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دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده
در طول تاریخ سیاسی معاصر ایران شاهد ظهور و نقشآفرینی رجال سیاسی فراوانی هستیم که هرکددام
در دورۀ خود استراتژیها و سیاستهای متفاوتی را برای ادارۀ امور کشور در پیش گرفتهاند .یکی از مهمترین
این افراد که در توسعه سیاسی ایران نقش داشته ،دکتر محمد مصدق اسدت .در دورۀ نخسدتوزیدری محمدد
مصدق استقاللطلبی ،آزادی خواهی ،تحمل مخالفان و رواداری نسبت به آنان به گفتمان حاکم تبدیل میشود
و بخشی از گفتمان استبدادی دربار به چالش کشیده میشود .به این ترتیب ،فضای سیاسدی ایدران متکترتدر،
قدرت شاه محدودتر ،احزاب متنوعتر ،اقتدار قانونی و مردمی شده و بیشترین تحمل و مدارا با مخالفان صورت
میگیرد .با تصویب قانون برای مطبوعات ،نهتنها بیشترین رواداری را در قبال مخالفان پیشبیندی شدد بلکده،
دستگاههای دولتی نیز از برخورد با مطبوعاتی که با دولت مخالفت یا از شخص نخستوزیر انتقاد کنندد ،مند
شدند .به همین سبب است که دوره حکومت دکتر مصدق را عصر مطبوعات آزاد دانستهاند .گفتمان غالب این
دوره ،گفتمان استقالل ،آزادی ،حاکمیت مدنی ،مشارکت سیاسی و رفاه عمومی بوده است .مصدق در دوره 2۲
ماهه نخست وزیری خود کشور را تقریباً بدون هیچ درآمدی از نفت ،استوار نگه داشت و نهتنها خدشه و خللی
بر اقتصاد وارد نیامد ،بلکه اقتصاد ایران که پیش از این دوره بحرانزده و گرفتار رکدورد و حتدی ورشکسدتگی
بود ،سالمت خود را بازیافت و بهصورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد .این شاخصهها نشان میدهدد کده
مجموعه برنامهها ،عملکردها و اعتقادات مصددق در دورۀ  2۲ماهده نخسدتوزیدری ،بیشدترین قرابدت را بدا
شاخصهای توسعه سیاسی دارد.
کلیدواژهها :توسعه ،توسعه سیاسی ،مصدق ،سیاست داخلی ،جامعه مدنی.
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مقدمه
توسعه سیاسی به دلیل چند بُعدی ،جام و شدیداً کیفی بودن آن ،پیچیدهترین سطح توسعه ید
جامعه است(.سری القلم )014 :09۲1 ،از اینرو ،توسعه سیاسی ،مفهومی پرمجادله در عرصه نظدری و
شاید دور از دسترس در حوزه عمل اجتماعی است .پشدت سدرگراردن دروازههدای توسدعه سیاسدی و
برپایی جامعه توسعه یافته سیاسی در هر کشور ،مستلزم عبور دشوار و گداه پرمخداطره از ید دوران
گرار سیاسی است که اگر بیش از حد طوالنی شود ،احتمال بازگشت به عقب افزونتر میشود.
دستیابی به توسعه سیاسی ،یعنی فرآیندی که در جریان آن نظامهای ساده اقتدارگرای سیاسی ،جای
خود را به نظامهای حق رای همگانی ،احزاب سیاسی ،نمایندگی و بوروکراسیهای مددنی مدیدهندد،
نیازمند آگاهی و حرکت عمومی شهروندان از ی سو و پریرش و اراده حاکمان از سوی دیگر اسدت.
بررسیهای تاریخی نشان می دهد که در ایران ،گفتمدان توسدعه سیاسدی ،تدابعی از گفتمدان قددرت
سیاسی است ،بدین معنا که هرگاه قدرت سیاسی ،متمرکز ،با ثبات و مسلط بوده است ،گفتمان توسعه
سیاسی در عمل محدود و بیرنگ گردیده ،در حالی که در دورههدای عددم تمرکدز قددرت ،گفتمدان
توسعه سیاسی ،به گفتمان غالب تبدیل شده است .این امر نشان میدهد که گفتمان توسعه سیاسی با
گفتمان قدرت یا گفتمان حاکمیت ،رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ دارد .بنابراین مطالعه گفتمدان حداکم
در زمینه توسعه سیاسی در دوره های تاریخی گوناگون ،به معنای شناخت تفکر ،دیدگاه و اراده قددرت
سیاسی حاکم نسبت به توزی قدرت ،رقابت و مشارکت سیاسدی ،آزادی و در نهایدت شدناخت میدزان
مشروعیتی است که حکومت از آن برخوردار است(.فرقانی)03 :09۲2 ،
این مقاله میکوشد با بررسی سیاست هدای داخلدی دکتدر مصددق ،و دعیت توسدعه سیاسدی را دورۀ
نخستوزیری ایشان بررسی نماید .سوال اصلی این است که آیا سیاستهای داخلی مصدق در مسدیر
توسعه سیاسی کشور بود؟
مفهوم توسعه و توسعه سیاسی
توسعه در مفهوم کلی و لغتنامهای خود بهمعنای «ترقی کدردن و فدراک کدردن» اسدت(.معدین،
 )0015 :0914و در معنای اصطالحی ،توسعه مشتمل بر فرآیندى پیچیده است که رشد کمّى و کیفى
تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعددیل درآمددها و زدودن فقدر و
محرومیت و بیکارى و تأمین رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در ی جامعده معدیّن را در
برمیگیرد(.راعی )0۲ :09۲1 ،اما مفهوم توسعه سیاسی بهطور ویژه ،از دیدگاهها و نگرشهای مختلف
تعریف شده و به بحث و بررسی گراشته شده است .گروهی با نگرشی کمّی و برخی دیگر بدا نگداهی
کیفی و ساختاری به توسعه سیاسی پرداختهاند؛ برخدی نیدز بدا رویکدردی خدا سدعی دربرشدمردن
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شاخصها و پارامترهایی مشخص برای آن کردهاند.
