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چکیده
یکی از دغدغه هاي اصلی حکومت کودتا نحوه ي بر خورد 1332مرداد 28با پیروزي کودتاي 

با دکتر محمد مصدق نخست وزیر ساقط شده ي ایران بود. از آنجایی که رژیـم پهلـوي تـأخیر در    
محاکمه ي مصدق را به زیان موجودیت خود می دید بر آن شد تا با محاکمه و سـپس محکومیـت   

ایران و هواداران آن را از صحنه ي سیاسی کشور حـذف کنـد. در ایـن راسـتا     مصدق، نهضت ملی 
رژیم براي محاکمه ي مصدق دادگاه نظـامی تشـکیل داد. مصـدق تشـکیل دادگـاه علنـی را بـراي        
محاکمه ي خود به فال نیک گرفت و آن را به فرصتی براي دفاع از خود و نهضت ملی ایران تبدیل 

گـزاري جلسـات   کشید. سیر برم کودتا و حامیان خارجی آنرا به چالش نمود و با دفاعیات خود رژی
محاکمه ي مصدق و یارانش در دادگاه نظـامی و الیحـه دفاعیـه و واکـنش هـاي او و هـوادارانش       

موضوع این مقاله است.
نظامی،مصدق،محاکمات تاریخی.مرداد،دادگاه28ایران،تاریخ،کودتاي:کلید واژه ها
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مقدمه
ــا پیــروزي ــاي ب ــده وي و بازداشــت دکتــر مصــدق1332مــرداد ســال 28کودت ،مســأله آین

یـا  تسـلیم و کودتاچیـان وحامیـان خـارجی آنهـا بـود. حـذف،      ییکی از دل مشـغولی هـاي اصـل   
ــا   ــرآورده شــدن دو هــدف اصــلی آنه ــراي ب ــی -خنثــی ســازي مصــدق ب ســرکوبی نهضــت مل

ضــروري -ریکــا مــی خواســتندت آن گونــه کــه انگلســتان وایــاالت متحــده امفــوحــل مســـأله ن
بود زیرا با وجود مصدق بـه عنـوان رهبـر اصـلی وقهرمـان ملـی کـردن صـنعت نفـت آنهـا نمـی            

بـه زعـم آنـان محاکمـه ي مصـدق ویـارانش مـی        .توانستند بـه ایـن اهـداف خـود دسـت یابنـد      
بیشــتر از شــاه ونخســت ]1[توانســت زمینــه را بــراي دســت یــابی بــه ایــن اهــداف فــراهم کنــد.

امریکایی ها بر این محاکمه تاکید داشتند .-زاهدي-کودتاییشوزیر 
ــن (  ــوي هندرس ــران  Loy . w .Hendersonل ــا در ای ــفیر امریک ــه در دوران -) س ک

-نخست وزیري مصدق نتوانسته بـود در مـورد خریـد نفـت ایـران بـا او قـراردادي امضـا کنـد         
دولـت هرچـه زودتـر بایـد بـه      ه شـاه ایـران توصـیه مـی کـرد کـه       ) بـ 183-185، 1376نجاتی :(

سرعت وبـا قاطعیـت مصـدق را محاکمـه کنـد زیـرا تردیـد وتـأخیر در ایـن کـار مصـدق پیـر را            
بــه یــک اســطوره تبــدیل خواهــد کــرد. در داخــل کشــور نبــز کســانی همچــون عبدالقــدیر آزاد   

ــه راه مصــدق -ســبزواري ــاران نیم ــدام او   -از ی ــتار اع ــه خواس ــه بلک ــان محاکم ــا خواه ــه تنه ن
ــاد ــتگان    ومص ــود کش ــه س ــش ب ــوال وامالک ــهداي   -ره ام ــان ش ــول خودش ــه ق ــرداد 28-وب م

)240، 1372(کاتوزیان:بودند.
محمد رضا پهلوي کـه دسـت یـابی مجـدد بـه تـاج وتخـتش را مـدیون امریکـایی هـا مـی            

.بـر ایـن اسـاس او    .دانست بر آن شد تا هر چه زودتر بـه خواسـته آنهـا جامـه ي عمـل بپوشـاند      
ــو ــود  در در شــرایطی کــه هن ــا نگذشــته ب ــروزي کودت ــاه بیشــتر از پی 1332شــهریور22ز یــک م

دســتور محاکمــه مصــدق وســر تیــپ ریــاحی ریــیس ســتاد ارتــش دوران نخســت وزیــري او را  
اً از زاویــه قضــایی مــورد  بررســی قــرار داد  صــادر کــرد. مســأله محاکمــه مصــدق را نبایــد صــرف

صـر کودتـاچی بـا نهضـت ملـی تلقـی       همـه جانبـه ي شـاه وعنا   دشـمنی بلکه بایـد آن را تـداوم   
نمــود. قــدر مســلم اگــر مصــدق شــیوه اي آشــتی جویانــه بــا رژیــم در پــیش مــی گرفــت رفتــار  

)12، 1379(بزرگمهر : رژیم وسیر محاکمه ي او روند دیگري را دنبال می کرد .
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مصدق وتداوم مبارزه در دادگاه نظامی
یار مسـرت بخشـی بـراي مصـدق بـود.      خبر تشـکیل دادگـاه و البتـه از نـوع نظـامی آن خبـر بسـ       

:وي پس از آگاهی از این خبر چنین گفت
ایی کـه  هگفتهانازاست بگویم وبودهمقدر شد دادگاههایی  تشکیل دهند که بتوانم  اعمالم را که در خیر مردم« 

