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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ اگست ١٢

 ن دستآوردھای انقالب مشروطيتھا قاتال پھلوی
  مناسبت صدو ھفتمين سالگرد انقالب مشروطه ايرانه ب

  

 تکامل و ۀانقالب بھمن با انگيز. ن، مشروطيت را دفن نکرد و نمی خواست مشروطيت را دفن کندانقالب پر شکوه بھم

 ۀعللی که نقلش در اين مقاله سخن را بدرازا می کشاند به زير سلطه تعميق انقالب مشروطيت پا به ميدان گذارد که ب

دست ه که رھبری آن ب انقالب بھمن پس از اين.  پايان انقالب ناکام مشروطيت نبودۀضد انقالب رفت، انقالب بھمن نقط

که در زدن تير خالص در دوران   آنھائیۀسلطنت طلبان و ھم.  مشروطيت را دفن کردۀمشروعه چی ھا افتاد تنھا جناز

 ايدئولوژيک خويش چنين تبليغ می کنند که گويا ۀ پھلويھا به دستآوردھای انقالب مشروطه دست داشتند در مبارزۀسلسل

ن ما ايران، قانون اساسی انقالب مشروطه اجراء می شد و اين ياران خمينی بودند که پس از غصب رھبری در ميھ

در دوران پھلويھا از انقالب مشروطه جنازه ای . باره قانون اساسی انقالب مشروطيت را دفن کردند يکه انقالب ب

ر پا گذاردن دستآوردھای انقالب مشروطيت نقش  اين سلطنت طلبان در نقض قوانين و زيۀھم. بيشتر باقی نمانده بود

در فردای . را ويران کند وقتی خمينی به ميدان آمد سنگی بر سنگ مشروطيت سوار نبود تا وی آن. اساسی داشتند

انقالب مشروطيت ھمواره اين نزاع ما بين نيروھای مترقی و پيشرو جامعه که ريشه در طبقات پائينی جامعه داشتند و 

راسی پيگير و با پشتوانه می رزميدند با رھبران فئودال و جناح راست مشروطه خواھان، نظير سردارھا و برای دموک

در يک طرف ستارخانھا، باقرخانھا، حيدرعمواغلی ھا و نظاير آنھا بودند و در طرف ديگر سپه . خان ھا ادامه داشت

مدن رضاخان و تجاوزات بی حد و حصرش به قانون اين مبارزه با روی کار آ. ساالرھا، قزاقھا، و دوله و سلطنه ھا

 مردم ايران به ۀنفع ارتجاع سياه در يک مرحله از مبارزه اساسی و سپس دستبردھای بعدی پسرش به قانون اساسی ب

 محمد رضا شاه پھلوی در ايران ھرگز قانون اساسی چه برسد به دستآوردھا و روح ۀدر تمام دوران سلط. پايان رسيد

شاه به صورت مطلق العنان حکومت می کرد و دست امپرياليستھا را از . مورد احترام نبود و قرار نگرفتبزرگ آن 

عکس ه ب. از آزاديھای مصرحه در قانون اساسی خبری نبود. باالی سر مجلس فرمايشی در غارت ايران باز گذارده بود

م را مجبور به عضويت در آن می کرد به بازار حزب فراگير رستاخيز را که شبيه حزب سراسر نازی ھيتلر بود و مرد

 سلطنت طلبان در ۀھم. س آن قرار دادأآورد و تئوريسينھای آن نظير آقايان منوچھر گنجی و داريوش ھمايون را در ر

حال . مراسم تدفين قانون اساسی انقالب مشروطيت شرکت داشتند و ھرکدام گوشه ای از اين کار ننگين را گرفته بودند

 استتاری بر بی اعتباری ۀدر پی انجام رفراندمی ھستند که پرد”  من نبودمدکی بود کی بو”مردمان با فريادھای ھمان 

 مرداد است می تواند ٢٨ ۀ ايران بعد از کودتای خائنانۀسند زير که مستخرجی از انتشارات حزب تود. سلطنت بکشد

شن کند تا مانع شوند که اين فريبکاران مجددا در پی دام تنھا گوشه ای از اين رياکاری را برای جوانان ميھن ما رو
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چسبد اين اتھام به وی نمی چسبد که وی قاتل قانون اساسی  خمينی بۀھر اتھامی که به دار و دست. اسارت ديگری باشند

  .   وی وقتی بر سرکار آمد از قانون اساسی انقالب مشروطيت جنازه ای بيش باقی نمانده بود.  ايران بودۀمشروط

  

  دستبرد به قانون اساسی

دست ه  کشور را بۀ قضائيۀ نه تنھا سرنوشت قو–ليسی قرار دارد وحکومت کودتا نه تنھا بر  وحشت انگيزترين نظم پ”

 خونخوار و به تمام معنا ھار سپرده است بلکه در عين حال دستبردھای راھزنانه به قانون –وليت ؤمشتی افراد بی مس

 اوز روز افزون به حق حاکميت مردم از طريق اين دستبردھا يکی ديگر از مشخصات اساسی آناساسی و بالنتيجه تج

