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 چکیده

های استعمارزدایی  دکتر مصدق در راستای اداره کردن اقتصاد کشور به شیوه حذف نفت در راستای فعالیت
ایشان بود که تحقق پیدا کرد اما این حرکت منافع دیگری هم برای کشور از سوی فردی که هدایت کلی  

گرفته بود به دنبال داشت و اولین گام آن آزادی بود را برعهده  ها؛ مصدق زادی در همه زمینهآ ،جامعه 

ا   شخصاً به شهربانی اعالم کرده بود که حتی اگر کسی علیه من مطلبی بنویسد حق برخورد با چنین فرد ی

بینی  بیشترین رواداری را در قبال مخالفان پیش  تنهانه  ،تصویب قانون برای مطبوعاتبا  .  گروهی وجود ندارد
د    وزیرشخص نخستمخالفت یا از    دولتکه با    یاز برخورد با مطبوعات  نیز  های دولتیدستگاه  ،د بلکهش ا انتق

 .اندبه همین سبب است که دوره حکومت دکتر مصدق را عصر مطبوعات آزاد دانسته .منع شدند  ،ندنک

استوار نگه داشت و    ،از نفت  ی درآمد  یچبدون ه  یباًخود کشور را تقر  یریت وزماهه نخس  ۲۸مصدق در دوره  
زده و گرفتار دوره بحران یناز ا یشکه پ یرانبلکه اقتصاد ا  ،یامدبر اقتصاد وارد ن  یتنها خدشه و خلل نه

این   . متوازن و متعادل درآورد  یصورت اقتصاد و به  یافتسالمت خود را باز  ،بود  یورشکستگ  یرکورد و حت

که  ها نشان میشاخصه -ماهه نخست ۲۸در دورۀ  عملکردها و اعتقادات مصدق  ،هامجموعه برنامهدهد 

که به روش توصیفی و تحلیلی  این مقاله .های توسعه سیاسی داردبا شاخص  رابیشترین قرابت    ،وزیری
وزیری  ورۀ نخستوضعیت توسعه سیاسی را د  ،های داخلی دکتر مصدق با بررسی سیاست  کوشدمی  میباشد

های داخلی مصدق در مسیر توسعه سیاسی کشور  سوال اصلی این است که آیا سیاست  .ایشان بررسی نماید

   بود؟

 .  توسعه اقتصادی  .جامعه مدنی  ،سیاست داخلی ،مصدق ،توسعه سیاسی ،توسعه  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

نفت را   بدون  که تالش کرد اقتصاد  بود  مصدق  نفت همواره جلوی دکتر  بدهد که گرچه  سامان 

نمی کنیم هم از تمامی محصوالتی که در ایران کنیم و تالش میچشممان است اما از آن استفاده 

های صادراتی آن به طور کامل بهره ببریم تا جایی که شود استفاده کنیم و هم از ظرفیتتولید می

جایی کشید که از پسته و زعفران و قالی و   به  مرغ و تمامی محصوالت فرش تا پوست تخمکار 
می تمام  دولت  نفع  به  آنچه  همه  و  گوسفند  روده  و  و چارپایان  شد  استفاده  صادرات  برای  شد 

راه اتفاق افتاد این  در  مردم  سوی  از  بود که دکتر مصدق در راه   .جنبشی  بسیار مهمی  این قدم 

برداشتجامعهاداره   بود  کت و شلوار خود را از تن بیرون  شخص دکتر مصدق  .ای که تحریم شده 
پارچه پوشید که  لباسی  و  به پارچه  ،شدقیمتش در ایران تولید میارزان  آورد  ای که معروف شد 

به این ترتیب مردم هم از پارچه مصدقی لباس بر تن کردند  پارچه مصدقی«» بنابراین از طرق  .و 

بدون نفت سر پا ایستاد اما در این میان   های اقتصادیمختلف کانون پیدا کردند و جامعه  توسعه 
دست هم  میمخالفان  و  نبودند  مصدق را تحت فشار قرار بردار  هم  اقتصادی  لحاظ  به  خواستند 

ک  .دهند نمونهاعتصاب  چپ  احزاب  سوی  از  کارمندان  و  مخالفتارکنان  از  بودای  بنابراین   .ها 

دوره از  که  ضعیفی  اقتصاد  با  عناصر سیستم  بود فعالیت خود را شروع کرد و از  قبل مانده  های 

نامرئی برای بهبود وضع اقتصادی و پاسخ به نیازهای جامعه در شرایط محدودیت و حصر اقتصادی 
نیروهای انگلیسی نفت ایران  .هایی که زاده از بین رفتن صادرات نفت بودودیتمحد  ،استفاده کرد

را در دریای عمان توقیف کرده و از فروش به کشورهای دیگر هم جلوگیری کردند اما دکتر مصدق 

بود این نظام مصدق می  .بار هم ایستادگی کردکه همراه تالشش احقاق حقوق مردم  گفت که در 
درصد از محصوالت کشاورزی را در اختیار ۲0ها باید ر آن زمان حاکم بود اربابارباب رعیتی که د

بهبود زندگی مردم و    10شورای شاه قرار دهند که   درصد دیگر مستقیم به  10درصد آن صرف 

توانست کمکی این هم یک فعالیت اقتصادی بود که با شرایط ایران آن روز می .ها داده شوددهقان

ببرای قشر زحمت  ( 131:  1390، )نقل از: نادمی  .اشدکش 
گرفت و خالصه اینکه از یک اقتصاد نفتی که البته سهم زیادی بابت فروش نفت به ایران تعلق نمی

گرفتند هم  ها از مصدق میانگلیسی که  مالیاتی  از و –اش بود  درصد کل فروش نفت16سهم ایران 

تولید و فعالیت بیشتر برای رشد اقتصاد   ،مصدق توانست مردم را نه به قناعت که به کار -کمتر بود
 ( 104:  13۸0، القلم)سریع  .و توسعه داخلی تشویق کند

به ثمر میتالش ای توطئه کردند و تمام زحماتی را که او رسید که عدههای دکتر مصدق داشت 

با کودتای   بود  به  ۲۸کشیده  به دکتر مصدق  به این ترتیب امیدهای مردم  باد دادند و  به   مرداد 

: 13۸۲، )فرقانی .یأس تبدیل شد و بار دیگر کشور با استعمارگران قرارداد کنسرسیوم را امضا کرد
19) 

می مقاله  سیاست  کوشداین  بررسی  وضعیت توسعه سیاسی را دورۀ   ،های داخلی دکتر مصدقبا 

نمایدنخست بررسی  ایشان  است که آیا سیاست  .وزیری  این  اصلی  داخلی مصدق در   هایسوال 
 توسعه سیاسی کشور بود؟  مسیر
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 ی چهارچوب نظر

  توسعه

کل مفهوم  لغت  یدر  به  یانامهو  کردن«  ترقی»ی  معناخود  فراخ  و   :1364،  ین)مع.  است  کردن 
بر فر  توسعه  ،و در معنای اصطالحی  (1165  یفىاست که رشد کمّى و ک  یچیدهپ  آیندىمشتمل 

