
  نیما احمدپور
67 س�ال پیش در چنین روزهایی، حک�م دادگاه 
نظام�ی مبنی ب�ر محکومیت دکت�ر محمد مصدق 
به سه س�ال حبس در تهران صادر شد. صرف نظر 
از نق�اط ق�وت و ضعف مص�دق و اینک�ه او درخور 
محاکم�ه بود ی�ا نب�ود، نح�وه برگ�زاری محکمه 
برای او، نم�ادی بی تدبی�ری و ضع�ف پهلوی دوم 
به ش�مار می رود! چه اینک�ه مته�م از فرصت این 
صحنه آرایی اس�تفاده کرد و به بازس�ازی و تبلیغ 
خویش پرداخت! در مقال پی آمده، جوانبی از این 
رویداد م�ورد خوانش و ارزیابی قرار گرفته اس�ت. 
مستندات این تحلیل در تارنمای مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاص�ر ایران درج ش�ده اس�ت. امید آنکه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید. 

  
   ش�اه: با دخالت م�ن، مصدق از م�رگ نجات 

یافت!
علل و بس��ترهای محاکمه محمد مص��دق پس از 28 
مرداد، هنگامی بهتر فهم می ش��ود که به سیر روابط و 
مراودات وی با محمدرضا پهلوی، نظری اجمالی افکنده 
شود. واقعیت این اس��ت که مصدق، درصدد خلع شاه 
یا براندازی حکومت وی نبود، ه��م از این روی بود که 
پهلوی دوم نیز در سال اول نخست وزیری مصدق، به 
ظاهر با نهضت ملی و رهبران آن همراهی نش��ان داد. 
به واقع ترس ذاتی ش��اه و نیز افزایش قدرت سیاسی و 
اجتماعی مصدق، موجب ش��د که وی رفته رفته از او 
بیم و به طرف تقابل با وی س��وق یابد! س��ید مرتضی 
حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این موضوع 
می نویسد:»به شهادت اس��ناد، محمد مصدق با نهاد 
س��لطنت مخالف نبود، بلکه بر تفکیک میان حکومت 
و س��لطنت و ضرورت پایبندی ش��اه به قانون اساسی 
مش��روطه تأکید می کرد، بنابراین می کوشید شاه نیز 
از جانب او احس��اس خط��ر نکند. با این ح��ال به ثمر 
نشس��تن نهضت ملی نفت و حمایت مدبرانه آیت اهلل 
کاش��انی از مصدق در این جریان از یک س��و و قدرت 
اتحاد این دو شخصیت در جریان قیام 30 تیر از سوی 
دیگر، محمدرض��ا پهل��وی را از پررنگ ش��دن نقش 