با اینحال ،بر اساس تعاریف مورد نظر ،توسعه سیاسی عبارت است از روشها و خدطمشدیهدای
سیاسی که رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه هموار میسازد .شماری از محققان ،توسدعه
سیاسی را به مطالعة رژیمهای جدید ،نقش گسترشیافتة حکومتها ،باال بدردن مشدارکت سیاسدی و
توانایی رژیمها برای حفظ نظم در شرایط تحوالت پرشتاب و همچنین رقابت بین دستههای سیاسی،
طبقات و گروههای قومی بر سدر قددرت و نیدز رقابدت در منزلدت اجتمداعی و ثدروت تعریدف مدی-
کنند(.عباسی سرمدی و راهبر)210 :09۲۲ ،
به بیانی دیگر ،منظور از توسعه سیاسی ،افزایش ظرفیت و کارآیی ید نظدام سیاسدی در حدل و
فصل تضادهای مناف فردی و جمعی ،ترکیب مردمی بودن ،آزادگی و تغییرات اساسی در ی جامعده
است .توسعه سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است و هر اندازه ی نظام سیاسی از انعطافناپریری
به انعطافپریری ،از سادگی به پیچیدگی ،از دنبالهروی بده خودمختداری و از پراکنددگی بده یگدانگی
گرایش پیداکند ،بههمان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش مییابد(.آقابخشی و افشداری-
راد(253 :0934 ،
از آنجا که ادبیات توسعه سیاسی بر جنبههای سیاسی تمایز قائل میشود ،گاه این تمایز بده بدارز
شدن استقالل امر سیاسی و گاه تأثیر تعیین کنندۀ آن در توسعه ،بهویژه در جنبة اقتصادی میانجامد.
این ادبیات عمدتاً نشان میدهد که مباحث توسعه سیاسی در سه زمینة مرتبط بدا مفهدوم دمکراسدی،
تأکید بر جنبههای تغییر در فرآیند نوسازی و پرداختن به بحرانها و تبعات توسدعه سیاسدی گسدترش
یافته است .در این زمینه ،لوسین پای 0از جملة نظریهپردازانی است که در اوایل دهة  0311مدیالدی
در زمرۀ آغازگران بحث توسعه سیاسی بود و نقشی مهم در گشودن جنبههای مختلف آن ایفدا کدرد.
وی در کتاب جنبههای توسعه سیاسی به ده تعریف در مورد توسعه سیاسی اشداره مدیکندد و معتقدد
است که توسعه سیاسی به معانی مختلفی بهشرح زیر بکار رفته است:
 پیششرط توسعه اقتصادی؛ نمونه سیاسیای که در کشورهای صنعتی وجود دارد؛ نوسازی سیاسی؛ عملکرد دولت ت ملتی (دولت – ملت)؛ توسعه اداری و حقوقی؛ ساختن دمکراسی؛ ثبات و تغییر منظم؛1

. Lucian W. Pye
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 بسیج و مشارکت؛ جنبهای از فرآیند چندساحتی دگرگونی اجتماعی.آنگاه پس از بازگویی این معانی ،در تأملی در جم بندی توسعه سیاسی ،تعریفدی را کده خدود در
ذهن میپرورد بر سه ویژگی برابری ،توانمندی و تنوعِ توأم با تمایز استوار میکند .در این زمینه جیمز
کلمن 0در مقام یکی از همفکران پای ،در مباحث توسعه سیاسی مدعی است که« :مفهوم مد نظر مدا
از فرآیند توسعه سیاسی ،تعاملی مستمر میان فرآیند تمدایز سداختاری ،الزامدات برابدری و توانمنددی
یکپارچه کننده ،پاسخگو و تطابقپریر بودن ی سیستم سیاسی است»(.نقدل از :ندادمی-09 :0931 ،
)02
در ی تعریف کُلیتر ،شاخصهایی همچون تفکی و افتراق ،شهری شدن ،گسترش گروههدای
میانی ،تمایز هویتی ،گسترش گروه های اجتماعی ،گسترش نهادهدای سیاسدی غیردولتدی ،نهادینده و
پیچیده شدن ساختار سیاسی ،عقالنی شدن نظام دیوانساالری ،گسدترش و کارآمددی دسدتگاههدای
ایدددئولوژی دولددت از قبیددل آمددوزش و پددرورش ،رسددانههددا نهادهددای مددرهبی ،نهادهددای حقددوقی،
تمرکززدایی ،پیدایش فرهنگ سیاسی همگن و گسترش نمادهای مشترك سیاسی به عندوان «زبدان
در ارتباط» گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی ،افسونزدایدی و غیرتدابویی شددن سیاسدت و
دولت ،تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن ،شکسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسدی بده نفد
نظم فرهنگی فراگیرتر ،غیر شخصی شدن سیاست ،هم عر ی قدرت سیاسی بدا سدایر قددرتهدا در
انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فینفسه آن ،گسترش احساس «دولتدار بودن» و اعتماد بده
باال در جامعه سیاسی بهعنوان منشأ مشروعیت دولت و جامعهپریری و توانایی برای پریرش مشارکت
(رشد فرهنگ مشارکت) به تمامی مؤید تلون و سیالیّت هویتی مفهوم توسعه سیاسی هستند(.تاجی ،
)212:0933
با اینحال ،از منظر این پژوهش ،تعریف توسعه سیاسی در نظامهای مختلف متفداوت مدیباشدد.