درآمدها و زدودن فقر  یلزندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعد یفیتو خدمات و تحول ک  یداتتول

را  یّنجامعه مع یکرفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در  ینو تأم یکارىو ب یتو محروم

برم  یهاو نگرش هایدگاهد از ،یژهطور وبهیاسی وسعه ست مفهوماما  (1۸: 13۸0، )راعی.  گیردیدر 
 یگرد یو برخ یکمّ یبا نگرش یگروه .گذاشته شده است یشده و به بحث و بررس  یفتعر  مختلف

نگاه ساختار  یفیک  یبا  توسعه  یو  رو  یزن  یبرخ  اند؛پرداخته  یاسیس  به   یسع  خاص  یکردیبا 

   .اندکرده آن یمشخص برا ییو پارامترها هاشاخص دربرشمردن
این نظر  ،حالبا  مورد  تعاریف  اساس  س  ،بر  است از روش  یاسیتوسعه   هایمشیخط  و  هاعبارت 

اقتصاد  یاسیس رشد  کشورها  یکه  در  م  یرا  هموار  توسعه  حال   ،محققاناز    یشمار  .سازدیدر 

س به مطالعة رژ  یاسیتوسعه   مشارکت  بردن  باال  ،هاحکومت  یافتةنقش گسترش  ،یدجد  هاییمرا 

نظم در شرا یبرا هایمرژ  ییو توانا سیاسی -دسته  ینرقابت ب ینپرشتاب و همچن حوالتت یطحفظ 
گروه  ،یاسیس  های و  ن  یقوم  هایطبقات  و  قدرت  سر  در منزلت اجتماع  یزبر  و ثروت   یرقابت 

 (۲61:  13۸۸،  و راهبر یسرمد  ی)عباس.  کنندیم  یفتعر

کارآیی یک نظام سیاسی در حل و فصل   افزایش ظرفیت و ،منظور از توسعه سیاسی ،به بیانی دیگر
جمعی و  فردی  منافع  بودن  ،تضادهای  آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه   ،ترکیب مردمی 

نظام سیاسی از انعطاف  .است دموکراسی مترادف است و هر اندازه یک  رشد  با  سیاسی  -توسعه 

ه  پراکندگی   از و خودمختاری  به  رویاز دنباله  ،ز سادگی به پیچیدگیا  ،پذیریانعطاف  به  ناپذیری   ب

  آقابخشی ).  یابدمی افزایش نظام آن در  نیز سیاسی توسعه نسبت  همانبه  ،پیداکند  گرایش  یگانگی
 )۲57:  1374،  رادیو افشار

بر جنبه  هاز آنجا که ادبیات توسع گاه این تمایز به بارز   ،شودهای سیاسی تمایز قائل میسیاسی 

-ویژه در جنبة اقتصادی میبه ،کنندۀ آن در توسعه  گاه تأثیر تعیینسیاسی و    ل امرالشدن استق
نشان می  .انجامد عمدتاً  سیاسی در سه زمینة مرتبط با مفهوم  هدهد که مباحث توسعاین ادبیات 

جنبه  ،دمکراسی بر  فرتأکید  در  تغییر  بحران  یندآهای  به  پرداختن  و   هها و تبعات توسعنوسازی 

یافته است که در اوایل  ی استپردازاننظریهة از جمل ۲لوسین پای ،در این زمینه .سیاسی گسترش 

های نقشی مهم در گشودن جنبه سیاسی بود وه در زمرۀ آغازگران بحث توسع دیمیال 1960دهة  
سیاسی  هتعریف در مورد توسع سیاسی به دهه های توسعدر کتاب جنبهوی    .کرد  مختلف آن ایفا

می توسعمعتقد    و  کنداشاره  که  مختلفی  هاست  معانی  به  زیر  به  سیاسی   :رفته است  کاربشرح 

 ( ۸7:  1377،  چی)مدیرشانه

 
2 Lucian W. Pye 
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 ؛اقتصادی هشرط توسعپیش -

 ؛وجود دارد  ای که در کشورهای صنعتیسیاسی  هنمون -
 ؛نوسازی سیاسی -

 (؛ملت –دولت  )ملتی  عملکرد دولت تک -

 ؛اداری و حقوقی هتوسع -
 ؛ساختن دمکراسی -

 ؛ثبات و تغییر منظم -

 ؛بسیج و مشارکت -

 .  اجتماعی یند چندساحتی دگرگونیآای از فرجنبه -
بازگویی این معانیآن  تعریفی را که خود در  ،سیاسی  هبندی توسعجمع  در تأملی در  ،گاه پس از 

، نادمینقل از: ) .کندتوأم با تمایز استوار می تنوعِ توانمندی و ،بر سه ویژگی برابری  پروردذهن می

1390  :13-1۲ ) 
یک   افتراقشاخص  ،ترکُلیتعریف  در  و  تفکیک  همچون  های گسترش گروه  ،شهری شدن  ،هایی 

نهادینه و  ،گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی ،های اجتماعیگسترش گروه  ،تمایز هویتی  ،میانی

های اهگسترش و کارآمدی دستگ ،ساالریعقالنی شدن نظام دیوان  ،پیچیده شدن ساختار سیاسی

پرورش قبیل آموزش و  از  دولت  نهادهای مذهبیرسانه  ،ایدئولوژیک    تمرکز  ،نهادهای حقوقی  ،ها 
عنوان »زبان در   ،زدایی به  نمادهای مشترك سیاسی  پیدایش فرهنگ سیاسی همگن و گسترش 

سیاسی مدارای  و  تساهل  فرهنگ  گسترش  و افسون  ،ارتباط«  سیاست  شدن  غیرتابویی  و  زدایی 

های سیاسی به نفع شکسته شدن پوسته خرده فرهنگ ،سیاست و اجتماعی شدن آن تعمیم ،دولت
ها در هم عرضی قدرت سیاسی با سایر قدرت  ،غیر شخصی شدن سیاست  ،نظم فرهنگی فراگیرتر

اعتماد  و «دار بودندولت»گسترش احساس  ،نفسه آنانظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی

به باال در جامعه سیاسی  پذیرش مشروعیت دولت و جامعه  أعنوان منشبه  برای  پذیری و توانایی 

به تمامی م مشارکت(  فرهنگ  )رشد   توسعه سیاسی  ت هویتی مفهومید تلون و سیالیّؤمشارکت 
 (۲0۲:1379، )تاجیک.  هستند

 

 مرداد؛ پیامد تلخ راهبرد استعمارستیزانه مصدق ۲۸کودتای 

پاییز نگلیسیا بودند اما تا  نتوانستند  1331ها از آغاز روی کار آمدن مصدق در پی سرنگونی او 

بدون همراهی آمریکایی با طرح انجام کودتا همراه سازند و انجام کودتا  را  پذیرآمریکا   ،ها امکان 
آبان    .نبود پیشنهاد   1331در  به امریکا رفتند و  تَن  چند  انگلیس  خارجه  امور  وزارت  طرف  از 

به آمریکایی در همان   .ها ارایه کردندطراحی و اجرای یک کودتای مشترك برای براندازی مصدق را 

