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 موضوع قانون امنيت اجتماعي دكترمصدق

 ساواكارتباط آن با  و

  حقوقدان -اميرفيض

 اييا قانون تاسيس ساواک ازقانون امنيت اجتماعی دکترمصدق نشأت يافته است آدرباره اين موضوع که 
   :ميتوان چنين اظھار داشتبا استفاده ازخاطره ھای فقيرم  و زير خير بقرار

تصورميکنم که درجامعه ايرانی ھيچ چيز نميتواند به قطعيت برسد يعنی قطعيت ھيچگاه اساسا اينطور 
  .مرغ يک پادارد> راقرينه گرفتجايگزين نظرات شخصی نميشود وشايد بتوان صفت <

 ھر اسباب ويا ازافکارچيز ديگری گرفت  و دنيای علم وفکروطرح ھرچيزی را ميتوان مقدمه ويا از در
  .سخت وبجائی نرسيدن است ن بسيارآب وسيع وبدون مانع است مقاومت درمقابل قدر دامنه اين مطلو

وقانون ثبت اختراعات زيرا ھيچ معيارحقوقی وحتی عرفی برای تشخيص اين رابطه ادعائی وجود ندارد 
   .ن نيازی به توضيح نيستآطرح ھای صنعتی با ھمين انگيزه وضع شده است ولی محدوده عملکرد  و

   .ن امنيت اجتماعی مصدق به قانون  ساواک ھم يکی ازھمان ادعا ھای نامحدود استارتباط دادن قانو

مي ومكي معظ اساسا طرح امنيت اجتماعي دكترمصدق صورت قانوني پيدا نكرد وكساني مانند دكتر
ون كلي چيزي كه مخالف قان نظر از نرا مخالف قانون اساسي ميدانستند وآدكترشايگان بقائي و و

  .بگرددديگري  ارندارد هيچ نميتواند مالك يك تصميم قانونيباشد خودش كه اعتب
نچه که درتعارض بين قانون ساواک وطرح امنيت اجتماعی دکترمصدق مشھود است تفاوت واختالف آ

    .قانون تاسيس ساواک وطرح امنيت اجتماعی استموضوع وماھيت ودائره عمل فاحش در

وامل خارجی تاسيس شد وقسمت امنيت داخلی ساواک اطالعات ازفعاليت ھای ع وریآساواک برای جمع 

درحاليکه طرح امنيت   .ھم برای شناسائی افرادی که درخدمت به بيگانه فعاليت ميکردند شکل گرفت

قرائت طرح مزبور کامال نشان ميدھد که منظور  ؛مدآاجتماعی دکترمصدق برای حمايت دولت بوجود 
در مقابل اعتصاب و  ورفع مزاحمت ازدولت خودشوھدف طرح اجتماعی دکترمصدق برای استحکام 

   .بوده است اعتراض

) حضرت اشرفکتاب واالنطور که سوابق نشان ميدھد (آاينکه اساسا فکرتشکيل ساواک  موضوع ديگر
 ابتکارات قای ساليون درکتابش شکل گيری وايجاد ساواک را ازآ ؛مريکائی بوده استآيک فکروطرح 

 طرح مسئله يک سازمان جديد را ١٩۵٧درسال سازمان سيا دانسته واضافه کرده است که سازمان سيا 
   .ن مشارکت داشتآبه شاه داد وخود سازمان سيا ھم درتاسيس 
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سازمان ھای اطالعاتی کشورھا دخالت داشته ويا  نميشود باورکرد که سازمان سيا که درتاسيس بيشتر
رداری بوده که ازطرح امنيت اجتماعی مصدق نسخه ب و ناشی بی اطالع نقدرآکارشناس اعزام ميکرده 

   .کرده است

 حتی گروھی ازمخالفان دکتر ،نجا که درجامعه ايرانی ما قطعيت حکم اجتماعی مفھوم نداردآ معھذا از
د ميگوين و ،ق ميدانندتاسيس ساواک را بعلت طرح تامين امنيت اجتماعی دکترمصدبه نادرست ق دمص
نميساخت ساواک  فراھم ن اليحه امنيت اجتماعی راآ قانون اختيارات استفاده نميکرد و مصدق از اگر

