيۀ  پول  برای

همين مدت کوتاه  مأموريت جاسوسی خود را برای رساندن پيام آمريکاييها و 
  .انگليسيها به شاه و تدارک  کودتا  انجام  داده بود

  
  فرمان انتخابات *
  
فوراً مراتب را برای صدور فرمان  رفراندوم دکتر مصدق با اعالم نتيجه  

  :جهت انتخابات دوره هيجدهم  به شاه  نوشت
پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاهی، چون در نتيجۀ  مراجعه به « 

، ملت ايران به انحالل ١٣٣٢آراء عمومی در تاريخ  دوازدهم و نوزدهم  مرداد 
مبارک اعليضرت  ايملی رأی داده است، از پيشگاهردورۀ هفدهم مجلس شو

همايون شاهنشاهی استدعا می شود امر و مقرر فرمايند فرمان انتخابات دورۀ  
  ».هيجدهم صادر شود تا  دولت مقدمات انتخابات را فراهم نمايد

همزمان با ارسال اين نامه، دکتر مصدق به منظور جلوگيری از سوء استفاده 
بات دورۀ هفدهم به دست آورده مالکين و صاحبان نفوذ، با تجربه ای که از انتخا

بود، دستور داد بجای انجمنهای فرعی انتخابات ازاعضای شورای ده استفاده 
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شود وزارت کشور مأمور شد در نقاطی  که شورای  ده تشکيل  نشده ، فوراً  
  .اقدام گردد

نه مجلسی وجود داشت  . در اين ايام اتکای دکتر مصدق فقط افکار عمومی بود
ثر ورسمی ديگری، دولت دکتر مصدق بود ومردم و به همين  جهت ونه مقام مؤ

در صورتی که نخست . جدهم داشتيوی اصرار به آغازانتخابات دوره ه
وزيران سابق سعی در ادامه  قدرت و  حکومت   بدون مزاحمت  مجلس  داشتند 

اما غافل از اينکه در .  ولی دکتر مصدق خواستار تشکيل فوری مجلس آينده بود
مين زمان، شاه در منتهای حقارت خود را  به وطور دربست تسليم انگليس و ه

امريکا کرده بود تا براندازی دولت دکتر مصدق قدرت از دست رفته را هر چند  
  .عاده  دهداپوشالی، با پذيرش نوکری محض بيگانه 

  

  توطئه های  پنهانی * 

  
در فاصلۀ بين تقاضای دکترمصدق برای صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم   

در اين فاصله عوامل  کودتا خود را .  مرداد  فقط پنج  روز بود ٢۵تا کودتای  
  .کامالً مجهز کرده بودند

سوای فعاليت وکالی غير مستعفی و متحصن در مجلس که ما همه روزه با 
گزارش «طالب مربوط به فعاليتشان تحت عنوان آنان مالقات ومذاکره داشتيم وم

در روز منعکس می شد، ديگرگروههای مخالف دولت نيز  » جريانات پارلمانی 
  .محرمانه  در تدارک  کودتا بودند

وکالی غير مستعفی . شاه از صدور فرمان انتخابات دوره هيجدهم سرباز زد
قانونی نبوده و اگر بنا باشد مجلس منحل شود   رفراندوم رسماً اعالم کردند که 

نسبت به آينده » اضطراب « مملکت در يک . فقط بايد به دستور شاه انجام پذيرد
  .و سرنوشت دولت دکتر مصدق و يا قدرت شاه  به سر می برد

در همين احوال دکتر فاطمی وزير امورخارجه در بيستم مردادماه پس از 
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در نخستين ديداری که نويسنده با وی . ه ايران بازگشتمعالجه نسبی از اروپا  ب
داشتم، آن قسمت ازمسائل سياسی که درحيطه کارم بود گزارش کردم و 

ديدارهای  مشکوک وکالی غيرمستعفی درمجلس و رفتار بخصوص از
مرموزشان با افراد مختلف اظهار نگرانی شديد کردم و توضيح دادم که 

  .ی زاده  در اين  ميان  کامالً چشمگير  استبخصوص نقش دکتر بقائی و حائر
زاهدی و افراد سرشناس در  به دکتر فاطمی يادآور شدم که عوامل سرلشکر 

ً به مجلس رفت و آمد دارند و وکالی غير مستعفی نيز چون انحالل  بار منظما
مجلس را قبول ندارند و خود را وکيل مجلس می دانند از همۀ امکانات مجلس 

می کنند و چون با استعفای دکتر معظمی، مجلس جزروسای  سوء استفاده
ادارات مسئول قانونی ندارد، اين گروه با تسلط کامل به امکانات مجلس و زير 
سپر مصونيت و تحصن با عوامل مخالف بخصوص در ارتش و دربار در 

به دکتر فاطمی پيشنهاد کردم از هر راهی که ممکن است، . ارتباط مستقيم دارند
مصدق را وادار سازد تا اين کانون توطئه و فساد را برچيند و به عمليات  دکتر

  .مخربشان الاقل  در کاخ بهارستان  خاتمه دهد
شادروان دکتر فاطمی به دفت به سخنانم گوش داد و قسمتهائی را هم يادداشت 

اما واقعيت اين بود  که توطئه  عليه حکومت  دکتر مصدق  از اين مراحل . کرد
  )١۶. (بود گذشته
��
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  :ايرج پزشکزاد

  »س از نظر حقوقیل مجلقانون اختيارات مصدق و انحال«           
  

در نوشتۀ   يرج پزشکزادايرج پزشکزاد حقوقدان و نويسندۀ برجستۀ ايرانی ا
در " قانون اختيارات مصدق و انحالل مجلس از نظر حقوقی" خود تحت عنوان 

  يک بررسی &�+
» اختيارات، رفراندوم وانحالل مجلس « اقدامات مصدقبه 
اقدامات مصدق در دوران نخست وزيری، يک مرحلۀ : پرداخته استاينگونه 

تازه از مبارزۀ نهضت ملی ايران برای استقالل و آزادی، و دنبالۀ طبيعی جنبش 
  .و انقالب مشروطيت بود

قانون اساسی مشروطيت، پيروزی بزرگ نهضت ملی، خيلی زود از طرف 
هجوم قرار گرفته  مورد  –که آنرا خطری جدّی برای منافع خود ديد   -استعمار 

  .و بمرور از محثوا خالی شده بود
يا  –قانون اساس مشرطيت چه بود؟ اصولی بود که برای خير و صالح مردم 

ييد مبانی دولت ونگهبان دستگاه معدلت و برای تش«بقول خود قانون اساسی 
بعنوان سنگ بنای جامعۀ نوين، بنيانگذاری شده بود تا قوانين و  - »آسايش

اين اصول، پس از . مقررات مملکت براساس آنها تنظيم و تصويب و اجرا گردد
بيان کليّات مربوط به مبانی قدرت و حدود و ثغور اقتدار ارگان های حکومت، 

و ميزان حقوق و امتيازات و تضمين های ملت را به قوانين تعيين چگونگی 
  .مصّوب نمايندگان مردم احاله  کرده بود

نگهبان دستگاه « ترديد نيست که اصول مذکور در صورتی می توانست 
باشد که قوانين محولۀ را نمايندگان منتخب مردم تصويب می » معدلت و آسايش 

ۀ ميان  تصويب قانون اساسی و آغاز اما، به کمک استعمار، در فاصل. کردند
تنظيم قوانين عادی، که بايستی بر مبنای آن قانون وضع می شد، يک ديکتاتوری 
تازه به وجود آمد که با واگذاری قانون گذاری به نمايندگان منتخب حکومت 
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بجای نمايندگان مردم، قانون اساسی را، با حفظ قالب و جلد خارجی اش، از 
مجالس فرمايشی قوانينی مناسب با هداف و مقاصد ديکتاتوری . محتوا خالی کرد

وضع کردند، که نمونۀ بارز آن قانون تفسير اصل هشتاد و دوم است که از 
  .استقالل قضات، مهم ترين تضمين حقوق افراد جامعه، چيزی باقی نگذاست

به اين ترتيب، خط  تازۀ مبارزۀ مليّون ايران، که  باز پس گرفتن حقوق   
�Hو مصدق ميراث دار نمايندۀ نهضت ملی . دره شدۀ ملت بود، ترسيم شده بود�

، رياست دولت را با ١٣٣٠درسال . ايران، از اين بابت، وظيفۀ مهمی داشت
در دولت اولش دو . هدف احياء قانون اساسی و استقرار دمکراسی پذيرفته بود

 –انون انتخابات اجرای قانون  ملی شدن نفت و اصالح  ق  -مادۀ برنامۀ دولت 
را به عنوان وسيله، برای وصول به هدف احيای حقوق ملت، وجهه همت قرار 

اميدوار بود با گذراندن قوانين  تازه  از يک مجلس ملّی، با پشتوانۀ در . داده بود
آمد نفت، راه را برای استقرار يک دمکراسی ، ضامن پيشرفت و سعادت ملت 

  »وسيله«رزۀ خارجی، به اجرای اين دو برنامۀولی به علت مبا. ايران،هموارکند
در نتيجه،  برای احتراز از فترت، . تا پايان عمر مجلس  شانزدهم موفق نشد

از اين انتخابات بخالف انتظار، . انتخابات مجلس را با همان قانون قديم انجام داد
 با وجود اين، از آنجا که. مجلسی با اکثريت مخالف اصالحات او سر در آورد

، در واقع  منتخب  مردم بود، به رغم مجلس  ١٣٣١پس از  قيام سی تير 
 ٩مخالف، ديگر تأخير را برای شروع اصالحات جايز ندانشت و يک برنامه 

طبيعی است . ماده ای، شامل اصالحات در تمام شئون کشور به مجلس تقديم کرد
ً بازماندۀ همان عناصر  که اکثريت نمايندگان مجلس هفدهم که از قضا، غالبا

چنين اصالحاتی که با منافعشان  مجالس دوران ديکتاتوری بودند، زيربار
و تنها راه موجود گرفتن اختيارات موقت  می کرد، نمی رفتند برخورد

در مرحلۀ اول  قانون اختيارات اگر. قانونگذاری، به پشتيبانی آراء مردم بود
بمالحظۀ فشار افکار عمومی، به آسانی به تصويب مچلس رسيد،  تقاضای تمديد 
. آن، در سر سيد  مهلت شش ماهه ، مورد مخالفت اکثريت نمايندگان قرار گرفت
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اکثريت نمايندگان هر چند باز بعلت حمايت مردم تصويب شد،  ولی مبارزه  
تصويب شد، ولی مبارزه  اکثريت   هر چند باز بعلت حمايت مردم. قرار گرفت

و اتهام قانون شکنی مصدق، به . مجلس را برای ساقط کردن دولت تشديد کرد
مصدق ناچار، برای . يکی از سالح های مخالفان برای کوبيدن او، مبدل گرديد

قضاوت بين دولت و مجلس به آراء ملت متوسل شد و بنا به ارادۀ مردم مجلس 
به عمر کوتاه  مدت دولت او  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ای ولی کودت. را منحل کرد

  .پايان  داد
رژيم کوتاه، که موفق شده بود مصدق را از صحنه خارج کند و يه زندان 
بيندازد، برای مکدّر ساختن  چهرۀ او که در ميان مردم همچنان نماد آزادی و 

 از جمله انديشمندان شاهنشاهی. دمکراسی بود، از هيچ کوششی فروگذارنکرد
اتهام قانون شکنی را، که سالح مبارزۀ مخالفان برای ساقط کردن دولت  

از آن زمان . اوبود، تا پايان عمر رژيم، به هر مناسبتی عنوان می نمودند
تاکنون نيز، بعضی مدعيان  تاريخ  نويسی، به استناد گفتۀ آنان، اين اتهام را 

  .بدون مطالعه و تحقيق کافی، تکرار می کنند
، و مواد نه گانۀ ١٣٣١مرداد  ٢٠ز نقل متن قانون اختيارات مصوبمن، پس ا

برنانۀ دولت مورد اشاره در قانون اختيارات، ابتدا ايرادات مخالفان درباب قانون 
اختيارات را مورد بررسی قرار می دهم و  پس از آن،  به ايرادات مربوط  به 

  .نحالل مجلس می پردازم
به آقای دکتر دمحم مصدق نخست وزير اختيار داده می شود که  –مادۀ واحده « 

از تاريخ  تصويب اين قانون تا مدت شش ماه  لوايحی را که برای اجرای مواد 
مجلس شورای  ١٣٣١گانۀ برنامه دولت ضروری  است و جلسۀ  هفتم مرداد   ٩

نمايد   ملی تصويب شده است، تهيه نموده و پس از آزمايش آنها را تقديم  مجلس
  » .و تا موقعی که تکليف آنها  در مجلسين تعيين  نشده الزم  االجرا می باشد

  :مواد  نه گانۀ دولت  عبارت بود از 
 .ها اصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری. ١



34567 8 9:;<=>?@A
BCDEF 8 G8:HFI5 JKF56LMNFOPFQF RST UVWX

YF:ZF 3[\]^_
`        ١٤٥     

  

  

  

اصالح امور مالی و تعديل بودجه به وسيلۀ تقليل در مخارج و برقراری . ٢ 
 .غيرمستقيم]های  ماليات [در صورت لزومهای مستقيم و  ماليات

اصالح امور اقتصادی به وسيلۀ افزايش توليد و ايجاد کار و اصالح . ٣ 
  قوانين 

 � ای   هماد ٩برداری از معادن نفت کشور با رعايت قانون  بهره. 
 .های اداری و قوانين استخدام کشوری و قضايی و لشکری اصالح سازمان. � 
 ايجاد شورای م. ;  D  
   " اصالح قوانين دادگستری. ٧ 

  اصالح  قوانين مطبوعات  – ٨
  . اصالح  قوانين  امور فرهنگی  و بهداشتی  و وسائل ارتباطی  - ٩ 

  
  ايرادات مخالفان* 

  
از ايرادات سياسی همراه باجار و جنجال بعضی از  نمايندگان مخالف  که پايه 

انتقاداتی که همراه با استدالل حقوقی بود، و مبنای  قانونی نداشت بگذريم و به 
  .نظری بيندازيم

که در واقع ايرادهای حقوقدانان مخالف  –مفصل ترين و قانونی ترين ايرادها 
در نامۀ رئيس مجلس، آيت هللا کاشانی، خطاب به هيئت رئيسه  -دولت بود

  :مجلس، عنوان شده بود، که اينطور شروع  می شد
 شورای �! � بعهده قانونگذاری 
G اساسی قانون ��'% ٢٧ اصل در چون«
 ���D% به و شرعيات در شرعيه به محاکم قضاييه قوه و است گرديده محول � 

 واگذارشده اجراييه قوه و دولت هيئت عهد در قوانين اجرای و عرفيات در عدليه
 ��#�H و ممتاز يکديگر از هميشه برای را مزبور ثالثه قوای ٢٨ اصل در و

 مشروطه 
	��� و اساسی قانون روح که مزبور مواد از �A @ و است نموده
 و است العنانی به مطلق تسليم و خودسری برابرحکومت در تمکين ���� �
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@5�A� اساسی قانون صريح � ���� ... «)١(  
البته آيت هللا کاشانی، ضمن اين نامه به مواد ديگری از قانون اساسی و متمم 

بودۀ که بيشتر جنبه تبليغاتی داشت تا حقوقی و استدالل اساسی  نيز اشاره کرده
قانون   ٢٨و  ٢٧تفويض  اختيارات با دو اصل  - ١: او به دو ايراد بر می گشت

نمايندگان مجلس در امر  قانونگذاری  حق توکيل غير  - ٢. اساسی متباين است
  .ندارند

هی سريع به اصل امتياز و برای ارزيابی اعتبار حقوقی اين ايرادات، ابتدا نگا
کاملترين و روشن ترين بيان اين اصل، که از . انفصال قوای ثالثه، بيندازيم

فلسفۀ سياسی قرن هجدهم ريشه گرفته، در کتاب روح القوانين مونتسکيو است، 
جامعه، مطرح  می » اطمينان خاطر« که آن را به عنوان يک وسيله و ابزار

���.  
کر که هر صاحب قدرتی کششی بطرف سوء استفاده مونتسکيو، براساس اين ف

از قدرت پيدا می کند،  نتيجه گيری می کند  که برای جلوگيری از امکان سوء 
  .استفاده ، بايد قدرت را تقسيم  کرد

برای چگونگی اين تقسيم کافی است که وظائف و مسئوليت های يک حکومت  
 -وضع قانون :  نوع است اين وظائف و مسئوليت ها سه. را در نظر بياوريم 

بعبارت ديگر وظائف . حل و فصل اختالفات بموجب اين قانون -اجرای قانون 
 -اجرائی  -قوای مقننه I�?& . و می گويد کافی است که هر يک از اين وظائف

  .به عهدۀ سازمان مشخصی گذاشته شود تا حفظ حقوق شهروندان  تضمين  گردد
جدائی قوای سه گانه مطرح شد، انقالبيون در انقالب فرانسه، وقتی مسئلۀ 

تندرو، اين جدائی قوا را، که از نظر مونتسکيو يک تکنيک سياسی، بعنوان 
تقسيم مسئوليت های مملکت برای جلوگيری از سوء استفاده مسئولين بود، به 

به اين معنی که گفتند قوای سه گانه  . چشم يک دگم فلسفۀ سياسی نگريستند
و وقتی ملت نمايندگان خود را به ادارۀ  امور می . ی استاجزاء حاکميت ملّ 

گمارد، به بعضی وکالت  قانون گذاری و به برخی اختيار اجرائی و به جمع 
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  .ديگری قدرت قضائی می دهد
کردند، خيلی   ١٧٩١انقالبيونی که اين دُگم قوای ثالثه را وارد  قانون اساسی  

ً  بالفاصله به غير عملی ب ودن آن پی بُردند و در قانون اساسی زود، تقريبا
اين نوع برداشت ها از قوای حاکمه، که در عمل به يک . کنارش گذاشتند ١٧٩٣

جدائی مطلق و متحجر قوا منجر می شود، امروزه  بکلی  فراموش   شده و 
و اگر هنوز به تئوری انفصال قوا اظهاراعتقاد می شود، بعنوان . متروک است

قوای مسئول کشوراست، نه بعنوان پيشگيری سوء استفاده يک وسيلۀ تسهيل کار 
  .از قدرت، که به آن منظور راه های  ديگری هست

در نتيجۀ اصرار و تأکيد منتقدان مصدّق، براينکه انفصال و امتياز قوای ثالثه 
ادعائی فاقد  »روح قانون اساسی است«  -موضوع اصل بيست و هشتم متمم   –

گفتن ندارد که روح قانون اساسی، . لۀ سياسی استوزن و اعتبار و بقصد حم
بی ترديد اصل بيست و ششم است که می گويد قوای مملکت  ناشی از ملت 

اصلی که متأسفانه منتقدان مذکور، نه پيش از مصدق و نه بعد از او . است
  .حرمتش را نگه داشتند

  
  انفصال قوای ثالثه در قانون اساسی * 

  
قوای  « : ببنيم اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسی ايران چه می گويد 

هميشه از يکديگر ممتاز و منفصل ] اجرائيه  –قضائيه  –مقننه [ ثالثه مزيور 
بلژيک گرفته   ١٨٣١متمم قانون اساسی  ايران از قانون  اساسی  . »خواهد بود

يه ، عمدتاً  ترجمه از شده است، غير از بعضی احکام  مربوط  به موازين شرع
با مقايسۀ  اين دومتن مالحظه می کنيم که اصل بيست و ششم ما .  آن قانون است

قوای ( اصل بيست و هفتم ما . بلژيک است ٢۵، عيناً مادۀ )منشأ قوای مملکت(
مجموع  مواد روی هم  -غيراز شرط عدم مخالفت با موازين شرعيه  –) �' 	�
انجمن های ايالتی و (و اصل بيست و نهم ما بلژيک است  ��٣٠  ٢۶ريختۀ 



34567 8 9:;<=>?@A
BCDEF 8 G8:HFI5 JKF56LMNFOPFQF RST UVWX

YF:ZF 3[\]^_
`        ١٤٨     

  

  

  

ما در قانون اساسی بلژيک معادلی  ٢٨ولی اصل . بلژيک است ٣١مادۀ ) واليتی
امتياز و ( دقيقاً روشن است که قانون نويسان ما، اين اصل بيست و هشتم . ندارد

احتماالً از قانون اساسی  –را از قانون اساسی ديگری ) انفصال قوای ثالثه 
گرفته اند و بعنوان ترمز سرکشی های دمحم علی شاه  قانون  - فرانسه  ١٨۴٨

  .شکن و قلدر، بين اصل بيست و هفتم  و بيست و نهم  جا داده اند
پس اگر امروز بگوئيم  که اصل بيست و هشتم  روح قانون اساسی است، 
ناچار بايد بپذيريم  که قانون اساسی بلژيک فاقد روح است چون اصل امتياز 

درحاليکه  می دانيم اين قانون، دراروپا، . وانفصال قوای ثالثه درآن وجود ندارد
بعنوان يک شاهکار درايت سياسی شناخته شده و غير از ما، مدل و مورد  تقليد 
کشورهای متعددی ، مثل اسپانيا، پرتقال، ايتاليا، رومانی و هلند، قرار گرفته 

  . است
: جريه، در صورتی که واجد سه شرط بهر حال، قانونگذاری موقت قوۀ م 

مدت معين، موضوع  معين و الزام تصويب نهائی پارلمان، باشد، به هيچوجه، 
دمکراسی . آنطورکه ادعا شده، ناقض دمکراسی و زمينۀ  مطلق العنانی، نيست

در . از مغرب زمين مدل گرفته ايم. پارلمانی ابتکار و اختراع ما نبوده است
مونه و سر مشق ما بوده اند، اگر اصل انفصال قوای سه دمکراسی  هائی که ن

ً در قوانين اساسی  -گانه  را قبول داشته اند   ً  يا تلويحا اعم  از اينکه صراحتا
دولت ها مکّرر به اين شيوه  متوسل شده اند و کسی  به آنها   - شان آورده باشند

در اعلب  در طول قرن بيستم.ايراد زير پا گذاشتن دمکراسی نگرفته است
کشورهای دمکراتيک اروپا، امری رايج بوده است برای نمونه، در فرانسه، 

در اين . بخصوص پس از جنگ اول جهانی، مکّرر مورد عمل قرار گرفته است
موارد، پارلمان موافقت کرده است که دولت برای مدت معينی در موضوعات 

مثالً بدنبال شورش . دازدمعينی، از طريق  لوايح  قانونی، به وضع  وقوانين  بپر
، پارلمان  ١٩٣۴و آشوب  دست راستی ها و طرفداران فاشيسم در پاريس، در 

ماه از  ٨فوريه ، به دولت اختيار داد که بمدت   ٢٨بموجب قانون مصوب 
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طريق لوايح قانونی به حل و فصل بپردازد و باستناد اين تفويض اختيارات، 
يحۀ قانونی امضاء  کرده است در در دولت، در مدت مقّرر بيش از يکصد ال

که  آلمان نازی چکسلواکی را مورد هجوم   سالهای بعد از آن نيز، پس از آن
قرار داد و هيتلر در نطق خود در پراک، نواحی بوهم و موراوی را تحت 

، قانون ١٩٣٩مارس  ١٨الحمايۀ آلمان اعالم کرد، مجلس ملی فرانسه در 
نخست وزير را برای  وضع قوانين » ارد دالديهادو« اختيارات فوق العادۀ 

الزم، از طريق  لوايح  قانونی، به رغم  مخالفت سوسياليست ها و کمونيست ها، 
  .تصويب کرد

، ژنرال شارل دوگل برای ١٩۵٨بعد از جنگ دوم جهانی هم، وقتی در سال 
ژوئن، از  ٣و  ٢نجات فرانسۀ گرفتار بحران، به حکومت خوانده شد، در تاريخ 

اختيارات دوگل، عالوه . مجلس ملی برای مدت شش ماه، اختيارات  کامل گرفت
نون اساسی جديد هم بر ارادۀ امور از طريق لوايح قانونی، مأموريت تهيۀ يک قا

در انگلستان، مادر . گداشته شود رفراندوم بود که پس از تهيه و تصويب به 
معرفترين مورد، اختيارات . دمکراسی پارلمانی، هم موضوع سابقه دارد

مجلس عوام، در برابر اوضاع بحرانی .  است»  نويل چمبرلن« تفويض شده به 
فردای روز  امضای  عهد نامۀ عدم  اروپا، نتيجۀ ترکتازی های آلمان هيتلری،

اختيارات کامل   –١٩٣٩اوت   ٢٣ –تهاجم آلمان و اتحاد جماهير شوروی 
چمبرلن را که می بايستی تصميمات عاجلی برای تدارک دفاع انگلستان می 

، با تفويض همان اختيارات به وينستون ١٩۴٠مه  ١٠و . گرفت، تصويب کرد
اصوالً تجربۀ سياسی . وافقت کردچرچيل که جای چمبرلن را گرفت، م

دمکراسی ها نشان داده است که در دنيای امروز، از توسل به اين راه حل،  
البته، همانطور که گفته شد، با رعايت سه شرط مدت معين، موضوع معين و 

  .الزام تصويب پارلمان  در سر رسيد مهلت، گريزی نيست
ای سهولت کار، و شايد احتراز تا آنجا که بعضی کشورها الزم ديده اند که بر

از چون و چرای  مخالفان سياسی، اين تکنيک حکومت را قوانين اساسی شان 
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  .صريخاً پيش بينی کنند
از جمله قانون اساسی کنونی جمهوری فرانسه، مقرر داشته که دولت می تواند 
برای اجرای برنامه ش از پارلمان اختياربگيرد که برای مدت محدودی از 

و اين درحالی است که ) ٢.(وايح قانونی، به وضع قوانين الزم بپردازدطريق ل
هر چند در متن قانون نيامده ولی . اصل انفصال قوا همچنان مورد نظراست

بعنوان مقدمۀ قانون  – ١٧٨٩ –اعالميۀ حقوق بشر و شهروند انقالب کبير
  .اين اعالميه  مذکور است ١۶مزبور حفظ شده و انفصال قوا در مادۀ  

اين ياد آوری هم الزم است که در ايران نيز تفويض اختيارات از طرف 
به دکتر مصدق، وزير : برای نمونه. مجلس شورای ملی به وزيران سابقه دارد

به مستشاران آمريکائی، دکتر ميلسپو، رئيس کل ماليۀ  – ١٣٠٠ماليه، آبان 
و گفتنی  ... ١٣٠۵به علی اکبر داور، وزير عدليه، بهمن  -١٣٠١ايران، مرداد 

است که بعضی از منتقدان اختيارات اخير مصدق، که آنموقع و در آن موارد 
  .امکان و اقتدار از انتقاد داشتند، ساکت مانده بودند

  
  عدم حق توکيل غير* 

  
  :حقوقدانان  شاهنشاهی  ايراد ديگری هم گرفته  بودند

در حدود وکالتی از طرفی حدود اختيار نمايندگان مجلس شورای ملی ... « 
است که بموجب قانون به آنها واگذار شده و حق واگذاری قانونگذاری را به غير 

  ».ندارند و روشن است چنين عملی فاقد ارزش  قانونی است
آنها به قاعده ای . اين ايراد يک مغلطه و يک تاکتيک مبارزه سياسی است 

قوق اساسی قابل استناد می کنند که اگر در حقوق خصوصی معتبر است در ح
اصل عدم حق توکيل غير که در متون حقوقی با اصطالح معروف . استناد نيست

وکالت واگذارشده نمی تواند به « به اين معنی است که ) ٣(التينی وارد شده
  ».ديگری واگذار شود
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در فرانسه،  -  ١٩۵٨در سال  –از قضا، پنج سال بعد از زمامداری مصدق 
ژنرال دوگل، مخالفان در مجلس، ايراد مشابهی را   بمناسبت قانون اختيارات

  .زيرا پايه حقوقی صحيحی نداشت. عنوان کردند که مورد قبول قرار نگرفت
سياست شناس و استاد حقوق اساسی، در اين باب به » اوليويه دو هامل« 

صراحت می نويسد که اصل عدم حق توکيل غيراگردرحقوق اداری معتبراست، 
و در صورتی که در قانون اساسی . ه حقوق اساسی تعميم دادنمی توان آنرا ب

منع نشده باشد، مانعی برای واگذاری حق موقت قانونگذاری از طرف  پارلمان 
، يکی ديگر از کارشناسان »ژرژ بوردو«  - )�.(به دولت محسوب نمی شود

حقوق اساسی فرانسه  دليل حقوقی ديگری نيز براين توجيه، می افزايد به اين 
دولت، با صدور لوايح  قانونی، در واقع قانون تفويض : ورت که می گويد6

در نتيجه ازهمان نقش مأمور اجرای قوانين تجاوز . اختيارات را اجرا می کند
و نبايد از نظر دور داشت که خود قانون تفويض اختيارات شرايطی . نمی نمايد

ين و مدتی که يعنی محدود است به موضوع مع. را به دولت تحميل می کند
نتيجۀ آنکه، ايرادهای  ) �(مشخص شده و در نهايت، الزام تصويب نهائی پارلمان

مباينت اختيارات با قانون اساسی و عدم حق توکيل غير از سوی نمايندگان، 
زيرا ارزش . عنوان شده از سوی مخالفان را بايد ايرادهای سياسی دانست

الشها برای ساقط کردن دولت قرار حقوقی ندارند و ناچار در زمينه و رديف ت
از . ايرادهای  ديگری هم در مخالفت با قانون اختيارات اقامه گرديد. می گيرند

جمله، مخافان به مصدق ايراد کردند که در مجلس ششم، تفويض اختيارات به 
  .داور، وزير عدليه را خالف قانون  اساسی دانسته بود

ته ای  اشاره  	ارات  از مجلس، به نمصدق بعدها،  ضمن توجيه  تقاضای اختي
می کند  که می تواند توضيح اين تضاد عنوان  شده از سوی  مخالفان  باشد، می 

  : نويسد
از نظر قانونی، دادن اختيارات  در مواقع  عادی آن هم به اشخاصی  که از «  

آن به نفع بيگانگان  استفاده  کنند، چون مخالف مصلحت است ، مخالف  قانون 
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ولی در مواقع  جنگ و غير عادی، دادن اختيارات موافق . ساسی هم هستا
چون قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای . روح قانون اساسی است

آيا اعطای اختيارات که در هيچ کجای قانون اساسی تحريم ...قانون اساسی 
  );(» ...نشده، آن هم  برای سالمت يک ملت مخالف قانون اساسی  است؟

امروز با فاصله به . ، کنه فکر او را می نماياند»��D H« عنوان کردن لفظ  
وقايع آن دوران می نگريم، می بينيم که مخالف مصدق با اختيارات  داور در 
دورۀ ششم و مخالفت نمايندگان دورۀ هفدهم با اختيارات مصدق ، از يک منبع  

  .سرچشمه  می گيرند
مصدق، بعنوان نماينده درمجلس ششم، به روشنی می ديد که می خواهند 

آبان   ٩و  ٧در جلسات . اختيارات را به شخصی بدهند که او را خوب می شناسد
، بمناسبت خلع  قاجاريه ، شاهد تالش  خستگی ناپذير او برای استقرار  ١٣٠۴

دورنمای  استقالل ديکتاتور بوده است و با اختيارات چنين شخصی در عدليه ،  
آنطور که بعد ها با تفسير اصل هشتاد و دوم  متمم  قانون اساسی   –قضات را 
�5�A#� . می ديده است و موافقت با آنرا به مصلحت نمی ديده است -اتفاق افتاد 

مصدق بعنوان اينکه اختيارات مخالف قانون اساسی است، بهانه و تاکتيک 
وگرنه مصدق حقوقدان . استبدادی بوده استسياسی او برای مخالفت با حکومت 

می دانست، و حقوقدانان شاهنشاهی، می دانستند، که اعطای اختيارات موقت 
برای موضوع معين و مدت معين بالزام تصويب نهائی پارلمان، که درهيچ  

همان گونه که مصدق با . کجای قانون اساسی منع نشده، ضد دمکراسی نيست
ر وزيرعدليه، نگران، ازبين رفتن استقالل قضات که تفويض اختيارات به داو

دربار شاهنشاهی اختيارات  کمی بعد اتفاق افتاد بوده است، نمايندگان طرفدار
مصدق را خطری برای اقتدار حکومتی شاه می دانستند و بهرحال، مخالفت با 
اين اختيارات، در متن سلسله مانورهائی قرار می گيرد که در نيمه دوم سال 

  .، برای ساقط کردن دولت انجام گرفت١٣٣١
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  بن بست  سياسی  و انحالل  مجلس * 
  

، موقععيت طرفداران دولت، با اعالم موجوديت  ٣١بعد از قيام سی تير
ولی خيلی زود . نفری نهضت ملی، مستحکم و قدرتمند می نمود ٣٢فراکسيون 

، نامزد نهضت ملی  ٣١مرداد ماه   ١۶در . اين يکپارچگی دچار نقصان شد
رأی به  ٧�رأی آورد و مخالفان، آيت هللا کاشانی را با  ١٠برای رياست، فقط 

ولی موضوعی که موجبعلنی شدن اختالفات در داخل . رياست انتخاب کردند
فراکسيون شد، بخصوص  تقاضای تمديد اختيارات برای يک سال، درديماه 

هر چند قانون تمديد اختيارات براثر فشار افکار عمومی تصويب . بود١٣٣١
مخالفان  شد، ولی مقارن آن جمعی از عضای فراکسيون نهضت ملی به صف 

  .پيوستند –مصدق که در راه مبارزه با دولت ازهيچ اقدامی فروگذار نمی کردند 
از جمله اقدامات مخالفان برای تضعيف دولت و ساقط  کردن آن تا  بهار  

 -ربودن و قتل رئيس شهربانی  ١٣٣١اسفند  ٩، می توان به توطئه ١٣٣٢
کی از مخالفان به انتخاب ي –ممانعت از تصويب گزارش هيئت هشت نفری 

ولی آخرين اقدام، استيضاح . عضويت هيئت نظارت اندوختۀ اسکناس، ياد کرد
که  راه نجاتی  برای دولت  باقی  نمی . دولت از سوی يکی از مخالفان  بود

ً به اخذ رأی . گذاشت حضور در مجلس برای پاسخگوئی به استيضاح، الزاما
ه رأی اکثريت مخالف به اضافۀ  منتهی می شد و برای هيچکس ترديدی نبود ک

  .جداشدگان از نهضت، رأی عدم  اعتماد  خواهد بود
در اياالت متحده . نبايد فراموش کرد که قضيه نفت به بن بست رسيده بود
دولت ايران آخرين . امريکا جمهوريخواهان زمام امور را در دست گرفته بودند

 ١۶و دولت انگلستان در تاريخ پيشنهاد مشترک انگليس و آمريکا را نپذيرفته بود
، ضمن اعالميه ای اعالم کرده بود که اگر اين پيشنهاد او پذيرفته ١٣٣١اسفند 

  )٧. (نشود، ديگر مذاکره ای در ميان نخواهد بود
مصدق، وارث بيش از  يک قرن  مبارزۀ ملت ايران برای آزادی و استقالل،  
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  .بر سر يک دو راهی  فرا گرفته بود 
بيش از يک قرن مبارزۀ  ملت ايران برای آزادی و استقالل،  مصدق، وارث