عملیات جاسوسی  کرمیت روزولت رییس  با  را  پیشنهاد  همین  لندن  در  انگلیسی  مقامات  زمان 

با روی کار آمدن آیزنهاور و رسیدن جان فاستر دالس   .یانه در میان گذاشتندسازمان سیا در خاورم

https://www.irna.ir/news/83911330/کودتای-۲۸-مرداد-پیامد-تلخ-راهبرد-استعمارستیزانه-مصدق
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پذیرش آن از طرف دولت آمریکا  بررسی جدی طرح کودتا و  برای  به مقام وزارت امورخارجه راه 

 .  ( 35۲:  13۸4، )فاتح.  همواره شد

به سبب کندی در  پیرو اصول مک کارتیسم دولت ترومن را  بود که  برخورد با دالس جزو افرادی 

بود که ایران ممکن است به چین دوم تبدیل  کمونیست ها مورد سرزنش قرار داده و هشدار داده 

نگران بود و عوامل   واقعی طور  به تیر  30 قیام از  پس  آمریکا (1) .شود از امکان چیرگی حزب توده 
نیز در ماه بیگانه  های آخر دولت مصدق تا آنجا که توانستند به این نگرانی دامن زدند و جاسوسی 

 .  (156:  13۲7،  ) کی استواناز آن به سود خود بهره گرفتند

این است که موضوع   عقد قر  ینیزمیرو استخراج منابع ز  ینفت  یازهایامتواقعیت  -آن  یاردادهاو 

با   .است این موضوعنمونه بارز    یدر دوره مظفر یانعقاد قرارداد دارس  .از دوره قاجار آغاز شد  یچنان
پهلو برآمدن  و  قاجار  لغو کند اما   یدارس  یازتالش کرد امت  131۲رضا شاه در سال    ،یسقوط  را 

به تبع ا  یقرارداد نفت جنوب منعقد ها  یسیانگل  یدحرکت عجوالنه شاه در جهت خلع    ینکه  از 

بس  ،یدگرد بسیلاز تحل  یاریبه اذعان  با اشغال  .بود  یتر از قرارداد دارسبدتر و مفتضحانه  یگران 
شهر  یرانا شد  یاسیس  یفضا  13۲0  یوردر  متحول  مشروطه   یهاارکان  .کشور  حکومت  قدرت 

   (35۲:  13۸4، )فاتح  .آوردند  دستخود را به ینسب  یگاهجا

جغراف بلوچستان ا  اداتیشنهپ  یاییحوزه  بر م  یرانمذکور از جنوب تا داخل  دولت   .گرفتیرا در 

نفت  یلیسه مذاکره  کشورها  یموضوع  را جهت   ینگه داشت اما کارشناسان  یرا مخف  یخارج  یبا 
واگذار خصوص  در  کرد  یمطالعه  استخدام  مذکور  با.  مذاکرات  مذاکرات   یلیسقوط دولت سه  ) 

  یندگاننما یرا از سو ییهادر مجلس واکنش یمذاکرات نفت  افشای  .در دولت ساعد برمال شد ینفت

پاسخ   ،هایریدرگ  یاریبس  گریانب  یمل  یمشروح مذاکرات مجلس شورا  .دنبال داشتبه پرسش و 
ا باب س  یماتخاذ تصم  ،یرنخست وز  .است  ینهزم  یندر  مجلس   یاراترا از اخت  ینفت  یهایاستدر 

قض در  را  دولت  و   یدر خصوص اعطا  .مجلس قلمداد کرد  یماتتصم  جرینفت تنها م  یهدانست 

 (۲1:  1377،  )ورجاوند .نظر وجود داشتاختالف  یندگاننما بین  شمال نفت یازامت

نفت  یازامت یبر واگذار یمبن یو درخواست و یرانبه ا یشورو نمایندهورود کافتاردزه    با  ،از طرفی
 یلها به دلیسیها و انگلییامریکا .ورق برگشت ،یبه شورو یازامت یت دولت با اعطاشمال و مخالف

با ا  ،حفظ منافع خود بر سر مس  یرانمذاکرات  نفت قطع کردندأرا   یناز ا یشها که تا پیاتوده  .له 

امت  یلیتما دادن  کشورها  یازبه  به عدم اعطا  یاستنداشتند و از س  یخارج  یبه   یمصدق راجع 
با  ،در خصوص نفت جنوب بودند یساز انگل یدها استقبال کرده و به دنبال خلع یبه خارج  یازامت

-یه دادند و باعث بروز ناآرامیدعق ییرتغ ،نفت شمال یازامت یبر واگذار  یها مبنیدرخواست شورو

 ( ۲16:  136۸،  )ذوقی.  یدندگرد  یتختدر پا ییها

ویژه در دو زمینة نفوذ در الیگارشی به ،وجه به رقابت امریکا و انگلستان در ایرانبا ت  ،بر این اساس
منظور طرف و انتظارات افکار عمومی بهسنتی سیاسی و دیگری در منابع و صنایع نفت ایران از یک

نفت از هر قدرت برون مجلس شانزدهم شورای ملی به رهبری دکتر مصدق  ،مرزیاستقالل صنایع 

گس گرفتند:   –  الیحه  را  تصمیم  این  آرا  اتفاق  به  کمیسیون  اعضای  و  کرد  رد  را  گلشائیان 
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تصمیم   طبق  که  نفت  ملی تشکیل شده است  30/3/13۲9»کمیسیون  شورای  پس از   ،مجلس 

الحاقی ساعد   قرارداد  که  رسید  نتیجه  این  به  مطالعات  و  برای استیفای   –مذاکرات  گس کافی 
نیست : 1394، )مسعودنیا و ابراهیمی. دارد«فت خود را با آن اظهار میبنابراین مخال  ،حقوق ایران 

۲91) 

اتفاقات این  دنبال  مس  ،به  حل  از  ناتوان  هم  ناگزأساعد  نفت  عل  یرله  و  داد  به   یاستعفا  منصور 
بر سر دفاع از حقوق نفت  یدیجد  یبنددر دوره منصور صف  .یدرس  یریوزنخست در  یدر مجلس 

پس از  .را بر عهده داشت یونسیکم ینا ینفت صورت گرفت و خود مصدق رهبر  یسیونقالب کم

بود امترزم  ،منصور بر آن   یبر مبنا یهمانند قرارداد شرکت آرامکو با عربستان سعود  یانامهیازآرا 

مناصفه   و  یمتنظ   50-50قرارداد  ترور  با  اما  خل  یکند   ییانفدا  اعضای  از  ،یطهماسب  یلتوسط 
 ( 4۲۲:  13۸7، )فوران  .شد  یقرارداد  ینانعقاد چن ناکام از  ،اسالم

نفت رزم ملی شدن صنعت  راه  سر  بر  موانع  مهمترین  از  یکی  و  بود  انگلیس  سرسپردگان  از  آرا 

که راه تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت را باز عالوه بر این ،آراکشته شدن رزم  .شددانسته می
مجلس    ،کرد انتخابات  در  نسبی  پیآزادی  را در  به  .داشتشانزدهم  باعث این فضای  وجود آمده 

