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چکیده :در دورۀ نخستوزيری محمد مصدق استقاللطلبي ،آزاديخواهي،
تحمل مخالفان و رواداري نسبت به آنان به گفتمان حاكم تبديل و بخشي از
گفتمان استبدادي دربار به چالش كشيده ميشود .بهاینترتیب ،فضای سیاسی
ایران متکثرتر ،قدرت شاه محدودتر ،احزاب متنوعتر ،اقتدار ،قانوني و مردمي شده
و بيشترين تحمل و مدارا با مخالفان صورت میگیرد.
با تصويب قانون براي مطبوعات ،نهتنها بيشترين رواداري در قبال مخالفان پيشبيني
شد بلكه ،دستگاههاي دولتي نیز از برخورد با مطبوعاتی كه با دولت مخالفت يا
از شخص نخستوزیر انتقاد میکردند ،منع شدند .به همين سبب است كه دورۀ
حكومت مصدق را عصر مطبوعات آزاد دانستهاند .گفتمان غالب اين دوره،
گفتمان استقالل ،آزادي ،حاکمیت مدنی ،مشارکت سیاسی و رفاه عمومی بود.
مصدق در دورۀ  ۲۸ماهه نخستوزیری 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 رکورد و حتی ورشکستگی
بود ،سالمت خود را بازیافت و بهصورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد .این
شاخصهها نشان میدهد که مجموعه برنامهها ،عملكردها و اعتقادات مصدق در
دورۀ  28ماهۀ نخستوزیری ،بيشترين قرابت را با شاخصهاي توسعة سياسي دارد.
کلیدواژهها :توسعه ،توسعة سیاسی ،مصدق ،سیاست داخلی ،جامعة مدنی.
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سعید جهانگیری

دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسندة مسئول)

مقدمه

توسعه سیاسی به دلیل چند بُعدی ،جامع و شدیدا ً کیفی بودن آن ،پیچیدهترین سطح

توسعه یک جامعه است (سریعالقلم .)104 :1380ازاینرو ،توسعه سياسي ،مفهومي پر
مجادله در عرصۀ نظري و شايد در حوزۀ عمل اجتماعي دور از دسترس است .پشت
سرگذاردن دروازههاي توسعه سياسي و برپايي جامعۀ توسعه يافته سياسي در هر كشور،

مستلزم عبور دشوار و گاه پرمخاطره از يك دوران گذار سياسي است كه اگر بيش از
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حد طوالني شود ،احتمال بازگشت به عقب افزونتر ميشود.

دستيابي به توسعۀ سياسي ،يعني فرآيندي كه در جريان آن ،نظامهاي ساده اقتدارگراي

سياسي ،جاي خود را به نظامهاي حق رأي همگاني ،احزاب سياسي ،نمايندگي و
بوروكراسيهاي مدني ميدهند ،نيازمند آگاهي و حركت عمومي شهروندان از يكسو

و پذيرش و ارادۀ حاكمان ازسوي ديگر است .بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد كه
در ايران ،گفتمان توسعه سياسي ،تابعي از گفتمان قدرت سياسي است ،بدين معنا كه
هرگاه قدرت سياسي ،متمركز ،با ثبات و مسلط بوده است ،گفتمان توسعه سياسي در

عمل محدود و بيرنگ گرديده ،در حالي كه در دورههاي عدم تمركز قدرت ،گفتمان

توسعه سياسي ،به گفتمان غالب تبديل شده است .اين امر نشان ميدهد كه گفتمان توسعه
سياسي با گفتمان قدرت يا گفتمان حاكميت ،رابطهاي مستقيم و تنگاتنگ دارد .بنابراين

مطالعۀ گفتمان حاكم در زمينۀ توسعه سياسي در دورههاي تاريخي گوناگون ،به معناي
شناخت تفكر ،ديدگاه و ارادۀ قدرت سياسي حاكم نسبت به توزيع قدرت ،رقابت و

مشاركت سياسي ،آزادي و در نهايت شناخت ميزان مشروعيتي است كه حكومت از آن
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برخوردار است (فرقانی .)19 :1382

اين مقاله ميكوشد با بررسی سیاستهای داخلی دکتر مصدق ،وضعیت توسعه سیاسی

را دورۀ نخستوزیری ایشان بررسی نماید .سؤال اصلی این است که آیا سیاستهای
داخلی مصدق در مسیر توسعه سیاسی کشور بوده است؟

مفهوم توسعه و توسعه سیاسی

توسع ه در مفهوم کلی و لغتنامهای خود بهمعنای «ترقی کردن و فراخ کردن» است (معین 1364

ج .)1165 :1و در معنای اصطالحی ،توسعه مشتمل بر فرآیندى پیچیده است که رشد ک ّمى و

کیفى تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعدیل درآمدها

و زدودن فقر و محرومیت و بیکارى و تأمین رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى

ی گذاشته شده است .گروهی
ف شده و به بحث و بررس 
ف تعری 
ی مختل 
دیدگاهها و نگرشها 
ی پرداختهاند؛ برخی
توسعه سیاس 

با نگرشی ک ّمی و برخی دیگر ،با نگاهی کیفی و ساختاری به
ی مشخص برای آ ن کردهاند.
ی دربرشمرد ن شاخصها و پارامترهای 
ص سع 
نیز با رویکردی خا 