  .را تشکيل می دھد

نخستين دستبرد به قانون اساسی در زمان سلطنت شاه کنونی پس از کودتای نيم بند پانزدھم :  تشکيل مجلس سنا- الف

ليسی ايران داد تا دست و پای خود را جمع کند و و پۀدستگاه از ھم پاشيه اين کودتا فرصتی ب.  زده شد١٣٢٧بھمن 

که   بھمن ھنگامی١۵در پرتو شرايط اختناق و ترور پس از .  تعرضی آماده سازدۀخويشتن را برای در پيش گرفتن جنب

ليس و نيروھای انتظامی و ايران از طرف دولت غير قانونی اعالم شد و سازمانھای آن مورد تعقيب و فشار پۀحزب تود

تحت نظر ستاد . رار گرفته بود و نيروی منظم ديگری در مقابل شاه قرار نداشت مقدمات اين دستبرد فراھم گرديدق

نمايندگان اين مجلس . سسان تشکيل يافتؤارتش که در آن موقع در مرکز قدرت قرار داشت مجلسی به عنوان مجلس م

 –اينھا دستچينی بودند از وفاداران به سلطنت . ن شدندييعتحت نظر ستاد ارتش و با موافقت تام و تمام شاه انتخاب و ت

اين ه  ستاد ارتش آنھا را بۀ وابستگان به سياستھای امپرياليستی که تنھا قدرت سرنيز– نيروھای ارتجاعی ۀعمله و اکر

نقض اصول  ”ألۀسسان مسؤعنوان رئيس مجلس مه در اين مجلس سيد محمد صادق طباطبائی ب. مجلس فرستاد

را به ميان کشيد و ادعا کرد که به منظور رعايت تام و تمام مصرحات قانون اساسی بايد مجلس سنا تشکيل ” طيتمشرو

قانون اساسی را تشکيل ۀ کلی مرده و مردود شده که اصل مربوط به تشکيل مجلس سنا يکی از اصول ب در حالی! گردد

 بر قانون اساسی تحميل شده بود پس از شکست و فرار اين اصل که با فشار محمد علی ميرزا به ملت ايران. می دھد

اما محمد رضا . وی به کلی قانونيت خود را از دست داد و در مجلس دوم به سمت يک اصل مردود و باطل شناخته شد

  .شاه احتياج  به يک تکيه گاه داشت و اين تکيه گاه به شکل مجلس سنا برای او وجود آمد

سسان مزبور عليه حق حاکميت مردم و به سود ؤاما مھمترين قدمی که مجلس م:   شاه تفويض حق انحالل مجلس به- ب

که تا آن زمان حداقل به  در حالی.  شاه برداشت عبارت بود از تفويض حق انحالل مجلسين به شاهۀحکومت مطلق

اما نه . مجلس نداشت حق دخل و تصرفی در کار صورت ظاھر اين دو مجلس از مقام سلطنت مستقل بودند و شاه قانوناً 

 بلکه برای قدرتھای استعمارگر نيز بند و بست و معامله با يک شاه –تنھا شاه به شدت خواھان کسب قدرت مطلقه بود 

 نسبتا ۀمطلق العنان در يک سرزمين شرقی مانند ايران آسانتر از کلنجار رفتن با يک دستگاه دولتی و راضی کردن عد

 گلشائيان شھرت يافت – گس دادد که با تقويت مقام سلطنت قرارداد نفت را که بعدا به قرارآنھا اميد داشتن. بيشتری بود

 شاه و –آسوده و بدون دردسر به تصويب برسانند و اصل چھل و ھشتم قانون اساسی روی مصالح و منافع طرفين 

ک از مجلسين شورای عالی و اعليحضرت ھمايون شاھنشاھی می تواند ھر ي” : ر يافتييامپرياليستھا به شرح ذيل تغ

  .”...سنا را جداگانه يا دو مجلس را در آن واحد منحل سازد

شاه که تا آن وقت به سمت بزرگ ارتشداران اختيار . اين امتياز عظيمی بود که در پناه حکومت سرنيزه به شاه داده شد

اعمال می کرد در اثر گرفتن اين اختيار ارتش را در دست داشت و از اين راه نفوذ شوم خود را بر تمام شئون مملکتی 

  .تسلط مستقيم خود را تا قلمرو قدرت مقننه نيز بسط داد
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.  در حال وقفه و تعطيل انداخت و واقعاً که به شاه داده شد بعضی از اصول ديگر قانون اساسی را عمالً  اين اختياری

  :اصل سی و ھشتم قانون اساسی چنين مقرر می دارد

ی ملی بايد رد يا قبول مطلب را صريح و واضح اظھار بدارند و احدی حق ندارد ايشان را اعضای مجلس شورا”

  .”...ی خود بنمايد أتحريص يا تھديد در ر

را نسبت به آن توصيه ” کمال امنيت و اطمينان”ی و نظری که از طرف مجلس شورا أاصل پانزدھم در اتخاذ ھرگونه ر

