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  هاي  حقوقي جنبه

  1332امرداد  28

  نخست وزيران سركش
  حقوقدان -اميرفيض

 ،»نخست وزيران سرکش«مقاله ای داشت زيرعنوان  ٢١۵شماره  سنگر ١٣۶٣امرداد سال  ٢٧در
مرداد تقديم ايرانياران گرامی شده بود مطالبی داشت که ا ٢٨تحريرمزبور که بمناسبت سالگرد رستاخيز 

  .ن شکل ميگيردآ استفاده از تحرير حاضر با

  امرداد  28جنبه حقوقي 

مل بردوبارزه است. بارزه يکم  که جنبه حقوقی دارد صدور فرمان عزل مصدق تامرداد مش ٢٨واقعه 
   .ستاونصب سرلشگرزاھدی 

ن بحث واظھارنظرشده است واين تحرير ھم آبارزه دوم  اقدامات اجرائی است که بقدرکافی نسبت به 
  .ن قسمت نداردآتوجھی به 

  به اتفاق به تنظيم اين تحرير

منطق ھم ھمين اصل وجود دارد  در و خرتابع اول است>آ< :اصلی محل اعتباراست که ميگويد ،درفلسفه
  مقدمات است>متفرع بر ،<نتيجه :که ميگويد

 (اصل استصحاب) خرش ھم صحيح استآمفھوم اين اصول اين است که ھرامری که اولش درست باشد 
    .خرش ھم غلط استآاولش غلط ونادرست باشد  اگر و

ھمان اصل فلسفی  بط ازنمست  »ميرود تاگنبد دوارکج   ج  خشت اول چون نھد معمارک«يت معروف  ب
   .است

دراين تحرير، اصل مزبور معيار بررسی واظھارنظر حقوقی نسبت به عزل مصدق وانتصاب سرلشگر  
قرارگرفته است. زيرااگرعزل مصدق با موازين قانون اساسی وسنت مشروطيت زاھدی به نخست وزيری 

   .منطبق باشد  بحث ھای جانبی موثردرمقام نيست

عزل مصدق وانتصاب سرلشگرزاھدی منطبق با قانون مسير اين تحرير درجھت اثبات اين مھم است که 
   .ن با اعتبار وواجد مشروعيت استآثار متعلق به آاساسی بوده و
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نخست اين اشاره بجاست که استفاده ازلفظ کودتا بھيچوجه واجد پايه ھای حقوقی نيست زيرا اصوال عدم 
 ٢٨يف وارکانی دارد که درمورد رعايت قانون اساسی ازجانب ھرکه باشد نامش کودتا نيست وکودتا تعر

   .مرداد صدق نميکندا

  ادعاي مدعيان عدم رعيات قانون اساسي 

ن درمورد عزل مصدق سخنان يکدست وپخته ندارند که اشاره آمدعيان عدم رعايت قانون اساسی ومتمم 
  .دواشاره بجاستمقصود دورميسازد وفقط يکی  از رير رانھا اين تحآبه 

چون فرمان شاه درخارج  ازساعت اداری به مصدق ابالغ شده اين امرنشان وقرينه يکجا ادعا شده که 
وديگری نوشته که چون شاه درخارج ازکشوربوده حق عزل  ،عليه دولت مصدق بوده است تاقصد کود

   .نداشته است نخست وزير را

   .نھاستآدرزمينه حقوقی استدالل واستنادات زير بن مايه حقوقی 

روھی مدعی اند که <عزل ونصب نخست وزيران کشور ازحقوق پادشاه نيست وازحقوق گ – استدالل اول

متمم  ۴۶نھا صدور فرمان نصب ويا عزل نخست وزير راکه متمم قانون اساسی  دراصل آ ،مجلسيان است
حصول رای اعتماد مجلسين شاه حق عزل ونصب وزرا بدون ميگويند مقررشده امری تشريفاتی ميدانند  و