بااینحال،براساستعاریفموردنظر،توسع هسیاسیعبارتاستازروشهاوخطمشیهای

سیاسی که رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه هموار میسازد .شماری از محققان،

ش یافتۀ حکومتها ،باال بردن مشارکت
توسعه سیاسی را به مطالعة رژیمهای جدید ،نقش گستر 
سیاسی و توانایی رژیمها برای حفظ نظم در شرایط تحوالت پرشتاب و همچنین رقابت بین

دستههای سیاسی ،طبقات و گروههای قومی بر سر قدرت و همچنین رقابت در منزلت اجتماعی
و ثروت تعریف میکنند (عباسی سرمدی و راهبر.)261 :1388

سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

در یک جامعه معین را دربرمیگیرد (راعي .)18 :1380اما مفهوم توسعه سیاسی بهطور ویژه ،از

بهبیانیدیگر ،منظور از توسعه سياسي ،افزايش ظرفيت و کارآيي يک نظام سياسي

در حلوفصل تضادهاي منافع فردي و جمعي ،ترکيب مردمي بودن ،آزادگي و تغييرات
اساسي در يک جامعه است .توسعه سياسي با رشد دموکراسي مترادف است و هر
اندازه يک نظام سياسي از انعطافناپذيري به انعطافپذيري ،از سادگي به پيچيدگي،

از دنبالهروي به خودمختاري و از پراکندگي به يگانگي گرايش پيدا کند ،بههمان نسبت

توسعه سياسي نيز در آن نظام افزايش مييابد (آقابخشی و افشاریراد .)257 :1374

ازآنجاكه ادبيات توسعه سياسي بر جنبههاي سياسي تمايز قائل ميشود ،گاه اين

تمايز به بارز شدن استقالل امر سياسي و گاه تأثير تعيينكنندة آن در توسعه ،بهويژه
در جنبة اقتصادي ميانجامد .اين ادبيات عمدتاً نشان ميدهد كه مباحث توسعه سياسي
در سه زمينة مرتبط با مفهوم دموكراسي ،تأكيد بر جنبههاي تغيير در فرآيند نوسازي و
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پرداختن به بحرانها و تبعات توسعه سياسي گسترش يافته است .دراینزمینه ،لوسين پاي

1

از جملۀ نظريهپردازانی است كه در اوايل دهة  1960ميالدي در زمرة آغازگران بحث

توسعه سياسي بود و نقشي مهم در گشودن جنبههاي مختلف آن ايفا كرد .وی در كتاب

جنبههاي توسعه سياسي به ده تعريف در مورد توسعه سياسي اشاره ميكند و معتقد است
كه توسعه سياسي به معاني مختلفي بهشرح زير بهكار رفته است:
 -پيششرط توسعه اقتصادي؛
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 -نمونه سياسياي كه در كشورهاي صنعتي وجود دارد؛

 -نوسازي سياسي؛

 عملكرد دولت تكملتي (دولت – ملت)؛ -توسعه اداري و حقوقي؛

 -ساختن دموكراسي؛

 ثبات و تغيير منظم؛ -بسيج و مشاركت؛

 -جنبهاي از فرآيند چندساحتي دگرگوني اجتماعي.

آنگاه پس از بازگويي اين معاني ،در تأملي ،در جمعبندي توسعه سياسي ،تعريفي

را كه خود در ذهن ميپرورد بر سه ويژگي برابري ،توانمندي و تنو ِع توأم با تمايز

استوار ميكند .در اين زمينه جيمز كلمن 2در مقام يكي از همفكران پاي ،در مباحث

توسعه سياسي مدعي است كه« :مفهوم مدنظر ما از فرآيند توسعه سياسي ،تعاملي مستمر
ميان فرآيند تمايز ساختاري ،الزامات برابري و توانمندي يكپارچه كننده ،پاسخگو و

تطابقپذير بودن يك سيستم سياسي است» (نادمی.)13-12 :1390
96
در یک تعريف ُکلیتر ،شاخصهايي همچون تفكيك و افتراق ،شهري شدن،
گسترش گروههاي مياني ،تمايز هويتي ،گسترش گروههاي اجتماعي ،گسترش

نهادهاي سياسي غيردولتي ،نهادينه و پيچيده شدن ساختار سياسي ،عقالني شدن نظام
ديوانساالري ،گسترش و كارآمدي دستگاههاي ايدئولوژيك دولت از قبيل آموزش
1. Lucian W. Pye
2. James Kelman

و پرورش ،رسانهها ،نهادهاي مذهبي ،نهادهاي حقوقي ،تمركززدايي ،پيدايش فرهنگ

سياسي همگن و گسترش نمادهاي مشترك سياسي بهعنوان «زبان در ارتباط» گسترش
فرهنگ تسأهل و مداراي سياسي ،افسونزدايي و غيرتابويي شدن سياست و دولت ،تعميم

سياست و اجتماعي شدن آن ،شكسته شدن پوستۀ خرده فرهنگهاي سياسي به نفع نظم

فرهنگي فراگيرتر ،غيرشخصي شدن سياست ،هم عرضي قدرت سياسي با ساير قدرتها
در انظار عمومي و از دست رفتن مطلوبيت فينفسۀ آن ،گسترش احساس «دولتدار

توانايي براي پذيرش مشاركت (رشد فرهنگ مشاركت) به تمامي مؤيد تلون و سياليّت
هويتي مفهوم توسعه سیاسی هستند (تاجيك .)۲۰۲:۱۳۷۹

بااینحال ،ازمنظراین پژوهش ،تعریف توسعه سیاسی در نظامهای مختلف متفاوت

میباشد .برای نمونه ،منظور از توسعه سیاسی در نظامهای توسعه نیافته غیر دموکراتیک
عبارت است از :مجموعه اقداماتی در جهت حفظ استقالل و محدود کردن قدرتهای
مطلقه ازیک سو و تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی و به تبع آن آزادیهای مدنی

و سیاسی ،حاکمیت مردم ،حقوق مدنی ،مساواتطلبی ،قانون و قانونمداری ،مشارکت
سیاسی ،احزاب ،مطبوعات و پارلمان ازسویی دیگر میباشد.

سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

بودن» و اعتماد به باال در جامعه سياسي بهعنوان منشأ مشروعيت دولت و جامعهپذيري و

مصدق و جبهۀ ملی

محمد مصدق فرزند میرزا هدایتاله وزیر دفتر و نجمالسلطنه دختر فیروز میرزای

نصرتالدوله بود .نیاکان وی پیشینهای طوالنی در فعالیت مستوفیگری داشتند و از
اخالف مستقیم محسن آشتیانی معروف ،صدر اعظم دورة فتحعلی شاه بهشمار میرفتند

(آبراهامیانالف .)212 :1389ناصرالدین شاه ،پس از فوت میرزا هدایتاله ،به رسم آن دوران

به فرزند  12سالۀ وی ،لقب مصدقالسلطنه 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 رفت و پس از اخذ دکترا در رشتۀ حقوق از سوئیس به

ایران بازگشت .مصدقالسلطنه از این تاریخ تا پایان قاجار به خدماتی مانند تدریس در

مدرسۀ علوم سیاسی ،معاونت وزارت مالیه و ریاست کل محاسبات ،والیگری فارس
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و آذربایجان ،وزارت امور خارجه و نمایندگی دورۀ پنجم مجلس شورای ملی مشغول

بود .وی در دوران پهلوی نیز در مجلس ششم ،چهاردهم و شانزدهم به نمایندگی مجلس

شورای ملی برگزیده شد (متینی  :1388مقدمه).

برایناساس ،در اعتراض به تخلفات انتخاباتی مجلس شانزدهم ،دکتر مصدق از ملت

دعوت کرد تا روز  1328/7/22در جلوی کاخ مرمر حاضر شوند .مصدق به همراه نوزده

نفر دیگر بهعنوان تحصن وارد کاخ شده و ضمن تقدیم عریضه به انتظار پاسخ شاه نشستند،
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پاسخ شاه نشان داد که او قصد تغییر روش ندارد .گروه بیست نفره وقتی تحصن را بیهوده

دیدند در  1328/7/27کاخ را ترک کرده و در منزل دکتر مصدق در خیابان کاخ به تاریخ

 1328/8/1گرد آمده و بنیانگذاری جبهۀ ملی را اعالم کردند (زعیم .)69-65 :1378

برنامۀ جبهۀ ملی در سه ماده خالصه شده بود .1:تجدیدنظر در قانون انتخابات؛.2

تجدیدنظر در قانون مطبوعات؛ .3تجدیدنظر در قانون اصول حکومت نظامی .نام جبهۀ ملی

به پیشنهاد حسین فاطمی انتخاب گردید و نخستین فعالیت سیاسی آن ،فراخوانی مردم برای
حضور در میتینگ بزرگ میدان بهارستان در  1328/11/18بود (زعیم .)76 :1378
مهمترین گروههای تشکیلدهندۀ جبهۀ ملی عبارت بودند از:

حزب ایران :تنها و اولین حزبی بود که به جبهۀ ملی پیوست و متشکل از برجستهترین

تکنوکراتهای ملیگرا و دموکرات ایران بود .از معروفترین اعضای حزب میتوان از
علی شایگان ،کریم سنجابی ،الهیار صالح و  ...نام برد.

سازمان نظارت بر آزادی انتخابات :به رهبری مظفر بقایی و برای مبارزه انتخاباتی

دورۀ شانزدهم بهوجود آمد.
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حزب ملت ایران :به رهبری داریوش فروهر که در آبان  1330تشکیل گردید.

نهضت خداپرستان سوسیالیست :در سال  1322با نام جمعیت آزادی مردم ایران

بهوسیلۀ محمد نخشب تأسیس و در سال  1323به نهضت خداپرستان سوسیالیست تغییر
نام داد .با پیوستن به جبهۀ ملی با حزب ایران ائتالف کرد و بعد از کودتای  28مرداد به

«حزب مردم ایران» تغییر نام داد .گروههای دیگری مانند جمعیت فداییان اسالم ،مجمع

مسلمانان مجاهد (به رهبری شمس قنات آبادی) و ...نیز در برههای از زمان عضو جبهۀ

ملی بودند (زعیم .)91-86 :1378

ض به انتخابات مجلس شانزدهم شکل
باوجوداین ،هستۀ اولیۀ جبهۀ ملی ک ه د ر اعترا 

گرفت ،از س ه گرو ه تشکیل میشد :گروه سیاستمداران ضددربار ،گروه سیاستمداران

ب میشد ،جوانان رادیکال و
ن ه م محسو 
مرتبط با بازار و سومین گروه که مهمتری 
تحصیلکرده در غرب بودند (صادقی  .)8 :1393سرانجام ،در  22فروردین  1329آرای