مصدق بیمن��اک کرد. س��یر ح��وادث و رویداد هایی 
که به کودت��ای 28 مرداد 1332 منجر ش��د، بیش از 
هرچیز محمدرضا پهلوی را به این نتیجه رس��اند که 
پایه های حکوم��ت او لرزان تر از آن چیزی اس��ت که 
خود می  پندارد. دوران نخس��ت وزیری مصدق، برای 
او کابوسی بود که تا پایان سلطنتش نیز او را ر ها نکرد! 
شاه در کتاب » مأموریت برای وطنم « علت موافقت و 
تمدید اختیارات مصدق در زمستان سال 1331 را این 
گونه بیان می کند: » می خواستم هر گونه مجال برای 
اجرای سیاس��تی مثبت در امر نفت، به وی داده شده 
باشد. ولی متأسفانه مصدق اختیارات مزبور را بیش از 
پیش برای پیشرفت مقاصد شخصی خود مساعد یافته 
و به اختناق مطبوعات و توقیف مدیران جراید پرداخت، 
چون بعضی از نمایندگان مجلس شهامت به خرج داده 
و با وی مخالفت کرده بودند، به تضعیف قدرت مجلس 
اقدام نمود و دستور داد طرفداران او، جلسات را با عدم 
حضور خود از رسمیت بیندازند و به وسیله  افراد اوباش 
طرفدار، به  ارعاب و تخویف نمایندگان مخالف مبادرت 
کرد و آنها را در منازل خود ی��ا در معابر عمومی مورد 
تهدید قرار داد.« او همچنین ج��رم مصدق را » برهم 
زدن اساس حکومت « دانس��ته و با اشاره به اینکه این 
یک جرم ب��ارز بود ب��ا تبختر و غرور مخت��ص به خود 
می نویسد:»  من در این موقع ]محاکمه مصدق پس از 
کودتای 28 مرداد[، نامه ای به محکمه نگاشته و اظهار 
داشتم که وی را از تقصیراتی که نسبت به شخص من 
مرتکب شده، بخشیده ام. بر اثر همین نامه و به علت ِکبر 
سن، از اعدام که معموالً...  مجازات این گونه اشخاص 
اس��ت، ر هایی یافته و فقط به سه س��ال زندان مجرد 
محکوم گردید و بدین ترتیب بر اثر دخالت من، از مرگ 
نجات یافت.« به نظر می رسد پرهیز محمدرضا پهلوی 
از اعدام مصدق، نه آن گونه که خود مدعی اس��ت، به 
خاطر دلسوزی و احترام به کهولت سن او که به خاطر 
ترس از محبوبیت مص��دق به ویژه در عرصه بین الملل 
باشد، چراکه نخست وزیر معزول ایران در دو سال پیش 
از کودتا، به س��رخط اخبار بین الملل��ی راه پیدا کرده 
بود. او به چهره ای محبوب بین م��ردم و آزادیخواهان 
کشورهای جهان س��وم و البته دولتمردی سرسخت، 

سازش ناپذیر و خبرس��از نزد رسانه  ها و سیاستمداران 
غربی تبدیل شده بود. محمدرضا پهلوی دو نقطه ضعف 
داشت که مانع  می ش��دند او ذره ای با مصدق و نهضت 
ملی شدن صنعت نفت، همراهی نشان دهد: نخست، 
ترس از اینکه همراهی او با مصدق، به از دس��ت دادن 
سلطنت بینجامد و دوم اینکه او در آن سال ها، با عبور 
از دوران تثبیت حکومت خود، به دنبال این بود که از 
هر فرصتی برای برقراری فرمانروایی مستبدانه استفاده 
کند. بنابراین طبیعی بود که او در قطب مخالف دکتر 
مصدق قرار بگیرد که اهداف��ی کاماًل متفاوت را دنبال 
می کرد. با این  حال تا زمانی  که ائتالف مردمی حامی 
مصدق منس��جم بود و افکار عمومی نیز از او حمایت 
می کرد، محمدرضا پهلوی در مقابل فشارهای خارجی 

برای برکناری مصدق، مقاومت کرد.« 
   دادگاه های نظامی، ابزار سرکوب پهلوی دوم

پیش از روایت و تحلیل دادگاه محمد مصدق، نظری بر 
چند و چون برقراری محاکمات سیاسی در دادگاه های 
نظامی پ��س از 28 مرداد 1332 نیز س��ودمند به نظر 
می رس��د. به عبارت دیگر این دادگاه ها، ابزار سرکوب 
پهلوی دوم محسوب  می شدند که بسیاری از مخالفان 
و منتقدان با بهانه هایی س��طحی و واهی، بدان ارجاع 
داده  می شدند! به عبارت دیگر رونق این نوع از دادگاه ها 
پس از بازگش��ت پهلوی دوم به قدرت، ب��ه مخالفان 
می فهماند که دوران گذشته به س��ر آمده است! سید 
مرتضی حافظی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب 
بسترهای تش��کیل دادگاه های نظامی برای متهمان 
سیاسی، بر این باور است: »پس از شهریور 1320 و به 
قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی، تمرکز قوا و اقتدارات 
شاه درنتیجه سر برآوردن گروه های مختلف سیاسی، 
تضعیف ش��ده بود. درنتیجه به منظور تجمیع دوباره 
قدرت در دستان شاه،  نیاز به ایجاد وابستگی نهادهای 
مختلف به نهاد شاهنشاهی بود. در نظام های سیاسی 
اقتدارگرا، نظام اداری وابس��ته و منفعل، غیررس��می 
ب��ودن فراین��د اداری و تبعیت مدیران از دس��تورات 
تصمیم گیران رأس هرم سیاس��ی، منج��ر به تمرکز و 
انباش��ت بیش��تر قدرت می گردد و بدیهی است نظام 
اداری و به طور ویژه نظام قضایی، وابس��ته س��دی در 

