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  توضیحی درمورد عزل دکتر مصدق 

نجا که دربيانات اعليحضرت  مسئله عزل مصدق بعنوان نمونه  مطرح شده است اين توضيح مختصرراميتوان اضافه آاز
   .کرد

که منجربه عزل مصدق بافرمان شاه شد  مسئله قانونی بودن ويانبودن فرمان عزل  ١٣٣١مرداد ماه سال ا ٢٨دروقايع 
 ٨يک کميسيون  ٢٧صدق نخست وزيروقت شديدا به مجلس کشيده شد ومجلس شورايملی دراجرای اختيارات  اصل م

ه ھم اسفند ماددرتاريخ  را به جبھه ملی وصل بودند نفره متشکل ازنمايندگان منتسب به گروھھای سياسی که غالبا
فيابی حضورشاه واستماع فرمايشات شاه نفره بعد از شر ٨ماموررسيدگی وتسليم گزارش به مجلس نمود کميسيون 

ومالقات بامصدق واعالم اينکه دروفاداری مصدق به شاھنشاه ايران کوچکترين ترديدی نيست  درحمايت وتائيد مصدق 

   .رسيدــــــــنمجلس  گزارشی به مجلس شورايملی تسليم کرد که گزارش مزبور بتصويب 

مقصود ازاشاره اين مختصرورود به بحث جامع ومحدوده اختيارات شاه درنصب نخست وزيرنيست بلکه  
 قانون اساسی مشروطيت ايران بافرمودند < ۶٠استحضاربيشترخاطر اعليحضرت است که ھمانطور که ايشان درسالھای 

> قانون اساسی مشروطيت نمی بينم نآپيشرفته ترين قوانين اساسی کشورھای خارج برابری ميکند ومن ھيچ نقصی در
زاديخواھانه اعليحضرت راکامال تامين وپيش بينی کرده آن درمشروطيت ايران خواستھای مترقيانه وآاجرائی  خاصه سير

   .است

  

 