   .مدآبوجود نمي

 وبوده است  ٣١تاسيس شد درحاليکه اليحه اختيارات وامنيت اجتماعی درسال  ١٣٣۵ساواک درسال 
    .دوجھت داخلی وخارجی قرارداشته اند موضوعا در

قای آ ؛ق مردود ميدانندمحققين تاريخ عصرپھلوی ارتباط تاسيس ساواک رابا اليحه امنيت اجتماعی مصد
موتی درکتاب عصر پھلوی وشادروان سياوش بشيری درکتاب ساواک به عدم ارتباط ساواک مصطفی ال

  .با طرح امنيت اجتماعی پرداخته اند

=========  

***  
تشکيل ساواک و طرح امنيت اجتماعی مصدق در زير آورده شد، تا مشخص شود طرح ساواک به طرح 

در جھت حفظ تماميت ارضی و  لی با بيگانگانن و ھمکاری عوامل داخمنظور جلوگيری از نفوذ بيگانگا
ولی طرح امنيت اجتماعی مصدق تنھا برای جلوگيری از اعتصاب و تظاھرات عليه دولت  ،امنيت ھمگانی

  ت. مصدق و آنھم درمدت محدود سه ماه بوده اس

  طرح تشكيل ساواك: نخست 

) را مطابق ساواک(تأسيس سازمان اطالعات و امنيت کشور  ١٣٣۵مجلس شورای ملی در اسفندماه سال 
  قانون زير به تصويب رساند: 

 ، برای حفظ امنيت کشور و جلوگيری از ھرگونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است ـ  ١ ماده
مت ، سشود و رئيس سازمانوزيری تشکيل می نام اطالعات و امنيت کشور وابسته به نخستسازمانی به

  وزير را داشته و به فرمان اعليحضرت ھمايونی شاھنشاھی منصوب خواھد شد. معاونت نخست

  :مان اطالعات و امنيت کشور دارای وظايف زير استـ ساز٢ماده 

  آوری اطالعات الزم برای حفظ امنيت کشور. تحصيل و جمع - الف 

تعقيب اعمالی که متضمن قستمی از اقسام جاسوسی است و عمليات عناصری که برضد  - ب 
  کنند. استقالل و تماميت کشور و يا به نفع اجنبی اقدام می
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ھايی که تشکيل و اداره کردن آن غيرقانونی اعالم شده و يا بشود جمعيتجلوگيری از فعاليت  - ج
  ھا مخالف قانون اساسی باشد. ھايی که مرام و يا رويه آنو ھمچنين ممانعت از تشکيل جمعيت

  چينی برضد امنيت کشور. جلوگيری از توطئه و اسباب - د

  بازرسی و کشف تحقيقات نسبت به نيروھای زير:  - ھـ

  ھای منظور در قانون مجازات مقدمين برعليه امنيت و استقالل مملکتی مصوب ـ بزه١  

  . ١٣١٠خرداد   ٢٢                      

  ماهدی ٢٢جنحه و جناياتی که در فصل اول باب دوم قانون کيفر عمومی مصوب  ـ ٢

  .بينی شده استپيش ١٣٠۴    

      قانون  ٣١٧و  ٣١۶، ٣١۴، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠ھای مذکور در موارد بزه ـ ٣

  . ١٣١٧درسی و کيفر ارتش مصوب دا     

  

ھای مذکور در اين قانون و ـ مأمورين سازمان اطالعات و امنيت کشور از حيث طرز تعقيب بزه٣ماده 
، رسيدگی به کليه ، در زمرة ضابطين نظامی خواھند بود و از تاريخ تصويب اين قانونانجام وظايف

  نظامی خواھد بود.  ھای دائمی، در صالحيت دادگاهھای مذکور فوقبزه

ـ انجام وظايف و تکاليف سازمان اطالعات و امنيت کشور از حيثی که ضابط نظامی ١تبصره 
موجب قانون دادرسی و کيفر ارتش بر عھده وجه مانع انجام وظايف و تکاليفی که بهھيچمحسوبند، به