بر کارکرد سیاس�ی دادگاه های نظامی 
پهلوی دوم، این نکته را نیز باید افزود 
که فرآیند رس�یدگی در ای�ن محاکم، 
به انواع و اقس�ام حیله ها آمیخته بود! 
متولیان ای�ن دادگاه ه�ا، فرآیندهای 
قانونی رسیدگی را معطل می کردند تا 
با گفت وگوی آمیخته با فشار با متهم، 
او را به معامله وادار س�ازند! این روش 
در دادگاه محمد مصدق نیز اعمال شد!
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نظری بر حاشیه و متن دادگاه نظامی دکتر محمد مصدق در آیینه روایت ها و داوری ها

 اگر شاه مایل به ادامه خدمت من نبود
دقیقه ای نمی ماندم!
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 یاد ها و یادمان هایی از 
 »مسجد کرامت« مشهد 

در آیینه یک پژوهش نوانتشار

تکاپوی تبلیغی و مبارزاتی 
»مسجد رهبر«

   محمدرضا کائینی
در اثری ک��ه هم اینک 
ب��ه حضورت��ان معرفی 
و  یاد ه��ا  می ش��ود، 
یادمان هایی از تکاپوی 
فرهنگ��ی، اجتماعی و 
سیاسی مسجد کرامت 
مشهد که سالیانی محل 
اقامه جماعت و تدریس 
رهب��ر معظ��م انقالب 
اسالمی بوده، به مدد اس��ناد و خاطرات شاهدان 

بازگو گشته است. 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی-که 
با تالش فراوان، توانسته این مجموعه گران را گرد 
آورد- در دیباچه این اث��ر و در تبیین اهمیت این 
دس��ت آثار، چنین آورده اس��ت: »آنچه خصوصا ًً 
از آغ��از نهضت ام��ام خمینی بر مس��اجد ایرانی 
رفته اس��ت، تجربه ای بی نظیر در حیات این نهاد 
دیرپای دینی اس��ت. مطالعه و تحلیل جدی آن، 
می تواند از جه��ات گوناگون به توس��عه و تعالی 
نظریه پردازی انقالب کمک کند. تجربه زیس��ته 
مساجد ایران در این نیم قرن، گنجینه ای ممتاز از 
دین داری اجتماعی را پیش چش��م می گذارد که 
می تواند سکوالریسم در کشورهای اسالمی، بلکه 
مسیحی را به چالش بکشد. اما غلبه غرب زدگی بر 
مطالعات علوم انسانی و قهر دانشگاه از داشته های 
جامعه دینی و انقالبی ایران، به بایکوت این حوزه 
انجامی��ده و مطالعات درباره مس��جد در ایران را 
بسیار الغر و رقیق کرده اس��ت. » مسجد رهبر« 
، گزارش��ی اس��ت از ش��کل گیری و فعالیت های 
» مس��جد کرام��ت « مش��هد، در نزدیک��ی حرم 
مطهر امام رضا)ع(. این مس��جد را که بعد ها امام 
جماعتش، رهبر انقالب اس��المی ش��د می توان 
از جه��ات گوناگون، نمون��ه ای ممت��از از الگوی 
فعالیت مس��جدی در منظومه معرفت��ی آرمانی 
اسالم ناب معرفی کرد. مس��جد رهبر، از یک سو 
این الگو را توضیح می دهد و از دیگر س��و، مسیر 
رشد مشهد انقالبی را از چند دهه پیش از انقالب 