مجلس شانزدهم در تهران اعالم شد که  8نفر از  12نفر از اعضای جبهۀ ملی بودند و
دکتر محمد مصدق به عنوان نفر اول تهران اعالم گردید (زعیم .)116 :1378

واقعیت این است که موضوع امتیازات نفتی و استخراج منابع زیرزمینی و عقد قراردادهای

آنچنانی از دورۀ قاجار آغاز شد .انعقاد قرارداد دارسی در دورۀ مظفری نمونۀ بارز این
موضوع است .با سقوط قاجار و برآمدن پهلوی ،رضاشاه در سال  1312تالش کرد امتیاز

دارسی را لغو نماید ،اما قراردادی که بهتبع این حرکت عجوالنۀ شاه در جهت خلع ید

انگلیسیها از نفت جنوب منعقد گردید ،به اذعان بسیاری از تحلیلگران بسی بدتر و

مفتضحانهتر از قرارداد دارسی بود .با اشغال ایران در شهریور  1320فضای سیاسی کشور
متحول شد .ارکا ن قدرت حکومت مشروطه جایگاه نسبی خود را بهدست آوردند .در

سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

مصدق از ملی شدن صنعت نفت تا کودتا

این فضای سیاسی ،امریکا که پس از جنگ دوم جهانی به دنبال منافع خود در کشورهای

شرقی از جمله ایران بود ،با انگلیسیها وارد رقابت شد .در آبان ماه  1322نمایندۀ شرکت

انگلیسی شل و در اسفند همان سال شرکتهای امریکایی استاندارد واکیوم و سینکلر

درخواستهایی مبنی بر انعقاد قرارداد استخراج منافع نفتی جنوب و جنوب شرقی ایران
را به دولت سهیلی دادند (فاتح .)352 :1384

حوزۀ جغرافیایی پیشنهادات مذکور از جنوب تا داخل بلوچستان ایران را

دربرمیگرفت .دولت سهیلی موضوع مذاکرۀ نفتی با کشورهای خارجی را مخفی نگه
داشت ،اما جهت مطالعه درخصوص واگذاری مذاکرات مذکور ،کارشناسانی را استخدام

کرد (کی استوان  1327ج .)156 :1با سقوط دولت سهیلی مذاکرات نفتی در دولت ساعد
برمال شد .افشای مذاکرات نفتی در مجلس واکنشهایی را از سوی نمایندگان بهدنبال

داشت .مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی بیانگر بسیاری درگیریها ،پرسش و پاسخ

99

در این زمینه است .نخستوزیر ،اتخاذ تصمیم در باب سیاستهای نفتی را از اختیارات

مجلس دانست و دولت را در قضیۀ نفت تنها مجری تصمیمات مجلس قلمداد کرد.
درخصوص اعطای امتیاز نفت شمال بین نمایندگان اختالفنظر وجود داشت .اما مصدق
در این زمان براساس سیاست موازنۀ منفی ،مخالف اعطاء هر نوع امتیازی به کشورهای

متقاضی بود (ورجاوند .)21 :1377

طرحی که مصدق درخصوص اعطای امتیاز به دول خارجی با تکیه بر سیاست موازنه
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منفی تقدیم مجلس کرد و در نهایت با حذف مادۀ چهارم آن به تصویب رسید ،از این

قرار بود:

مادۀ اول :هیچ نخست وزیر و اشخاصی که کفایت از مقام آنها و یا معاونت میکنند،

نمیتوانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و
غیرمجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی
دارد ،بکند و یا اینکه قراردادی امضا نماید.

مادۀ دوم :نخستوزیر و وزیران میتوانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران

معادن نفت خود را استخراج میکند ،مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس

شورای ملی را مستحضر نمایند.

مادۀ سوم :متخلفین از مواد به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از

خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

مادۀ چهارم :تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به این نیست که

مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد .دادستان مزبور وظیفه دارد
100

که متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب  16و 20تیرماه 1307

تعقیب نماید (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی.)1323/9/11

ازطرفی ،با ورود کافتاردزه نمایندۀ شوروی به ایران و درخواست وی مبنی بر

واگذاری امتیاز نفت شمال و مخالفت دولت با اعطای امتیاز به شوروی ،ورق برگشت.

امریکاییها و انگلیسیها بهدلیل حفظ منافع خود ،مذاکرات با ایران را بر سر مسألۀ نفت

قطع کردند .تودهایها که تا پیش از این تمایلی به دادن امتیاز به کشورهای خارجی
نداشتند و از سیاست مصدق راجع به عدم اعطای امتیاز به خارجیها استقبال کرده و به

دنبال خلع ید از انگلیس در خصوص نفت جنوب بودند ،با درخواست شورویها مبنی
بر واگذاری امتیاز نفت شمال ،تغییر عقیده دادند و باعث بروز ناآرامیهایی در پایتخت

گردیدند (ذوقی .)216 :1368

برایناساس ،با توجه به رقابت امریکا و انگلستان در ایران ،بهویژه در دو زمینۀ نفوذ در