بیشتر مصدق گردید و سبب شد برای پذیرش نخست وزیری و اجرایی شدن قانون ملی  امیدواری 

نفت اعالم آمادگی کند روز پس از ترور نخست  یک ،بر این اساس  (155:  13۸4،  )رهنما.  کردن 

آرا  یروز نفت  یسیونکم  ،17/1۲/13۲9در    رزم  نفت را اعالم   یمل  لاص  ،مخصوص  شدن صنعت 
 یباسفند از تصو ۲9و سپس در   یمل  یمجلس شورا  یباسفند از تصو  ۲4قانون مذکور در    .کرد

شدن نفت را  یچارچوب مل یاماده 9طرح  یبنفت مجلس با تصو یسیونکم  .مجلس سنا گذشت

رسماً  کرد  یینتع نمود  یسانگل  یدخلع    و  اعالم  را  جنوب  نفت  جنبش   یندوم  ،حرکت  ینا  .از 
ب  یاتوده  یاجتماع نت  یتپس از انقالب مشروط  یستمقرن  به  : 13۸7،  )فوران.  یدرس  یجهبود که 

4۲۲) 

با    7/۲/1330در   به نخست   ،یرا  100موافق از مجموع    یرا  79مجلس  دکتر محمد مصدق را 

پذ  هامصدق تن  .انتخاب کرد  یریوز  یبر اجرا ینفت )مبن یسیونگزارش کم یبرا تصو  یرششرط 
. مصدق را امضا کرد   یریفرمان نخست وز  10/۲/1330کرد و شاه در  یینشدن نفت( تع یقانون مل

دیگر نه مجلس بلکه  ،کانون توجه عامه ،( پس از نخست وزیر شدن مصدق141:  137۸،  یم)زع

آیت اهلل کاشانی   ،از سویی  .بود  ها بودند که مرکز قدرت جبهه ملی باقی ماندهنخست وزیر و خیابان
 ،به مردم اعالم کرد که تا وقتی جبهه ملی »این مبارزه مقدس و ملی علیه انگلیس را ادامه دهد«

بود  ( 330:  13۸9،  )ب(  )آبراهامیان.  کامالً پشتیبان مصدق خواهد 

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

تشکلحمایت  ،ومیعم مذهبی و تالشهای  نبود های  نقش مهمی داشتند که  های اقلیت مجلس 
نهضت را به شکست بکشاندهر یک می  (۸۲:  1393، یروشن و حجاز  یمی)رح  .توانست 

نخست وزیری آغاز  همان  با دو دغدغه اصل  ،از  برنامه دولتش:    یمصدق  عنوان اهداف و   یکیبه 

نفت و د  یقانون مل  یاجرا  ۲۲در  .شد ینهکاب یلدار تشکعهده ،اصالح قانون انتخابات یگریشدن 
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تقاضا  1331  یرت مجلس  از  انتخابات  یاراتاخت  یمصدق  قانون  اصالح  مورد  در  ماهه   ،شش 

مال  ،هاهرداریش امور  کشور  یبرداربهره  ،یاقتصاد  ،یاصالح  نفت  منابع  سازمان  ،از   یهااصالح 
و  یمحل  یشورا  یجادا  ،یادار دهات  ن  ...در  پست وزارت جنگ را  و  با   یزکرد  از شاه خواست که 

و شدروبه  یمخالفت  استعفا داد و قوام جا  .رو  بر سر قدرت   قوام  .ترا گرف  یو  یمصدق  چندان 

 ( ۲77-۲79:  1370،  )مکی  .نماند  یباق
به بهانه نفوذ حزب توده در دولت    یتدر نها اما  به قدرت بازگشت  وبارهمصدق د یرت یس یامبعد از ق

برگزار و  مجلس  انحالل  پشت  یعوامل داخل  ،رفراندوم  یو  به کودتا   یعوامل خارج  یبانیبه  دست 

جبهه  .محاکمه شد یمصدق برکنار و در دادگاه نظام (434:  1377،  )مکی  .زدندوی  دولت    یهعل

تبع  یزن  یمل واسطه  دستگ  یرهبر  یدبه  واسطه  به  آ  یاعضا  یریو  گردشاخص  منحل  با   .یدن 
به انجام رسید  ،مرداد  ۲۸کودتای   )انگلستان و امریکا(  نظر غرب  حکومت   .انتخاب سیاسی مورد 

 ( 1۸4:  137۸، )متقی جدید ایران توسط امریکا تحمیل گردید

 

و  ایرانمصدق   حزب توده 

سال نفر )که در   53نفر از اعضای جوان گروه مارکسیست    ۲7  ،هسته اصلی حزب توده ایران را 

بود( تشکیل می دادند  1316 منحل شده  و  شده  بازداشت  رضاشاه  مهر ماه   7اینان در    .توسط 
روز بعد از استعفای رضا شاه با گردهمایی در تهران تشکیل یک سازمان سیاسی  13یعنی   13۲0

اجار  سلیمان اسکندری شاهزاده رادیکال ق  .« را اعالم کردندحزب توده ایرانبا عنوان بلند پروازانه »

دبیرکلی و  بود  مشروطه  دوران  سابقون  از  اسکندری  گردید  تعیین  حزب  دبیرکل  حزب   بعنوان 
در سابقه خود داشت این گروه در ابتدا چهار هدف اولیه   1305تا    1300را از سال  اجتماعیون  

 ( 35۲:  13۸4، )فاتح داشت:

باقیمانده گروه    -1 به عنوان یک سازمان  به رسمیت شناخته شدن حزب توده  -۲  نفر  53آزادی 

تدوین برنامه ای که بدون برانگیختن علما و روحانیون امکان جذب   -4 انتشار روزنامه  -3  قانونی
غیر مارکسیستهای رادیکال را فراهم کند  ،دموکراتها ماه بعد حزب به  6در  .سوسیالیستها و حتی 

 (71:  1377،  )ورجاوند .همه اهداف خود رسید

و ترس از علما خود را    1310دلیل قانون »ممنوعیت مرام اشتراکی« مصوبه  بنیان گزاران حزب به  
نمی یاد شده در سال کمونیست  با رعایت موارد  یکی از رهبران حزب  به گفته   13۲1نامیدند و 

 (346_354:  137۸  ،)آبراهامیان  نفر رساندند  6000تعداد اعضا خود را در سراسر کشور به  

وش تهران  در  بیشتر  حزب  آذربایجان و در پایگاه  و  گیالن  استانهای  مشخص  بطور  و  ایران  مال 

از   بود  خوزستان  و  رادمنش  15اصفهان  موقت  مرکزی  کمیته  روستا و کباری از   ،کشاورز  ،عضو 
بود( نیز مبارزه کرده  )که در جنبش جنگل  نیز در گیالن   گیالن امیرخیزی  )که مدتی  محضری 

نوشین از مشهد و بقیه از تهران   ،گیالن رفت( از آذربایجانبود( و آوانیسان )که او نیز از کودکی به  