برای نمونه ،منظور از توسعه سیاسی در نظدامهدای توسدعه نیافتده غیردمکراتید عبدارت اسدت از:
مجموعه اقداماتی در جهت حفظ استقالل و محدودکردن قدرتهدای مطلقده از ید سدو و تقویدت
جامعه مدنی و فضای سیاسی و به تب آن آزادیهای مدنی و سیاسی ،حاکمیت مردم ،حقدوق مددنی،
مساواتطلبی ،قانون و قانونمداری ،مشارکت سیاسی ،احزاب ،مطبوعدات و پارلمدان از سدویی دیگدر
میباشد.

1

. James Kelman
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مصدق و جبهه ملی
دکتر محمد مصدق فرزند میرزا هدایتاله وزیر دفتر و نجمالسلطنه دختر فیدروز میدرزای نصدرت
الدوله بود .نیاکان وی پیشینهای طوالنی در فعالیت مستوفیگری داشتند و از اخالف مستقیم محسن
آشتیانی معروف ،صددر اعظدم دورۀ فتحعلدی شداه بدهشدمار مدیرفت(.آبراهامیدان(الف))202 :09۲3،
ناصرالدین شاه ،پس از فوت میرزا هدایتاله ،به رسم آن دوران به فرزند  02سالة وی ،لقدب مصددق
السلطنه داد و فرمان استیفای خراسان را به نامش صادر کرد .اما مصدق درصدد برآمد درس بخواند و
تنها با داشتن «فرمان استیفاء» اکتفا نکند .برای این مقصود به فرنگ رفدت و پدی از اخدر دکتدرا در
رشته حقوق از سویس به ایران بازگشت .مصدق السلطنه از این تاریخ تا پایان قاجار به خدماتی مانند
تدریس در مدرسه علوم سیاسی ،معاونت وزارت مالیه و ریاسدت کدل محاسدبات ،والیگدری فدارس و
آذربایجان ،وزارت امور خارجه و نمایندگی دوره پنجم مجلس شورای ملی مشغول بدود .وی در دوران
پهلوی نیز در مجلس ششدم ،چهداردهم و شدانزدهم بده نماینددگی مجلدس شدورای ملدی برگزیدده
شد(.متینی :09۲۲ ،مقدمه)
بر این اساس ،در اعتراض به تخلفات انتخاباتی مجلس شانزدهم ،دکتر مصدق از ملت دعوت کرد
تا روز  092۲/3/22در جلو کاک مرمر حا ر شوند .مصدق به همراه  03نفر دیگر بهعنوان تحصن وارد
کاک شده و من تقدیم عریضه به انتظار پاسخ شاه نشستند ،پاسخ شاه نشان داد کده او قصدد تغییدر
روش ندارد .گروه  21نفره وقتی تحصن را بیهوده دیدند در  092۲/3/23کاک را ترك کرد و در مندزل
دکتر مصدق در خیابان کداک بده تداریخ  092۲/۲/0گدرد آمدده و بنیانگدراری جبهده ملدی را اعدالم
کردند(.زعیم)15-13 :093۲ ،
برنامه جبهه ملی در سه ماده خالصه شده بود:
 -0تجدید نظر در قانون انتخابات؛
 -2تجدید نظر در قانون مطبوعات؛
 -9تجدید نظر در قانون اصول حکومت نظامی.
نام جبهه ملی به پیشنهاد دکتر حسین فاطمی انتخاب گردید و نخستین فعالیت سیاسی آن ،فراخوانی
مردم برای حضور در میتینگ بزرگ میدان بهارستان در  092۲/00/0۲بود(.همان)31 :
مهمترین گروههای تشکیل دهنده جبهه ملی عبارت بودند از:
 -0حزب ایران :تنها و اولین حزبدی بدود کده بده جبهده ملدی پیوسدت و متشدکل از برجسدتهتدرین
تکنوکراتهای ملیگرا و دمکرات ایران بود .از معروفترین اعضای حزب مدیتدوان از علدی شدایگان،
کریم سنجابی ،الهیار صالح و  ...نام برد.
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 -2سازمان نظارت بر آزادی انتخابات :به رهبری دکتر مظفدر بقدایی و بدرای مبدارزه انتخابداتی دوره
شانزدهم بهوجود آمد.
 -9حزب ملت ایران :به رهبری داریوش فروهر که در آبان  0991تشکیل گردید.