ھا و مقرراتی که مربوط نامهئينچنين مواد اين قانون و احکام و آ، نخواھد بود و ھمضابطين نظامی است
، به تکاليف مأمورين نظامی و ژاندارمری و شھربانی نسبت به انجام وظايف و خدمات محوله است

  باشد. نمی

، در صالحيت دادگاه دائمی نظامی شناخته موجب اين قانونھائی که بهـ رسيدگی به بزه٢تبصره 
قبل از تصويب اين قانون در مراجع صالح ديگر تحت تعقيب ھای مزبور که شده و متھمين به ارتکاب بزه

 ھای متشکله به دادستانی ارتش، پروندهاند، ھرگاه برعليه متھمين کيفرخواست صادر نگرديدهقرار گرفته
ھای ھايی که کيفرخواست صادر شده در دادگاهشود و نسبت به پروندهجھت تعقيب و رسيدگی فرستاده می

   د.ھد شمربوط رسيدگی خوا

ـ کارمندان سازمان اطالعات و امنيت کشور، ھرگاه متھم به ارتکاب بزھی شوند که راجع به خدمت ۴ماده 
ھا داشته باشد، در حکم نظاميان و خدمتگزاران ارتش ھستند و با بوده يا مالزمه با خدمات و وظايف آن

  ھای دائمی نظامی خواھند بود. تابع دادگاه ١٣١٧رعايت مقررات قانون دادرسی و کيفر ارتش مصوب 

، با تصويب ھای داخلی و استخدامی و مالی مربوط به اين قانوننامهـ اساسنامه سازمان و آئين۵ماده 
  . ھيأت دولت قابل اجراست

 =======  
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  قانون امنيت اجتماعي محمد مصدق: طرح 

و امضاي دکتر مصدق رسيده   متن قانون امنيت اجتماعي که به موجب اختيارات شش ماھه به تصويب
اگر دقت بشود به تصويب مجلس و نمايندگان نرسيده و آنرا مصدق خودش به  -بود، به شرح زير است

 تنھايی در مقام نخست وزير امضا کرده است: 

 یھاوزير ــ رسيد و به وزارتخانهکه به تصويب دکتر مصدق ــ نخست ،اليحه قانون امنيت اجتماعي 
   :و سازمان برنامه جھت اجرا ابالغ گرديد ی، کار، کشور، دارايی، دفاع ملیدادگستر

ھا و کارگاھھاي مشمول قانون کار و بنگاھھا و کارمندان کارخانه  ھر کس کارگران -١ماده               
و تمرد و يا اخالل در نظم و آرامش نمايد، دستگير و  یعصيان و نافرمانرا تحريک به اعتصاب و 

در نقطه معين خواھد شد. در مدت  یسال تبعيد و ملزم به اقامت اجباربازداشت شده و از سه ماه تا يک
  .از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواھد بود یمحکوميت تبعيد و اقامت اجبار

و امثال آن و در مؤسسات مربوط به  یھا و ادارات دولتدر وزارتخانه تبصره ـ اعتصاب              
 ھا و راهاز قبيل آب و برق و پست و تلفن و تلگراف و راديو و بيمارستانھا و داروخانه یخدمات عموم

کنندگان به مجازات مزبور محکوم      ً                     مطلقا  [ممنوع است] و اعتصاب یو وسائل نقليه عموم یآھن دولت
  .خواھند شد

را وادار به اعتصاب و يا تحريک  یو مؤسسات عموم یھر کس کارمندان ادارات دولت -٢ماده               
 یکه در ادارات و مؤسسات عموم یبه اخالل در نظم و آرامش و يا تمرد و عصيان نمايد و ھمچنين کسان

ال و داد و فرياد و يا به رفتار و جنج یو دادگاھھا و دادسراھا برخالف نظم و آرامش و انتظامات داخل
 یو يا تحصن و يا ھرگونه تظاھر یو قضاي یتأثير قرار دادن مراجع ادار منظور توھين و ارعاب و تحت

گردد و ھمچنين مجازات درباره توطئه آنھا تعيين مي ینمايند، بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برا
اين ماده و ماده فوق معمول خواھد شد و ھرگاه مرتکب، اعمال مزبوره در  یاجرا یکنندگان براو مواضعه