يکی تمکين به قضا و قدر و وضع پيش . بر سر يک دو راهی  قرارگرفته بود
ديگری مقاومت در برابر نيروهای . آمده در مجلس که نتيجه اش معلوم بود

  . مخالف به پشتيبانی ملت برای نجات نهضت ملی بود
با مصدق، راه حلی که بنظر رسيد و ارا ئه شد اين  در مذاکرۀ فراکسيون ملی

بود که با استعفای جمعی  از نمايندگان، مجلس تعطيل گردد و برای تجديد 
تن اعضای باقيمانده فراکسيون از نمايندگی  ٢٧. انتخابات نظرمردم خواسته شود

تن ديگر از نمايندگان عضو فراکسيون نهضت ملی   ٢۵روز بعد . استعفا کردند
  .طری  را که  از طرف مجلس متوجه  دولت بوده  متذکر شده اند:

دليلشان هم اين بوده که يکی از نمايندگان مخالف دولت با چهل رأی به 
عضويت هيئت نظارت  براندوختۀ اسکناس انتخاب شده که ممکن است راجع به 
انشار اسکناس مصاحبه های مضری بکند  که پول ايران تنزل کند و دولت در 

وط دولت از طريق +و اين چهل رأی همان است که برای س. تيجۀ آن ساقط شود�
اين بود که پس از تأمل وفکر زياد :  و در پايان افزود.استيضاح تهيه شده است

ممکن بود مردم خودشان هم . هيچ راهی غير از رجوع به مردم به نظرنرسيد
دولت درابقای  خود نه بنابراين اصرار . خسته شده و با  مبارزه موافق نباشند
  )٨(»...برای مملکت مفيد بود نه برای دولت

روحانيون با رفراندوم ابراز مخالفت کردند و آيت الل کاشانی در اعالميه ای، 
شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشۀ اجانب طرح «:چنين فتوی داد

ست و ريزی شده  مبغوض حضرت ولّی عصرعجل هللا تعالی فرجه و حرام ا
  )٩(».البته  هيچ مسلمان وطن خواه  شرکت نخواهد کرد

مرداد، به اکثريت قريب دوميليون رأی در مقابل   ١٩و  ١٢مردم در رفراندوم 
مصدق با اعالم نتيجۀ، از شاه  . هزار رأی  مخالف، به انحالل مجلس نظر دادند

شاه  جوابی   ولی.  تقاضا کرد که فرمان انتخابات  مجلس  هجدهم  را صادر  کند
  .نداد  و همزمان  با کودتا، بی خبر ، کشور را ترک کرد
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  مسئله انحالل  در رژيم  پارلمانی * 

  
انحالل مجلس بوسيلۀ رفراندوم، بهانه ای بدست مخالفان برای متهم کردن 

«  ناميد که » صياد آزادی « آيت هللا  کاشانی او را . توری، داد�مصدق به  ديکت
از آن زمان  )١٠. (»مشروطۀ ايران به خيال خداوندگاری  افتاده استدر کشور 

نيز مسئله انحالل مجلس همواره دستاويز حملۀ طرفداران بال شرط  شاهنشاهی 
برای بررسی موضوع، ابتدا ببينيم انحالل مجلس در رژيم  . به مصدق بوده است

يکی از » بوردو ژرژ « به اين منظور نظر . پارلمانی چه محل و موقعيتی دارد
  .را می اوريم) ١١(علمای بزرگ  حقوق سياسی 

  :اوضاع و احوال  تفاوت هائی داشته باشد ولی  در مجموع  بايد  رعايت شوند
  برابری  بين مجريه   و مقننه   -  ١
  همکاری  بين دو قوه  -  ٢
$'�   رد وجود  طرق قانونی  اقدام  متقابل  هر قوه  نسبت  به ديگری  - ٣
حظه می شود  که تمام  اصالت نظريه  رژيم  پارلمانی به اين امر وابسته �]

است که نه دولت و نه پارلمان نبايد موفق شوند که تفوقی مستمر بر ديگری 
ورند و تعادل بين آنها بايد بوسيله يک نظارت مداوم افکار عمومی آ���� 

افکار عمومی  نام از اينجاست که گاه سيستم پارلمانی را حکومت  . تضمين شود
  .داده اند

اما ، برای احتراز از طول کالم، فقط  اصل سوم را که به  انحالل پارلمان  
  .مربوط می شود نقل  می کنيم

  اقدام متقابل هر قوه  نسبت به ديگری   -  ٣
همکاری بين دو قدرت سياسی اصلی، مجريه مقننه، ميسر نمی گردد مگر 

. آنچه الزم است تفاهم  است نه تبعيت. اشته باشندآنکه با يکديگر نيروی  برابر د
ولی اگر تفاهم  ممکن نگردد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر قوۀ مجريه نخواهد به نظر 
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مقننه گردن بگذارد، يا اگر پارلمان  بخواهد  خود را  از قيد  ادارۀ  امور بوسيله  
از وسايل دولت خالص کند؟  راه حل مسئله اينست که هر يک  از دو قوه  

و دقيقاً در ترتيب . اقدامی  قانونی که نسبت به ديگری در اختيار دارد استفاده کند
  .و نظام  اين وسائل است که خطوط اصلی  پارلمانتاريسم تجلی  می کند

ً دولت  -مسئوليت دولت ً اقدام مقننه نسبت به مجريه بوسيله  –عموما عموما
ضمانت اجرای . دولت اعمال می کندکنترلی است که پارلمان در بارۀ فعاليت 

اين کنترل، مسئوليت سياسی وزيران در برابر پارلمان است که در بارۀ هر اقدام 
آنها، حتی اقدام کامالً قانونی شان، ممکن است عنوان شود و وزيری که پارلمان  

  .نسبت به او علناً  اظهارعدم اعتماد کرده  ناچار است استعفا نمايد
در مقابل تهديدی که با مسئوليت دولت متوجه قوه مجريه  – انحالل پارلمان

است، نهايت اهميت دارد که قوۀ مجريه به وسيله ای در اختيار داشته باشد که از 
اين وسيله حق منحل کردن پارلمان است که . تعبّد در برابر پارلمان احتراز نمايد

تنها اين حق است که . اگر وجود نداشته باشد، پارلمانتاريسم واقعی وجود ندارد 
تنها . به دولت اجزاه می دهد که چيزی غير از يک مأمور اجرای پارلمان باشد

  .اوست که استقالل قوۀ مجريه را و در نتيجه برابری قوه ها را تأمين  می کند
انحالل مجلس بعنوان . بعبارت ديگر وابسته و پيوستۀ رژيم  پارلمانی است

. بل پارلمان، يک مهرۀ اساسی پارلمانتاريسم  استيک وسيۀ  اقدام دولت در مقا
.  معموالً دولت در صورت  اختالف با پارلمان يا تمکين می کند ويا استعفا ميدهد

ولی چه بسا پيش آيد که سياستی را که می خواهد دنبال کند چيزی است که معتقد 
است با ارادۀ واقعی کشورهمسازاست و درهر صورت تنها سياستی است که 
منافع ملت را تأمين می کند هر چند مورد مخالفت اکثريت پارلمان است در اين 
صورت می تواند از رئيس کشور بخواهد که با حمايت از نظر او پارلمان را 

به اين . ی دهندگان بين دولت و اکثريت پارلمان قضاوت کنندأمنحل کند، تا ر
شورهائی که درک. نهاد دمکراتيک است جهات است که انحالل بهترين

پارلمانتاريسم به نحوه احسن مورد اجرا است، مثالً در انگلستان، انحالل شيوه 
  )١۴( » .عادی پايان يافتن اقتدار مجلس شده است
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  مسئله انحالل مجلس در قانون اساسی * 

  
نويسندگان قانون اساسی ايران که مردان دانا و زيرکی بودند، حق انحالل 

استفاده احتمالی دمحم علی شاه قلدر، به موردی منوط و مجلس را از ترس سوء 
محدود کردند که امری، پس از تصويب سنا، درمجلس شورای ملی مورد 

که دراين صورت . موافقت قرارنگرفته و مشاوره دو مجلس نتيجه ای نداده باشد
مجلس سنا ودولت، هر يک جداگانه رأی به انحالل بدهند فرمان انحالل صادر 

  .می شود
زيرا که اصل . در واقع اين حقی بود که در اصل چهل هشتم به دولت می دادند

چهل و هفتم مقرر می داشت مادام که مجلس سنا منعقد نشده، امورفقط به 
و به قرائن  متعدد، مليّون ايران به ايجاد .  تصويب مجلس شورای ملّی می رسد

چهل و چند سال تا حدود  متعاقباً  نيز در طول. مجلس سنا نظر موافقی نداشتند
در حقوق . دوران ملّی شدن نفت، تشکيل سنا را عمداً بدست فراموشی سپردند

اساسی قاعده ای  وجود دارد که بموجب آن وقتی يک مادۀ قانون اساسی به عمد 
بموجب اين قاعده، که به . مدتها بالاجرا گذاشته شود، منسوخ محسوب می گردد

 ( Coutume Constitutionelle) »رف اساسی $« فارسی شايد بتوان آن را
  .ترجمه  کرد، نهاد سنا در ايران اصوالً منسوخ شده بود

� ١٣٢٨ولی بعلت اواضاع واحوالی که وارد آن نمی شويم، درارديبهشت سال 
مجلس  مؤسسانی  تشکيل دادند که  مأموريت عمده اش سلب انحالل از دولت 

اعليحضرت همايون « :مسئول بودمسئول، و واگذاری آن به پادشاه غير
شاهنشاهی می توانند  هر يک از مجلس  شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه يا 

  ».هر دو  مجلس را در آن واحد منحل  نمايند
هشتم، از همان موقع  مورد اعتراض  شديد  اين تغيير حکم اصل چهل و

نرا  مورد انتقاد نمايندگان مجلس شانزدهم آ. مليبون دمکرات ايران قرار گرفت
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دکتر مصدق،  نمايندۀ  اول تهران در مجلس شانزدهم، مکرر . سخت قرار دادند
طرحی   ١٣٢٩خرداد   ٢٣به بی قانونی اين قاعده جديد تاخت و حتی در جلسه  

مبنی بر الغاء اصل چهل و هشتم جديد بعلت غير قانونی بودن مؤسسان و اين 
نوان تفسير مجلس در جای خود بماند، پيشنهاد که اصل چهل و هشتم قديم بع

ولی در  تمام طول دورۀ شانزدهم به  –) ١۵. (تقديم  کرد که البته بجائی نرسيد
هر مناسبتی اين تجاوز را که بنام مؤسسان  به حق ملت  کرده بودند بشدت  

دکترمصدق، در برابر مشکالت  تازه ای که از  ١٣٣٢از تير ماه . انتقاد کرد
رای دولت ايجاد شده و  کا را بن بست کشيده  بود،  به  فکر  ناحيۀ مجلس ب

آنطور که خود  می نويسد دو چيز او را  به اين فکر . منحل  کردن مجلس  افتاد
يکی انتخاب حسين مکی بعنوان عضو هيئت نظارت در اندوخته اسکناس . ��4��

چاپ   و ديگری استيضاح دولت که اولی احتماال موجب افشاء ميزان اسکناس
بقا و سقوط  دولت  ... « شده و در نتيجه تصميم می گيرد از مردم نظر بخواهد 

خود را تابع رأی مردم  يعنی صاحبان حقيقی مملکت کردم که چنانچه با ابقای 
  ) ١۶(»...ادامه دهم واال دولت ديگری روی کار بيايد دولت موافق است من بکار

قانون  اساسی در اختيار شاه   ۴٨ولی حق انحالل مجلس بموجب اصل جديد 
بود  و مصدق که هيچگاه  نخواسته بود اين حق را برای شاه بشناسد و از طرفی 
مطمئن بود که  اگر از شاه انحالل مجلس را بخواهد مورد  موافقت قرار نخواهد 

او اين . ���� –يعنی همه پرسی  –گرفت، تصميم به استفاده از تنها راه موجود 
  :بود چنين توجيه کرد ١٣٢٨ا که بر خالف مصوبۀ مؤسسان  اقدام  خود ر

ملت ايران سرگرفته  بود و باز  برفرض اين مجلس مؤسسان روی ابتکار
بفرض اينکه اعضای آن ملت انتخاب کرده بود، مجلس مؤسسان نمی توانست از 
مردم سلب حق کند و در يک موقع حساسی  ملت نتواند عقيدۀ خود را ابقای 

مجلس مؤسسان که  مدعی نماينده مردم بود، . نحالل آن اظهارنمايدمجلس يا ا
  )١٧(» چطور می توانست مردم را از اين حق محروم کند؟
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  نمونه هائی در دمکراسی  ها* 
  
در پايان اين بحث، دومتال از پايداری دو شخصيت تاريخی ديگر،  در امری  

�5�A#� 5!����)  که آنرا به خير و صالح ملت دانستند، واقدام آنها، در برابر
  :نمايندگان و قضاوت نهايی ملت، را  نقل می کنيم

  .دوم،  نخست وزير انگلستان است (William Pitt)يک مورد ويليام  پيت 
به رغم مخالفان ، در مجلس عوام جانشين   ١٧٨٣م پيت، وقتی در سال ويليا

. لرد بورث شد، خود را در برابر  تظاهرات مخالف مجلس مکلف به اسعفا نديد
مجلس با تمام قوا  با او به مخالفت برخاست و ظرف سه ماه، شانزده بار پياپی 

برنامۀ  اصالحاتش جامۀ او را در اقليت  قرار داد  ولی پيت،  که مصّمم  بود به 
برنامه اصالحات را به اطالع عموم رساند و وقتی . عمل بپوشاند، استقامت کرد

دانست که مردم نظرياتش را درک کرده اند وآنها را تأييد می کنند، از شاه 
. بپردازد �! �خواست  که مجلس را منحل کند و ملت به قضاوت بين او و 

  ١۶٠زيرا  . جديد انتخابات  کامالً  خرد شدندمجلس منحل شد و  مخالفانش در ت
  ) ١٨. (کرسی از دست دادند و مجلس جديد کامالً دراختيار او قرار گرفت

دو گل که در سخت ترين و تاريک . ديگری، مورد ژنرال شارل دوگل است

، در ١٩۶٢ترين ايام حيات ملت فرانسه، به خدمت کمر بسته بود، در سال 

ابات دو درجه ای، مقام رياست جمهوری را داشت، حاليکه از طريق انتخ

تشخيص داد که بخاطرترقی و تعالی فرانسه، اصلح اينست که رئيس  جمهوری 

ً از طرف مردم انتخاب شود برای اصالح مادۀ مربوطه در قانون . مستقيما

ولی از آنجا که می بايستی قبالً موافقت . اساسی به رفراندوم متوسل شد

مراجعه به آراء عمومی جلب می کرد و می دانست که مجلسين را برای 

چنين تغييری نمی روند، بدون موافقت آنها به رفراندوم   نمايندگان زيربار

در مجلس ملی فرانسه اکثر قريب به اتفاق گروه های سياسی سر . +*�� ($�

تشکيلی » کارتل نه« به اعتراض برداشتندو عليه دوگل، بقول خود او، يک 
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 :خطاب به ملت فرانسه گفت ۶٢اکتبر   ١٨دوگل در پيام  . دادند
و . من از شما مردم فرانسه می خواهم در اين امرمهم نظرتان را ابراز کنيد«  

با جمهوری  اعتقاد دارم که هيچ چيزازاين نظرخواهی دمکراتيک تر، سازگارتر

  ) ١٩(»ه کنم،  فرانسوی تر نيست�و اضا

 ً راست عليه اين  همگی احزاب ازچپ و مچلس فرانسه، که درآن تقريبا

رفراندوم متحد شده بودند، دولت را که با پيشنهاد دوگل موافقت کرده بود، 

ود مجلس را منحل  :ستفاده از اختيارات ادوگل هم با . اسيضاح و ساقط کرد

گل دائر برانتخاب رئيس جمهوری با آراء دومردم فرانسه نه تنها پيشنهاد . کرد

فراندوم تصويب کردند، که در مجلس جديد اکثريت فوق العاده مستقيم را در ر

را  با شکستی » کارتل نه« ای که برای رئيس جمهوری بوجود آوردند، احزاب

  ) ٢٠.(خرد کننده  از مجلس راندند

گواينکه آنها با نمايندگان واقعی مردم طرف  –اقدام اين دوشخصيت تاريخی

با اين تفاوت که دولت های . به ياد آوردبه نوعی، رفراندوم  مصدق را  –بودند 

ً با يک کودتای سازمان يافته بوسيله خارجی سرنگون نشد، تا  آنها متعاقبا

مخالفان بتوانند، درفضای بستۀ حاکم بررژيم کودتا، به خود کامگی و 

  .ديکتاتوری و تجاوز به دمکراسی متهمشان  بسازند

با لفظ  قانون تطبيق  نمی کرده اينگونه  اقدامات، که  ۀبرای قضاوت در بار 

قانونيست . است بايد به تفاوت بين قانونيت و مشروعيت يا حقانيت توجه داشت

در . يک خصوصيت صوری است، يعنی با لفظ قانون مطابقت داشته باشد

حکومت يا يک نهاد . حاليکه مشروعيت يا حقانيت خصوصيت ماهوی است

 �عنی  که بموجب  يک قانون  اسابدين م. حکومتی ممکن است  قانونی باشد-  

اين . ولی  مشروع  يا حقانی نباشد  –که خود  آن طبق  قانون تدوين  شده باشد 

��+
اصل  ميشود و  به اين 
ت ، در مورد نهادهای  حکومتی، از موافقت ملّی ي

مشخصه است که می توان دولت يا مجلس نمايندگان يا هر نهاد حکومتی  ديگر 
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  .��منتخب  واقعی  ملت  باشد  مشروع  يا حقانی  دانرا که 

نونی ، ولی  بعلت  تأييد  ملی نامشروع  يا �بنابراين،  اقدام  مصدق نيز، غير ق

او نيز، مجلسی را منحل  کرد که اگر طبق  قانون  بوجود آمده . استحقانی بوده 

نفربه بقايش  زيرا دوميليون نفر به انحالل آن و تنها هزار .بود، مشروع نبود

  .رأی داده بودند

  

  رفراندوم* 
  

ايراد فرعی مخالفان به مصدق  توسل به رفراندوم  بود که می گفتند در قانون  

  . اساسی نيست

ايراد به رفراندوم، به اين دليل که در قانون اساسی نيست، ايرادی کامالً   

اساسی پيش زيرا که هر چيزی که در قانون . سياسی است و پايۀ  حقوق ندارد

موضوع رفراندوم، خيلی پيش ازآن، در محيط . بينی نشده، الزاماً مغايرآن نيست

سياسی ايران مکّرر عنوان  شده و هيچگاه  مورد  ايراد مغايرت با قانون اساسی 

يخواهی  بمناسبت سروصدای جمهور١٣٠٢ازجمله درسال . قرارنگرفته است

، بمناسبت تغييرسلسلۀ ١٣٠۴طرفداران سردارسپه، يا در جلسه های آبان 

��2 . پادشاهی، که چون  موضوع به نحو ديگر منتفی شد، به مرحلۀ عمل نرسيد

به رفراندوم متوسل شد، هر چند نان  ١٣۴١از مصدق نيز، حکومت درسال 

   .بر آن گذاشت»  تصويب  ملی « *��4

 بهرحال و اصوالً نظر خواهی از موکل که منشأحق است، بجای نظر خواهی 

البته آرمانی ترين . از وکيل او، بحکم ساده ترين منطق، کامالً جايزاست

ولی از آنجا که . حکومت آنست که ملت، صاحب حق، مستقيما حکومت کند

عمالً غير ممکن است که هر بار اتخاذ  تصميم برای امور جامعه  الزم  می آيد،  

نمايندد، از ميان خود   همۀ مردم  در محلی اجتماع  کنند و نظر خود را ابراز می
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شيوۀ آرمانی . کسانی را انتخاب می کنند که به نمايندگی آنها تصميم بگيرند

دمکراسی مستقيم که ژان ژاک روسو خود آنرا تنها در ملتی  متشکل از خدايان  

قابل اجرا می دانست، بعلت اشکاالت مادی متروک ماند، ولی ملت های 

را محفوظ داشته اند و درکشورهای  دمکرات حق تصميم گيری برای خود 

�����   رفراندوم دمکراتيک هرگاه ابراز عقيدۀ عامۀ مردم ضروری بنمايد، به 

ً حکم صريحی در قانو در . اساسی داشته باشد نمی شوند بدون اينکه الزاما

پارلمانتاريسم دنيا، دولت، برای پيوستن به بازار مشترک اروپا  رانگلستان، ما د

� ١٩٢۶در ايتاليا دولت در ژوئن سال . ����� �� ١٠٧۵ژوئن   رفراندومبه 

در حاليکه .  برای انتخاب بين رژيم سلطنتی يا جمهوری، به رفراندوم دست زد

  .رفراندوم درهيچ متن اساسی ايتاليا وجود نداشت١٩٢٨تا تصويب قانون اساسی 

  : خطاب به ملت، گفت ١٣٣٢مرداد   �مصدق درتوجيه رفراندوم ، ضمن پيام 

 است، &�I% آنها وجود به �! � و دولت كه � �� افراد قاطبه اراده تنها”  

 راجع تواند �> كه است � � تنها ...  بنمايد باب اين در &2J> قضاوت تواند �>

کشورهای  دمکراسی  در . ��0 عقيده اظهار �' �B وسرنوشت خود ������ به

  )١٧)(٢١(» .و مشروطه  هيچ قانونی  باالتر از  ارادۀ  ملت نيست

  
  

  :توفيق دکترعباس

 » مصدق دکتر عزل فرمان نبودن يا بودن �
���	 باره در«           
  

در باره قانونی بودن يا نبودن  «در پژوهشی از نظر حقوقی دکترعباس توفيق
ساليان درازی است که بين موافقان و : می نويسد»  فرمان عزل دکتر مصدق

مخالفان دکتر مصدق، قانونی بودن يا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق به 
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صورت سئوال مطرح است ولی متأسفانه تا کنون جواب کامل کافی وافی 
درنتيجه اين موضوع . حقوقی، با توجه به همه جوانب کار، به آن داده نشده است

نوز به صورت سئوال باقی مانده است و برای عده ديگر در اين برای عده ای ه
 ] ١. [مورد هنوز ابهاماتی وجود دارد

مخالفان دکتر مصدق می گويند در غياب مجلس، شاه حق عزل نخست وزير 
آنان به عنوان دليل، چند مورد را ذکر می کنند که قبل از دکتر مصدق . را دارد

. نيز، در غياب مجلس، شاهان وقت، نخست وزيرانی را عزل يا نصب کرده اند
 . مخالفان دکتر مصدق، اين موارد را راست می گويند

ن دکتر مصدق می گويند پس از انقالب مشروطيت، عزل و نصب موافقا
نخست وزيرانی که در زمان تعطيل مجلس صورت گرفته خالف قانون بوده 

اساس «: است و چنين استدالل می کنند که طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی
مظهر اساسی مشروطيت مجلس » .مشروطيت، جزئاً و کالً تعطيل بردار نيست

نه تنها عزل و نصب نخست وزيران که در زمان تعطيل مجلس  لهذا. است
شورای ملی خالف قانون اساسی بود بلکه خود تعطيل مجلس شورای ملی نيز 

 . کامالً خالف قانون اساسی بود
اميد است با اين بررسی همه جانبه حقوقی، بتوان يک بار و برای هميشه به 

  .دخاتمه دا –يا الاقل به اين جدل  –اين بحث 
  

  در حکومت های مشروطه  * 
  

بدواً دريابيم آيا اصوالً در حکومت های مشروطه شاه حق عزل و نصب 
 نخست وزيران را دارد يا خير؟ 

رييس دولت و . است» فعال مايشاء«در حکومت های سلطنتی مطلق شاه 
هرکس را دوست داشته باشد می تواند به صدراعظمی يا نخست . مملکت اوست
وب کند و هرکس را دوست نداشته باشد می تواند به اراده خود وزيری منص
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 . عزل نمايد
ديکتاتوری يا حکومت های  اما فلسفه انقالب های آزادی خواهان و ضد

مشروطه اين بود که حکام و شاهان ديگر بر جان و ما و ناموس ملت ها مسلط 
سرنوشت خود  نباشند و يک نفر سرنوشت ميليون ها نفر را تعيين نکند و مردم،

حکومت برگزيده مردم باشد و نه منصوب . و حکومت های خود را تعيين نمايند
 . حکام و شاهان

اين مقاله بر اساس اصول قانون اساسی مشروطيت و متمم آن، تحصيالت  -*
و تحقيقات حقوقی نگارنده در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مشاهدات عينی، 

اطالعات، (خبری عصر آن زمان تهران  مجلدات دوره های روزنامه های
و کتب متعدد ديگری که در اين زمينه نگاشته شده، ) کيهان و باختر امروز

عالوه بر آن، نگارنده در آن دوران يک فعال سياسی بوده . نوشته شده است
. است که در هيچ حزب و دسته و جمعيت و گروهی عضويت نداشته است

و هفدهم مجلس شورای ملی، خبرنگار  همچنين او در دوره های شانزدهم
 . پارلمانی روزنامه توفيق بوده است

» مراجعه به آراء مستقيم مردم«حکومت برگزيده مردم، از طريق مردم، 
و باالخره انتخاب » انتخاب نمايندگان با رأی مردم«است يا به وسيله ) رفراندوم(

 . دولت ها با رأی نمايندگان مردم
شروطه سلطنتی، از جمله در سوئد، نروژ، دانمارک، در تمام حکومت های م

بلژيک که قانون اساسی ايران از آن اقتباس شده است، ... انگلستان و هلند و 
شاه يک مقام بسيار محترم تشريفاتی » .شاه سلطنت می کند و نه حکومت«

مسئوليت و اختيار کليه امور با . بدون مسئوليت است) ��]P ��2 ���(هميشگی 
��A�  وزيران و وزرا است و فرامين از نظر تشريفات به امضای شاه يا ملکه

 . در عصر جديد فقط شاهانی می مانند که به حکومت آلوده نشوند. می رسد
 در قانون اساسی مشروطيت ايران 

ً حق عزل و نصب  و اما در قانون اساسی مشروطيت ايران آيا شاه شخصا
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 نخست وزيران را داشت يا خير؟ 
سلطنت وديعه ای است که به «: متمم قانون اساسی ايران �٣بق اصل ط – ١

 » .موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده
مالی است که به عنوان امانت نزد « به معنای » وديعه « همانطور که آگاهيد 

حقوق «نيز از » � ��J«و اين بدان معنی است که حتی » .کسی می گذارند 
است » امانت دار«شاه . به شاه امانتاً داده می شود» طرف ملت از«. است» � �

به هيچ وجه حق هيچ نوع دخل و » امانت دار«و نتيجه حقوقی آن اينکه اوالً 
هرگاه » صاحب امانت«ثانياً . را ندارد« امانت«تصرف و يا تغيير و تبديل در 

که سلطنت را بر همين اساس بود . خود را پس بگيرد» امانت«بخواهد می تواند 
 . از احمدشاه گرفتند و به سردار سپه دادند

کليه فرامين و دستخط های پادشاه «متمم قانون اساسی،  ��طبق اصل  – ٢
در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزير مسئول رسيده باشد و 

از اين اصل ] ٢[» مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزير است 
 مستفاد می شود که چنين 

 . هيچيک از فرمان های شاه بدون امضای وزير غيرقابل اجراست –الف 
 . امضای وزير، در زير امضای شاه، مهم تر از امضای شاه است –ب 
�تأييد بر آنچه آورديم، مفاد اصل  – ٣�: متمم قانون اساسی است که می گويد 

ر هر گونه امور، شخص پادشاه از مسئوليت مبراست و وزرای دولت، د«
 ] ٣[» .مسئول مجلسين هستند

�و اما در مورد مهمترين مستند طرفداران نظريه اختيار شاه در عزل و  – 
عزل و نصب « : متمم قانون اساسی که می گويد ;�نصب وزرا يعنی اصل 

 » .وزرا به موجب فرمان همايون پادشاه است 
 : از اين اصل تا کنون دو تفسير مختلف شده است

و تفسير  –تفسير اول اين است که اختيار عزل و نصب وزرا با پادشاه است 
« و » رأی تمايل « دوم می گويد هنگامی که نخست وزير و وزرا به وسيله 
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معزول » رأی عدم اعتماد « مجلس، منصوب و يا از طريق » رأی اعتماد 
صادر  شدند، شاه، عيناً طبق رأی مجلس، فرمان عزل يا نصب نخست وزير را

��� � . 
 : تفسير اول به داليل زير اشتباه است

پذيرفتن تفسير اول دقيقاً به اين معناست که چه در حضور مجلس ، و  –الف 
اکنون حتی . چه در غياب مجلس ، اختيار عزل و نصب وزرا با شاه است

�. [طرفداران رژيم سلطنتی مشروطه نيز از اين اصل چنين تفسيری نمی کنند [ 
طرفداران تفسير اول، يکی از مواردی را که در اثبات تفسير خود ذکر  –ب 

می کنند موردی است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه از فرنگ طی 
و نصب مستوفی ) رضاشاه بعدی(» سردارسپه«تلگرافی به مجلس فرمان عزل 

مورد عيناً نظير کاری که شاه در  –الممالک را به رييس الوزرايی صادر کرد 
 . دکتر مصدق و سپهبد زاهدی کرد

درست است که در زمان حضور مجلس، : در اين مورد بايد به آنان يادآور شد
احمد شاه فرمان عزل و نصب رييس الوزرا را صادر کرد، ولی مجلس آن را 
نپذيرفت و گفت شاه حق عزل رييس الوزرا را ندارد و برای برگرداندن رييس 

رفته بود عده ای از نمايندگان مجلس را » بومهن«به  الوزرا که به صورت قهر
ً يکی از اين نمايندگان خود دکتر مصدق بود که به اتفاق بقيه . فرستاد اتفاقا

را به مقر نخست » سردارسپه«رفتند و رييس الوزرا » بومهن«نمايندگان به 
زرايی مهمتر اينکه احمدشاه نيز ادامه رييس الوو. وزيری در سعدآباد برگرداندند

 ] �. [سردارسپه را رسماً پذيرفت
طرفداران تفسير اول برای اثبات نظر خود به اين استناد می کنند که در  –پ 

حضور مجلس، چندين بار رضاشاه، و چند بار دمحمرضاشاه، نخست وزيرانی را 
معزول » رأی عدم اعتماد مجلس»منصوب و بدون » رأی تمايل مجلس«بدون 
 . کردند

I – ن موارد در دورانهای تجديد ديکتاتوری مطلقه بود که نه تنها در تمام اي
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اين مورد بلکه در موارد متعدد ديگر، برخالف قانون اساسی رفتار می شد و لذا 
 . قابل استناد نيست

II –  در عين اينکه طرفداران تفسير اول وقوع تمام آن موارد را به درستی
که در جهان، دو سيستم حقوقی کامالً  ذکر می کنند ولی بايد توجه داشته باشند

است و ديگری » سيستم حقوقی عرفی«يکی از اين دو، . متفاوت وجود دارد
بر اساس عرف ] ;[» سيستم حقوقی عرفی«در . سيستم حقوقی مبتنی بر قانون

و عادت و سابقه و آنچه در گذشته عمل شده است حکم می شود ولی در سيستم 
فقط در کشورهای » سيستم حقوقی عرفی«. نونحقوقی دوم بر اساس ؟؟؟ قا

سيستم حقوقی ايران، . و اقمار آن مجری است) انگليس و امريکا(آنگلوساکسون 
در نتيجه، در اين . سيستم اروپايی است که فقط بر اساس قانون عمل می شود

کشورها   و از جمله در کشور ايران، اگر صد سال هم خالف قانون عمل شود 
برای هيچ کسی » عمل مستمر خالف قانون«. ی محسوب نمی گرددآن کار قانون

اين چنين عملی، در اين کشورها، و . ايجاد حق نمی کند) و از جمله برای شاه(
 . است» جرم مستمر«از جمله در ايران، نامش 

در صورت پذيرش اين تفسير که با وجود مجلس، شاه حق عزل و نصب  –ت 
سئوال و مشکل جدی تری به وجود می آيد و وزرا و نخست وزيران را دارد، 

چنانچه مجلس به نخست وزيری رأی اعتماد داد و شاه هم برای کس : آن اينکه
ديگری فرمان نخست وزيری صادر کرد، چه خواهد شد؟ آيا هر دو نخست 

 وزير خواهند بود؟ و اگر نه، کدام يک نخست وزير خواهند بود؟ 
 . بودن، غير عملی است لذا چنين تفسيری، عالوه بر مردود

همچنين اگر طبق تفسير اول بگوييم شاه نمی تواند نخست وزير را به  –ث 
اراده خود عزل کند معنايش اين است که نخست وزيری را هم که خود مجلس 

 . اتخاب کرده است شاه نمی تواند روی دست مجلس بلند شود و او را عزل کند
مايندگی از طرف ملت، دارای چنان در قانون اساسی مشروطيت، مجلس، به ن

اقتداری است که عالوه بر موارد ذکر شده در باال، حتی هزينه زندگی شاه و 
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دستگاه سلطنت و حتی اينکه اين هزينه ها چگونه مصرف شود را تعيين می 
 Q���]متمم قانون اساسی  ۵٠و دارای چنان اقتداری است که با وجود اصل ] ٧

» ايی کل قشون بّری و بحری با شخص پادشاه استفرمان هفرم«که می گويد 
و حتی حق ] ٨[فرماندهی کل قوا را از احمدشاه سلب و به سردارسپه می دهد 

متمم قانون اساسی  ۵٠که طبق اصل (عزل سردارسپه را از فرماندهی کل قوا 
از او سلب می کند و جزء اختيارات مجلس محسوب می دارد؛  )با پادشاه است

چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع می کند بلکه  و دارای] ٩[
آنوقت با چنان حقوق و اختيارات و ] ١٠. [سلسله سلطنتی او را منقرض می کند

اقتداری که مجلس دارد چطور می شود پذيرفت که شاه می تواند نخست وزير 
 برگزيده مجلس را عزل کند؟ 

متمم قانون  ;�در اصل » دشاه به موجب فرمان همايونی پا«ذکر  –ج 
ً می تواند به عزل و نصب وزرا  اساسی، دليل بر اين نمی شود که شاه رأسا

روسا و اعضای محاکم «: متمم قانون اساسی هم می گويد ٨٠اصل . بپردازد
عدليه به ترتيبی که قانون عدليه معين می کند منتخب ، و به موجب فرمان 

به موجب فرمان همايونی « کر جمله ولی ذ» .همايونی منصوب می شوند
در اين اصل نيز به هيچ وجه داللت بر اين نمی کند که شاه » منصوب می شوند

ً اختيار نصب روسا و اعضای محاکم عدليه را دارد بلکه اين اصل را با . رأسا
از تشريفات نصب » فرمان همايونی«وضوح بيشتری نشان می دهد که نوشتن 

به ترتيبی که قانون عدليه معين می «ی محاکم عدليه است، زيرا روسا و اعضا
انتخاب می شوند و سپس برای اين مقامات، شاه فرمان همايونی صادر می » ���
��� . 