 -4نهضت خداپرستان سوسیالیست :در سال  0922با نام جمعیت آزادی مردم ایران بهوسدیله محمدد
نخشب تاسیس و در سال  0929به نهضت خداپرستان سوسیالیست تغییر نام داد .با پیوستن به جبهده
ملی با حزب ایران ائتالف کرد و بعد از کودتای  2۲مرداد به «حزب مردم ایران» تغییر نام داد .گروه-
های دیگری مانند جمعیت فدائیان اسالم ،مجم مسلمانان مجاهد (به رهبری شمس قنات آبدادی) و
 ...نیز در برههای از زمان عضو جبهه ملی بودند(.زعیم)۲1-30 :093۲ ،
با این وجود ،هسته اولیه جبهه ملی که در اعتراض به انتخابات مجلس شانزدهم شکل گرفت ،از
سه گروه تشکیل میشد؛ گروهی سیاستمداران د دربدار ،گروهدی سیاسدتمداران مدرتبط بدا بدازار و
سومین گروه کده مهمتدرین هدم محسدوب مدیشدد ،جواندان رادیکدال و تحصدیل کدرده در غدرب
بودند(.صادقی )۲ :0939 ،سرانجام ،در  22فروردین  0923آرای مجلس شانزدهم در تهران اعالم شد
که  ۲نفر از  02نفر از اعضای جبهه ملی بودند و دکتر محمد مصدق به عنوان نفر اول تهدران اعدالم
گردید(.زعیم)001 :093۲ ،
مصدق از ملی شدن صنعت نفت تا کودتا
واقعیت این است که مو وع امتیازهای نفتی و استخراج مناب زیرزمینی و عقد قراردادهدای آن-
چنانی از دوره قاجار آغاز شد .انعقاد قرارداد دارسی در دوره مظفری نمونه بارز این مو دوع اسدت .بدا
سقوط قاجار و برآمدن پهلوی ،ر ا شاه در سال  0902تدالش کدرد امتیداز دارسدی را لغدو کندد امدا
قراردادی که به تب این حرکت عجوالنه شاه در جهت خل یدد انگلیسدیهدا از نفدت جندوب منعقدد
گردید ،به اذعان بسیاری از تحلیلگران بسی بدتر و مفتضحانهتر از قرارداد دارسی بود .با اشغال ایران
در شهریور  0921فضای سیاسی کشور متحول شد .ارکانهای قدرت حکومت مشروطه جایگاه نسبی
خود را بهدست آوردند .در این فضای سیاسی ،امریکا که پس از جنگ دوم جهانی به دنبال مناف خود
در کشورهای شرقی از جمله ایران بود ،با انگلیسیهدا وارد رقابدت شدد .در آبدان مداه  0922نمایندده
شرکت انگلیسی شل و در اسفند همدان سدال شدرکتهدای امریکدایی اسدتاندارد واکیدوم و سدینکلر
درخواستهایی مبنی بر انعقاد قرارداد استخراج مناف نفتی جنوب و جنوب شرقی ایدران را بده دولدت
سهیلی دادند(.فاتح)952 :09۲4 ،
حوزه جغرافیایی پیشنهادات مرکور از جنوب تا داخل بلوچستان ایران را در بدر مدیگرفدت .دولدت
سهیلی مو وع مراکره نفتی با کشورهای خارجی را مخفدی نگده داشدت امدا کارشناسدانی را جهدت
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مطالعه در خصو واگراری مراکرات مرکور استخدام کرد(.کی استوان )051 :0923 ،با سقوط دولدت
سهیلی مراکرات نفتی در دولت ساعد برمال شد .افشای مراکرات نفتی در مجلس واکدنشهدایی را از
سوی نمایندگان بهدنبال داشت .مشروح مراکرات مجلس شورای ملی بیانگر بسدیاری درگیدریهدا،
پرسش و پاسخ در این زمینه است .نخست وزیدر ،اتخداذ تصدمیم در بداب سیاسدتهدای نفتدی را از
اختیارات مجلس دانست و دولت را در قضیه نفت تنها مجدری تصدمیمات مجلدس قلمدداد کدرد .در
خصو اعطای امتیاز نفت شمال بین نمایندگان اختالفنظر وجود داشت .اما مصدق در ایدن زمدان
براساس سیاست موازنه منفی ،مخالف اعطا هر نوع امتیدازی بده کشدورهای متقا دی بود(.ورجاوندد،
)20 :0933
طرحی که مصدق در خصو اعطای امتیاز به دول خارجی با تکیده بدر سیاسدت موازنده منفدی
تقدیم مجلس کرد و در نهایت با حرف ماده چهارم آن به تصویب رسید ،از این قرار بود:
ماده اول؛ هیچ نخست وزیر و اشخاصی که کفایت از مقام آنها و یا معاونت میکنند ،نمدیتوانندد
راج به امتیاز نفت بدا هدیچید از نماینددگان رسدمی و غیررسدمی دول مجداور و غیرمجداور و یدا
نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مراکراتی که اثر قانونی دارد ،بکند و یدا ایدنکده
قراردادی امضا نماید.
ماده دوم؛ نخستوزیر و وزیران میتوانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفدت
خود را استخراج میکند ،مراکره نمایند و از جریان مراکرات باید مجلدس شدورای ملدی را مستحضدر
نمایند.
ماده سوم؛ متخلفین از مواد به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی
محکوم خواهند شد.
ماده چهارم؛ تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج بده ایدن نیسدت کده مجلدس
شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد .دادستان مزبور وظیفه دارد کده متخلفدین از ایدن
قانون را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب  01و 21تیرماه  0913تعقیب نمایدد(.مشدروح مدراکرات
مجلس شورای ملی)0929/3/00 ،
از طرفی ،با ورود کافتاردزه نماینده شوروی به ایران و درخواست وی مبنی بر واگراری امتیاز نفت
شمال و مخالفت دولت با اعطای امتیاز به شوروی ،ورق برگشت .امریکاییها و انگلیسیها بده دلیدل
حفظ مناف خود ،مراکرات با ایران را بر سر مسأله نفت قط کردند .تودهایهدا کده تدا پدیش از ایدن