)184-185، 6137(نجاتی : .»کنم بچینند جلو گیريناصواببرگ هاییممکن بود مجهول بماند و بر او شاخ و
همان گونه که بعدها معلوم شد محاکمه علنی مصدق یکی از بزرگ ترین اشتباهات شـاه بـود   
زیرا در این دادگاه به جاي اینکه دادگاه مصدق را محاکمه کند ، این مصدق بود که رژیـم کودتـا را   

سـناتورهاي مخـالف مصـدق و   به محاکمه کشید. البته کسانی همچـون ابـراهیم خواجـه نـوري از     
همچنین هندرسن علنی بودن دادگاه را یک اشتباه محض اعالم کردند. خواجـه نـوري محاکمـه ي    
یک پیر مرد علیل را به دست نظامیان چکمه پوش بهترین وسیله تبلیغات براي مصدق در جامعه ي 

یک توده ها معرفی ضعیف نواز ایران می دانست وهندرسن نیز دفاعیات مصدق را عاملی براي تحر
به رغم این توصیه ها در آن شرایط وبا توجه به فراگیـر بـودن   ) 1378،563( آبراهامیان :می کرد.

نهضت ملی وحساس بودن افکار عمومی ایران وحتی جهان نسبت به سر نوشـت مصـدق ، امکـان    
محاکمه ومحکومیت وي در یک دادگاه در بسته ي نظامی بسیار سخت بود.

بر کیفر خواست مصدق با همه تالش هاي دستگاه امنیتی رژیم کودتا با واکنش شدید انتشار خ
به دعوت بنیانگذاران نهضت مقاومت ملـی کـه   1332مهر 16هواداران مصدق مواجه شد. در روز 

پس از کودتا وتوسط عده اي از یاران مصدق همچون آیت اهللا طالقانی ، مهندس مهدي بازرگـان ،  
، در )110-111، 1371(نجـاتی :  خلیل ملکی وکریم سنجابی به وجود آمده بودداریوش فروهر ، 

تهران وچندین شهر دیگر گروههایی از مردم در اعتراض به این محاکمـه فرمایشـی دسـت از کـار     
علیه دولت کودتا ومحاکمه مصدق بـه تظـاهرات   » مصدق پیروز است « کشیدند وبا سر دادن شعار 

7شهریور آغاز شـده وتـا   26پیش از این ، بازپرسی از مصدق از) . 188، 1376(نجاتی : پرداختند
مهر در پنج جلسه ودر حضور دادستان ارتش سرتیپ آزموده بر گزار شده بود. مصـدق در جریـان   

ضـمن اعتـراض بـه اقـدام غیـر      بازپرسی خود را همچنان نخست وزیر قانونی ایران معرفی کرده و
اصالت دست خط شاه مبنی بر این عزل نیـز ایـراد وارد سـاخته ودر    قانونی شاه در عزل خود ، در

این خصوص گفته بود :
در نظر به اینکه دست خط طوري تنظیم شده بود که اصالت آن مورد تردید بود و علت تردید هم این بـود کـه   « 

که ورقه قبل از ردیقین می کهر کس دست خط را می دیدسطر آخر کلمات طوري به هم نزدیک وفشرده شده بود که
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نوشتن دست خط توشیح شده است (سفید مهر ) و نزدیک شدن کلمات از این نظر بود که دست خط خاتمه پیدا کنـد  
]2) [225، 1379(مصدق:. »]ازمحل امضاي شاه فراتر نرود[و از محل توشیح تجاوز نکند

که در جریان آن مرداد26و25مصدق در چهارمین جلسه ي باز پرسی خود در مورد حوادث 
مردم مجسمه هاي رضا شاه وپسرش را پایین کشیده بودند واو به عنوان نخست وزیر در این زمینه 

واکنشی از خود نشان نداده بود نیز چنین گفت :
رضا شاه را انگلیسی ها آوردند وبردند. او قبل از اینکه سر کار بیاید دیناري نداشت و وقتـی رفـت بـه غیـر از     « 
ششصد رقبـه از امـالك مـردم را    پنج هزار وهشت میلیون تومان پول نقد وی که در بانک لندن داشت پنجاه وپول های

که به زور تصاحب کرده بود به پسرش داد. ملت به مجسمه اشخاصی احترام می گذارد که آن اشخاص هم براي ملـت  
»که ملت بخواهند دوباره مجسمه را بر پا کننـد. رضا شاه براي مردم این مملکت ارزشی قایل نبودارزشی قایل باشند و

).5-1363،55(جهت اطالع بیشتر از محتواي جلسات بازپرسی  وسخنان مصدق در این جلسات رك:  بزرگمهر: 
دقیقه به طول انجامید ، همه ي 35ساعت و19مصدق در پنج جلسه باز پرسی که در مجموع 

شـام سـرباز خانـه هـا ، پـایین      نام شاه از دعاي صبح واتهامات خود از قبیل صدور دستور حذف 
آوردن وشکستن مجسمه هاي رضا شاه ، حذف سرود شاهنشاهی از برنامه رادیو ، دسـتور تشـکیل   
متینگ براي اهانت به مقام سلطنت ودر مجموع بر هم زدن اساس حکومت ومسلح کردن مـردم بـر   

، د از اتمام جلسات بازپرسی و تفهـیم اتهـام   بع)16، 1367( بزرگمهر : ضد سلطنت را رد کرد.
در تـاالر آیینـه سـلطنت آبـاد کـه      1332آبـان  17نخستین جلسه ي دادگاه نظامی در روز یکشـنبه  

