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   محّمد ُگلبن

گذرد  از ايرج ميرزا شاعر نامدار اخير ايران، سه نامه در اختيار داشتم آه دو تاى آنها در زير از نظر خوانندگان مى
نوح به ... ت گراميم آقاى نصرت اها پيش دوس ى پيدا نشده را سال نامه. ام پيدا نكردم و نامه سوم را درآتابخانه

ش ايرج از تهران به رشت به آسى .  ه ١٣٠٠گمان دارم در سال  اى را آه به دست نياوردم نامه. من لطف آرد
ايرج خط و . پروا شيرين آار بود و بى ايرج در نگارش نثر همچون نظم. نوشته بود و سفارش آسى را آرده بود

بود خط زيبايى  تدا از پدرش آموخت؛ پدرش صدرالشعرا يكى از شعراى دربارىربط و فنون شاعرى و دبيرى را اب
ى  داشت و چون در دستگاه وليعهد مظفرالدين ميرزا در تبريز سمتى داشت فرزندش ايرج را به مدرسه

زمان آه در همان . اى از دارالفنون تهران بود گذاشت تا به فراگيرى زبان فرانسه بپردازد شعبه دارالفنون تبريز آه
آرد و آن  ى دارالفنون تبريز را به خط زيباى خود تحرير مى ايرج در دارالفنون تبريز به تحصيل مشغول بودنشريه

محقق فرزانه آقاى سيدفريد قاسمى تجديد  ى مذآور چند سال پيش به همت نشريه. رسيد نشريه به چاپ مى
شناختنداما امروز در  وعات ايران بودند نمىى مطب آن نشريه را آسانى آه مشغول تحقيق درباره. چاپ شد

اى است آه او به  نامه شناسيم شناخت آثار ديگرى را آه از ايرج به غير از ديوان شعرش مى. اختيار دارند
ى آاخ  ى اصل آن اينك در آتابخانه ى شناخت خاندان قاجار نوشته و نسخه ميرزا وليعهد درباره دستور مظفرالدين

چاپ اول، چاپ مجلس شوراى : نوشته عبرت نايينى در مدينة االدب ايرج بنا به. شود ىگلستان نگهدارى م
  : اسالمى

چون به سن رشد و تميز رسيد پدر او در تربيت وى بكوشيد و معلمى بر وى بر گماشت تا پارسى را "
ن فرانسه رفته در دارالفنون تبريز آه شعبه دارالفنون طهران بود جهت تعليم زبا آن گاه به مدرسه. بياموخت

منطق و معانى و بيان ترتيب داده بودند حضور به هم  ها براى تحصيل و تكميل اى آه آشتيانى خارج نيز در حوزه
در وى استعداد و حسن  خان گروسى چون رسانيد و چون سال عمرش به چهارده رسيد اميرنظام حسن على
ا عارف تحصيل ادبيات و نزد مسيو المپر قريحه و ذآاوت بديد وى را با پسرش آه نزد مرحوم ميرز

و در آن اوان يعنى در سن چهارده . نموده همدرس آرد تحصيل زبان فرانسه و بعضى علوم مى فرانسوى
داد و خط  آرد وصله و جايزه مى مخصوصًا وى را به گفتن اشعار امر مى گفت و اميرنظام سالگى شعر نيكو مى

چنان آه در اوقاتى . نوشت و دراخوانيات دستى به سزا داشت فته، نيكو مىتحرير و نسخ و تعليق را نيز فرا گر
  . رجوع ميكرد گرى داشت آليه اخوانيات را به وى الدوله صدراعظم سمت منشى آه در دستگاه امين

ايرج ميرزا در آن . الجمله چون اميرنظام مدرسه مظفرى را به رياست مسيو المپر در تبريز افتتاح آرد على
   )١(."يافت  سمت معاونتمدرسه

ى  ى ايرج نوشت زنده يادان عبرت نايينى و دآتر محمدجعفر محجوب در مدينةاالدب و مقدمه آنچه را بايد درباره
ى جوانب زندگانى ايرج پرداخته  اى محجوب آه به همه  صفحه٥٨ى  اند به خصوص نوشته نوشته ديوان ايرج

  : عبرت آورده است. است

از آن پس به سمت معاونت ماليه . ز به طهران آمد رياست آابينه محاآمات ماليه با وى بودبارى چون از تبري"
   ٢."بدان جا رفته چندى رئيس ماليه آن حدود بود خراسان
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ى اول ايرج آه خطاب به آقاى امجدالسلطان معاون وزارت عدليه نوشته، چنين پيداست آه  از مفاد نامه
  : ايرج به معاون وزارت عدليه نوشته آهآرده و  شخصى از ايرج ادعاى طلب

  . طلبى دارد در محضر شرع قسم بخورد آه پول به بنده داده تا من جوابگوى او باشم اگر آغا شاهزاده از من

  . فرماييد متن نامه و دستور معاون عدليه را در زير مطالعه مى

  . ر استعنوان روى پاآت آه به خط ايرج ميرزا جالل الممالك است به قرار زي

حضور مرحمت ظهور مبارك جناب مستطاب اجل اآرم امجد افخمم آقاى امجد السلطان دام اقباله العالى "
  ." شود مشرف

  : ى ايرج به امجد السلطان به قرار زير است و نيز متن نامه

الاقل . جائى نرسد فرياد است  آنچه البته به: حضور حضرت اجل آقاى معاون وزارت عدليه دام اقباله العالى"
درباب ادعاى مخدره . بيكى از اين دو سه فقره عرض و تظلم شرعى يا قانونى بنده رسيدگى و توجهى فرمائيد

دوسيه  اند آه  شده و صورت راپرتى نوشتهآغا شاهزاده بر بنده در محاآمات شعبه چهارم، بنده محكوم واقع
ام اين معامله صورى بوده، وجهى به من نرسيده محكمه ابدًا به اين حرف و  حاضر است آه عرض آرده

آيا اين عرض شرعى نيست و از همه گذشته بنده حق يك َقسم بر آغا شاهزاده ندارد؟ . بنده اعتنا ندارد عرض
اراليها حاضر شود در محضر شرع قسم بخورد آه پول به بنده داده بعد دهند، مش عرض را نمى چرا جواب اين

ديوانخانه است معمول دارند اگر بايد در اين مسئله استيناف خواست سى و يك روز  هر چه تكليف عدالتى
ه دهد آه بند اداره اجرا يك روز امان نمى. استيناف است بنده وجه حاضر ندارد مهلت استنياف از براى تهيه وجه

پس مقرر فرمائيد اجرا چندروزى مهلت بدهد تا بنده تهيه وجه استيناف را آرده و استيناف بخواهد . فكرى بكند
اجرا مرحوم فرمائيد آه مأمور اجرا مزاحمت نكند و از دربخانه  مستدعى است جواب يكى از اين دو عرض را به

  ." ر، امر مبارك استام. بنده برخيزد تا بيكى از اين دو شق آه عرض شده رفتارشود

  

    عريضه جالل الممالك

  : ى ايرج نوشته است معاون وزارت عدليه آقاى امجدالسلطان روى پاآت نامه

الممالك استيناف خواهد داد تا  جالل دايره جليله اجرا در صورتى آه موعد از استيناف باقى است و آقاى"
 حقوق استيناف را برساند واال هرطور آه تكليف انقضاى مدت حق استيناف مدارا نمائيدآه تهيه وجه نموده

  ." معمول داريد است

  مهر پاآت 

    جالل الممالك
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ى دو خط عنوان پاآت از ديگرى است و داخل پاآت آه مهر جالل الممالك را دارد دونامه موجود است يكى  نامه
و امال غلط و پر از غلط مربوط . خطى ديگر آه خط ديگرى است وبسيار بد  به خط ايرج ميرزا جالل الممالك و نامه

ى ايرج، مارك وزارت ماليه را دارد و  خط بانويى باشد؟ نامه شايد اين نامه به. ى مستشار دفتر است به خانواده
ى   نوشته شده است موضوع آن در باب ورثه٣٩٣٤ى  ق به شماره. ه ١٣٢٧ى   شهر ذى قعده٢٣ى  مورخه

  : الممالك متن نامه ايرج ميرزا جالل. به قرار زير استآه متن آن  مرحوم مستشار دفتر است

معاون جليله عدليه : ٣٩٣٤،نمره ١٣٢٧ شهر ذى قعده ٢٣عالمت شير و خورشيد وزارت ماليه، اداره، مورخه "
  در باب ورنه مرحوم مستشار . اعظم

 حاجى ميرزا حسين صد تومان به دفتر مرقوم رفته بود در مجلس محاسبات حكم شده آه بايد ورثه مزبور شش
اعظم به عمل آمده همچو محكوميتى بود رثه مستشار دفتر  موافق تحقيقاتى آه از عدليه. شالفروش بدهد

در صورتى آه در محكمه رسيدگى نشده وحكمى . مرحوم شده ورثه استيناف بدهد داده نشده است آه
  " امضاء. اند چگونه ورثه استيناف بدهند نداده

اند  به ايرج نوشته ى مستشار دفتر باشد آه آيد از ورثه  اين پاآت موجود است و به نظر مىى ديگرى آه در نامه
ى  اينك متن نامه. ى مستشار دفتر است آه در باالمالحظه فرموديد ى موضوع ورثه ى دوم ايرج درباره و نامه

يرج نوشته شده آه او رييس اين نامه ايامى به ا.فرماييد ى ايرج دارد مالحظه مى سوم را آه ارتباط با نامه
تا . تر نگاه آند ى آنها دقيق اند آه ايرج به پرونده ى مستشاردفتر از او خواسته وزارت ماليه بوده و ورثه(محاآمات 

  . مشكل آنها برطرف شود

  : ى دوم ايرج است اى آه پيوست نامه متن نامه

بودم مقرر شود دوسيه محاآمه  رض آردهدر باب يك فقره ماضى آه راپرت صادر آرده است ع: تصدقت گردم"
بنده را با راپرت رئيس محاآم مالحظه نمايد اگربموجب دوسيه راپرت صادر شده است بفرمائيد بنده عرضى 

آه مرقوم داشته  موجب دوسيه نبايد راپرت صادر شود هر چه تكليفشان است رفتار آنند جوابى ندارم و اگر به
رسيده مالحظه فرمائيد زبانى ميفرمائيد من  اند به نظر مبارك  شرح نوشتهبوديد به رئيس محاآم نشان داده
آند جز آن را هم حقى ديگرى ندارم ديدن راپرت  راپرت برخالف صادر مى هيچكاره هستم اگر بدانم محكمه

م است نه تكليف بنده معلو راپرت را اجرا نمايد نه) خاهد متن مى(خواهد  شما چه فايده دارد مأمور اجرا مى براى
] را[اين آار را دارد بفرمائيد دوسيه محاآمه و راپرت بنده  تكليف مأمور اجرا، استدعا دارم بجز مبصر آه حق

مستطاب اجل عالى  واال تكليف با حضرت. داشته است راپرت صادر نمايد بنده عرض ندارم مالحظه نمايد اگر حق
سه . مبارك مسبوق است) خواطر: متن(ه خاطر بند)متن وزع(آنم قدرى از وضع  قدر عرض مى است همين

تا به حال اجرا نشده است ) هچه: متن(سال است عارض هستم وچند فقره راپرت صادر شده هيچ يك 
ام و گمانم اين است راپرت نبايدصادر شود صادر گرديده هر روز  به هم رسانيده) مسارف: متن(فقره مصارف  يك