تمایلی به دادن امتیاز به کشورهای خارجی نداشتند و از سیاست مصدق راج به عدم اعطدای امتیداز
به خارجیها استقبال کرده و به دنبال خل ید از انگلیس در خصو نفت جنوب بودند ،با درخواسدت
شورویها مبنی بر واگراری امتیاز نفت شمال ،تغییر عقیده دادند و باعث بروز ناآرامیهایی در پایتخت
گردیدند(.ذوقی)201 :091۲ ،
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بر این اساس ،با توجه به رقابت امریکا و انگلستان در ایران ،بهویژه در دو زمینة نفوذ در الیگارشی
سنتی سیاسی و دیگری در مناب و صنای نفت ایران از ی طرف و انتظارات افکار عمومی بدهمنظدور
استقالل صنای نفت از هر قدرت برونمرزی ،مجلس شانزدهم شورای ملی به رهبری دکتدر مصددق
الیحه گس – گلشائیان را رد کرد و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا این تصمیم را گرفتند« :کمیسیون
نفت که طبق تصمیم  0923/9/91مجلدس شدورای ملدی تشدکیل شدده اسدت ،پدس از مدراکرات و
مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد – گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست،
بنابراین مخالفت خود را با آن اظهار میدارد»(.مسعودنیا و ابراهیمی)230 :0934 ،
به دنبال این اتفاقات ،ساعد هم ناتوان از حل مسأله نفت نداگزیر اسدتعفا داد و علدی منصدور بده
نخستوزیری رسید .در دوره منصور صفبندی جدیدی در مجلس بر سر دفاع از حقوق نفتی در قالب
کمیسیون نفت صورت گرفت و خود مصدق رهبری این کمیسیون را بر عهده داشت .پس از منصدور،
رزمآرا بر آن بود امتیازنامهای همانند قرارداد شرکت آرامکو با عربسدتان سدعودی بدر مبندای قدرارداد
مناصفه  51-51تنظیم کند اما با ترور وی توسط خلیل طهماسبی ،از اعضای فداییان اسالم ،ناکدام از
انعقاد چنین قراردادی شد(.فوران)422 :09۲3 ،
رزمآرا از سرسپردگان انگلیس بود و یکی از مهمترین موان بر سر راه ملدی شددن صدنعت نفدت
دانسته میشد .کشته شدن رزمآرا ،عالوه بر اینکه راه تصویب قانون ملی شدن صدنعت نفدت را بداز
کرد ،آزادی نسبی در انتخابات مجلس شانزدهم را در پیداشدت .ایدن فضدای بدهوجدود آمدده باعدث
امیدواری بیشتر مصدق گردید و سبب شد برای پریرش نخست وزیری و اجرایی شددن قدانون ملدی
کردن نفت اعالم آمادگی کند(.رهنما )055 :09۲4 ،بر این اساس ،ی روز پس از ترور نخست وزیدر
رزم آرا در  ،0923/02/03کمیسیون مخصو نفت ،اصل ملی شدن صنعت نفت را اعالم کرد .قانون
مرکور در  24اسفند از تصویب مجلس شورای ملی و سدپس در  23اسدفند از تصدویب مجلدس سدنا
گرشت .کمیسیون نفت مجلس با تصویب طرح  3مادهای چارچوب ملی شدن نفدت را تعیدین کدرد و
رسماً خل ید انگلیس از نفت جنوب را اعالم نمود .این حرکت ،دومین جنبش اجتماعی تودهای قدرن
بیستم پس از انقالب مشروطیت بود که به نتیجه رسید(.فوران)422 :09۲3 ،
در  0991/2/3مجلس با  33رای موافق از مجموع  011رای ،دکتر محمد مصددق را بده نخسدت
وزیری انتخاب کرد .مصدق تنها شرط پریرش را تصویب گزارش کمیسیون نفدت (مبندی بدر اجدرای
قانون ملی شدن نفت) تعیین کدرد و شداه در  0991/2/01فرمدان نخسدت وزیدری مصددق را امضدا
کرد(.زعیم ) 040 :093۲ ،پس از نخست وزیر شدن مصدق ،کانون توجه عامه ،دیگر نه مجلس بلکده
نخست وزیر و خیابان ها بودند که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود .از سویی ،آیدت ا کاشدانی
به مردم اعالم کرد که تا وقتی جبهه ملی «این مبارزه مقدس و ملی علیه انگلدیس را ادامده دهدد»،
کامالً پشتیبان مصدق خواهد بود(.آبراهامیان (ب))991 :09۲3 ،
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مسلم است که در پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و به قدرت رسیدن مصددق سده دل
افکار عمومی ،حمایتهای تشکلهای مرهبی و تالشهای اقلیت مجلس نقدش مهمدی داشدتند کده
نبود هر ی میتوانست نهضت را به شکست بکشاند(.رحیمی روشن و حجازی)۲2 :0939 ،
از همان آغاز نخست وزیری ،مصدق با دو دغدغه اصلی به عنوان اهداف و برنامه دولتش :یکدی
اجرای قانون ملی شدن نفت و دیگری اصالح قانون انتخابات ،عهدهدار تشکیل کابینه شد .در  22تیر
 0990مصدق از مجلس تقا ای اختیارات شش ماهه در مورد اصالح قانون انتخابات ،شدهرداریهدا،
اصالح امور مالی ،اقتصادی ،بهرهبرداری از مناب نفت کشور ،اصالح سازمانهای اداری ،ایجاد شورای
محلی در دهات و  ...کرد و پست وزارت جنگ را نیز از شاه خواست که با مخالفدت وی روبدهرو شدد.
مصدق استعفا داد و قوام جای وی را گرفت .قوام چندان بر سر قدرت بداقی نماندد .انتشدار اسدتعفای
مصدق ،اعالمیه شدیدالحن قوام ،اعالمیه شدید آیت ا کاشانی – این اعالمیده در مقابدل اعالمیده
د مردمی قوام صادر و به اعالمیه قوام برانداز مشهور شد -و مصاحبه مطبوعداتی وی باعدث قیدام
سی تیر  0990شد .کاشانی در اعالمیهاش بهشدت از مصدق طرفداری کرد و او را بزرگترین سدد راه
جنایتهای حکومت دانست و قوام را فردی معرفی کرد که زندگی او پر از خیانت ،ظلم وجدور اسدت.