از طرف ديگر، هنگامی که شاه اختيار انتصاب اعضای محاکم عدليه را رأساً 
و به انتخاب خود ندارد چطور می شود گفت اختيار انتصاب خطيرترين و 

ً و به *� مسئوليت ترين مقام قوه مجريه يعنی نخست وزير مملکت را رأسا
 انتخاب خود دارد؟ 
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منمم قانون اساسی نيز، جهت اجرای کليه قوانينی که  ۴٩طبق اصل  –چ 
ولی اين بدان معنا ] ١١[صادر می کند » فرمان«مجلس تصويب می کند شاه 

 . نيست که شاه رأساً حق انشاء قانون دارد
قانون اساسی يی که شاه در صورتی که اوالد ذکور نداشته باشد حتی در  –ح 

ً تعيين کند و نياز به تصويب مجلس دارد؛ در  نمی تواند وليعهد خود را رأسا
قانون اساسی يی که شاه بدون تصويب وزير مسئول حتی حق انتخاب روسای 

ً و چطور می توان گفت که شاه می تواند ر] ١٢[دواير دولتی را ندارد،  أسا
 خودسرانه به عزل و نصب نخست وزيران بپردازد؟ 

نخستين تفسيرها از قانون اساسی و فلسفه انشاء آن، که بالفاصله پس از  –خ 
نايب السلطنه ( انقالب مشروطيت از طرف نايب مقام سلطنت، ناصرالملک

در مورد وظايف و حقوق و اختيارات شاه و مجلس به عمل آمد ) احمدشاه قاجار
قاطعانه در تأييد اين است کهطبق قانون اساسی مشروطه ايران، شاه دارای  نيز

هيچ اختيار و مسئوليتی نيست و اين فقط مجلس و دولت اند که دارای تمام 
بايد طبق ) و يا نايب او، نايب السلطنه(اختيارات و مسئوليت ها می باشند و شاه 

 ] ١٣. [نظر مجلس، فرمان نخست وزيری را صادر کند
ً حق عزل و  –د  عالوه بر تمام داليل باال، منتجه چنين تفسيری که شاه رأسا

نصب نخست وزيران خود را دارد، استقرار مجدد حکومت استبداد مطلقه ای 
. هر کاری می خواست می کرد. است که اختيار دولت و ملت در دست او بود

يری را هر که را می خواست به نخست وزيری بر می گزيد، و هر نخست وز
نه حکومت مشروطه بر اساس قانون اساسی که . می خواست به قتل می رسانيد

ً عليه اين گونه سلطنت استبدادی مطلقه در ايران پايه  با انقالبی خونين دقيقا
 ] ١۴. [گذاری شد

در هر حال شاه نمی تواند رأساً وزرا را عزل و نصب کند؛ بلکه مانند همان 
ست وزيری از طرف قوه ای که اختيار عزل و نصب مثال باال، پس از اينکه نخ

معزول يا منصوب شد، آنگاه ، از نظر احترام به مقام ) قوه مقننه(او را دارد 
 ���J �»يا » سند عزل«به عنوان » شاه»�H� ��� « �»يا » فرمان عزل
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 . را صادر می کند» فرمان نصب«
�همانطور که در باال ذکر شد اصل  – ��: متمم قانون اساسی می گويد 

شخص پادشاه از مسئوليت مبّراست، و وزرای دولت در هرگونه امور مسئول «
هرکدام از دو قسمت اين اصل، به تنهايی مثبِت اين است که نه » .مجلس هستند

ر، شاه تنها در مورد عزل و نصب وزرا، بلکه در هيچ امری از امور کشو
ً اختيار اقدام و عملی را ندارد زيرا بر اساس اصول مسلم حقوقی، هر  شخصا

پس طبق . کس اختيار به اقدام عملی داشته باشد نسبت به آن عمل مسئوليت دارد
همين اصل که شاه را بری از مسئوليت دانسته، شاه در هيچ يک از امور کشور 

که در امور کشور اختيار عملی شخصاً حق و اختيارعمل ندارد و به همين علت 
را ندارد، مسئوليت عملی هم بر عهده او نمی باشد و وزير يا وزرايی که اختيار 

 . عملی را در کشور داشته باشند، در مقابل مجلس يا مجلسين مسئول هستند
وزرا نمی توانند احکام شفاهی يا « : متمم قانون اساسی �;طبق اصل  – ;

طبق اصل » .قرار داده سلب مسئوليت از خود نمايندکتبی پادشاه را مستمسک 
�����a ... شخص پادشاه از مسئوليت مبّراست و وزرا «: متمم قانون اساسی 

مجلس شورای ملی يا سنا «: متمم قانون اساسی �;و طبق اصل » .مجلس هستند
 » .می تواندد وزرا را تحت مواخذه و محاکمه درآورند

امور کشور حق و اختيار اقدام و عمل دارد، شاه در «حال اگر ما بگوييم 
معنای آن اين خواهد بود که شاه حق دارد هرچه می خواهد بکند و هيچ 
مسئوليتی هم ندارد ولی وزرا، که در اقدام و عمل شاه دخالتی ندارند، مسئول 
مجلسين هستند و برای اعنالشان که بدون مسئوليت حق انجام آن را داشته، مورد 

اين، عالوه بر اينکه به ! عقيب و محاکمه و مجازات قرار می گيرندمواخذه و ت
: شوخی بيشتر شبيه است، خالف بين اين اصل مسلم حقوقی است که می گويد

 » .هيچ کس را نمی توان به خاطر گناه ديگری مجازات کرد«
وزرا نمی توانند « : متمم قانون اساسی مقرر داشته است که �;اصل  – ٧

يا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئوليت از خود احکام شفاهی 
» فرمان عزل«همان » احکام کتبی«همانطور که می دانيد يکی از اين » .نمايند

، وزرا نمی توانند آن را مستمسک قرار داده خود �;است که طبق همين اصل 
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ز خود ان گذاشته ا«را معزول بدانند و مسئوليت وزارتی را که مجلس به عهده آ
طبق همين اصل، آن وزير يا آن نخست . سلب نمايند و بروند و در خانه بنشينند

وزير مکلف است حکم کتبی پادشاه مبنی بر عزل را رد کند و مورد عمل 
 . متمم قانون اساسی تخلف کرده است �;واّال از اصل . قرارندهد

شده  ، همانطور که درآن ذکر�;ازاين ايراد ديگر حقوقی که اصل  – ٨
مربوط به عزل و نصب وزرا است و نه رييس الوزرا يا صدراعظم ، می 

 . گذريم
در حکومت . بنابر آنچه گفته شد، شاه رأساً حق عزل و نصب وزيران را ندارد

  ».شاه سلطنت می کند و نه حکومت«مشروطه، 
 

  و اما در غياب مجلس * 
 

متمم قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد،  ;�چون تفسير قبلی از اصل 
را به آن اصل » در غياب مجلس«طرفداران باال بردن اختيارات شاه، ترکيب 

» عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همايون پادشاه است« که می گويد 
 . اضافه می کنند

I – به ويژه  –قانون  مطابق اين اصل مسلم که نمی توان کلمه ای به متون
افزور يا کلمه ای از آن را حذف   کرد جز يک مجلس موسسان  –قانون اساسی 

 . ديگر، چنين تفسيری مردود است
II –  طرفداران اين تفسير جديد برای اثبات نظر خود به عمل احمدشاه قاجار

استناد می کنند که در زمان غيبت مجلس يعنی در فاصله تعطيل مجلس سوم و 
نفر صادر  ١٢بار فرمان رييس الوزرايی برای  ١۴اح   مجلس چهارم، افتتا

 . کرده است
ذکر کرديم، در سيستم حقوقی  �پ، بند  - IIهمانطور که در قسمت  –الف 

اروپايی ايران اگر عمل خالف قانونی صد ها بار هم تکرذار شود، تکرار و 
 . استمرار عمل خالف قانون آنرا قانونی نمی کند
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داران اين تفسير جديد توضيح نمی دهند که آن اتفاقات در چه طرف –ب 
در آن دوران به علت يورش های مداوم و مکرر . وضعيتی رخ داده بود

نيروهای خارجی روس و انگليس و آلمان و عثمانی و اشغال شمال و جنوب و 
غرب ايران و دست به دست شدن بسياری از شهرهای ايران، مملکت به کلی از 

همزمان در تهران و تبريز و کرمانشاه و گيالن چهار دولت . يده بودهم پاش
عالوه بر احمدشاه، دمحمعلی شاه مخلوع و ساالرالدوله و . جداگانه وجود داشت

شعاع السلطنه فرزندان مظفرالدين شاه هر کدام با قوای خود قسمتی از ايران را 
السلطنه، ديکتاتوری ناصرالملک، نايب . اشغال و اعالم پادشاهی کرده بودند

سالدات های . آغاز کرده بود و مجلس دوم را منحل و وکال را تبعيد کرده بود
وکال و . روسی برای اشغال تهران به دروازه های پايتخت نزديک شده بودند

احمدشاه و دولت قصد فرار از تهران و انتقال . رجال از تهران فرار کرده بودند
راها مرتب استعفا می دادند و احمدشاه روی رييس الوز. پايتخت را داشتند

استيصال از کسان ديگری می خواست که دولت را تشکيل دهند و آنها نيز يا رد 
آخراالمر هم که آن  –می کردند و يا چند روز يا چند هفته بعد استعفا می دادند 

 . اتفاقات در يک حکومت کودايی رخ داد
���]P » فورس ماژور«ينچنين دوره استناد کردن به اين چنين اعمالی، در ا

  . خالی از وجه و مردود می باشد
 
 : گزارش هيئت هشت نفری*
  

 سلطنت از آن شاه و جکومت از آن دولت است 
و به خصوص حمله با جيپ و چاقو و چماق به  ١٣٢١وقايع روز نهم اسفند 

خانه دکتر مصدق به قصد کشتن نخست وزير منتخب مردم و مجلس و رفتن او 
با پيژامه و دمپايی از طريق پشت بام خانه خود بت ستاد ارتش و سپس به جلسه 

اگر  مجلس شورای ملی و اخطار دکتر مصدق به مجلس به اين مضمون که
ساعت به جای من نخست وزير ديگری را تعيين نکند، طی پيامی به  ٨�ظرف 
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همان ملتی که مرا نخست وزير کرد جريان را خواهم گفت و تظاهرات شديد 
� )دهم اسفند(مردم در مقابل مجلس عليه مخالفان مصدق بالفاصله در روز بعد 

در  –اره می گرفت و اظهار تأسف آيت هللا بروجردی که همواره از سياست کن
با اظهار تأسف از واقعه اخير، چون اطمينان ... «: سه روز بعد با اين عبارات

دارم که اعليحضرت همايونی و جناب آقای نخست وزير کمال عالقه را به 
استقالل و عظمت کشور ايران دارند، اميد و انتظار دارم که کمافی السابق 

د که عناصر منحرف و اخاللگر فرصتی وحدن نظر و اتفاق و اتحاد را حفظ نمو
» ...به دست نياورند تا موجبات اغتشاش و بی نظمی در کشور فراهم گردد 

و همچنين جّو فوق العاده ناآرامی که در سراسر کشور به وجود آمده بود، ] ١۵[
همه و همه سبب شد که مخالفان دکتر مصدق در مجلس، شرايط را به ضرر 

 . ب نشينی کنندخود ببينند و به شدت عق
به دنبال اين عقب نشينی، مجلس شورای ملی تصميم گرفت برای حل اختالف 
نظری که بين شاه و دکتر مصدق بر سر حقوق و اختيارات شاه و دولت وجود 

برای اين کار يک هيأت . داشت هيأتی مأمور مذاکره با شاه و دکتر مصدق شود
ويت نمايندگان زير تشکيل هشت نفری از همه گروه های مختلف مجلس با عض

�� : 
بهرام مجدزاده، دکتر کريم سنجابی و دکتر عبدهللا معظمی از فراکسيون 

و جواد گنجه ای از نزديکان ) قائم مقام الملک(نهضت ملی، حاج آقا رضا رفيع 
، سيد ابوالحسن حايری زاده )فراکسيون نجات نهضت(شاه، دکتر مظفر بقايی 

مکی از مخالفان دکتر مصدق و طرفدار آيت هللا و حسين ) فراکسيون آزادی(
����� . 

ايت هيأت پس از مذارکره مفصل با شاه و دکتر مصدق برای التيام بخشيدن به 
روابط آن دو، با استناد به اصول قانون اساسی و متمم آن، حدود حقوق شاه و 

معروف شد مشخص » گزارش هيأت هشت نفری«دولت را به شرحی که به 
چون تصويب اين گزارش برای حل سريع مشکالت مملکت مسئله ای . کردند
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حياتی بود و بسيار فوريت داشت آن را به قيد سه فوريت به شرح زير تقديم 
  : مجلس نمودند

 
 : ساحت مقدس مجلس شورای ملی

چون حسب تصميم آقايان نمايندگان محترم در جلسه خصوصی روز پنجشنبه 
مقرر گرديد امضاکنندگان زيردر باره شايعه اختالف  ١٣٣١چهاردهم اسفند 

حاصله بين دربار و رييس دولت که به واسطه پيش آمد اخير در افواه منتشر و 
نموده و نتيجه  موجب پاره ای تشنجات و نگرانی گرديد مطالعات و اقدامات الزم

را به عرض مجلس شورای ملی برسانيم، لذا هيأت منتخب بدواً با جناب آقای 
دکتر مصدق نخست وزير مالقات و با استحضار از مطالب ايشان به حضور 

اينک . اعليحضرت همايونی شرفياب و فرمايشات ملوکانه را اصغا نمود
مجلس شورای ملی خالصه مذاکرات و نتيجه را به شرح زير به عرض مقدس 

 : می رساند
خوشبختانه بين اعليحضرت همايونی و رييس دولت کوچکترين اختالفی که 

به عالوه . ناشی از نظريات شخصی و خصوصی باشد موجود نيست
همواره عالقه کامل خود را به رعايت «اعليحضرت همايونی فرمودند که 

را در پيشرفت  اصول قانون اساسی تصريح و زحمات جناب آقای دکتر مصدق
و همچنين عالقه و احترام کامل آقای نخست » .نهضت ملی ايران تقدير نموده ام

وزير نسبت به مقام شامخ سلطنت و شخص اعليحضرت همايون شاهنشاهی 
 . مسلم و ابداً محل ترديد نيست

تنها جهتی را که می توان منشأ اختالف نظر تشخيص داد، اختالف در تفسير 
قانون اساسی درمورد اعمال حقوق سلطنت و اختيارات قانونی  و تعبير مقررات

قوای انتظامی کشوراست که با توجه به مجموع  ههيأت دولت مخصوصاً راجع ب
 : اصول قانون اساسی ومتمم آن نظريه خود را به شرح زيربه عرض می رسانيم

ه متمم قانون اساسی سلطنت وديعه ای است ک �٣نظر به اينکه موافق با اصل 
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�٣به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل  
متمم، شخص پادشاه از هرگونه مسئوليتی مبّراست و و از طرفی طبق همين 

وزرا و هيأت دولت می ] متمم اداره امور مملکتی به عهد ��اصل و اصل 
 باشد، بديهی است که اداره و مسئوليت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری
از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هيأت دولت و وزيران است که در 
اداره امور وزارتخانه های مربوطه به نام اعليحضرت همايونی سعی و کوشش 
ً از عهده مسئوليت در مقابل  در اجرای مقررات قانونيه نموده منفرداً و مشترکا

وضوع برای هميشه بنابراين برای اينکه اين م. مجلسس شورای ملی برآيند
واضح و روشن باشد، استدعای تأييد اين گزارش را از ساحت مقدس مجلس 

 . شورای ملی داريم
حسين مکی، جواد گنجه ای، سيدابوالحسن حايری زاده؛ مجدزاده، دکتر عبدهللا 

 ] ١۶. [معظمی، دکتر مظفر بقايی، رضا رفيع، دکتر کريم سنجابی
 ] ١٧[» ت و هم دولت دکتر مصدقگزارش اين هيأت را هم شاه پذيرف«

با اين گزارش در حقيقت نمايندگان تمام گروه های مختلف، اعم از طرفداران 
مصدق، يا طرفداران شاه ، و يا طرفداران آيت هللا کاشانی نيز تأييد کردند که 

تصويب اين گزارش که موجب تسجيل و » .شاه سلطنت می کند و نه حکومت«
قانون اساسی ايران بود يکی از پيروزی های بزرگ  تثبيت چند اصل مهم متمم

به شمار می رفت و ايران را در عداد يکی » حکومت مردم«دموکراسی و 
 . ديگر از کشورهای مترقی مشروطه سلطنتی جهان قرار می داد

سياست هايی که موفقيت خود را در اختالف شاه و مصدق می دانستند و ادامه 
بود، چون اوالً مطمئن بودند که در صورت  حکومت دکتر مصدق به ضررشان

به رأی گذاشته شدن، اين گزارش در مجلس تصويب خواهد شد و ثانياً تصويب 
که به صراحت حدود حقوق و اختيارات شاه و دولت را (اين گزارش در مجلس 

به ضرر برنامه ای بود که چند ) برای هميشه روشن و اختالفات را حل می کرد
امش را داشتند، برای جلوگيری از مطرح شدن و تصويب آن ماه بعد قصد انج
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در مجلس شورای ملی به عر عمل خالف و شنيع، و حتی هر جنايتی، دست 
 . زدند و با تمام امکانات مالی و غير مالی خود به توطئه پرداختند

بدواً با اميدواری دادن مجدد به وکالی مخالف دکتر مصدق که در آينده به هر 
هيأت «ولت دکتر مصدق ساقط خواهد شد حتی برخی از اعضای نحو شده د
و امضا کنندگان گزارش مانند سيد ابوالحسن حايری زاده يزدی را » هشت نفری

و سپس برای ! به صورت مضحکی واداشتند که در مجلس با آن مخالفت کند
مطرح نشدن اين گزارش، جلسات مجلس را بارها   و ماه ها از اکثريت 

 . انداختند
و هنگامی که باالخره جلسه مجلس تشکيل می شد، هر بار در جلسه علنی، با 
جنجال، توهين، فحاشی، سيلی زدن، عينک شکستن، مشت و لگد زدن، شکستن 
سر و خونين کردن صورت و حتی حمله به رييس مجلس برای پايين کشيدن او 

 . از پشت ميز رياست مجلس، جلسات مجلس را به هم می زدند
دولت دکترمصدق، برای متزلزل کردن دولت او و تقويت روحيه  دشمنان

باالخره . مخالفانش حتی اقدام به ربودن و قتل رييس شهربانی مملکت کردند
گزارش هيأت «جلسه مجلس در تاريخ دوم خرداد تشکيل گرديد و فوريت اول 

وکالی مخالف برای جلوگيری از تصويب بقيه . تصويب شد» هشت نفری
در سوم خرداد . از جلسه خارج شدند و مجلس را از اکثريت انداختندفوريت ها 

به تصويب » گزارش هيأت هشت نفری«باز جلسه تشکيل شد و فوريت دوم 
ولی باز وکالی مخالف، با جار و جنجال تعرض، جلسه را به تعطيل . رسيد

�����4� . 
هشت گزارش هيأت «با توجه به توضيحات فوق به خوبی روشن می گردد که 

�+< �� » سلطنت از آن شاه و حکومت از آن دولت است«داير بر اينکه » نفری
هو و جنجال و فحاشی و کتک کاری، به طور تصنعی و تقلبی از رأی گيری در 

 . مورد آن جلوگيری به عمل آمد واال مورد تصويب مجلس بود
 *** 
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اختيار «� با وجود تمام استدالالت فوق، و با وجود رد کردن مستدل و مستن
، فرض محال، محال نيست و ما فرض می گيريم »شاه درعزل و نصب وزيران

حق شاه در عزل نخست وزير «که هنوز استدالل مخالفان دکتر مصدق داير بر 
 . درست باشد» در غياب مجلس

در اين صورت نيز به داليل زير، فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب 
 . زاهدی قانونی نبود

 : مخدوش بودن فرمان ها – ١
فرمان عزل دکتر مصدق و همچنين فرمان انتصاب سرلشگر فضل هللا زاهدی 
. هر دو مخدوش بود زيرا فرامين ايتدا نوشته می شوند و سپس شاه امضا می کند

حال آنکه اين دو فرمان روی سرکاغذهای سفيد دربار که قبالً شاه به صورت 
دليل اين ادعا آن است که نويسنده . شته شده بودامضا کرده بود نو» سفيد مهر«

فرمان ها، هنگام نوشتن متن آنها بر باالی امضای شاه، جا کم آورده بود و لذا 
را بسيار فشرده و نزديک به  –و به ويژه سطر آخر  –کلمات سطر ماقبل آخر 

�� هم نوشته بود تا متن از امضای شاه تجاوز نکند، با بدتر از آن، قسمت آخر م
 . فرمان، در زير امضای شاه قرار نگيرد

     
  محل گراور فرمان شاه * 

همينطور که در باال مالحظه می کنيد حتی تاريخ فرمان هم مشکوک است به 
اين نحو که تاريخ سال در باال، ماه در وسط و روز در زير نوشته شده و در 

عالوه بر . ٢٣ مرداد ١٣٣٢: ، خوانده می شود١٣٣٢مرداد  ٢٣نتيجه به جای 
آن به نظر می رسد که اقالً يک بار در آن دست برده شده چون تاريخ روز آن 

 . دوبار قلم برده شده است ٢٣دست خوردگی دارد و روی عدد 
اما آنچه به واقعست نزديکتر به نظر می رسد اين است که به نظر من تاريخ 

چون اوالً . کرده استرا کس ديگری، و با قلم ديگری، به متن فرمان اضافه  ٢٣
ی آن، با طرزی که نويسنده فرمان،  ٣و به خصوص عدد  ٢طرز نوشتن عدد 
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ً عدد  ١٣٣٢عدد  بسيار کلفت تر و  ٢٣را نوشته به کلی متفاوت است، و ثانيا
 ���� ١٣٣٢درشت تر از عدد � . 

اعم از شاه يا هرکس  –و نکته آخر اينکه هر کس تاريخ اين فرمان را نوشته 
« مراداد«را » مرداد«گويا با دستپاچگی و اضطراب آن را نوشته زيرا  –ديگر 

  ] ١٨. [نوشته و بعداً هم متوجه اشتباه خود نشده است
 

 در باره فرمان عزل دکتر مصدق * 
 ٢٨[رهبران عمليات ... «بود که  با وجود اينکه آسوشيتدپرس گزارش داده

به دو فرمان از سوی شاه يکی برای عزل مصدق و ديگری برای ] مرداد
سيا و «و سند سياسی می گفت ] ١٩[» انتصاب زاهدی به جای او مجهز بوده اند

] ١٣٣٢مرداد  ��٢٨  ٢۵در فاصله [مأموران ارتش ترتيبی دادند تا فرمان ها 
در کتاب » الپينگ«و ] ٢٠[» نيز منتشر شوددر برخی روزنامه های تهران 

هزاران ) منظور ؟؟؟ روزولت است(وی «نوشته است » سقوط امپراطوری«
نسخه از دو فرمان پادشاه در مورد عزل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی را 

 ٢٧ظهر « :و عميدی نوری درخاطراتش نوشته بود] ٢١[» ...توزيع کرد 
برعزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر  مرداد کليشه فرمان اعليحضرت داير

دستور دادم فرمان را . به دفتر روزنامه رسيده بود» زاهدی به نخست وزيری
ما به «: و کرميت روزولت نوشته است] ٢٢[» ...در وسط صفحه اول بگذارند

ماشين استنسيل و کاغذ آماده کرده » ديک«. تعدادی رونوشت فرامين نياز داشتيم
] تعداد[ مقدار...ز اصل فرمان ها را در اختيار داشتيمچند برگ کپی ا... بود

و دکتر ] ٢٣[» .داديم» ���	�«زيادی از فرامين را برای توزيع به برادران 
مصدق در دادگاه نظامی مفصالً راجع به فرمان عزل صحبت کرد، با همه 
تالشی که من و دوستان محقق ام در شرق و غرب امريکا و اروپا و ايران به 

ورديم در هيچ جا فتوکپی و يا متن فرمان عزل را نيافتيم جز تصويری عمل آ
ناخوانا از فرمان عزل دردست سرهنگ نصيری که پس از شکستن گاوصندوق 
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يسی Iآنرا نشان خبرنگار سو ١٣٣٢مرداد  ٢٩يا  ٢٨منزل دکترمصدق در روز 
 . می داد

رمان عزل پس از ابالغ ف» مرداد ٢٨رهبران عمليات «به نظر می رسد که 
دکتر مصدق به او، کپی يا تصويری از آن را در اختيار نداشته اند که طی 

پس از حمله به خانه دکتر مصدق . مرداد در جايی چاپ کنند ٢٨و  ٢٧روزهای 
مرداد و شکستن در گاوصندوق دکتر مصدق و برداشتن فرمان از داخل  ٢٨در 

رگز نخواستند آن را منتشر ه –با وجود در اختيار داشتن فرمان عزل  –آن نيز 
اگر برخالف ايراداتی که دکتر مصدق به فرمان عزل می گرفت فرمان . ����

مخدوش نبود، بهترين وسيله رد کردن اين ادعای دکتر مصدق، انتشار تصوير 
لذا به نظر هر ناظر بی طرف می رسد که انتشار تصوير آن، . فرمان بود

به اثبات می رسانده است که از مخدوش بودن فرمان عزل دکتر مصدق را 
 . انتشار آن خودداری می کردند

 ٢٨دکتر مصدق که در دفاعياتش در دادگاه نظامی گفته بود در حمله روز 
چون ] ٢۴[مرداد به خانه اش فرمان عزل را از بين برده اند ش اشتباه کرده بود 

پس از همانطور که گفته شد در عکسی که خبرنگار سويسی گرفته بود فرمان 
 . آن روز صحيح و سالم در دست سرهنگ نصيری بود

سرهنگ بزرگمهر وکيل مدافع دکتر مصدق حتی تا پس از انقالب نيز فتوکپی 
مصدق در «يی از فرمان عزل را در اختيار نداشت به اين دليل که در کتاب 

که پس از انقالب چاپ کرده بود به جای فتوکپی فرمان عزل » دادگاه نظامی
صدق، فتوکپی فرمان نصب زاهدی را چاپ کرده و در زيرش نوشته دکتر م

فرمان انتصاب سرلشگر فضل هللا زاهدی به نخست وزيری که فرمان به «: بود
البته سرهنگ بزرگمهر اين را اشتباه » .لحاظ تحرير شبيه اين فرمان بوده است 

نوشته است چون به طوری که دکتر مصدق در محکمه نظامی گفته بود 
را گشاد گشاد نوشته بودند که سطور پر ] فرمان عزل او[طرهای آخر �«

حال آنکه همانطور که در باال نوشتم و فتوکپی آن را ديديد دو سطر آخر » .شود
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فرمان نصب زاهدی را بسيار فشرده و نزديک به هم نوشته بودند نا متن از 
 . امضای شاه تجاوز نکند

مرداد که ديگر  ٢٨انه بنويسم پس از در اينجا بر خود الزم می دانم منصف
فرمان اصلی عزل در اختيار دکتر مصدق نبود، برای رد کردن ادعای مخدوش 
بودن فرمان عزل، شاه می توانست يک فرمان عزل ديگر که مخدوش نباشد 

 . شاه يا نخواست اين کار را بکند، يا به فکرش نرسيد. درست کند و منتشر نمايد
 ن شاه ايرادات سفيدمهر داد

غيرعادی . هم غيرعادی و مشکوک بود و هم بی اعتبار» سفيدمهر دادن شاه«
چيزی را امضا نکرده بود و » نديد«و مشکوک بود چون تا آن تاريخ شاه هرگز 

به کسی نداده بود؛ و بی اعتبار بود چون امکان داشت کس يا » مهر سفيد«
ی امضای شاه هرچه ها به دستشان برسد بر باال» مهر سفيد«کسانی که اين 

 –بخواهند بنويسند و هر که را بخواهند عزل، و هر که را بخواهند نصب کنند 
 ] ٢۵. [آن هم عزل و نصبی به آن اهميت در تاريخ ايران

 مشکوک بودن نحوه ابالغ فرمان عزل  – ٢
را داشت و معلوم نبود چرا در  ١٣٣٢مرداد  ٢٢فرمان عزل تاريخ  –الف 

 . شده بودهمان روز ابالغ ن
مرداد نزد چه کسی  ٢۴و  ٢٣و  ٢٢معلوم نبود آن فرمان طی روزهای  –ب 

 ] ٢۶. [بوده است به خصوص که شاه در آن ايام در کالردشت بود
ابالغ . دستخط های شاه هميشه در ساعات عادی و متعارف ابالغ می شد –پ 

 . فرمان عزل در ساعت يک بعد از نيمه شب کامالً مشکوک بود
دستخط های شاه هميشه به وسيله وزير دربار يا معاون وزير دربار  –ت 

 . ابالغ می شد و نه با نيروی نظامی
مرداد به مالقات دکتر مصدق به  ٢۴کفيل وزارت دربار در عصر روز  –ث 

مرداد شاه  ٢٢عنوان نخست وزير رفته بود در حالی که اگر فرمان عزل را در 
تر مصدق ديگر نخست وزير نبود که کفيل امضا کرده بود از نظر دربار دک
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 . وزارت دربار به مالقات او برود
را ، مطابق معمول، کفيل « اگر فرمان عزل فرمان مشکوکی نبود آ –ج 

مرداد به دکتر مصدق ابالغ می کرد حال  ٢۴وزارت دربار در مالقات عصر 
 آنکه در آن مالقات کفبل وزارت دربار، از فرمان عزل دو روز پيش ح��� �

 . هم به ميان نياورده بود
 آيا فرمان عزل مصدق در زمان غيبت مجلس بود؟  – ٣

در بحث قانونی يا غيرقانونی بودن فرمان عزل، به مهمترين موضوعی که 
معموالً هيچ يک از طرفين توجه نمی کند اين است که آيا در تاريخ صدور 

مخدوش يا مشکوک هم  در اينجا فرض می گيريم که فرمان عزل،(فرمان عزل 
 ، مجلس وجود داشت يا خير؟ ١٣٣٢مرداد  ٢٢يعنی در تاريخ ) نبود

از نظر مخالفين دکتر مصدق، و به داليل زير، در تاريخ صدور فرمان عزل 
مصدق و نصب سرلشگر زاهدی، طبق نظر خود مخالفين مصدق، مجلس وجود 

 . داشت
ی را که او برگزار کرد خالف قانون رفراندوم مخالفان دکتر مصدق  –الف 

هم انحالل مجلس بود، به  رفراندوم بنابراين، نتيجه آن ] ٢٧. [اساسی می دانند
نظر مخالفات دکتر مصدق، خالف قانون و بالاثر بود بدين معنا که مجلس منحل 

 . نشده بود و وجود داشت
، طی رفراندوم آيت هللا کاشانی رهبر مخالفان دکتر مصدق حتی قبل از  –ب 

 ] ٢٨. [اعالميه ای آن را حرام اعالم کرده بود
حتی اگر مخالفان مصدق استدالل کنند که با استعفای بيش از پنجاه نفر  –پ 

از وکالی مجلس به طرفداری از دکتر مصدق، ديگر مجلس وجود نداشت، 
 : جواب آنها اين است که

  I –  ،تا هنگامی که استعفای طبق آيين نامه همان وقت مجلس شورای ملی
روز از قرائت آن در مجلس نگذرد،  ١۵نماينده ای در جلسه علنی قرائت نشودو 

و تازه اين در صورتی است که آن نماينده  –آن نماينده مستعفی شناخته نمی شود 
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 : حال آنکه] ٢٩[روز استعفای خود را مسترد ندارد،  ١۵تا روز آخر مهلت 
A – ن نهضت ملی در جلسه علنی مجلس خوانده استعفای وکالی فراکسيو

تير ماه  ٢۴سخنگوی اين فراکسيون در روز ] ٣٠[نشده بود و اصغر پارسا، 
در صحن مجلس شورای ملی متن استعفا نامه را برای خبرنگاران  ١٣٣٢

 ] ٣١. [خوانده بود
B –  دمحمحسين قشقايی يکی ديگر از نمايندگان عضو فراکسيون نهضت ملی

 . در سوييس بستری بود و تلفنی استعفای خود را اعالم کرده بوددر آن زمان 
C –  عده ای ديگر از وکالی منفرد مجلس مانند بهاءالدين کهبد، ابوالفضل

توليت، دمحم ذوالفقاری، شهاب خسروانی و فتحعلی افشار استعفانامه های خود را 
 . دنددستی تسليم دکتر عبدهللا معظمی رييس مجلس کر ١٣٣٢تير  ٢۵در 
D –  با استعفای گروهی از نمايندگان، بايد » غيبت مجلس«در رد ادعای

مخافان توجه داشته باشند که حتی در صورت قرائت استعفانامه در جلسه علنی 
روز از تاريخ قرائت آن، و منصرف نشدن  ١۵مجلس شورای ملی، و گذشتن 

ليه وکالی مجلس و حتی با مستعفی شدن ک –آنان، و مستفی شناخته شدن ايشان 
 . باز مجلس منحل نمی شد –

فقط با انحالل مجلسين يا پايان گرفتن دوره قانوگذاری آن، و عدم برگزاری 
در صورت . انتخابات و عدم تشکيل دوره بعدی، مجلس وجود نمی داشت

مستعفی شدن هر وکيل، طبق آيين نامه مجلس، در حوزه انتخابيه او، تجديد 
 ] ٣٢. [مد و نماينده ديگری به جای او انتخاب می شدانتخابات به عمل می آ

II – از طرف ديگر، وکالی مخالف دکتر مصدق که استعفا نداده بودند : 
A –  خود را همچنان وکيل مجلس و دارای مصونيت پارلمانی می دانستند و

 . درست هم می گفتند

B – ر منزل اين عده از وکال جلسات خود را زير عنوان نمايندگان مجلس د

 . آيت هللا کاشانی و با حضور او تشکيل می دادند

        C –  يک جلسه پنج ساعته تشکيل  ١٣٣٢اينان در روز ششم مرداد ماه
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داده بودند و در پايان جلسه، شمس قنات آبادی به خبرنگاران گفته بود در آن 

حايری (» فراکسيون آزادی مجلس«جلسه، نمايندگان تصميم گرفتند اعضای 

در مجلس متحصن ) دکتر بقايی(» فراکسيون نجات نهضت مجلس«و ) زاده

سيدمهدی ميراشرافی نيز در تأييد سخنان شمس قنات آبادی اعالم کرده . ����

بود که عالوه بر اعضای آن دو فراکسيون، جمعی از منفردين غيرمستعفی نيز 

 . در مجلس متحصن خواهند شد

خبرنگاران آنچه قنات آبادی و آيت هللا کاشانی نيز ضمن صحبت با 

 .ميراشرافی گفته بودند را تأييد کرد

III –  پس از آنکه دکتر عبدهللا معظمی آخرين رييس مجلس شورای ملی در

 ١٣٣٢مرداد ماه  ١١يعنی روز  رفراندوم دوره هفدهم، در آخرين روز قبل از 

بودند با اينکه از نمايندگی و رياست مجلس استعفا داد وکاليی که استعفا نداده 

نفر تجاوز نمی کرد برای خود مجلس تشکيل دادند   آيت هللا  ١٧تعدادشان از 

کاشانی را به عنوان رييس مجلس، افشار صادقی را به عنوان نايب رييس 

 ] ٣٣. [مجلس و ميراشرافی و حميديه را به عنوان کارپرداز انتخاب کرده بودند

IV   -  نمايندگان غيرمستعفی در  ١٣٣٢ مهر ٩مرداد، در  ٢٨حتی پس از

�٣. [مجلس به رياست سيدابوالحسن حايری زاده تشکيل جلسه داده بودند [ 

V –  جلسه علنی دوره اول مجلس سنا به رياست سيدحسن  ١٣٣٢مهر  ١٠در

 ] �٣. [تقی زاده تشکيل شده بود

 پس مالحظه می کنيد که به داليل باال، از نظر نمايندگان مخالف دکتر مصدق

  .نيز مجلس حضور داشت و فرمان عزل در زمان غيبت مجلس صادر نشده بود

 

 : از نظر دکتر مصدق*
مصدق هم انحالل مجلس دوره هفدهم را بر اساس مراجعه به آراء عمومی در 

مرداد  ٢۵پس ازنظر دکتر مصدق هم تا . اعالم کرده بود ١٣٣٢مرداد  ٢۵
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در زمان غيبت مجلس » مرداد ٢٢فرمان عزل مورخ «مجلس وجود داشت و

  . صادر نشده بود
 
 : از نظر سرلشگر زاهدی*

نيز به داليل زير ) ١٣٣٢شهريور  �سپهبد از (از نظر سرلشگر زاهدی 

 . فرمان عزل دکتر مصدق و نصب او در زمان حضور مجلس صادر شده بود

هدی و چند تن از وزيران او در شپهبد زا ١٣٣٢شهريور  ١١در  –الف 

مجلس شورای ملی حضور يافته و با نمايندگان غيرمستعفی مالقات و در پيرامن 

 ] ;٣. [ادامه کار مجلس هفدهم مذاکره کرده بودند

جلسه مجلس سنا در حضور سپهبد زاهدی نخست  ١٣٣٢مهر  ١٠در –ب 

 ] ٣٧. [وزير تشکيل شده بود

طبق تصويب نامه هيأت وزيران زاهدی، مکی،  ١٣٣٢شهريور  ٢۵در   - پ 

حميديه، زهری و پورسرتيب نمايندگان مجلس به عضويت شورايعالی نفت 

  ] ٣٨. [انتخاب شده بودند

  
  : از نظر شاه*
 

در زمان صدور فرمان عزل دکتر مصدق و انتصاب سرلشگر زاهدی، شاه نه 
تعفای نمايندگان نهضت ملی يا رفراندو مصدق و تنها معتقد نبود که بر اساس اس

يا هر علت ديگری مجلس منحل شده و وجود ندارد، بلکه حتی معتقد بود مجلس 
سنا نيز وجود دارد به اين دليل ساده که اگر معتقد بود مجلسين وجود ندارند در 

. فرمان انحالل مجلسين شورای ملی و سنا را صادر نمی کرد ١٣٣٢آذر  ٢٨
]٣٩ [  
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 م ورفراند* 
رأی مردم هرچه . در دموکراسی، حکومت از آن مردم است و با رأی مردم

مستقيم تر و بالواسطه تر باشد بهتر، دقيق تر و بيشتر بيان کننده خواست مردم 

به همين جهت است که در پيشرفته ترين دموکراسی ها، به طور ] ۴٠. [است

له ای ه رأی مستقيم مردم دايم و مرتب برای تصميم گيری راجع به هر مسئ

بهترين نمونه چنين دموکراسی، حکومت کامالً دموکراتيک . مراجعه می شود

ً تمام مسائل، رأی مستقيم خود مردم خواسته می  سوييس است که برای تقريبا

» رفراندوم «همانطور که همه می دانند چنين کاری را در زبان فرنگی . شود

» همه پرسی»و يا » مراجعه به رأی مردم«می خوانند و در زبان فارسی آن را 

����� � . 