مصدق در آن جا تحت باز داشت بود تشکیل شد . سرلشکر نصراهللا مقبلی ریـیس دادگـاه و چهـار    
ان دادستان در جلسات دادگاه حضور داشت . سر تیپ دیگر از اعضاي آن بودند . آزموده نیز به عنو

مصدق در اولین جلسه دادگاه وبه دنبال تقاضاي رییس دادگاه براي معرفی خود گفـت : مـن دکتـر    
محمد مصدق نخست وزیر قانونی ایران هستم واین سیاست خارجی استعمار وامپریالیسم ونوکران 

داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشانده است . 
ترین اعتراض مصدق در اولین جلسات دادگاه مسأله ي عدم صالحیت دادگاه بـود . او بـا   مهم

قانون اساسی که مطابق آن محاکمه ي نخست وزیـر در صـالحیت دیـوان عـالی     96استناد به اصل 
کشوراست واتهام او اتهام سیاسی است وباید در حضور هیـأت منصـفه بـر گـزار شود،مشـروعیت      

برد وگفت اگر بنا بود پادشاه هروقت که خواست نخست وزیر را عزل ونصـب  دادگاه را زیر سؤال 
کند  دیگرمشروطیت معنی ومفهومی نمی یافت وهمین کار را سالطین استبداد هـم مـی کـرده انـد     

وهیچ وقت دیده نشده که با وجود مجلسین ( شوراي ملی وسنا ) شاه نخست وزیر را عزل کند . 
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خود مرتب به قانون استناد می کرد وشواهد وحوادث تاریخی دکتر مصدق در جلسات دفاعیه
ایران را بیان می نمود وحقایق را افشا می ساخت . از آنجایی که بیان این موارد جـو دادگـاه را بـه    
زیان محاکمه کنندگان تبدیل می کرد رییس دادگاه مرتب کالم او را قطع می کرد واخطـار مـی داد   

د . دادگـاه نظـامی بـا توجـه بـه تظـاهرات اعتـراض آمیـز مـردم          که خارج از موضوع صحبت نکن
وهمچنین تعطیلی بازار وبرخی کارخانه ها ودانشگاهها ودبیرستانها بر آن شد تـا رونـد محاکمـه را    

ر این اسـاس ریـیس دادگـاه از سـرهنگ جلیـل      ب).372، 1365( نهضت آزادي : سرعت بخشد . 
ل کرده ي رشته حقوق بود خواست تـا از موکـل خـود    بزرگمهر وکیل مدافع تسخیري او که تحصی

دفاع کند . مصدق سخت به این امر اعتراض کرد وگفت این مرد چه اطالعـی دارد کـه بخواهـد از    
پـدر  :« من دفاع کند ، من خودم از خودم دفاع خواهم کرد وسپس رو بـه بزرگمهـر نمـود وگفـت     

)1376،198(نجاتی :» .سوخته باشی اگر حرف بزنی
آزموده دادستان ارتش در بر خورد با مصدق فحاشی هاي زیادي مـی کـرد . مصـدق نیـز در     
برابر برخوردهاي او رفتارهاي جالبی از خود نشان می داد . به عنوان مثال او در یکی از روزهـا در  

ودست وکـیفش را زیـر سـرش گذاشـت . ایـن      زمان تنفس جلسه روي نیمکت دادگاه دراز کشید
بزرگمهـر بـا ایـن    )109، 1379( بزرگمهر : حرکت او عصبانیت شدید آزموده را به دنبال داشت .

که مصدق به او گفته بود تو وکیل دادگاه هستی و وکیل من نیستی به دنبال تهدیـد تیمسـار اخـوي    
مصدقی هستی ، نـاگزیر از دفـاع از مصـدق    که گفته بود : اگر از مصدق دفاع نکنی معلوم می شود 

گمهر که بعد از این بیشتر نقش رابط میان مصدق و هـوادارانش  ربز)1363،153(بزرگمهر : شد .
را ایفا می کرد در زندان به حضور مصدق رسید واز سکوت دولت ومحاکمه او اظهار تأسـف کـرد   

( بزرگمهـر :  زنده بمانم وحقایق را بگـویم .  اما مصدق به او پاسخ داد : آقا بهتر از این نمی شد که
1379 ،35(

همان ایرادات مصدق را در مورد عدم صالحیت دادگاه تکرار کرد. مصدق بزرگمهر در دادگاه
صفحه تنظیم کرد و پس از قرائت آن در پیامی خطاب بـه جوانـان   26خود الیحه دفاعی اش را در 

ت خارجیان نشده و دست آنان را از منافع ملی ایران کوتاه گناه خود را این دانست که تسلیم تمایال
کرده است. او در ادامه، حکم محکومیت خود را تاج افتخاري براي خـود دانسـت. آزمـوده نیـز در     
مقابل مصدق را یاغی ، بی ایمان و دشمن شاه ومملکت معرفی کرد ومحاکمه ي او را از افتخارات 

) آزموده در جلسات هشتم تا شانزدهم دادگـاه پیرامـون   199-201، 1376خود شمرد.  ( نجاتی : 

www.SID.ir
www.SID.ir


فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال سوم.شماره یازدهم                                              ١٩۶

کیفر خواست صحبت کرد. وي در این جلسات مصدق را به نامسلمانی وخیانت به اسالم متهم کرد 
ودر نهایت صدور حکم اعدام را براي او تقاضا نمود. با این همه مصدق با نکته دانی هـا و درایـت   