هاى بنده چرا نبايد اجرا شوند يك فقره را مرقوم داشته   نمايدنميدانم راپرتاجرا) متن ميخاهد(خواهد  مأمور مى
زياده عرضى . معطل مانده است بوديدمأمور روانه آند برود اجرا اجرا ميگويد مأمور نداريم روانه آنيم همين قسم

  ." نيست اسمعيل است يا موسوى؟؟ شود معلوم ندارد امضاء درست خوانده نمى

  . ى ايرج ميرزا جالل الممالك به نظر خوانندگان عزيزبخارا برسد بايد در اطراف دو نامهاين بود آنچه 

  . والسالم

  
  
  . ى خطى مجلس ى ديوان ايرج به قلم دآتر محجوب بر گرفته از مدينة االدب عبرت نايينى نسخه  مقدمه- ٢ و ١) ١
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   ١٣٤٤ مهر ماه ٩احمدآباد 

   ١٣٤٤اول نوامبر 

   )١(قربان سوسو جان عزيزم

خوشوقتم از اينكه صاحب خانه . اميدوارم حالت خوب و آسالتى نداشته باشى. خبرم مدتى است آه از تو بى
من .  نديمى هم هست آه تو تنها نيستىتوانى حرف بزنى و زبان را ياد بگيرى و دخترى داردآه تو با او مى
تعطيلى آه تو براى ديدار به طهران بيايى در زبان خيلى ترقى آرده باشى زبان  يقين دارم تا سال ديگر اول

در هرآجا غير از دول آمونيست روسى همه انگليسى حرف . انگليسى امروز در دنيا مورد احتياج است
ازحال من بخواهى همانطور حالى است . باشد از خيلى چيزها عقب مىزنند و آسى آه اين زبان را نداند  مى

ديگر بيش از اين . سال است بدون هيچ دليل و جهتى از خروج از اين قلعه محرومم١٢اآنون . اى آه ديده
. نويسم توهم هر چه الزم دارى برايم بنويس و يا پول آن را بفرستم آه خودت در آنجا خريدارى آنى نمى

البته و صد البته هر چه . باشد آه بايد از ايران فرستاد در اينجا خريدارى آنم و بفرستم ىاگرچيزى م
  . خواهى بنويس مى

    روم سوسو جان عزيزم مى قربان

   ١٣٤٥ ارديبهشت ١٥احمدآباد 

   )٢(قربان محمود عزيزم

اميدوارم شما را . وقتمآئيد بسيارخوش ايد فردا آه روز جمعه است احمدآباد مى چون نوشته. آاغذ شما رسيد
  . باشددر موقع مالقات بگويم ببينم و ببوسم و راجع به آار بيمارستان آه صحبتى مى

    قربانت پاپا بزرگ

    بيمارستان نجميه

   ١٣٤٥ آذر ماه ٢٧

   )٣(قربان حميد عزيزم

 سالمت و اى بسيار متأسف شدم واز خداوند از اين آه نگران حال من شده.  دسامبر رسيد١٣آاغذ مورخ 
عقيده .  روزاست آه در بيمارستان هستم١٢اآنون . دانم چه بنويسم از حالم نمى. خوشى تو را خواهانم

من راضى نيستم و باالخره به همان احمدآباد مراجعت  عموم اين است آه براى معالجه به اروپا بروم ولى
  . خواهم آرد

  . اميدوارم بكلى رفع آسالت ازايشان شده باشد. اخبار صحت و سالمت تو و خانم را بهتر انتظار دارم

    قربانت پاپا بزرگ

  
  
  . خطاب به معصومه مصدق فرزند دآتر غالمحسين مصدق) ١
  . خطاب به دآتر محمود مصدق فرزند دآتر غالمحسين مصدق) ٢
  . خطاب به حميد مصدق فرزند دآتر غالمحسين مصدق) ٣
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 حسن نراقی

  

  گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد 

    به خود گمان نبرد هيچكس آه نادانم

" انديش جزم"تغيير و در ادامه و در تعريف  استوار، بى: آمده است" َجْزم"هاى فارسى در معنى  نامه در واژه
هاى از   داراى عادت به پافشارى بر باورها و عقيده-هاى قطعى و تغييرناپذير  انديشه يش بهداراى گرا: اند آورده

عبارتست " انديشى جزم"و به تعريف ديگر . آند اعتنا به داليلى آه نادرستى آنها رااثبات مى پيش پذيرفته و بى
ومن سوژه اين شماره را به هر .. .از بينش يا اصول فكرى مبتنى بر باورهاى ثابت نشده اّما مورد قبول گرفته

و  دليلى آه شما فكر آنيد، ترجيح دادم آه به اين موضوع اختصاص دهم تا اندآى همين تعاريف ظاهرًا مفهوم
ساده را به اتفاق بررسى آنيم، آه چه صفت مذموم و مخّربى است اين صفت و چه آفتى است آه اگر 

اى عملى سازد و  آند گروه، فرقه، و يا جامعه  فرقى نمىتوانست استيالى خود را بر فكر ومغز شخص، يا
زده باقى  اى ملخ استدالل و منطق را به ُسخره بگيرد از آن فرقه و يا قبيله آثارى جزتشبيه آن به مزرعه

زدگى ظهور شيفتگى بيش از حدى است در صاحب فكر و ايجادچنان باورى  و از اولين آثار اين آفت. ماند نمى
و در . هاى بدون چون و چراى عقلى استوار گشته است اى آه اين باورها بر پايه ين شك و شبههبدون آوچكتر
برنارد "از . شنود بدون آنكه شنفتى در آار باشد مى بيند بدون آنكه ببيند و گوش آه چشم مى اين حالتست

اى ندارند همانا تقسيم  كوهمند در تنها موردى آه از خالق خودش هاى معموًال گله آنند آه انسان نقل مى" شاو
اند، يعنى به آن  هاى خود، از باورهاى خود و از درك خود راضى اين يعنى اين آه از دانسته! عقل است

از نوع . گويم، بيمارى و به اين مى... و حاضر نيستند به راحتى از آن دست بكشند! ورزند مى عشق
. شود يبًا در تمامى جوامع بشرى هم به وفور يافت مىتاريخ و تقر هايى آه آم و بيش در تمامى طول بيمارى

  . البته شدت و ضعف هم دارد در بعضى جوامع آمتر و در بعضى ازآشورهاى عقب افتاده يك آمى بيشتر

اى آه  آورم و شايد اآثر شماها هم به ياد بياوريد آه حدود بيست سال پيش يك ديوانه عقل در رفته به ياد مى
هاى شرقى  يروآم عقلتر از خودش دست و پا آند در يك پارك عمومى در يكى از ايالتتوانسته بود نهصد پ

شيفتگى وادار به خودآشى دست جمعى آرد بنابراين ابتال به  امريكا همه را منجمله خودش را در يك حالت
... س رفتهبيمارى دگماتيسم نه داخل دارد نه خارج و نه قديم دارد نه جديد و نه قطعًاجوامع پيشرفته و پ

معروف است حسن صباح به هنگامى آه خليفه بغداد سفيرى را براى تذآر و تمكين به نزد وى فرستاده بوددر 
بختى آه در حال عبور بود امر آرد تا خود را از باالى ديوار مرتفع قلعه  حال مذاآره با اشاره دست به سرباز نگون

زده  ى آند و خمى به ابرو بياورد خود را در مقابل چشمان حيرتبه پايين بيندازد وسرباز بدون اين آه چند و چون
ها در مغز وى به حد  تعّجب نكنيددليلش بسيار واضح است باورهاى غلط از مّدت... سفير به پايين پرتاب آرد

آافى اشباع شده بود و فقط به همين يك اشاره آوتاه صباح نيازداشت تا خود را به ظهور برساند به نظر من 
دست داريم هيتلر  هاى فراوانى از اين در تاريخ نمونه. تر از باور اشباع شده غلط نيست اى خطرناك  اسلحههيچ

ها را بكند مطمئنًا هرگز داراى  اگر باورش نشده بود آه نژاد آلمانى برترين است و بقيه بايد آه فرودستى اين
  !. آتش و خون بكشدشد آه نيمه بزرگ دنيا را اين چنين به  مخربى نمى چنين قدرت

گويم نوع  اين مى رفت ايمان داشت يعنى باورش شده بود به من در اين شك ندارم آه او واقعًا به راهى آه مى
  . اعتقادِى واقعًا پليِد دگماتيسم
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ايشان . آورند جاى مى سالنامه دنيا و مرحوم عبدالكريم طباطبائى مدير آن را بسيارى از خوانندگان به ياد و يا به
آنند آه مرورى   نقل مى١٣٤٦خاطراتى از يك سفر مطبوعاتى گروهى به اتحاد جماهير شوروى را درسالنامه 

  . دهد به دست مى هايى آه ذآر آن گذشت بر آن نمونه آاملى از پيش داورى

يكى از متدهاى چشم پزشكان روسِى جلوگيرى از استعمال عينك براى آسانى است آه نيازبه آن دارند و 
  . دار بزنند رند عينك نمرهمجبو

ضرورى نيست و  ها مطالعه چند ماه قبل به اين نتيجه رسيدند آه استعمال عينك چشم پزشكان بعد از سال
نخست تمام . براى آزمايش شهر آورسكى را آه اتفاقًا داراى بيماران چشمى فراوانى بودانتخاب آردند

عوت آردندو پس از معاينه و تجويز داروهاى الزم پزشكى آورسكى د هاى شهر را به انستيتو چشم عينكى
به حدى آه در تمامى شهر اگر يك ! بيماران معالجه شدند هاى آنها را برداشتند و در عرض چند روز تمام عينك

پرفسور شمس چشم پزشك ... موظف بودند بالفاصله او را جلب و تحويل آرد مأمورين نفر عينك استعمال مى
همراهان بود خيلى ميل داشت آه از اين متد چشم پزشكان شوروى آگاهى يابد جزء  معروف ايران آه

توانيم آن را دردسترس ديگران  ها گفتند مادام آه اين متد در سراسر شوروى عمومّيت پيدا نكند نمى روس ولى
 نظامى انگيز،علمى و اقتصادى و هكذا و باالخره شاهد بوديم آه عاقبت اين همه پيشرفت حيرت! قرار بدهيم

توان  اى رابراى هميشه و همگان را براى مدتى مى عده: به آجا آشيد؟ ياد برتولت برشت به خير آه گفت
  ... فريفت ولى همگان را براى هميشه هرگز

هاى امريكا بود و  با جوان فرهيخته و واقعًا پاك نهادى آه مشغول گذراندن دوره دآتراى خود در يكى ازدانشگاه
هاى حزبى  آرد درباره محدوديت اى را به صورت ارثى و نه اآتسابى با خودحمل مى پسندانه" رفيق"تمايالت 

خوبى را هم داشته باشد آه دارد اين عيب را دارد آه از يك  گرايى هر خاصيت آردم آه حزب و حزب صحبت مى
اين : گفت مى. گيرد ات را مى دهد و عمًال جلو رشد ذهنى فكرى به تو نمى محدوده معينى بيشتر اجازه جوالن

يعنى متوجه شدم آه بالفاصله حزب مورد . شود فرمول آه شامل هر حزبى نمى را قبول دارم ولى اين
يعنى اين جوان در اوج منطقى بودن، با آن شيفتگى آه توضيحش را قبًال ارائه آردم . آند اش را جدامى عالقه
همين  انديشى يعنى جزم... آند  را استثناء مىپذيرد ولى بالفاصله آن قسمت مورد ستايشش را مى قاعده

اعتراض به دستگيرى  يعنى اين آه خانمى ميانسال آنچنان مسحور افكار خودش باشد آه براى" انديشى جزم"
مورد پذيرش بسيارى نيست خودش  چند روزه مسئولش يا به قول خودش رهبرش با آن سوابقى آه به هر حال