اين روش رأی گيری مورد قبول باطنی و يا الاقل ظاهری اغلب گروه ها و 

مخالفان . مکاتب سياسی و کشورهای امروز جهان و سازمان ملل متحد است

نيستند به اين » اندوم رفر«به طور اصولی مخالف » دکتر مصدق رفراندوم «

 . هستند» ششم بهمن شاه رفراندوم «دليل ساده که طرفدار 

گرچه در قانون اساسی مشروطيت ذکر نشده است ولی  رفراندوم نتيجه اينکه 

  . کاری دموکراتيک و عمالً مورد قبول تمام گروه هاست

  

 و دکتر مصدق  رفراندوم *
ت دامنه داری که به وجود آمده به علت کارشکنی های اقليت مجلس و اختالفا

مراجعه به «بود، دکتر مصدق در باره ادامه يا انحالل مجلس هفدهم تصميم به 

 . معروف شد» دکتر مصدق رفراندوم «گرفت که به نام » آراء عمومی

در مواردی که ... « ، با بيان اين مطلب که رفراندوم او در سخنرانی اعالم 

. وت امر ار به عهده مردم محول می نمايند&?�... اختالف حاصل شود ... 

چنانچه افکار عمومی با نظر دولت تطبيق کند نمايندگان ديگری انتخاب و روانه 
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���� : خواست] ۴١) [همانطور که بعداً هم نوشت(از مردم » ...�! � �

اگر با بقای دولت موافقند رأی به انحالل مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود «

بديهی » ...م کند، واّال دولت برکنار شود و دولت ديگری روی کار بيايدرا تما

 . سقوط می کرد رفراندوم بود که دولت او در صورت شکست در 

مرداد  ١٩مرداد و در شهرستان ها در روز  ١٢در تهران در روز  رفراندوم 

يک هزار و دويست و هفت نفر رأی به بقای مجلس دوره . برگزار شد ١٣٣٢

م و دو ميليون و چهارصد و سه هزار و سيصد و هشتاد ونه نفر رأی به هفده

 . انحالل مجلس دادند

او می گيرند که مهمترين آنها به  رفراندوم مخالفان دکتر مصدق چند ايراد به 

 : قرار زير است

دکتر مصدق خالف قانون بود چون در هيچ يک از اصول  رفراندوم  – ١

طبق قانون « رفراندوم می توان گفت که . قانون اساسی ذکری از آن نشده بود

» خالف قانون«نبود ولی مراجعه مستقيم به رأی مردم را نمی توان » اساسی

 ١٣۴٢به ويژه که در تاريخ مشروطه ايران، بار ديگر نيز در ششم بهمن . خواند

با وجود اينکه در هيچ يک از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی ذکری (

 . به آن عمل شد و مورد تءييد مخالفان مصدق نيز قرار گرفت) از آن نشده بود

درست نبود چون صندوق های آرای موافق و  رفراندوم نحوه برگزاری  – ٢

در عين . بدهند مخالف جدا بود و در نتيجه مخالفين می ترسيدند رأی مخالف

اينکه قسمت اول اين ايراد به نظر نويسنده بجاست و رأی بايد مخفی بادش، ولی 

مردم از جان گذشته ای بودند که در «کسانی که معتقدند مخالفين دکتر مصدق 

نمی توانند بگويند که » مرداد برای حمله به خانه او جلوی گلوله رفتند ٢٨روز 

انجام  رفراندوم مرداد که  ١٩و  ١٢در روزهای  يعنی –در چند روز قبل از آن 

 . می ترسيدند به طرف صندوق های رأی مخالف بروند –�� 

اين بود که مخالفين، آن را تحريم  رفراندوم علت پيروزی مصدق در  – ٣
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اوالً اين ايراد با ايراد قبلی نمی خواند و فقط .کرده بودند و مخالفين رأی ندادند

مخالفين يا به علت تحريم پای . يکی از اين دو ايراد می تواند درست باشد

و ثانياً در تمام انتخابات هايی . صندوق های رأی مخالف نرفتند يا به علت ترس

کل رأی دهندگان از يک ميليون و  که در تمام دوران مشروطيت انجام شد عده

مصدق نزديک به دوميليون و نيم نفر  رفراندوم نيم تجاوز نکرد، حال آنکه در 

 . شرکت کردند

� �� �! � » همه پرسی«فقط شاه حق انحالل مجلس را داشت و با  – '�

چطور شاه حق انجالل . جواب اين ايراد نيز بسيار ساده است. را منحل کرد

مردم انتخاب کرده بودند داشت، ولی خود مردم حق نداشتند  مجلسی را که

 مجلسی را که خودشان برگزيده بودند منحل کنند؟ 

واقعيت ديگر اين است که مخالفين دکتر مصدق که برای سقوط دولت او به 

هر کاری دست می زدند اگر تصور می کردند اکثريت مردم ايران طرفدار 

. و شرکت در آن نمی کردند رفراندوم قبال از آنانند، کوچکترين درنگی در است

، بهترين، بی خطرترين، موجه ترين و رفراندوم چه در آنصورت، آن 

دنياپسندترين وسيله برای بقای مجلس و برکناری دکتر مصدق بود و طعن و 

لعن مخالفان و جهانيان را برای بيش از نيم قرن نمی خريدند که مخالفان و 

... و اينتليجنت سرويس و .  C. I. Aمريکايی و مأموران مطبوعات اروپايی و ا

و اخيراً بيل کلينتون رييس جمور امريکا و خانم مادلين آلبرايت وزير خارجه 

امريکا بگويند با کودتا دولت دکتر مصدق را ساقط کرده اند و از او و ملت 

ران در آنصورت، در همه جا گفته می شد اکثريت ملت اي. ايران پوزش بطلبند

در يک همه پرسی که خود دولت دکتر مصدق برگزار کرده بود رأی به بقای 

 . مجلس و برکناری او دادند

ولی مخالفان دکتر مصدق می دانستند و همه روزه به رأی العين می ديدند که 

اکثريت ملت ايران مخالف آنان اند به اين دليل ساده که به طرفداری از دکتر 
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ی چندين هزار نفری تشکيل می شد ولی مخالفان دست مصدق مرتباً ميتينگ ها

 . راستی او هرگز نتوانستند حتی يک ميتينگ چندهزار نفری راه بيندازند

مرداد به طرفداری از  ١٩و  ١٢ رفراندوم نکته ديگر اينکه وقتی مردم در 

ً هم حق داشت  –دکتر مصدق رأی داده يودند، شاه    –حتی اگر قانونا'� P �+


ی را که مردم چند روز پيش به نفعش رأی داده بودند در سه روز بعد بايد کس

معزول کند، مگر اعتقاد داشته باشيم که ملت صغير يا مهجور بوده و شاه هم قيم 

  . ملت است

 

  ختم مقال * 
در خاتمه اين بحث مفصل حقوقی که ضمن توجه به جزييات و جوانب امر، 

ً تمام نظرات موافق و مخالف مو رد بررسی قرار گرفت، ذکر اين نکته تقريبا

 : ناگزير است

در انتقاد از دکتر مصدق و رجال و سياستمداران   نويسندگان و  – ١     

موضوع حقوق پادشاه «مطبوعات و حقوقدانان طرفدار او بايد بگويم اگر اينان 

را منطقاً مستدالً، و مستنداً به اصول قانون » و دولت برگزيده ملت –و ملت  –

اساسی و متمم قانون اساسی، همينطور که در اينجا آمد، می شکافتند و برمی 

رسيدند و مردم را توجيه می کردند که حکومت از آن آنان است و فقط اين مردم 

هستند که می توانند دولتی را بياورند و يا دولتی را ببرند؛ اگر حداقل به مردم 

تفهيم می کردند که شاه چنين حقی  –يا الاقل به اهالی پايتخت  –باسواد شهرها 

مرداد شد را تحمل  ٢٨را ندارد؛ مردم به هيچ قيمت، و به هيچ وجه، آنچه در 

به . آنچنان که ملل مترقی جهان چنين کارهايی را تحمل نمی کنند. نمی کردند

همين خاطر است که در کشورهای پيشرفته جهان که ملت های آن به حقوق خود 

اينکه قدرتمندترين نيروهای نظامی نيز در آن کشورها وجود  با وجود –آشنايند 

رييس جمهوران و شاهان چنان کارهايی نمی کنند و نظاميان چنان افکار  –دارد 
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 . خامی به سرشان نمی زند

اگر مردم کامالً توجيه شده بودند که شاه حق عزل و نصب نخست وزير را 

شاه را قايم کند » قانون اساسی فرمان عزل خالف«ندارد الزم نبود دکتر مصدق 

اگر ملت توجيه بود، دکتر مصدق . و به مردم و حتی وزرايش نشان ندهد

بالفاصله به مردم اطالع می داد که شاه برخالف قانون اساسی، بدون 

کوچکترين حقی، فرمان عزل نخست وزيری را که نمايندگان مردم برگزيده اند، 

را در اختيار ديگران قرار داده و بر باالی  امضايش: يا بدتر از آن –امضا کرد 

 . امضای شاه، ديگران فرمان عزل مصدق را نوشته اند

با اين کار، دکتر مصدق اين امکان را به ديگران نمی داد که خبرنگار خارجی 

بحق، ولی « و داخلی را خبر کنند و مثل اينکه سّری را کشف کرده اند و چيز 

کنند، با ساز و دهل، فتوکپی آنچنان فرمان های ای را برمال می » مخفی شده 

مخدوش غيرقانونی عزل و نصبی را منتشر کنند و عده ای از اين خبر جا 

 . بخورند

و در انتقاد از طرفداران رژيم مشروطه پادشاهی بايد بگويم که آنها تا  – ٢

کنون به روشنی اعالم نکرده اند چه نوع حکومت پادشاهی مشروطه را می 

يا ... » شاه سلطنت کند نه حکومت«؟ حکومت پادشاهی مشروطه ای که خوهند

شاه هم سلطنت م «حکومت سلطنتی به ظاهر مشروطه و به باطن مطلقه ای که 

 و هم همه کارها؟ ... » کند و هم حکومت

اگر احياناً » رژيم پادشاهی بر اساس قانون اساسی مشروطيت«طرفداران 

نويسند روشن خواهد شد طرفدار کدام يک از اين جوابی يا نقدی بر اين مقاله ب

دو تفسير قانون اساسی مشروطيت و متمم آن می باشند و به دنبال کدام نوع 

 پادشاهی هستند ؟ 

 *** 
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حرفی که . اين بحث را با نقل دو نکته از مدافعات دکتر مصدق پايان می دهم

در دادگاه  –ده بود در حاليکه شاه، دولتش را ساقط و خودش را زندانی کر –او 

 ٢١توجه داشته باشيد که اين سخنان در . نظامی، به نفع دوام و بقای سلطنت زد

، يعنی در بيش از نيم قرن قبل، و در بيش از ربع قرن قبل از رفتن ١٣٣٢آبان 

 : شاه و سقوط رژيم پادشاهی اش گفته شده است

نظر خارجی ها اين است که ايران هميشه نفهم، بيچاره، و فقير بماند و ... «

قدرت شاه را زياد کنند تا هرچه می خواهند به دست او انجام دهند و هر وقت 

آنها نمی خواهند . هم که تخلف کرد او را ببرند و ديگری را جای او بگذارند

د، ولی شاه را به سهولت ملت، فهميده باشد چون ملت را نمی توان از بين بر

 » ...می شود برد همانطور که احمدشاه و رضاشاه را بردند
هميشه شاه . من می گويم شاهی را می خواهم که پادشاه اين مملکت باشد« 

من شاه اين مملکت هستم، و هيچ کجا : بگويد! و هر وقت گفتند برو... ���� 

 » .نمی روم
  

  )١٨(١٣٨۶نوروز  –سانتا مونيکا 
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  »، رفراندوم مصدق، دو ديدگاه١٣٣٢مرداد «: عبدهللا برهان
  

  مقدمه 
، رفراندوم  مصدق ، ١٣٣٢مرداد « عبدهللا برهان در مقالۀ ای تحت عنوان   

  :به بررسی  رفراندوم مصدق  می پردازد»   دو ديدگاه

سال پيش در دوران دولت دکتر مصدق، پديده ای سرنوشت ساز برای  ۴٣   

دکتر مصدق که دوره هفدهم مجلس شورای ملی را مرکز .  ملت ايران پيش آمد

توطئه و پايگاه فشار قدرتمندانۀ دربار و سياستهای خارجی می پنداشت، تصميم 

روشن کند، و تکليف ملت و نهضت را ) رفراندوم ( گرفت از راه همه پرسی 

به ابقای دولت موافقند رأی به انحالل مجلس بدهند تا دولت بماند و « اگر مردم 

کار  خود را تمام کند، واال دولت از کار بر کنار شود و دولت ديگری روی کار 

  )   ١( » . بيايد  که هر طور صالح مملکت  باشد  بدن عمل کند

ه از نظر حقوقی و قانونی  و چه   1 �رفراندومدر باره درستی يا نادرستی اين 

از جهت سياسی  و مصالح ملی، تاکنون نظريات مخالف و موفقی ابرار گرديده 

اکثر صاحبنظران در پايۀ حقوق و قانونی و چه از جهت سياسی و مصالح  . است

اکثر صاحبنظران . ملی، تاکنون  نظريات مخالف و موافقی  ابراز گرديده  است

نون، رفراندوم را درست ارزيابی  کرده اند و آن با  قوانين در پايۀ حقوق و قا

ليکن محل تنازع آرا . موجود زمان، بويژه با قانون اساسی مغاير ندانسته اند

آنچه تا امروز ... هنگامی است که نظرسياسی و مصلحت مملکتی مطرح شود

تصميم  « عده ای آن را يک. اظهارنظر شده، بين دو منتهی اليه متضاد قراردارد

  ) ٢. (از جانب مصدق  ميدانند » انقالبی 
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  وکالی مستعفی * 

  
غيرازوکالی فراکسيون (هفدهم استعفای داوطلبانۀ عده ای ازنمايندگان شورای 

قبل از رفراندوم، هرگز به خاطر حمايت از دولت مصدق نبوده ) نهضت ملی 
و پشت سراين تصميم ... به پشتيبانی از دولت استعفا دادند« که بگوئيم اينها 

 )  ٣(»مصدق بودند
زيرا آنان فرايند رفراندوم را به آسانی پيش بينی می کردند و نمی خواستند با 

اومت بی نتيجۀ خود مورد تنفر بيشترومستقيم ترمردم از طرفی، و ايراد و �+
  .بازخواست احتمالی حاميان خود از طرف ديگر قراربگيرند

باری استعفای کسانی مانند هادی مصدقی، شهاب خسروانی، هاشم ملک مدنی 
با آن سوابق شناخته شده و جهت گيريهای ... و دکترهادی طاهری يزدی و غيره 

موس، چگونه می توانست در راستای آسان کردن کار نخست وزيری باشد که � 
و کردارش ضد بيگانه بود؟ حال آن که  شائبۀ محافظه کاری » �  « مرامش 

مستعفيان خارج از نهضت ملی، شهرت هم سويی آنان با دربار، و تمايالت  
ديل به يقين شده شديد شان نسبت به سياستهای بيگانه عميقاً به باورها نشسته، تب

اما دکتر طاهری طبق . اگر مکی و بقايی محتاط و مالحظه کار نبودند. بود
همان ويژيگی محافظه کاری شديد، بايد از رو در روييهای علنی و بی بند و بار 

امثال طاهری و حاميانش مصدق را غولی می پنداشتند ولی . جداً پرهيز می کرد
افسانه يا نيست، بلکه انسانی پاک و الجرم  دکتربقايی می دانست اين غول، غول

  .خرد کرنش بايد از ابزارهای ناپاک استفاده  کنند
نماينده ( ناصرخان قشقايی در خاطرات روزانۀ خود، از قول عبدهللا گله داری 

اعتقاد « می نويسد) بندرعباس در مجلس و معروف به نزديکی با محال انگليسی
دکتر ... تر طاهری  دارند، به سيد ضياء ندارندو اعتمادی که انگليسيها به دک

��2 » .سيد ضيا چنين شخصی  نيست. طاهری آدم باهوش و چاره جويی است
ناصر خان از گله داری می پرسد آيا اين مطلب را خود انگلسيها به او گفته اند؟ 
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انگليسيها وقتی من را فرستادند پيش شاه که در ضمن » � « جواب  می دهد
گويم اشتباه نکن پدرت را ژنرال آيرونسايد شاه کرد، اين حرف را مذاکره ب

گله داری قبالً ارتباط خود با انگليسيها و کمک آنان را در انتخاب )  �(» .زدند
برای ناصر ) گويا در مقابل دکتر مصطفی مصباح زاده( شدنش از بندرعباس 

نجا می رسيد که شاه اين نزديکی با ديپلماتهای انگليسی تا آ. خان شرح داده بود
اوان دوره چهاردهم ( برای کسب اطالع از علت مخالفت انگليسيها با خود

گله داری را خواسته بود و چاره رفع  اختالف را نيز از او جويا شده ) �! �
ً  دکتر طاهری را نزديک تر از خود به . بود با اين همه، گله داری تلويحا

ارنده ترديدی در نقل قولهای ناصر قشقايی برای نگ) �. (انگليسيها تلقی می کرد
  .وجود ندارد

درآن روزگار قبل از دوره چهاردهم مچلس اين موضوع دهان به دهان می 
گشت که تمام برنامه های انگليسی مجلس، با تدبير سرانگشتان حيله باز اين 

چنين آدمی . انجام می شود»  موش مرده مجلس« وکيل گوشه گير و مظلوم و 
نمی توان کسی دانست که پشت  –بنا بر داليل سياسی و نقلی و عقلی  –را 

در اين زمينه اسناد . ايستاده بود) و ضد انگليبسی( تصميم مصدق ضد بيگانه 
دکتر مصدق ضمن دفاعيات  خود در سومين جلسۀ  . متفن ديگری نيز وجود دارد

  :دادگاه بدوی می گويد
 ً به چه طريقی؟ به ... دخالت می کرددولت انگليس در اموراين مملکت علنا

ممکن نبود يک نفرکه با سياست انگليس مخالف ...وسيلۀ دربار، مجلس و دولت
باشد، انتخاب شود و مجلس برود بنابراين از دورۀ هفتم به بعد که انتخابات 
تهران هم آزاد نبود، يک نفر از نمايندگان مجلس، نماينده حقيقی ملت ايران نبوده 

نظرخارجی اين بود که ما را از « ر همين راستا مصدق گفته بودد) ;( است؟
اقدام شد وسيد حسن شوشتری که تحت  ١۶اول به وسيلۀ اقليت مجلس...بين ببرند

  ) ٧(» .بود، آن ناسزا را به من گفت) يعنی اشرف پهلوی ( حمايت يک خانمی 
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  مشت نموۀ خروار* 
  
نفری در مورد تثبيت حدود  چندی قبل از اين وقايع، گزارش هيأت هشت  

چه . اختيارات شاه، به نفع شاه و ضررمصدق در مجلس به خاک سپرده شد
  کسانی، با چه قدرتی مانع از تصويب آن شدند؟ 

مهمتراين که لوی هندرسن سفير امريکا بعد از مالقات خود با دکتر مصدق، 
طی تلگرام شماره ) ١٣٣٢مرداد ٢٧( ١٩۵٣اوت  ١٨��  ١٠در ساعت

  :به وزارت خارجه آمريکا گزارش داد ٧٨٨/ .../  ٨ –١٨۵٣
. سپس مصدق به شرح حوادثی پرداخت که منجربه انحالل مجلس گرديد...« 

امريکا در ( اظهارات او در اين مورد همان اطالعاتی بود که قبالً سفارت 
او همچنان تآکيد داشت . در اختيار وزارت امور خارجه  گذاشته  است) تهران

را انگليسيها يک جا  خريده اند و ) شورای ملی ( تن از نمايندگان مجلس  ٣٠که 
رأی را هم به آسانی می توان  ۴٠ده رأی از اين . رأی خريده نشده است �۴٠+< 

هنگامی که او از مذاکرات در باره . با پرداخت صد هزار تومان خريداری کرد
اه شد، تصميم گرفت مجلسی را چنين معامله ای که  نزديک به پايان يافتن بود آگ

با توجه )  ٨(»  .که انگليسيها خريده اند و شايستۀ ملت  ايران نيست، منحل کند
به اين اسناد، مسلم می شود که انحالل مجلس هفدهم برای مصدق به صورت 
يک ضرورت ملی در آمده بود، به نظر نگارنده نيز اين حرکت، نهايت وسعت 

  .ن می دهدديد و خرد سياسی مصدق نشا
  

  اگر  دولت  استيضاح  می شد* 
  
فرق ( چنانچه مراجعه به آرای عمومی صورت نمی گرفت و استيضاحی  

عليه دولت مصدق مطرح  می شد،  بسياری از وکالی ) نمی کند کدام يک 
مستعفی به ظن غالب طرف مخالفان را می گرفتند و در جّو  کامالً  متشنجی که 

ايت امثال مکی و بقايی و مير اشرافی و ديگران ايجاد می کردند، ضمن رع
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بسياری از مسائل در حواشی کار، بی سرو صدا آرای خود را به نفع استيضاح 
اين گونه موضوع گيريها در داخل مجلس، با واکنشهای . کنندگان می ريختند

همان ديواری که درون و بيرون . نمايندگان در خارج از آن به کلی متفاوت است
توانست واجد تصميمات مجلس را تفکيک می کرد، برای اکثر وکالی مذکورمی 

استعفای يک وکيل، يعنی ترک مزايای ميدان بهارستان، و عکس  . متضاد باشد
اين امنيت  تا آنجا   رفته . آن، به معنای استفاده  از حريم امن داخل مجلس  بود
زمانی  که در محبوبيت   –بود که آرای  نمايندگان  برای نخست وزيری مصدق 

« ظرف چند دقيقه  –سع  قشرهای مختلف جامعه بود بسيار  و مورد  حمايت  و
خارج از مجلس ،  ولی در) ٩(» .از اکثريت تام به  اکثريت نسبی تبديل  شد

هماانهايی  که به نفع  مصدق  رأی  نداده بودند، از ترس افکارعمومی يواشکی  
  !بيرون  رفتند و با خواندن آيۀ الکرسی  خود را  به خانه  هايشان رساندند

س می بينيم پيش بينی اين که نتيجه رأی گيری بعد ازاستيضاح چه می شد *
اما می توان حال دکتر مصدق را، اگربه سقوط پير مرد می . کار آسانی نيست

و اين درست خالف افکار ملی و آرزوهای چند ده . انجاميد، به خوبی حدس زد
سمه ای از ساله مصدق بود که هرگز راضی نمی شد با حرکتی بی رمق و با 

 –خيلی مهمتر از آن  -سوی مجلس، هم دولت ملی را از دست رفته ببيند، و هم 
سالهاست مردم شرافتمند ايران برای به دست « کل نهضت را که به قول خودش 

زحمت و  گرفتن سرنوشت خود و کسب استقالل و آزادی، متحمل رنج و
  ) ١٠(».فداکاری شده اند

  

  برهان  خلف* 
  

که وجود چنان مجلسی درعين حال، مطابق سليقه و اميد موافقان منطقی نيست 
بپذريم  که  �دولت بوده باشد، هم مساعد برای اوضاع مخالفان، بی ترديد باي

از قبيل کاشانی، بقايی، مکی، حائری زاده، ( مخالفان دکتر مصدق در مجلس 
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قدرت، تجمع نسبت به تعطيل مجلس، يعنی مرکز )  مير اشرافی، مشارو ديگران
عکس العملهای تند و خشنی نيزنشان  و توطئه خود به سختی عذاب کشيدند و

ما خود توطئه ها . دادند که همچنان از جانب برخی از هواداران آنها ادامه دارد
و تحريکات غير مستعضفان را به ياد داريم که با سوء استفاده از سنگر مجلس، 

بنابراين . ه پشت پير مرد را می لرزنداندچه آشوبهايی به راه انداختند و چگون
را مورد توجه قراردهيم، شايد راحت تر بتوان ) برهان خلف( اگر دليل معکوس

همين تشويق وعصبيت مخالفان را مسبت به از دست رفتن سنگر تسخير ناپذير 
دليل موجهی برحرکت مصدق برای انحالل مجلس  -از نظر آنان –�! � 
  .دانست

  

 *� ,�*�  روار�%� �

  
چندی قبل ازاين وقايع، گزارش هيأت هشت نفری در مورد تثبيت حدود  

چه . اختيارات شاه، به نفع شاه و ضرر مصدق در مجلس به خاک سپرده شد
کسانی، با چه  قدرتی مانع از تصويب آن شدند؟  چون تصويب اين گزارش جلو 

جريانی شد  تجاوزات غير قانونی شاه را می بست، دکتر بقايی صحنه گردان 
که منجر به حذف موضوعيت آن گرديد و عاقبت به کمک ابسترکسيون اقليت به 

بنابراين آيا می توان اطمينان يافت که اگر . رهبری حائری زاده ناموفق ماند
در حالی که به روزهای پايانی  –استيضاحی عليه دولت مصدق  مطرح می شد 

از توفيقی که در مورد گزارش  جناح بقايی به کمتر  -مرداد نزديک می شديم 
هيأت هشت نفری رسيده بود، می رسيد؟ اما نکته مهمتر آن که پيروزی  
مخالفان دردفن گزارش مزبور، مظنه و محک دکتر مصدق برای انحالل مجلس 

چرا که  به تحقيق همين استدالل از ذهن  پرمشغله  و خسته او نيز . قرار گرفت
  .گذشته بود
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  امتيازات  انحالل * 
  

ديگر نيازی به مراجعه به « درست است که با استعفای دو سوم از نمايندگان 
ولی برای تعيين تکليف قطعی مملکت، بخصوص وضع » آرای عمومی نبود

يکی  از اصيل ترين مزايای انحالل . وکالی غير مستعفی ضرورت داشت
دکتر مظفر بقايی به  .مجلس، سلب صالحيت تبعی نمايندگان غير مستعفی بود

اتهام شرکت در توطئه ربودن و قتل افشار طوس، رئيس شهربانی وفادار 
وی در نقش . حکومت ملی، تحت  تعقيب مقامات قضايی کشور واقع شده بود

طراح . انجام  اين جنايت را برعهده داشت) و نه آمران( فرمانده گروه مجريان 
نماينده اين دو . ربار شاهنشاهیاصلی توطئه انگلستان بود و کمک طراح، د

بقايی نيز . مرجع سرلشکر فضل هللا زاهدی بود که به دکتربقايی وصل گرديد
سرتيپهای  چهار گانه، حسين خطيبی، افشار قاسملو، بلوچ قرايی و عوامل ديگر 

اما مصونيت  پارلمانی او مانع از اجرای عدالت قضايی می . را اداره می کرد
طفی وزير دادگستری دولت مصدق  برای سلب صالحيت عبدالعلی ل. گرديد

کميسيون قضايی مجلس به رياست آيت هللا ميالنی و « بقايی اقدام کرده بود 
يک لخظه ١١(» .راه به جايی نبرده بود...عضويت دکترکريم سنجابی و ديگران

اما، با . فرض کنيم  کميسيون قضايی مجلس موفق به تصويب اين اليحه شده بود
به چند پيروزی  ديگر مخالفان، آيا تضمينی وجود داشت که هنگام بحث و  توجه

شور در جلسۀ علنی مجلس، جنجالی پرسر و صدا تر جامعه را نلرزاند و بنيان 
  حکومت ملی را سست نگرداند؟

نماينده  تهران و يار فرودست بقايی که )  خرينآو ( علی زهری دوازدهمين 
آماده » شکنجۀ متهمين قتل افشار طوس« ان طرح استيضاج دولت را تحت عنو

و علنی کرده بود، حتماً در جلسۀ سلب  صالحيت بقايی پا به ميدان می گذاشت، 
و چنانچه بی حالی خودش مجال نمی داد، فرا دستان وی که  سبب راه يافتنش به 

و اين خود سبب اختالفها و نابسامانيها يی در جبهۀ ملی شده ( مجلس شده بودند 
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کسانی مانند سيد مهدی ميراشرافی که . يک حرکت توفانی آغاز می کردند) د��
همچون ساير مخالفان هتاک و  –قبالً سخت به دکتر مصدق حمله کرده بودند 

بنابراين  آيا  باز ضمانتی  . در چنين فضايی بی تفاوت  نمی ماندند -سرشناس 
  د؟بود که اين توفان ، دولت ملی را نروبد و برجای بگذار

  

  فضای وحشت و قتل * 
  

نگرانی مصدق از « سال، شايد خيلی آسان بتوان گفت که  ۴٣اينک، پس از 
اما واقعيتهای وحشتناک، سبب ساز . بوده است» وجود مجلس  هفدهم بی مورد 

  .داليلی اند که نگرانی مصدق را قوياً  تييد می کند
خانۀ  امن شده بود و مجلس برای مخالفان  دولت، تبديل به  ١٣٣٢در تابستان 

نشده يک شاهد  خاطرات منتشر. بوی دهشت و خون از آن به مشام می رسيد
تطبيق آن با اطالعات يکی از دست  و معتمد، يعنی سرتيپ دکتر شايانفر

ن روزها چنان متشنج آحاکی است جّو مجلس در ١٣٣٢اندرکاران وقايع  تابستان
ر ملک اسماعيلی معاون  اجرايی با حضور دکت( بود که لطفی وزير دادگستری 

در مقابل درخواست مصدق مبنی بر حضور در مجلس و پاسخ  ) نخست وزير 
مصدق مرحوم لطفی . به استيضاح  مذکور گفته بود از رفتن به مجلس می ترسد

را راهنمايی می کرد که در هر حال بايد به نحوی، از راهی، مثالً از در پشت 
دکتر شايانفر  که .  پاسخگوی استيضاح باشد مجلس، در آنجا حضور يابد و

  شخصاً  در جلسۀ خانۀ  نخست وزير حضور داشته، 
ن آروايت دست اولی از نگرانی عميق مصدق و لطفی و ملک اسماعيلی در 

هفدهم در تير و  روزها به دست می دهد که نشانۀ محيط ترس و ترور مجلس
فضای تابستانی اين مجلس با سايرتحليلها صراحت . � ����١٣٣٢ مداد

  : بيشتری پيدا  می کند
 ١٣٣٢در تير » طاهر احمد زاده ضمن تحليلی از نهضت ملی  می نويسد 
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برنامه . اقليت مجلس، مصدق را استيضاح کرد. دامنۀ توطئه ها وسعت  گرفت
به ( اين بود که مصدق به مجلس بيايد و با رأی همان اکثريتی که قوام را 

سر کار آورده  بود، رأی ) نماينده حاضر ۴٢رأی از  ۴٠طورغير قانونی و با 
مصدق برای مقابله . کبود بگيرد و ساقط گردد و بعد در داخل مجلس کشته شود

و ...) ��( رفراندوم  ١٣٣٢با اين  توطئه، متوسل به رفراندوم شد در مرداد 
  ) ١٢(».ملت  به انحالل مجلس رأی داد

را » ���4 « دکترشمس الدين اميرعاليی نيز در خاطره عجيبی  موضوع 
پرده  برمی » نفر درباری و عوامل استعمار ٣٢« عريان  می سازد و از ميثاق 

آقای حبيب هللا ذوالقدر ...وطبق اطالع موثق ديگر«  امير عاليی می نويسد. رددا
که در منزل سالمی خواهر زاده آيت هللا کاشانی بوده، و آقای کاظم خليلی خواهر 

نقل می کرد ) امير عاليی( زاده  ديگرآيت هللا کاشانی نيز بوده است، برای من 
قرآن امضا کرده اند که  پس از اين که �#�  ٣٢که در آنجا مذاکره می کردند که 

