
  

  مشروطه اساسي ازقانون دكترمصدق دفاعِ

  پنجم درمجلسِ دكترمصدق سخنراني كاملِ متنِ
   مشروطه ِ اساسي ازقانونِ دردفاع
  وزير نخست رضاخان شدنِ با شاه ومخالفت

  
اللَّه مجيد قسم ياد  بنده در سال گذشته در حضور آقايان محترم به كالم

عتى كه قسم خوردم مسلمان بودم آن سا. كردم كه به مملكت و ملّت خيانت نكنم
در (احترام اين قرآن برخيزند و حاال هم مسلمان هستم و از آقايان تمنى دارم به 

و در )  را از بغل خود بيرون آورده و حضار قيام نمودنديداللَّه مج موقع كالم اين
 شهد ان ا،االاللَّه اشهدان الاله: گويم ىحضور همه آقايان بنده شهادت خودم را م

من شخصى بودم مسلمان و به اين .  اشهد ان عليا ولى اللَّه،محمدا رسول اللَّه
 خصم من باشد اگر در اللَّه ساعت هم اين كالم ام و اين اللَّه قسم ياد كرده مكال

 بودم كه هستم و من همان.  خودم يك اختالف و تفاوتى حاصل كرده باشمةعقيد
لكت به عقل ناقص خود ببينم خودم چيزى برخالف مصالح مم امروز هم اگر يك

دانم كه براى حفظ مملكت و حفظ قوميت و بقاى اسالميت از اظهار  را ناچار مى
دارند غير از آقايانى  همه آقايانى كه اين جا تشريف دهبن. عقيده خوددارى نكنم

 متنوعه هستند همه را مسلمان و هواخواه مملكت و ) اديانيعني (كه از ملل 
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. توانم از اظهار عقيده خوددارى كنم دانم و خودم هم نمى حات مىطرفدار اصال
 و سوقت تابع هوى و هو دانند كه بنده حرفم ازروى عقيده است و هيچ آقايان مى

مروز هم روزى نيست كه كسى در اينجا نظريات ا. نظريات شخصى نيست
سالمى  و اگر كسى پيدا شود كه نظريات مملكتى و ملّى و ا.خرج بدهد شخصى به

  .دانم شرف و مستحق قتل مى  اظهار نكند بنده او را پست و بىخود را
اول الزم است كه بنده يك عقيده نسبت به شخص آقاى رييس الوزراء 

 اصول و ة خودم را دربارة و بعد هم عقيد؛ بعد نسبت به سالطين قاجار؛اظهار كنم
  .قانون اساسى عرض كنم

كنم كه كامال از آنها مأيوس  عرض مى بنده : راجع به سالطين قاجاراوال
جا از آنها دفاع اند كه بنده بتوانم اين تى نكرده زيرا آنها در اين مملكت خدما؛هستم
همين سلطان احمدشاه قاجار . كنم كه كسى منكر اين باشد  و گمان هم نمى؛كنم

بنده را در فارس گرفتار سه هزار و پانصد پليس جنوب كرد و پس از آنكه من 
 روز نوشت كه به تصويب جناب رييس الوزراء آقاى سيد 27عفا دادم بعد از است

. ضياء الدين استعفاى شما را قبول كردم و فورى به طرف تهران حركت كنيد
مقصودش اين بوده كه من بيايم به تهران و مرا آقاى سيد ضياءالدين بگيرد حبس 

خاصى كه براى وطن بنده مدافع اش. طور اشخاص نيستم اينبنده مدافع . كند
خودشان كار نكنند و جرأت و جسارت حفظ مملكتشان را نداشته باشند و در 
موقع خوب از مملكت استفاده بكنند و در موقع بد از مملكت غايب بشوند 

 ، از آن باالتر هم نباشد،اگر دوست حقيقى و قوم و خويش خودم هم باشد. نيستم
  .تمطور شد بنده مدافع او نيس وقتى كه اين

مند هستم و   بنده نسبت به ايشان عقيده: نسبت به آقاى رضا خان پهلوىاما
چه به ايشان عرض كردم در دانند كه در هر موقع آن ودشان مىارادت دارم و خ