 در قبال  طبعاً –قدر کافی صريح و خالی از ابھام می باشد ه مون و محتوی آنھا ببا توجه به اين دو اصل که مض. می کند

دست فردی باشد که در ساير ه مجلسی که زمام سرنوشتش ب: ال مطرح می گرددؤحقی که به شاه داده شده است اين س

ود بايستد و از َشّر ول شناخته شده است تا چه حد می تواند در کار خود مستقل باشد و روی پای خؤموارد غير مس

اِعمال نفوذ اين فرد بر کنار بماند؟ فرض کنيم اکثريت نمايندگان مجلس در شرايط آزاد ھم انتخاب بشوند و به مجلس 

 اينھا آيا می توان موقعيت چنين ۀاعزام گردند، فرض کنيم اعمال نفوذ شاه در جريان انتخابات به حداقل برسد، با ھم

اختيارات شاه حتی در شرايط مساعد ھم مانند شمشير ! وطئه ھای شاه فرض کرد؟ ھرگزمجلسی را مصون از آسيب ت

کلی فلج ه دموکلس پيوسته بر فراز سر مجلس آويخته شده و در نخستين فرصت اين شمشير فرو خواھد آمد و مجلس را ب

ک مجلس مشورتی سلطنتی کلی مبدل به يه خواھد ساخت، و در شرايط ديگر يعنی در شرايط تسلط شاه چنين مجلسی ب

 که اراده و تمايل شاه آنھا را در یخواھد شد و تمام خواص دموکراتيک خود را الزاما از دست خواھد داد و نمايندگان

ئيد دستورات شاه أمقام خود نگه می دارد نخواھند توانست حتی برای نمونه ھم که شده انگشت خود را جز در جھت ت

  .ای ھيجدھم و نوزدھم چنين بوده استبلند کنند چنانکه در دوره ھ

نحو دلخواه از حق خود در انحالل ه در اينجا بايد توجه داشت که شاه در آن زمان ھنوز در وضعی نبود که بتواند ب

پايان برسد بار ديگر نھضت ه  ب٢٨که سال  قبل از اين. مجلس استفاده کند و از اين راه مجلس را در تنگنا قرار دھد

در دوران حکومت مصدق اين قوس صعودی نيروھای ملی و .  امپرياليستی در بين مردم اوج می گرفتانقالبی و ضد

خصوص  ن و کارگزاران آن با امپرياليستھا بدموکراتيک ادامه يافت  و بنا بر اين بند و بستھای پنھانی دربار  و عامال

اما .  مسلط بود نتوانست به سرانجام مطلوب خود برسدبا امپرياليسم انگلستان که در آن موقع ھنوز در ايران امپرياليسم

يک مجلس بال اراده و مسلوب االختيار گرديد که جز ه  مجلس شورا نيز مبدل ب–ر يافت ييکه شرايط تغ محض اينه ب

  .  تمايالت شاه وظيفه ای برای خود نمی شناختۀئيد عبيدانأت

   

  : تسليم ھای تازه در مقابل شاه

 و در شرايط عقب نشينی نيروھای دموکراتيک و ملی و در پناه – و سقوط دولت مصدق ]اسد[د مردا٢٨با کودتای 

ھرچه بيشتر قدرت شاه و تضعيف ھر چه ۀ حکومت سرنيزه مقدمات دستبرد ھای تازه به قانون اساسی به سود توسع

ه برداشت تشکيل مجدد مجلس اولين قدمی که حکومت کودتا در اين را. بيشتر مجلس و نقض حاکميت مردم آماده گرديد

  .را صحه گذاشتند ی دھندگان با شرکت فعال خود در رفراندم محکوميت و انحالل آنأ ھفدھم بود که نود در صد رۀمنحل

دکتر مصدق با استناد به ھمين اصل که . می شناسد” ناشی از ملت” متمم قانون اساسی قوای سه گانه را ٢۶اصل 

ن تکليف مجلسی که اکثريت آن با پشتيبانی مستقيم دربار سلطنتی ييساسی است برای تعدموکراتيک ترين اصول قانون ا

 تازه ای می زدند به آراء عمومی مردم مراجعه کرد و اين ۀعليه نھضت نجات بخش ملی ايران ھر روز دست به توطئ

تمام : ای مسلح خود می گفتولی حکومت کودتا با تکيه به نيروھ. ی به انحالل مجلس مزبور دادندأمردم بودند که ر

 اين اوست که بايد - ی و خواست شاه نبايد ارزش داشته باشدأ آراء مردم در قبال ر- بايد در دست شاه متمرکز باشدءقوا

  . قدرت تکيه زندۀبر اريک
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اران نمايندگان جبھه ملی و طرفد. اين مجلس از درباريان غير مستعفی مجلس ھفدھم يعنی گماشتگان شاه تشکيل می شد

اين گماشتگان درباری  و وابستگان به سياستھای متجاوز امپرياليستی بدون . دکتر مصدق نتوانستند در آن راه پيدا کنند