   .راندارد

قابل عزل  سنھا درمورد کيفيت عزل نخست وزير مدعی اند  که نخست وزير فقط بارای عدم اعتماد مجلآ
 ھنگامی است  وھمچنين درمورد نصب نخست وزير ميگويند که <فرمان نخست وزيری ازطرف شاه

يالت ماشعربرتاست که مجلس به نخست وزيرمورد نظرخوداظھارتمايل کرده باشد وفرمان پادشاه م یقانون
  >نمايندگان مجلس است

ن درھيچيک ازادوارمقننه که با عزل ونصب نخست آمد وقبل  ازآپديد  ٣٢امرداد سال  نظريه باال ازبعد از
حتی درمحاکمه مصدق نيز او به استدالل باال تمسک نکرد زيرا قبال او  ؛وزير ھمراه بوده ديده نميشود

ير ژمستند (نامه به خط دکترمصدق به ھ ؛کرده بود ازحقوق شاه اعالم حق عزل ونصب نخست وزير را
عزل نخست وزير ازحقوق پادشاه است يک نخست  ،وزيردربارشاه است که به پادشاه ميگويد

  وزيرخدمتگذارانتخاب بفرمائيد)       (دکترعباس ميالنی)

  رد ادعاي باال

داب ورسومی گفته آمتمم ادعای واھی وبی محل است  تشريفات به   ۴۶ادعای تشريفاتی بودن اصل  
ميشودکه درميھمانی ويا شرفيابی ھای مھم معمول است وچيزی نيست که درقانون اساسی کشور پياده 

 ئين نامه اجراآوغالبا بوسيله  متناسب با زمان ونوع واھميت ميھمانی معمول ميگردد ، تشريفات،شود
   ؟نرا امرتشريفاتی شناختآه گرفت ودرانادي ۴۶صراحت اصل  چگونه ممکن است ميشد
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 ارتش ديگران ھم چنين اظھارنظرھای خامی داشته اند حتی ميدان راچنان خالی ديدند که فرماندھی شاه بر
رفرماندھی شاه برنيروھای مسلح امرتشريفاتی است چرا مصدق برای غصب گراھم تشريفاتی دانستند ا

   .پافشاری ميکردنقدر آيک امرتشريفاتی 

<قوه مقننه  ٢٧تشريفات انسان نيست که واجد حق بشود دراصل  ،درجايگاه حق قرارنميگيرد ،تشريفات
به پادشاه  اختصاصدارد وقوه مجريه  انشاء قانون را که حقناشی ميشود ازاعليحضرت شاھنشاھی 

بری وھوائی واعالن جنگ که <فرمانفرمائی کل قشون  ۵١و ۵٠؟ اصول دارد> اينھا ھمه تشريفاتی است
پادشاه دانسته تشريفاتی است؟ مقام تشريفاتی وکارتشريفاتی که نياز به سوگند سلطنت  حق وعقد صلح را

   .نھم سوگندی که پای تماميت ارضی واستقالل کشوروپاسداری ازقانون اساسی را متضمن باشدآ ندارد و

واضعين قانون اساسی ومتمم ذليل بودند که  جای اين صحبت ھارا نمی پذيرد  مگر  ۴۶صراحت اصل 
 ؟ وبجای استفاده ازمتمم  مطالبی راکه مدعيان امروز عنوان ميکنند درمتمم پياده کنند ۴۶بجای اصل 

نص است درمقابل نص چنين برداشتھائی حالت  ۴۶اصل    ببرند؟ رابکار تشريفاتیکلمه  قــــــح

  پذيرنيست)(نص اجتھاد  احتجاج ولجاجت رادارد

  اننآاستدالل ديگر 

ومستقيما پادشاه  نھا اين است که  نخست وزير با رائ عدم اعتماد مجلس عزل ميشود آاستد الل ديگر 
   .فاقد اين حق است

درمتمم قانون اساسی فصلی به وزراء اختصاص يافته واين باب  ،اين توضيح برای ارباب توجه بجاست
گونگی رسيدگی نھا وتقصيرات وچآام وزارت تا مسئوليت ووظائف ازاصولی که ازشرائط کلی احراز مق