ابتکار عمل را در دادگاه به دست داشت. تـداوم ایـن وضـعیت    فوق العاده اش در بسیاري از مواقع
وافشاگري هاي مصدق باعث شد تا آزموده وي را تهدید کند که در صـورت ادامـه ایـن وضـعیت     
جلسات دادگاه را به صورت غیر علنی بر گزار خواهد کرد. مصدق بدین جهت که مبادا دادگاه غیر 

بمانند وفرصت گفتن حقایق را از دست بدهـد نـاگزیر   علنی شود ومردم از جریان محاکمه بی خبر
شد تا از بیان برخی مطالب خوداري کند. خود او در این باره نوشته است :

چند بار در هر دو دادگاه بدوي وتجدید نظر نظامی به سري شدن محاکمه تهدیـد شـدم و مـن بـراي ایـن کـه       « 
از گفـتن بعضـی   » ماال یدرك کله ال یترك کلـه « انند به مصداق دادگاه سري نشود و مردم از جریان محاکمه بی خبر نم

)1379،299(مصدق : » حقایق امساك کردم . 

یاران مصدق در دادگاه
جلسات بیست دوم وبیست سوم دادگاه به احضار شهود اختصاص داشت. گردانندگان دادگـاه  

قط شده ي او ، اعضاي جبهـه  تالش می کردند یاران وهمکاران مصدق از قبیل وزراي کابینه ي سا
ملی ومسؤلین رده باالي اداري وانتظامی دوران نخست وزیـري اش را کـه بعضـی از آنهـا زنـدانی      
بودند به بهانه ي شنیدن سخنان شـهود ودر واقـع بـا هـدف ایجـاد اخـتالف ویـافتن تناقضـات در         

ن افـراد در دادگـاه   برابرمصدق قرار دهند وانسجام رهبران نهضت ملی را متزلزل کننـد. حضـور ایـ   
ونحوه ي شهادت دادن وبر خورد آن ها با مصدق آزمون بزرگی براي شناختن یاران واقعی مصدق 
به شمار می رفت. در این میان چهارده تن از همکاران وهمفکران مصدق شامل شش وزیـر کابینـه   

د پایـه ي دیگـر   ي او ، سه فرمانده ي نظامی وانتظامی ، سه نماینده ي سابق مجلس ودو مسؤل بلن
به عنوان شاهد به دادگاه احضار شدند. ( براي اطالع از اسامی و نحوه ي شهادت دادن این افراد ر. 

). 407-2/693، کتاب اول، ج 1363ك : بزرگمهر : 
لطفی وزیر دادگستري کابینه ي مصدق در این احضار به امید نجـات ، از کارنامـه ي مصـدق    

راه ورسم چند ماه آخر حکومت او نشان داد. وي در پاسخ به سؤال حمایت نکرد وخود را مخالف 
آزموده که چرا استعفا ندادید گفت :چند بار استعفا دادم اما هر بار با تهدید مصدق مجبور به ادامـه  
ي کار شدم. آزموده انتظارداشت که مصدق پاسخ شدیدي علیه لطفی بدهد امامصدق بـراي خنثـی   

، 1357لطفی در دوران وزارتش تعریف واظهار رضایت کرد. (صدر : کردن نقشه ي او از خدمات
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) مصدق بعد از سخنان بشیر فرهمند ریـیس سـابق اداره تبلیغـات رادیـو نیـز گفـت :هـر چـه         39
) سـرهنگ حسـینعلی   543، 1363همکاران من بگویند مورد تصدیق من هم هسـت. ( بزرگمهـر :  

پ نصراهللا مدبر رییس شـهربانی کـل کشـور در آخـرین     اشرفی فرماندار نظامی سابق تهران وسر تی
روزهاي نخست وزیري مصدق نیز با سخنان خود زمینه ي آزادي خویش را پـس از پایـان دادگـاه    
فراهم کردند. محمود نریمان از بنیانگذاران جبهه ي ملی و نماینده سابق مجلس جانانـه از مصـدق   

م نمود وبا این سخنان مجبور به تحمـل چنـدین مـاه    دفاع کرد وخود را از ارادتمندان واقعی اواعال
زندان شد.

سخنان نریمان واستنادات مصدق، رییس دادگاه ودادستان رادر موضع ضعف قرار داد وباعـث  
مشاجره ي لفظی طرفین شد. داود رجبی وزیر مشاور کابینه مصدق یکی دیگر از شهود بود کـه در  

عـذاب آور وبـر   ،ت وخدمت در دولت مصـدق را تحمیلی اولین بر خورد مسؤلین دادگاه سپر انداخ
خالف میل باطنی خود توصیف کرد. به پاداش این گونه سخنان رییس دادگاه ودادستان از او تقدیر 
کرده ودستور آزادي فوري او را صادر نمودند. سخنان سرهنگ نادري ومعظمی از دیگـر همکـاران   

بلکه باعث عصبانیت شـدید او نیـز شـد. شـنیدن     مصدق نه تنها رضایت آزموده رابه دنبال نداشت
سخنان دکتر غالمحسین صدیقی وزیر کشور کابینه ي مصدق دو جلسـه از جلسـات دادگـاه را بـه     
خود اختصاص داد. صدیقی که از دانشمندان عصر خود به شمار می رفت با سخنانی کـه نشـان از   

ین در دادگاه را تحت تأثیر سخنان تسلط او بر مباحث جامعه شناسی ، تاریخی ودینی داشت حاضر
خویش قرار داد ولی در مورد پایین آوردن مجسمه ي رضا شاه گفت :به دلیل این که عضـو هیـأت   
موسس آثار ملی بودم با این کار موافقتی نداشتم. آزموده با تأکید بر این بخش از سـخنان صـدیقی   