الیگارشی سنتی سیاسی و دیگری در منابع و صنایع نفت ایران از یکطرف و انتظارات

افکار عمومی بهمنظور استقالل صنایع نفت از هر قدرت برونمرزی ،مجلس شانزدهم
به اتفاق آرا این تصمیم را گرفتند« :کمیسیون نفت که طبق تصمیم  1329/3/30مجلس
شورای ملی تشکیل شده است ،پس از مذاکرات 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.)291 :1394

به دنبال این اتفاقات ،ساعد هم ناتوان از حل مسألۀ نفت ناگزیر استعفا داد و علی

منصور به نخستوزیری رسید .در دورۀ 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 منصور ،رزمآرا بر آن بود امتیازنامهای همانند قرارداد

سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

شورای ملی به رهبری مصدق الیحۀ گس – گلشائیان را رد کرد و اعضای کمیسیون

شرکت آرامکو با عربستان سعودی بر مبنای قرارداد مناصفه  50-50تنظیم کند اما با ترور

وی توسط خلیل طهماسبی ،از اعضای فداییان اسالم ،ناکام از انعقاد چنین قراردادی شد

(فوران .)422 :1387

رزمآرا از سرسپردگان انگلیس بود و یکی از مهمترین موانع بر سر راه ملی شدن صنعت

نفت دانسته میشد .کشته شدن رزمآرا ،عالوه بر اینکه راه تصویب قانون ملی شدن صنعت
نفت را باز کرد ،آزادی نسبی در انتخابات مجلس شانزدهم را در پیداشت .این فضای

بهوجود آمده باعث امیدواری بیشتر مصدق گردید و سبب شد برای پذیرش نخستوزیری
و اجرایی شدن قانون ملی کردن نفت اعالم آمادگی کند (رهنما .)155 :1384

برایناساس ،یک روز پس از ترور نخستوزیر رزم آرا در  ،1329/12/17کمیسیون

مخصوص نفت ،اصل ملی شدن صنعت نفت را اعالم کرد .قانون مذکور در  24اسفند

از تصویب مجلس شورای ملی و سپس در  29اسفند از تصویب مجلس سنا گذشت.

101

کمیسیون نفت مجلس با تصویب طرح  9مادهای چهارچوب ملی شدن نفت را تعیین کرد
و رسماً خلع ید انگلیس از نفت جنوب را اعالم نمود .این حرکت ،دومین جنبش اجتماعی

تودهای قرن بیستم پس از انقالب مشروطیت بود که به نتیجه رسید (فوران .)422 :1387

در  1330/2/7مجلس با  79رأی موافق از مجموع  100رأی ،محمد مصدق را به

نخستوزیری انتخاب کرد .مصدق تنها شرط پذیرش را تصویب گزارش کمیسیون نفت
(مبنی بر اجرای قانون ملی شدن نفت) تعیین کرد و شاه در  1330/2/10فرمان نخست وزیری
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مصدق را امضا کرد (زعیم  .)141 :1378پس از نخستوزیر شدن مصدق ،کانون توجه عامه،

دیگر نه مجلس ،بلکه نخستوزیر و خیابانها بودند که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده
بود .ازسویی ،کاشانی به مردم اعالم کرد که تا وقتی جبهه ملی «این مبارزه مقدس و ملی علیه
انگلیس را ادامه دهد» ،کام ً
ال پشتیبان مصدق خواهد بود (آبراهامیان ب.)330 :1389

مسلم است که در پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و به قدرت رسیدن مصدق

سه ضلع افکار عمومی ،حمایتهای تشکلهای مذهبی و تالشهای اقلیت مجلس نقش
مهمی داشتند که نبود هر یک میتوانست نهضت را به شکست بکشاند (رحیمی روشن و

حجازی .)82 :1393

از همان آغاز نخست وزیری ،مصدق با دو دغدغۀ اصلی به عنوان اهداف و برنامه

دولتش :یکی اجرای قانون ملی شدن نفت و دیگری اصالح قانون انتخابات ،عهدهدار

تشکیل کابینه شد .در  22تیر  1331مصدق از مجلس تقاضای اختیارات شش ماهه در
مورد اصالح قانون انتخابات ،شهرداریها ،اصالح امور مالی ،اقتصادی ،بهرهبرداری از
منابع نفت کشور ،اصالح سازمانهای اداری ،ایجاد شورای محلی در دهات و  ...کرد و

102

پست وزارت جنگ را نیز از شاه خواست که با مخالفت وی روبهرو شد .مصدق استعفا

داد و قوام جای وی را گرفت .قوام چندان بر سر قدرت باقی نماند .انتشار استعفای

مصدق ،اعالمیه شدیدالحن قوام ،اعالمیه شدید کاشانی – این اعالمیه در مقابل اعالمیه
ضدمردمی قوام صادر و به اعالمیه قوام برانداز مشهور شد -و مصاحبه مطبوعاتی وی

باعث قیام سی تیر  1331شد .کاشانی در اعالمیهاش بهشدت از مصدق طرفداری کرد
و او را بزرگترین سد راه جنایتهای حکومت دانست و قوام را فردی معرفی کرد که
زندگی او پر از خیانت ،ظلم وجور است (مکی 1370ج.)279-277 :5