خير ايشان و صالح مملكت بوده و خودشان هم تصديق عرايض بنده را 



 3

صى كه با ايشان خيلى اند، نه اينكه در حضور من فرموده باشند بلكه اشخا فرموده
ايشان يك مقامى دارند كه از من و امثال من هيچ . اند اند به آنها فرموده مربوط بوده

مالحظه ندارند اگر يك فرمايشى بخواهند در غياب من بفرمايند در حضور من 
كنم آن اشخاصى كه فرمايشات  ا عرض مىولى احتياطً. هم ممكن است بفرمايند
اند كه  كرده كه خودشان هم دانسته  حكايت از اين مىاند هايشان را به من فرمود

وده و مبنى بر مصالح ام از روى نظريات شخصى نب عرايضى كه من عرض كرده
اما اينكه . خواهى بوده است و از اين حيث ايشان به بنده معتقدند مملكت و وطن

 .شداكنم بر احدى پوشيده ب اند گمان نمى ايشان يك خدماتى به مملكت كرده
خواست  دانيم كه اگر كسى مى وضعيت اين مملكت وضعيتى بوده كه همه مى

 و اگر يك ، يا اگر كسى مالك بود امنيت نداشت؛مسافرت بكند اطمينان نداشت
دهى داشت بايستى چند نفر تفنگچى داشته باشد تا بتواند محصول خودش را 

 يك اند گرفتهدست ولى ايشان از وقتى كه زمام امور مملكت را در . حفظ كند
. كنم بر كسى مستور باشد اند كه گمان نمى خدماتى نسبت به امنيت مملكت كرده

البته بنده براى حفظ خودم و خانه و كسان و خويشان خودم مشتاق و مايل هستم 
 براى اينكه ،الوزراء رضاخان پهلوى زمامدار اين مملكت باشد كه شخص رييس

 و در ؛خواهم  امنيت و آسايش مىكت مملنفر آدمى هستم كه در اين من يك
طور چيزها را  شان ما در ظرف اين دو سه سال اينحقيقت از پرتو وجود اي

وقت ما در  ير عمومى و منافع عامه شده و هيچايم و اوقاتمان صرف خ داشته
 و بحمداللَّه از بركت وجود ايشان خيالمان ؛ايم چيزهاى خصوصى وارده نشده

اين هم راجع به آقاى .  بكنيمئي هيم يك كارهاى اساسىخوا راحت شده و مى
  .رييس الوزراء

 تغيير قانون : خودم را عرض كنمةبنده بايد عقيد اجع به اين موضوع راما
 يكى جنبه داخلى، كه بايد ؛نظر در قانون اساسى دو جنبه دارداساسى با تجديد 
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 يكى هم جنبه !كند ىفهميد تغيير قانون اساسى نسبت به امور داخلى چه اثرى م
 چه اثرى خواهد المللى بينخارجى كه بايد ديد نسبت به امور خارجى و روابط 

 ؛ قاجاريه بد استةداخلى، اگر آمديم و گفتيم خانواد ة اما نسبت به جنب!داشت
 مسلَّمِالبته امروز كانديداى .  هيچ كس منكر نيست و بايد تغيير كند؛بسيار خوب

شوند و مقام  خوب آقاى رييس الوزراء سلطان مى. ء استما شخص رييس الوزرا
تواند بگويد يك  آيا امروز در قرن بيستم هيچ كس مى. ندكن سلطنت را اشغال مى

مملكتى كه مشروطه است پادشاهش هم مسؤول است؟ اگر ما اين حرف را بزنيم 
ه ايشان پادشا. خوانده و داراى ديپلم هستند كرده و درس آقايان همه تحصيل

 و .تواند بزند  هيچ كس همچو حرف نمى.هم پادشاه مسؤول شوند آن ىمملكت م
 زيچ  الوزارا و حاكم بر همهسي سير قهقرايى بكنيم و بگوييم پادشاه است رئراگ

گوييم كه سالطين قاجار بد  ما مى.  اين ارتجاع و استبداد صرف است،است
وب حاال آقاى رييس الوزراء اند، خ اند مرتجع بوده اند مخالف آزادى بوده بوده

 مملكت ما بعد از  امروز.يمكن اگر مسؤول شد كه ما سير قهقرايى مى. پادشاه شد
خواهد سير قهقرايى بكند و مثل زنگبار  ها مى همه خونريزى بيست سال و اين