آارى از اين بيشتر " فدا"ديگر تظاهر و نفاق نيست براى  اين. ى پاريس آتش بزندها را روز روشن در وسط خيابان
" دگماتيسم"فداآارى بر پايه عقلى است؟ و يا تصميم يك انسان مبتال به  خواهيد؟ ولى آيا اين ديگر چه مى

اليان شايد باور آردنش مشكل باشد به يكى از همين مبت. ها عوض شود اين سادگى است آه محال است به
با تمامى فرهنگى بودنش . چپ قديمى پيشنهاد آتابى را دادم آه شايد تعديلى در او ايجاد آند به اصطالح

. خوانيم اش آه به هر حال مايه مباهات جامعه است با صراحت گفت آه ما هر آتابى رانمى ودانش تخصصى
 آانال مشخص ازچندين دهه پيش هدايت عبارتى فكر را فقط در يك ببينيد واقعًا انجماد جريان فكرى و يا به

ها حتى در غرب ستيزى و امريكايى  آردن از انسانى به معنى واقعى واال چه چيز ديگرى را باقى گذاشته؟اين
يك مشت انتسابات تكرارى به حق و يا . آند مى اى را اعمال ستيزى ايشان هم سبك از پيش طراحى شده

شود؛  اى واقعًا رنگ و رو رفته آدمى واقعًا خسته مى هاى آليشه راهناحق، يك مشت شعارهاى توأم با بد وبي
اند با يك مقدار  اآلن حدود شش دهه است آه خودشان را مشغول آرده. برداريد بس است ديگر، دست

چون . دانند  فرسوده آه چه چيز را ثابت آنند؟ خودشان هم اآثرًانمى-اصطالحًاتعاريف، ضدامپرياليستى، مكّرر 
ها هم براى تحقيقات و هم احتماًالبراى تعطيالت بالفاصله راهى  قدورشان شود عليرغم تمام اين حرفاگر م

اى منجمد و شكل گرفته  و افكار آليشه"انديشى جزم"ولى همان . شوند همين آشورهاى امپرياليستى مى
اش از امپرياليست بودن  به ويژه امريكا ديگر مسأله دهد آه توجه آنند، امروزه جهان صنعتى غرب اجازه نمى

تجديد حيات . سازى را تجربه آند" امپراطورى"گرفته تا دوره جديد  امريكاى امروزه تصميم جدى. گذشته است
  دارِى علمى و َعملى راشروع آرده شما آجاى آاريد؟  برده

ينيدآه در همان مطالعه آنيد و به بب. خواهيد دشمنى آنيد برويد دقيقًا به جاى اين آه فحاشى آنيد اگر مى
و . تواند جلو بيايد اندمى امريكا جوان با هر گونه استعدادى فقط تا مرز خطى آه از قبل برايش ترسيم آرده

برويد و ببيند سقوط . آندو نه بيشتر اش براى سيستم آن را معّين مى ارزشش دقيقًا تا حدى است آه بازدهى
هاى بزرگ و مرفه انسانى بودن تا به آجاها آه  وى ازگلهانسانيت را تا مرحله ابزار بودن و درست بسان عض

اند؟ و چشمهايتان را باز آنيد وببينيد و دريابيد آه همين امروزه اين جهان غرب چقدر نابسامانى  گسترش نداده
و آن وقت اگر اين نقاط ضعف را به . دارد؟ چقدر استيصال دارد و ازهمه مهمتر چقدر سرگشتگى روحى دارد
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هاى  ى آرديدو در مقابل نيروى عظيم غيرقابلش را هم پذيرفتيد تازه امكانًا آه نه قطعًا راه و چارهدقت بررس
اين آه  عملى ودرست را براى حفظ منافعمان براى حفظ هويتمان و براى حفظ استقاللمان پيدا خواهيم آرد نه

ان بر عليه امريكاتظاهرات آردند، فقط به اين بسنده آنم آه اگر اين طرف و آن طرف دنيا چهار نفر در خياب
هاى  ها فقط بازى اين. است دو جا هوشان آردند، شادى آنم و تصور آنم آه آار تمام. شان قطع شد برق

  ... هاى آاذب است آودآانه و دلشادى

" انديشى جزم"اش ريشه در همان ها همان محاسبات سرا پا غلط و عدم شناخت صحيح است آه همه اين
محو "ديگر هم دارد آه عليرغم  و تازه يادمان نرود آه اين شيفتگى و دگماتيسم يك روى خطرناك.... دارد والغير

طرف مرز فكريش رفت و آن را زير پا  آنم به هر دليلى انسان دگم آن ها اگر به هر دليلى تكرار مى"شدن
  . معروف شمر هم جلودارش نيست آند آه به قول چنان از طرف ديگر غش مى گذاشت آن

گويا به دليل  هاى نه چندان نزديك با مردى متين و مذهبى ميانسالى آشنا شدم آه آيد در آن سال يادم مى
آه به او گفته بودند  چرخش زمانه مغازه عطاريش را در يكى از شهرستانها رها آرده بود و با اين استدالل

د ودر رأس يك شرآت بزرگ چند صد بينى آرده بود آم تكليف است، و يا شايد هم خودش احساس خود مكلف
خواهم شرح بدهم  اى را آه مى ندارم، ولى حادثه با چند و چونش اصًال آارى. نفرى قرار گرفت شد مدير ارشد
رود، اين آه ازقضاى روزگار اين مرد را براى اولين بار به عنوان سرپرست يك  و خودم هم هيچوقت يادم نمى

چشمتان روز بد نبيند آه به .  مأموريت ادارى يك آشور اروپايى فرستادندآوتاهى به هيئت مديريتى براى مدت
. بود نوا در عرض فقط چند روز اين چنين زير و زبر شده گناه بى بازگشت واقعًا دردناك بود آه اين بى هنگام

گى آرده بود، ها را فقط به صورت جزمى و نه استداللى پذيرفته و باآنها زند ها سال آن تمامى افكارش را آه ده
همه چيزش را به هم ريخته بودند،ُخردش آرده بودند و ما هم به جاى . همه را به يكباره زير سؤال برده بود

اى هستند آه قدرت آتمان  هاى صادق و ساده انسان ها از نوع سرزنش آردن يادمان نرود آه تازه اينگونه آدم
آه به ديار دوستان رفتند و ديدند آنچه آه باورشان ! رهيختگانىف افكارشان را ندارند، و اّال آم نداشتيم از همين

هاى بعدى به همان راه آشيده  نياوردند تا مبادا مانع شوند آه آيندگان و نسل شد، ولى به روى خودشان نمى
پناهنده ! پراآنده شيفتگان چندين سال گذشته اردوگاه چپ آه اضطرًا به بهشت موعود به خاطرات. نشوند
گذاشتندحتى يكى  ها به هنگامى آه مرزهاى آشور را پشت سر مى بخت مگر اين نگون. اهى بيفكنيدشدندنگ

آرد؟ به  هم خطور مى ؟ آيا به خيالشان.گنجيد آه ممكن است به چنين روزى بيفتند شان مى در صد در مخيله
  : بخش آوتاهى از يكى از عناصر صادق يكى از جريانات چپ توجه آنيد

اّما بعد از . آردند هاى آار اجبارى ها را روانه زندان و اردوگاه اى داشتيم آه پس از عبور از مرز آن رفقاى توده"
دور از چشم مأموران جلسه  گذشت يكسال و نيم در زندان و شكنجه روحى و جسمى، هنوز در اردوگاه به

شوروى دارند اعتقاد و شك مقامات  بى رسيدند آه گذاشتند و در اين جلسات به اين نتيجه مى حزبى مى
 در واقع اين -رود؟  فاجعه دگماتيسم تا به آجاها آه نمى  ببينيد آه عمق- )١ !آنند ها را آزمايش مى استحكام آن
باشى و در عين حال زندانى همان نظام لعنتى يعنى آه زندان در  هاست آه تو عاشق نظامى مادر شكنجه

  ... زندان

    والسالم

  
  . ٩٦، نشر قطره، ص خانه دائى يوسف) ١
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  محمدعلى موحد

  
  
  

  بندى اوضاع در آستانه آودتا جمع

  
  

سى پر همه. است نمود آه مصدق بر مخالفان خود فايق آمده و آنان را سر جاى خود نشانده چنان مى
خصوص انحالل مجلس هفدهم  خواست درسر تا سر آشور انجام گرفته و نظر دولت در همچنان آه او مى

پارلمانى خود و نيز تربيون آزادى را آه براى حمله به  مصونيت با انحالل مجلس نمايندگان مخالف. تأييد شده بود
دغدغه خاطر سياست خود را  انست بىتو مى داده بودند و دولت از اين پس مصدق در اختيار داشتند از دست

بود  برساند اما شاه گفته چه دولت نتوانسته بود گزارش هيئت هشت نفرى را به تصويب مجلس اگر. دنبال آند
هم بر وفق نظر دآتر مصدق  شاه امالك سلطنتى را. آه مفاد آن را قبول دارد و عمًال آن را به آار خواهد بست

وزير در ماجراى نهم اسفند  حمله به خانه نخست دگاهى آه به محاآمه مسؤوالندا. دولت بازگردانيده بود به
آشف جسد سرلشكر . رسانيده و رأى به مجازاِت مجرمان صادر آرده بود پرداخت آار خود رابه پايان  مى١٣٣١

آه  لت بودآه به قتل فجيع او انجاميد توفيقى براى دو اى برداشتن از توطئه ناجوانمردانه افشار طوس و پرده
اينك پرونده . آرد ترمى قوى دست دآتر مصدق را در مبارزه با مخالفان سياسى و افسران ارشد بازنشسته

خود را معرفى آرده بودند و برخى ديگر براى مطالعه  برخى از آنان وآالى مدافع. محاآمه متهمان در جريان بود
  .شده بودتقاضاى آنان موافقت  دراين باب مهلت خواسته بودند و با

آن آه مجلس منحل  رغم گذارى را آه از مجلس هفدهم گرفته بود همچنان داشت و به مصدق اختيارات قانون
هاى خود را به  قانونى استفاده آند و طرح توانست از اختيارات خود براى تصويب لوايح مى شد او همچنان مى

گاه از درگيرى با مخالفان فراغت نيافت و تقريبًا  هيچ مصدق ١٣٣٢ ماه  تا مرداد١٣٢١از مرداد ماه . جريان اندازد
 هاى و بررسِى پيشنهادها و تهيه طرح هاى طوالنى با لوى هندرسن  به بحث١٣٣١در سال  تمام روزهاى او

بود و ما دراين باره باز  با اين همه، دستاورِد اختيارات او بسيار قابل مالحظه. متقابل در زمينه نفت سپرى شد
  .يم گفتسخن خواه

حاضر شده بود آه با مصدق آنار  تا اينجا نه بريتانيا. در زمينه نفت حاال ديگر مذاآرات رسمى به پايان آمده بود
در محدوده شرايط موجود هر دو طرف حرف آخر خود را . آند آيد و نه امريكا حاضرشده بود جانب بريتانيا را رها

 بريتانيا تمام آوشش خود را براى محكوميت ايران در مراجع. مصدق امريكا و هم زده بودند؛ هم بريتانيا و
بريتانيا را موآول آرده بود به  رسيدگى به شكايت شوراى امنيت. المللى به آار زده و راه به جايى نبرده بود بين

 بريتانيا .نيز فرو بسته بود صالحيت راه بر روى شوراى امنيت اعالم رأى ديوان الهه، و ديوان الهه با اعالم عدم
شرآت نفت انگليس و ايران مدعى بود آه خريد نفت . ملى به مصاف ادامه دهد توانست در مراجع هنوز مى