ً به مجلس حاضر شد، او را ميراشرافی به  دکتر مصدق استيضاح شد وشخصا
نگارنده از جريان ) ١٣(».قتل برساند و دکتر فاطمی را هم هر جا يافتند، بکشند

و برنامۀ کشته شدن مصدق به دست ميراشرافی در مجلس روايات موثق ديگری 
  .نيز شنيده است

  
  

  نفوذ شاه* 
  

سال هيچ نخست وزيری بدون  ٣٧ظرف  ١٣۵٧تا دی  ١٣٢٠از شهريور 
دخالت . وضع حکومتهای بعد از کودتا. دخالت و دسيسه و توطئه شاه ساقط نشد

و دسيسه های او از ابتدای سلطنت تا کودتا هم به صورت معماهای تاريخ باقی 
. را نداردسال مذکور  ١٢اين بررسی ظرفيت تشريح وقايع حکومتی . نمانده اند

تنها اشاره می کنم که شاه در تمام دسيسه هايی که برای حذف رقبا يا خنثی 



34567 8 9:;<=>?@A
BCDEF 8 G8:HFI5 JKF56LMNFOPFQF RST UVWX

YF:ZF 3[\]^_
`        ٢٠٠     

  

  

  

غير از يک استثنای موقتی در قيام ملی ( سازی حوادث معارض خود انجام داد 
پيروز از آب در آمد و توانست فشار مخالفان قدرتمندی چون سيد ضياء، ) تير

هر يک  از اين گردابها به . يابد قوام، رزم آرا، و مصدق را دفع کند و نجات
حادثۀ . تنهايی می توانست او را برای هميشه به زير کشد و از صحنه محو کند

نهم اسفند، داستان ديگری است و شاه بازنده واقعی آن نبود، سهل است که به 
  .تضعيف مصدق هم انجاميد  و استارت شمارش معکوس سقوط او زده شد

را در مجلس از طريق وکاليی که بيشتر با خود او شاه تمامی موفقيتهای خود 
در شرايط ديگر با . به دست می آورد. يا يکی از اعضای در بار ارتباط داشتند

مخلوطی از چند  پايگاه  يا به تنهايی از راه مجلس، خواسته های او تأمين می 
 سيطره شاه و بعضی زنان دربار بربسياری از نمايندگان غير قابل انکار. ��

وقتی سيد ضياء با برنامه ای وسيع برای کسب قدرت، ضمن يک . است
خود را مطرح ساخت، شاه  ١٣٢٢مصاحبۀ مطبوعاتی با مظفر فيروز از سال 

وحشت کرد، ولی گوش خواباند ودرست است که در زمان تشکيل جبهۀ 
J�8 ها و توده ايها و توده نفتيها و  با شرکت سيد ضيايی( وعات ضد ديکتاتوری
سران عشاير  زفداران قوام و سيد علی بشارت و دمحم باقرحجازی و بعضی اطر

سرانجام، بيشتر از راه  همان  . کوتاه آمد و پس رفت، اما اين نيز گذرا بود... ) و
  .مجلس، سيد ضياء  را به طرف  خود لغزاند و به سازش  با دربار کشانيد

  .توسط همين مجلس مات کرددر بازی با قوام، چند بار اين پير سياست باز را 
، درست مانند پايان سومين دوره  ١٣٢۶سقوط چهارمين کابينۀ قوام  در دی 

هر دو با دست پنهان سياست شاه و اشرف پهلوی ) ١٣٢١در( نخست وزيری او 
شايع بود در مسافرت اشرف به مسکو، استالين به او گفته . (  صورت گرفت

مد متين  دفتری دولتمرد محافظه کار و دکتر اح!)  بود از قوام برحذر باشد
متمايل دربارپهلويها، ضمن خاطرات نمايندگی خود در دوره پانزدهم مجلس  

  :شورای ملی  می نويسد
)  ١٣٢۶( مخصوصاً شاه در اين ايام . دچار بحران شد) قوام ( تدريجاً کابينه« 
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داران و دست جانی گرفته بود و مرتباً مشغول تحريکات و آنتريک بود و به طرف
نشاندگان خود در مجلس گفته بود که   مبارزات خود را عليه قوام افزايش دهند، 

�� . و در نتيجۀ همين توصيه بود که احمد دهقان عليه قوام اعالم جرم کرد
لشکر رزم آرا رئيس ستاد ارتش هم به تحريک شاه موجبات تضعيف دولت را 

» :�J« رزم آرا در آن زمان، هنوز اضافه کنبم که اوالً  ١۴( » .فراهم می کرد
ثانياً متين دفتری  درست به موازات سياست دربار، شديداً . تلقی نمی شد، و نبود

» دست نشاندگان شاه«چون خود او يکی از اين . بر ضد قوام فعاليت می کرد
همچنين شاه ترتيبی داد که سياستمدار کهنه کاری چون سيد حسن تقی زاده . بود

هنگامی که رزم . لفتهای خود را فعليت بخشد و به مراحل جدّی برساندنتواند مخا
آرا قدرت را به دست گرفت و خطرساز می نمود، شاه به احمد دهقان نماينده 

مرد « خلخال درمجلس اشاره کرده بود که پرونده قتل محّمد مسعود مدير
يان در مجلس به جر -روشن شده بود آندخالت رزم آرا در  –را که» امروز
وقتی رزم آرا با تحميل بر شاه کرسی صدارت را در اختيار گرفت، باز  . بيندازد

پيراسته  . شاه مهره مطيع و مريدی چون سيد مهدی پيراسته را در اختيار داشت
که در زمان وقوع  قتل محّمد مسعود، دادستان تهران بود و طباً نسبت به پروندۀ 

با سمت نمايندگی اراک، دردوره   قتل مسعود تسلط کارشناسی داشت، اينک
که برای ازدياد ) ١٣٢٨(شاه درمؤسسان سوم . شانزدهم مجلس حضوريافته بود

ً به  ً و صريحا قدرت خود و کسب اختيارانحالل مجلسين ساخته بود،  مستقيما
زيرا می . عباس نراقی نماينده کاشان دستور داده بود با مؤسسانش مخالفت کند

اينده ای که ارتباطش با انگليسيها خيلی آشکاربود، خواست ضمن مخالفت نم
درحالی که بر عقالی قوم پوشيده نبود . ازخود يک چهره ضد انگليس ارائه  دهد

که آنچه در دستورمؤسسان قرار دارد، با سازش و حتی  رهنمود دولت انگلستان 
بيست و چند سال بعد ازاين ماجرا، نراقی برای ) ١۵. (حاصل شده است

وقتی در مجلس مؤسسان من به عنوان مخالف  «امه ای تعريف کرده بودانورخ
تقاضای  صحبت کردم، تمام نمايندگان اطراف من می گفتند مگر ديوانه شده 
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در واقع )   ١۶(» ای؟  شاه پدرت را در می آورد، فوراً  مخالفت  را پس بگير
کر  و آمر اين نراقی هرگز حدس  نمی زدند که مبت»  تمام  نمايندگان اطراف« 

  .خدعه ، شخص خود شاه بوده است
غير از ( حتی دولت سهام السلطان بيات که بيش از ساير حکومتهای زمان او  

مورد حمايت کامل  دموکرات، آزاديخواه و اهل قانون بود و) دکترمصدق 
مصدق قرار داشت، با تبانی نمايندگانی ساقط  گرديد که از ائتالف شاه  دوستها 

ضياييها تشکيل شده بود، هر چند خود سيد ضياء  هنوز مقابل شاه فعاليت و سيّد 
جمال امامی در فحاشيهای وقيحانه خود نسبت به قانونی . می کرد، نه در کنار او

و بسياری ... ترين چهره ملی ايران، مستظهر به حمايتهای بی دريغ شاه بود
  .حوادث ديگر

منکر قدرت شاه در ميان نمايندگان باری، در چنين مجلسهايی هرگز نمی توان 
اگر مستعفيان درمجلس باقی کمی ماندند ومراجعه به آرای عمومی . آن شد

صورت نمی گرفت، شاه که ديگر جداً نمی خواست سر به تن مصدق باشد، 
دست به کار می شد و مجلسيان طرفدار خود را برای  بزرگترين  و آخرين نبرد 

ود را برای بزرگترين و آخرين نبرد مرگ و مرگ و زندگيش آماده طرفدار خ
زندگيش آماده می ساخت تا با همکاری سايرعوامل داخلی شرکت فعال 

حکومت ملی را از راه  ظاهر الصالح  -با تمام نيرو  -پايگاههای خارجی 
ليه نخست وزير کشور خود و سقوط  $پارلمان ايران ساقط کند و بارننگ کودتا 

با اين توضيحات، به نظر نگارنده، مراجعۀ   به . �	��مصدق را يک عمر تحمل 
آرای عمومی برای بستن مجلس هفدهم ، بهترين شيوه ای بود  که مصدق جهت 

  )١٩( .مقابله با توطئه  های آن در پيش  گرفت

  
 



34567 8 9:;<=>?@A
BCDEF 8 G8:HFI5 JKF56LMNFOPFQF RST UVWX

YF:ZF 3[\]^_
`        ٢٠٣     

  

  

  

  

   کرد ]رفراندوم[که مصدق دکتر به دهم 	� �� ��: داريوش فروهر
  

 است بار چهارمين برای است ١٣٧۶ آبان هفتم که امروز فروهر، آقای جناب
 اسناد سازمان خودمان، سازمان طرف از مجددآ �� و هستيم �'� :��� در که

 را �� و کنيد � حوصله صورت هر در که ��% � �4	� �'� از ايران � 
�'D�  اولين. بکنيم شروع را امروز مصاحبه بفرمائيد اجازه اگر. کنيد �

 .بفرمائيد مصدق دکتر رفراندوم  مورد در را نظرتون که است اين سئوالم
 امروز به که چون بدهم، *��[ تان *��7 به اينکه از پيش: فروهر داريوش

 روزنامهء در زدم، � ورق را تهران  ها روزنامه L86 امروز کرديد، اشاره
 از بسياری و کرد ��L را ���� بزرگ، کورش روزی، چنين در که خواندم ايران

 و برگردند سرزمينشان به که کرد آزاد را يهودی اسيران جمله از اسيرشدگان
 ��� از چه عقيدتی، ��� از چه ����� مردم حقوق 
#O به راجع فرمان يک

 حقوق جهانی اعالميه نخستين و دارند وجود فرمانها اين و داد هاشان ��� انجام
�4�  .اند شده � +
 ���A را مصدق دکتر رفراندوم  اصل �� مصدق، دکتر رفراندوم  مورد در
 �� سازگار �6 در �6 کردار يک ������ به. ��% ��� اظهار بهش راجع

 و قانون � � طور به زيرا بود ساالری مردم �� کشورداری طرز و روحيه
 شيوه بهترين. ���� مردم رای �� که آنست � � ������ به ���8 گيری تصميم
 دکتر و است $'�� آرای به مراجعه يا *�� همه مردم، رای ����� برای

 نبود، موافق ١٣٢٨ سال بهار موسسان �! � های شده تصويب �� که مصدق
 بينی پيش �! �� انحالل برای �+�� هيچ آن، ��'% و اساسی قانون در زيرا
 برای جای هيچ ����� اسالمی جمهوری اساسی قانون در که �'�. بود نشده

 برآمد صدد در بهش، تيراندازی از ��2 شاه. است نشده بينی پيش �! � انحالل
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 پيش اساسی قانون در که را ��� �! �. بيافزايد را خودش اختيارهای چنين که
 سوی از نيمی نمايندگانش ميدانيد و گشود را بود، نشده اجرا ولی بود شده بينی
 ای درجه دو انتخابات يک در مردم سوی از نيمی و ���� � انتصاب شاه

 دومين. ���� � برگزيده$�� اختيارتش افزايش بود، $]&'�� خيلی که را ��
 موسسان �! � و کرد استفاده �) ... 9( ديکتاتوری آن از و بود اساسی قانون در

 آن و بود، �! � آن رئيس طباطبايی، صادق ` سيد است،  يادم که آورد پديد
 فرمان تواند � شاه بيايد، پيش :�6 مواردی چنانچه که کرد تصويب �! �
 - ماه سه يا ماه يک �X�� از &�8 آنکه شرط به و ��� صادر را مجلسين انحالل
 اصل اين البته. �	�� صادر را جديد انتخابات فرمان -ندارم بخاطر درست اکنون

 �! �� اين از ��2 که باری ���A هم مصدق دکتر. بود نشده اجرا هنگام آن ��
 که �#� بخورد، ����� خواست � که روزی همان رسيد، �! � وکالت به

 دکتر. ندارد قبول را است، شده ��*� عادی غير که موسسان �! � اين مصوبات
 دکتر �FA. بود کرده برخورد ميشد، �! � در که هايی کارشکنی �� مصدق
 ولی ���� آزاد که کرد انتخابات ��&" در را ���7 حداکثر مصدق&�� ���� 

 قدرتمند ��% �� نهاد ��� همه که ارتش به ��	 دربار، قدرت گذشته، های شيوه
+ � � ��� � مردم از بريده که عناصری را ها ��� از بسياری که �� �8

 يا بودند، دربار نشانده دست يا بودند�
  به وابستگی به شهرت که ها �2?
 ٨١ انتخاب از ��2 اينکه. درآمدند بيرون �! � آن از داشتند، را ها بيگانه

... بهتری ���6 در اينکه اميد به کرد ���&@ را انتخابات مصدق دکتر نماينده،
 به که انگلستان شکايت مورد در ايران حقوق از دفاع برای چون هنگام همان
 آنجا، در بود، الهه راهی بود، شده طرح انگليس و ايران �#� ���� سود�
 

 نبودنش، در. رفت و نداد استعفا نبود، کار آماده �! � چون پارلمانی، ��� به
 آيت به �! �� رئيسی برای �! � اکثريت و بدهند انجام را توطئه آن توانستند

R سيد دکتر ��
 يادآوری که ��5� و داد، رای تهران، جمعه امام امامی، 
 در و بود، شده وکيل مهاباد �� شهر از تهران مذهب شيعه جمعه امام که بشود
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 بود، R آيت اين عمه مصدق، همسر اينکه �� بهرحال،. نداشت رايی هيچ تهران
 ��&"� همان. دانست � نادرست آدم را او و نداشت اعتماد بهش او ولی

 آقا � از بود گفته او به بود، برگشته �#� از مصدق وقتی که بود هم معروف
 احترام مصدق به خيلی او البته چطور؟ بود پرسيده او! داديد؟ مذهب تغيير� 

 در شيعه يک شود �' که مهاباد نشين �� شهر از که بود گفته مصدق. گذاشت
 صحبتهای در شايد که �� افتاد، اتفاق قضيه اين البته هم ها ��2 حال، بهر. بياد
 وزير چون که تهرانی $��  رضا ` دکتر شده، يادی او از بار ��1 ��

 از ��2 ماه ��1 آن در - جهانگردی و اطالعات وزير ���2 و پرورش و آموزش
 وکيل آن از پيش ولی -�� تيرباران بود، ١٣۵٧ شهريور ١٧ سياه جمعه فاجعه
 .بود شده وکيل دوره دو مهاباد، شهر از و بود �! �

 از ��2. کرد �' پشتيبانی بايد، که آنطور مصدق از �! � اين حال، هر به
 ���b وزارت *��  ����� عهده به ���� پادشاه �� مصدق اختالف بخصوص

 و تير ٣٠ قيام به که داد استعفا ١٣٣١ تير ٢۶ در مصدق. �� اختالف مصدق ��
 -  آنها از �#� ۴٢ روزه، � فاصله آن در. انجاميد 
	���� به مصدق بازگشت

 ابراز قوام، احمد وزيری ���A برای و رفتند �! � به -نبودند هم همه که
 شنيده درست شاه؟( �� نيستند رويه يک که بود پيدا خوب،. کردند تمايل'� 
 ولی بودند شده انتخاب �#� يک و هشتاد �! � اين در که درسته البته). شود
. بود زخمی تيراندازی از ��2 فاطمی، دکتر. يافتند �' حضور جلسات در همه

 اصابت مورد که کرد � سخنرانی � مسعود ` ترور يا مرگ سالگرد هنگام
 جلسات در.  رفت خارج به و کشيد درازا به اش بيماری اين و ���� قرار گلوله

 ��#� دکتر. کرد �' ���� هنگام اينI�+� هوادار هنوز هنگام آن در که 
 تهران از اينکه از گذشته. داشت عهده به را ��� �� دو بود، مصدق دکتر

 کدام هيچ از و بود شده برنده و کانديدا هم کرمان از بود، شده برنده و کانديدا
. �� دو اين. -کشيد ای تازه ماجرای به دولت، آخرای در اين که - بود نداده استعفا

 �% هم راشد. کرد �' ���� �! � در بود، وکيل اينکه �� ����� R آيت� 
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 دوره، پايان �� ديگر، او و کردند حمله بهش ای، جلسه يک در هم ��2 که آمد،
 که ��2 ولی بود قاطع اکثريت يک �#�� ۴٢ ترتيب اين به. نيامد �! � به اصال

 �#� ��1 و ��H حدود در و �����4 $+� ����� روبرو مردم شکوه *� قيام ��
 پديد را �  نهضت فراکسيون روز همان �#� دو و � ها، نماينده همان از

. بودند پيوسته ای عده هم، اکثريت آن از ولی. بودند مصدق پشتيبان و آوردند
�H� #� ��1 و�به  ���	
. �� دوم دولت و دادند اعتماد رای مصدق دکتر 

 و. داشت ادامه همچنان �! � در قدرت بودن متزلزل ولی�
 مصدق شايد 
 هنوز چون ولی �	�� را انتخابات اين بقيه که افتاد � اين �	� به وقتها گاهی
 ادامه را هاشان گری اخالل دربار وابستگان و بيگانه های نشانده دست� 
 .ديد �' درست کار اين برای را �?� دادند،

�� ها توطئه که اسفند ٩ از ��2 ���� ���	
 مراکز از يکی. �� زياد خيلی 
 کردن �  جريان در که ���� از �2? متاسفانه که بود �! � هم توطئه

 ��#� دکتر ����� بودند، مصدق همراهان و �  جبهه پيشگامان از �#� �2�6
 شده جدا 6@ آن از او، نظاير و زاده حائری ابوالحسن �	� حسين و بقايی
 تير، ٣٠ قيام از ��2 -داشت استثنايی وضع يک ������ R آيت البته و. بودند

 بين اينکه برای �  نيروهای. بيرون رفت ايران از امامی دکتر.  داد استعفا
 بشود �! � رئيس ��2' R�8$ دکتر خواستند � ای عده بود، اختالف شان

 توافق بشود، �! � رئيس شايگان، $  سيد دکتر خواستند � ديگر ای عده و
 اتفاق به نزديک اکثريت �� را �! � رئيس داشتند، قبول همه که را �� کردند

 ديگر 
�3 بودند، �  حرکتهای �� �� که هم ���� چون - کردند انتخاب آرا
 دو و. آمد �' �! � به باز وقت هيچ. �� رئيس آرا اتفاق به. بودند شده تسليم

 نايب و بود ذولفقاری ` آقای اول، رئيس نايب که رئيس نايب �� دو معاون، ��
 حال، عين در رضوی احمد مهندس. رضوی احمد مهندس آقای دوم، رئيس
 خوب ولی. بود وضع اين. داشت عهده �� هم را �  نهضت فراکسيون رئيس

 به مصدق و ����� R آيت ميان مصدق، اختيارات دوم اليحه طرح هنگام از
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 �� ايشان و بود، خورده هم I��� �#5�A�  �� کرد �I�� که [T� شاه اسفند، ٩ 
 برای وزرايش و مصدق دکتر و برود، ايران از بوده قرار خودش پيشنهاد به که

 يک هم ����� آقای که �� درست دربار دم قائله آن رفتند، � او �� خداحافظی
. نيست صالح ��&2 چنين در کشور از رفتنتان که کردند پادشاه به تلگراف

 تلگراف هم بهبهانی R آيت ��T ديگری �� مذهبی، های شخصيت از البته
 ولی. نداشت �  سابقه هيچوقت زيرا رفت � انتظاری چنين او، از ولی کرد
 حال، هر به. آورد پديد استثنايی وضع يک ������ R آيت�
 که ���� از 
 مصدق از ای عده بودند، آمده � � هم دوشادوش �#�� �2�6 شدن �  آغاز از

 ١٣٣٢ خرداد در شايد �! �� رئيس انتخاب تجديد هنگام در ��2. بودند شده جدا
 آنچه �� اضافه رای ��1 �� ��2' دکتر. کردند آوری �'" را نيروها باز بود،

 هيات تمام. �� انتخاب �! � رئيسی به بود، آورده ����� R آيت آقای که
 - وسط، اين مخالفين از فرد يک ولی بودند مصدق دکتر هوادار تقريبآ هم رئيسه

 نظارت برای �! � نماينده عنوان به �-نداشتند توجه مصدق هوادار نمايندگان
 از بود ��� مصدق دکتر. �	 حسين آقای: �� انتخاب اسکناس، اندوخته در

 آمده پديد هم طوس افشار ��45	� شدن کشته موضوع و بود ناخشنود �! �
 بقايی ��#� دکتر بود، گرفته قرار اتهام مورد که ���� از يکی و بود����� 
 شادروان دادگستری، وزير را مصونيتش � � اليحه �! �� به و بود#J5 

 �! � که کرد � احساس. بود برده بود،����D� �� اين از ��2 و داره ضدش 
 و ��� کار تواند �' ديگر �! � �� که رسيد آنجا به ديگه دار، خزانه انتخاب

�	�  که( زهری $  آقای يعنی شده، طرح که استيضاحی يک که کرد �
� و بود بقايی نزديک و دوست
 را مصدق �)بود شاهد روزنامه امتياز �6

 به کشور، وزير ولی کرد آمادگی اعالم استيضاح برای دولت و کرد، استيضاح
. کرد را آمادگی ابراز صديقی، حسين غالم دکتر وزير، ���A مقام &�I% عنوان
 خود که بود انداخته راه فرياد و داد بود، شده قوی خيلی 
�3 که اقليت آن ديگر

. آمد �' �! � به مصدق &��8 مدتها از که صورتی در. بيايد �! � به مصدق
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 چون و ��� کار تواند �' �! � �� ديگر که ���� تصميم بهرحال،'� 
 ���D را �! � که بخواهد نبود، خوب هم شان روابط که پادشاه، از خواست

� که مردم به ����
 *��[ سئوال دو به �� کرد رجوع هستند، �' 	� اختيار �6
 و ��� � ���D �! � دادند، � �! � انحالل �� موافق رای اگر يعنی. بدهند

 مردم که داشت عقيده چون. برود کنار مصدق دکتر دادند، �' موافق رای اگر
 ١٢ روز تهران در رفراندوم  اين و ����� انتخاب را يکی �! �� و مصدق بين

 �8D6 ��&" آن اکثريت، و �� انجام مرداد، ١٩ در شهرستانها در مرداد،
 رای ندارم، ذهن در را دقيقش اکنون �#�� هزار *���H ميليون يک شايد مليون،

 رفراندوم  از ��2 هم کودتا. دادند رای دولت موندن ��& و مصدق دکتر سود به
 اهميت �� را -�*�� آرای به مراجعه نظريه هم �� ترتيب، اين به. ���� انجام
 دکتر به دهم �� �. ��. دانم �� ساالر مردم نظام يک در کار ابزار ترين

 مصدق دکتر که ������ ايراد ���� البته بعدها .کرد را کاری چنين که مصدق
 است �'	� بدهد، دست از را �! � عنوان به پايگاه وقتی که دانست � بايد
 هم ��2 و ديد �' شاه در را جربزه اين مصدق دکتر چون. ��� صادر فرمان شاه

 بيگانه که دادند ايشان به را �!�$� اين و آمدند ديگران که �� روشن جريانها
 �� که ای کابينه که اينرا دانست �' که اين دوم و ������ او از فرمان يک ها،

 حال، هر به. ��� عزل آنرا بتواند شاه سرکار، آمده �! � به مردم اعتماد رای
 يکی درباره در شمارم � ���6 را کرديد، که *��4 �� را موضوع- اين
 و کرده تصحيح ديگری را يکی البته دارد، خاطرات جنبه بيشتر که کتاب �� دو

 کاتوزيان همايون آقای. است خودش گفتارهای بيشتر يکی و است نوشته
 اين از 2*��1 �0/. �"�� خليل خاطرت عنوان به است نوشته خاطراتی

 در ����4 دادگاه در که آنچه �3� يا است، �"�� خليل خاطرات و ها گفته کتاب،
 هايی نويس حاشيه آن از �0%� و داشته نوشتارهايی يا گفته خودش از دفاع
 اين در. است کرده کاتوزيان آقای خود که است هايی پردازی نظريه يا است
 کردم، توجه بهش تازگی به �� و يافته، �%� هم پيش سال چندين که کتاب
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 نادرست کارهای از و کرده رد را رفراندوم  که اين از �&�. است شده نوشته
 و �#��� کريم دکتر و فروهر داريوش که است، گفته کرده، +"�3 آنرا مصدق

 ���6�0 برای مصدق دکتر پيش به و ���5� اجازه مصدق دکتر از �"�� خليل
 �"�� خليل آقای به را خودشان سخنگويی هم، آنجا در و رفتند �رفراندوم  ��

 مناسبتهای به  �� پيش در شايد .است �78 دروغ يک ��� ��4 از اين. سپردند
 �� ��1 و � 	 خليلی ��!��� دکتر ��� �'2 که باری واپسين. �#�% هم ديگر

 نامشان مياد يادم که تهران بازار وران پيشه و بازرگانان جامعه سرکردگان از
4� ` اضافه به بردم، راA� فرماندار و � ديداری مصدق دکتر �� ����

. بهارستان ميدان �� تظاهر برگزاری موضوع �� �� تيرو آخر هفته در داشتيم،
 ولی ����� داشته گردهمايی بهارستان ميدان در �  نيروهای که داشتيم ��� ��

 آنها، که بود شده داده اجازه هم &�8 در که هنگام آن فوزيه ميدان به توده حزب
 ديداری هيچ ديگر، ��2 و. بگذريم. ���� بودند، توده حزب به وابسته سازمانهای

 �� ديدار واپسين. نداشتيم مصدق دکتر آقای پيش ديگران ��رفراندوم  پيرامون
 ديدم ���@ کمال ��. بود ديگری های موضوع به مربوط بود، مرداد ٢٨ که

 ديدم، روزها اين که هايی خاطره از يکی که ها نويس ازخاطره �2?
 .است حجازی مسعود دکتر آقای »ها داوری و رويدادها«

 بار ��1 سوم، نيروی حزب از شدنشان جدا $ � مورد در �����7 در ايشان 
 دکتر �� ناسازگاری �� � 	 خليل که اين  $ � به که ��� � تکيه کتابشان در

 �5�A#� برای که سندی. بود کرده �5�A#� رفراندوم  �� و بود گرفته مصدق
 است، کاتوزيان همايون آقای نوشته همين دهد، � ارائهرفراندوم  �� � 	 خليل

 هم کاتوزيان آقای خود البته. دانم � اشتباه يک دروغ، يک آنرا اصل �� که
 هنگامی ولی ام، نشنيده � 	 خليل آقای خود از را روايت اين �� که گويد �
. اند گفته چنين �� به ��!�� دکتر آقای روز يک شدم، � خارج ايران از که
 آن به که سفری آن رفتند، � ايران از کاتوزيان همايون آقای که ��&2 آن

 بنشيند ��!�� دکتر که ��% �' �	� �� و بودند ساله ١٨ ايشان ����� � اشاره
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. بگويد ساله ١٨ جوان يک برای را مصدق دکتر �� برخودش از دل و درد و
 ولی کردم، �5�A#� رفراندوم  �� رفتم �� که است گفته که هم ��!�� دکتر خود

 نمايندگان از �� دو يکی �� ديگری ديداری يا تنها ديدار يک که است پيدا ���]
 ديداری چنين به اشاره وجه، هيچ به و است داشته مصدق دکتر �� �! �'� 

 موضوع اين که کردم را برداری بهره اين کرديد، که *��4 از ��. ���
 درست را *�� همه هم �#�%� که همينطوری و بدهم توضيح را تاريخی� 
 در بود �'	� زيرا دانستم � بهنگام را مصدق دکتر گيری تصميم هم و دانستم

 اين و بدهند اعتماد عدم رای او به بود، شده طرح که استيضاحی و توطئه يک
 هم مصدق برکناری &���� ظاهر صورت، چنين اين در که است روشن خيلی

 برانگيخته برکناری به را پادشاه که بيگانگان سوی از هم و پادشاه سوی از
 همچنان که افتضاحی آن و کودتا آن به نيازی ديگر. بود سودشان به خيلی بودند،

 است، بسته انگلستان و سام $'� ريش بيخ&�� '� ����. 
��X� باره در ديگر سئوالی ��. بود جايی به �	داشتم، رفراندوم  برگزاری � 

 و بودند گذاشته صندوق �� دو که �#� � بوده، آن شاهد که ���� از يکی
. ���� رفراندوم  برگذاری از درستی �	� يک �� تواند � خودش اين خوب،

 ....است �5�A� FA4@ و موافق يعنی
  

 مصدق، دکتر دولت گرفتاريهای از يکی هنگام، آن در ببينيد :فروهر داريوش
 افسران از ��4 يک اسفند، ٩ از ��2 بخصوص و. داشت وجود هايی درگيری

 آيينی هر که کوشيدند � که بودند آمده صحنه به دربار طرفداران و بازنشسته
 صندوق يک اگر. �	�4��� خورد و زد اخالل به را شود، برگزار خواهد � که

 �� به همديگر �� باز و بگيرند قرار 6@ يک در طرف دو که ��� � گذاشته
 در که ديديد،. ���� � رفراندوم  برگزاری ���" اصال �C���� همديگر کول و

 و ريختند که ���� � اين از �8D6 که است، رسم هم 
�3 ها انتخابات اين
 ��2 �� بشود، جاهائی در درگيری �� ده که بود ��� و. زدند هم به مخالفين
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 را دادن رای جای کردند، جدا را ها صندوق نه *�. �� مخدوش بگويند بتوانند
 رفتند � مخالفين که بود چادری ميدانها، �2? در. کردند جدا �  طور به

 رای رفتند � موافقين که بود چادری ميدانها، �2? در دادند، � رای� 
 ديگران مزاحم و آمدند � که بگوييد بود �'	� که مصدق، دکتر موافقين. دادند

 است �'	� - انتظامی نيروی. بودند دادن رای سرگرم روز، آن همه ����� �
. نداشت دخالتی کوچکترين اما - ���� ايستاده پاسبان يک چادری، هر ��D در

 �#� يک جلوی پاسبان يک که بدهند جلوه $	� يک نتوانستند مخالفين کماآنکه،
 شده بازداشت روز، آن در �#� يک يا و است گرفته دادن، ران به رفتن برای را

 که ���� برای مردم سوی از مزاحمت يا دولت دخالت شرايط. ����� 
 به. شود داده نشان آن آزادی ���] که بود چنان آن رفراندوم  ���� خواستند

 دو نه جداگانه، �8� دو چرا که گيرند �� را ايراد اين که آنهائی ترتيب، اين
 مخالفين برای جداگانه �8� چندين و موافقين برای جداگانه �8� چندين �8��

 مخالفين برای که چادرهايی تعداد است، يادم که آنجايی +� و. بود شده گذاشته
 اين برگرد �%��� هيچ. موافقين چادرهای تعداد �� بود برابر بود، شده گذاشته
 دسته يا مردم يعنی کرد، پيدا شهرت بعدها فشار نيروی به که آنچه که چادرها

 آمده ميدان به دهند، قرار فشار زير را رفراندوم  مخالفين بخواهند که هايی
 پيش را ها داعيه اين بعدأ که �$2�� ��5 و نداشت وجود �%��� هيچ اند،

 مخالفين. دهند ارائه نتوانستند درگيری مورد يک بازداشت، مورد يک کشيدند،
 راه صدايی و �� يک ��� �� گرفته جلوشان اگر که داشتند امکانات آنقدر

 تعداد ��� �� �5%� تهران در که هايی روزنامه تعداد وقت، آن. بياندازند
. بود مصدق موافق های روزنامه از بيشتر بسيار مصدق �96�0 های روزنامه

 صحنه چنان يک از توانست �� ها روزنامه اين خبرنگاران از يکی الاقل
 رای �*)> در درگيری که �� گرفته آن برای تصميم اين ;��:. بگيرد -�$�
� جدا همديگر از ��"� اينها �=���� دادن،���. 