( چند رویداد موجب تضعیف پایگاه مردمی حزب توده گردید 35۲-355:  137۸  ،بودند )آبراهامیان
غائله آذربایجان و نهایتاً   ،که بارزترین آن حمایت از درخواست شوروی مبنی بر تقاضای نفت شمال
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پهلوی در   بود و   13۲7فند  اس  15ترور محمد رضا  پیکر این حزب  بر  بود که مانند تیر خالصی 

گروهی که خود را اصالح طلبان    13۲6تا    13۲5دولت دست به سرکوب شدید حزب زد در فاصله  
نیروی سوم  عنوان  به رهبری خلیل ملکی از حزب توده منشعب شده و تحت  نامیدند  حزب می 

بقایی پیوسته و بعد از بروز مشکالت بین بقایی و دولت ملی   ابتدا به حزب زحمتکشان دکتر مظفر 

پرداختند او  ملی  دولت  و  مصدق  محمد  دکتر  از  حمایت  به  مستقالً  و  شده  منشعب  او   از 
 ( 3۸1-3۸3:  137۸  ،)آبراهامیان

با بهره برداری از فضای سیاسی ناشی از نهضت ملی  13۲۸حزب توده بعد از سرکوب شدید سال 

بازسازی خود به  نفت اقدام  نفره تشکیل داد و با نفوذ در ارتش   6تا    5نمود و هسته هایی    شدن 

به ایجاد شبکه ای متشکل از افسران و درجه داران حزبی نمود با به نخست وزیری رسیدن  .اقدام 
از شدت فشارهای وارده بر حزب کاسته شد تا اتحاد جماهیر شوروی را راضی کند و جبهه   رزم آرا

نماید تضعیف  را  به قدرت رسیدن 39۲:  137۸  ،میان)آبراها  ملی  به قتل رسیدن رزم آرا و  با   )

نیز از فضای بازسیاسی حاکم بر کشور نهایت بهره برداری را نمود و گاه با ایجاد   مصدق حزب توده 
 .تیشه بر ریشه خود زد تا بدانجا که دکتر مصدق به آنان لقب توده نفتی داد ،بلوا و تضعیف دولت

های حزب تو بتوانند دولت   1331-۲ده در سالهای  قدرتنمایی  موجب آن گردید تا انگلیسی ها 

به سرنگونی دولت مصدق راضی  ،ستیزی بود  آیزنهاور را که در آن سالها دچار فوبیای کمونیست

ها تقویت می گردید که مصدق نقش یک دولت محلل را نماید چرا که این باور در ذهن آمریکایی
کمونی حکومت  آوردن  سرکار  آیندهدر  ایران  در  ترساندن   ،ستی  با  طرفی  از  کرد  خواهد  ایفا 

به دوری از دولت ملی و روی  ایشان را  آمیز  تهدید  های  نامه  فرستادن  توسط  سنتی  روحانیون 

نهایتاً حزب توده در کودتای   نمودند  به کودتا تشویق  نشان دادن  علی رغم دارا   ۲۸خوش  مرداد 
نظامی از هرگونه اقدامی خود داری کرده و شاهد بودن یک شبکه وسیع از درجه داران و   افسران 

 ( ۲35-۲36:  137۲ ،) مصدق  .صرف سقوط دولت ملی بود

 

و جبهه ملی ایران  دکتر محمد مصدق 

وزیر دفتر و نجم السلطنه دختر فیروز میرزای نصرت  . ..فرزند میرزا هدایت ا دکتر محمد مصدق

( نیاکان وی پیشینه ای طوالنی در فعالیت مستوفی گری داشتند و 14:  137۲  ،)مصدق  الدوله بود

معروف آشتیانی  محسن  مستقیم  اخالف  رفت  ،از  می  بشمار  شاه  فتحعلی  دورۀ  اعظم  . صدر 

که  ۲1۲:  13۸9  ،)آبراهامیان یوسف (  میرزا  عموزاده  او  پدر  بود  آشتیانی  خاندان  دودمان  سر 
بود پیشین  های  اعظم  صدر  از  الممالک  خواهر ۲1:  1371  ،)کاتوزیان  مستوفی  مادرش  و   )

( مصدق در سال ۲۲: 1371 ،عبدالحسین میرزا فرمانفرما و عموزاده ناصر الدین شاه بود)کاتوزیان

سن    1۲61 در  آمد  پدر را از  10بدنیا  لقب   سالگی  ناصرالدین شاه  پدر  بعد از مرگ  دست داد 
نبوده و  لقب خشنود  بر خالف گفته حسن آیت هیچگاه از این  )که  به او داد  السلطنه را  مصدق 

اندکی بعد از ترور شاه و  1۲76( در سال بنامد "دکتر محمد مصدق"همواره ترجیح میداد خود را 

 ،ی با ضیاالسلطنه دختر سید زین العابدینسالگ 19در  .سالگی مستوفی خراسان شد  14در سن  
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نوزدهم تا سال  عمه سید حسن امامی که همگی از قرن  و  محمد  سید  و  ابوالقاسم  سید  خواهر 

نمود که حاصل این ازدواج   1357 بودند ازدواج  دختر  3پسر و  ۲فرزند  5امام جمعه های تهران 
 ( ۲۲-۲3:  1371  ،)کاتوزیان  .بود

مارس   ادامه  1909در  پاریس رفته و مشغول مطالعه و   برای  به شهر  شد و  اروپا  عازم  تحصیل 

ناکام رها کرده و به  ناراحتی عصبی تحصیالت خود را  علت  به  علوم مالی گردید اما  تحصیل در 
( مجدداً به همراه خانواده عازم نوشاتل سوئیس گردید و مشغول 6۸:  137۲، ایران برگشت )مصدق

نها که ) با ارائه تزی تحت عنوان »وصیت در حقوق اسالمی«  یتاًتحصیل در رشته حقوق گردید و 

با احترام از او تحت عنوان » استاد خود شیخ محمد علی )کاشانی( « نام می  نظر روحانی که  زیر 

به کسب مدرك دکترای حقوق گردید بود موفق  نموده  ( او 79 -۸0: 137۲، ) مصدق. برد( تهیه 
 (31:  1371،  کترای حقوق را کسب کرد)کاتوزیاننخستین کسبی بود که در ایران عنوان د

ه   ،بابرکناری دولت سیدضیا و روی کار آمدن دولت قوام ب مصدق به وزارت مالیه منصوب گردید اما 

قوام از  ،دلیل اصالحات مالی و قطع حقوق و مواجب رجال و کاهش حقوق شاه و ولیعهد توسط او
سر   بر  الدوله  مشیر  و  گردید  برکنار  وزیری  آمد مصدق در دولت مشیر الدوله والی نخست  کار 

ه   آذربایجان شد اما به دلیل دخالت رضاخان در امور لشکری استعفا داد و در دولت دوم مشیر الدول

مصدق  ،( با استعفای مشیرالدوله5۲-55: 1371، به وزارت امور خارجه منصوب گردید )کاتوزیان

نماینده مردم تهران   عنوان  به  و  بار  نخستین  وارد مجلس گردید او طوالنیترین و مستدل برای 
الیحه با  مخالفت  سخنرانی  پهلوی  "ترین  نمود  "خلع دودمان قاجار و استقرار دولت  اما   .را ایراد 