اين معنی که عمل خود ه ب: مانع و معارض قدم تازه ای در راه نقض قانون اساسی و تثبيت سلطنت مستبده شاه برداشتند

 و صدور حکم نخست وزيری زاھدی را قانونی و درست شناختند و بدين سرانه و خائنانه شاه در عزل دکتر مصدق

اينھا يکی ديگر از مظاھر . اين خيانت کوچکی نبود. طور در بست در زير چکمه ھای شاه افکندنده ترتيب دولتھا را ب

آنھا با اين .  بسياری از اصول قانون اساسی خط بطالن کشيدندربرجسته مشروطيت را بدين نحو پايمال ساختند و ب

را   حکومت مشروطه را در زير چنگال آھنين شاه افکندند تا وی بعدھا به آسانی بتواند آنۀترتيب در واقع پيکر مثله شد

  !خفه و مختنق سازد و دستور تدفين آنرا صادر کند

ه قلم دادند که می ئيد حاکميت مطلق شاه مبتنی بر اصل چھل و ششم قانون اساسی بأاين گروه فرومايه عمل خود را در ت

مفھوم اين اصل در تطبيق با ساير اصول قانون ” .عزل و نصب وزراء به موجب فرمان ھمايون پادشاه است”: گويد

کاری که شاه بايد در اين مورد انجام دھد فقط عبارتست از تنفيذ .  روشن استوليتھای دولت کامالً ؤ مسۀاساسی در زمين

اما آنھا اصل مزبور را . ی مجلس را صورت رسمی می دھدأمان، فرمان شاه ر صدور فرۀی تمايل مجلس به وسيلأر

چنين تفسيری از اصل چھل و ششم ” .عزل و نصب وزراء از حقوق و وظايف پادشاه است”:  چنين تفسير کردندعمالً 

 –طين قاجار ی انقالب مشروطيت را نفی می کرد، پادشاه  به ظاھر مشروطه را قدرتی می داد مافوق سالاتمامی محتو

اين عمل دوران خودکامگی شاه را به نحوی شديدتر از . يعنی اختيارات نامحدودی که رويه قانونی به آن پوشانيده بود

توجه به .  حکومت کودتا را محکم می ساختۀ خونريزيھای تبھکاران-ۀ ھميشه تجديد می کرد و پايه تمام عمليات خائنان

  :د نشان دھد که اين عمل تا چه حد خائنانه و متناقض با روح قانون اساسی می باشداصول ذيل از قانون اساسی می توان

ول آن ؤ مجلس در ھر جا نقض در قوانين يا مسامحه ای در اجرای آن مالحظه کند به وزير مس–اصل بيست و ھفتم 

  . بايد توضيحات الزمه را بدھدمسؤولکار اخطار خواھد کرد و وزير 

 کليه قوانين و دستخطھای شاه در امور مملکتی وقتی اجراء می شود که به امضای وزير –اصل چھل و پنجم متمم 

  . صحت مدلول فرمان ھمان وزير استمسؤول رسيده باشد و مسؤول

 مجلسين ھستند و در ھر مورد که از طرف يکی از مجلسين احضار شوند بايد حاضر مسؤول وزراء –اصل شصتم 

  .يت خود را منظور بدارندمسؤولول به آنھا است حدود گردند و نسبت به اموری که مح

 اتفاق ھيأت مشاغل مختصه وزارت خود ھستند به مسؤول وزراء عالوه بر اينکه به تنھائی –اصل شصت و يکم متمم 

  . و ضامن اعمال يکديگرندمسؤولنيز در کليات امور در مقابل مجلسين 

يت از خود مسؤولھی يا کتبی پادشاه را مستملک قرار داده سلب  وزراء نمی توانند احکام شفا–اصل شصت و چھارم 

  .بنمايند

  . مجلس شوراء يا سنا می توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند–اصل شصت و پنجم 

ت أ در صورتی که مجلس شورايملی يا مجلس سنا به اکثريت تامه عدم رضايت خود را از ھي–اصل شصت و ھفتم 

  .ت يا آن وزير از مقام خود منعزل می شودي وزيری اظھار نمايد آن ھيء ياوزرا

خوانندگان توجه می کنند که قانون اساسی در ھفت مورد با صراحت تمام و به نحوی خدشه ناپذير که نمی توان آن را با 

ی و نظر أمی دھد و ر قرار مسؤول در مقابل مجلس ت وزيران را منحصراً يأتعبيرھا و تفسيرھای خائنانه تخطئه کرد ھ

ه مجلس را در بقاء و يا انعزال آنھا معتبر می شناسد و مؤکدا مقرر می دارد که ھيچ وزير يا نخست وزيری نمی تواند ب

زيرا مطابق اصل چھل و چھارم متمم قانون اساسی . استناد دستخط شاه کاری انجام دھد يا از انجام کاری سر باز زند