(مکی)233-233 :0931 ،
بعد از قیام سی تیر مصدق دوباره به قدرت بازگشت اما در نهایت به بهانده نفدوذ حدزب تدوده در
دولت و انحالل مجلس و برگزاری رفراندوم ،عوامل داخلی به پشدتیبانی عوامدل خدارجی دسدت بده
کودتا علیه دولت وی زدند(.مکی )494 :0933 ،مصدق برکنار و در دادگاه نظامی محاکمه شد .جبهده
ملی نیز به واسطه تبعید رهبری و به واسطه دستگیری اعضای شاخص آن منحل گردید .بدا کودتدای
 2۲مرداد ،انتخاب سیاسی مورد نظر غرب(انگلستان و امریکا) به انجام رسید .حکومدت جدیدد ایدران
توسط امریکا تحمیل گردید .این حکومت مورد حمایت ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و مدالی امریکدا
واق شد .در نتیجة این فرآیند ،رژیم شاه ناچار بود تا نیازهای استراتژی امریکدا را در دوران رقابدت-
های دوقطبی لحاظ نماید(.متقی)0۲4 :093۲ ،
سیاستهای داخلی مصدق و توسعه سیاسی
همچنانکه بیان شد ،منظدور از توسدعه سیاسدی مجموعده اقدداماتی در جهدت حفدظ اسدتقالل،
محدودکردن قدرت مطلقه ،تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسدی و بده تبد آن آزادیهدای مددنی و
سیاسی ،حاکمیت مردم ،حقوق مدنی ،مساواتطلبی ،قانون و قانونمداری ،مشارکت سیاسی ،احدزاب،
مطبوعددات و پارلمددان م دیباشددد .مصدددق در دوره  2۲ماهدده نخسددت وزیددری خددود اسددتراتژیهددا و
سیاستهای متفاوتی را برای ادارۀ امور کشور در پیش گرفت که با مصادیق توسعه سیاسدی در ید
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کشور توسعه نیافته ،انطباق داشت:
 -6حفظ استقالل کشور و حاکمیت ملی
مصدق نهتنها در طول حکومت خویش و رهبری سیاست خارجی ایدران ،بلکده از آغداز ورود بده
صحنة سیاسی کشور در همة مراحل فعالیدتهدای قضدایی ،اداری و اجرایدی ،پارلمدانی ،فرهنگدی و
سیاسی خود ،در عین استفاده از تعار ات موجود در نظام بینالمللی و ایجاد توازن سیاسدی ،پایبنددی
به میتاقهای بینالمللی و حضور فعّال در مجام جهانی ،با هرگونه وابستگی وگرایش به قطدبهدای
قدرت ،اعطای امتیازات و انحصارات به بیگانگان ،حضور مستشاران خارجی در کشور ،اجدرای طدرح-
های مورد نظر قدرتهای جهانی ،انعقاد قراردادهای ی طرفة زیانبار برای کشور و روی کدار آمددن
عناصر و محافل وابسته به بیگانگان و تحکیم و بسط قدرت آنان با هر گرایش و سمت و سو سدخت
مخالف بود و با استفاده از همة امکانات و ابزارها با آن به مخالفت میپرداخت .از مهمتدرین اقددامات
مصدق در جهت حفظ استقالل ایران عبارت بودند از:
 مخالفت با قرارداد  0303وثوق و خروج از کشور و تسلیم اعترا یّه در مورد این قرارداد بده جامعدهملل ،با وجود خویشاوندی با وثوق الدوله عاقد قرارداد؛
 مخالفت با کودتای انگلیسی سید یاء  -ر اخان و تلگراف زدن به احمد شاه در این زمینه ،تهدیدشدن از سوی سید یاء ،استعفا از حکمرانی فارس در اعتراض به حکومت کودتا و نپریرفتن پست در
کابینه کودتا؛
 جلوگیری از دستیابی انگلیس به جزایر ابوموسی و شیخ شعیب و مخالفت با مطالبان غیرقانونی اینکشور به هنگام تصدّی وزارت خارجه در کابینه مشیر الدوله؛
 مخالفت جبهه ملی به رهبری مصّدق با قدرارداد گدس -گلشدائیان در آغداز شدکلگیدری مجلدسشانزدهم در  25اسفند 092۲؛
 نپریرفتن نخستوزیری پس از ترور رزمآرا در  01اسفند  0923بهمنظور پیگیری قانون ملدی شددنصنعت نفت؛
 ریاست کمیسیون  0۲نفره نفت با پنج عضو از جبهه ملی در مجلدس شدانزدهم کده در  03اسدفند 0923به ملی شدن نفت تصمیم گرفت( .این تصمیم در  24اسفند به تصویب مجلس شورای ملدی و
در  23اسفند به تصویب مجلس سنا و توشیح شاه رسید و صنعت نفت ایران در این روز رسدما مددلی
شد)؛
 تعیین هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران بالفاصله پس از رسیدن به مقام نخستوزیری دراردیبهشت  0991و خل ید شرکت نفت ایران و انگلیس؛
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 اعتراض به شکایت انگلستان و دخالت دیوان دادگستری بینالمللی الهه بر مبنای عدم صدالحیّتدیوان؛
 تقا ای رعایت بیطرفی از آمریکا ،به جای مساعدت در اختالفات ایران و انگلدیس در جلسده 03آذر  0991مجلس؛
 اقدام به قط روابط با انگلستان و انحالل کنسولگریهای انگلیس و شدورای فرهنگدی بریتانیدا دربهمن 0991؛
 برنامهریزی و اعمال سیاست اقتصاد بدون نفت و تکیه بر تولید ملی به جای واردات؛ بازداشتن شاه از ارتباط مستقیم با دیپلماتهای خارجی پس از احراز مجدد نخسدتوزیدری در پدیرأی اعتماد مجلس هفدهم.