به تصویب رسید و در مجلس موسسان نیز با همراهی روحانیون و شخص ابوالقاسم کاشانی  الیحه 

..)آیت ا بعدی( مورد تصویب قرار گرفت )کا  .  ( مصدق در مجلس 65-67: 1371، توزیانکاشانی 
به عمل آمده و در  به مجلس هفتم جلوگیری  ماند اما از ورود او  باقی  منفرد  نماینده  نیز  ششم 

از مشاغل سیاسی کناره گیری کرد و در احمد آباد منزل گزید و در   13۲0تا    1306فاصله سالهای 

سال   )در  شاه  رضا  حکومت  پایانی  مدتی  1319سالهای  برای  تبعید (  و  افتاده  زندان  به 

مرگ  7۸:  1371،  شد)کاتوزیان ( که البته با وساطت محمد رضا که در آنموقع ولیعهد بود از خطر 
 .  نجات یافت و بعدها همیشه از این کار محمد رضا به نیکی یاد می کرد

باز سیاسی در ابتدای دهة   برقراری فضای  بعنوان نماینده اول   ۲0با استعفای رضا شاه و  مصدق 

مجلس   در  مخالفت   ،14تهران  به  ضیا  سید  نامة  اعتبار  با  قدم  نخستین  در  و  گردید  آن  وارد 
بود 113:  1371،  )کاتوزیان .برخواست   . (شهرت مصدق عمدتاً ناشی از مبارزه برای دو هدف اساسی 

خواهی صریح در داخل و همچنین سیاست سرسختانه »موازنه منفی« در خارج با هدف   مشروطه

خارجی سلطه  از  استقالل  از طبقات   .تضمین  عمدتاً  وی  اشرافی  خواستگاه  رغم  به  وی  حامیان 

-۲1۲: 13۸9 ،)آبراهامیان. متوسط جامعه بودند و به لحاظ فساد ناپذیر شخصیتی پرآوازه داشت
۲10) 

روزهای   به آخرین  پانزدهم  بود و انتخابات مجلس  غائله آذربایجان همزمان  با  مجلس چهاردهم 

اقدام به برگزاری انتخابات دورۀ پانزدهم کرد که با تقلب   13۲5تاخیر افتاد و دولت قوام در سال  
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بود و از ورود مصدق به مجلس جلوگیری شد ( قوام در  1۲7:  1371  ،)کاتوزیان  .گسترده ای همراه 

صورت    13۲7بهمن   15تعفا داد به دنبال ترور ناموفق شاه در دانشگاه تهران که در اس  13۲6سال  
نبود یک حزب قوی سیاسی توسط   گرفت حزب توده بنا به رای مجلس منحل شد و خال حاصل از 

 (  1۲۸-1۲9:  1371  ،)کاتوزیان  جبهه ملی و شخص دکتر محمد مصدق پر گردید

 

 جبهه ملی

انتخابات تخلفات  به  اعتراض  روز در  تا  کرد  دعوت  ملت  از  مصدق  دکتر  شانزدهم  مجلس  ی 

۲۲/7/13۲۸   

نفر دیگر به عنوان تحصن وارد کاخ شده    19دکتر مصدق به همراه    .در جلو کاخ مرمر حاضر شوند

پاسخ شاه   به انتظار  عریضه  نشان داد که او قصد تغییر روش و ضمن تقدیم  پاسخ شاه  نشستند 
 .  ندارد

بیهوده دیدند در  نفره وقتی تحصن    ۲0گروه   کاخ را ترك کرد و در منزل دکتر   ۲7/7/13۲۸را 

تاریخ   به  کاخ  خیابان  در  بنیانگذاری    1/۸/13۲۸مصدق  آمده و   را اعالم کردند  جبهه ملیگرد 
 (65-69:  137۸  ،)زعیم

 برنامه جبهه مالی در سه ماده خالصه شده بود:

 تجدید نظر در قانون انتخابات  -1

 مطبوعات  تجدید نظر در قانون  -۲
 تجدید نظر در قانون اصول حکومت نظامی  -3

فاطمی انتخاب گردید و نخستین فعالیت سیاسی آن حسین  دکتر  پیشنهاد  به  ملی  جبهه   ،نام 

در   بهارستان  میدان  بزرگ  میتینگ  در  حضور  برای  مردم   ،زعیم).  بود  1۸/11/13۲۸فراخوانی 
 عبارت بودند از:( مهمترین گروه های تشکیل دهنده جبهه ملی 76:  137۸

ایران  -1 برجسته ترین حزب  از  متشکل  و  پیوست  ملی  جبهه  به  که  بود  حزبی  اولین  و  تنها   :

تکنوکراتهای ملی گرا و دموکرات ایران بود اعضای حزب بدنه دیوانساالر دولت ملی را تشکیل می 

می توان از  از معروفترین اعضای حزب .دادند و مهمترین اعضای دولت از اعضای این حزب بودند
 .  نام برد  ..الهیار صالح ,کاظم حسیبی و  ،کریم سنجابی  ،علی شایگان

بر آزادی انتخابات  -۲ نظارت  برای مبارزه انتخاباتی دورۀ سازمان  بقایی و  به رهبری دکتر مظفز   :

به حزب   13۲9در سال    .بوجود آمد  16 پیوستند و  به آن  خلیل ملکی و انشعابیون حزب توده 
 . ن تغییر نام دادزحمتکشان ایرا

 .  تشکیل گردید  1330: به رهبری داریوش فروهر که در آبان  حزب ملت ایران  -3

پرستان سوسیالیست  -4 نام جمعیت آزادی مردم ایران به وسیله   13۲۲: در سال  نهضت خدا  با 

 .به نهضت خدا پرستان سوسیالیست تغییر نام داد 13۲3محمد نخشب تاسیس گردید و در سال 
پیوس بعد از کودتای  با  با حزب ایران ائتالف کرد و  ملی  جبهه  به  به »  ۲۸تن  حزب مردم مرداد 

 . « تغییر نام دادایران
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مجمع مسلمانان مجاهد )به رهبری شمس قنات   ،گروه های دیگری مانند جمعیت فدائیان اسالم

 .  ( ۸6-91:  137۸  ،)زعیم  ای از زمان عضو جبهه ملی بودندنیز در برهه . ...آبادی( و

نفر از اعضای  1۲نفر از   ۸آرای مجلس شانزدهم در تهران اعالم شد که    13۲9فروردین    ۲۲ر  د

بودند و دکتر محمد مصدق به عنوان نفر اول تهران اعالم گردید فراکسیون جبهه ملی  جبهه ملی 
ا   .پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت ایران را داد  ۲6/9/13۲9در جلسه  ب در حالیکه مذاکرات رزم آرا 

تقسیم  شر مبنای  بر  نفت  بود که قبل از آن در   50-50کت  پیشنهادی  بود این  با شرکت  سود 

 (115-116:  137۸  ،عربستان به عنوان روش تقسیم سود استفاده شده بود )زعیم

الیحه ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند و  ،سرانجام مجلس شورای ملی  ۲4/1۲/13۲9در 
در   الیحه  گرفت  مورد  ۲9/1۲/13۲9این  قرار  سنا  مجلس  در 1۲9:  137۸  ،)زعیم  تائید  و   )