اين اصل حدود و ثغور ”  . مجلسين ھستندمسؤول است و وزراء در ھرگونه امور يت مبرامسؤولشخص شاه از ”
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 است ولی به موجب تفسيری که به نفع او از اصل چھل و ششم قانون مسؤولشاه غير . اختيارات شاه را روشن می کند

 او شناخته شده  وزراء از حقوق و اختياراتھيأتيت ترين امور کشور يعنی عزل و نصب مسؤولاساسی شده است پر 

. مين کردأ مرداد و حکومت سرنيزه در محيطی مرعوب و مختنق برای شاه ت٢٨اين حقوق غاصبانه را کودتای . است

اين تجاوز صريح پادشاه به حقوق مجلس که در ه گماشتگان شاه که عنوان بازماندگان نمايندگان دوره ھفدھم را داشتند ب

باز تکرار می کنيم که اين خيانت در سراسر تاريخ .  صحه گذاشتند،اشدحکم طغيان عليه موازين مشروطيت می ب

که با يک تفسير غلط از اصلی از اصول قانون اساسی خط بطالن بر روی  خيانت اين.  ايران بی نظير بودۀمشروط

اين خيانت کار افتضاح مشروطيت را به آنجا کشانيد که . ھشت اصل مسلم از قانون اساسی بکشند و آنھا را نقض کنند

من نوکر شخص ”: دکتر اقبال نوکر وفادار شاه با گستاخی وقاحت آميز در پشت تريبون مجلس اشتلم کنان فرياد کرد

خواھد می مانم و گرنه مرخص می تا وقتی که اعليحضرت ب. نمی دھمبازی اقليت اکثريت اھميت ه ب. اعليحضرت ھستم

  ” .شوم

مجله خواندنيھا در اين زمينه با لحنی پر معنی و در غالب عباراتی که سر و کار او را با سازمان امنيت نيندازد چنين 

  :نوشت

 - مجلس–ھمان صراحت خاص خودشان بارھا در محافل و مجامع مختلف گفته اند که دولت آقای دکتر اقبال با ”

من مجری اوامر ملوکانه ھستم و مادام که اراده . مطبوعات و افکار عمومی و اين قبيل چيزھا مرا نياورده است که ببرد

  ”...فرمودند سر کار ھستم چه کسی بخواھد و چه کسی نخواھد

  : زير می رسدۀين جمله به نتيجسپس خواندنيھا از ا

دولتھا مجری اوامر ملوکانه می باشند برای . اکنون که زمام امور کشور تحت توجھات خاص شاھانه اداره می شود”

  ”.مردم چه فرقی می کند که مجری چه کسی باشد

اصول و موازين  ۀ توھين به قانون اساسی و به مردم و طعنه به ھم-بيانات دکتر اقبال در حقيقت تحقير مجلس

و ذيل مشروطيت يک نفر صدا به اعتراض بلند نکرد ” رجال صدر مشروطيت”معھذا در بين آن ھمه . مشروطيت بود

نه .  عصيان نسبت به قانون اساسی و مستلزم مجازات است- جنايت است- و به او نگفت آنچه تو می گوئی جرم است

قانون اساسی در عرض تعلق به آستان شاه کار ” پاسداران”قع تنھا ھيچگونه اعتراضی به او نشد بلکه در ھمان مو

اين اظھارات صدراالشراف رئيس مجلس سنا که می خواست در ابراز ه ب. زبونی و فرومايگی را بافتضاح می رسانيدند

  :خاکساری و عبوديت از رئيس دولت عقب نمانده باشد توجه کنيد

دوم تصويب است که از طرف مجلس . که از اعليحضرت ھمايونی استاول فکر و انديشه است : امور سه مرحله دارد”

  ”.خوبی اجراء شود و مرحله سوم انجام بگيرده انجام شده و اميد است نيات شاھنشاه ب

دست شاه و دستگاه حکومتی او بدينسان گستاخانه نقض و نفی می شود و آنوقت زبده ترين و ه حکومت مشروطه ب! آری

 نام و ۀآنکس که برازند! در خاک و خون می غلتند” ضديت با حکومت مشروطه”يھن ما به اتھام ارزنده ترين افراد م

 در ھر نقطه دنيا باشد بايد در باره چنين حکومت - آنکس که به شرافت و مقام انسانی ارزش می نھد- عنوان انسان است

 جاعل و عوامفريب قضاوت کند و -الفزن- کارھمان اندازه رياه فاسد و سيه کار و چنين شاه خون آشام و در عين حال ب

  .قضاوت خواھد کرد

  

  حق وتو برای شاه  

  قدم ديگری که که از راه دستبرد زدن به قانون اساسی به منظور تحکيم ديکتاتوری شاه و تضعيف بازھم بيشتر مجلس 

 در مورد قوانين مالی مجلس که در ویه و تذليل کامل دولتھا در قبال شاه  بر داشته شد عبارت بود از تفويض حق وتو ب
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اصل چھل و نھم متمم قانون اساسی تصريح دارد که حقوق  و وظايف .  حقوق انحصاری مجلس شورا قرار داردۀحيط