اسالمی روشن می کند؛ مسیری که در آن، برخی 
دش��واری  ها و پیچیدگی های آمیختن س��نت و 
روش��نفکری، توده و نخبگان، دین داری و مبارزه 
آشکار شده است. مش��هد، ش��هری که در آن از 
یک س��و متعصب  ترین مخالفان متحجر نهضت، 
فعالیت گسترده داش��تند و از دیگر سو، رهبران 
برخی گروه های مارکسیس��تی و التقاطی از آنجا 
می آمدند. آیت اهلل سیدعلی خامنه ای، امام مساجد  
»امام حسن)ع( « و سپس » کرامت«، نقطه تالقی 
همه جریان های در ظاهر متباینی اس��ت که زیر 
پرچم اس��الم انقالبی و در فش��ار سنگین مکاتب 
و روش های رقی��ب، به یکپارچگی و ش��کوفایی 
رسیدند و مس��جد رهبر، آیینه ای کم نظیر است 
که این هم افزایی معرفت��ی اجتماعی را منعکس 
می کند. پیوند ناگسستنی معرفت، آرمان، عمل، 
اخالق و مب��ارزه در این الگو، تصوی��ری ممتاز از 
ظرفیت های بی نظیر جامعه دینی را شکل می دهد 
و علت تاب آوری آن در برابر فشار ها و توطئه های 
دش��منان را پیش چش��م می گذارد. هنر رهبری 
دینی در احیا و به اوج رساندن این نهاد سنتی در 
خطر انحطاط، چنان برجسته و شوق انگیز است 
که مطالعه س��طر به س��طر این تکاپوی پیگیر و 

پرابتکار را شیرین و دلنشین می کند. 
در این پژوه��ش دیرهن��گام، با بی��ش از 70تن 
از مرتبط��ان مس��جد کرامت مصاحب��ه صورت 
گرفته و هزاران س��ند مطالعه ش��ده است. با این 
همه، » مس��جد رهبر « آغ��از ای��ن راه دورودراز 
است. قباًل درباره برخی از مس��اجد پیش گفته، 
تک نگارهای  هایی منتش��ر شده است که تکافوی 
نظریه پ��ردازی ج��دی را نمی کن��د و گاه در حد 
گزارشی ژورنالیس��تی باقی مانده است. » مسجد 
رهبر« ، اگرچه چن��د گام پیش  تر آم��ده، ولی با 
توجه به فقدان س��نت پژوهش��ی جدی در حوزه 
»مس��جدنگاری« انقالب اس��المی، ادعایی جز 

سرفصل گشایی و توجه انگیزی  ندارد.
 امید آنک��ه این تالش جمعی چندس��اله، بتواند 
ب��ه آواربرداری از ای��ن حوزه پژوهش��ی مغفول، 
اما بس��یار مهم و الهام بخ��ش بینجامد، خصوصاً 
توجه پژوهش��گران و نخبگان جوان علوم انسانی 
را به این میدان وس��یع تحقی��ق و نظریه پردازی 

جلب کند.«

صرف نظر از درس�تی یا نادرستی آنچه 
مص�دق در دادگاه عن�وان نم�ود و نیز 
تناقض گفته های او در این دوره با مواضع 
مقطع نخست وزیری اش، او با تردستی 
و مظلوم نمایی، توانس�ت افکار عمومی 
را به س�وی خویش آورد و برنامه ریزی 
س�امان دهندگان آن محکمه را خنثی 
کند! به واقع برگزاری دادگاه نظامی برای 
مصدق و اس�تفاده از اتهامی کلیشه ای 
ب�رای او، یک�ی از اش�تباهات ب�زرگ 
پهلوی دوم در دوران س�لطنت وی بود!
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1355. مس�جد کرامت مش�هد، جمعی از قاریان قرآن 
کریم در معیت رهبر معظم انقالب اسالمی