 ردّ درخواسددت شددوروی مبندی بددر تمدیددد امتیدداز انحصددار کشددتیرانی و شدیالت شددمال در دیمدداه0990؛(مدیرشانهچی)۲3 :0933،
 -2محدود کردن قدرت مطلقه شاه
مصدق محدود نخستوزیرانی بود که بهطور آشکار در مقابل شاه ایسدتاد .او بدرای اولدینبدار در
دوران پهلوی شاه را به موجودی کنشپریر و سردرگم تبدیل کرد .مصدق با اقدامات خود برخورداری
شاه را از اختیاراتی که مجلس مؤسسان به او بخشیده بود ،عمالً ناممکن ساخت و بهرهمنددی او را از
حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان ناکام گراشت .مصدق از رهگرر این تحوالت بده دنبدال افدزایش
قدرت خود فراتر از قانون اساسی نبود ،به همین دلیل رفتار او با شاه رفتاری اصولی و مبتنی بدر ایدن
باور اساسی بود که شاه غیرمسئول نمیتواند مسئولیت و قدرت اجرایی داشته باشد .مصدق بر آن بود
که مشروطیت تنها در صورتی در ایران به راه درست خواهد رفت که قدرت اجرایی در دسدت رئدیس
حکومت باشد که مسئولیت قانونی امور را بر دوش دارد و تنها در صورتی این امر عملی میشدود کده
شاه بر آن گردن نهد و مان تحقق و نهادینه شدن آن نشود .هیچ نخستوزیری به اندازه مصدق کمر
به محدود کردن بنیادی و اصولی قدرت و اختیارات شاه و نفوذ دربار نبسته بود ،شاهی کده از مقابلده
آشکار با مصدق پرهیز مینمود .درماندگی شاه از مقابله آشکار با مصددق از زیرکدی و مدیهنپرسدتی
مصدق ناشی میگردید(.رمادان)3 :09۲5 ،
 -9تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی
جامعه مدنی برای اولینبار در انقالب مشروطیت وارد جامعه ایران شد و افکار عمومی را به خدود
مشغول کرد و همه توجهات را به قانون اساسی و قانون مدنی و در نتیجه قانونگرایی معطوف کدرد.
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اما  2۲ماهی که ایران به نخستوزیری مصدق اداره شد ،کشور شاهد مطلوبترین جامعده بده لحداظ
توجه به بایدها و نبایدها بود .دوران نهضت ملی دو دستاورد بزرگ داشت که همان ملی شدن نفت و
همچنین اصالح قانون انتخابات بود که این امر ،مردم را صاحب اختیار میکرد .همچنین اوج آزادی و
استقالل و بحث مهمی چون عدالت در آن ایام به خوبی مشاهده میشدد و نکتده مهدم دیگدر آزادی
احزاب و روزنامهها بود و حتی مرحوم مصدق بخشنامه کرده بودندد کده پلدیس حدق دسدتگیری بده
توهینکنندگان به نخستوزیر را ندارد ،این بخشنامه در شرایطی صادر شدد کده چنددی پدیش از آن
اعالم شده بود که توهینکنندگان به مراج از شش ماه تا سه سال به زندان مدیروندد .آن روزهدا را
باید دوران طالیی دانست که محصوالتی چون دکتر شریعتی ،مهنددس بازرگدان و اشخاصدی چدون
سحابی و طالقانی را به جامعه تحویل داد .مطالبه جدی مصدق این بود که شاه بایدد سدلطنت کندد و
حکومت را به دیگران بسپارد(.میتمی)9 :0932 ،
 -4آزادی مطبوعات
تحلیلهای تاریخی نشان میدهند که پس از کنارهگیری ر ا شاه از قدرت ،استقالل و آزادی در
مرکز ثقل مطالبات سیاسی مردم بود که پاسخگویی به آن در عمل به عهدۀ دکتر مصددق و نهضدت
ملی قرار گرفت .منب مشروعیت دولت مصدق ،اقتدار قانونی و مردمی بوده است ،بنابراین رهبری که
از چنین مشروعیتی برخوردار است نه تنها با مخالفان خود برخورد حدرفی و خشدن نمدیکندد ،بلکده
بیشترین تحمل و مدارا را در برابر آنها نشان میدهد .واکنش مصدق در برابر مخالفان ،مطبوعات به-
طور کلی و مطبوعات منتقد و مخالف بهطور خا که رکید تدرین الفداظ را در حملده بده او بکدار
می بردند ،نه تنها تصویب قانونی برای مطبوعات اسدت کده بیشدترین رواداری را در قبدال مخالفدان
پیشبینی میکند بلکه ،دستگاه های دولتی را از برخورد با مطبوعات که با او مخالفدت یدا از او انتقداد
میکردند ،برحرر میدارد .به همین سبب است که دوره حکومت دکتر مصدق را عصر مطبوعدات آزاد
دانستهاند(.فرقانی)23 :09۲2 ،
 -5حقوق مدنی و اقدامات رفاهی
مصدق در  03اردیبهشت سال  0991با بیشترین آرای مجلس سدنا و مجلدس شدورای ملدی بده
نخستوزیری برگزیده میشود و هدف خود را بر دو مو وع متمرکز مدیکندد ،یکدی قدانون اجرایدی
شدن صنعت نفت در سراسر کشور و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیة اقتصدادی کشدور و
ایجاد رفاه عمومی است و دیگری اصالح قانون انتخابات مجلس .مصددق بعدد از ایدنکده اختیدارات
قانونگراری از دو مجلس شورای ملی و سنا را میگیرد 003 ،الیحده را بدرای اصدالح امدور داخلدی
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کشور تصویب میکند .تعدادی از این قانونها متل :لغو گرفتن هر گونه عدوارض از روسدتاها ،قدانون
بیمههای اجتماعی کارگران ،ساختن باشگاه برای نابینایان ،احددا  0211بداب خانده دد زلزلده در
قزوین و  ...از جمله این قدوانین تصدویب شددۀ رفداهی اسدت کده بده تصدویب مدیرسددwww. (.
)jamaran.ir
 -1مشارکت سیاسی
شهرت مصدق عمدتاً ناشی از مبارزه برای دو هدف اساسی بود .مشروطهخواهی صریح در داخدل
و همچنین سیاست سرسختانه «موازنه منفی» در خارج با هدف تضمین اسدتقالل از سدلطه خدارجی.