شاه در مورد قوانين مصوبه مجلس عبارت است از صدور فرمان اجرای اين قوانين به منزله جريان تشريفاتی آن و 

 ۀاين خود قرين” .که اجرای قوانين را تعويق و يا متوقف نمايد صورت گيرد بدون اين”يد کيد می کند که اين کار باأت

ً ۀمسألکه  ديگری است برای اثبات اين   توشيح قوانين برای اجرای آنھا و يا موضوع صدور فرمان نخست وزيری صرفا

آور حکومت کودتا از نمايندگان دو که در شرايط اختناق  ولی کنگره ای. جنبه تشريفاتی اين جريان را تشکيل می دھد

 در اينجا قدم ديگری در راه خيانت پيش رفت و با تصويب حق وتو برای شاه در –مجلس دست نشانده تشکيل گرديد 

موارد لوايح و قوانين مالی  اصول لرزان مشروطيت را متزلزل تر ساخت و در واقع سرنوشت دولتھا را از لحاظ مالی 

  .و تمايالت شاه قرار داد و با اين ترتيب ديکتاتوری شاه در واقع چھار ميخه و بيمه شد  دولتی در گرۀو بودج

  

  آخرين قدم در راه تعطيل مشروطيت

 ضرورت فرا رسيد وی بدون کوچکترين ۀ اين اختيارات شاه را در چنان موقع ممتازی قرار داد که چون لحظۀمجموع

يک کودتای تازه زد و با تعبيه توطئه ه  دست ب–در مقابل خود ببيند که ھيچ رداع و مانعی   بدون اين–پروا و شرمی 

  . دسيسه کاری عجالتا يک مھر خاتمه بر تاريخ حيات مشروطيت ايران گذاشتۀتازه ای از کارخان

 ھميشگی خود ضمن يک ۀ وزيران بنا به سيرھيأت ١٣۴٠ ]عقرب[ آبانماه٢٠ ۀ اشاره کرده ايم شاه در جلسکه قبالً  چنان

رفاه و آسايش مردم و ”و ” مصالح عالی ملت و مملکت”خود به ” عالقه”ه بيانات پر از الف و گزاف در زمينه رشت

خود را به ھمه اين اصول و موازين ثابت کند پای حقوق ” عالقه” ميزان که عمالً  برای اين” استقرار عدالت اجتماعی

متن بيانات او ضمن نامه ای به امضاء رئيس دفتر مخصوص   و بعداً –ادعائی خود را در انشاء قوانين به ميان کشيد 

 خود ۀ به دکتر امينی ابالغ گرديد و او نيز اين نامه را به عنوان فرمان مالک عمل خودسرانه و قانون شکنانوی رسماً 

  .قرار داد

تدليس بوده است،  -  تزوير- اشاره شده است تمامی اين جريان از سر تا پا نقض قانون اساسی جعلھمانطور که قبالً 

  .را شاه و دکتر امينی بافته اند  تبھکارانه ای بوده است که تارو پود آنۀتوطئ

 آخرين قدمی بود ۀاين عمل شاه از يک طرف طغيان جديدی بود عليه قانون اساسی و به منزل. ابتداء از شاه شروع کنيم

با تردستی مزورانه ای اين کار را انجام داد تا  و از جانبی وی - که برای نفی ھمه موازين مشروطيت برداشته می شد

  .وی خود باز بگذاردربرای روز مبادا راه گريزی بر

 حق وی در انشاء قوانين بدون حضور مجلس جز جعل و تزوير و نيرنگ ھيچ چيز ۀاستناد شاه به قانون اساسی در زمين

 ه اساس مشروطيت مرتکب می شود و از ترس اينشاه که خود متوجه بوده است چه جنايتی علي. ديگری نمی تواند باشد

خذ مشخص قانونی اين موضوع آکلی از ذکر مه  او در پيشگاه افکار عمومی برمال گردد بۀکه مبادا نيرنگ و خدع

ت و توانائی را نخواھد داشت که در اين موضوع چون أکه در ايران کسی آن جر  به اطمينان اين-خودداری کرده است

  . تحليل اين جنايت تازه بپردازدو چرا کند و به

 متمم قانون ٢٧در سراسر قانون اساسی تنھا موردی که از اين موضوع صحبتی به ميان می آيد در جزء اول اصل 

اين اصل و يا ھيچ اصل ه اگر شاه به منظور ھموار کردن راه نيرنگ و شانتاژ خود نخواسته است ب. اساسی است

که چگونگی اين جنايت نوين شاه روشن شود ما عين اين قسمت را در اينجا نقل می  ن اما برای اي–ديگری اشاره کند 

ه اول قوه مقننه که مخصوص است ب. قوای مملکت به سه شعبه تجزيه می شود ”-  متمم قانون اساسی٢٧اصل : کنيم

 و ھر يک -س سناوضع و تھذيب قوانين و اين قوه ناشی می شود از اعليحضرت شاھنشاھی و مجلس شورايملی و مجل
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عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب ه ولی استقرار آن موقوف است ب. از اين سه منشاء حق انشاء قانون را دارد