 توضيحاتتون از ممنون خيلی
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. نداشتند انتخابات در دخالتی کوچکترين احزاب، اين *�: فروهر داريوش

 که ميدهند رای ايران � � حزب اعضای ����� #6 جايی يک است �'	�
 هيچ ولی ���� شان ���% که ���� ��. موافق بود، معلوم همه شان رای

 کمترين هم شهربانی و ���� � انجام انتظامات شهربانی، ��� زير. نداشتند
   )٢٠(.بود آورده ميدان به کار، اين در  را نيرو
  

  :حجازي مسعود دکتر

  »آيا جدا سازی محل اخذ آرای موافق ومخالف کاری  خالف بود؟  « 
  
در »  داوري  و رويدادها« حجازي کتاب خاطرات خود بنام  دکترمسعود  

دولت حوزه : می نويسد» جداسازی محل اخذ  آرای موافق و مخالف«مورد 

علت اين . های اخذ رأی موافق را جدا از حوزه های اخذ رآی مخالف تعيين کرد

به نظردولت در صورتی که . امر همان موقع از طرف دولت اعالم گرديد

محل مراجعه می کردند احتمال زياد موافقان و مخالفان برای دادن رأی به يک 

داشت که جمعی به عنوان موافق و گروهی به عنوان مخالف در صفوف رأی 

گيری اجتماع کنند و بحث بپردازند و زد و خورد در گيرد و اين امر کار رأی 

حتی اين بيم . گيری را مختل نمايد و چه بسا انجام رفراندوم را غيرعملی نمايد

رد و زد و خورد هنگام رأی گيری موجب بروز اغتشاش وجود داشت که بر خو

و تشنج شود و توطئه گرائی که طبق نقشه چنين صحنه هايی را بوجود  آورده 

  .اند برای سقوط  دولت  از ان استفاده  نمايند

نويسنده کتاب مصدق و نبرد قدرت اين تصميم دکتر مصدق را ناصحيح 

  :ر مورد انتقاد  قرار داده استکتاب به شرح  زي  ٣۴٢دانسته و در صفحه 



34567 8 9:;<=>?@A
BCDEF 8 G8:HFI5 JKF56LMNFOPFQF RST UVWX

YF:ZF 3[\]^_
`        ٢١٣     

  

  

  

مناطق روستايی را کنار گذاشتند تا بتوانند . همه پرسی در جّو بدی برگزار شد

چون امر رأی گيری و گرد آوری و شمارش . نتيجۀ آن را سريع تر اعالم کنند

يکی همه پرسی و يکی انتخابات (آراء مناطق روستائی، آن هم در دو نوبت 

محل اخذ آراء برای موافقان و مخالفان  پيشنهاد . ی کشيدبه درازا م) پارلمانی

شايد دولت در اين جدا سازی حسن نيت داشت، اّما يک . دولت ازهم جدا بود

دولت  دموکراتيک چنان  کاری را نمی کند و بازتاب آن نيز چندان  خوشايند 

  .نيست

��5%  دولت حداکثر تالش خود را به کار برد تا جريان رأی گيری در محيطی

. و آرام و بدون تقلب  صورت گيرد و شمارش آراء هم بدون خدشه انجام شود

اما در مواردی خارج از حوزه های رأی گيری، رآی دهندگان را مرعوب می 

تأثير اين اقدامها نيز منفی ). که البته دولت بر اين کار کنترلی نداشت( کردند 

به اتفاق رأی  دهندگان  نظر حاصل همه پرسی مثبت بود و اکثريت نزديک . بود

اما پيش از . دولت را تأييد کردند و بالفاصله فرمان انحالل مجلس صادر گرديد

به قول  آنتونی (  » کودتای شاهانه« آنکه فرمان انحالل به صحۀ ملوکانه برسد، 

  .)روز بعد از همه پرسی انجام  شد ١٣مرداد  يعنی سه   ٢۵ – ٢۶در) ايدن 

ست که جدا کردن محل اخذ  آراء برای موافقان و مخالفان به الزم به توضيح ا

همه ( هيچ وجه ارتباطی با دو نوبت بودن امر رأی گيری مناطق رسوتايی 

و اصوالً مسئلۀ انتخابات پارلمانی در . نداشته  است) پرسی و انتخبات پارلمانی 

قع  را آن شرايط مطرح نبود و معلوم نيست نويسنده اين دو موضوع  خالف وا

  .از کجا  آورده و به چه  علتی در اين جا  اضافه  کرده است

در روستاها  صندوق رأی  ١٣٣٢اصوالً مراجه به آراء عمومی در مرداد  

صندوقهای رأی گيری در شهرها قرارداشت و از روستائيان . گيری گذاشته نشد

   خواسته شد بود تا در صورت تمايل به شهرهای نزديک بروند و رأی در��'�

  .روستاها وحود نداشت و اقدام چنين کاری عملی نبود
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آبان  ١٩جلسه سوم، تاريخ سه شنبه ( دکتر مصدق خود در دادگاه نظامی 

وهمچنين در اليحۀ تنظيمی برای ديوانعالی ) بعد از ظهر تنفس �٣ ��$� ١٣٣٢

به تفصيل در ) کتاب خاطرات و تألمات مصدق ٢۵۵و  ٢۵۴صفحات ( کشور

  .مۀ اين موارد توضيح داده که متن آن در صفحات قبل آورده شده استبارۀ ه

اما  در مورد اينکه نويسندۀ کتاب مصدق و نبرد قدرت پس  از اينکه  تصريح   

��� « : اضافه می کند» شايد  دولت  در اين جدا سازی حسن نيت داشته«  : �

چندان خوشايند اما يک دولت دمکرات چنان کاری نمی کند و بازتاب آن نيز 

  :بايد دو مالحظه مورد توجه قرار گيرد» نيست

اين »  حسن نيت دولت« در مورد » شايد« نخست آنکه با به کاربردن کلمۀ 

  .حسن نيت را زير سئوال  برده است

جدا سازی صندوقهای رأی گيری مانند ساير موارد آيين نامۀ اجرای مقررات 

کشور تهيه و پيشنهاد و از طرف  مراجعه به آرای عمومی به وسيلۀ وزارت

  .هيئت دولت و يا  نخست وزير مورد  تصويب قرار  می گيرد

آن چه مسلم است اين امر از طرف دکترغالمحسين صديقی وزير کشور و 

چنان که دکتر مصدق در . دکتر مصدق نخست وزير به تصويب رسيده است

  کتاب خاطرات و تألمات آن راتأکيد وتأييد کرده است

بدين تريتب نويسندۀ کتاب مذکور پا را از يک مخالفت عادی و عقيده ای فراتر 

نهاده و به طور روشن و مستقيم حسن نيت دکتر مصدق و دکتر صديقی را 

  .مورد ترديد قرار داده است

نويسندۀ مزبور در کتاب دوم خود که، در اين قسمتها، در واقع تکرار همن  

ل پس از کتاب نخست ومدتی بعد از وفات کتاب اول است ولی پس از ده سا

  ....دکتر صديقی منتشر شده اين ترديد را مطرح ساخته است

يک دولت  دموکرات چنان کاری را نمی « با مطرح ساختن اين امر که ... 

دموکراتيک نبودن نحوۀ اقدام دولت » بازتاب آن چندان  خوشايند نيست« و» ���
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اد دموکراتيک يعنی مراجعه به آرای عمومی را در باالترين و بنيادی ترين نه

در برخی از مقاالت و نشريات و يا کتابهايی که در . مورد ايراد قرار داده است

طول بيش از چهل سال در بارۀ حکومت دکتر مصدق انتشار يافته  دکتر مصدق 

در بعضی از تصميماتی که در سمت رئيس دولت اتخاذ کرده و يا اقداماتی که 

  .ه  مورد   ايراد و انتقاد قرار گرفته  استانجام داد

يکی از اين ايرادات که بيشترمطرح شده و قابل بحث و بررسی است اين است 

که دکتر مصدق به علت رعايت بيش از حد اصول دموکراسی و پايبندی به 

مقررات قانونی و عدم انعطاف الزم از دست  زدن به اقدامات ضروری برای 

يا حنثی سازی توطئه های مخالف بازمانده  است ولی پيشبرد نهضت ملی و 

آنچه که مايۀ تعجب بوده و بررسی و بجث  بيشتری  را ايجاب می کند مواردی 

است  که بعضی  از همين انتقاد کنندگان دکتر مصدق را از جهت قانونی نبودن 

  . ...اقداماتش و يا عدم رعايت اصول  دموکراسی مورد  سرزنش  قرار داده اند

مرداد  به طور وسيع تری   ٢٨ما بحث را در بررسی علل موفقيت  کودتای   

مطرح خواهيم ساخت با اينهمه خاطر نشان می نماييم که يک دولت دموکراتيک 

در شرايطی که توطئه های متعددی موجوديت او را تهديد می کند و برای خنثی 

اجعه کرده است کردن يک توطئه مهم که در پيش روی دارد به آرای مردم مر

نبايد به علت جداسازی صندوقهای اخذ رأی موافق و مخالف که به منظور  

چلوگيری از زد و خورد و تصادم و تشنج و ممانعت از اجرای توطئه های 

هر چند بازتاب اين اقدام چندان  ديگر انجام گرفته است مورد سرزنش قرارگيرد

  .را مشخص نکرده است، واقع شودخوشايند افرادی، که نويسندۀ آن کتابها آنها 

  آيا در جريان رأی گيری رآی دهندگان مخالف را مرعوب می کردند؟

کتاب  پس از انکه   ٣۴٢گرچه نويسندۀ  کتاب مصدق و نبرد قدرت در صفحۀ 

اما درمواردی خارج از حوزه های رأی گيری، رأی دهندگان « :تصريح می کند

که البته  دولت بر اين ( ضافه می کند بالفاصله ا» مخالف را مرعوب می کردند
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دولت  حداکثر تالش «و قبل از آن نيز  اشاره  کرده بود که ) کار کنترلی نداشت

خود را به کار برد تا جريان رأی گيری در محيطی سالم و آرام و بدون تقلب 

ولی نويسندۀ مزبور » صورت  گيرد و شمارش  آراء هم بدون خدشه انجام شود

ی گيری و شرايطی را که رفراندوم  در آن انجام گرفت، بر صحنۀ روز رأ

خالف واقع، به نحوی مجسم کرده است که عالوه  بر آنکه خود رفراندوم زير 

سئوال برده می شود دولت هم از نظر اجرای وظايف قانونی خود و تأمين  

  .شرايط  صحت رأی گيری مورد ايراد اساسی قرار می گيرد

رأی گيری عمومی تنها کافی نيست که به زعم نويسندۀ  در يک انتخابات و يا

بلکه بر طبق مقررات قانون و » دولت حداکثر تالش خود را به کار برد« کتاب 

رأی گيری در محيطی « اصول دموکراسی دولت موظف است درعمل موجبات 

شمارش آراء بدون خدشه را فراهم و « و همچنين» سالم و آرام و بدون تقلب 

هر رأی گيری که در آن ارعاب به کار رود صرف نظر از مقدار  . �تأمين کن

  .آرای  موافق  و يا مخالف  فاقد اعتبار قانونی بوده و باطل است
اين اظهارات خالف واقع نويسندۀ کتاب مصدق وقدرت که در روز رفراندوم،  
رأی دهندگان مخالف را مرعوب می کردند و دولت بر اين کار کنترلی نداشت، 

فاقد ارزش قانونی بود و  ١٣٣٢مرداد  ١٢گرحقيقت می داشت رفراندوم روزا
صالحيت دولت ملی و قدرت او برای تأمين شرايط صحت  بزرگترين وبی 

و بدين ترتيب و بر اساس . سابقه ترين نمايش دموکراسی در ايران مردود بود
مصدق  ترسيمی که نويسندۀ کتاب مذکور از صحنۀ رأی گيری بعمل آورده دکتر

حاصل همه پرسی مثبت بود و « نمی توانست،  قانوناً و اخالقاً، به استناد اينکه 
فرمان انحالل » اکثريت نزديک به اتفاق رأی دهندگان نظر دولت را تأييد کردند

مجلس را صادر کند، دکترمصدقی که بيش از پنجاه سال برای برقراری 
  .مبارزه کرده بوددموکراسی و جلوگيری از ارعاب در رأی گيريها 

تأثير اين اقدامها « همين نويسنده، در دنبالۀ اظهارات قبلی، تأکيد می کند که 
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در کجا و نزد چه » تأثير منفی « ، بدون آنکه تعيين کند اين »نيز منفی بود
خواسته است اين » اقدام« بعد از کلمۀ » ها« و با آوردن کلمۀ . کسانی بوده است

  .لمداد  کند و به آن شد بخشداقدام منفی را متعدد ق
مطالب اين قسمت از کتاب، که در جهت وارد ساختن خدشه به رفراندوم  روز 

  .تنظيم  شده، خالف واقع می باشد ١٣٣٢مرداد  ١٢
آنها . مخالفين به طور مطلق و کامل شرکت در رفراندوم را تحريم کرده بودند 

ق و وارد ساختن اتهامات بی رفراندوم را خالف  قانون اعالم کرده و دکتر مصد
شمارعليه او به کليۀ مأموران دولت  اخطار کرد که هر گونه همکاری با دکتر 
مصدق در انجام رفراندوم خالف قانون بوده و به عنوان  شريک جرم از تعقيب 

  .مصون نخواهند بود
 مرداد، دو روز قبل از ١٠آيۀ هللا  کاشانی در آخرين اعالميه ای که در تاريخ  

انجام رفراندوم صادر کرد صريحاً رفراندوم را خالف اسالم دانست و به تحريم 
  :آن اقدام کرد و مردم را از شرکت در آن منع نمود

خانه بر انداز که با نقشۀ اجانب طرح ريزی شده  رفراندوم شرکت در ... «  

مبغوض حضرت ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه و حرام است، البته هيچ 

 »...وطنحواهی شرکت نخواهد کردمسلمان 

  )کتاب  قلم  و سياست تأليف دمحم علی سفری  ٨١۴نقل از صفحۀ ( 

تبليغ مخالفان دولت اين نبود که طرفداران آنها در رفراندوم رأی مخالف 

بلکه آنها به طور  کلی رفراندوم  را تحريم کردند و مردم  را از  شرکت . بدهند

  . در رأی گيری منع می کردند
بدين ترتيب از اشخاص مخالف و طرفداران مخالفين کسی برای دادن رأی 

مخالف به صندوقهای اخذ رأی مخالف مراجعه نکرد و به همين دليل آرای 

مخالف رفراندوم بسيار اندک بود و آن تعداد  اندک  هم مربوط  به اشخاصی بود 

  .که  به داليل و حاالت شخصی خود مراجعه کرده بودند
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ر اين کليۀ کسانی که برای شرکت مردم در رفراندوم و دادن رأی عالوه ب 

روزهای قبل فعاليت و تبليغ می کردند در  موافق به دولت و انحالل مجلس از

تشکيل دادند و به نمايش ) دمونستراسيون( روز رفراندوم دو صف تظاهرات

وری  قدرت سازمانی پرداختند و به همين جهت همۀ فعاليت آنها در جهت جمع آ

يکی از اين صفوف مربوط به . طرفداران خود در صفوف منظم تظاهرات بود

افراد وابسته و طرفدار حزب توده و ديگری مربوط به احزاب و سازمانهای 

ملی طرفداران آنها بود و ديگر فرصتی نبود که چنين فعاالنی به مقابل حوزه 

که وجود  ( �5�A@  های اخذ رأی مخالف بروند و در مقام ارعاب رأی دهندگان

  .بر آيند)نداشتند

نويسندۀ کتب مصدق و نبرد قدرت که معلوم نيست اين مطالب خالف را از چه  

منبعی به دست آورده است دولت و مأموران آن را از اين ارعاب برکنار دانسته 

است، ساير فعالين گروهها هم که با تمام وجود در فعاليتهای نمايشی مربوط به 

شهر مشغول بودند و سعی  می کردند عظمت و نظم  تظاهرات   خود در سطح

  .خود را  نشان  دهند

مخالفان هم که به علت تحريم کامل رفراندوم از مراجعه به صندوقهای اخذ 

رأی  و حتی  از حضور و در خيابانها و رونق دادن به فعاليتها خود داری کرده 

و نسبت به چه کسانی و در  معلوم نيست اين ارعاب از طرف چه کسانی. بودند

ً از اوايل وقت به حوزه ها . چه محلهايی صورت گرفته بوده است من شخصا

با هيچ صحنه ای . سرکشی کردم و بعد در تظاهرات احزاب ملی شرکت داشتم

آن روز به علت عدم برخورد . که نوشته های کتاب فوق را تأييد کند مواجه نشدم

ن  بسيار آرام بود و اين آرامش و نظم در همۀ افراد موافق و مخالف، شهر تهرا

رسانه های داخلی و خارجی منعکس گرديد و يک نمونۀ واالی مراجعه به آرای 

  )٢١. (مردم و تحقق  دموکراسی به نمايش  گذاشته  شد

  



34567 8 9:;<=>?@A
BCDEF 8 G8:HFI5 JKF56LMNFOPFQF RST UVWX

YF:ZF 3[\]^_
`        ٢١٩     

  

  

  

 

 »ايران ��� نهضت« محوری ارزشهای از دفاع «:زاده بيات منصور
  » !وزيری ��
	 مقام ����� داشت بيشتری ارجحيت دکترمصدق برای

4 قول �+� �� را نوشته اين )٩( اول �7A":نويسد � زاده بيات منصور A� از 
5� �� رابطه در فروهر داريوش شادروان اعتراضی اظهارات�J� شده تحرير 

١٠( ) ١٠�و ١٠٣ صفحات( � 	 خليل » سياسی خاطرات« کتاب مقدمه در( 
 در . رساندم پايان به است کرده تحرير زيان���� همايون `$  دکتر آقای که
  :بود شده آورده  همچنين قول �+� آن

 خليل خاطرت عنوان به است نوشته خاطراتی کاتوزيان همايون آقای ...«	 �. 
7A�  آنچه �+� يا است، � 	 خليل خاطرات و ها گفته کتاب، اين از ��1	

4 و داشته نوشتارهايی يا گفته خودش از دفاع در ���� دادگاه در کهA� آن از 
 کاتوزيان آقای د:� که است هايی پردازی نظريه يا است هايی نويس حاشيه
 بهش تازگی به �� و يافته، ��4 هم پيش سال چندين که کتاب اين در .است کرده
 کارهای از و کرده رد را رفراندم که اين از ��2 .است شده نوشته کردم، توجه

 کريم دکتر و فروهر داريوش که است، گفته کرده، � + آنرا مصدق نادرست
���# برای مصدق پيش به و ���5� اجازه مصدق دکتر از �"�� خليل و �
 خليل آقای به را خودشان سخنگويی هم، آنجا در و رفتند رفراندم، �� ���6�0

 به  �� پيش در شايد .است �78 دروغ يک ��� ��4 از اين .سپردند �"��
 خليلی ��!��� دکتر ��� �'2 که باری واپسين .�#�% هم ديگر مناسبتهای

 که تهران بازار وران پيشه و بازرگانان جامعه انسرکردگ از �� ��1 و � 	
4� ` اضافه به بردم، را نامشان مياد يادمA� فرماندار و � دکتر �� ����

 �� تظاهر برگزاری موضوع �� �� و تير آخر هفته در داشتيم، ديداری مصدق
 گردهمايی بهارستان ميدان در �  نيروهای که داشتيم ��� �� .بهارستان ميدان
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 داده اجازه هم &�8 در که هنگام آن فوزيه ميدان به توده حزب ولی ����� داشته
 ��2 و .بگذريم .���� بودند، توده حزب به وابسته سازمانهای آنها، که بود شده

 مصدق دکتر آقای پيش ديگران �� رفراندم پيرامون ديداری هيچ ديگر،
  )١١( )زاده بيات منصور از �� همه در تاکيد (» ...نداشتيم

85 �� رابطه در�J� +� که�اين اگر که است مطرح بدرستی سئوال اين ���  
 مسئول، مورخ و پژوهشگر يک همچون انگليس، آکسفوردِ  دانشگاه محترم استاد

 نوشته بين تاريخی، رويدادهای کردن روشن درجهت ��  دانست � خود وظيفه
 �� دارند سرائی ستاندا و پروپاگاندا تبليغاتی، ی جنبه بيشتر که هائی=��=1 

 رويداده، که اتفاقاتی تفسير و توضيح درجهت بايد E��6 که امرتاريخنگاری
9 � &��I فرق ����� مدارک و اسناد واقعيات، ی برپايه آنهم�� 

 فروهر داريوش اعتراضی مواضع از شدن �J " از *� بايستی �' آيا 
5� ��� �+� که طورهمان ياد، زنده آن که � )ويديويی ی مصاحبه(�J� تحرير 

 که )١٠� و ١٠٣ صفحات( »� 	 خليل سياسی خاطرات کتاب« مقدمه در شده
 خليل و ��!�� کريم دکتر فروهر، داريوش مشترک جلسه از حکايت	 � �� 

 نويس حاشيه...« بحساب راداشت، »رفراندوم« موضوع باره در دکترمصدق
 »است کرده کاتوزيان آقای خود که است هايی پردازی نظريه يا است هايی

 �WD مورد نوشته درآن بود؛ خوانده »�78 دروغ« را آن  و داشته محسوب
)١٢( ��X��  :که �� �

 خليل سياسی تاريخ کتاب مقدمه در اعتراض مورد شده تحرير �<�6	
 فروهر، داريوش توضيحات به توجه �� �)١٠? و ١٠٣  صفحات(  �"��

 تاريخی واقعيات بيانگر چون � ندارند تاريخی ارزش و اعتبار هيچگونه
 !نيستند؟

 برای � وی بلکه ��%� اتخاذ �*@&� و کار شيوه چنين تنها نه متأسفانه
5� آن �� گذاشتن سرپوش�J� کتاب، آن درمقدمه »دروغ« و واقعی غير 
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 دکتر نام کردن جانشين �� رفت، اشاره نوشته اين اول �7A در که همانطور
 پرداخته سرائی داستان به مجددأ فروهر، داريوش نام بجای +صدي عالمحسين

5� به ���8 اصالحی و انتقادی ���" کوچکترين و�J� داريوش انتقاد مورد 
 سال ماه  اسفند در که ای نوشته در خود حاليکه در ننموده، اتخاذ فروهر،
١٣٧١ �D� عنوان » ايران در �S c نشريۀ در �»السلطنه مصدق کبيرۀ �6�2
 خليل سياسی تاريخ کتاب «تحرير از ��2 سال ١٣ VV بود کرده ����4	 �« 

 :نويسد � � VV )١٩٨٠ فوريه/ ٨�١٣ اسفند(

 تابستان اوايل �� و بود �� ١٣; �'E2 �! � وکالی تعداد زمان درآن باری«
 ...بودند شده انتخاب عده اين از �� ٨٠

 که بودند �  نهضتهوادار �#� ٣٠ �+< هفدهم �! � وکيل   ٨٠ از ...
 ٣٠ اين تعداد ��2 ��� .دادند تشکيل �! � در را �  نهضت فراکسيون

 و »...يافت کاهش �#�

 ای چاره اصال دولت که است اين رفراندوم بودن &���� برای دليل مهمترين "
  و   ."��� انتخابات دوباره و ���D را �! � که اين �C نداشت

 " » آن که کودتايی در که بود کرده آماده را شاه پيش ��� از »اِ .آی.�
  )١٣(! " .��� ���� اندازد، راه به خواست � سازمان

85 محتوی به توجه ���J� +� که�تصميم دليل بچه و چرا نيست، روشن ���  
  !است؟ بوده »جهنم به راهی« رفراندوم، برگذاری �� رابطه در مصدق دکتر

 همايون `$  دکتر آقای ی نوشته از بخشهائ به نوشته، اين پايان در 
 خواهم اشاره بود، کرده پيدا انتشار ايران چاپ S c� V ماهنامه در که کاتوزيان

 !!کرد

 پژوهشگران محققين، که دارد اطالع 
�'E کاتوزيان همايون `$  دکتر آقای  
��5�J  و �5�A#�� شديدأ »اسناد ��2« و »سندسازی « �� مسئول، مورخين و 
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 چنان و ����� �' تحرير و تنظيم گروهی اهداف و ها خواست برپايه را تاريخی
 غير و ��*��� ناشايست، را کاری شيوه' $  از .���� � محکوم و دانند �
 رسم ... تاريخنگاران پژوهشگران، محققين، دربين جهان سراسر در ديگر سوی
 �+� طی ويا خود بعدی های پژوهش طی آنان از فردی که هرزمان است،

 صدد در است، داده رخ اشتباهی اش &8  آثار در که گردد �J " ديگران،
 اقدام اشتباه اصالح و بررسی� ���! 

 بين در که است دمکراتيکی کار شيوه يکديگر، نظرات »�+�« اصوال، 
 است، شده شناخته برسميت ... مورخين تاريخنگاران، محققين، پژوهشگران،

 !نمايند � و نموده يکديگر نظرات تکميل و تصحيح به �'S طريق آن از که
 کار شيوه نوع آن از  ای شده شناخته شيوه »کتاب �3�«� ����!     

 شيوه چنين به رفت اشاره که همانطور کاتوزيان همايون `$  دکتر متأسفانه
 .ننموده توجه است، رسم دانشگاهی و  $ ' جهان در که ای پسنديده کار�
 � 

#���� روايت ... گويند �� ناظران « :ی نوشته در ��� ريسمان و آسمان ��� 
 �� �� کرده ���7 �»مصدق دکتر رفراندوم �� ���6�0 از صديقی و �"��

 خليل سياسی خاطرات کتاب درمقدمه خود »دروغ« اظهارات	 � 
 تلقين چنين اش نوشته بخوانندگان و بگذارد سرپوش )١٠� و ١٠٣  صفحات(

 يا و � 	 خليل که است کرده بيان مصاحبه آن در فروهر داريوش گويا که ���
 برگزاری �� دکترمصدق طرفداران و ياران از ديگری سرشناس افراد

 فروهر داريوش اظهارات از �']� اينکه بدون( اند نبوده �5�A@ » رفراندوم«
 ادعای چنين بيانگر کهJ \ ���� +� خود تبليغاتی ی نوشته در را�کرده  ���� 
 خوانندگان اختيار در را آن شده پياده ��� يا و گفتار آن لينک آدرس احيانأ يا و

 داستان �� متوجه فروهر، داريوش اعتراض حاليکه در �.)دهد قرار اش مقاله
 »رفراندوم« برگذاری به   اعتراض بخاطر گويا که ای جلسه درباره سرائی

  )٢٢( ."است زده � دور بود، شده تشکيل مصدق درحضور
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 »مرداد  ٢٨های كودتای  زمينه «: دكترغالمحسين صديقی
     

تاريخ ايرانی    گارنده در اينجا نظر شادروان دکتر صديقی را به نقل از سايت�
  :می آورم 

ای که  مرحوم دکتر صديقی، وزير کشور دولت مصدق در نامهنظر دکتر «  
خطاب به دکترکاتوزيان، مورخ و استاد دانشگاه آکسفورد  ١٣۶۶تير  ١٩روز 

نوشت، شرحی از رفراندوم انحالل مجلس هفدهم شورای ملی داد که پايگاه 
منتشر كرده است و در ذيل با اندكی  اينترنتی تاريخ ايرانی متن کاملش را

 .آيد تلخيص می
راجع به روشن کردن دو موضوع که مورد نظر جناب عالی است، حقيقت ... 

دانم تا چه حد توضيحات بنده با مالحظات اخالقی و ارادتمندی  آن است که نمی
، دکتر دمحم مصدق سازگار »دليرسرآمد«نسبت به پيشوای کمال و مقتدای رجال 

گويی و  جويی و حق ولی از آنجا که هميشه گرايشی به اصول حق است؛
G
شنوی به اندازۀ قدرت و اختيار خويش داشته و دارم و سعادت درک حقيقت  

را از جمله » قولوا الحق ولَو علَی أَنفُسُکم«: شمرم و خبر را اعظم سعادات می
و فضيلت » أثيمٍ ويٌل ِلُکِل أفّاٍک «شمارم،  سخنان برگزيدۀ شايستۀ پيروی می

وقوف و  تصديق بی«دانم، با توجه به اينکه  ترين فضايل می انصاف را بر
جايز نيست، در پاسخ سؤاالت دوگانه که تا حدی به صورت » دار سکوت وقوف

 ...رسانم محاکمات تاريخی درآمده است، به عرض می
دی و دربارۀ رفراندوم و عدم موافقت ابتدايی من و تغيير نظر در مرحلۀ بع

من با رفراندوم اصوالً مخالف نبودم، با رفراندومی که : داليل من در اين باب
دولت برای انحالل مجلس انجام دهد، انحاللی که با نقائص قوانين اساسی و به 
حکم سوابق در تاريخ مشروطيت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عمالً به حق 

بنابر ميل شخصی يا ضرورت  وزير، يا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست
اشاره به سوابق از آن جهت . داد، موافقت نداشتم واقعی، ناچار، امکان عمل می
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تعطيل قهری دورۀ اول مجلس و آغاز (ق ١٣٢۶االولی  جمادی ١٣است که از 
آغاز دوره چهارم قانونگذاری مجلس ( ١٣٣٩شوال  ��١۵ ) استبداد صغير

به تقريب در مدت سيزده سال ) ری قمریگاهشماری هج  شورای ملی، بر اساس
و پنج ماه و دو روز نظام مشروطيت، ده سال و دو ماه و بيست و هشت روز 

 !ها کم نبوده است گسيختگی   ايم و پس از آن تاريخ هم فترت داشته
وزير و وزير  پيشوای فقيد پس از آنکه ورقه استيضاح علی زهری از نخست

زير کشور و دولت راجع به ارتکاب زجر و دفاع ملی و وزير دادگستری و و
آزار و شکنجه متهمين از طرف دستگاههای انتظامی و مامورين کشف قتل به 
منظور اخذ اعترافات در هشتاد و ششمين جلسۀ دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی 

ورقه استيضاح در هشتاد و چهارمين جلسه مورخ ( ١٣٣٢مورخ پانزدهم تير 
به من  ١٣٣٢خوانده شد، در هفدهم تير ) تقديم شده بودبه مجلس  ١٣٣٢دهم تير 

به مجلس برويد و آماده ) تير ١٨پنجشنبه (شما و آقای لطفی فردا «: فرمود که
بودن دولت را به دادن پاسخ استيضاح روزی که مجلس معين کند، به اطالع 

شما از طرف من و خود و آقای لطفی با سمت وزير . نمايندگان برسانيد
 ».ری توضيحات الزم را به عرض مجلس برسانيددادگست

من با اجازۀ رئيس . مرحوم لطفی و من در تاريخ مذکور به مجلس رفتيم
خواستم آقای علی مبشر را به سمت کفيل ) مرحوم دکتر عبدهللا معظمی(�! � 

وزير  وزارت دارايی به مجلس معرفی نمايم و نسخه لوايح قانونی مصوب نخست
ماده بودن دولت را برای پاسخ استيضاح به عرض مجلس را تقديم کنم و آ

وزير به علت کسالت  چون جناب آقای نخست«: در آغاز سخن گفتم. �����%
نمايندگان مخالف ظاهراً به تصور آنکه مطلب …» نتوانستند به مجلس بيايند 

منحصر به استيضاح است، به محض شنيدن آن کلمات با هم با صدای بلند و 
من خاموش ايستادم و چون سر و صدا . به اعتراض پرداختند درهم شديداً 

بالفاصله صدای آنان به اعتراض . خوابيد، دوباره گفتۀ قبل را عينا تکرار کردم
همان قول را تکرار    من ساکت شدم و چون آرامش پديد آمد، ديگر بار. � �� ��
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زير به و آقای علی مبشر را از طرف نخست«: کردم و در سکوت مجلس گفتم
کنم و نسخۀ لوايح قانونی را تقديم  سمت کفالت وزارت دارايی معرفی می

رسانم که دولت روزی که مجلس  دارم و به عرض نمايندگان محترم می �
و از تريبون » شورای ملی معين کند، برای دادن پاسخ استيضاح حاضر است

مخالفان . �Z ��فرياد نمايندگان مخالف بلند و جلسه به شدت متش. پايين آمدم
 …»وزير خودش بايد به مجلس بيايد و ���A«: گفتند که �

رئيس مجلس با وقار و شايستگی نظم را برقرار ساخت و وقت جلسه آينده را 
. مرحوم لطفی و من به اتاق رئيس رفتيم. معين کرد و ختم جلسه را اعالم نمود

کنم اگر آقای دکتر  �' گمان«: مرحوم دکتر معظمی با تاييد رفتار من به ما گفت
مصدق به مجلس نيايند، نمايندگان مخالف بگذارند که پاسخ استيضاح صورت 

دادن پاسخ دشوار نيست، جريان امر را به اطالع ايشان «: �#�%» .گيرد
از رئيس مجلس خداحافظی کرديم و از آنجا در ساعت سيزده و نيم » .رسانم �

را شرح دادم و اصرار مجلسيان را در من واقعه . وزير رفتيم به خانه نخست
وزير برای پاسخ استيضاح را به اطالع رسانيدم و  لزوم حضور شخص نخست

آقايان ديگر به مجلس «: پيشوای فقيد فرمود. عقيدۀ رئيس مجلس را نيز گفتم
من مجلس را منحل «: �#���» شود؟ پاسخ استيضاح چه می«: �#�%» .نرويد

جناب آقای دکتر، «: �� �#�%» .با رفراندوم«: ����#» چطور؟«: �#�%» .��% �
ايد و شهرت و نام بلندتان بيشتر از راه  جناب عالی سالها عضو پارلمان بوده
انتخابات مجلس فعلی درزمان زمامداری . نمايندگی در پارلمان حاصل شده است


�3 �� . ايد بينی کرده جناب عالی صورت گرفته و نسبت به آن اظهار خوش
ئص قوانين اساسی و وجود سوابق که در حقوق اساسی و تاريخ مشروطيت �+�

ايران هنگام فترتهای متوالی و ممتد حکم رسم و عادت پيدا کرده، آيا انحالل 
مجلس را که در آن اکثريت داريد، از راه اجرای رفراندوم از حيث مصالح 

لس، شاه دانيد؟ اگر پس از انحالل مج داخلی و خارجی به صالح مملکت می
��A� شاه جرأت اين کار را «: فرمود» کنيد؟ وزير ديگر انتخاب کند، چه می
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اکثريت مجلس طرفدار جناب عالی است؛ انحالل آن ضرورت «: �#�%» .ندارد
دهند  به پنج تن از نمايندگان موافق نفری يک ميليون تومان می«: �#���» .ندارد

ستيضاح مربوط به قتل افشارطوس ا«: �#�%» .اندازند و دولت را از اکثريت می
ها و مدارک و اقارير و شواهدی که در مورد اتهامات و کيفيت قتل  با پرونده

نمايد که به رأی عدم اعتماد به دولت و ساقط  فجيع او به دست داريم، بعيد می
کردن آن منجر شود و چنين عملی برای مجلسيان موجب خواری و بدنامی 

اگر تصميم به «: �#�%» .توان کار کرد ين مجلس نمیديگر با ا«: �#���» .است
رفراندوم داريد، با ايقان به اينکه در اعتقاد و ارادت من نسبت به شخص جناب 
عالی به سبب کارهای پايدارتان نقصانی حاصل نخواهد شد، اجازه فرماييد که 

وم استعفای خود را تقديم دارم؛ زيرا گذشته از اينکه انحالل مجلس با رفراند
راسا از جانب جناب عالی به تصور بنده برای دولت دور از خطر نخواهد بود، 
چندی پيش دکتر شايگان از طرف فراکسيون نهضت ملی و من از طرف دولت 

�P[2 «: فرمودند» .دولت قصد ندارد مجلس را منحل کند: ايم که در مجلس گفته
ی در باب اين مذاکرات با شما و آقای لطف. بايد تأمل کرد) تير ٢٠(تا روز شنبه 

هيچ کس صحبتی نکنيد، عصر شنبه پيش از تشکيل جلسه هيأت دولت با هم 
 ».گفتگو خواهيم کرد

نمايندگان فراکسيون نهضت ملی روز جمعه و صبح شنبه پس از ديدار با 
��A�  وزير و بحث و گفتگو، جمعا به استعفا از نمايندگی مجلس تصميم گرفتند

چنان  وزير در مالقات عصر روز شنبه به من خبردادند و و اين امر را نخست
کنندگان پيوستند و  که معلوم است، بعد جمعی ديگراز نمايندگان مجلس به استعفا

تير نمايندگان فراکسيون نهضت ملی به جلسه مجلس نرفتند و  ٢١شنبه  روز يک
آمد؛ مجلس قهراً به تعطيل کشيده شد و به اين ترتيب کار به صورت ديگر در

يعنی آقايان نمايندگان خود به جای دولت موجب مراجعه به آرای عمومی و 
انحالل مجلس شدند و سکوت رضاگونۀ من پس از فکر و تأمل اختيار 

 .الضررين بود اهون
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 )سعدی(اگرازبال بترسی، قدم مجاز باشد/وعهد ياران قدمی که برگرفتی به وفا
تهران به ملت ايران پيامی فرستاد و وزير از راديو  ���A ١٣٣٢پنجم مرداد 

���)  آئين ١٣٣٢هفتم مرداد . عقيدۀ مردم را در ابقا يا انحالل مجلس خواستار شد
  .رفراندوم به تصويب هيأت دولت رسيد

 

  سخت انديشناک بودم *

گذشت، سخت انديشناک بودم و در مجلس دعوتی که  من شخصا از آنچه می
در مالرد کرج به احترام دکتر  ١٣٣٢مرداد بهاءالدين کهبد در تاريخ نهم 

معظمی به مناسبت انتخاب شدنش به رياست مجلس شورای ملی از جمعی از 
نمايندگان فراکسيون نهضت ملی و چند تن از وزيران و رؤسای ادارات ترتيب 