مقابل توسعه سیاسی و ابزاری در جهت سرکوب 
نهادهای مدنی خواهد بود، چراکه با اتخاذ قوانین 
سفت وس��خت و آمرانه، مانع مش��ارکت آزادانه و 
قانونی نیروهای اجتماعی و سیاس��ی خواهند شد 
و اینچنین از همان ابت��دا، به منظور احیای قدرت 
مطلقه، محکمه های سیاسی در دادگاه های نظامی 
برگزار  شدند. نخستین دادگاه سیاسی پرسروصدا 
پس از کودت��ا، دادگاه رهبران حزب ت��وده ایران، 
نیرومند ترین و منس��جم  ترین حزب سیاسی آن 
زمان بود. در پی تیران��دازی به محمدرضا پهلوی، 
شماری از رهبران حزب توده و کادرهای آن را به 
اتهام دست داشتن در این رخداد دستگیر کردند. 
دومین دادگاه جنجال برانگیز نظامی، برای محاکمه 
دکتر محمد مصدق نخس��ت وزیر قانونی ایران، به 
اتهام خیانت و ب��ر هم زدن اس��اس حکومت بود. 
مسئله اساسی این است که چرا مخالفین سیاسی 
را که بیش��تر در قالب گروه های مردمی بودند، به 
دادگاه نظام��ی می بردند؟ در ای��ن خصوص باید 
به نقش س��اواک اش��اره کرد، زیرا در سال 1335 
با ادغام رکن دو ارتش و ش��هربانی، نیرویی تحت 
عنوان س��اواک ش��کل گرفت، که بعد ها با کمک 
گرفتن از سازمان اطالعات امریکا )سیا( و اسرائیل 
)موساد(، به عنوان یکی از حرفه ای  ترین نیرو ها در 
سرکوب مخالفان، آن هم به بد ترین شکل ممکن 
عمل می کرد! بر این اساس دادگاه های نظامی -که 
وظیفه محاکمه معترضین نظام را داشتند- بدون 
هیچ واس��طه ای، تحت نظارت و اختیار س��اواک 
قرار داشتند. درواقع باید متذکر شد که حقیقتی 
به عنوان تفکی��ک قوا، در حکوم��ت پهلوی وجود 
نداشت و تمامی نهاد ها بدون هیچ واسطه ای، تحت 
سلطه ساواک و شخص محمدرضا پهلوی فعالیت 
می کردند. ش��اه، بعد از کودتای 28 مرداد، به مرور 
تمام قدرت خود را به کار گرف��ت تا همه مخالفان 
حکومت��ش را یک به یک س��رکوب کن��د و بعد از 
مدتی نیز ضمن ممنوعیت تمام احزاب سیاس��ی 
و جلوگی��ری از انتخابات آزاد، فق��ط به دو حزب 
ملیون و مردم اجازه فعالیت داد. محاکمات گروه  ها 
و افرادی همچون مصدق، فاطمی و نهضت آزادی 
-که مخالفان سیاس��ی رژیم محسوب  می شدند- 
همگی در دادگاه های نظامی برگزار ش��د. مارتین 
نامزد دبیر کل سازمان عفو بین الملل اظهار داشته 
است: مهم  ترین مسئله ای که می توان به آن اشاره 
کرد، محاکم��ه مخالفان سیاس��ی در دادگاه های 
نظامی ایران و احکام صادره برای متهمان است که 
به خاطر عدم پیروی این دادگاه  ها از قوانین جاری 

ایران، به هیچ وجه نمی تواند قابل پذیرش باشد.« 
   تالش برای معامله با مصدق، در طول دوره 