بعد از قیام سی تیر مصدق دوباره به قدرت بازگشت ،اما در نهایت به بهانۀ نفوذ

حزب توده در دولت و انحالل مجلس و برگزاری رفراندوم ،عوامل داخلی به پشتیبانی

عوامل خارجی علیه دولت وی دست به کودتا زدند (مکی 1377ج .)434 :7مصدق

برکنار و در دادگاه نظامی محاکمه شد .جبهۀ ملی نیز به واسطۀ تبعید رهبری و بهواسطۀ
دستگیری اعضای شاخص آن منحل گردید .با کودتای  28مرداد ،انتخاب سیاسی مورد
نظر غرب (انگلستان و امریکا) به انجام رسید .حکومت جدید ایران توسط امریکا تحمیل

شد .در نتیجۀ این فرآیند ،رژیم شاه ناچار بود تا نیازهای استراتژیک امریکا را در دوران

رقابتهای دوقطبی لحاظ نماید (متقی .)184 :1378
سیاستهای داخلی مصدق و توسعة سیاسی

همچنانکه بیان شد ،منظور از توسعه سیاسی مجموعه اقداماتی در جهت حفظ استقالل،
محدود کردن قدرت مطلقه ،تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی و به تبع آن آزادیهای

مدنی و سیاسی ،حاکمیت مردم ،حقوق مدنی ،مساواتطلبی ،قانون و قانونمداری،

مشارکت سیاسی ،احزاب ،مطبوعات و پارلمان میباشد .مصدق در دورۀ  28ماهه نخست

سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

گردید .این حکومت مورد حمایت ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و مالی امریکا واقع

وزیری خود استراتژیها و سیاستهای متفاوتی را برای ادارۀ امور کشور در پیش گرفت
که با مصادیق توسعه سیاسی در یک کشور توسعه نیافته ،انطباق داشت.

حفظ استقالل کشور و حاکمیت ملی

ی ایران ،بلک ه از آغاز
ت خارج 
ی سیاس 
ش و رهبر 
ق نهتنها در طول حکومت خوی 
مصد 

ی کشور در همۀ مراحل فعالیتهای قضایی ،اداری و اجرایی،
ورو د ب ه صحنۀ سیاس 

ت موجو د د ر نظا م بینالمللی
پارلمانی ،فرهنگی و سیاسی خود ،در عین استفاده از تعارضا 

ی و حضو ر ف ّعا ل د ر مجام ع جهانی،
ی بینالملل 
و ایجاد توازن سیاسی ،پایبندی به میثاقها 
ی قدرت ،اعطای امتیازات و انحصارات به
با هرگونه وابستگی و گرایش به قطبها 

بیگانگان ،حضور مستشارا ن خارجی در کشور ،اجرای طرحهای مورد نظر قدرتهای

جهانی ،انعقاد قراردادهای یکطرفۀ زیانبار برای کشور و روی کار آمد ن عناصر و

103

محافل وابسته به بیگانگان و تحکیم و بسط قدرت آنان با هر گرایش و سمت و سو
ت میپرداخت .از
سخت مخالف بود و با استفاده از همۀ امکانات و ابزارها با آ ن به مخالف 

مهمترین اقدامات مصدق در جهت حفظ استقالل ایران عبارت بودند از:

 -مخالفت با قرارداد  1919وثوق و خروج از کشور و تسلی م اعتراضیّه در مورد این

قرارداد به جامعه ملل ،با وجود خویشاوندی با وثوقالدوله عاقد قرارداد؛

 -مخالفت با کودتای انگلیسی سید ضیاء  -رضاخان و تلگراف زد ن به احمد شاه
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ض به
در این زمینه ،تهدید شدن از سوی سید ضیاء ،استعفا از حکمرانی فارس د ر اعترا 

ت کودتا و نپذیرفتن پست در کابینۀ کودتا؛
حکوم 

ت ب ا مطالبان
ب و مخالف 
 -جلوگیری از دستیابی انگلیس به جزایر ابوموسی و شیخ شعی 

ت خارجه در کابینۀ مشیرالدوله؛
غیرقانونی این کشور به هنگام تصدی وزار 

 -مخالفت جبهۀ ملی به رهبری مصدق با قرارداد گس -گلشائیان در آغاز شکلگیری

مجلس شانزدهم در  25اسفند 1328؛

ی پس از ترور رزمآرا در  16اسفند  1329بهمنظور پیگیری
 -نپذیرفتن نخستوزیر 

ت نفت؛
قانون ملی شدن صنع 

 -ریاست کمیسیون  18نفره نفت با پنج عضو از جبهۀ ملی در مجلس شانزدهم که در

 17اسفن د  1329به ملی شدن نفت تصمیم گرفت( .این تصمیم در  24اسفند به تصویب
ی و در  29اسفند به تصویب مجلس سنا و توشیح شاه رسید و صنعت
مجلس شورای مل 
ت ایرا ن در این روز رسماً ملی شد)؛
نف 
ت ایرا ن بالفاصله پس از رسیدن به مقام
 -تعیین هیأت مدیره موقت شرکت ملی نف 

104

نخستوزیری در اردیبهشت  1330و خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس؛