طور باشد كه يك شخص هم پادشاه  كنم در زنگبار هم اين ه گمان نمىك ـبشود 
 ايشان پادشاه و مسؤول نيستند  اگر گفتيم كه.ـ كت باشدباشد و هم مسؤول ممل

ن مقامى كه هستند  براى اين كه ايشان در اي؛ايم وقت خيانت به مملكت كرده آن
در مملكت مشروطه رييس الوزراء مهم است . توانند بكنند كار مى مؤثر هستند همه

 يك رييس  رأى عدم اعتماد مجلسةتواند به واسط پادشاه فقط مى. اهنه پادش
ايل مجلس يك رييس  تمة يا به واسط؛اش بنشيند ه در خانهالوزرايى را بفرستد ك

اى رييس الوزراء پادشاه خوب اگر ما قائل شويم كه آق. كار بگمارد الوزرايى را به
وقت در كارهاى مملكت هم دخالت كنند و همين آثارى كه امروز از  بشوند آن

 هم ترشح خواهد كرد، شاه هستند رييس كند در زمان سلطنت ايشان ترشح مى
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ام بكنند و آقا  تكه  را ببرند تكهسرمبنده اگر . الوزراء هستند فرمانده كل قوا هستند
بعد از . روم  اين حرفها نمىسيد يعقوب هزار فحش به من بدهد زير بار

 آزاديخواه ،سال خونريزى، آقاى سيد يعقوب شما مشروطه خواه بوديد بيست
رفتيد و مردم را  ه خودم در اين مملكت شما را ديدم كه باالى منبر مى بند،بوديد

 شما اين است كه يك كسى در مملكت ة حاال عقيد؛كرديد ىدعوت به آزادى م
طور باشد كه  اگر اين!  هم حاكمباشد كه هم شاه باشد هم رييس الوزراء باشد

زادى را  راه آيپس چرا خون شهدا. ستبداد صرف است ا،ارتجاع صرف است
خواستيد از روز اول بياييد  كشتن داديد؟ مى خود ريختيد؟ چرا مردم را به يب

 يك ملتى است جاهل و بايد با ،خواستيم  مشروطه نمى،بگوييد كه ما دروغ گفتيم
 ولى .نده هم نوكر شما و مطيع شما هستماگر مقصود اين بوده ب. چماق آدم شود

 و اگر مقصود اين بود كه ما خودمان را در عضو ؟سال زحمت كشيديم چرا بيست
 ما قانون ، و ارتجاع گذشتيمادملل دنيا و دول متمدنه آورده بگوييم از آن استبد

اساسى داريم، ما مشروطه داريم، ما شاه داريم، ما رييس الوزراء داريم، ما شاه غير 
ست  اا مبرّاه  قانون اساسى از تمام مسؤوليت45مسؤول داريم كه به موجب اصل 

وقت مجلس رأى عدم اعتماد خودش را به است كه هراش اين  و فقط وظيفه
قانون اساسى به يك رييس دولت يا يك وزيرى اظهار كرد آن  67موجب اصل 

وقت مجددا اكثريت مجلس يك دولتى را   آن،نشيند اش مى رود توى خانه مىوزير 
 الوزراء شاه بشود با خواهيد كه رييس خوب اگر شما مى. آورد سر كار مى
 و در دنيا هيچ سابقه ندارد كه در مملكت مشروطه ؛ اين ارتجاع است،مسؤوليت

 اين خيانت به مملكت ، و اگر شاه بشوند بدون مسؤوليت؛ مسؤول باشدشاهپاد
 براى اينكه يك شخص محترم و يك وجود مؤثرى كه امروز اين امنيت و ،است

ن صورت را امروز به مملكت داده است برود آسايش را براى ما درست كرده و اي
 كانديدايى كآيد؟ اگر شما ي هيچ معلوم نيست كى به جاى او مى. اثر شود بى
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كه ايشان بعد از آن. فرماييد ما هم ببينيمداريد و كسى را پيش خود معين كرديد ب
ت شاه غير مسؤول شدند آن رييس الوزرايى كه مثل ايشان بتواند كار بكند و خدم

 ايشان را تعقيب كند كى است؟ اگر چنين كسى ةند و بتواند نظريات خيرخواهانك
 مطيع شما ، چاكر شما،را آقاى سيد يعقوب به بنده نشان بدهند بنده نوكر شما