جلوى  منزله خريد مال دزدى است و مال دزدى را در هر آجا گير بيايد ممكن است توقيف آرد و ازمصدق به
اى از نفت  را آه محموله موسوم به روزمرىآش  انگلستان يك بار موفق شده بود نفت.نقل و انتقال آن را گرفت
الحمايه انگلستان بود و  عدن در آن زمان تحت. توقيف آند برد به بندر عدن بكشاند و درآنجا ايران را به ايتاليا مى

 بردارى راآرد تا خريداران نفت را بترساند و از آه تصدى دادگاه عدن حداآثر بهره قاضى انگليسى به نام آمپبل
از . شكست اى در هم اندازه اما صولت آن رأى با صدور رأى عدم صالحيت ديوان الهه تا. با ايران باز داردمعامله 

. بكشانند و به سرنوشت روزمرى دچار گردانند ها را آه ممكن نبود به بندر عدن آش آن گذشته تمام نفت
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هاى مستقل نيز بيازمايد و در اينجا هاى آشور بخت خود را در دادگاه و ايران ناچار بود آه شرآت نفت انگليس
محموله  هاى ونيز و ساير بنادر ايتاليا گرچه نخست با توقيف دادگاه.خورد شرآت به سنگ مى بود آه تير آن

را ناروا دانستند و قرار  نفت انگليس و ايران ها موافقت نمودند اما در رسيدگى ماهوى ادعاى شرآت آش نفت
بايست دردادگاه رم  پژوهش آرد آه مى ت انگليس و ايران درخواستشرآت نف. توقيف را فسخ آردند

بنادر ژاپن رسيده بودند تكرار شد و دادگاه توآيو ادعاى  هايى هم آه به ماجرا در مورد محموله. رسيدگى شود
  .ها را آزاد آرد مردود شناخت و محموله انگليس و ايران را شرآت نفت

هاى  دادگاه با)شرآت نفت انگليس و ايران(ادعاى شرآت سابق گفت آه صالحيت رسيدگى به  مصدق مى
توافق طرفين دعوى بود و مصدق  محتاج عدول از دادگاه صالح و مراجعه اختالف به يك مرجع داورى. ايران است

  غرامت با حرفى نداشت آه چنين توافقى بكند و قال مشكل

را طورى تنظيم  قرارنامه داورى خواست اما بريتانيا مىطرف و قابل اعتماد آنده شود،  ارجاع آن به يك هيئت بى
بريتانيا حتى . راهى جز تأمين منظوربريتانيا نداشته باشد آند آه هيئت داورى از چارچوب آن نتواند خارج شود و

  .آند به عنوان غرامت مطالبه مى خود بردارد و بگويد چه مبلغى حاضر نشد آه پرده از خواسته

گرداندآميسيونى از مشاوران  ين آه موضع خود را به لحاظ دعاوى متقابل ايران روشندآتر مصدق براى ا
شايگان و دآتر آريم سنجابى و دآتر  على حقوقى تشكيل داد آه دآتر عميد رئيس دانشكده حقوق و دآتر

ن آبادى ازاستادان آن دانشكده و دآتر خوشبين و ارسال على آبادى و دآتر عبدالحسيِن محمدحسين على
مهندس حسيبى نيز . دانشگاه در آن آميسيون عضويت داشتند حقوقدانان خارج خلعتبرى و لسانى و صدر از

 حسيبى به عنوان يك شاهد. الزم را در اختيار مشاوران حقوقى بگذارد بود تا توضيحات عضو آميسيون
  :گويد هاى اعضاى آميسيون مى ارزيابى سردستى از توانايى اى در يك غيرحرفه

زند و لسانى  مى غيرمنطقى هاى نامنظِم براى اين آه حرف. تر آمد رسالن خلعتبرى به نظر من از همه ضعيفا
دقيق و محمدحسين خيلى )آبادى است عبدالحسين على مقصوِد(آبادى ما  على. ابدًا قابل نسبت با او نيست

  .ن منظم را عالقه داردفكر آرد قابل مالحظه و دآتر عميد هم متديك و دآتر خوشبين با نظم فكرى

گفته شد آه نظر .فرستاد  تمام آرد و گزارش آن را براى مصدق١٣٣٢آميسيون آار خود را تا اوايل مرداد سال 
دعوى عليه شرآت سابق در  براى اقامه وزير شخصًا راهى را آه بايد آميسيون جنبه مشورتى دارد و نخست

 .محاآم ايران پيش گرفته شود انتخاب خواهد آرد

  

  
  

  وصاياى مصدق و پايان ماجرا
  
  

خواهم از روى يك حقيقتى پرده برگيرم وآن اين  به منظور هدايت نسل جوان مى
وزير  نخست طول تاريخ مشروطيت ايران اين اولين بار است آه يك است آه در

براى . نشانند مى آشند و روى آرسى اتهام و بند مى قانونى مملكت را به حبس
گناهان بسيارى نسبت  به من... طور شده  است آه چرا اينشخص من خوب روشن

اين است آه تسليم  تر ندارم و آن بيش دانم آه يك گناه اند ولى من خود مى داده
  .ام آوتاه آرده ثروت ملى تمايالت خارجيان نشده و دست آنان را از منابع

  
  
 

   مصدق در چهارمين جلسه دادرسى
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  آخرين دفاع دآتر مصدق

  

آوشيد  دادگاه مى رئيس ذشت داستان دادگاه بدوى بود آه اآنون به واپسين مراحل خود رسيده بود وآنچه گ  
خواست از اندك  آمد و مى نمى مصدق اما آوتاه .تا آار را يكسره آند و خود را از شّر پرونده خالص گرداند

هايى آه رئيس دادگاه بر سر  ديتمصدق با مهارت تمام ازچنبر محدو .فرصتى آه دارد بيشترين استفاده را بكند
  .آشيد بر مى تراشيد سر راه او مى

بود سخنانى را  طريقى هر چه هست رئيس دادگاه ناچار شد آه آخر سر به دآتر مصدق اجازه بدهد و او به هر
وزيرى او  اى آه به نخست ناخواسته جريان دآتر مصدق در آخرين دفاع يك بار ديگر به. خواست گفت آه مى

  :اميد اشاره آردانج

مجلس برسد دولت  به تصويب  ماده اجرائيه٩خواستند قبل از اين آه  اشخاص مخالف با ملى شدن نفت مى
آارهاى راجع به ملى شدن نفت را  را روى آار بياورند آه تمام آقاى حسين عال استعفا دهد و شخص معهودى

نفت گذرانيدم   ماده را از تصويب آميسيون٩تصميم اين  اين جانب به محض اطالع از. آند از بين ببرد و خنثى
   تصويب شود دولت عال استعفا داد و ولى قبل از اين آه در مجلس

مجلس رأى تمايل  نظر اعليحضرت اين بود آه شخص معهود دولت را تشكيل دهد و مخصوصًاهمان ساعتى آه
  .تمايل تكليف خود را بدانند أىبود براى اين آه وآال در ر داد شخص معهود در پيشگاه همايونى مى

رادر دفتر اول خواب  سيدضياءالدين طباطبايى بود آه ما تفصيل آن داستان" شخص معهود"مقصود مصدق از 
   .ايم آشفته نفت آورده

 

بدون عوايد نفت دولت  اول اين آه: ه به دو جهت عمر دولت اين جانب زياد نخواهدبودآردند آ چنين تصور مى
المللى حاضر شود و  آه در مراجع بين دوم،دولت ايران مجبور خواهد شد. تواند مدت زيادى دوام آند نمى
وند و بالنتيجه ش قهرًا افكار عامه ايران با اومخالف مى به محض اين آه در آن مراجع شكست خورد. بدهد جواب

  .رود از بين مى

اقتصادى ايران طورى  وضعيت اگر به دولت مجال داده شود تدريجًا"اما آن اقدامات به جايى نرسيد و ديدند آه 
  ."خواهد شد آه بدون عوايد نفت هم آار مملكت بگذرد

ها ريخته  و درآيسه آن گردد به آشورهاى غربى در اينجا دآتر مصدق اشاره آرد آه پول نفت بالمآل باز برمى
قيمت تو چند است؟هزار : از اوپرسيد .خواست سياهى را به غالمى بخرد شود و مثلى آورد آه آسى مى مى
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برده و دارايى برده از آِن صاحب برده (العبد و مابيده لمواله : گفت خريدم و هزار دينار داد و آنگاه: او گفت. دينار
   .هزاردينارى را آه به او پرداخته بودتصاحب آرد و هم  ؛ هم غالم را)است

  

  سه عامل مهم سقوط مصدق

 
  

  :سه مسئله مهم براى او مطرح بود و در سقوط او مؤثر افتاد: دآتر مصدق گفت

گرفتند و اين آار  مى درس خيز هم تدريجًا از آن ساير آشورهاى نفت"آمد  اول آن آه اگر ايران از پاى در نمى
آرد آه  دآتر مصدق بامالحظه اين نكته فكر مى ".آنند ضرر داشت ها استفاده مى نبراى دولى آه از نفت آ

مجبور بودند آه قضيه را با ما "يابد و آخر سر  ايران ساليان دراز ادامه گذاشتند اختالف با هاى غربى نمى دولت
  ."حل آنند

ازنظر وضعيت . است اشيم بهترعقيده من اين بود آه ما عمًال جزو بلوك غربى هستيم ولى رسمًا نب"دوم، 
بود آه اگر شوروى بخواهد  مصدق بر آن ".طرفى خود را حفظ آند جغرافيايى مصلحت ايران در اين است آه بى

اى به ايران آمك نظامى  نيستند آه پيش ازوقوع چنان حمله هاى غربى در وضعى به ايران حمله آند دولت
قبل وقوع جنگ ما جزو بلوك غربى باشيم چه بعد از اعالن  ورت چهدر اين ص"بگيرند  بكنند و جلوى آن حمله را

  :گفت اومى." هر دو مساوى است جنگ،

يك از دو بلوك آه  اگرجنگى در گرفت هر... بلوك شرق و غرب به منافع و مصلحت ملل آوچك توجهى ندارند
شود حفظ  طرفى عايد ما مى آه از بى اى دهند و فقط فايده فاتح شوند دول آوچك را تحت نفوذخود قرار مى

  .يكسان شده است جنگ روى داده آنجا با خاك نفوس وجلوگيرى از عواقب وخيمى است آه در هر جا

اصولى براى "قراردادى بايستى به موجب سوم، مصدق معتقد بود آه پيش از تجديد روابط با انگلستان مى
اختالفات ناشيه از ملى شدن صنعت  تمام  آنند وروابط آتيه دولتين تدوين شود آه طرفين آن اصول را رعايت

  ."نفت و تأديه غرامت به آلى حل شود

  :مصدق گفت

قانون، چه از نظر صالح  اين جانب،چه از نظر... آرد آه دولت اين جانب سقوط آند اين سه مسئله ايجاب مى
ه حل آن بودند آه بسيارى تشن خواستم قضيه نفت را مملكت، نخواستم آه دست از آار بكشم ومى

اى با دولت اين جانب منعقدآنند  شرافتمندانه خواستند قرارداد شرافتمندانه حل آنم وبه فرض آنكه نمى
   .بتواند روى پاى خود بايستد عوايد نفت مملكت وضعيات اقتصادى مملكت طورى شود آه بدون

  

  

  وداع مصدق
  

  :دآتر مصدق در پايان سخنان خود گفت



 