  .از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواھد بود یکارمند دولت باشد، در مدت محکوميت و اقامت اجبار

و بازارھا به منظور مبارزه و  یاجتماعات در معابر عموم یاجتماعات آزاد است ول -٣ماده               
 یکه حرکات و تظاھرات آنھا ايجاد اضطراب و تشويش در افکار عموم یماعاتزد و خورد و ھمچنين اجت

از شش  یمدت معين یرا مختل کند، ممنوع است. متخلفين برا ینموده و يا نظم و آرامش و آسايش عموم
که مرتکب، مستخدم دولت باشد،  یخواھند شد. در صورت یماه تا دو سال تبعيد و ملزم به اقامت اجبار

  .از گرفتن حقوق محروم خواھد بود یحکوميت تبعيد و اقامت اجباردر مدت م

پس از بازداشت مرتکب، صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات و  یمأمورين انتظام -۴ماده               
فرستند؛ دادستان در صورت مالحظه قرينه بر توجه یتھيه و پرونده امر را نزد دادستان م یو یشناساي

و ا یيا معادل قضاي یبازداشت متھم را صادر و بالفاصله تحقيقات خود را در دادستان، قرار یاتھام فور
که عقيده بر مجرميت  یانجام و در صورت فقد دليل، دستور منع و رفع بازداشت را صادر و در صورت

يرقابل و غ یبر بازداشت متھم قطع یقرار دادستان مبنفرستد. يداشته باشد، کيفرخواست تھيه و به دادگاه م
  .شکايت است



 حقوقدان -اميرفيض -موصوقانون امنيت اجتماعی مصدق و رابطه آن باساواک                                          ۵از  ۵برگ  ٠٨/٢٧/٢٠١۵

و ھمچنين  یو مراجع قضاي یادارات دولت یگزارش مسئولين مؤسسات و رؤسا -۵ماده               
   .معتبر است مگر خالفش ثابت شود یمامورين انتظام

او حين وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است که  یھرگاه دادستان يا معادل قضاي -۶ماده               
شده صورت مجلس  یآورحاضر شده و از تحقيقات و مشاھدات و داليل و مدارک جمع در محل وقوع

  .فوق اقدام به عمل آورد ترتيب داده، طبق موارد مذکور

و خارج از  یبايد فور یباشد، رسيدگیمقام آن مدادگاه جنحه يا قائم یمرجع رسيدگ -٧ماده               
  .است یکم، بدون فاصله جريان يابد، احکام دادگاه جنحه قطعتا صدور ح ینوبت به عمل آمده و دادرس

به عھده  یمقررات اين اليحه قانون یکه حکومت نظامي اعالم گردد، اجرا یتبصره ـ در نقاط              
  .است یحکومت نظامي قطع ینظامي و حکم دادگاه بدو یفرماندار

   .از تاريخ انتشار استمدت اليحه قانون سه ماه  -٨ماده               

اين  ی، کار و سازمان برنامه، مأمور اجرای، کشور، دارايجنگ، یوزات دادگستر -٩ماده               
  است. یاليحه قانون

 یراجع به امنيت اجتماع یاليحه قانون ١٣٣١بيستم مرداد  امتيازات مصوب یبر طبق اعطا              
  شود.یبصره است، تصويب مماده و دو ت ٩که مشتمل بر 

  وزير ــ دکتر محمد مصدق. نخست ١/٨/٣١به تاريخ               

 =======  

کامال روشن است، در پی اختياراتی که مصدق با ترفند برای مدت  ٩مشاھده ميشود و در ماده چنانکه 
و پا کرده بود بدون بردن اليحه به مجلس  مجلس برای خود دستاز  ١٣٣١شش ماه از بيستم امرداد 

در مقام نخست وزير آنرا تصويب ميکند و مجلس در جريان تصويب اليحه قرار نمی  به تنھايی خودش
    گيرد.

موارد تاکيدی و تحکمی در اليحه باال قابل توجه است که چطور بدون رعايت اصول جاری در ديگر 
 برای حفظ موقعيت دولت خودش، درجھت جلوگيری از تظاھرات و اعتصاب ھا تنھا ی و با تحکمردادگست

  تنظيم شده است. 

 