3 ساله زندان!
بر کارکرد سیاسی دادگاه های نظامی پهلوی دوم، 
این نکته را نیز باید افزود که فرآیند رس��یدگی در 
این محاکم، به انواع و اقس��ام حیله ها آمیخته بود! 
متولیان این دادگاه ها، فرآیند ها و الزامات قانونی 
رس��یدگی را معطل می کردند تا ب��ا گفت وگوی 
آمیخته با فشار با متهم، او را به معامله وادار سازند! 
این روش در دادگاه محمد مصدق نیز اعمال ش��د 
و هم از این روی، مراحل رسیدگی به پرونده وی، 
با ُکندی پیش می رفت تا جایی که درخواست وی 
مبنی بر رس��یدگی به پرون��ده اش در دیوان عالی 
کشور، پس از طی دوره سه ساله حبس او، به اتمام 
رسید! رضا سرحدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، 
درباره روش های معمول در این دادگاه ها از جمله در 
محکمه مصدق، چنین آورده است: »از ویژگی های 
نظام های سیاسی مطلقه، وابسته بودن نظام اداری 
به شخص حاکم است. دولت های مطلقه در جهت 
انباشت بیشتر قدرت، نظام اداری و بوروکراسی را 
دربست در اختیار می گیرند و مانع از استقالل آن 
می گردند. در نظام های سیاسی مطلقه، نظام اداری 
وابسته و منفعل، غیررس��می بودن فرایند اداری، 
تبعیت مدیران از دس��تورات تصمیم گیران رأس 
هرم سیاس��ی، منجر به تمرکز و انباش��ت بیشتر 
قدرت می گردد و بدیهی است نظام اداری و به طور 
ویژه نظام قضایی وابسته، سدی در مقابل توسعه 
سیاسی و ابزاری در جهت سرکوب نهادهای مدنی 
خواهد بود؛ چراکه با اتخاذ قوانین سفت وس��خت 
و آمرانه، مانع مش��ارکت آزادانه و قانونی نیروهای 
اجتماعی و سیاسی خواهد شد. نظام سیاسی دوره 
محمدرضا پهل��وی نیز با کنش های او و گذش��ت 
زمان، به مطلق گرایی نزدیک  می شد و بوروکراسی 
اداری را نی��ز تح��ت اختیار می گرف��ت. ماهیت و 
کارکرد قوه قضائی��ه در دوران محمدرضا پهلوی، 
به او وابس��ته بود. فرایند محاکم��ه محمد مصدق 
پس از کودتا می تواند مطالعه موردی مناس��ب در 
جهت تبیین وابستگی دستگاه اجرای عدالت، به 
تصمیمات شاه باشد. مصدق در 29 مرداد 1332 
توقیف می ش��ود. بازجویی او تقریباً یک ماه بعد، 
یعنی از 26 شهریورماه آغاز و در هفتم مهر همان 
سال پایان می یابد. دو روز بعد در 9 مهر، دادستان 
نظامی ادعانامه ای علیه وی صادر نموده، مصدق را 
به خیانت متهم می کند، اما دادگاه نظامی کار خود 
را شش هفته بعد از آن تاریخ آغاز می نماید. روز 30 
آذر 1332، رأی دادگاه علیه مصدق صادر می گردد 
و او را به سه س��ال حبس مجرد محکوم می کند. 
هم مصدق و هم دادستانی نظامی، از رأی دادگاه 
پژوه��ش می خواهن��د. روز 19 فروردین 1333، 
دادگاه تجدیدنظر نظامی تشکیل می شود و درست 
یک ماه بعد، ختم دادگاه اع��الم می گردد. در این 
دادگاه، رأی دادگاه بدوی تأیید می ش��ود. رژیم با 
اتخاذ تدابیر و تاکتیک هایی، می کوش��د تا مانع از 
طرح شکایت مصدق در دیوان عالی کشور گردد، 
چون از پیامدهای سیاسی و قضایی آن نگران است! 
بنابراین بازبینی پرونده و مسائل دیگر، به خصوص 
مراحل اس��تیناف، آن قدر عمداً به تأخیر می افتد 
تا س��رانجام در 12 مرداد 1335، یعنی درست دو 