اد :ایشان معلـم تـاریخ هسـتند ودر    می خواست مصدق را وادار به واکنش نماید اما مصدق پاسخ د
همان چارچوب اظهار نظر می کنند ولی بنده به هیچ وجه به ساختن مجسمه اعتقاد نداشـته ام ودر  

] .3)[1376231قانون شرع ما نیز ساختن مجسمه حرام است. ( نجاتی :
آزموده که استعداد وتوانایی درك مباحث علمی،حقوقی وجامعه شناسی صدیقی را نداشت بـه  

» زبان غیر ملمع « ناتوانی خود در فهم سخنان علمی دکتر صدیقی اعتراف کرد واز او خواست تا با 
صحبت کند. تالش آزموده براي رو در رو قراردادن مصدق وصدیقی ره به جـایی نبـرد واو کـه از    

هاي خود نتیجه اي نگرفته بود کوشید با استناد به مقاالت روزنامه ي کیهان مسلمانی مصدق تالش 
را زیر سؤال ببرد. وي در این راستا مصدق را به بی ایمانی وبی دینی متهم کرد. سرهنگ بزرگمهـر  
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] ، در 4وکیل تسخیري مصدق که در خالل بر گزاري جلسات دادگاه شیفته ي مصدق شـده بـود [  
ی مفصل وبا ارایه دالیل فراوان موکل خود را مسلمانی معتقد معرفـی کـرد کـه مـورد قبـول      سخنان

)  شهادت مهندس احمد رضوي نماینـده ي دوره ي  230-231آزموده قرار نگرفت . ( همان جا : 
هفتم ونایب رییس مجلس شوراي ملی نیز در دفاع از عملکرد دولت مصدق بـود. ( جهـت اطـالع    

) . محــل 416-2/684، ج1363ت شــهود در ایــن جلســات ر. ك :  (بزرگمهــر: بیشــتر از اظهــارا
برگزاري جلسات دادگاه از جلسه بیست ونهم تغییر کرد وبـه پادگـان قصـر انتقـال یافـت. در ایـن       

مرداد در مـورد فـرار شـاه بـه     25جلسه از دکتر شایگان در مورد جمله ي معروفش که در میتینگ 
،سـؤال شـد. وي بـا زیرکـی     » فه اي که باید به تهران بیاید به بغداد رفـت  آن تح« بغداد گفته بود : 

خاصی به رییس دادگاه توصیه کرد از پیگیـري موضـوعی کـه موجـب آبروریـزي شـاه مـی شـود         
خوداري کند وهمین گونه هم شد. در جلسه سی ام دکتر مهدي آذر وزیر فرهنگ دولت مصـدق از  

ت کـه از خـود دفـاع    اسهارات او رییس دادگاه از مصدق خوزندان به دادگاه آورده شد وپس از اظ
کند.

الیحه دفاعیه مصدق 
در ادامه ي جلسه سی ام مصدق دفاع از خود را با سخنان گسترده اي شروع کرد. از آنجا کـه  
به زعم رییس دادگاه سخنان او خارج از موضوع بود تذکرات مکرري دریافت کرد . او در واکـنش  

عالم کرد : بنده را محکوم کنید ، دادگاه هر طور مایل است رفتار کند. . . هر طـور  به این تذکرات ا
صالح می دانید مرا محکوم کنید . . .این حکم دادگاه کوچکترین ارزشی ندارد وتأکید کرد که بدون 
بحث بر روي قانون اساسی نمی تواند از خود دفاع کند. دادستان نیز از سخنان مصـدق ایـن گونـه    

گرفت که مصدق دفاعی ندارد که از خود بکند. پـس از مشـاجرات لفظـی پـی در پـی بـین       نتیجه
مصدق وآزموده ودفاع مصدق از کارنامه مالی دولت خود در جلسه ي سی ویکم قرار بر ایـن شـد   
که مصدق بی آن که از موضوع خارج شـود فقـط از روي نوشـته هـایی کـه آمـاده کـرده بـود بـه          

) جلسـات سـی ودوم وسـی وسـوم اختصـاص بـه       1376،284نجـاتی :  دفاعیاتش ادامه دهـد . ( 
تشـکیل شـد ریـیس    1332محاکمه سر تیپ ریاحی داشت ودر جلسه ي سی وچهـارم کـه در آذر   

دادگاه از مصدق خواست تا آخرین دفاعیاتش را بیان کند. مصدق در این جلسه پس از بیان مطالب 
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کـرد. او در ایـن الیحـه دالیـل سـقوط دولـت و       مقدماتی شروع به خواندن الیحـه ي دفاعیـه اش   
محاکمه خود را این گونه بیان کرد:

بعضی از اشخاص می خواستند که دولت اینجانب هر چه زودتر سقوط کند وگمان می کردند کـه  « .... 
به دو جهت عمر دولت اینجانب زیاد نخواهد بود. اول اینکه بدون عواید نفت دولت نمی تواند مدت زیـادي 

دوام کند،دوم دولت ایران مجبور خواهد شد که در مراجع بین المللی حاضر شود وجواب بدهـد وبـه مجـرد    
اً افکار عامه ایران با او مخالفت می شود وبالنتیجه از بین مـی رود.ایـن    اینکه در آن مراجع شکست خورد قهر