که اکثر رجال ملی و امنای دولت بودند، چند ... داده بود، در جمع ميهمانان 
م و شرحی در تحليل جريانات سياسی گفتم و عقيدۀ صريح خود دقيقه وقت خواست

کند و سوءاستفادۀ عناصر  را در حساس بودن موقع و خطری که ما را تهديد می
افراطی چپ و راست و احتمال وقوع کودتا و ضرورت فوری اعالم تجديد 

من امروز وظيفۀ «: انتخابات پس از اجرای رفراندوم اظهار کردم و گفتم
دانم که اين مطالب را به عرض آقايان محترم  و ملی و سياسی خود می وجدانی
دهم . سخنان مرا آقايان مذکور با دقت شنيدند ولی اظهارنظری نکردند» .�����%

  وزير مذاکراتی راجع به تصويب مرداد در جلسۀ هيأت دولت با حضور نخست
و به مادۀ دوم  نامۀ هيأت وزيران دربارۀ مراجعه به آرای عمومی به عمل آمد

ای اضافه شد و من در همين جلسه دربارۀ موضع دولت و وظايف خطير  تبصره
رئيس مجلس که با رفراندوم مخالف بود، . آن در غياب مجلس اظهاراتی کردم

 .از رياست مجلس استعفا کرد ١٣٣٢در يازدهم مرداد 
 ١٩و  مرداد در شهرستان تهران و دماوند ١٢(رفراندوم در دو روز متفاوت 

نظير از جانب اوليای امور انجام  طرفی کم با نظم و بی) مرداد در شهرستانها
نامه به حضور شاه در انحالل  ١٣٣٢مرداد  ٢٢وزير به تاريخ  يافت و نخست
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دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در نتيجۀ مراجعه به آرای عمومی فرستاد و از 
کرد؛ اما حوادث رنگ ديگر  شاه صدور فرمان انتخابات دورۀ هجدهم را استدعا

گرفت و با جمع وهماهنگی عوامل داخلی وخارجی و سازش سياستها و 
برداری مخالفان با تعلقات شخصی از آن اوضاع و احوال، شد آنچه  بهره

  ) ٢٣( !خواستند بشود پويندگان صالح و ايران دوستان روشندل سربلند نمی

  

 اخير ی دهه دو يکی داسنا صديقی اگر گمان  	«:عظيمی فخرالدين  
��������».انديشيد �	 ديگری طور بود ديده را

��������

 تاريخ، پيشگاه در شاه« عظيمی در نوشتۀ خود  بنام  فخرالدين   ���
[� 
اثر عباس ميالنی در بارۀ  نظر » شاه « درنقد  کتاب»  �"شاه"  کتاب ی باره در

کتاب [ ١٨۴-F6١٨۵« : دکتر صديقی در رابطه با رفراندوم می نويسد
 F6 سخنان بازگفت وبه ��� � مطرح را رفراندوم  �WD دوباره �" ]شاه"

١۶١٧٠ -٩ اشاره آن به که صديقی، غالمحسين از ای نوشته. پردازد �� 
 همايون *��7 *��[ در ١٣۶۶ سال در او که است ای نامه واقع در ����

 چاپ)  ���� ،ايران � S کتاب، ��H(  نشريه درسه بعدها و ���� کاتوزيان
 دراختيار صديقی ی خانواده ���� الزم که نيست غيردستيابی ��� نوشته اين. ��

 اينکه ازگفتن گذشته او، *��[ در صديقی روايت به مصدق. بگذارند جويندگان
 نفری موافق نمايندگان از �� *�Z به" بود گفته ندارد، را او برکناری ���I شاه
 که زمانی در." اندازند � اکثريت از را دولت و دهند � تومان ميليون يک
 ارزيابی درستی مورد در موجود اطالعات بسياری �� نوشته صديقی ی نامه

 برای بريتانيا، و آمريکا کارگزاران پيگير اقدامات يا پردازی، ازرشوه مصدق
 ميان از را ترديدها ويلبر ی يادشده ��. نبود ميان در گان�نماين" خريد"

 اقدام برای �#"! از استفاده رفراندوم . کرد تاييد را مصدق ��4 و برداشت
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 که همانگونه .برد ميان از را اقدامات آن دادن جلوه مشروع وامکان دولت عليه
 �WD هنوز يا ����� � تاکيد کودتا بودن قيام �� که ���� �� گفته �� پيش

 به توجه يا ���� آن ����� ناديده �� دارند، نگاه مطرح خواهند � را رفراندوم 
 �� رفراندوم  �WD. دارند اصرار آن، ی باره در زاهدی ����� ���� حرفهای

 اساس���A� مطرح  تاريخی های واقعيت. شده کهنه هاست مدت که شود �
 يکی اسناد صديقی اگر گمان �. سنجيد يايد موجود اسناد ی همه به توجه �� را
( زيرنويسی در نويسنده. انديشيد � ديگری طور بود ديده را اخير ی دهه دو

 ` �� مصاحبه از) ۴٧٧ ص $ �
 دو کتاب ��5@ نويسد � و ��� � ياد ��
 کتاب(  است شاه سقوط �� مصدق از �#� کردن �  ی باره در معتبری جلدی
�
 که ��% يادآوری نيست ��!). گيرد � �� در را �#� کردن �  دوران تنها ��
�
 �#�� آشفته خواب( است خوانده مصدق" c سياسی شاهکار" را مورفراند ��

 )  ٢۴(»  ). ٨۴٨. ص
:   فخرالدين عظيمی در بارۀ چگونگی رفراندوم مصدق اينگونه شرح می کند 

اعالم اينکه دولت قصد دارد دست اندرکاران قتل افشار طوس را مجازات کند 
مخالفان مصدق مجلس را . موجب باال گرفتن  بيشتر دامنۀ دشمنيها در مجلس شد

شوند که مجلس بتواند  از حد نصاب انداختند و با اين کارتوانستند مانع از آن
اين گزارش کنترل رسمی مصدق . گزارش کميسيون هشت نفره را تصويب کند

بر ارتشی و نظر اصولی او را در اين باره تأييد می کرد که وظايف شاه اساسأ  
از سوی ديگر، هواداران مصدق توانستند کاشانی را از . وظايفی تشريفاتی است

واداران برجستۀ مصدق، يعنی دکتر عبدهللا رياست مجلس بردارند  و يکی از ه
اما نمايندگان مخالف خاموش نماندند و علی . معظمی را به جانشينی اوبر گزينند

زهری که دست نشاندۀ بقايی بود بی درنگ طرح  استيضاحی را عليه دولت 
گذشته . او دولت را به شکنجه دادِن متّهمان قتل افشارطوس متّهم کرد. تقديم کرد

ن، مخالفان توانستند مّکی را نيز به عضويت کميسيونی که وظيفه نظارت از اي
اين اقدام مصدق را بيشتر متقاعد کرد که . بر انتشاراسکناس داشت بر گزينند
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استراتژی اصلی مخالفان اين است که با دستاويز قرار دادِن مجلس، به بر 
پيش از کودتا، يعنی در واقع، از مدّتها . اندازی دولت او ظاهری قانونی بدهند

به کارگزاران سيا و انتليجنس ) ١٩۵٣مه  ٢٠( ١٣٣٢يبهشت دار ٢٩از 
) دوازده هزار دالر(سرويس دستور داده شده بود که هر هفته يک ميليون  لایر 
» خريد همکاری « را که معيارهای آن روز مبلغ بسيارهنگفتی بود به کار

محاسبه کرده بودند که برای دستيابی  دو سازمان ياد شده چنين. نمايندگان بگيرند
به ّحد نصاب پنجاه و سه نفره، که چهل و يک نفر از آنان عليه مصدق رأی 
دهند، می بايست همکاری بيست نماينده را، افزون برکسانی که قبالً به همکاری 

هنگامی که پشتيبانان مصدق استعفا از . تن در داده بودند، به دست آورند
ا آغاز کردند کارگزاران سيا و اينتليجنس سرويس کوشيد مانع نمايندگی مجلس ر

از پيروی ديگران از آنان شوند؛ و آنها را تشويق کردند که بست بنشينند و 
مصدق از اين . ادامه دهند» گروه پارلمانی مشروع«  کارخود را به عنوان

برگزاری همه پرسی برای انحالل مجلس درنگ  تالشها بی خبر نبود و در
برخی از نمايندگان، از جمله پشتيبانانی مانند  معّظمی، کوشيدند او را از . رد�	

استدالل آنان اين بود که ادامۀ استعفای . تصميم خود باز دارند، اما موفّق نشدند
اما مصدق برای . نمايندگان دست يازيدن به همه پرسی را غير ضرور می کند

  .ی را به خطر افکنده استباور بود که رفتار اقليّت مجلس، جنبش ملّ 
به فکر آن  ١٣٣١دست يازی به همه پرسی که مصدق دست کم از زمستان 

بود علی رغم  مالحظات  و نگرانيهای درخور توّجه برخی از يارانش، اقدامی 
هدف از اين اقدام اين بودکه مخالفاِن او از سرپوشی شبه قانونی . هوشمندانه بود

، که به پشتوانۀ اقدامات آشکار و نهاِن  گوناکونی برای تالشهای براندازانۀ خود
  .صورت می گرفت، بی بهره بمانند 

شادمانی ناشی از  مصدق مصّمم بود مخالفان خود، ازجمله شاه، را از
براندازی دولِت اوبه وسيلۀ مجلسی که خود انتخابات آن را برگزار کرده بود، 

يوِن بلند پايه، به ويژه آيت انحالل مجلس و بی ميلی برخی  روحان. محروم کند
هللا بروجردی در پشتيبانی فعّال از مخالفاِن مصدق، تحقِّق بخش عمده ای از 
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از جمله کارهايی که ممکن نشد . برنامۀ سيا و اينتلجنس سرويس را ناممکن کرد
اين بود که با تأييد و حمايت علما زمينۀ بست نشينی در سرسرا و محوطۀ مجلس 

کار راه  را  برای نمايندگان هموار کند  تا با رأی عدم اعتماد،  فراهم شود و اين
  ) ٢۵. (به نخست وزيری مصدق پايان دهند

  

   »اختيارات، رفراندوم و انحالل مجلس «:مهندس زيرک زاده ����
  
مهندس احمد زيرک زاده  از ياران دکترمصدق و از رهبران نهضت ملی   

در خاطرات خود دربارۀ در زمان ملی شدن صنعت نفت ايران  ايران
مخالفين «  : اينگونه  شرح داده است» اختيارات ، رفراندوم و انحالل مجلس «

دکتر مصدق به کوشش او در کسب اختيارات ايراد گرفته ، آن را خالف قانون 
مغاير رفتار مصدق که هميشه  با تفويض ] اين تقاضا را[ اساسی می خواندن و 

  .#���اختيارات مخالفت کرده، می گ
جدايی سه قوه مقننه، . اين مخالفت بدين ترتيب ظاهری پسنديده و منطقی دارد 

قانونگذاری .  مجريه و قضائيه از اصول اوليۀ هر حکومت دموکراتيک است
حق مسلم مجلس و يا دو مجلس بوده و بنابر قانون اساسی ايران، نمی تواند به 

ارها گفته قانون  اساسی ولی همچنان که دکتر مصدق ب. ديگری واگذار شود
برای حفظ ملت است نه ملت يرای حفظ  قانون اساسی، هر وقت خطر مهمی 
حيات يا حقوق ملت را تهديد می کند و برای مقابله با آن اخذ تصميم  فوری و 
اقدام سريع الزم می آيد، مجلس می تواند قسمتی و يا تمام اختيارات خود را 

در تمام ممالک  دموکراتيک دنيا بارها . سپاردبرای مدتی معين به قوۀ مجريه ب
اين تفويض اختيارات انجام گرفته و درمواردی مانند جنگ ويا پيش آمدن باليی 
که کار خدا می نامند مانند زمين لرزه، سيل يا توفانهای شديد، هميشه دولتهای 

و اختياراتی به دست آورده اند و گاهی مهمترين حقوق انسانی يعنی آزادی قلم 
چه بسا که . زبان نيز محدود گشته وتحت مقررات و قوانين خاصی در آمده است
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  .مجلس به تعطيل رفته تا دست دولت را در اقداماتش باز گذارد
 اساسی قانون روح �� مغاير و دموکراتيک غير هميشه اختيارات دادن *�
 اگر. ��� � اختيارات تقاضای زمانی چه در و ��  چه ديد بايد ولی. نيست

ً  موقعيت  ����" مدافع و �  دولتی اختيار،  خواهان دولت اگر و اضطراری حقيتا
 بلکه نيست،  اساسی قانون خالف تنها نه اختيارات تفويض شود � شناخته � 

 آن در موقعيت ببينيم حال .است الزم �' 	� و دموکراسی 
#O برای
 بود شده شناخته �  ����" کنندۀ �+��� دولتِ  ببينيم و نه يا بود اضطراری  زمان

  9 يانه
 چه هر بريم کارمی به انگلستان و ايران اختالف وضع تعريف در که عباراتی

 ��b حال در انگلستان �� ��]  که است اين[  است �� %  آنچه ����  ميخواهد که
 و ايران بين اختالف �#� صنايع شدن �  �� انگلستان   ���!5�5�A� (#�. بوديم

 دعوای در طور کلی به. بود  آورده در  ��b ]وضعيت[ صورت به را انگلسان
�� طرف دو از  يک هيچ که آمد پيش وضعی اگر طرف دو بين�
 ترک به 

 اختالف و �� نخواهد  
� سازش و �#�=� راه از دعوا ديگر نشود، خود نظريۀ
 طرف  پيروزی و طرف يک �	�� �� دعوا �� آيد � در ��b صورت به

 متفاوت ���]P  طرف دو نظريه �#� صنايع شدن �  مورد در. يابد خاتمه ديگر
�� انگلستان. بود متضاد و�
 که ايران بگذارد و ايران دراختيار را �#� نبود 

 خارجی اختيار در را خود �#� توانست �' کرد � مبارزه خود استقالل  برای
 اضطراری موقعيتی دنيا جای در همه ��b و بوديم ��b حال  در �� *� ببيند،

 ��$� به بتواند �� �	�� اختيارات تقاضای داشت 
G مصدق. شود � شناخته
 قانون �� مغاير وجه هيچ به تقاضايش و. ���  $'� ��$� به و گرفته تصميم
 به و نبوده �� اعتماد مورد مصدق  که ���  ادعا توانست � اقليت. نبود اساسی

اين .  چنين دولتی نمی توان اختيارات داد   به و نيست �  ����"  مدافع �� ���
حق  اقليت است که  دولت شاغل را ناشايسته و ناتوان بخواند، ولی اقليت مجلس 

از . نمی توانست نظر خود را بر مجلس و مخصوصاً برمردم ايران بقبوالند ١٧
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 اکثريت داشت و ١٧نقطه نظر رسوم و پارلمان دولت دکتر مصدق در مجلس 
و ملت ايران هم که اعتمادش به زمامداران . با رأی عدم اعتماد روبرو نشده بود

به دولت حقانيت می بخشيد با فريادها، تظاهرات عظيم و حتی با فداکاريها و 
جان بازيها بارها و بارها نشان داده بود که دولت دکتر مصدق را دولت  مدافع  

ری  و هم دولت مدافع  منافع ملی پس هم  وضع  اضطرا.  منافع  خود  می داند
دکتر مصدق  حق داشت اختيارات بخواهد و اگر در گذشته به .  شناخته شده بود

دادن اختيارات به دولتها ی وقت مخالفت کرده  برا ی اين بوده که آنها دولتها ی 
. فاسد يا دست نشانده خارجی بوده و نمی توانستند مدافع منافع ملی ايرانيان باشند

. مصدق می بايستی با دادن  اختيارات به اين گونه دولتها مخالفت می کرد �دکت
دوست هرچه مقتدتربهتر، دشمن هرناتوانتر : اين حقيقت را به خاطرداشته باشيد

تقاضای تفويض اختيارات به نفع ايران ومخالفت با اليحۀ اختيارات . بهتر
ان بود، مباحثات و مخالفت با قانون ملی شدن صنعت نفت و به ضرر ملت اير

مشاجرات و حمله های ناروا در مورد اين اليحه دولت ملی ايران را تضعيف 
کرد و مردم ايران را عقب مانده  جلوه گر ساخت و به انگلستان اميد  بيشتری 

الزم به يادآوری است  که همين اقليت قبالً با تفويض اختيارات .( به پيروزی داد
  .) موافقت  کرده بود

  
  انحالل  مجلس  هفدهم* 

  
استعفای وکالی نهضت ملی تعطيل مجلس با رفراندوم هم از اقداماتی است  

ه و حتی با مخالفت ياران نزديک دکتر مصدق  �که بحثهای زيادی برانگيخ

  .روبرو شده است
تاريخ معاصر ايران نشان می دهد که سياستمداران ايرانی چه آنها که از 
خدمتگزاران  قديمی و چه  آنها که مهره های ستون پنجم بيگانگان بوده اند و در  
دنبال مقاصد جاه طلبانۀ خود می دويدند،  هميشه گوشۀ چشمی به خارج داشته 
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ميل خارجی نباشد دست  اند و به هيچ عملی که می دانستند ممکن است مطابق
ديدم که حتی سر دسته های معروف ستون پنجم  ١۶ولی ما در مجلس. نمی زدند

البته .  انگليس به قانون ملی شدن که مسلماً خالف منافع انگلستان بود رأی دادند
��1 . نطقها و نوشته های سران جبهۀ ملی، احساسات ملی بعضی ها بيدار کرد

استه های مردم آمدند و شايد چند  نفری هم در دام نفری هم از ترس، دنبال خو
ولی تمام . اشتباه جمال امامی که به مصدق پيشنهاد نخست وزيری کرد، افتادند

اينها دربرابر عدم رضايت انگلستان نمی توانست رأی کافی برای تصويب  
مگر اينکه محاسبۀ قدرتهای خارجی عده ای را . قانون ملی شدن فراهم  سازد

در آن روزها حزب  توده و ستون پنجم انگليس با بوق و کرنا . کرده باشد  گمراه
بعضی از اين . ادعا می کردند که مصدق از کمک امريکاييها برخوردار است

بعضی ها . آمريکا  معرفی می کردند » ���� « رفته مصدق را  هم باالتر
ارزانی به دست  استدالل می کردند  که امريکائيها از اينکه نفت ايران به اين

نگليسها می رسد و شرکت نفت ايران و انگليس  نفع سرشاری به دست می ا
آورد ناراضی بودن و می خواستند که خود هم  از اين نمد کالهی داشته باشند، 
هياهوی جبهۀ ملی و اصرار به ملی کردن منابع نفت را آمريکائيها برای 

عده ای هم  که . عامله راه انداخته اندها  و وادار کردن آنها به ميترساندن انگليس
نمی خواستند جبهۀ ملی را بدنام کنند به تمايلی که هميشه در سياست ايران  
وجود داشته است و دولتهای وقت کوشيده اند يک دولت سوم را داخل صحنۀ 

سياستی ( سياست ايران سازند تا با کمک او از اجحافات روس و انگليس بکاهند 
نتيجۀ عدم آشنايی با قوانين استعماری در ذهن ايرانيان پيدا شده اشتباه که در 

، داخل کردن آمريکاييها در سياست ايران را توسل به يک نيروی سوم می )بود
ً با  گفتند و اين شهرت با وساطتهای آمريکا در حکومت ترومن و مخصوصا

ايرانيان رفتار گريدی سفير وقت آمريکا درايران که از خواستۀ استيفای حقوق 
و همين شهرت است که باعث  شد عدۀ زيادی . پشتيبانی می کرد  تقويت می شد
و همين شهرت است که در مجلس شانزدهم و . به نفع قانون ملی شدن رأی دهند
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در مجلس هفدهم  اکثريتی در اختيار مصدق قرار داد، که حتی با وجود جدايی 
آنها  که با توجه به . داشت عده ای از اعضای جبهۀ ملی مصدق هنوز اکثريت 

ستون  پنجم  خارجی به طور کلی تا از تکيه . سياست خارجی عمل می کردند
گاه خارجی خود مطمئن نمی شد اقدامی نمی کرد، و تکيه  گاه هميشگی آنها با 

اگر که باد . فرض موافقت امريکا، ابر قدرت روز، با مصدق متزلزل بود
با تمام  اصرار اطرافيانش جرئت مخالفت با بياوريم  که شخص دمحم رضا شاه 

مصدق را نداشت و برای اينکه از تصميم امريکاييها با برکناری، يقين حاصل 
مجبورشدند ازآيزنهاور بخواهند که يک جملۀ کليدی در سخنرانی  کند کودتاچيان

خود بگنجاند تا با شنيدن آن جمله شاه از قصد آمريکا اطمينان حاصل کرده  
�  �I�� به نظر چنين ]  متوجه قضايا می  شويم[ ند حکم عزل را امضا نمايد

می آيد که پس از مراجعت مصدق از آمريکا رفته رفته مخالفت آمريکاييها با 
ترسها  رو به کاستی نهاد و بر جرئتها افزوده شد به طوری . مصدق آشکار شد

 ���4 �� که به  چند رأی متزلزل محدود م] در مجلس [ که اکثريت مصدق 
خطر از دست رفتن روبرو شد و بيم آن می رفت که اين آرای متزلزل تغيير 

خصوصاً اگر چند صد هزار دالری هم به جريان . جهت داده به مخالفين بپيوندند
مصدق بخوبی متوجه . ها می داد می افتاد و سرعت بيشتری به اين تغيير جهت
ماد مجلس مواجه خواهد شد و او بود که به احتمال قوی بزودی با رأی عدم اعت

  .نمی خواست با رأی عدم اعتماد مجلس ايران سقوط  کند

ما مردم ايران مجلسهای خود را می شناسيم و می دانيم  که اعضای اين 

مجالس يا انتصابی بوده و فقط مأمور بله يا نه گفتن هستند و يا فکری جز پر 

يندۀ  مردم ايران، نظرياتشان را همه چيز  بودند جز نما. کردن جيب خود ندارند

، ولی دنيای خارج مخصوصاً مردم به همه چيزمی شد نسبت داد جزمنافع ايران

دموکرات دنيای صنعتی مفهوم ديگری از مجلس دارند و بالطبع مجلس ايران را 

و کردار  گفتار مانند مجلسهای خود نماينده حقيقی مردم ايران می دانند و

معدودی که به اوضاع (  کردار مردم ايران می پندارند نمايندگان را گفتار و
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ايران آگاهی داشتند چون خود از پايه گذران مجلسهای ايران بودند ماهيت حقيقی 

] دنيای [ پس رأی عدم اعتماد مجلس هفدهم در ) اين مجالس را فاش نمی کردند 

  .خارج به عنون رأی عدم اعتماد ملت ايران  شناخته می شد

طرد کردن قهرمان مبارزه برای استقالل ايران به وسيلۀ مجلس بدين معنی  

بود که مردم ايران به استقالل خود عالقه مند نيستند و دکتر مصدق وطن 

يک بارديگر  .پرست نمی خواست بار اين ننگ رابر دوش ملت ايران بگذارد

اولتيماتوم مجلس دوم با . مجلس ايران در برابر چنين وضعی قرار گرفته بود

در آن زمان مجلس . روسيۀ تزاری برای برکناری شوستر امريکايی روبرو شد

ايران با همۀ  معايب و ندانم کارهايش مجلس حقيقی بود و اکثراعضای آن 

از اين جهت با اتفاق  آرا اولتيماتوم  . نمايندگان حقيقی صنف يا شهر خود  بودند

به اولتيماتوم را به عهدۀ دولت گذاردند را رد کردند و به تعطيل رفته و تسليم  

چون بر وطن پرستان روشن است که دولتها می توانند تسليم  شوند و ولی ملتها 

دکتر مصدق برای اينکه يک مجلس ايرانی بر خالف . هرگز تسليم نمی شوند

دکتر مصدق درعين حال يک . استقالل ايران رأی ندهد آن را منحل کرد

د از اينرو نمی خواست عملی برخالف قانون اساسی دموکرات حقييقی هم بو

مرتکب شود و قانون اساسی به رئيس دولت اجازه نمی داد مجلس را منحل  

. از اين جهت مصدق با دو  حرکت ماهرانه  مقصود  خود را عملی کرد. ���

اول  از ياران خود خواست که از نمايندگی استعفا دهند و بدين ترتيب مجلس را 

نمی توانست عدۀ  کافی برای تشکيل جلسه داشته باشد بال اثر کرد تا  که  ديگر

از طرف ديگربرای انحالل مجلس به صاحبان . بتواند به او رأی عدم اعتماد دهد

حقيقی مملکت  يعنی به مردم  با انجام يک رفراندوم  مراجعه کرد و با در دست 

انحالل مجلس . نمودداشتن اجازۀ اکثريت مردم ايران مجلس هفدهم را منحل 

ً طرز انجام آن از شاهکارهای اين سياستمدار وطن پرست است . مخصوصا

)٢۶   (  
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  مصدق دکتر ���� رفراندوم به اقدام«:خسرو شاکری 

  »نداشت �!��	 ايرادی 
  

خسرو شاکری در گفتگو با نشريۀ بهار نظرش را در بارۀ رفراندوم مصدق 

  : اينگونه  بيان کرده است

 مبارزات و ها �4'	7 ��� در �! � ١٧ دوره انتخابات -نشريه بهار  � 

 ��Z�4 انگليس-دربار نيروهای طرف از انتخابات ولی ��� � برگزار �#� شدن

 را انتخابات ها، حوزه �2? در که ديد اين در را صالح مصدق دولت که ��

 از \�\� و جنجال ايجاد �� �! � ١٧ دوره در مصدق مخالفان. ��� ���&@

 مجدد انتخابات برای *�� همه اقدام آيا. کردند � جلوگيری �! �  جلسه تشکيل

 داشت؟ &���� اساس �! � انحالل و

 �� نمايندگانش  عمده است شده ���K مستندا اکنون که �! �  -خسرو شاکری 

 �5�A#� مصدق �  سياست �� آمريکا و بريتانيا سفارت از وجوه دريافت

. کرد �+N را آن و آورد وارد خدشه اساسی قانون اساس به – ورزيدند �

 قوانينی حال درعين و بودند &���� ���� �! � از &����� که مصدق اختيارات

 ماه �7 از *� بايد بودند آزمايشی کرد � وضع اختيارات چارچوب در او که

١٩۵٨ � ماه در. (رسيدند � �! � تصويب به آزمايش ��A� فرانسه وزير 

  درباره). کرد رفتار ترتيب همين به �! � از ماهه �7 اختيارات ��� �� هم

 اساسی قانون در چه نبود، غيرقانونی اقدام آن که ورزيد تاکيد بايد رفراندوم

 رفراندوم زمان، آن در \�� کشورهای از بسياری اساسی قوانين همانند ايران،

 سقوط از A! ايتاليا در دليل همين به. بود نشده اعالم غيرقانونی و نشده ذکر
 نظام و گذشته �"<� بين کشور ���*�� تعيين برای �*)� دولت فاشيسم

 در هم دوگل ژنرال وزير �0$�. خواست را �"� ��4 رفراندوم راه از جمهوری
�=��5B� ١٩۵فرانسه، در که – رفراندومی طی ٨ � نداشت پيشينه ايتاليا، ���
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#� جمهوری اساسی قانون –A وينستون. رساند فرانسه �"� تصويب به را 
 قوانين همه العاده، فوق وضعيت اعالن �� دوم، (C زمان در هم چرچيل
 اختيار هيچ که هم، شاه دمحمرضا باالخره و کرد اعالم �&". را کشور اساسی

 رفراندومی برگزاری �� ١٩۶٣/١٣۴١درزمستان نداشت، رفراندوم برای &����

 به اقدام بنابراين،. گذاشت � � رأی به را خود غيره و ارضی اصالحات

 ايرادی مصدق دکتر ���< رفراندوم&�+
 به توان � که ايرادی تنها. نداشت 

 و موافقان بين خورد و زد از پرهيز خاطر به – که است اين ���� مصدق

 تفاوت همه اين ��. کرد جدا هم از را رأی اخذ های ��D – �! � انحالل مخالفان

 تغييری ترين  ��S1 استثنايی وضع اين �#� توان �' که بود قدرزياد  آن آرا

  ) ٢٧(.داشت آرا  نتيجه در
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  :���� و توضيحات ����
 

 � آفتاب نگارۀ ��4 �» دشمنانش و � / حاکميت« عظيمی دکتر فخرالدين -١      
    ١٠٧ص  -  ١٣٨٣

 روايت به دشمنانش و �  نهضت«  صفری جمال – صدر �� ابوالحسن -٢
   ۴٧٨ F6 ۴٨٢ � ١٣٨٧ – اسالمی انقالب  انتشارات -»  اسناد

 روايت به دشمنانش و �  نهضت«  صفری جمال – صدر �� ابوالحسن - ٣ 
  ۴١٣- F6 – ۴٣١ � ١٣٨٧ – اسالمی انقالب  انتشارات -»  اسناد

  � – ١٣٣١ الهه ديوان ��  يد : " از  دفتری متين احمد اسناد �!'�$)«  -
 پائيز � لندن – دفتری متين $  و  دفتری متين هدايت   ���7 به»   ١٣٣٠
١٣٨٧ – F6 ٢٠٧ – ٢٠٨     

 �- #JH� % $  »�#� � صالحيار غالمحسين ترجمه »اصول و قدرت – 
   ۴۶٢ ص � ١٣٧٧  - 7A*�1 انتشارات

 � بزرگمهر جليل ���7 به »����> ��� تجديد دادگاه در مصدق ` دكتر «  -;
    ٣۶٠-  ٣۶٣   F6 - ١٣۶۵ انتشار،   سهامي ���0

 – افشار ايرج ���7 به  -مصدق دکنر  & % به»  تألمات و خاطرات  «  -٧
 انتشارات' $ – ١٣۶۵        F6 ٢۵۵ – ٢۵۴    

 –افشار ايرج ���7 به -مصدق دکنر  & % به»  تألمات و خاطرات  «  - ٨
    ٣٧٢ – ٣٧۴ F6  ١٣۶۵ – انتشارات علمی

�?  - ١٣۵۴دهم آذر   - ١٠شماره ماره  - انتشارات مصدق  -»  مکاتبات مصدق«     - ٩

١ – ١٧۵ 
 –)  ١٣٢٠ – ١٣٣٢ � ايران در دموکراسی بحران«  عظيمی فخرالدين - ١٠

 – ١٣٧٢ – البرز ��4  - نوذری بيژن � مهدوی هوشنگ   عبدالرضا ����%�
F6 ٢٧۵ – ٢٧١   

١١ - ` ) مصدق ط��+ �� شاه رضا  استعفای از( »  سياست و & %«سفری $ 
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– �4�  S��� � ١٣٧١ – F6 ٢۶٢ - ٣۵٧  
 -هنر �+7 ��4 �»پهلوی و قاجار دوره در مصدق «مشير ���? دکتر -  ١٢

١٣٧٨  - F6   ١١٣- ١١٧   
١٣- »GJ� شانزدهم دورۀ در  مصدق دکتر های  �شورای �!   �« � � 

   � -٧ F6  - ١٣۴۶ –مصدق  انتشارات  - اول دفثر اول،
١۴ - GJ� شانزدهم دورۀ در  مصدق دکتر های  �شورای �!   اول، � � »� 

  �;- ;; F6 � ١٣۴٨  –مصدق   انتشارات - دوم دفثر
١۵ -` ) مصدق �+< �� شاه رضا  استعفای از( »  سياست و & %«  سفری $ 
– �4� S��� � ١٣٧١ – F6 ٧٠٢   - ٧١٨  

١۶- ` ) مصدق �+< �� شاه رضا  استعفای از( »  سياست و & %«  سفری $ 
– �4� S��� � ١٣٧١ – F6 ٧٧٨   – ٨٠١  
 کشاورز هوشنگ ���7 به »ايران آينده انداز 41% در مصدق تجربه « - ١٧   

F6      – ٢٠٠۵ �)متحده اياالت( مريلند پاژن، چاپ - اکبری  حميد و صدر
 و مصدق اختيارات قانون«   زاد *_�S ايرج �+�5) به  کنيد نگاه و ٢۵٧- ٢٧٧

 ��� از �! � انحالل&�+
 -٢۵ شماره - ١٣٨١ مرداد»  بخارا«  مجله  -   »
F6  ٢١٢ �� ١٩٣   

 دکتر عزل فرمان نبودن يا بودن &����> ۀبار در«  توفيق دکترعباس  - ١٨ 
    ١١١ -  ١٣١ F6  ١٣٨۶ � تابستان � ٧٩ شماره  آورد، ره  �»مصدق

١٩- (���� R�8$ ديدگاه دو مصدق، رفراندوم �١٣٣٢ مرداد«  برهان« 
 R عزت نظرمهندس زير»  کودتا و �  دولت مصدق،«   کتاب از برگرفته
��D� – طرح انتشارات ��١٣٨٩   –  -  F6 ٢١٣– ٢٢٣  

 آقای  ��   »ايران �  اسناد سازمان«  �#�=�:  اسالمی انقالب سايت -٢٠
 افکار  اختيار در �#�=� اين  ويدئو که  ١٣٧۶ سال در  فروهر  داريوش��'$  

  . است  گرفته قرار
-eslami.com/component/content/article/21-https://www.enghelabe 

1376.html-7-7-16-didgagha/tarikhi/5501 

 � ١٣٢٩  - ١٣٣٩»  داوري و رويدادها «حجازي مسعود دکتر خاطرات -٢١
    ٣٠١ – ٣٠۶  F6     �١٣٨٧صمديه انتشارات
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٢٢ VV ��8": سايت سازمان سوسياليستهای ايران V سوسياليستهای طرفدار راه 
 ��Hق 

-dr_Mansur_Bayatzafeh-2006-iran-1392/ois-iran.com/2014/esfand-http://www.ois

e_EMELLIye_IRAN.htmdefaa_az_arzeshhaye_mehwariye_NEHZAT 

   ايرانی تاريخ:  ��8" -٢٣
    نيوز گويا – ��8"  -٢۴ 
 -  ١٨٩ F6  – �»  دشمنانش و � / حاکميت«  عظيمی فخرالدين دکتر -  ٢۵ 

١٨٧    
 سالهای در *��[ � های *��7«  زاده زيرک احمد مهندس خاطرات  - ٢۶ 

 – خسروسعيدی دکتر –ظريفی ضياء ابوالحسن دکتر:  ���7  به»  استثنايی
   ٣١۶ – ٣١٩ F6  � ١٣٧۶ –نيلوفر انتشارات

روزنامه   -تاريخ   تحريف از نگرانی شاکری خسرو بهاربا وگوی �#� -٢٧ 
  ١٣٩٢مهر،  �پنجشنبه   –بهار 

 
  ١٣٣١تير ٣٠بعد از  توضيح اينکه، مظفر بقائی  *  � ���	
 �� ��

ارتباط  بقائی با سفارت امريکا. کردمصدق با انگليس، امريکا و دربار همکاری 
نجا پيش رفته است که در آ� �� مستمر می داشته و با روی برگردان از مصدق

اميدواری ميکند  گفتگو با فينچ، مسئول امورکارگری سفارت امريکا، ابراز
سين 
( .درانتخابات رياست جمهوری امريکا، جمهوريخواهان برنده شوند

 ، مؤسسه مطالعات وپژوهشهای سياسی،»زندگينامه دکترمظفر بقائی«  آباديان
  ) ١۵۴ص-١٣٧٧چاپ اول،