   .مدهآ وھمه مدون وبصورت قانون در نھا تعيين تکليف داردآبه تخلفات 

اصلی که مجموع  اصول مربوط به وزرا درمتمم قانون اساسی است، اصلی که مربوط به انتخاب  ١٣در
نسبت به کيفيت عزل وزرا ازسوی نمايندگان مجلسين  ۶٧فقط دراصل  و ،وانتصاب وزرا باشد ديده نميشود

   .اظھارنظرکرده است

ازفصل وزرا خارج ودرفصل را متمم صريح وروشن عزل ونصب وزرا  ۴۶ولی می بينيم که دراصل 
  چرا؟ ،حقوق سلطنت پياده کرده است

 الغير ،شناخته حقوق سلطنت از اانحصار علت روشن است زيرا متمم قانون اساسی انتصاب وزرا را

  شناخته حقوق مجلسين وھم از حقوق سلطنت ھم از ولی عزل وزرا را

متمم که عزل ونصب وزرا رابموجب فرمان ھمايونی مقررکرده ھيچگونه تفسيرويا  اصل چھل وششم
منصوب قانونی مان ھمايونی وبدون رعايت  ھيچ شرط  شرط راندارد ومفھوما داللت دارد که وزرا بافر

ان وتبعه ايران بودن است (اصل پنجاه رطی که مد نظر متمم بوده ايرانی االصل ومسلمتنھا ش و ؛ميشوند
  .ھشتم) و
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اينکه مدعيان ميگويند شرط صدور فرمان نخست وزيری ويا عزل نخست وزيررای عدم اعتماد ويا ابراز 
  ن وجود ندارد.آتمايل نمايندگان مجلسين است، چنين شرطی درقانون اساسی ومتمم 

مده ناشی ازسنت مشروطيت است نه متمم قانون اساسی آچنين برداشتی که برای برخی ازمدعيان بوجود 
  شد. توضيح اينکه: واين سنت ھم دردوره اول مشروطيت بوسيله محمد عليشاه برقرار

راف تسليت به محمد عليشاه  گدرکابينه دوم مشروطيت، پس ازترور اتابک، مجلس ضمن ارسال تل
ن زمان عنوان رئيس الوزرا  آکرد که شخص کافی واليقی رابه وزارت داخله انتخاب نمايد (درازاوتقاضا 

  د.درکارنبود ووزيرداخله عمال برھيئت وزرا رياست داشت) تانظم رابرقرارساز

راسا وزيرداخله وسايروزرا را  ۴۶طبق اصل  نپذيرد و نکه ميتوانست درخواست راآ محمد عليشاه با
نفرازنمايندگان مجلس رادعوت به  ٢٠گاھی ازنظرات نمايندگان آنمايد  معھذا بمنظور انتخاب وانتصاب 

   .نھا وزيرداخله راانتخاب کندآتشکيل جلسه مشورتی نمود تا بانظر 

شاه  دند که ازوکال به ناصر الملک  ماموريت دا ن جلسه،آدوروز بعد جلسه مشورتی تشکيل گرديد در
ومحمد   ؛زاد باشدآکه او درانتخاب وزرايش  ،مت رئيس الوزرا انتخاب کندبس را د که شاه يکنفرنقاضا کت

ا يس الوزرعنوان رئ ن تاريخآ احمد خان مشيرالسلطنه رامامورتشکيل کابينه نمود واز عليشاه ھم ميرزا
ن جلسه تاريخی سنتی درمشروطيت ايران شد که شاه بجای اينکه آجريان درمشروطيت ايران باب  و

سپس فرمان ھمايونی  انتخاب ميکند و انتخاب کند فقط رئيس الوزرا را تمامی وزرا را ۴۶براساس اصل 
ابرازتمايل نمايندگان مجلس صراحت  نبنابراي برای وزرای انتخاب شده ازسوی رئيس الوزرا صادرميگردد