دکتر محمد مصدق را به نخست وزیری  ،رای  100رای موافق از مجموع   79مجلس با    7/۲/1330

)مبنی بر اجرای قانون   .انتخاب کرد نفت  پذیرش را تصویب گزارش کمیسیون  مصدق تنها شرط 
در   شاه  و  کرد  تعیین  نفت(  شدن  مصدق را امضا کرد فرمان    10/۲/1330ملی  وزیری  نخست 

 ( 137  -141:  137۸  ،)زعیم

باید از دادن هر گونه امتیازی به قدرتهای خارجی  برای حفظ منافع کشور  باور که  با این  مصدق 

لغو مجوز های به یادگار مانده از  با  نمود »سیاست موازنه منفی« را در پیش گرفت و  خود داری 
دریای   در  ماهی  صید  مجوز  مانند  نه خزر که از گذشته دور در اختیار روسقبل  بودسیاست  ها 

نقش بسته است  . شرقی و نه غربی را در پیش گرفت که امروز بر سر در وزارت امور خارجه کشور 

 

و   نفت مصدق  اقتصاد بدون   پی ریزی 

نفتی خود دفاع می کردند ملی  نفت و منافع  یکزبان از شرکت  یکدل و  که  انگلیسیها  خالف  بر 

نفت تا آخرین لحظه تصویب آن با مخالفت بخش مهمی از هیئت حاکمه و خرابکاری و کار کردن  
شکنی سازمانهای ضد ملی وابسته به بیگانگان روبرو بوده از این رو تمام کوششهای رهبران جنبش 

بود و برای بررسی واقعیت ها و تحلیل آنها و برنامه ریزی برای صرف خنثی کردن این مخالفت ها 

 .  فرصت کافی نداشتند  آینده
نفت در   و یا مظفر بقایی در جلسه   19/11/13۲9بعنوان مثال حسین مکی در جلسه کمیسیون 

نفت را کاری آسان می دانستند)خامه  3/10/13۲9 استحصال  و  فروش  ملی  شورای   ،ایمجلس 

1369:  .۸۸-۸7 ) 

نیز در جلسه   دکتر مصدق  خود  نفت را امری سا  ۲6/9/13۲9حتی  عنوان مجلس ملی شدن  ده 
نمود و اظهار داشت که »حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچگونه ضرر اقتصادی و ارزی در 

 (۸۸.  :1369 ،ای«) خامه. اثر ملی کردن نفت نخواهد شد

بلکه   به اثرات سیاسی این مسئله آگاه است  اما در ادامه مطالبی بیان کرد که نشان می دهد نه تنها 
 .  می داند  نتایج اقتصادی آنرا نیز
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محاسن و برتریهای دیگری که اهمیت سیاسی دارد و با ملی کردن صنعت نفت تامین خواهد شد »

 این است که:
نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته و شهدای از آن را   (1  دولت و ملت از اعمال 

 اندبه عرض مجلس شورای ملی رساندم مصون خواهد م  13۲9آذر   1۲در مجلس یکشنبه  

برای تقاضای این قبیل امتیازات که با استقالل و تمامیت مملکت ۲  بهانه ای  ( سایر کشورها هم 
نخواهد داشت  (۸9-9  .:1369  ،ای) خامه. متعرض است 

 

 سیاست های اقتصادی دولت ملی دکتر محمد مصدق

نخست   شود  می  تقسیم  قسمت  دو  به  مصدق  دکتر  دولت  اقتصادی  های  اول   4سیاست  ماه 

پایان مرداد آن سال و بازگشت از سفر آمریکا و شرکت در   1330او که از اردیبهشت    حکومت تا 
باقیمانده دوران حکومت تا  ماه  4در    133۲مرداد    ۲۸جلسه شورای امنیت سازمان ملل بود و دوم 

بر همان منوال سابق بوده و بخشی از  اول دوران زمامداری دکتر مصدق وضعیت اقتصادی کشور 

ناچ غیر ضروری می شد دولت همچنان برای ذخیره  لوازم و کاالهای  یز ارزی کشور صرف واردات 

نرخ گواهینامه ارزی جهت کاالهای ضروری هر لیره  ریال  ۲1واردات این اجناس ارز می فروشد و 
لیره    5/7و هر دالر   غیر ضروری هر  برای کاالهای  نرخ   ۲5/16ریال و هر دالر   5/45ریال و این 

این مبلغ را برای گواهینامه ارزی کاالهای غیر ضروری  1330تیر  30تی در تاریخ ریال است و ح

 (91.  :1369  ،ایکاهش نیز می دهد )خامه
اما به سرعت با وخیم شدن وضع اقتصادی کشور دولت ناچار به تغییر سیاست های اقتصادی خود 

اسب با منافع ملی کشور می شود و از اواخر مرداد تا اواخر آذر یک سیاست اقتصادی درست و من

آن  اهم  که  روبروست  اقتصادی  مشکالت  با  مصدق  دکتر  دولت  مقطع  این  در  کند  می  ترسیم 

 عبارتند از:
نفت که موجب کمبود ارز و عدم تعادل موازنه پرداخت های   -1 قطع درآمد ارزی کشور از محل 

 .  کشور می شد

بی رویه واردات کاال د  -۲ بازرگانی خارجی افزایش  کاهش روز افزون صادرات و   ،ر گذشتهبحران 
کسری فاحش بازرگانی خارجی که اینها نیز موجب کمبوداند و عدم تعادل موازنه پرداخت ها را در 

 . پی داشت

بود و در عین   -3 بازرگانی  بحران  بحران و رکود صنایع و انحطاط کشاورزی که تا حدود معلول 

 .  کردحال بر روی آن اثر می گذاشت و آنرا تشدید می 
کاهش   -4 و  گذشته  در  بار  و  بند  بی  استخدام  از  ناشی  که  دولت  بودجه  افزون  روز  کسری 

بحران بازرگانی و اقتصادی بود  .  درآمدهای دولت در اثر 

بودجه دولت از راه وام تورم و افزایش روزافزون قیمت-5 به طور عمده معلول جبران کسر  ها که 
 . گرفتن از بانک ملی بود

 کشاورزان به شهرها مهاجرت عظیم -6
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به حجم مشکالت فوق و تنگناهای دیگری که بر اثر اقدامات انتقام جویانه انگلیس پیش  با توجه 

 (1۲1:  13۸9،  )آبراهامیان)ب(  .آمد وظایف اقتصادی عمده دولت ملی به شرح زیر بود
 جبران کمبود ارز و تامین ارز ضروری و تامین تعادل موازنه پرداخت ها  -1

برای رفع بحران و رکود بازرگانی و اقتصادی  -۲  کوشش 

 رفع کسری بودجه و ایجاد بودجه ای متعادل  -3
برای مهار کردن تورم  -4  کوشش 

 ماه دوم زمامداری دکتر مصدق به شرح زیر بوده: 4خطوط اصلی سیاست اقتصادی دولت در 

شهریور مقرر شد  4ضروری از تشویق و افزایش صادرات و محدود کردن و کاهش واردات غیر   -1