حامیان وی بدهرغدم خواسدتگاه اشدرافی وی عمددتاً از طبقدات متوسدط جامعده بودندد و بده لحداظ
فسادناپریری شخصیتی پرآوازه داشت(.آبراهامیان(الف))201-202 :09۲3 ،
پس از نخستوزیر شدن مصدق در  3اردیبهشت  ،0991کانون توجه عامه ،دیگر نه مجلس بلکه
نخستوزیر و خیابانها بودند که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود(.آبراهامیدان(ب))923 :09۲3 ،
به هر تقدیر ،گفتمان غالب دورۀ نخستوزیری مصدق ،گفتمان استقالل و آزادی بوده است .مشدی و
مرام و نیز مجموعه برنامه ها عملکردها و اعتقادات دکتر مصدق ،بیشترین قرابت و بدا شداخصهدای
توسعه سیاسی دارد ،بنابراین میتوان گفت که ایران در دوره دکتر مصدق که ید دورۀ گدرار کوتداه
بود ،شاهد سطح مناسبی از توسعه سیاسی است ،گر چه عمر آن چندان دیرپدا نیسدت(.فرقانی:09۲2 ،
)23
نتیجهگیری
مصدق در سالهای نخستوزیری دو استراتژی بسیار پراهمیت را مطرح و تقریباً به هر دوی آنها
عمل کرد-0 :زنده کردن قانون اساسی بهعنوان میرا پرارزش جنبش مشروطه و میتاق ملی که بده
استناد آن؛ اول :قدرت ناشی از ملت است ،دوم :همة افراد در برابر قانون یکسان هستند .بدا تکیده بدر
اصول قانون اساسی ،شاه بایستی سلطنت کند نه حکومت .نقطة ثقل استراتژی دکتر مصددق انتقدال
قدرت از دربار به پارلمان بود.
 -2مصمم بودن دکتر مصدق در برکناری انگلیس از مناب نفتی جنوب و اعمال حق حاکمیت ملی در
تمام مناب ثروت کشور ،که این دو امر برای نخستینبار در تاریخ ما اتفاق میافتاد و از ارزش بداالیی
برخوردار بود.
این اقدامات در حالی صورت گرفت که ،مصدق به لحاظ فسادناپریری شخصدیتی بسدیار پدرآوازه
داشت که علت آن نیز اجتناب وی از اسرافکاریهای دیگدر همتایدان اعیدان و اشدراف و همچندین
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زندگی در سطح طبقات متوسط بود .از بهکارگیری لقب سلطنه دوری میکرد و ترجیح مدیداد تدا بده
پاس درجة باالی تحصیلیاش از اروپا او را دکتر خطاب کنند .همعصران وی نیز تمایدل داشدتند هدر
فرد دارای تحصیالت عالی را با عنوان دکتر یا مهندس یاد کنند .پس از انتخاب به نخست وزیدری از
پریرش عنوان عالیجناب خودداری کرد .به اعتقاد سفارت بریتانیا ایدن امدر دلیلدی بدر عدوامفریبدی،
غیرمنطقی بودن و پیشبینیناپریری مصدق بوده است .اما ایرانیان این نکته را نیز دلیل دیگری برای
متفاوت بودن او از اعیان و اشراف میدانستند .مصدق که همزمان با بریتانیا و همچنین شداه مبدارزه
میکرد ،جبهة ملی را تشکیل داد و در آن طیف گستردهای از احزاب و انجمنهای مدرتبط بدا طبقدة
متوسط را بسیج کرد .عالوه بر این ،مصدق پشتیبانی شماری از چهرههای برجسته بدهویدژه آیدت ا
سید ابوالقاسم کاشانی ،فعالترین روحانی آن دوره در حوزههای سیاسی را نیز به همراه داشت.
در مجموع ،نگاهی به نقش تاریخی دکتر مصددق در طدول دو سدال و چهدار مداه حکومدت پدر
تالطماش ،بهخوبی روشن میکند که در تمامی دورانی که صدای گرم او برای دفداع از حقدوق ملدت
ایران طنین میانداخت کلمهای خارج از این پنج مو وع؛ نفت ،موازنه منفی ،سیاست مالی ،آبدادانی و
حاکمیت ملی بر زبان نراند .بدون تردید آنچه که موجب جاودانهگی مصدق شد ،نه سیاسدت موازنده
منفی بود و نه ملی کردن نفت و نده سیاسدتهدای مدالی و عمراندی وی ،بلکده فدداکاری و از جدان
گرشتهگی مصدق در مبارزه جهت پاره کردن بندهای اسارتی بود که بر دست و پای این ملت مظلوم
بسته بودند .نتیجه اینکه مصدق زندگیاش را وقف ایجاد حاکمیت ملی ایران کرد ،امدا افسدوس کده
استعمار به کم کارگزارن داخلیاش تمام آنچه را که او تنیده بود ،پاره کرد.
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 مشروح مراکرات مجلس شورای ملی ،جلسه .092/3/00 ،33 معین ،محمد ( .)0914فرهنگ فارسی ،ج ،0تهران :امیرکبیر. مکی ،حسین ( .)0931سالهای نهضت ملی از آذرماه  6991تا شهریور  ،6996ج،5تهران :نشر علمی.
مکی ،حسین ( .)0933سالهای نهضت ملی از نهم اسفند تا مرداد  ،6992ج ،3تهران:
علمی.
میتمی ،لطف اله (« .)0932جامعه مدنی باید جایگزین جامعه مدنی شود» ،لطف اله میتمی در گفت-
وگو با شرق ،روزنامه شرق ،شماره .0304
نادمی ،داوود (« .)0931بررسی جامعهشناختی سرمایة اجتماعی» ،فصلنامه برگ فرهنگ ،شماره
 ،29صص.۲-95
ورجاوند ،پرویز (« .)0933مصدق ،نفت و سیاست موازنه منفی» ،مجله گزارش ،شماره ،31صص
.21-29
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