هفته قبل از پایان گذراندِن محکومیت سه س��اله، 
رأی دیوان عالی کش��ور )باال ترین مرجع قضایی( 
به مصدق ابالغ می گردد! او بعد از پایان دوره زندان 
سه ساله، بالفاصله به احمدآباد منتقل می شود و تا 
پایان عمر زیر نظر قرار می گیرد. این روند نش��ان 
می دهد که قوه قضائیه دوره پهلوی، در ماهیت به 
شاه وابسته بود و فرایند محاکمه مصدق، نه روندی 
قضایی بلکه سیاسی است؛ چراکه رژیم در سراسر 
دوران سه ساله حبس مصدق، تالش می کرد با وی 
معامله کند! چهار ماه وقفه مابین صدور رأی دادگاه 
بدوی و تش��کیل دادگاه تجدیدنظر نظامی نیز به 
این منظور بود ک��ه با مصدق در خ��ارج از دادگاه 
به توافقی دس��ت پیدا کند. حتی گفته شد که اگر 
مصدق تقاضای فرجام از دیوان عالی را پس بگیرد، 

بخشودگی شاهانه شامل حال وی خواهد شد!« 
  دادگاهی که به ضد خود مبدل شد!

صرف نظر از درس��تی یا نادرستی آنچه مصدق در 
دادگاه عنوان نمود و نیز تناق��ض گفته های او در 
این دوره با مواضع مقطع نخس��ت وزیری اش، او با 
تردستی و مظلوم نمایی، توانست افکار عمومی را به 
سوی خویش آورد و برنامه ریزی سامان دهندگان 
آن محکمه را خنثی کند! به واقع برگزاری دادگاه 
نظامی برای مصدق و استفاده از اتهامی کلیشه ای 
برای او یکی از اش��تباهات بزرگ پهل��وی دوم در 
دوران س��لطنت وی بود! محم��د توحیدی چافی 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، محتوای این محکمه 
را بدین شکل ارزیابی کرده است: »محمد مصدق 
محکمه نظامی را دارای صالحیت برای دفاع از خود 
نمی دانست و به دنبال محاکمه در مجلس و دیوان 
عالی کشور بود و به همین دلیل در دادگاه، به جای 
دفاع از خود و رد اتهامات وارده، تنها به موارد کلی 
پرداخت. مصدق به دالیل خود در خاطراتش این 
گونه اشاره کرده است: » عزل و نصب نخست وزیر 
از وظایف مجلس شورای ملّی و سناست و دادگاه 
نظامی صالحیت ندارد نخست وزیر را محاکمه کند.
]به همین دلیل[ از اتهاماتی که در کیفرخواست به 
من نسبت داده شده، حتی یک کالم دفاع ننموده ام 
تا در دیوان عالی کش��ور، حضور به هم رس��انم و 
به طور آزاد از خود دفاع کنم.« مصدق در کنار تردید 
نسبت به دستخط شاه و شیوه کودتاگونه ابالغ آن، 
اصل 64 متمم قانون اساس��ی را نیز مستمس��ک 
نپذیرفتن دستخط شاه و کناره گیری تلقی می کند: 
» وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را 
مستمسک قرار دهند و سلب مس��ئولیت از خود 
بنمایند.« ب��ا وجود این، او در دادگاه در پاس��خ به 
دالیل اس��تنکاف از فرمان ش��اه، بیان می کند که 
نحوه ارائه فرم��ان » به صورت کودت��ا، یعنی پس 
از دس��تگیری وزرا و وکال صورت گرفته است! به 
همین دلیل در اصالت فرمان مشکوک شدم، زیرا 
اعلیحضرت شاهنشاهی خوب می دانستند که اگر 
می فرمودن��د مایل به ادامه خدمت من نیس��تند، 