 کودتا و وصايای مصدق/      نامه از مصدقدو نامه از ايرج ميرزا و سه       

. ام سر حد امكان انجام داده خود را تا اند هيچ تأسف ندارم و يقين دارم وظيفه تاريخى آوردهاز آنچه برايم پيش 
هايى آه امروز گريبان همه را گرفته به  تمام مشقت برومند در خالل بينم آه اين نهال من به حس و عيان مى

رسد ولى  پايان مى  بهمن و شما و هر آس چند صباحى دير و يا زود عمر. است و خواهد رسيد ثمر رسيده
آن مرد گفت آه من و اقدامات دولتم سبب . سرافرازى يك ملت مظلوم وستمديده است ماند حيات و چه مى آن

   همكاران آبروى ايران وايرانيان در انظار خارجيان ريخته شود و البد اآلن آه من و همفكران و شد آه

از مردم !... گردد باز مى ريخته نشانند آبروى رسى اتهام مىنامند و روى آ مرا به نام مجرم و خائن و جانى مى
اند از هيچ  نمايم آه در راه هر افتخارى آه قدم برداشته مى آنم وتأآيد رشيد و عزيز ايران، زن و مرد، توديع مى

  .ها خواهد بود بدانند آه خدا يار و مددآار آن اى نهراسندو يقين حادثه

   

  مصدق در دادگاه تجديدنظر
 

جريان دادگاه  دوم يعنى بدين گونه دور اول يا ماجراى محاآمه در دادگاه بدوى نظامى به پايان رسيد و دور
ناظمى منقسم بر دوفصل و هر فصل آن بر چند  اليحه دفاعيه مصدق در دادگاه تجديدنظر. تجديدنظر آغاز شد

يگر ايراد بر صالحيت دادگاه مطرح شده د نقايص پرونده و در بخش در قسمتى از فصل اول ايراد به. بخش بود
 مرداد، بخش ٢٥مشتمل بر گزارش مصدق از وقايع شب  بخش اول. خود بر سه بخش بود فصل دوم اليحه. بود
  ...اعتراض به حكم دادگاه بدوى، وبخش سوم توضيحاتى درباره سقوط دولت خود دوم

اختيار : "فورًاپاسخ داد آند؟ مصدق م دادگاه مىخواند يا تسلي رئيس دادگاه از مصدق پرسيد آه اليحه را مى
  ."آنم خوانم،بعد تقديم دادگاه مى مى. يافت داريد قربان، تقديم دادگاه آنم آه آسى از آن اطالع نخواهد

 

جرايد آه در پشت  مخبرين آن آه به خواندن اليحه بپردازد پنج نسخه آن را براىمصدق اين بگفت و پيش از 
در همان آغاز آه مصدق از . مهار او عاجزاست معلوم بود آه دادگاه از. جايگاه متهم نشسته بودند پرتاب آرد

در مطالبى خواست او را از ورود  رئيس مى. شروع شد رئيس محكمه ها ميان او و جاى خويش برخاست درگيرى
پس از بگو مگوها باز رئيس مجبور شد سپر اندازد و مصدق . دانست بازدارد موضوع مى ها را خارج از آه آن
دادگاه بدوى مطرح آرده  هاى او همان بود آه در ايرادها و اعتراض. خواهد بگويد مى چه را آه يافت تا آن فرصت

بگويد تا  رسيدگى گفته بود در مرحله تجديدنظر هم چه را در مرحله اول داد آه آن د منتهاقانون به او اجازه مىبو
 .بگيرد بار ديگر دادگاه درباره آن تصميم
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  آودتا بود يا نبود؟
  
  

  :چنين گفت آه  مرداد بود٢٥هاى دفاعيه دآتر مصدق بحث درباره آودتاى  ترين بخش از جمله جالب

اگر آودتا . را آودتا گويند مرتكب شوند آن  عمل نظامى آه سپاهيان آن را به منظور تغيير رژيم يا سقوط دولتهر
) هاى خود در خانه(نماينده مجلس را در شميران  صالحه دو وزير و يك نبود بر طبق آدام حكمى از مقامات
سعدآباد به شهرآوردند و چون ديدند آه لباس و آفش به سعدآباد و از  دستگيرو مضروب نموده از آنجا بدون

چرا  .ها را به سعدآباد برده و در آنجا بازداشت آردند شان در نيامده مجددًاآن همكاران ستاد ارتش به تصرف
بازداشت آردند  سيم تلفن ستاد ارتش را باپادگان گارد شاهنشاهى در باغ شاه و سيم تلفن اشخاصى آه

  نمودند؟  نموده و چرا تلفن خانه بازار را اشغالاز اين آه دستگير شوند قطع قبل

 مرداد بر طبق ٢٥شب  آودتاى... آمدند پوش براى دستگيرى من چرا با يك عده افراد مسلح به شصت تير و زره
فرماندار نظامى تهران به تيمسار   تيمسار دادستان١٣٣٢شهريور ماه   مورخ اول١٠٤٨٧٠پيشنهاد شماره 

آودتاى مسلم و  دفتر دادگاه بدوى شده يك  آن در جلسه نهم آذر ماه تسليمسپهبدزاهدى آه رونوشت
  ...حقيقى بوده

الّله  سرهنگ فتح براى در سندى آه دآتر مصدق از آن ياد آرد فرماندار نظامى تهران پيشنهاد آرده بود آه
  :ود آه ليتكوهىشده ب زاهدى نوشته در اين نامه خطاب به. ليتكوهى پاداش و ارتقاء مقام منظور شود

مصدق شرآت داشته به اتهام  دآتر  در تظاهرات به نفع شاه و حمله به خانه٣١ اسفند ماه ١٠ و ٩در وقايع  (1
  .قرار نامبرده صادر و متوارى بوده حمله به خانه دآتر مصدق مورد تعدى قرارگرفته و غيابًا

عالى انجام وظيفه  فع شاهنشاه ودولت جناب الى آودتا در قم به ن٣١ اسفند سال ١٠ الى ٦در مدت از  (2
  .اند نموده

چه شهر تهران، رل  در آودتا از بيست و پنجم الى مرداد سال جارى در دو آودتا دراجتماعات، چه قم و (3
  .مهمى را در واژگون آردن حكومت دآترمصدق داشتند

الّله بروجردى و  جناب آيت تهران در موردهاى خاص چه در قم، چه در  الى اآنون نيز مأموريت٣٢ مرداد ٢٥از  (4
  .است با موفقيت انجام داده ابوالفضل توليت با دستور اين جانب

آن تقاضاى تشويق  اندرآاران دست دادگاه بدوى وقايعى را آه فرماندار نظامى رسمًا آودتا خوانده و براى يكى از
  .و ارتقاى رتبه آرده، آودتاى ادعايى خوانده بود

  .نداريم ما با آودتا آارى. آقاى دآتر، آقاى دآتر، اين مطالب مربوط به ما نيست: "ترئيس گف
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  ."باشد بفرماييد چه راجع به صالحيت دادگاه مورد نظرتان مى شما آن

  :مصدق پاسخ داد

من بايد . را معطل نكنيد جهت خودتان آقاى تيمسار،بى... خواهيد من حرفم را بزنم شما نمى. گذاريد ىشما نم
. توانست مرا وادار آنيد آه بگويم توبه آردم شما نخواهيد. خود را بگويم من بايد مطالب. از خودم دفاع آنم

  ...تشريفات باآى ندارم من از اين. آنم بجنبد براى وطنم فداآارى مى خيرآقا، خير آقا، به خدا من تا شاهرگم

  
  

   دادگاه قرق است
  
  

  :جلسه دوم دادگاه تجديدنظر با اعتراض دآتر مصدق آغاز شد

اين آه فرموديد .هست ام آه از هر خان بگذرم خان ديگرى جلو من من در وضعى واقع شده... دآتر مصدق
تماشاچى . دادگاه عمًال سّرى است. است اءموضوعتماشاچيان برخالف انتظامات آارى نكنند سالبه به انتف

دادگاه را  هاى و قرقچيان نگذاشتند اشخاص صندلى. قرق است دادگاه. نيست آه رئيس اين طورتوصيه بفرمايند
  ...تصرف آنند

بگيرند و اآنون در مقابل  اندآارت ده دقيقه قبل به منشى دادگاه تذآر دادم آه اگر اشخاصى نتوانسته... رئيس
طرفى در انجام وظيفه سربازى خود عمرى را  بى من با اين.ها آارت داده شود در ورودى منتظر هستند به آن

اعتراضى  آنم آه هر گونه صراحًة عرض مى... دهيد چنين نسبتى را مى انصافى است آه بى نهايت. ام گذرانده
 صريحًا باز. شود سر آار گرفته نمىسخن  آه ميل داريد بيان آنيد، به هيچ وجه جلوى داريد، هر چند ساعت

چند روز آه طول بكشد بنده  خواهيد بگوييد و هر قدر آه بگوييد و هر مى هر چه. آنم آزادى گفتار داريد تكرار مى
آه دادم اين بود آه به هيچ آس  فقط تذآرى. آنيم وتمام هيأت دادرسان حاضريم با نهايت صبر و حوصله گوش

  ...نبايد اهانتى بشود

آنم و از اين  نمى اهانت من هرگز به آسى. قضايا آه اهانت نيست. آنم من قضايا را عرض مى... آتر مصدقد
اينجا جاى مشاجره و . آه حرفى نزنم بود حق اين. آه بين فرمايشات شما مطلبى گفتم خيلى خجل هستم

هفت خان . اه استهستم، يكى از آن هفت خان دادگ در هفت خانى من... منطق نيست هاى بى جاى حرف
تحريف . ها نوشته شود دادگاه علنى است بايد مذاآرات متهم درروزنامه گوييد وقتى آه مى. هاست روزنامه دوم

  ...قسمتى از نطق را ننويسند و يا قسمتى به نطق اضافه آنند تحريف يعنى. از جعل است نشود، تحريف غير

انصاف بدهيد .هستيد و با سابقه در مجلس شوراى ملىشما مرد قانون ... رئيس اين مربوط به بنده است؟
دارم چون در جرايد سخنان مرا منتشر  اعتراض اين اعتراضات شما وارد است آه به رئيس دادگاه بفرماييد من

  !خوانم؟ آنند، من اليحه دفاعى خودرا نمى نمى

است آه درجامعه مرا متهم  ديگر اينوظيفه . اى دارم آه در دادگاه از خود دفاع نمايم من وظيفه... دآتر مصدق
براى . اى قرائت آردم همان روز با اجازه شما اليحه من .نكنند و افكار جامعه را بر من مشوش و پريشان نكنند

تندنويسان مصون بماند با حالت ناتوانى چهار نسخه حاضر آردم به خطخودم  اين آه از هرگونه سهو واشتباه
 واقع شدم و امروز سرآار سرهنگ ه تا هم به مخبرين دادم آه مورد اعتراضدادگاه شد و س آه يكى تسليم

نويسندگان جرايد در  داريد شايسته نيست آه مستقيمًا خود با نيا به من اظهار نمود شما اگر لوايحى فرخ
  ...ها بدهم آن شما اليحه خودتان را بدهيد به من، آه من به.دادگاه مذاآره آنيد
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   ين مرد را ببينمخواهم روى ا نمى
  
  

خواستم به  نمى آن روزى آه او در همين دادگاه، در... من ميل نداشتم آه روى اين مرد را ببينم... دآتر مصدق
آرد من با اين  او خيال مى... آورم دادگاه مى به زنم و از محل خود بند مى دادگاه بيايم گفت من شما را دست