گر بود تا حاال سر  و ا؛من كه در اين مملكت همچو كسى را سراغ ندارم. هستم
آورده و اظهار ام مردم سر درنفر از بين تم پس امروز كه اين يك. درآورده بود

 نمدا  خودم خيانت صرف مىةدماتى هم كرده است، بنده به عقيدكند و خ ملّيت مى
س خوب است يك كسى كه بتواند پ. دياثر بكن وجود مؤثر را بالكيكه شما 

 اول چاه را بكنيد بعد منار را .معلوم كنيد بعد اين كار را بكنيدمقام او بشود  قائم
  .نسبت به امور داخلىاين . بدزديد

 البته در امور خصوصى اگر يك اشخاصى يك : نسبت به امور خارجىاما
هايى كردند آن  كارهايى كردند و يك زحماتى كشيدند، اگر اشخاص يك فداكارى

 در مجلس يك اشخاصى هستند كه البته. دهند ت و مسلم از دست نمىرا مف
 كه يك تىدانند وق رده باشند مى و اشخاصى هم كه تجارت نك؛تجارت كرده باشند

 خودش را به يك اسم معروف كرد يا يك عالمت صنعتى ةرى تجارتخانتاج
 براى اينكه آن اسم ؛دهد ين تاجر آن اسم را تغيير نمى ا،داشت كه همه را شناختند

 عرض ،باب مثال بنده، مِن. سبب شده است كه مردم به آن اعتماد داشته باشند
 كه خوب دوا »شورينم به ف يك دواخانه بود معروكنم كه در اينجا مى
 بعد از آنكه آن دواخانه را فروخت و از اين مملكت رفت آن كسى كه .ساخت مى
چرا؟ براى اين كه مشتريان اين دواخانه . مقام او شد اسم دواخانه را تغيير نداد قائم

انه يوناطى  من دواخةگفت كه دواخان اگر اين شخص مى. داعتماد به آن اسم داشتن
چندى كه گذشت و مردم كه با اين   ولى يك.رفتند  مشتريان ازبين مىداست شاي

وقت اسمش  د كه يوناطى هم مثل شورين است آندواخانه داد و ستد كردند ديدن
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قانون اساسى ما از عالمت صنعتى و .  يوناطى گذاشتةرا عوض كرد و دواخان
 تصادف و ثىساسى ما با يك حوادقانون ا. اى كمتر نيست اسم يك دارالتجاره

 .مقابله كرده است كه اين حوادث در يك قرن در اين مملكت پيدا نشده است
 ةقاومت كرده و خودش را معروف جامعقانون اساسى ما وقتى با اين حوادث م

دانند كه  ملل كرد اصولى را داراست كه به موجب آن اصول تمام ملل اروپا مى
دانند اگر يك   مردم مىة و هم.دده را به مجلس حق مىقانون اساسى يك اموراتى 

قانون اساسى  34دولتى پيدا شود و يك عهدنامه ببندد آن عهدنامه به موجب اصل 
تجارتى و ) انحصار(ها، اعطاى امتيازات  نامه بستن عهدنامه و مقاوله«گويد  كه مى

بايد به تصويب كه طرف داخله باشد يا خارجه نعتى و فالحتى و غيره اعم از اينص
ها صالح دولت  هايى كه استتار آن  ملّى برسد، به استثناى عهدنامهوراىمجلس ش

داند كه بايد به تصويب مجلس   ملل مىةدانند يعنى جامع ، همه مردم مى«دباش مى
استقراض دولتى به هرعنوان كه باشد «: گويد كه مى 25 و همچنين اصل .باشد

صويب مجلس شوراى ملّى خواهد ا اطالع و تخواه از داخله خواه از خارجه ب
ساختن «: گويد را هم كه مى 36اصل . اند اند و فهميده  اين را هم همه خوانده،» شد
هاى آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانى اعم از راه

دانند قانون   همه مى.»  به تصويب مجلس شوراى ملّى استداخله و خارجه منوط
اسى يك اصولى را دارا است و يك معروفيتى را پيدا كرده است كه اين اس