وسنت گرچه محترم است ولی اسقاط حق قانونی  ،قانون اساسی نيست بلکه يک سنت مشروطيت است
  .(سيرمشروطيت درايران)  .ه رادر انتخاب نخست وزير نميکندشا

  ادعاي ديگر مدعيان

<درصورتيکه مجلس شورايملی  :متمم است که ميگويد ۶٧ادعای ديگری که مطرح شده استناد به اصل 
 از ن وزيرآ ن ھيئت وياآوسنا به اکثريت تامه عدم رضايت خودراازھيئت وزرا ياوزيری اظھارنمايند، 

  .عزل ميشود>تخود ممقام 

گروھی به استناد اصل مزبور مدعی اند که چون متمم قانون اساسی دراصل مزبور به نمايندگان مجلس 
عزل بشود  لذا تاجازه داده است که باعدم رضايت ازوزير ويا ھيئت وزرا، ھيئت وزرا وياوزير مربوطه م

   .حق عزل ونصب وزير وھيئت وزرا بامجلس اسست نه با پادشاه

  استدالل باال بی پايه است زيرا:

  اصل مزبور تنھا ناظر برکنارگيری وعزل وزير ويا ھيئت وزراست که باابراز عدم اعتماد
برکنارميشوند واصل مزبور ھرگز سخنی درباره اينکه نمايندگان مجلس حق انتخاب وزيروياھيئت 

عزل رای عدم اعتماد  بهبنابراين حد قانونی اصل مزبور تنھا محدود  ، نميگويددارد وزرا را
   .نھاآوزراست نه انتخاب وياانتصاب 
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  تفويض حق عزل وزرا به نمايندگان مجلس ھيچگونه منافاتی باحق پادشاه درعزل ونصب وزرا
 ،اين حدتميز يا ميتوان گفت که واضعين متمم قانون اساسی درآ .ندارد ،مقررشده ۴۶که دراصل 

  غافل بوده اند؟
 لذا  ،تنھا مرجع صالحيت دار برای انتصاب وزرا شخص پادشاه است ۴۶نجا که طبق اصل آاز

   .پياده شده است ۴۶براساس کلی حق عزل وزير ھم ازحقوق پادشاه درکنارنصب وزير دراصل 
 ھا مورد وجود دارد که وزرا بفرمان شاه وحتی بدون رای عدم اعتماد ه درطول مشروطيت ايران د

  .اردی که دم دست است استناد ميشودکه به مو  ،معزول ازوزارت شده اند

اشتباه نشود اين موارد متعدد که بصورت يک سنت پايدار درمشروطيت ايران ثبت است  تمامی درزمان 
سلطنت احمد شاه روی داده که مدعيان ومخالفين درتمام نوشته ھايشان احمد شاه رامظھرمشروطه 

   .ورعايت اصول قانون اساسی ميدانندخواھی 

 برکنار يا وارقانونگزاری چه درزمان احمد شاه ويامحمد عليشاه وزرا بافرمان شاه انتخاب ودرتمام اد
   .نھا ازجريان مستحضر ميشدآبرخی موارد مجلس پس ازبرکناری  در ميشده اند و

  به نمونه حاضر توجه بفرمائيد 

وزرا بود بين سعدالدوله  ال<درکابينه ميرزااحمد خان مشيرالسلطنه که اوھم وزيرداخله وھم رئيس 
ن وزارتخانه اختالف سختی رويداد. مشيرالسلطنه به وزيرخارجه تکليف ميکند آوزيرخارجه وکارکنان 

   .رود ومقاومت ميکندمجلس) سعدالدوله زيرباراستعفا نمي(بدون رای عدم اعتماد  که استعفا بدھد

   :مشيرالدوله گزارش امررابه مجلس چنين داده است

خارجه بجائی رسيده بود که بين رئيس ومرئوس اختالف واقع شده بود به سعدالدوله  تکليف کاروزارت«
نی درحضورھمايو ،قايان حجج اسالم خيلی کوشش کردند رفع غائله نشدآ ،استعفا نداد ،شد استعفا بدھد