در حالى آه اشتباه آردم . آنم بند فرار مى اى هستم آه از دست د من بچهآر خيال .روم ها از ميدان در مى حرف
مرد به دست من  اين افتخار و حيثيتم اين بود آه. بند نزد روزبه دادگاه آمدم آه او به دست من دست آن

هستم آه دآتر مصدق را آوردم و  من آدمى اين گفت آه. اى آقا، من براى مرگ حاضر شدم. بند بزند دست
خارجى به زندان آورده و او آه قادر نبود آسى را  داند آه مرا سياست اونمى. تگير آردم و زندانى آردمدس

آند در اينجا نعره آه  مى و برخالف قوانين هزار رفتار غلط آرد و خيال. آند اى را دستگير دستگيرآند، حتى پشه
  ]... اشاره به ميكروفن[پشت اين ميله  آشد در مى

. و در اين دادگاه تقديم آنم آنم گويد من در زندان مجرد توانستم اسنادى تهيه مى]  اره به دادستاناش[اين مرد 
هايى آه وطن خود را به جلو بردند،  دادند؟ آن به من ها را از آجا توانستم به دست آورم؟ چه آسانى اين
آه من از منافع ... د به من دادنداى بو در نظر دارند، به هر وسيله مملكت را هايى آه استقالل و آزادى آن

 آنم، محكوميت دفاع مى دانند محكوميت من، آه از وطنم ها خوب مى زيرا آن. محكوم نشوم دفاع آنم، وطنم
تو چه ... او درست است هاى خيال آردبا چهار تا نعره همه حرف]  اشاره به دادستان[باشد و اين مرد  وطنم مى
گويند محاآمه،محاآمه  آقا، وقتى مى .رقصى يك آلتى هستى آه دارى مىتو ]  دادستان اشاره به[هستى؟ 

وقتى . اند نشنود، نطق مرا تحريف آرده بزنم و آسى من وقتى حرف. جريان دادگاه و خارج از دادگاه است
  ...شما را بايد در آوزه بگذارم و آب آن را بخورم اجازه ام آن وقت نفهمند من چه حرف زده

  ...آنند آقا مى نيا مترادف است با محترم، يعنى آزادى و جان و همه چيز اورا احتراممتهم در تمام د

  
  

   دو جور دولت داريم
نوشته و حاال در اينجا خودش را " جناب آقاى وزيردفاع ملى"اىبه عنوان  دادستان در بيانات خود گفته بود مصدق چند روز پيش نامه

   :مصدق در پاسخ گفت. خواند  دولت ودادگاه را غيرقانونى مىداند و دفاع ملى مى وزير و وزير نخست

آند، همه آار  تبعيد مى گيرد، ماليات مى يك دولت قانونى و يك دولت عملى، دولت عملى: دو جور دولت داريم
شما رئيس هستيد، . را غيرقانونى دانستم غيرقانونى، من دادگاه من اگر به رياست دادگاه نوشتم. آند مى

. غيرقانونى نيست وزارت دفاع ملى غيرقانونى، وزارت دفاع ملى آه نوشتم وزير دفاع ملى مى اما اگر به. باشيد
 اگر... اما آارش آار قانونى نيست. گويند دولت نيست نمى به دولت ايكس. به وجود آوردم اين وزارت را خود من
 من. فاع ملى نباشمشرحى نوشتم دليل براى اين نيست آه خودم وزير د من وزير دفاع ملى

انحالل مجلس معتقد  به موضوع رفراندم اين بود آه اگر. خواهيد قبول نكنيد خواهيد قبول آنيد، مى هستم،مى
دو ميليون و يكصد و . به انحالل مجلس بدهيد نيستيد رأى به انحالل آن ندهيد و اگر به دولت معتقدهستيد رأى

از ادوار  در هيچ يك. نيه سابقه نداشت رأى به انحالل مجلس دادندتقني پنجاه هزار نفر آه درهيچ يك از ادوار
هستم  گويد من آدمى حاال اين مرد مى.دهندگان از يك ميليون و چهارصد هزار نفر تجاوز نكرد تقنينيه عده رأى

مرد چه آاره است آه  اين] خنده حضار[ماشاءالّله . آه دآتر مصدق را آوردم و حبس آردم وزنجيرش آردم
  ...گويند ملى اين دولت را مى. ببرد لت را از بيندو

خواهد بر اتهام من  مى شما بايد اجازه بدهيد آه عرايض و دفاع من در خارج منتشر شود و اين مردهر چه
صريحًا عرض . گذارم آنيد روى سرم مى شرايط عليه من صادر آن حكمى آه شما در اين. بگويد نوشته شود

توانيم منتشر  گويندنمى ها مى اگر روزنامه(آردم منتشر شد  من در اين دادگاه قرائتاى آه  آنم اگراليحه مى
 آيم اينجا از فردا يا پس فردا مى) لوايح را منتشر آنند، مذاآرات جلسه رامنتشر آنند .دهم آنيم پولش را مى
دگاه سّرى است يعنى دا اين دادگاه. آنم ام عمل مى تصميمى آه گرفته به اگر نشود من. آنم خودم دفاع مى
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ام اين خيانت به  گفته بزنم و آسى نفهمد چه من در يك دادگاه حرف... اند چه گفته فهمد آه در آن نمى آسى
   .دهم اليحه مرا چاپ بكنند پولش را مى. پول بگيرد وچاپ بكند روزنامه آارش اين است آه... مملكت است

 

   شايسته نيست" اين مرد" "اين مرد"

  :رئيس در پاسخ گفت

و درج بيانات شما در جرايد به  به آنايه فرموديد آه دادگاه تضييقاتى براى مخبرين و خبرگزاران از لحاظانتشار ...
نه از طرف من و نه از . برنگار در اين دادگاه حضور دارندخ بيست. آنم مى اين موضوع را قويًا تكذيب. عمل آورده

خبرنگاران . و نخواهد شد دستورى و اظهاراتى آه مؤيد ادعاى شما باشد داده نشده ترين همكارانم آوچك طرف
ها را منتشر  دارند آن شود يادداشت آنند و هر نوع ميل مى چه در اين دادگاه گفته بوده و آزاد هستند آن آزاد
و بيان  شان آزادى، آزادى مطلق در گفتار، دفاع مدافع است آه به آقايان متهمين و وآالى وظيفه ما اين... دآنن

: دآتر مصدق[دانيداما با رعايت نزاآت  چه براى دفاع خود مفيد و مؤثر مى توانيد هر مى... خودشان بدهيم
شود مكرر  مى طرف ارتشتاران فرمانده تشكيلدادگاه رسمى آه از  نبايد به دادستان در يك]  است آامًال صحيح
من به . مشخص هستند داراى عنوان تيمسار دادستان ارتش... خطاب آنند" اين مرد"طور تحقير  در مكرر، به

، شايسته جناب عالى آه "اين مرد"، "اين مرد"آلمه .ننمايد دهم عنوان هيچ آس را ادا هيچ آس اجازه نمى
ايد نيست  شده ايد و چندين دوره به نمايندگى مجلس انتخاب گذار بوده و قانون ايد وزيرى راداشته سمت نخست

  .عنوان شود و نبايد

  

  

  گويم از اين به بعد به ايشان مرد نمى

  
  :جواب اين اعتراض رئيس را دآتر مصدق چند روز بعد داد

به يك تيمسار  ى هستمزندان رياست دادگاه در يكى از جلسات به من اعتراض فرمودند آه چرا من آه يك
گفتم  بايست به ايشان مى من مى. ام نداشته نظر توهين من از اين اظهار هيچ وقت. ام آن مرد دادستان گفته

آن "از نزاآت بود در دادگاه قبلى و اين دادگاه اآتفا به گفتن  اين عبارت خارج دادستان غيرقانونى و چون
ام آه  اگرحاال اشتباه آرده...  عربى؛ رجل يعنى شخص مهماست فارسى رديف رجل اى آردم، مرد آلمه"مرد

  ] خنده شديد حضار و اخطار رئيس.[گويم ام از اين به بعد به ايشان مرد نمى آرده مرد خطاب
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   رأى مخالف سرتيپ نوتاش
  
 

ار قر. راصادر آرد  قرار صالحيت خود١٣٣٢ ارديبهشت ٢دادگاه تجديدنظر نظامى پس از نه جلسه در تاريخ 
يكى ازدادرسان ايرادهاى متهمان را وارد  صالحيت، برخالف انتظار، به اتفاق آرا صادر نشده بود بدين معنى آه

در رأى بسيار مختصر خود صالحيت دادگاه را از  نوتاش. نوتاش بود اين دادرس سرتيپ. دانست و قابل قبول مى
قانون دادرسى و آيفر ارتش و نيز از جهت  ٢٤ و ٢٢رعايت مواد  اول از جهت عدم :دو جهت مخدوش دانست

  . متمم قانون اساسى٧٩قانون و دوم از جهت عدم رعايت مفاد اصل   همان٣٧رعايت ماده  عدم

دردادگاه تجديدنظر نيز با  نوتاش حضور آزموده را آه در دادگاه بدوى به عنوان دادستان شرآت آرده بود و اآنون
همچنين وى استدالل . دانست مى ارتش منافى  قانون دادرسى و آيفرهمان عنوان مشارآت داشت با مقررات
" قوانين مخصوص"متمم قانون اساسى تابع ٨٧نظامى بر وفق اصل  اآثريت دادگاه را مبنى بر اين آه محاآم

دانست و بر آن بود آه  بينى نشده است، قانع آننده نمى پيش در اين قوانين هستند و حضور هيأت منصفه
  .بايد رعايت شود" در هر حال و در هر محكمه"در خصوص هيأت منصفه  متمم قانون اساسى 79 دهمقررات ما

نمود و براى آن  مى پافشارى بايستى در رأى نهايى راجع به ماهيت دعوى هم بر نظر خود از اين قرار نوتاش مى
ذر بيمارى در خانه نشست و ع به پايان رسد به آه در چنين وضعى ناممكن قرار نگيرد پيش از آن آه دادرسى

  .ورزيد از شرآت در جلسات انشاى رأى خوددارى

  

  

  دادستان ارتش و اعتراض بر رأى بدوى

  
شدنخست دادستان  پس از آنكه دادگاه تجديدنظر قرار بر صالحيت خود صادر آرد و وارد بحث در ماهيت

مصدق و (بدوى درمورد هر دو متهم  ادگاهاو بر آن بود آه د. اعتراض خود را به رأى دادگاه بدوى مطرح آرد
از نظر دادستان ارتش چون : "گرفت براى آنان درنظر مى ترى بايستى مجازات سنگين اشتباه آرده و مى) رياحى

است با قيدى آه قانون مقرر داشته دادگاه دآتر مصدق را  رأى عادالنه اين جرم مقرون به عمل مشّدده است
  ."نمود دمىسال زندان مجر محكوم به ده

مشروطه سلطنتى  حكومت به منظور به هم زدن اساس"در مورد رياحى هم دادستان ارتش مدعى بود آه او 
همكارى داشته و مورد اعتماد او بوده  مصدق با دآتر" ايران آه نتيجه نهايى آن اضمحالل آشور ايران بوده است

  .است

 الى ٢٥روزهاى  آه يك عمرگوش خوابانيده بود تاشناسى آرده، پيرى است  مصدق يك عمر ممارست و مردم
مردى روحيه رئيس ستاد ارتش را، آه  توان تصور آرد آه چنان نمى. مرداد زهر خود را به ملت ايران بريزد٢٨

  .شناسد تحميل آرده بود، نمى خود به ارتش

  :دادگاه گفت جلسات او در يكى از. آرد بست گير مى ذالك دادستان گاهى در مورد رياحى در نوعى بن مع
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بوده و به عقيده خود ايمان  خود راسخ از لحاظ وظيفه قانونى در عقيده. معتقدم سرتيپ رياحى بايد اعدام شود
در طول جريان دادگاه بدوى و اين دادگاه،  آندآه به عرض برسانم من دارم ولى وجدان من به من حكم مى