دیـوان بـین المللـی الهـه هـم      کار شد ونتیجه معکوس در آمد. در شوراي امنیت دولت ایران غالب شـد ودر 
طرف را محکوم نمود وبعضی اشخاص دیدند اگر به دولت مجال داده شود وضعیت اقتصـادي ایـران طـوري    
خواهد شد که بدون عواید نفت هم کار مملکت می گذرد. همچنان که قرونی مملکت بدون عواید نفت خود 

فت خدمت بزرگی به اوضاع اقتصـادي مملکـت   را اداره می کرد. اینجانب نمی خواهم عرض کنم که عواید ن
وباال بردن سطح زندگی مردم نمی کند بلکه می خواهم این را عرض کنم که عواید نفت وقتی براي مـا مفیـد   
است که آزادي واستقالل ما از بین نرود. یعنی  مملکت را با عواید نفـت معاملـه نکنـیم. بعضـی از اشـخاص      

تصور کردند که اگر ما خود را از عواید نفت مستغنی کنـیم دول دیگـر   [رهبران دولت هاي استعماري] چنین
هم براي رسیدن به آزادي واستقالل به ما تأسی می کنند ودر نتیجه آنها از عواید نفـت ودخالـت در امـور آن    
دول محروم خواهند شد...پس ایجاب می کرد که دولت اینجانب سقوط کند...اکنون در مقام دفاع بر مـی آیـم   

رض می کنم بر طبق سوابق عدیده هیچ نخست وزیري با حضور مجلس بدون استیضاح وبدون رأي عـدم  وع
مرداد که دست خط شاه ابالغ شـد بنـا   25اعتماد مجلس از کار بر کنار نشده ویک ساعت بعد از نصف شب 

نب چـه از نظـر   بر هر یک از دو قول موافقین ومخالفین رفراندم ،مجلس شوراي ملی وجود داشته است. اینجا
قانونی وچه از نظر تنظیم لوایح قانونی و چه از نظر صالح مملکت نخواستم کـه دسـت از کـار بکشـم ومـی      
خواستم قضیه ي نفت راکه بسیار تشنه ي حل آن بودم شرافتمندانه حل کنم. تنها گناه مـن وکنـاه بـزرگ مـن     

نفـوذ سیاسـی واقتصـادي عظـیم تـرین      این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم وبساط استعمار واعمـال 
امپراطوري هاي جهان را از این مملکت بر چیدم...حیات ومـال وموجودیـت مـن وامثـال مـن دربرابرحیـات       
واستقالل وعظمت و سر افرازي میلیونها ایرانی ونسل هاي متوالی ایـن ملـت کـوچکترین ارزشـی نـدارد واز      

وظیفه ي تاریخی خود را تا سـر حـد امکـان انجـام داده ام     آنچه برایم پیش آید هیچ تأسف ندارم ویقین دارم
...عمر من و شما وهر کس چند صباحی دیر یا زود به پایان می رسد ولی آنچه می مانـد حیـات وسـرافرازي    

و  نیـز؛ اتحادیـه انجمـن هـاي اسـالمی      104-107، 1357(راسـتگو :  » یک ملت مظلوم وسـتمدیده اسـت.  
)132-1357،134دانشجویان اروپا : 

آذر تشـکیل شـد و   30سی وپنجمین جلسه دادگاه نظامی بدوي که آخرین جلسه نیز بـود در  
پایان دادرسی و رأي دادگاه را اعالم کرد. رییس دادگاه قبـل از ایـن کـه هیـأت قضـات وارد شـور       
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شوند نامه اي از دربار را مبنی براینکه شاه به پاس خدمت مصدق در ملـی کـردن صـنعت نفـت از     
خصوصی خود علیه مصدق صرف نظر کرده است خواند. مصدق پـس از خوانـده شـدن ایـن     حق 

نامه عصبانی شد و فریاد زد : عفو بـراي خطاکـاران اسـت، مـن خیـانتی بـه مملکـت نکـرده ام و         
را بـه تمسـخر   » عفـو ملوکانـه  «احتیاجی به صرف نظر شاه و عفو ندارم و با این گفتار خود آشکارا 

) 110، 1379گرفت. (بزرگمهر :

رأي دادگاه
دادگاه نظامی سر انجام پس از بر گزاري سی وپنج جلسه رأي خود را در مورد مصدق صـادر  

براي بر هـم زدن اسـاس   » مرداد28رستاخیز ملی « کرد . مطابق این رأي او به جرم این که پس از 
مـورد اعمـال   حکومت وسلطنت از طریق تحریض مردم به مسلح شدن اقـدام کـرده ونیـز سـیزده     

قانون دادرسی وکیفر ارتش ، مستحق اعدام بوده است امـا دادگـاه   317ارتکابی دیگر بر اساس ماده 
ونیز باال بودن سـن ، اورا بـه سـه    » گذشت شاهنشاه از لغزش هاي او«در تبعیت از افکار عمومی و

وبرگـزار  )  شاید محمـد رضـا شـاه    1363،800سال حبس مجرد محکوم کرده است. (بزرگمهر :  
دادگاه به کمتر از حکم اعدام براي مصدق راضی نبودنـد امـا شـرایط سیاسـی واجتمـاعی      کنندگان

موجود در جامعه ي آن روزگار ایران اجازه ي این کار را به آن ها نمی داد.شاه که هنوز پایـه هـاي   
دید ناشـی  حکومت باز یافته اش چندان استحکامی نیافته بود نمی خواست خود را با یک بحران ج