اعليحضرت ولی چون استعفا نداد  ،اه) مدلل ساختم که بھتراست سعدالدوله استعفا بدھدــد شـــمـــ(اح
  >غاز مشروطيت تا التيماتوم)آاز ٢۴(صفحه                .ھمايونی فرمودند که استعفای اوراقبول کردم

درجريانی که يک نمونه ازبيشترين است درعين اينکه مجلس شورايملی برقراربوده يعنی دچارفترت 
ه مجلس ازجريان امر مطلع مده است  چنانکه بعد ازعزل وزيرخارجآ دقيقا به اجرا در ۴۶نبوده  اصل 

شده است ودرجريان مزبور احمد شاه ھيچگاه نظر مشورتی نمايندگان مجلس راخواستارنشد  ودرکالمی 
  .مدآھمانطور که متمم تقرير کرده به اجرا در ۴۶ديگر دقيقا اصل

**  
ن زمان ھيچگونه تفاھمی آدر ،ھجری قمری صمصام السلطنه بختياری نخست وزيربود ١٣٣۶<درسال 

محافل دولتی نيز در ياغی ومتمرد ميخواند و شاه ودولت وجود نداشت احمد شاه کامال کابينه رااحمد  بين 
دولت تصويبنامه ای بشماره  ،علنا ازشاه انتقاد ميکرد وتصميمات دولت بدون اطالع شاه اتخاذ ميشد

ن پافشاری آيدانست ولی صمصام دراجرای نراخالف مصالح کشورمآصادرکرده بود که احمدشاه  ۵۴۶
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بازی ھا ل اين خلخ زد شما با خشم ميلرزيد فرياد ميکرد وقدمی به عقب برنميداشت شاه درحاليکه از
مملکت رابه خطرمی اندازيد برويد استعفا بدھيد. صمصام السلطنه درحال خروج باھمان لھجه لری گفت 

   معزول کنيد ...... مااستعفا نميدھيم شما اگرميخواھيد دولت را

 ميرزا ميز صمصام وعکس العمل دولت چنان احمد شاه راخشمگين ساخت که بالفاصلهآاقدامات مقاومت 
قای احمد آ(مختصرشده ازطوفان درايران  >حسنخان وثوق الدوله رااحضارومامورتشکيل کابينه ساخت

  )۶٣مرداد  ٢٧مشروح درسنگر( بسيارخالصه شده                            )١٠۶٠صفحه -احرار

درنيم نگاھی تطبيقی بين موقعيت مصدق وصمصام السلطنه بخيتاری شباھت تامه ای بين عزل صمصام 
   .ونخست وزيری سرلشگرزاھدی ووثوق الدوله می بينيم مصدقو

يا درھيچ کجای تاريخ مشروطيت وزندگی احمد شاه کسی مدعی شده که احمد شاه درعزل صمصام آ
يا کسی نوشته است که احمد شاه عليه صمصام کودتا آ عايت قانون اساسی رانکرده است  والسلطنه ر

   .کرد

   .خر پادشاھی که بموجب قانون اساسی حق عزل نخست وزيررادارد چه نيازی به کودتا خواھد داشتآ

مصدق را متمم که شاھنشاه  ۴۶يا عزل صمصام ونصب وثوق الدوله بااستفاده از اختيارات ھمان اصل آ
  ؟عزل وسرلشگر زاھدی را نخست وزيرساخت نبوده است

چگونه احمد شاه که بنظر مصدق وطرفدارانش يک پادشاه دمکرات ومعتقد به قانون اساسی مشروطه 

درزمان عزل صمصام   شاھنشاه ايران کودتا گرخوانده ميشود؟ ،معرفی شده دريک عمل مشترک قانونی