  ”     .دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورايملی استه لکن وضع و تصويب قوانين راجعه ب... مجلس

 که شاه در غياب مجلس و بدون تصويب مجلس کوچکترين با اين ترتيب کوچکترين شک و ابھامی باقی نمی ماند

در واقع .  امور مالی حتی ھمين اندازه حق به او داده نشده استۀخصوص در باره اختياری در انشاء قانون ندارد و ب

حاظ عمل  تشريفاتی دارد و از لۀ مانند توشيح قوانين جنباختياری که در اينجا برای انشاء قانون به شاه داده شده صرفاً 

 لوايح دارند و ذکر نام شاه در اين ماده تنھا ۀ رئيس دولت در حدود ھمان حقی است که دولتھا در تھيۀحق شاه به منزل

.  در راه امضاء متمم قانون اساسی اشکالتراشی می کردءبرای اسکات محمد علی ميرزا بوده است که با تمام قوا

ھمان نحو ھم ه  کنند بءی را بدون اجازه و تصويب مجلس اجراا ھيچ اليحه ھمانطور که دولتھا حق ندارند و نمی توانند

 بدون تصويب مجلس حق ندارد و نمی تواند دستور اجرای شاه به موجب صريح بند آخرجزء اول ھمين اصل مطلقاً 

بايد حدود و عالوه در مواردی که شاه بخواھد اليحه ای تنظيم و برای تصويب به مجلس بفرستد ه ب. قانونی را بدھد

 می تواند در مورد معينی اليحه ای تنظيم کند و آن) مانند دولت(مدلول اين اصل آنست که شاه نيز. ثغور آن معين باشد

وجه نمی تواند اين باشد که شاه مجموعه اختيارات قوه مقننه و قضائيه را به  ھيچ مفھوم آن ب. ی مجلس بگذاردأرا به ر

 ۀ وسيعی که سراسر قوۀتعميم دادن اين حق به چنين داير. ئيس دولت تفويض نمايديک ره  خائنانه بۀصرف يک نقش

که خود را از ھر  در واقع شاه برای اين.  مسائل مالی را در بر می گيرد بزرگترين جرم شاه استۀمقننه و قضائيه و ھم

 جابر خود را نشان می دھد و قلم  واقعی حکومت فاسد وۀقيد و بندی آزاد کند در اينجا با گستاخی جنون آميزی رخسار

  .يک حکومت مشروطه می کشده نسخ بر روی مجموع موازين مربوط ب

 کودتای تازه ای است عليه اساس مشروطيت ۀعمل شاه و تفسيری که وی خود سرانه از اصل مزبور کرده است به منزل

در .  علی ميرزا  قرار می دھدايران که حکومت شاه را از لحاظ صورت ظاھر نيز در رديف حکومت عاصی محمد

که مجلسی از قبيل  که قانون اساسی برای جلوگيری از نظاير اين دست اندازيھا پيش بينی ھائی کرده و برای اين حالی

 نتواند شاه را بيش از آنچه که ھست بر حکومت و ١٣٣۵ سال ۀ و يا کنگر١٣٢٨سسان قالبی ارديبھشت ؤمجلس م

 اين پيش بينی را در اصل پنجاه –موازين مشروطيت را از آنچه که ھست متزلزل تر کنند دولت و قانون مسلط سازند و 

 سلطنت را محدود می کند و می  ھایتاصل مزبور حدود اختيارات و صالحي. و ھفتم متمم قانون اساسی گنجانيده است

  : گويد

 در قوانين - درست توجه کنيد(اضره اختيارات و اقتدارات سلطنت ھمان است که در قوانين ح”: اصل پنجاه و ھفتم

. ”تصريح شده است) سود شاهه   يعنی پنجاه و چھار سال پيش و قبل از ھرگونه دستبردی به قانون اساسی ب-حاضره

اندک بررسی اوضاع و شرايطی که در دوران تصويب اين متمم در ايران حکومت می کرد و شرح برخوردھای 

عنوان شاه ه وی به لی ميرزا بخوبی نشان می دھد که اختياراتی که در آنزمان بمتوالی و پياپی بين مجلس و محمد ع

مجلس ھمان اندازه اختيارات را نيز برای يک شاه مشروطه مغاير با موازين . ثير اجبار بودأايران داده شد تحت ت

اندازه جانشينش محمد ه مشروطيت می دانست و برای جلوگيری از توطئه ھای محمد علی ميرزا عليه قانون اساسی که ب

رضا شاه در دسيسه و نيرنگ مھارت داشت اين اصل را در قانون اساسی گنجانيد و امتيازاتی که بعدھا در شرايط 

به خصوص . حکومت اختناق و ترور به محمد رضا شاه داده شده با اين اصل از قانون اساسی به کلی در تضاد است

 استبداد خود و با خصومت شديدی که با آزادی و دموکراسی داشت ۀق نيز با ھماگر در نظر گرفته شود که حتی شاه ساب