از قیام هواداران نهضت ملی مواجه کند واز سوي دیگر وبه قول خودش از مصدق شـهیدي بسـازد   
) که نام ویاد او کابوسی براي ادامه ي سـلطنتش باشـد. عـالوه بـر افکـار      92، 1358(اسفندیاري :

یـز رژیـم   عمومی ایران، افکار عمومی جهان وبه ویژه رهبران کشورهاي رها شده ازسلطه استعمار ن
شاه را براي رهایی مصدق تحت فشار گذاشته بودند . به عنوان مثال وقتی جواهر لعل نهرو نخست 
وزیر هندوستان  در زمان بازداشت مصدق به ایران آمد خطاب به شاه ایـران گفـت : آزادیخواهـان    

ی کننـد  هندوستان نسبت به مصدق که ایران را از اسارت انگلیس رهایی بخشیده ابراز همدردي مـ 
) 1368،144وبهتر است چنین فردي از زندان آزاد شود. (نجمی : 
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واکنش مصدق به رأي دادگاه
دکتر مصدق پس از شنیدن حکم دادگاه خطاب به رییس دادگاه گفت :

دنیا معناي مشـروطیت ایـران   این حکم امشب بر افتخارات من افزود. من خیلی متشکرم. ملت ایران و همچنین « 
»را فهمیدند.

او بعد از این سخنان بالفاصله بـه راي دادگـاه اعتـراض کـرد وتقاضـاي رسـیدگی در دادگـاه        
تجدید نظر را نمود ودر این راستا بهرام مجد زاده نماینده ي مردم کرمان در مجلـس شـوراي ملـی    

37، 1357معرفـی کـرد (صـدر :   ،حسن صدر وعلی شهید زاده را به عنوان وکالي خود به مجلس
تشکیل شد. یکی از دالیل 1333فروردین 19).دادگاه تجدید نظر با وقفه اي نزدیک به پنج ماه در 

وقفه افتادن میان دادگاه بدوي ودادگاه تجدید نظر این بود که رژیم امید داشت در ایـن فاصـله، در   
، 1372ه هرگـز چنـین نشـد( کاتوزیـان :    خارج دادگاه به توافقی برسد ومعامله اي صورت بگیرد ک

).مصدق در این دادگاه نیز اقدامات رژیم را در خصوص واگذاري نفت ملی شده ي ایران بـه  241
کمپانی هاي امریکایی وانگلیسی افشا کرد. وي در جلسات این دادگاه که در مجموع بیسـت وپـنج   

انکار صفوف نهضت مقاومـت ملـی را   جلسه را در بر می گرفت با ارایه ي اسناد وشواهد غیر قابل
مرداد ودر راستاي مخالفت با حکومت کودتا شـکل گرفتـه بـود، فشـرده تـر      28که بعد از کودتاي 

ساخت. در نتیجه ي ایـن افشـاگري هـاي مصـدق، دانشـگاهیان،بازاریان واقشـار مختلـف جامعـه         
، 1365هضـت آزادي:  تظاهراتی را در اعتراض به محاکمه ومحکومیت مصـدق بـه راه انداختنـد (ن   

134-133.(
مصدق در دادگاه تجدید نظر هـم رژیـم را بـه محاکمـه کشـید واعـالم کـرد کـه محکومیـت          
من،محکومیت ملت ایران است ودفاع از خود را دفاع از ملت ایران دانست . دادگاه تجدید نظر نیـز  

در خواست فرجام کـرد  راي دادگاه بدوي را تایید کرد.مصدق پس از اعالم راي دادگاه تجدید نظر
و الیحه ي فرجامی خود را تسلیم دیوان عالی کشور نمود ( براي اطالع بیشتر از این الیحـه ر.ك :  

بـراي رسـیدگی بـه    1334). دیوان عالی کشور تا نیمـه ي مـرداد سـال    219-1379،298مصدق : 
مصدق پیشنهاد کرد درخواست فرجام خواهی مصدق اقدامی به عمل نیاورد. در این فاصله رژیم به

قرار خواهد » عفو ملوکانه« که در صورت پس گرفتن تقاضاي فرجامش از دیوان عالی کشور مورد 
گرفت اما پیر مرد حاضر نبود سر سوزنی از مواضعش عقب بنشیند.در واقع یکـی از دالیـل اصـلی    

رسـختی  محاکمه، زندانی شدن وسپس تبعید مصدق همین سر سختی او در مواضعش بـود. ایـن س  
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فوق العاده ي مصدق را  یکی ازدالیل اصلی مشکالت روانی وشخصیتی محمد رضـا شـاه پهلـوي    
) .1372،241شمرده اند ( کاتوزیان :

مصدق پس از مشاهده سهل انگاري دیوان عالی کشـور در رسـیدگی بـه فرجـام خـواهی اش      
کشور اعالم کرد که پـس از  تهدید به اعتصاب غذا کرد و در نتیجه ي این تهدید رییس دیوان عالی

).در مهر مـاه  1379،301فراهم شدن تمهیدات الزم به تقاضاي او رسیدگی خواهد شد ( مصدق : 
شایعه اي بر سر زبان ها افتاد که شاه قصد دارد به مناسبت جشن سالروز تولدش در چهـارم  1334

زندان لشکر زرهی الیحـه  مهر در22آبان مصدق را ببخشد. مصدق پس از آگاهی از این شایعه در 
ي دیگري نوشت و در پایان آن عفو خود را از جانب شاه بزرگ ترین توهین به خودش تلقی کـرد  

د چنانچه شاه بخواهد او را در کنار سایر مجرمین در چهـارم آبـان ببخشـد بـه زنـدگی      ووتهدید نم
ق در نهـم بهمـن   ]. وکـالي مصـد  5) [306خود به هر نحو ممکن خاتمه خواهد داد ( همـان جـا :  