منحل بوسيله مصدق مشروطيت درفترت بود يعنی مجلس درکارنبود ودرزمان عزل مصدق ھم مجلس 
   .چنانکه درزمان صمصام ھم مجلس بوسيله صمصام منحل شده بود ،شده بود

**  

  نمونه ديگر 

  :تاريخ مشروطيت مينويسد

ضياء الدين طباطبائی نخست  قمری ازطرف احمد شاه به سيد ١٣٣٩رمضان سال  ١۴روز شنبه 
 ار سيد به اعتباروزيرمختارانگليس به احمد شاه جواب داد که من چون خود ،وزيرامرشد که استعفا بدھد

شروع به تمارض کرد وبه دربارحاضر نميشد لذا دسخط شاه  و ،برای مملکت مفيد ميدانم استعفا نميدھم
ا رياست وزر سيد ضياءالدين راز مملکتی ميرزا<نظربه مصالح  ؛بشرح زيردرجھت برکناری او صادرشد

  .منفصل فرموديم>

مسلح ساخت وبا محمد  تاريخ اضافه کرده که سيد ازقبول فرمان عزل استنکاف کرد واراذل واوباش را
اندامھای قم رامسلح ساخت که بطرف گذاشت که جانشين احمد شاه بشود ژ حسين وليعھد قرارمحرمانه
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ی نظامی عليه احمد شاه شرکت داشته باشند لکن باھمه اين مقاومت ھا احمد شاه تھران بيايند تادرکودتا
  (بسيار فشرده)   متمم اورا عزل وقوام رابه نخست وزيری گمارد ۴۶به استناد اصل 

ن بسيارنزديک به مقاومت مصدق نسبت به فرمان عزل آقايق ين نمونه بدان جھت انتخاب شد که دا
   .اوست

  ادعائي بسيار جديد 

   .مده استآادعائی که اکنون مطرح ميشود بسيارتازه است شايد دو ياسه سالی نيست که بميان 

ھای پادشاه درامورمملکتی وقتی  متمم کليه قوانين ودستخط ۴۵مدعی اين ادعا ميگويد  براساس اصل 
دستخط ھمان  فرمان ويان آميشود که به امضای وزيرمسئول رسيده باشد ومسئول صحت مدلول  اجرا

   .وزير است

ی که عرض وارائه نمونه ومستند شد توجه به ادعای مزبور قدری فکاھی است ولی برای بگرچه با مرات
   ؛اينکه مصداق يکطرفه رفتن به قاضی نباشد اين  توضيح بجاست

ه چيزی چراک  ،بجای بحث دراصول بھتراست به سراغ اجرای اين اصل درمورد عزل نخست وزيربرويم
  .که قابل اجرانباشد  شرط  وتعھد ھم نيست

  ؟فرمان عزل نخست وزيرراکدام وزيربايد امضا کند که مسئول صحت مدلول فرمان عزل نخست وزيرباشد

نخست وزيری ه بافرمان شاه ب اننآنخست وزير داشته ايم وتمامی  ٧٧يا درطول عمرمشروطيت که آ
   ؟مزبور مورد عمل قرارگرفته استرسيده اند حتی دريک مورد ادعای واھی 

  نخست وزيران سركش 

 ءسيد ضيا –صمصام السلطنه بختياری   ،درطول مشروطيت ايران سه نخست وزير سرکش داشته ايم
   .قای مصدقآ الدين طباطبائی و

  تبديل لوايح براي حكم حقوقي 

حقيق ميفرمايند درخواست ت ٣٢امرداد سال  ٢٨ناظربرجريان  نيانی که درراستای مراتب حقوقیِ اازاير
يق ويا دالئل ديگری درعدم تطب ،مينمايم که بنده راھم اليق دانسته واگربه مراتب اين اليحه ايرادی ميبينند
ل درپاسخ  دادن استقبا مادگی بندهآ عزل دکترمصدق با متمم قانون اساسی وسنت مشروطيت ايران دارند از

        .اجماع برسدبفرمايند که شايد موضوع به يک حکم حقوقی 

  بااحترام                                                                                                      