افتخار ارتش ايران   زيرا سرتيپ رياحى از افسرانى بود آهآنم تر به روى سرتيپ رياحى نگاه آم سعى داشتم
 .اندازه متين، محجوب و منظم است او بى. آافى است او واجد معلومات. افتخار ارتش بود او در خارج آشور. بود

وارد  هم آسانى آه آه آن روزى آه مصدق سرتيپ رياحى را در رأس ستاد قرار داد باز موظفم به عرض برسانم
  ."افتاده دانستند آه سرتيپ رياحى در يك ورطه هولناآى  به خوبى مىبودند

  

  

  اعتراضات مصدق

  
شناخته بود يكايك  را محكوم ها اظهارنظر آرده و او مصدق سيزده فقره اتهام خود را آه دادگاه بدوى درباره آن

هاى مصدق را نقل  مات و جواباتها ترين اى از مهم خالصه .برشمرد و داليل خود را در رد اتهامات توضيح داد
  .آنيم مى

عزل به دستور مصدق  فرمان گارد شاهنشاهى بود آه پس از ابالغاتهام اول بازداشت سرهنگ نصيرى فرمانده  (1
صدور ابالغ فرمان "به نيت آن بود آه    سرهنگ نصيرى در رأى دادگاه بدوى آمده بود آه توقيف. بازداشت گرديد
   ."مكتوم بماند

 

  :مصدق گفت

اين جانب رسيد داده  بايستى نمى اگر مقصود از توقيف اين بود آه ابالغ فرمان مكتوم بماند پس از وصول
لكه از اين جهت بود آه به دستور او، نكند ب توقيف او از اين نظر نبود آه آسى ازفرمان اطالع حاصل... باشم

در هيچ .منزل و خانه هر آس در حفظ و امان است: "گويد مى  متمم قانون اساسى آه١٣ برخالف اصل
، دو وزير و يك نماينده مجلس "شد مگر به حكم و ترتيبى آه قانون مقررنموده توان وارد مسكنى قهرًا نمى

آنجا به  اند و از لباس و پاى برهنه به شهر آورده ايد و بى ههاى خودمضروب نمود را در خانه شوراى ملى
 مرداد با افراد مسلح ٢٥ شب خود سرتيپ نصيرى هم ساعت يك بعد از نصف... اند سعدآبادبرده بازداشت آرده

از اين آه بيايند به من خبر رسيد و قواى  چون قبل.پوش آمد آه مرا هم دستگير آند به شصت تير و زره
  .مقصود نرسيد و آودتاى او ناقص ماند تهيه گرديد به ام ر جلوى خانهترى د بيش

ملى است آه  حكومت  قانون مجازات عمومى گفت عمل نصيرى قيام بر ضد٨٢مصدق با استناد به ماده 
  .نصيرى اين بود علت توقيف سرتيپ. مجازاِت اعدام براى آن مقرر گرديده است
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آودتا منتشر ساخت  اتهام اى مبنى بر  مصدق پس از توقيف نصيرى، اعالميهدر رأى دادگاه بدوى آمده بود آه (2
تا مقام شامخ "بازداشت آرد  دربار را هم اى از آارمندان تا گارد شاهنشاهى را متجاوز معرفى آند و عده

  ."تحريض گردند عليه خاندان سلطنتى وقار شده و مردم در قيام مسلحانه سلطنت بى

آندنه اين آه وزرا و  هاى سلطنتى و ذات ملوآانه محافظت نتى براى اين بود آه از آاخگارد سلط: مصدق گفت
مصدق با استناد به نامه شماره .بيايند نماينده مجلس را در خانه خودشان بازداشت نموده براى دستگيرى من

 مرداد يك ٢٥تى در دفتر دادگاه داده بودگفت اقدام گارد سلطن تر به  فرماندار نظامى تهران آه پيش١٠٤٨٧٠
  .بود آودتاى به تمام معنى

خلع : گفته است بدوى بنابرين گارد شاهنشاهى خود را وارد يك معرآه سياسى آرده بود و اين آه دادگاه (3
محافظ باشند آه  فرمايند بى نزول اجالل اگر اعليحضرت همايونى به تهران"سالح گارد بدين منظور بود آه 

آمد و دولت  اگر شاه به تهران مى. ندارد حقيقت" باشد هاى مغرض مانعى نداشته مزاحمت رجاله و دسته
چنان چه در آن وقت دولت وظيفه خود را انجام "آند،  او را از هر جهت فراهم دار بود آه وسايل حفاظت وظيفه
  ."آرد مسؤول بود مسامحه مى داد و نمى

سلطنتى و خلع يد  هاى آاخ دولت از ُمهر و موم آردنهمين طور استدالل دادگاه بدوى آه گفته است نظر  (4
وجه است  بى" خود نداشته باشد سلطه به اموال اين بوده آه شاهنشاه حق"آردن متصديان و مباشران دربار 

بينى آرد آه شاه چه وقت  شد پيش بود و نمى ميل اموال سلطنتى زيرا مهر و موم براى جلوگيرى از حيف و
  .مراجعت خواهد آرد

خارج از آشور اطالع  به چون از عزيمت اعليحضرت همايون شاهنشاهى"اما اين عبارت در رأى دادگاه آه  (5
مورد  نيز بى" در معاشرت وعمل خود محدود گردد اند تا شاهنشاه هاى ايران تلگراف آرده خانه يافتند به سفارت

اى دآتر فاطمى بگويد به دستور اين جانب چنان چه آق.اطالع نداشتم از اين تلگراف اين جانب هيچ"است زيرا 
  ."آنم معين آرده است تحمل مى مجازاتى آه قانون چنين تلگرافى شده هر

صبحگاه وشامگاه در  اما اين آه دادگاه بدوى گفته است دستور دولت داير بر حذف نام شاه از دعاى (6
ظالم را نيز دعا آنيد تا  قرر شده آه پادشاهم در احكام اسالمى"ها برخالف سيره اسالمى بوده زيرا  سربازخانه

وظيفه ." هيچ مورد منع از دعا وتوسل به حق توصيه نشده است خداوند به طريق صواب هدايت فرمايد و در
عادل هست يا نيست تا در صورت اخير از خداوند بخواهد  اطمينان حاصل آند پادشاه سرباز اين نيست آه اول

آه شاهنشاه  اين طور تصور شد"قصد دولت خيانت به شاه نبود بلكه . فرمايد يترا به طريق صواب هدا آه او
سرباز به بقاى ايران دعا آند و  خود را مقدم بر نام ايران بدانند لذا دستور داده شد آه نيستند بقاى نام

  ."بفرمايند همايونى هم در يك مملكت مستقل و آزاد سلطنت اعليحضرت

سقوطاساس حكومت  مقدمات ميتينگ فراهم شد تا مردم را به" مرداد ٢٥آه در و سرانجام اين اتهام  (7
چيزى بر خالف قانون گفته باشند  ميتينگ عارى از حقيقت است زيرا به فرض آه سخنرانان در آن" تشويق نمايد

  ."باشم ها متهم شده بايست براى عمل آن من نمى"

ضديت با قدرت سلطنت  به تحريك مردم"تعبير دادگاه بدوى ها آه به  در خصوص دستور پايين آوردن مجسمه (8
هايى را آه در جلسات دادرسى و پيش  حرف مصدق قلمداد گرديده بود" مشروطه و قيام بر عليه پادشاه آشور
  :از آن در بازپرسى گفته بود تكرار آرد

جايز نيست بر  شرعًاگذشته از اين آه ساخت ونصب مجسمه . اصوًال با نصب مجسمه مخالف بوده و هستم
دوره هر سلطنت در ازاى خدماتى آه  بكنند آن را بايد بعد از خاتمه فرض اين آه بخواهند آارى برخالف شرع

  .مردم آرده است نصب آنند پادشاه به
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   مصدق و رفراندم
  
 

نوانى آه در قوانين ع"رفراندم را دادگاه بدوى. ديگر از مطالب مهم دفاعيه مصدق توضيحات او درباره رفراندم بود
تعطيل رژيم پارلمانى آشور و بر "آن را در حكم اقدام به توصيف آرده و" و سنن پارلمانى ايران سابقه نداشته

  .دانسته بود "هم زدن اساس حكومت قانونى

  :مصدق گفت

بينى  ساسى پيشدر قانون ا رفراندم.گويند اند مى هايى آه اطالع ندارند يا اين آه از اجراى آن متضرر شده آن
در صورتى . اسفند هم حكم به حرمت آن داد ٩يكى از روحانيون  نشده، مخالف با قانون اساسى است و حتى

دليل مسلم "االمر و امرهم شورى بينهم، وشاور هم فى. "است شرع انور نهى نفرموده مباح آه هر عملى آه
دپيدا آند مستحسن بود قانون اساسى هم آه اگر هر چه وجود ندارد نبايد وجو .واضحى است بر استحباب آن

و  اى قانون اساسى به ضرر يك عده. بايست تدوين شود سالطين دوره استبدادوجود نداشت نمى در سيره
همين اصل به وجود  هم روى نفع اآثريت مردم و براساس اصل حكومت مردم بر مردم تدوين شده، رفراندوم به

  ....باشد واجب است ر مصالح مردمآمده است و پيروى از هر اصلى آه د

  ...بخواهند و بپرسند خيرخواه در فشار سياست خارجى به آن متوسل شوند و از خود مردم خير وصالح مردم را

 

 اسفند نه ٩از روحانيون  تحريم بعضى ز صميم قلب پذيرفتند، نه اعالنپرست اين اصل را ا مردم خيرخواه و وطن
  ...وقعى نگذاشتند ترين بيگانه هيچ يك آم به تبليغات خالف قانون اساسى عمال

   تجربه دموآراسى

و خوانندگان در خارج  شنوندگان در اين دادگاه چون در تعريف و توصيف رفراندوم مطالبى گفته شد ممكن است
امراض اجتماعى بدانند، الزم است عرض  به آن راه مبالغه بپيمايند وآن را يك عالج قطعى دردها ونسبت 

ملت به طور مستقيم  اين فرق آه رفراندوم رأيى است آه رفراندوم و مجلس هر دو خوبند و مفيدند با آنم
 يك محاسن و معايبى ها مجازند ازطرف ملت رأى بدهند و هر است آه آن دهد و مجلس مرآب از افرادى مى

 رفراندوم و مجلس هر دو خوبند به شرط اين آه آار دردست. اين دادگاه خارج است حوصله دارد آه شرح آن از
  .نظر نكند هيچ وجه اعمال دولت خيرخواه باشد و مردم در اظهار عقيده و رأى آزاد باشند و دولت به

بلكه درادوار تقنينيه بسيارى  ند نمايندگان خوب انتخاب آنندتوان در انتخابات آزاد نه فقط در يك دوره مردم نمى
انتخابات . ها را انتخاب نمايند دارند و آن نمايندگى صالحيت بايد تجربه حاصل آنند تا بفهمند چه اشخاصى براى
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 آه درتمام ادوار تقنينيه آزاد باشد تامردم بتوانند احزاب سياسى، آن هم احزاب بزرگى  بايد براى هميشه و در
مردم در اظهار  رفراندوم و مجلس هر دو بدند و بسيار هم بدند اگر.مجلس اآثريت پيدا آنند، تشكيل دهند

  .به نفع بيگانگان تمام بشود عقيده و دادن رأى آزاد نباشد ودولت آراى مردم را تعويض آند و نتيجه