اجازه یافتند که الیحه او را تسلیم دیوان عالی کشور کنند. سر انجام پس از بیست وسه ماه از 1334
تاریخ صدور حکم دادگاه تجدید نظر ودر حالی که مصدق حدود پنج ششم از دوران محکـومیتش  

یـد نظـر را تاییـد    را گذرانده بود،دادستان ارتش بدون ذکر دلیل ویا توضیح خاصی راي دادگاه تجد
کرد.مصدق پس از اعالم نظر دادستان ارتش در نامه اي به اخوي وزیر دادگستري،یاد آور شـد کـه   

1367افتخارم این است که آنقدر دراین زندان بمانم تا از زندان به قبرستان انتقالم دهند (بزرگمهر : 
 ،311 .(

پی نوشت
تا زمانی که حکومت کودتایی پهلوي بر سر کـار بـود کلمـه اي از شـرح دفاعیـات دکتـر       -1

ق در هیچ کتاب و مقاله اي درج نشد ولی با پیـروزي انقـالب اسـالمی کتـاب هـا ومقـاالت       دمص
متعددي در این راستا منتشر شدند که تعدادي از آنها در تدوین این نوشتار مـورد اسـتفاده واسـتناد    

ه اند. قرار گرفت
مولف کتاب تاریخ سیاسی ایران در این مـورد نوشـته کـه حکـم اول امضـاء شـده و بعـد        -2

مطالبش نوشته شده و چون معلوم بود که از آخرش کلمات نمی رسـیده لـذا گشـاد گشـاد نوشـته      
بودند که به امضاء برسد که البته با نوشته ي دکتر مصدق متفاوت است. براي اطالع بیشـتر ر ك : (  

).1/558ی: بی تا، جمدن
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مصدق در نوشته ها وخطابه هاي خود پیروانش را به خدا ورسولش سـوگند داده بـود تـا    -3
هیچ کوي وبرزنی را به نام او ننهند وهیچ مجسمه اي از او نسازند.در اوایل انقالب گروهی بـا بـی   

ومدتی بعد گروهی دیگر اطالعی از این دیدگاه یکی از خیابان هاي بزرگ تهران را به نام او نهادند 
در مخالفت با شخصیت مصدق ناخواسته این خواسته او را عملی کردند.

سرهنگ بزرگمهر که بعد از پیروزي انقالب اسـالمی چنـدین کتـاب را در مـورد مصـدق      -4
)1379،147تألیف کرده به وکیل عاشق معروف شده بود.( بزرگمهر : 

).45-73، 1357الیحه دفاعی مصدق ر.ك: (صدر : براي اطالع بیشتر از محتواي آخرین -5

منابع ومآخذ
) ،ایران بین دو انقالب،ترجمه احمد گـل محمـدي ومحمـد ابـراهیم     1378آبراهامیان ،  یرواند (-1

فتاحی،نشر نی: تهران.  
) ،مصـدق ونهضـت ملـی ایـران ،اتحادیـه      1357اتحادیه انجمن هاي اسالمی دانشجویان اروپا (-2

انجمن هاي اسالمی دانشجویان اروپا:بی جا. 
)،حاال خودم حرف می زنم(خاطرات ثریـا اسـفندیاري)،ترجمه معصـومه    1358اسفندیاري، ثریا(-3

عامري، اطالعات: تهران. 
د مصـدق و رسـیدگی فرجـامی در دیـوان کشـور، شـرکت       ) ،دکتر محمـ 1367بزرگمهر، جلیل(-4

سهامی انتشار: تهران. 
)، ناگفته ها وکم گفته ها از دکتر محمد مصدق ونهضت ملی ایران، ،نـادر:  1379بزرگمهر،جلیل(-5

تهران. 
)، مصدق در محکمه نظامی، کتـاب اول، جلـد اول ،نشـر تـاریخ ایـران:      1363بزرگمهر، جلیل (-6

تهران.
) ، یادي از مصدق،تهران ،نشر تاریخ : تهران.1357عبداهللا (راستگو،-7
) ، دفاع دکتر مصدق در زندان زرهی، امیرکبیر: تهران.1357صدر،حسن (-8
) ، مصدق ومبارزه براي قـدرت در ایران،ترجمـه فرزانـه    1372کاتوزیان، محمد علی همایون (-9

طاهري، نشر مرکز  : تهران.
( بی تا ) ،تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، دفتر انتشارات اسالمی مدنی، سید جالل الدین-10

: قم. 
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) ،خاطرات وتألمات دکتر محمد مصدق ،بامقدمه غالمحسین مصـدق،به  1379مصدق، محمد (-11
کوشش ایرج افشار، ،علمی: تهران .

: هنگی رسااومت، جلد دوم ،خدمات فر) ،مصدق سال هاي مبارزه ومق1376نجاتی، غالمرضا (-12
تهران. 

سـاله ایـران، جلـد اول ،خـدمات فرهنگـی رسـا:       25) ،تاریخ سیاسی 1371نجاتی، غالمرضا (-13
تهران.

) ،با مصدق و دکتر فاطمی، معاصر : تهران.  1368نجمی، ناصر (-14
مرداد،(اسـناد  28) ،حدیث مقاومت اسناد منتشـر نشـده بعـد از کودتـاي     1365نهضت آزادي (-15

مت ملی)، جلد اول ،انتشارات نهضت آزادي : تهران.نهضت مقاو
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