شرکت فعال داشته ... اسفند ، قتل افشار طوس ،و ٩افزون بر آن بقائی در واقعۀ 
 و �  نهضت«  صفری جمال – صدر �� نگاه کنيد به کتاب ابوالحسن.(است

 �٣٨٠ F6 ١٣٨٧ – اسالمی انقالب  انتشارات -»  اسناد روايت به دشمنانش
-٣۵٩ (  
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و اعضای ايرانی آن، با حفظ  استتار » بدامن« شبکه : سکی می نويسدروازيو� 
در يکی از موارد  . رهبران اين گروه ها را با پول می خريدند» سيا« خود با 

 � ١٩۵٢در سپتامبر يا اکتبر » سيا« شايان  توجه، يکی از مأمورانI�+� ��
بقائی بعدها،  پول هم . ز مصدق  تشويق کردارفت و او را به جدائی �تماس 

يت هللا سيد دمحم بهبهانی نيز احتماال تماس های آبا مکی، کاشانی و . دريافت کرد
 ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای  « گازيوروسکی . ج.مارک( »مشابهی صورت گرفت

��  ه '��� - » ��[\   ) ٢٨ص  – ١٣۶٨ -تشارشرکت سهامی ان  -�!��
بعنوان  سند نظر مظفر بقائی  در بارۀ رفراندوم  و همچنين سخنرانی  وی   پس 

   :در اينجا می آورم ١٣٣٢مرداد  ٢٨از کودتای 
 

 !بود غيرقانونی مصدق رفراندوم��

 ١٠٠۴ ش � ١٣٣٢ مرداد ١۴ � شاهد روزنامه

  ���2�� بقايی ���4 دکتر
 

. �� فيروز مصدق و ���� انجام تهران در رفراندوم &���� غير $'� باالخره
 گردش به هم استالين و موسولينی و هيتلر که فيروزی! فيروزی چه هم آن

 ربع يک يا درصد نيم يا صدم يک ها آن های رفراندوم در هميشه زيرا رسند؛ �'
� رفراندوم در ولی کردند � �5�A#�! مردم از درصد&�H� در مخالفين تعداد 
 !�5�A@ �#� ��1 و ��H �+< و موافق هزار يک و �6: بود درهزار نيم حدود
WD� های حساب و واقعی آزادی و ����� رأی طرز در # �A� برای که 

 به مصدق دکتر جناب خود &�8 های سال محاسبات يادآوری و ���� � ها صندوق
 گويا ���] رفراندوم اين نتيجه چون رسد؛ � زائد ���� ����. 
! �5�A@ �#� هشت و ��H برابر در تهران در موافق �#� هزار يک و �6

 به ���� اعتماد رأی مردم از پريروز که مصدق دکتر آقای جناب بنابراين
 در و دارد �5�A@ �#� هشت و ��H �+< و �+< تهران در خود ساخته حساب
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 طبق باز زيرا دارد؛ طرفدار �#� هشت و ��H �+< و �+< هفدهم �! � �+����
 بودند هفدهم �! � ماندن طرفدار هم ديگری کسان اگر دولت رئيس حساب

 P �'�
 تجاوز �#� هشت و ��H از انحالل مخالفين تعداد و بودند داده رأی 
 !�� فيروز مصدق *�! کرد �

*** 
 از خيلی قيمتش و قدر االغ جناب بود نشده اختراع هنوز اتومبيل که  هنگامی
. داشت زيادی خريدار شهرها داخل در �+� و 
'� برای و بود بيشتر امروز

 معايب و محسنات و خواص دارای کدام هر االغ ��A @ نژادهای# �A� بودند 
 صفات دارای »ای ديزه :�« ��A @ های االغ ميان در. بود ��KM قيمتشان در که

 بيشتر سايرين از قدرتش بود، �2'�5 خرهای از �� باهوش خيلی. بود ممتازی
 و درازقد و اندام باريک �	��4 توانست � بيشتر بار بود، رهوارتر بود،

 مورد صفات اين. �� � �� طوالنی ديگران از هم عمرش و بود درازبينی
 عيب يک. داشت عيب يک برجسته صفات اين برابر در ولی بود؛ همه تصديق
 را صفات آن همه گاهی که بزرگT�:  يک. بود توز کينه و لجباز: کرد �

 !خطرناک و خرانه توزی کينه و لجبازی
 اگر. بشود دلخور �6
78 از که بيفتد اتفاق بود، �'	� ای ديزه :� جناب اين

 و ���� � دل به را �6
78 کينه :�� جناب افتاد � آوری ��E@ اتفاق چنين
2�  آرد کيسه اگر انداخت، � خود *�4 از را بار. �C�� ضرر او به کرد �

 البته بود �	��� ظروف محتوی خورجين اگر ولی نداشت ضرری بود بارش
� ��	�. 
�6
78 به زدن ضرر �� که �� � ���G االغ جناب اين اگر حال هر به �
 


� اين اگر ولی �� � ���#" :�J ��� ارضا را خود شديد توزی کينه 
 به ���� � تصميم و کرد � Z5. کرد � Z5 وقت آن �� �' ارضا خطرناک

 يک در �� � کوتاه کاری هر از دستش اگر و ������ ضرری شده قيمت هر
"&�� � شهوت �� و ������ ضرر �6
78 به �� داد � ���4 به را خودش ����

 :�: اند گفته قديم از که اينجاست از. نمايد اقناع را خود توزی کينه و لجبازی و
  !������ ضرر �6
78 به �� اندازد � دره به را خودش ای ديزه
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*** 
 بود؛ &���� غير ��1 هر. ���� انجام غيرقانونی رفراندوم تهران در پريروز

 !بگيرد انجام بايست � بود گرفته تصميم مصدق دکتر جناب چون ولی
 که بود فرموده Z5 هم ��2 و بود کرده ميل مصدق دکتر جناب چون! ���� انجام

 !بگيرد انجام بايد است &���� غير ��1 هر
 به که نمايندگانی همه اين از که است اين هم توجه ��5� بسيار نکته يک

 استعفا خود �'� از دولت های وعده اميد به يا دولت ترس از يا دولت پشتيبانی
 تجويز را رفراندوم $'� صراحتا که است نشده پيدا �#� يک ��$� اين �� کردند

 .نيست &���� غير $'� اين که ��� اظهار و ���
 بودند رفته توپخانه ميدان به روز آن که ���� ولی ���� انجام رفراندوم

 روزنامه شماره همين های کليشه از بودند نرفته که ���� و اند کرده مشاهده
 ای فرقه چه و ���� چه وسيله به رفراندوم اين که ���� قضاوت توانند � شاهد

 .اند کرده بازی را ايرانی مردم و ايران � � رل
 استفاده �� و کاری �D	% برای ��4	� های دسته که نداريم موضوع اين به کار ��
 به بدهند رأی چادر يک در دفعه يک اينکه جای به دهندگان رأی ���� آزادی از

 مصدق دکتر جناب به عالقه شدت از و کردند ���4 چادرها تمام�
 ��1 
 !دادند رأی چادری هر در هم دفعه
 اکثريت که است اين مهم بسيار موضوع ولی نيست مهم چندان موضوع اين

 منحله حزب به وابسته مختلفه دستجات در ��4	� افراد از دهندگان رأی قاطع
 .بودند توده

 خودشان �� که شعارهايی در و دادند هفدهم �! � انحالل به رأی ها کمونيست
 .اند کرده هم را مؤسسان �! � فوری تشکيل تقاضای بودند آورده

 قواره همين روی هم ديگری رفراندوم يک دارد ���2 چه ديگر 
�3 راستی
 عنوان به بخواهد دلش را �� هر بدهند اختيار مصدق دکتر جناب به و بشود

 به &���� غير و مسخره واقعا رفراندوم. نمايد منصوب مؤسسان �! � نماينده
 دارد؟ ���2 چه ولی ���� انجام ها ای توده �� سازش و ��� و ��� وسيله

 !بگيرد انجام بايست � -بگيرد انجام بود اين مقصود
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 !�� فيروز مصدق باالخره
 حزب $'� اين اثر در که ��1 هر ���� انجام تهران در غيرقانونی رفراندوم

 را خود سال ��1 اين نمايی قدرت و تظاهر ترين بزرگ �� ���G توده '$ 
 .نمايد

 خودش خيال پيش و کرد $'  تهران در را خود &���� غير رفراندوم مصدق
 هم ��. ���� اعتماد رأی تهران مردم از��
 آيا«:  سقراط قول به ولی نداريم 

 چيزی روزگارش از ��1 هر که را فرتوت پير اين ببين: �#� نخواهد �� هيچ
 »!است؟ گذاشته *� زير را سترگ قوانين که بسته زندگی به دل چنان نمانده

  

  


�	 بقايی ��" سخنرانی�#
 :مرداد ٢٨ کودتای از $� �
   » کنيم �"( را ��)'� ايم خورده �&%«                

  
 .داد نجات سقوط :�J از را �� � � ديگر يکبار خداوند که العالمين رب الحمداله

  
�� � داشت تاج �� نه �� �� نه سحرگه/  داشت تاراج &�H دل به �

 يکسال از که چيزی آن. گذراند � را بحرانی دقايق �' 	�! عزيزم برادران
 خائنين باالخره کرديم شديدی مبارزات آن از جلوگيری برای و کرده بينی پيش

 را &]� کودتای و &]� رفراندوم  آن، از *�. کردند آن اجرای به شروع
 .�	�� کمونيسم تسليم را �' 	� اينکه برای کردند درست

 �� که نبود اين از ���" کردند �' باور بسياری و گفتيم � �� که را چيزهايی آن 
 و دهد تغيير را رژيم �� کردند اجرا به شروع ديديم ولی بدهيم ادامه را مبارزه
 و �6 آن بدانم خواهم � که &]� رفراندوم  آن �� �	��� اجانب تسليم را �' 	�

 شاه عزيمت وسيله &]� کودتای آن ��. هستند �!� دادند رای که نفری هزار يک
 �'� حضور �� �� همين در تيرماه ام � روز که همينطور. کردند فراهم را
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 به کنيم، 
#O را � ��J مقام ايم خورده &�% �� که کردم عرض عزيزم برادران

#O برای �� که دانستند � ها آن چون و هستيم پايدار خودمان &�%  به که &�'
 کودکانه های بازی اين تمام کرد، خواهيم ايستادگی ايم خورده مجيد R  کالم
 سپاس ولی ����� خود پليد مقصود به �� آوردند وجود به را اخير های ماه
 کرده عقيم را ايران � � دشمنان های نقشه ديگر يکبار که را خداوندی گذاريم �

 .است نشده تمام �� کار هنوز ولی. است
 السلطنه مصدق $'� �� که کنيد �	�! �� عزيز دوستان فرزندان، برادران،

 های ای توده نگذاريد که کرديم � فرياد ها سال که چيزی رفت، � �!� به �' 	�
�I�: است $'� �� باد ُمرده نگوييد، باد ُمرده) جمعيت باد ُمرده فرياد( بگيرند جان .
 به نه ها آن. کردند �' رحم �� چيز هيچ به بودند شده ���G ها آن اگر که بدانيد
 هستند احساسات دارای که ����. قوميت به نه و مذهب به نه اند &��I مليت
 خود برای را �' 	� چيز همه که ���� به ���8 اغماض و $#� که بدانند

 بوديد کرده مبارزه توده حزب �� �'� اگر آقايان. نيست پسنديده $'  خواستند �
 .بياورند پايين را ها مجسمه توانستند �'. ���� درست رفراندوم  توانستند �'

 ��1 جلسه *�Z بودم نبرده مصدق دکتر خيانت به * هنوز �� که ��&2 آن ��  

 روس ���� او که دانستم �' ولی کرديم، �8D6 ها آن به راجع مصدق �� ساعته


8� اين. مرگ يعنی سياست در اشتباه بوديم، کرده اشتباه ��. است انگليس و 

 از را �� و کرد رحم ايران � � به خداوند ولی �'��% زنده بايست �' رفتم �� که

 بين �� همين �'�. اينطورنيست هميشه عزيز برادران ولی داد، خطرنجات

 که بدانيد اال و نکنيد ابقاء ها کمونيست به که ببنديد پيمان خود خدای و خودتان

 ديگر يکبار اگر و بگيرند جان ديگر يکبار ها اين اگر&�H� را همه بشود پيدا 

 و نکنيد بازی خويش و قوم رودربايستی، ديگر آقايان. دارند ��� بين از

 .نگيريد قرار احساسات دستخوش

 رفراندوم  اين در روسی مزدوران ترين *�� و انگليس مزدوران ترين *�� 

 زبان �� باد ُمرده) جمعيت باد ُمرده( :��I رضوی مهندس کردند، همکاری'�  
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 �� که بود ها روس �� شان ���= شايگان و حسيبی زاده، زيرک ��!��� � شود

 کردند،  � همکاری انگلستان *�� نوکرهای توليت دکترطاهری، دکترفاطمی،

 انگلستان انتقام شاه و �� و. برد بين از انگليس و روس همکاری �� را �! � اين

 بگذاريد نبايد شود اصالح �' 	� داريد ميل اگر عزيز دوستان. داديم � *� را


	��� �� �� ���� حاکمه طبقه و ها اين دفعه دو ���	�. 

 آذربايجان غائله :�% از ��2 اگر کردم � �	� بودم زندان در که روزی ��1 

 و ها ��!�� و ها زاده زيرک گول ديگر بودند، رسيده خود $'� سزای به خائنين

  مجازات دار از خائنينی اينطور بگذاريد ديگرنبايد ولی خورديم �' را ها شايگان

 به �� هر و �'��� �FA4 بايد بود �FA4 طورکه همين ها 6@ و ���� رها

 �� ����� مجازات به خائنين اين اگر دارم يقين ��. ���� خود خيانت جزای

] جبران[است ديده �' 	� ماه ��1 اين که را خساراتی کوتاهی درمدت توانيم �

 اجتماع محروم طبقات وضع و �' 	� اصالح برای اساسی های قدم و کنيم

 .برداريم

 که رسيد :�8 �� به اکنون هم. نرويد هايتان منزل به اينجا از عزيز برادران 

 در که داريد وظيفه. دارند را تهران شهر به حمله &�H و اند شده �� L ها ای توده

 و جان ديگر يکبار نگذاريد و کنيد مقاومت پرستان اجنبی تمام و ها آن �+���

 در ديگری وظايف چون اکنون و بيافتد السلطنه مصدق دست به �'� ناموس

 �'� �� ديگری ���6 در اميدوارم و ��% � خداحافظی �'� از است �� انتظار

 باد پيروز! ايران � � باد زنده. شوم روبرو عزيزم دوستان و تهران رشيد مردم

 !ايران � � زحمتکشان

    ١٣٩٢ مرداد � شنبه- تاريخ ايرانی  –��8" 
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� �A ��*� ١٣٢٠ –١٣٣٢ ايران، در دموکراسی بحران«  : ها  (  
  
  FO371EP75464  � ١٩۴٨ نوامبر ٢۶ بريتانيا، خارجۀ وزارت به لوروژتل -  ١ 
 همانحا �١٩۴٨ دسامبر ١٧ � بريتانيا  خارجۀ وزارت به لوروژتل -  ٢ 
   FO371EP75464  �١٩۴٩ ژانويۀ ٢ �  بوين به لوروژتل -  ٣ 
 � همانجا �١٩۴٨ دسامبر ٣١ بوين، به  لوروژتل -  
 همانجا �١٩۴٩  ژانويۀ ١۵ بوين، به  لوروژتل -  � 
 همانجا؛ �١٩۴٩ ژانويۀ  ٢۵ بريتانيا،  خارجۀ وزارت به لوروژتل  - ; 

 �١٩۴٠ فوريۀ ٣١ � بريتانيا خارجۀ وزارت به)  واشنگتن  از(  ���S سرآليور
  .همانجا

  شده؛ اثرياد لنکرانی، ١٣٣Q- ٩٩ ص شده، اثرياد کشاورز، فريدون - ٧ 
  . ١٣۶٢ �  علوی بزرگ ��  مصاحبه

 � ١٩۴٩ فوريۀ ١٢ � بريتانيا  خارجۀ وزارت به  لوروژتل  -  ٨ 
 اليور �� همانجا؛ �١٩۴٩ فوريۀ ١٢ � بريتانيا  خارجۀ وزارت به لوروژتل - ٩ 

  .همانجا �١٩۴٩  فوريل ٢١ بريتانيا،  خارجۀ  وزارت به )  واشنگتن(  فرانک
   همانجا �١٩۴٩ فوريۀ ١٢ بريتانيا، خارجۀ وزارت به لوروژتل -١٠ 
 همانجا � ١٩۴٩ فوريۀ  ١٩ �١٧ � بريتانيا خارجۀ وزارت به لوروژتل - ١١ 
  .همانجا �١٩۴٩ فوريۀ  ٢١ � بريتانيا خارجۀ وزارت به  لوروژتل -١٢ 
   همانجا � ١٩۴٩ فوريۀ ٢٢ � تهران به بريتانيا  خارجۀ وزارت    – ١٣ 
  .همانجا � ١٩۴٩ فوريۀ ٢١ � بريتانيا خارجۀ وزارت به واشنگتن– ١۴ 
  .١٣٢٧ دی ٢٢ � اطالعات  - ١۵ 
 ١۶  -  GJ� ]در ��� ١٣٢٧ بهمن  ٧ -  دی ٣٠ � رمجلس د اسکندری،] عباس  

 اسکندری شاه، جان قصدبه ��U دنبال به).  ۴٢٣ – ٣۵٠ص  � اثريادشده اقبالی،
 به  ظاهراً   برد، �� کشوربه از  خارج در  دوسال مدت و کرد ترک را ايران

 داده بازگشت  رواديد او  به که دليل اين'� ��.  
 ١٧ -  GJ�  شده ياد  اثر � اقبالی در ��� � ١٣٢٧ بهمن  ٧ �! �� در زاده �+

 در ايران نمايندگی ديگرهيئت $?� $]U که ��
 . ۴٣١ – ۴٢٣ ص
  زاده �+ سخنان ��  کرد، سفيرتعريف  برای موضوع اين بارۀ در �+�� مذاکرات

)      FO371EP91524  � ١٩۵١   مارس ١٩ موريسون، به شپرد .(کرد � تطبيق
 گزارش( کرد  تأييد را $]U نظرات بريتانيا خارجۀ وزارت $?� راتنی،. ک.ا.
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  ).همانجا � ١٩۵١  مارس  ٢۴ � راتنی
  FO371EP75464  � ١٩۴٩ فوريه  ٢ بوين، به  لوروژتل  - ١٨ 
 اليحۀ که  توده،  حزب ديرين  دشمن و کشور  وزير اقبال، منوچهر  -  ١٩ 

  امريکا سفير وايلی به داد،  ارائه �! � به را توده   حزب  سرکوب و انحالل
  ���� نيز  آن در اقبال  که  � هژير دولت  ���< مزبور  الييۀ که بود گفته

  .نمايد  تقديم  �! � به  را آن نکرد  جرأت دولت ليکن بود شده  تهيه داشت،
 ٢٠  -  
 آمادگيشان جهت به را آنان �� انگيخت �� را مصدق بعداً  که ���


8)(  ��� �]��  »خودشان دست به  گورخود کندن برای«�H� ��$�8J� 
  ).١٣٢٨ شهريور ٢٣ امروز، ��:�� مصدق،

 به  ١٣٢٧  اسفند ١٠ مورخ اطالعات که ای مقاله در زاده �+ نظرات  -٢١ 
«  ديگر و صدر، صادق، حکيمی، حمايت و تأييد. گرديد  ابراز رساند، چاپ

 نشان نيت خلوص �� نيز  مطبوعات   در � شاه  �����) از»  اساسی قانون پدران
  طبق) .  ١٣٢٧    اسفند ١٢  مورخ ���7  اسفند، ٧  مورخ کيهان(   �� داده
 �� يا ���+]P  هريک ���� و شورا �! � مؤسسان، �! � مصوب  مادۀ

 را  مؤسسان �! �  آراء، سوم دو اکثريت �� توانند � دولت،  پيشنهاد  اساس
  مواد در ���  تجديد منظور به شاه،  فرمان و  تأييد  �� �! � اين. دهند  تشکيل
   .شود � ��*�  اساسی قانون از :�6

 ١٩ اطالعات،.   ١٩۴٩a  FO371EP75464 آوريل ٢٢۶ بوين، به  لوروژتل  - ٢٢ 
   .١٣٢٨  ارديبهشت   ١٩ و
 ٢٣ -   P[T� و ١٣٢٧ اسفند ١٩ مورخ کيهان در مصطفوی رحمت مقاالت 

  .١٣٢٨ مرداد ١٠ مورخ  ستاره  در  خلعتبری  ارسالن
 حسين به شود رجوع نمايندگان، اين سخنرانيهای ���  برای – ٢٣ 	� � 

 دولت از زاده حائری ابوالحسن بقايی، ��#�  دکتر  � �	 حسين استيضاح
  ).١٣۵٧ تهران(  ١٣٢٨ ��$��

   FO371EP75465  � ١٩۴٩ �) ٣ بوين، به  لوروژتل  - ٢۴ 
   FO371EP75466  � ١٩۴٩ �) ١٧ بوين، به  لوروژتل  - ٢۵ 
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قانون اختيارات مصدق و انحالل مجلس « زاد D�EAايرج  :پی نوشت ها �
 »از نظر حقوقی

 
 طالقانی `$  دکتر های »نقدنويسی �� نقدی« اخير )�+�5 در جمله از –١  

 صورت به موضوع اين آورد ره )��� پيام ١٣٨۵ زمستان  ٧٧ ۀشمار در مندرج
 و ايشان �+�� ۀنويسند که بود شده خواسته  و است شده مطرح اگر و اما و سئوال

 و »عزل فرمان نبودن  يا بودن &���� ۀبار در« را »آورد ره« خوانندگان )بقي
  .���� داده *��[ نياز آن به مقاله اين است اميد. ��� روشن آن پيامدهای

 يا داشتن 
G« �٣۶٢ )D#6 در خود اخير کتاب در نيز متينی جالل دکتر
�  و عزل در شاه نداشتنH� ��A� را »وزيران – �
 �! � تعطيل زمان در 

  . بدهد آن به جوابی نکهآ بدون  ���� � مطرح سئوال صورت به �+< –
  .است بلژيک اساسی قانون �; اصل از اقتباس اصل اين – ٢ 
  .است بلژيک اساسی قانون ۶٣ اصل از اقتباس  نيز اصل اين -  ٣ 
 � بوده داده 
G خود به چگونه احمدشاه � � شورای �! � وجود ��... «  - 

  »���9 عزل  را الوزرا رييس است
  .١٨٧-١٨۶. F6 ايران، تاريخ روزشمار $�& � ��&� دکتر – � 
 ; –  common law 
 دستگاه مصارف و مخارج« -  ٧ ��J � بايد  P   ».���� معين &�����
  :کرد تصويب را زير &���� طرح خود ١٣٠٣ بهمن ٢۶ )� � در �! � – ٨ 
 آثقی مخصوص را �' 	� )تأميني و دفاعيه قوای �� )عالي رياست«     

 و اساسی قانون حدود در تامه اختيارات �� که  دانسته سپه سردار رضاخان
 شورای �! � تصويب  بدون مزبور �'� و نمايد وظيفه انجام �' 	� قوانين

  »�� نتواند � � ايشان از � 
  .همان – ٩ 
 ۀماد يک �+< تصويب ��) ١٣٠۴ آبان ٩( جلسه يک طی �+< �! � – ١٠ 

 )� �  و : " � ��J از را احمدشاه زير،  شرح به فوريتی سه ۀواحد��J � 
 � � سعادت م�� به �   شورای �! �«: کرد منقرض را قاجار )��5 ١۵٣


	��� و نموده اعالم را قاجاريه )� �  انقراض ايران،  در را ��&�
��$ قوانين و اساسی قانون  حدود��(  پهلوی خان رضا �NA به �' 	�

  »...نمايد � واگذار
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 بدون است پادشاه حقوق از قوانين، اجرای برای احکام و فرامين صدور« - ١١ 
  ».نمايد توقيف يا تعويق را قوانين آن  اجرای هرگز اينکه

 وزير تصويب �� خارجه و داخله از دولتی دواير )رييس مأمورين انتخاب« - ١٢ 
  ).اساسی قانون ��'% ۴٧ اصل(» .است پادشاه  حقوق از مسئول،

...  است جديدالوالده �� �' 	� در مشروطيت چون« - ١٣ �
 تعبير در ��2� 
 نيابت ��T مهمی )��a  در جمله آن از. آمده ميان به اختالف  نيز اساسی قانون

��J � �� و اختيار تمام و نيست دارا را اختياری  و مسئوليت هيچ اينکه 
 واضحی امر چنين  در که شده ديده ذالک �" وزراست، و پارلمان بين مسئوليت

 به ناصرالملک السلطنه نايب )��� از(» ... گرديده مشهود آرا اختالف نيز
 �! � اکثريت از الوزرا رييس تعيين در بايد پادشاه... «. �! � دوم  ۀدور

 السلطنه نايب �GJ از(» ... دارد منظور را  اکثريت رأی نموده استخراج
  ).�! �  دوم ۀدور در وزيران هيأت �+��� در ناصرالملک

 و �+< پادشاه. پادشاه نه است مهم الوزرا رييس مشروطه �' 	� در«  - ١۴ 
>+�  که �#���X را الوزرايی رييس يک �! � اعتماد رأی  )واسط به تواند �
 به را الوزرايی رييس يک �! �  تمايل] رأی[ )واسط به يا بنشيند، اش خانه در

 آنوقت ��4��  پادشاه الوزرا رييس آقای که شويم قايل �� اگر خوب. بگمارد کار
 ���L ايشان از امروز که آثاری همين و ���� دخالت هم �' 	� کارهای در� 
 هستند، الوزرا رييس هستند، شاه. کرد خواهد ���L هم � ��J زمان  در ���

 سيديعقوب آقا و �	��� ام تکه تکه و ��8�� را سرم  اگر بنده. هستند قوا �� ۀ������
 سال بيست از ��2 –روم  �' حرفها اين زيربار بدهد �� به هزارفحش
. بوديد آزاديخواه. بوديد طلب مشروطه �'� سيديعقوب، آقای. خونريزی

 دعوت را مردم و رفتيد � ���8 باالی که ديدم �' 	� اين در را �'� خودم  بنده
 هم ����� �' 	� در �� يک که است اين �'� ۀعقيد  
�3. کرديد � آزادی به


��% هم الوزراء، رييس.  
 خون چرا *�. است صرف استبداد است، صرف ارتجاع که ���� طور اين اگر

 از خواستيد � داديد؟ ���4 به را مردم چرا ريختيد؟ بيخود  را آزادی شهداء
 آزادی. خواستيم �' مشروطه. گفتيم  دروغ �� که بگوييد بياييد اول روز'� 

 دکتر �GJ زا &�'�(  » ...شود آدم بايد چماق �� و جاهل است � � يک. خواستيم
  ).�! � ١٣٠۴ آبان ٩ )� � در مصدق
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  .٨٠-١۴٨. F6 �١.ج ايران، تاريخ روزشمار $�& � ��&� دکتر – ١۵ 
. ص مصدق، ` دکتر سياسی )کارنام به نگاهی متينی، جالل دکتر – ١۶ 

  .٢/٧٢۶ و ٢/٧٢۵   ��
�� از �+� به �٣۴۵
 نشده نوشته »نفری هشت هیءت گزارش« درباالی ديديد که همانطور – ١٧ 

 بهرام ايام، همان در» .شاهنشاهی همايون اعليحضرت  ��� نام به« بود
 موافقت و گزارش امضای و تهيه  از *� که کرد � تعريف �� برای مجدزاده

 نام به« بنويسيد  گزارش اين باالی در جاری، )روي طبق �#� شاه آن، �� شاه
 متأسفانه اعليحضرتا، کردم عرض. »شاهنشاهی همايون اعليحضرت ���
  .ببريم دست آن در توانيم '� و اند کرده امضا  همه

 کاری ريزه نکات، از يک هيچ دارد، آگاهی تحقيق اين ۀنويسند که آنجا �� – ١٨ 
 نوشته ديگری جای در کنون �� شده ذکر پاراگراف اين  در که ايراداتی و ها

  .است نشده
  . ۵٠٧. ص تاريخ، پيشگاه در مصدق طلوعی، محمود – ١٩ 
  .همان – ٢٠ 
  ٢۶١. ص همان، – ٢١ 
 ١٣٣٣ يا ١٣٣۵ مرداد ٢٧ اطالعات، روزنامه نوری، عميدی خاطرات – ٢٢ 

999 
    ١٧٩. ص کودتا، �� روزولت، کرميت – ٢٣ 
 گشاد را آخر سطرهای و اند گرفته سفيدمهر بود معلوم...  ديدم را فرمان« - ٢۴ 

 ولی. دادم � نشان و بود فرمان، کاش ای. شود *� سطور که  بودند نوشته گشاد
 مصدق دکتر(« ...بردند بين از هم را ���  اين کردند بمباران مرا ):�� که روزی

  )٩٢. ص بزرگمهر،  سرهنگ ���7 به »���� )�D	' در مصدق« کتاب در
 ٢۵  
 خطرناکِ  کار چنين مهم، بسيار مقام در هم آن اگرکسی، درهرکشورمنضبط، – 

� را  مسئوليتی �	���  قرار �� هر  اختيار در را خود امضای و �� �� 
ً  ترديدی، گونه هيچ � داد،  او از را امضا 
G  اساسا� ������.  

 ٢۶ – �&�� �. (۴٨٩. ص ايران، تاريخ روزشمار $�&  &�$ �D� را  ً  اشتباها
  .)است صحيح کالردشت آنکه  حال نوشته رامسر
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 را »مصدق رفراندوم « که مصدق دکتر مخالفان که گذريم �� نيز اين از – ٢٧ 
  .دانند �� ������ را ١٣۴٢ بهمن � در »شاه مرفراندو« خوانند،  �� غيرقانونی

 ٢٨ – �	
 رفراندوم  در ���... «: بود زير قرار به ����� �اعالمي آن �
 ��� ولی حضرت مبغوض شده ريزی طرح اجانب  ���� �� که برانداز خانه
  »... است حرام و فرجه، تعال � ���� 

  .��� شورای ���� ���� آيی ١٩٧ ۀماد – ٢٩ 
 ١٣٨۵ ماه بهمن در ���� نهضت نمايندگان ۀازماند� آخرين پارسا اصغر – ٣٠ 

  .درگذشت
  ۴٨٩ و ۴٨٨. �� ايران، تاريخ روزشمار ������ ���� – ٣١ 
 رييس و نويسد �� ���� رييس عنوان به را خود �استعفانام نماينده« - ٣٢ 

�  اولين در را آن �������. رساند �� ���� اطالع به ���� � � �!"#�� 
 مسترد را آن تواند �� ����� در  استعفانامه قرائت تاريخ از روز ١۵ ظرف
 و شود ��  شناخته ��#"!� مزبور وکيل مدت، اين �
�&% از $� واال دارد

 قانون طبق &� گردد �� اعالم کشور وزارت به رييسه هيأت طريق از مراتب
  )��� شورای ���� ���� آيين ١٩٧ ماده( ».نمايند اقدام  انتخابات

 و اطالعات های روزنامه اخبار از از تلخيص ۀ&%���  B,C,II  عناوين – ٣٣ 
  .���' �� ١٣٣٢ مرداد ١١ &� تير ٢۵ روزهای در  امروز ��
#� و کيهان

  . ٢٠. ص �٢ ��' ايران، تاريخ روزشمار ������ ���� – ٣۴ 
  .همان – ٣۵ 
  ١۵. ص همان، – ٣۶ 
    ٢. ص همان، – ٣٧ 
    ١٧. ص همان، – ٣٨ 
    ٢۶. ص همان، – ٣٩ 
 رأی« به ��)� »مردم آرای به مستقيم �مراجع« مزايای از ديگر يکی – ۴٠ 

 اين – سوم جهان کشورهای در خصوص به - »مردم نمايندگان  ���� در گيری
 ولی خريد؛ توان �� هستند، معدودی ۀ�'  چون را »���� نمايندگان« که است
 يک طی هم ان و  – فريبنده وسيع تبليغات �� *�(.خريد توان �%� را ��� يک

  .خريد را ها ��� �+� شود �� – طوالنی فرايند
  .  ٢۵۴. ص تألمات، و خاطرات مصدق، , دکتر – ۴١ 
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  »، رفراندوم  مصدق ، دو ديدگاه١٣٣٢مرداد « عبدهللا برهان:پی نوشت ها ����
   

   ٢۴۴ ص تألمات، و خاطرات � مصدق دکتر  -  ١
 ٢  - �-��	. �&��� � /(��   ٣٠۴ ص �...  �!�  ��"�  شدن ���  

3-  H. Katouzian (ed.) Musaddiq`s – Memoirs, London: Jebheh 1988  
�&	%� ارجاع شماره *��' و آمده »گيومه« در مستقيم قول ��� صورت به که 

  .���' �� مذکور ��)0 در کاتوزيان  دکتر  نظريات است،
  ٢٧٣ ص قشقايی، ����  روزانۀ خاطرات بحران، سالهای  -1
 طاهری دکتر ��/ و انگليسيها و شاه اختالف جريان از بيشتر اطالع برای  -2 

 �34 اين.  ٢۵٠ – �٢۵١� پيشين، ��)0 به فرماييد مراجعه ...  و داری گله و
 �� �%� دوستی ��� «$�5' �� داری گله از خان ���� که ميشود شروع آنجا از

  » .است شده معروف قدر آن که بود چه �ه انگليسی
١١۶ ��. ١. ج �����7 �64%� در  مصدق  -  �      
   ٩٩ ص پيشين،  -  ٧ 

  ش فردا، ايران  »بود؟ ناپذير اجتناب دشمن پيروزی آيا«  ���&� .	��-� - ٨
    �� ص � ١٣٧٢  شهريور  -مرداد � ٨
  ١٧٩ ص � تألمات و  خاطرات  -  ٩ 
   ٢ ج.  تألمات و  خاطرات و  دفاع  آخرين �����7  �%�64 در مصدق - ١٠. 
 ش  � �� نگاه. »�'�'8 شکنجه  طوس افشار  قاتالن ياآ«  برهان �)'� - ١١ 

   ۶١ ص �  ١٣٧۴ مرداد �٢۵
   ٣٢۴ ص � زاده احمد خاطرات تاريخ، و مصدق افرسيابی، بهرام  - ١٢ 
  ٣٠١ ص قدرت، به شاه  رضا , صعود عاليی، امير  الدين �%� دکتر - ١٣ 
 ص  �) دفتری متين دکتراحمد( وزير & �� يک خاطرات ����������  - ١۴ 

٣١٨.  
 که  لندن به  مسافرت در انگلستان �� شاه سازش جريان از ��9)� فشردۀ  - ١۵

 � ١٠ – ٩ ش ميانه، شرق هفتگی در گرديد  سوم  سسان:�   تشکيل به   ����
 است  شده ��#��   ١٣٢٧  مرداد  ٧ و تير ٣١ مورخ

   .١۵٨ ص کودتا، &� انشعاب از ای، خامه انور  - ١۶ 
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