 محمد رضا شاه به قانون اساسی بھتر ۀ آنگاه ميزان و مفھوم دستبردھای راھزنان-ئيد کردأدر زمان خود اين اصل را ت

  .روشن می شود
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کيد می شود که ھر أن اصل چنين تدر اي.  منعکس می باشد١٣٢٨ ارديبھشت ١٨اين موضوع در اصل الحاقی مصوبه 

  . ير شامل سلطنت مشروطه ايران نمی گرددي اين تغ- ی مجلسين در قانون اساسی داده شودأيری به موجب ريتغ

 اين اصول و موازين را زير و ۀ او ھمۀ شوم و مطلقۀولی رژيم خونين شاه به منظور تحکيم ديکتاتوری جابرانه و سلط

  .ت و عامل اساسی اين ترکتازيھا شخص شاه است نقض و پايمال کرده اس–رو 

  : پس از قانون شکنی و تدليس و نيرنگ شاه قانون شکنی و خدعه دکتر امينی در برابر ما قرار می گيرد-اما دکتر امينی

کلی ه دکتر امينی با قبول آنچه که آنرا فرمان شاه نام داده است اصل شصتم و شصت و چھارم متمم قانون اساسی را ب -١

يت مبری مسؤولقض کرده است و به عالوه اصل چھل و چھارم متمم قانون اساسی را ناديده گرفته است که شاه را از ن

جمع اين دو موضوع در يک اصل مبتنی بر اين واقعيت است که .  مجلسين می داندمسؤولو در عين حال وزراء را 

بنابراين صرف عمل قبول فرمان . يار ديگری نداردی مجلسين ھيچ وظيفه و اختأئيد رأشاه جزصدور فرمان در جھت ت

 امور کشوری و سياسی جرم مسلمی است که اگر بنابود مقدمين عليه امنيت ۀو دستوری از طرف شاه  در زمين

  .حکومت مشروطه و قانون اساسی را مورد تعقيب و مجازات قرار دھند جزای آن چوبه دار بود

ھمانطور که .  فرمان نيسترا مالک عمل خود قرار داده است اساساً  ام نھاده و آنن” فرمان”را  آنچه که دکتر امينی آن -٢

ی مجلس موقوف به امضای شاه است به ھمان نحو ھم فرمان بايد دارای أصدور فرمان نخست وزيری در تنفيذ ر

ند به عنوان نامه ای که به امضای رئيس دفتر شاه صادر شده نمی توا. عنوان فرمان و به امضای شخص شاه باشد

 با صوابديد و نظر قبلی مسلماً ( که اين نامه را به عنوان فرمان شاه فرمان شاه تلقی شود و عمل دکتر امينی در اين

 . تلبيس و نيرنگ است،جا زده) شخص شاه

عطيل عملی  ادامه ايام فترت و تۀ ذکر شد احتياط را از دست نداده و کلمه ای ھم در زمينشاه در اينجا ھمانطور که قبالً  -٣

مشروطيت به ميان نياورده است ولی دکتر امينی محتوی اين نامه را تا به حد تعطيل مشروطيت تعميم می دھد و با اين 

 .عمل اصل ھفتم متمم قانون اساسی را نقض می کند

شد و اين  مجلس شورا می باۀعھده  دخل و خرج کشور صرفا و منحصرا ب-  مالياتھا- تھيه قوانين در زمينه مسائل مالی -۴

حق حتی برای مجلس سنا ھم منظور نشده و در آن اصل از قانون اساسی که نامی از مصادر انشاء قانون می آورد 

دکتر امينی با تعميم نامه شاه تا . تصريح شده است که مسائل مالی مستثنی است و شاه حق دخل و تصرف در آن ندارد

رائم ديگر او سنگينتر است و باز ھم بايد اين نکته را تکرار کنيم به حد مسائل مالی جرم ديگری مرتکب شده که از ج

ه  مشترک عليه حکومت مشروطه ايران بۀحسب يک تبانی قبلی با شاه برحسب يک توطئه که تمام اين اعمال ب

 ”.کارگردانی شخص شاه و با شرکت دکتر امينی صورت گرفته و در ھر حال شاه در مرکز اين توطئه قرار دارد

از خون . ن نتايج دستبردھای دربار پھلوی و اعوان انصارش به خونبھای انقالب مشروطيت ايران در مقابل ماستاکنو

گی تاريخ به لباس ال کرد و امروز به اميد کم حافظجوانان وطن الله دميد ولی دربار پھلوی اين الله ھا را لگد م

اساسی انقالب مشروطيت را نمی شناسد تا بتواند بر اشتباھات پسر ابله اش حتی مفاد قانون . طلبکار به ميدان آمده است

  .    آنکس که نداند و نداند که نداند در جھل مرکب ابد الدھر بماند. پدرش تکيه کند و زبان به انتقاد بگشايد

  

  )توفان(حزب کارايران

  خورشيدی١٣٩٢مردادماه 
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