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  وري دربارهآياد  دو

  امرداد 28قيام 
  حقوقدان -اميرفيض

 سال جاويد ايران تقديم شده است ١۴٠٠تحريراتی درسنگر وھمچنين درسايت  مردادا ٢٨دررابطه با قيام 
 امرداد ٢٨به دولت روحانی دررابطه با  آمريکاپيش کش زيرعناوين < یردارم دوتحري نجا که يادآ تا و  ١
نھا بوسيله جاويد آکه فکرميکنم ارائه  ،نھاستآتازه ترين  امرداد ٢٨سند تازه سازمان سيا درباره  و

  .ن رويداد مھم مالحظات نظری دارندآ ايران کمک باشد به محققين وکسانی که درباره

  ٢ ی استاما مسيراين تحرير فشرده دوياد اوری حقوق

  نخست بحث حق عزل دكترمصدق ازسوي شاه است 

مسئله مزبور زيربنای موضوع است که درتمامی اعتراضات به جريان عزل مصدق بفرمان شاه ديده 
نتيجه گيری ميکنند به غلط  متم قانون اساسی را درمدارتفسيری قرارميدھند و ۴۶ ميشود وگروھی اصل

   .ه شاهکه عزل ونصب نخست وزير ازحقوق مجلس است ن

اجه تمامی نداشته است اکنون مروز که ازقديم االيام امربحث ومحاين چنين بحثی ھيچگاه تمامی ندارد نه ا
   .قديم است يا حادث پايان نيافته است ن آسال يابيشترميگذرد وھنوز بحث اينکه قر ۴٠٠

ن آو درا وضع کرده ان علمای کالم ومنطق به مشکل مزبور متوجه بوده اند وقاعده خاص وقابل اجرائی
> اين صراحت درحقوق مدرن ھم مالحظه کردنی است اجتھاد جايز نيست ،درمقابل نصاين است که <

   .ن استآنص قانونی وجوددارد قاضی ملتزم به رعايت  که ھرجا

باط شخصی است ونميتواند مالک قضاوت نسبت به ماھيت حکم ناستباط اشخاص ازمتون قانونی است
. قانون متنی است که با گذرازتعاطی ن فرض شود قانون ديگرقانون نيستآرخالف قانون باشد واگ

   .الک عمل است    ِ خر م  آافکارمخالف وموافق بصورت حرف 

  >عزل ونصب وزرا بموجب فرمان همايون پادشاه استمتمم قانون اساسی که درعبارت < ۴۶ اصل
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ن غافل نيست آعقب مانده ای ازدرک رھنگ امری صريح وروشن است وھيچ فدرقانون اساسی پياده شده 
 و ه تفسيرب دليل صراحت وعدم نياز ون بحث ومجادله وتفسيررا الزم داشت آونميتوان برای فھم ودرک 

ن به آمتمم دقيقا براساس نص  ۴۶ تحيليل ھم ميتواند يکی اين باشد که درطول مشروطيت ھمين اصل
   .مده استآ در اجرا

  ه بنابراين به اعتباراينك

وبه اعتباراينكه اصل مزبور  است شاه درمتمم قانون اساسي حق عزل ونصب وزراء ازحقوق انحصاري
ه ب ازاصول متمم قانون اساسي است وحق تفسيرقانون اساسي بامجلس موسسان است نه با افراد و

عدم مشروعيت يدهد لذا بحث ـــمـــن ن راآ اعتباراينكه نص اصل مزبور اجازه احتجاج در
  .قانوني محسوب ميگرددعملي مصدق نخست وزيروقت امري مختومه وقاي آعزل 

  ابالغ فرمان عزل 

است کيفيت ابالغ فرمان برکناری  امرداد ٢٨مورد ديگری که يکی ازپايه ھای برجسته معترضين به قيام 
   .که مدعی ھستند خارج ازساعات اداری اقدام شده استمصدق بوسيله سرھنگ نصيری است 

ئين نامه ھای اجرائی نداشته باشد کيفيت ابالغ واجرای آپايه است که ھرقانونی که  رويه قضائی براين
ن آ قانون برعھده مجريان است وبه ھمين لحاظ است برای يکنواخت شده ابالغ قانون واجرای فرا گير

   .ئين نامه ھای اجرائی قانون ضميمه قانون ميباشدآقانون پيش بينی ھای الزم را کرده وغالبا بصورت 

 احکام دادگاه ھاھم به کيفيت ؛قوانين قبل ازتوشيح شاه وانتشاردرروزنامه رسمی کشور قابل اجرا نيست
   .ئين دادرسی قبل ازابالغ وگذشت مدت الزم قابل اجرانيستآ در مقرر

ئين نامه خاصی وجود آولی برای ابالغ فرمان شاه که فرمانده کل قوای نظامی کشورھم ميباشند قيد و
وکيفيت ابالغ فرامين شاه برعھده مامورابالغ کننده فرمان است بھرنحوی که خود او تشخيص بدھد  ندارد

   .عمل کند ؛شاه درست ابالغ شده است امر و که ابالغ فرمان مطمئن تر

اينکه مامورابالغ فرمان سرھنگ نصيری خودش تنھا فرمان رابه مصدق برساند يا با نيروی نظامی اقدام 
، درساعات اداری برود ويا ا بادوچرخه واصال برود يا گيرنده فرمان رابه درباردعوت کندکند پياده برود ي

اصال درخارج ازساعات اداری وحتی درغيرمحل اقامت مصدق به اواقدام کند ازاختيارات مامورابالغ 
   .فرمان است

ابالغ وساعات روز زادی درمحل آدردست است که مامورين ابالغ دادخواست ھای عليه افرادھم سابقه ای 
قای گنجی ترتيبی داده آقای احمدی نژاد که با برنامه ريزی آ ن سابقه برميگردد به شکايت ازآ را دارند و

احمدی  دالری ميھمانی به افتخار ۵٠٠) که مامورابالغ با خريدن يک بليط نطورکه گنجی گفته استآ( شد
  .ازسنگر)( بالغ کندنژاد درھمان ميھمانی سياسی دادخواست رابه احمدی نژاد ا
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  تاثير ابالغ نادرست 

را دريک چارچوب حقوقی  نھاآونميتوان گرچه ابالغ فرمان شاه با ابالغ اخطاريه ھای دولتی تفاوت دارد 
ازمراتب ابطال وتوقف اجرای حکم نيست پياده کرد ولی اساسا ايراد به کيفيت ابالغ ازطرف مدعی عليه 

  .حکوم عليه ممکن ميسازدرابرای ماداری  بلکه جای اعتراض 

  

   

  

 