ی اله ه بر مبنای
ی بینالملل 
 -اعتراض ب ه شکایت انگلستان و دخالت دیوان دادگستر 

عدم صالحیت دیوان؛

ت ایرا ن و انگلیس
ی مساعدت در اختالفا 
ی ا ز امریکا ،به جا 
 -تقاضای رعایت بیطرف 

در جلسۀ  19آذ ر  1330مجلس؛

س و شورای فرهنگی
 -اقدام به قطع روابط با انگلستان و انحالل کنسولگریهای انگلی 

بریتانی ا در بهمن 1330؛

ی واردات؛
 -برنامهریزی و اعمال سیاست اقتصاد بدون نفت و تکیه بر تولید ملی ب ه جا 

ط مستقی م ب ا دیپلماتهای خارجی پس از احرا ز مجدد
 -بازداشتن شاه از ارتبا 

ی اعتماد مجلس هفدهم؛
ی رأ 
نخستوزیری در پ 

ت شما ل در
ی و شیال 
 -رد درخواست شوروی مبنی بر تمدی د امتیا ز انحصار کشتیران 

دیماه ( 1331مدیرشانهچی.)87 :1377

مصدق محدود نخستوزیرانی بود که بهطور آشکار در مقابل شاه ایستاد .او برای اولین

بار در دوران پهلوی شاه را به موجودی کنشپذیر و سردرگم تبدیل کرد .مصدق با

اقدامات خود برخورداری شاه را از اختیاراتی که مجلس مؤسسان به او بخشیده بود،
عم ً
ال ناممکن ساخت و بهرهمندی او را از حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان ناکام
گذاشت .مصدق از رهگذر این تحوالت به دنبال افزایش قدرت خود فراتر از قانون

اساسی نبود ،به همین دلیل ،رفتار او با شاه رفتاری اصولی و مبتنی بر این 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

سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

محدود کردن قدرت مطلقه شاه

در دست رئیس حکومت باشد که مسئولیت قانونی امور را بر دوش دارد و تنها در

صورتی این امر عملی میشود که شاه بر آن گردن نهد و مانع تحقق و نهادینه شدن

آن نشود .هیچ نخستوزیری به اندازۀ مصدق کمر به محدود کردن بنیادی و اصولی
قدرت و اختیارات شاه و نفوذ دربار نبسته بود ،شاهی که از مقابله آشکار با مصدق پرهیز

مینمود .درماندگی شاه از مقابله آشکار با مصدق از زیرکی و میهنپرستی مصدق ناشی

میگردید (رمادان .)7 :1385

تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی

جامعۀ مدنی برای اولینبار در انقالب مشروطیت وارد جامعه ایران شد و افکار عمومی
را به خود مشغول کرد و همۀ توجهات را به قانون اساسی و قانون مدنی و در نتیجه

قانونگرایی معطوف کرد .اما  ۲۸ماهی که ایران به نخستوزیری مصدق اداره شد،
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کشور به لحاظ توجه به بایدها و نبایدها شاهد مطلوبترین جامعه بود .دوران نهضت ملی
که همان ملی شدن نفت و همچنین اصالح قانون انتخابات
دو دستاورد بزرگ داشت 

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 میشد و نکتۀ مهم دیگر آزادی

احزاب و روزنامهها بود و حتی مصدق بخشنامه کرده بود که پلیس حق دستگیری به

توهینکنندگان به نخستوزیر را ندارد ،این بخشنامه در شرایطی صادر شد که چندی
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پیش از آن اعالم شده بود که توهینکنندگان به مراجع از شش ماه تا سه سال به زندان

میروند .آن روزها را باید دوران طالیی دانست که محصوالتی چون شریعتی ،بازرگان
و اشخاصی چون سحابی و طالقانی را به جامعه تحویل داد .مطالبه جدی مصدق این بود

که شاه باید سلطنت کند و حکومت را به دیگران بسپارد (میثمی .)3 :1392
آزادی مطبوعات

تحليلهاي تاريخي نشان ميدهند كه پس از كنارهگيري رضاشاه از قدرت ،استقالل و

آزادي در مركز ثقل مطالبات سياسي مردم بود كه پاسخگويي به آن در عمل به عهدۀ
مصدق و نهضت ملي قرار گرفت .منبع مشروعيت دولت مصدق ،اقتدار قانوني و مردمي

بوده است ،بنابراين رهبري كه از چنين مشروعيتي برخوردار است نه تنها با مخالفان
خود برخورد حذفي و خشن نميكند ،بلكه بيشترين تحمل و مدارا را در برابر آنها نشان

ميدهد .واكنش مصدق در برابر مخالفان ،مطبوعات بهطور كلي و مطبوعات منتقد و

مخالف بهطور خاص كه ركيكترين الفاظ را در حمله به او به كار ميبردند ،نه تنها
106

تصويب قانوني براي مطبوعات است كه بيشترين رواداري را در قبال مخالفان پيشبيني

ميكند بلكه ،دستگاههاي دولتي را از برخورد با مطبوعات كه با او مخالفت يا از او انتقاد

ميكردند ،برحذر ميدارد .به همين سبب است كه دورۀ حكومت دكتر مصدق را عصر
مطبوعات آزاد دانستهاند (فرقانی .)27 :1382

حقوق مدنی و اقدامات رفاهی

مصدق در  17اردیبهشت سال  1330با بیشترین آرای مجلس سنا و مجلس شورای ملی

به نخستوزیری برگزیده میشود و هدف خود را بر دو موضوع متمرکز میکند ،یکی
قانون اجرایی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و تخصیص عواید حاصله از آن به

تقویت بنیۀ اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی است و دیگری اصالح قانون انتخابات
مجلس .مصدق بعد از اینکه اختیارات قانونگذاری از دو مجلس شورای ملی و سنا را