دقیقه ای در خدمت باق��ی نمی ماندم.« در آخرین 
جلسه دادگاه بدوی نظامی، نامه ای از وزارت دربار 
شاه خطاب به ریاس��ت دادگاه وصول می شود که 
ش��اه » به پاس خدمات آقای مصدق در سال اّول 
نخس��ت وزیری و امر ملّی ش��دن صنعت نفت که 
خواسته عموم ملّت ایران و مورد تأیید ذات ملوکانه 
بوده و می باشد، آنچه نس��بت به معظم له گذشته 
اس��ت، صرف نظر فرمودند.« سرانجام دادگاه پس 
از 35 جلس��ه، مصدق را به دلیل » نداشتن سابقه 
محکومیت کیفری « مشمول » غمض عین « شاه 
دانست و او را به سه سال حبس مجرد محکوم کرد. 
در پی شکایت مصدق، دادگاه تجدیدنظر نیز پس 
از 26 جلسه، حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد! قریب 
به اتفاق رجال سیاس��ی و پژوهن��دگان، محاکمه 
مصدق و به و یژه علنی بودن دادگاه را از اشتباهات 
سیاسی حاکمیت ارزیابی می کنند. از هندرسون که 
خواستار محاکمه فوری مصدق بود تا خواجه نوری، 
از س��ناتورهای مخال��ف مصدق و پژوهش��گرانی 
همچون آبراهامیان، هم��گان فرجام این محاکمه 
نظامی را در راس��تای تبلی��غ آرمان های مصدق 
ارزیابی می کنند. هندرسون علنی بودن محاکمه 
را عامل��ی برای تحری��ک توده  ه��ا و خواجه نوری 
محاکمه » یک پیرمرد علیل « را به دست » نظامیان 
چکمه پوش« ، بهترین وسیله تبلیغات برای مصدق 
در جامعه ضعیف نواز ایران می دانست. برپاکنندگان 
محکمه نظامی، بر آن بودند که روندگان راه مصدق 
از جمل��ه مردم و جبه��ه ملّی و دیگ��ران را ناامید 
کنند، اما در دادگاه جایگاه مته��م و قاضی تغییر 
کرد! مصدق به تعبی��ری در طول محاکمه اش، بار 
دیگر ب��ه » قهرمان « همفکران خود بدل گش��ت، 
» قهرمانی « که جان خود را ب��رای بیان حقیقت، 
آن هم در یک محکمه نظام��ی به خطر می اندازد! 
برخالف پیش بینی محاکمه کنندگان، با ش��روع 
محاکمه مصدق، مردم و همفکران او از حالت تزلزل 
و یأس خارج شدند و جانی تازه گرفتند و با برپایی 
تظاهرات گسترده، شعار هایی در حمایت از او سر 
دادند. با دفاعیات مصدق، سرنخ های حقیقی سقوط 
او شناخته تر شد. همگان دریافتند که عوامل داخلی 
در جری��ان برکناری مص��دق، از حمایت خارجی 
برخوردار بوده اند، همان اتفاقی که بعد ها در تاریخ 
سیاس��ی ایران معاصر، به نام کودت��ای 28 مرداد 
1332 شناخته شد! گویی این دادگاه، برای اثبات 
بی گناهی او و محکومیت محاکمه کنندگان تشکیل 
ش��ده بود. در نهایت نیز پس از صدور رأی دادگاه، 
به جای اینکه مصدق در چهره یک مجرم سیاسی 
به جامع��ه ایران شناس��انده ش��ود، وی در اذهان 
عمومی، مظلوم و معصوم جلوه نمود و حکومت با 
عدم شناخت از مصدق، به او فرصت داد تا چهره ای 
را که در زمان نخست وزیری اش در برخی از اذهان 
عوام و خواص کم وبیش مخدوش شده و شورش 28 
مرداد را پدید آورده بود، بازسازی کند و به عنوان 

» رهبر « و » جبهه ملّی « شناخته شود!«