  

  

  تأملى در رأى دادگاه تجديدنظر
  
 

دادگاه آه  اين. آرد مى تر آار نمود و سريع دادگاه بدوى جمع و جورتر مىدادگاه تجديدنظر در مقايسه با 
صالحيتى را در آمتر از دو هفته  ايرادهاى  تشكيل داد رسيدگى به١٣٣٣ فروردين ١٩نخستين جلسه خود را در 

 اعالم  رأى خود را١٣٣٣ ارديبهشت ٢٢هفته به پايان رسانيد ودر  و رسيدگى به ماهيت امر را در آمتر از سه
  .آرد

هاى دادستان ارتش  ازاعتراض اى خوانيم و آنگاه خالصه در مقدمه اين رأى گزارش مختصرى از گردش آار را مى
دادگاه . بر همان رأى) دآترمصدق و سرتيپ رياحى) هاى متهمان اى از اعتراض به رأى دادگاه بدوى و نيز خالصه

مخدوش بودن آن رأى در مورد دآتر مصدق از . داند مى" دوشمخ"متهمان تجديدنظر رأى دادگاه بدوى را در مورد
دادگاه بدوى ابالغيه دربار شاهنشاهى را تعبير به گذشت اعليحضرت همايون "آه دو جهت است اول آن

 خصوصى آرده، در صورتى آه اصوًال مقام شامخ سلطنت اعلى و اجّل از اين است آه از حق شاهنشاهى
ندارد وتنها  اما از جنبه عمومى عفو بخشودگى پيش از قطعيت حكم معنى." واقع شوند... خصوصى مدعى

تشريفات قانونى طبق  رعايت با"توان مجرم را عفو آرد و انجام آن  پس از قطعى شدن محكوميت است آه مى
ام بدوى به ابالغيه صادره در اين مق استناد دادگاه بنابراين.  قانون مجازات عمومى بايد به عمل آيد٥٥ماده 
  ".مورد بوده بى

نظر آند و اگر  خودصرف گويد آه اگر شاه در مقام مدعى خصوصى نبوده تا از حق دادگاه تجديدنظر اما نمى
مصداق پيدا آند پس آن ابالغيه دربار  آن محكوميت مصدق هنوز قطعيت نداشته تا عفو و بخشودگى در مورد

يادست آم لغو و نامعقول آه هيچ اثر قضايى و قانون،  چه مفهومى داشته و شاه چرا به آن عمل خالف
  ورزيده بود؟ شود، مبادرت منطقى بر آن بار نمى

 قانون دادرسى و آيفر ٣١٧منطبق باماده  مجازات رااصل "ايراد ديگر دادگاه تجديدنظر به رأى بدوى اين است آه در آن رأى 
با اين آه "اند و  آرده"  به حسب مجرد محكومرا عمومى متهم  قانون مجازات٤٦ارتش دانسته و با رعايت ماده 

 در ٤٤مجازات عمومى استناد نموده ولى اثر قانونى ماده     قانون٤٤برآمده و به ماده  مقام تخفيف دادگاه در
  ."شود نمى تعيين آيفر مشاهده

مجموع اعمال "دادگاه  زيرا آن داند نمى" مدلّل و موّجه"دادگاه تجديدنظر رأى بدوى را در مورد سرتيپ رياحى نيز 
مستقيم ياغيرمستقيم، مربوط و مرتبط با قسمتى  را، به طور) سرتيپ تقى رياحى(منتسبه به متهم رديف دو 

دانسته، بنابراين با در نظر گرفتن وحدت موضوع بزه ) دآتر محمدمصدق) از اعمال انتسابى به متهم رديف يك
  ."رسد ر نمىبدون وجودافتراق، صحيح به نظ انحراف از تطبيق

منطبق بر ماده  مصدق هاى دادگاه چندان روشن و رسا نيست ماحصل آن اين است آه اگر اعمال دآتر عبارت
تطبيق داده شود زيرا  با همان ماده  قانون دادرسى و آيفر ارتش است اعمال سرتيپ رياحى نيز بايد٣١٧

بوده ) دآتر محمد مصدق(متهم رديف يك  نوياتمنظور تسهيل م سرتيپ رياحى در تمام اعمال ارتكابى صرفًا به"
و تبانى با مشاُراليه به تضعيف حّس شاه دوستى و تزلزل  منظور نامبرده و مواضعه و با علم و اطالع به هدف و

ارعاب و آزار  موجب تذآر وجود سلطنت بوده و تشويق مخالفين سلطنت و شامخ سلطنت و محو آثارى آه مقام
و اين اقدامات به " نموده است ور بوده مبادرت ها شعله دوستى در آن خواهى و شاه سلطنت آسانى آه حرارت

) دآتر محمدمصدق(معاونت او با متهم رديف يك  دليل آافى براى اثبات همكارى و"نظردادرسان دادگاه 
   ".باشد مى



 

 کودتا و وصايای مصدق/      نامه از مصدقدو نامه از ايرج ميرزا و سه       

 

آرد، وآنگاه حكم داد آه  دادگاه تجديدنظر با طرح اين مقدمات حكم دادگاه بدوى را در مورد هر دو متهم فسخ
 قانون آيفر ع مومى از لحاظ ٤٦ رعايت ماده  قانون دادرسى و آيفر ارتش و٣١٧به استناد ماده "خود مصدق 

 ١٣٣٢ مرداد ١٩جرد و بايد مدتى را آه از تاريخ م سال حبس تجاوز سّن او از شصت سال محكوم است به سه
 قانون دادرسى و ٣١٧به استناد ماده "و سرتيپ رياحى نيز ." محكوميت او منظورنمود بازداشت بوده در حساب

سه سال   همان قانون محكوم است به٣٠قانون مجازات عمومى و توجه به ماده ٢٩ و ٢٨ارتش و ماده  آيفر
  ."محكوميت او منظور گردد  بازداشت بوده در حساب١٣٣٢ مرداد ٢٨آه از تاريخ حبس با آار وبايد مدتى 

مجازات سرتيپ  درباره سرتيپ احمد آجودانى از اعضاء هيأت دادرسان دادگاه تجديدنظر تنها آسى بود آه هم
پ رياحى با به نظر او اعمال سرتي.مخالفت نمود رياحى و هم درباره مجازات دآتر مصدق با رأى اآثريت دادگاه

بايستى بروفق حكم اين ماده به يك سال حبس تأديبى  داشته و مى  قانون مجازات عمومى انطباق٨١ماده 
 قانون دادرسى و آيفر ارتش انطباق ٣١٧اعمال او با ماده  دآتر مصدق نيز اگرچه در مورد. شد محكوم مى

به  شد و شمول يك درجه تخفيف مى قانون مجازات عمومى م٤٤ بايستى بر طبق ماده ليكن وى مى داشته
  .گرديد محكوم مى) نه حبس مجّرد(تأديبى  مجازات سه سال حبس

تشديدمجازات داده و او را آه  اين نكته در خور توجه است آه دادگاه تجديدنظر در مورد سرتيپ رياحى رأى به
حبس با آار محكوم تجديدنظربه سه سال  در مرحله بدوى به دو سال حبس تأديبى محكوم شده بود در

دادگاه بدوى مخالفت نموده در نهايت به همان  انشاء رأى شناخته ولى در مورد دآتر مصدق اگرچه با نحوه
در واقع در شرايط تاريخى آن روز . بدوى آمده بود رسيده است رأى دادگاه مجازات سه سال حبس مجرد آه در

تنها مقدار  اوضاع و احوال نشانگر آن بود آه نه. رفت مىو انعطاف زياد ن نظامى انتظار آزادى عمل از دادگاه
احكام دادگاه هم از خارج به  هاى اصلى قرارها و پيشاپيش معين شده بود احتماًال بخش مجازات متهمين

گذاشته  گرديد و در اختيار رئيس دادگاه انشاء مى آسانى آه سابقه و اطالعات حقوقى بيشترى داشتند وسيله
آرميت روزولت در جزئيات آن اعتماد نمود او درحكايت نخستين مالقات  هاى ر بتوان به گزارشحتى اگ. شد مى

  :نويسد از بازگشت وى از رم، از قول شاه مى خود با شاه، بعد

آن آزاد خواهد بود آه  اگر دادگاه نظر مرا به آار بندد به سه سال حبس در ده خود محكوم خواهد شدو پس از
  .زندان خواهد ماند رياحى سه سال در.ه در خارج آن، رفت و آمد آنددر محوطه ده، و ن

حقيقت داشته باشد  روزولت گويد و اگر حكايت آرميت  مى١٣٣٢ها را در نيمه شب اول شهريور  شاه اين حرف
وزيرى زاهدى را امضا آرده  نخست نموده و فرمان شود آه از همان ساعت آه با نقشه آودتا موافقت معلوم مى

شاه از ميان هواداران . اى با اوبايد آرد نيز انديشيده بود معامله ود راجع به سرنوشت مصدق و اين آه چهب
باختر  اعدام دآتر حسين فاطمى نظرداشت و اين نكته البته با توجه به مفاد مقاالت روزنامه مصدق تنها به

 مرداد و دستورهاى ٢٥ميتينگ  اطمى در مرداد ونيز سخنرانى تند و حساب ناشده ف٢٨ تا ٢٥امروز در فاصله 
و چنين بود آه شيوخ . صادر آرده بود قابل فهم است هاى ايران در بغداد و رم سفارتخانه تلگرافى آه او به

مصلحت  ديدند، بازگشايِى پرونده را به اعمال نظر را بر روى خويش بسته مى عالى تميز نيز، آه راه بحث و ديوان
 ٩شعبه . آردند دگاه تجديدنظر را آه مصدق از آن فرجام خواسته بود به اتفاق آراءابرامو رأى دا خود نيافتند

خصوصى مورد، اعتراضات فرجامى مؤثر به  احوال ديوان عالى تميز آه تقاضاى فرجام دآتر مصدق به آن ارجاع و
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ائيه آور و سترون در نظامى نمك و باردآه زبونى و العالجى يك قوه قض بى و با اين آه جمله ابتر و." نظر نرسيد
  .ترين محاآمه تاريخ ايران بسته شد بزرگ داد پرونده ندا مى خودآامه را

  


	محمّد گُلبن
	حسن نراقی
	محمدعلى موحد

	جمعبندى اوضاع در آستانه كودتا
	وصاياى مصدق و پايان ماجرا

	به منظور هدايت نسل جوان مىخواهم از روى يك حقيقتى پرده برگيرم وآن اين است كه در طول تاريخ مشروطيت ايران اين اولين بار است كه يكنخستوزير قانونى مملكت را به حبس و بند مىكشند و روى كرسى اتهاممىنشانند. براى شخص من خوب روشن است كه چرا اين طور شده... به منگناهان بسيارى نسبت دادهاند ولى من خود مىدانم كه يك گناه بيشتر ندارم و آناين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملىكوتاه كردهام.
	آخرين دفاع دكتر مصدق
	وداع مصدق
	 
	مصدق در دادگاه تجديدنظر 
	كودتا بود يا نبود؟ 
	دادگاه قرق است 
	نمىخواهم روى اين مرد را ببينم 
	دو جور دولت داريم 
	"اين مرد" "اين مرد" شايسته نيست 
	از اين به بعد به ايشان مرد نمىگويم
	
	رأى مخالف سرتيپ نوتاش
	دادستان ارتش و اعتراض بر رأى بدوى
	
	اعتراضات مصدق
	
	مصدق و رفراندم
	تجربه دموكراسى 
	تأملى در رأى دادگاه تجديدنظر