قانونها مثل :لغو گرفتن هر گونه عوارض از روستاها ،قانون بیمههای اجتماعی کارگران،
ساختن باشگاه برای نابینایان ،احداث  1200باب خانه ضد زلزله در قزوین و  ...از جمله
این قوانین تصویب شدۀ رفاهی است که به تصویب میرسد (.)www. jamaran.ir

مشارکت سیاسی

شهرت مصدق عمدتاً ناشی از مبارزه برای دو هدف اساسی بود .مشروطهخواهی صریح در

داخل و همچنین سیاست سرسختانه «موازنه منفی» در خارج با هدف تضمین استقالل از
سلطه خارجی .حامیان وی بهرغم خواستگاه اشرافی وی عمدتاً از طبقات متوسط جامعه

سیاستهای مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

میگیرد 119 ،الیحه را برای اصالح امور داخلی کشور تصویب میکند .تعدادی از این

بودند و به لحاظ فسادناپذیری شخصیتی پرآوازه داشت (آبراهامیان الف.)212-210 :1389

پس از نخستوزیر شدن مصدق در  7اردیبهشت  ،1330کانون توجه عامه ،دیگر نه

مجلس ،بلکه نخستوزیر و خیابانها بودند که از مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود
(آبراهامیانب )329 :1389به هر تقدير ،گفتمان غالب دورۀ نخستوزیری مصدق ،گفتمان
استقالل و آزادي بود .مشي و مرام و نيز مجموعه برنامهها عملكردها و اعتقادات مصدق،

بيشترين قرابت و با شاخصهاي توسعه سياسي دارد ،بنابراين ميتوان گفت كه ايران در

دورۀ مصدق كه يك دورۀ گذار كوتاه بود ،شاهد سطح مناسبي از توسعه سياسي است،
گرچه عمر آن چندان ديرپا نيست (فرقانی .)27 :1382
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نتیجهگیری

ت را مطرح نمود و تقریباً
مصدق در سالهای نخستوزیری دو استراتژی بسیار پر اهمی 
به هر دوی آنها عمل کرد:

 .1زنده کردن قانون اساسی بهعنوان میراث پرارزش جنبش مشروطه و میثاق ملی که

ب ه استناد آن :اول :قدرت ناشی از ملت است ،دوم :همۀ افرا د در برابر قانون یکسان هستند.

با تکی ه بر اصول قانون اساسی ،شاه بایستی سلطنت کند نه حکومت .نقطۀ ثقل استراتژی
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مصدق انتقا ل قدرت از دربار به پارلمان بود.

ب و اعمال حق
 .2مصمم بودن مصدق در برکناری انگلیس از منابع نفتی جنو 

ن د و ام ر برای نخستینبار در تاریخ ما
حاکمیت ملی در تمام منابع ثروت کشور ،که ای 
ق میافتاد و از ارزش باالیی برخوردار بود.
اتفا 

این اقدامات در حالی صورت گرفت که ،مصدق به لحاظ فسادناپذیری شخصیتی

بسیار پرآوازه داشت که علت آن نیز اجتناب وی از اسرافکاریهای دیگر همتایان اعیان و
اشراف و همچنین زندگی در سطح طبقات متوسط بود .از ب ه کارگیری لقب سلطنه دوری

میکرد و ترجیح میداد تا به پاس درجۀ باالی تحصیلیاش از اروپا او را دکتر خطاب کنند.

همعصران وی نیز تمایل داشتند هر فرد دارای تحصیالت عالی را با عنوان دکتر یا مهندس
یاد کنند .پس از انتخاب به نخستوزیری از پذیرش عنوان عالیجناب خودداری کرد .به

اعتقاد سفارت بریتانیا این امر دلیلی بر عوامفریبی ،غیرمنطقی بودن و پیشبینیناپذیری 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 شاه مبارزه میکرد ،جبهۀ ملی را تشکیل
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داد و در آن طیف گستردهای از احزاب و انجمنهای مرتبط با طبقۀ متوسط را بسیج کرد.

عالوهبراین ،مصدق پشتیبانی شماری از چهرههای برجسته بهویژه سیدابوالقاسم کاشانی،

فعالترین روحانی آن دوره در حوزههای سیاسی را نیز به همراه داشت.

ی مصدق در طول دو سال و چهار ماه حکومت
در مجموع ،نگاهی به نقش تاریخ 

ی که صدای گرم او برای دفاع
پر تالطماش ،بهخوبی روشن میکن د که در تمامی دوران 

ج از این پنج موضوع :نفت ،موازنه
ی خار 
ت کلمها 
ت ایران طنین میانداخ 
از حقوق مل 

ت مالی ،آبادانی و حاکمیت ملی بر زبان نراند .بدون تردید آنچه ک ه موجب
منفی ،سیاس 

ی کرد ن نفت و نه سیاستهای
جاودانگی مصدق شد ،ن ه سیاست موازنه منفی بود و نه مل 
ت پاره
مالی و عمرانی وی ،بلکه فداکاری و از جان گذشتهگی مصدق در مبارزه جه 

کردن بندهای اسارتی بود که بر دست و پای این ملت مظلوم بست ه بودند .نتیجه اینکه

ت ملی ایران کرد ،اما افسوس ک ه استعمار به
مصدق زندگیاش را وقف ایجاد حاکمی 

کمک کارگزار ن داخلیاش تمام آنچه را که او تنید ه بود ،پاره کرد.
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