
 
 !سه سال زندان مجازات ميهندوستي دآتر مصدق
  تدابير دولت وقت براي جلوگيري از طغيان مردم

 

 
 

راي محكمه نظامي تهران که شب پيش از آن دآتر محمد مصدق را به سه ) هجري خورشيدي 1332 آذر 30 (1953 دسامبر سال21

اتهام وي ضديت با نظام سلطنتي، سرپيچي از قبول فرمان شاه و دستور سرآوبي . سال زندان مجرد محكوم آرده بود انتشار يافت

 که سرتيپ رياحي نيز به دو سال زندان تاديبي محکوم در همان جلسه اعالم شده بود!.  مرداد بود28 تا 25کودتاگران در روزهاي 

 . شده است

» !اين مرد«دآتر مصدق در طول محاآمه حتي يك بار دادستان محكمه را، به عنوان آقاي دادستان خطاب نكرد، و همواره او را     

 اساسي، رئيس دولت ايران تنها با راي وي در آخرين دفاع خود هم يك بار ديگر گفته بود آه طبق قانون. مورد اشاره قرار مي داد

عدم اعتماد مجلس مي تواند برآنار شود و لذا برآنار آردن او يك آودتا بوده، وي نخست وزير قانوني آشور است و اين آودتاگران 

 .هستند آه بايد برآرسي اتهام بنشينند، نه او 

دند که مفهوم ديگر اين حكم اين است آه هر دولت حاآم بايد بنشيند اصحاب نظر پس از انتشار اين راي ضمن انتقاد از آن گفته بو    

مردم دولت . و دست روي دست بگذارد آه يك گروه هرآار دلش خواست بكند از جمله دست به آودتا بر ضد دولت منتخب مردم بزند

 . انتخاب مي آنند آه امنيت و قانون رعايت شود

يت حمعرفي آرده و صال" نخست وزير"مه دآتر مصدق آه خود را ازآغاز محاآ. شده بوداين حكم چهار ماه پس از آودتا صادر     

طبق قانون وقت پرونده به ديوان آشور آه جاي رسيدگي به اتهامات وارده به نخست وزير و  محكمه را رد آرده بود خواسته بود آه

ند ولي بعدا آن را به منزله تقاضاي تجديد نظر تلقي و وزيران است ارجاع شود، ولي اعضاي محكمه اين درخواست قانوني را رد آرد

و اين محكمه هم مجازات سه سال زندان براي رهبر يك ملت را آه گناهي جز ! پرونده را به محكمه تجديدنظر نظامي فرستاده بودند

ق پس از تحمل اين زندان به تازه به اين هم اآتفا نشد و دآتر مصد. ميهندوستي و خدمت به هموطنان مرتكب نشده بود تاييد آرد

 دولت وقت پس از فوت هم اجازه نداد آه ملت در آخرين وداع با !اين تبعيد غير قانوني باقي مانداحمدآباد تبعيد شد و تا پايان عمر در 

 .مفهوم اين عمل اين است آه از جسد بي جان مصدق هم مي ترسيد، چه رسد به ذآر نامش.... رهبر خود شرآت جويد و 

دولت وقت همزمان با انتشار حكم محكمه، براي ارعاب مردم و بازداري آنان از اعتراض و تظاهرات خياباني اعالم آرده بود آه     

اعالم نام تيمور بختيار آه شهرت خشونت و . سرتيپ تيمور بختيار فرمانده لشكر زرهي تهران فرماندار نظامي پايتخت شده است

دولت در عين حال براي جلب نظر آارمندان دولت و انحراف حواس آنان اعالم آرده بود . ني مردم شدقلدري داشت باعث ترس و نگرا

به عالوه، . آه آار تقسيم زمين هاي نارمك ميان آارمندان از همان روز آغاز شده و در آنجا برايشان شهرآي مدرن ساخته خواهد شد

!) با وجود حكومت نظامي(ها و افزايش آن و نيز برگزاري يك انتخابات آزاد وعده تجديد نظر در دريافتي آارآنان دولت و شهرداري 

را براي دو هفته بعد داده بود و روزنامه ها را مجبور به بزرگ جلوه دادن آمك هاي نقدي بالعوض آمريكا آرده بود آه ظاهرا نويد 

 . بهبود وضع اقتصاد را بدهد

http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp?GD=21&GM=12#537 

 