 يعنى ؛كنم در هر موقعى براى هر قانونى پيدا شود معروفيت را بنده گمان نمى
خواستند با ما يك   وقتى آن اشخاص كه مى.غالبا با يك مشكالتى تصادف كرده

اند كه يك قانون اساسى  اند ديده معاهده بكنند به يك اصل قانون اساسى كه رسيده
 بنابراين قانون.  و يك مجلس و يك تصويبى هم به رأى مجلس الزم استاست

 بنده حتى المقدور تا ة معروفيتش به عقيدةاساسى يك اصولى دارد كه به واسط
مگر با بودن يك شرايطى .  حياتى و مماتى پيدا نشود نبايستى تغيير دادةيك قضي
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  .اساسى استكه الزم براى تغيير قانون 
گويم  ام را مى طلبم كه عقيده  من خدا را به شهادت مى! تو شاهد باشخدايا

. دانم و تغيير قانون اساسى را مخالف با صالح ملّت و مملكت و اسالميت مى
 كه شخص ي و هر آدميخواه قانون اساسى را هر آدم مسلمان و هر آدم وطن

 و نفع مملكت حفظ حد براى صالخان پهلوى ارادتمند است و عقيده دارد بايرضا
 خرابى بيفتد كه اگر قانون اساسى متزلزل شد ممكن است مملكت به يك. كند

وقت رضاخان پهلوى هم هرگونه حكومتى را دارا باشد مطلوب  آن. مطلوب نباشد
دانم كه قابل تغيير نباشد بلكه  بنده قانون اساسى را يك قانون الهى نمى. نيست

 و بشر هم او را بايد تغيير بدهد ولى وقتى يك دانم  بشرى مىقانون اساسى را كار
كار ب و محاسنش سنجيده شود و عجله درضرورت تامى پيدا كند و تمام معاي

 ولى نه به يك ؛نباشد و با اشخاصى كه خيرخواه مملكت هستند مشورت شود
. شود ر نشود مملكت فالن مىب خبيثه بيخة له و شتابى كه امروز اگر اين شجرعج
گويم ضرورى است ولى  حاال بنده هم مى. دانم  بنده ضرورى و فورى نمىار اين

دانم كه شما يك قانون اساسى را كه در واقع استقالل ما را حفظ  فورى نمى
كند، امروز كه  كند و يك قانون اساسى كه اسالميت و قوميت ما را حفظ مى مى

 و البته آقايان محترم .دانم ح نمىبنده كه صال. هزار طور ايراد هست تغيير بدهند
هم مقصودشان اين نيست كه يك مواد از قانون اساسى را تغيير بدهند كه در 

 قانون اساسى ةطور تغيير ماد ولى عرض كنم كه اين. ى مؤثر باشدالملل سياست بين
كند، كه هر   و متزلزل مىكلّى سست شود كه قانون اساسى را به بقه مىيك سا

 اين اصولى را كه بنده براى شما خواندم اين اصولى بيايداراده كرد، نفر  ساعت يك
در صورتى كه مجلس رييس  .كند تغيير بدهد چيز ما را تأمين مى مهرا كه ه

نداشته باشد و يك وكالى بدون فكرى فكر نكرده بيابند اينجا رأى بدهند كه ما 
 يك ه چيزى نيست ك قانون اساسى يكـ خواهيم قانون اساسى را تغيير بدهيم مى
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قانون . خواهم قانون اساسى را تغيير بدهم اش بيايد و بگويد مى كسى ازتوى خانه
خواهيد   و چه چيزش را مىطور بايد تغيير داد هاساسى را بايد فكر كرد و ديد چ

  خواهيد تغيير بدهيد؟  چه موقع مىتغيير بدهيد و در
 شاه راييس الوزراء خواهيد آقاى ر بعد هم بنده عرض كردم شما كه مى
  .كنيدخواهيد بالاثر  بكنيد، ايشان يك وجود مؤثرى هستند كه مى

 خودم بود و آنچه در ةطلبم كه آنچه گفتم عقيد هادت مىخدايا تو را به ش
بوسم و  آقايان را مى) يعني آستانِ درِ( عتَبةگويم و اينجا  خير مملكت است مى

  .شوم مرخص مى
از مجلس بيرون رفت تا در تغيير قانون اساسي مصدق در پايان سخنراني (

  )شركت نداشته باشد
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