)قند ضروری  بسیار  کاالهای  برای  فقط  دولت  به   ،که  نرخ رسمی  به  لوازم صنعتی(  قماش دار و 
غیر   ۲/۲5اضافه   برای کاالهای  بانکهای دولتی از فروش ارز  بفروشد و  ارز  گواهینامه  بهای  ریال 

کاالهای غیر ضروری مجبور  در نتیجه وارد کنندگان .ضروری و تصفیه اسناد آنها خود داری کنند

نیاز از بازار آزاد شدند هم ارز ریال  %70دولت برای تشویق صادرات اجازه داد تا  .به تهیه ارز مورد 
پرداخت شود نتیجه طبیعی به صادر کنندگان معتبر  پرداخت  به شکل پیش  نرخ رسمی  این  به 

به صادرات و کاهش میزان واردات بود در نتیجه در مصرف ذخیره ارزی  تصمیمات افزایش تمایل 

 .  عمل آمد و در عین حال بر درآمد دولت از محل فروش ارز افزوده می شد  کشور صرفه جویی به

 تهیه ارز الزم و تعادل موازنه پرداخت ها:  -۲
 دولت در تهیه ارز به دو نکته توجه می کرد:

   .( تا آنجایی که ممکن است از امکانات داخلی استفاده کند1 

 .  صورت ضرورت استفاده از منابع خارجی زیر بار شرایط اسارت بار نرود ( در۲ 
قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می داد    1330مرداد   31الف( در این راستا دولت در  

پشتوانه ارزی را جهت رفع مضیقه ارزی کشور مصرف   14 موجود در حساب  ارز  از  لیره  میلیون 

نیمی از   به  نزدیک  یعنی  کند  میلیون ریال صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی   600این مبلغ 

(100  ( بودجه  برنامه و  به سازمان  میلیون ریال( شد تا صرف سرمایه   500میلیون ریال( و وام 
گذاری و صنعت و کشاورزی کشور شود که از طرفی موجب رونق بازار و باال رفتن تقاضا می شد و 

نیز اف  (94:  1369 ،ای)خامه .گذاشت موجب تورم شودداد و نمیزایش نمیاز طرف دیگر عرضه را 

دالر از صندوق بین المللی پول دریافت نمود و معادل آنرا به شکل  000/750/۸ب( دولت مبلغ  
بود و  نگرفت و صرفاً یک مبادله ارزی  به آن تعلق  نداشته و سود  عنوان وام  ریال کرد این مبلغ 

لمللی    ۲۸4ادل  کالً مع  1330دولت در سال   میلیون ریال از صندوق بین المللی پول و بانک بین ا

 . ترمیم و توسعه که وابسته به آن بود دریافت داشت

به سوی معامالت پایاپای سعی در کاهش نیاز کشور  ج( دولت ملی یا هدایت بازرگانی خارجی شود 
نمود پایاپای داشت قبل از این نیز ایران با شوروی آلمان و فرانسه قرار  .به ارز  دولت دکتر   .دادهای 

نمود تا با کشورهای بیشتری این چنین روابطی را برقرار نماید لذا بالفاصله مذاکرات  مصدق سعی 
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ایتالیا و ژاپن انجام   ،عراق  ،مجارستان ،لهستان  ،افغانستان  ،هندوستان ،پاکستان  ،با کشورهای سوئد

لهستان پایان سال در مورد   .  لیا و مجارستان به نتیجه رسیدایتا  ،شد و پیش از 
و واردات از    1330میلیون ریال در سال   901به    13۲9میلیون در   ۲4صادرات ایران به شوروی از 

لها از   .میلیون ریال رسید  ۸07میلیون ریال به    3۲9 همچنین صادرات ایران به آلمان در همان سا

میلیون ریال رسید    7۲9لیون ریال به  می  360میلیون ریال و واردات از    ۸35میلیون ریال به    4۲5
 (9۸:  1369 ،ای)خامه  .در مقابل واردات از کشورهای انگلیس و آمریکا کاهش یافت

 رفع کسری بودجه و کوشش برای تعادل آن:  -3

به بعد کسری بودجه شدیدی را نشان میداد خلع ید از شرکت نفت انگلیس    1۲۲0بودجه دولت از 

بیکاری   موجب  ایران  بود  61545در  بر دوش  بار سنگینی  که تامین حقوق آنها  شد  دکتر   .نفر 
نویسد که مبلغ   در خاطرات خود می  بودجه شرکت ملی   ۲49مصدق  بابت کسر  میلیون تومان 

 .  نفت پرداخت کرده است

نشریات درآمد دولت را در این    1355که توسط مرکز آمار ایران در سال    1330بودجه واقعی سال 
 .میلیون ریال نشان می دهد 549میلیارد و  9میلیون ریال و هزینه آنرا   5۲۲میلیارد و    9سال  

با انتشار   1330دولت در سال   از افزایش حجم اسکناسهای در گردش اجتناب کرد و سعی کرد 

داری کردند و  خود  آن  خرید  از  ثروتمندان  اما  کند  مرتفع  را  خود  کمبودهای  ملی  قرضه  اوراق 

نیز   با این وصف  حزب توده  میلیون تومان از این اوراق توسط هواداران   50خرید آنرا تحریم کرد 
 .  جبهه ملی خریداری شد

به گرفتن وام از بانک ملی شد که در این رویکرد نیز از مشاهده   1331اما در سال   دولت مجبور 

 .www. jamaran) ..  اقتصاد دانان بخصوص مشاوره با دکتر شاخت معمار اقتصاد آلمان بهره برد

ir) 

: دولت در   -4 برای مهار کردن تورم  ماه اول حکومت خود وامی از بانک ملی دریافت  1۸کوشش 

میلیون تومان از   31۲  –  1331نکرد و حجم اسکناس در گردش را تغییر نداد و در نیمه دوم سال  

گوت دریافت  بانک ملی و آنهم بعد از مشاوره با اقتصاد دانان معروفی مانند دکتر شناخت و کامی
برای جلوگیری از اثرات تورمی به دولت توصیه کردند که  ندانسته و  کرد که این میزان را تورم زا 

 .  موقتاً از افشای آن خود داری کند

به اقدامات اقتصادی دیگر نیز دست   133۲مرداد   ۲۸دکتر مصدق در باقیمانده مدت زمامداری تا 
 زد که به ترتیب عبارتند از:

 .  صادرات و جلوگیری از واردات کاالهای غیر ضروری که شامل مواد زیر بودافزایش    -1

کاالهای  واردات  به  ارز  دادن  اختصاص  و  خارجی  بازرگانی  بندی  سهمیه  در  نظر  تجدید  الف( 

 ضروری
 (1331دیمان    30ب( ایجاد و تاسیس بانک صادرات به منظور تشویق و توسعه صادرات )مصوب  

پایاپ بازرگانی  گسترش  با این ج(  موازنه تجاری ایران  افزایش  موجب  که  رنگی  کشورهای  با  ای 

 105-106ص   .کشورها گردید
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 گسترش و بهبود کشاورزی:  -۲ 

 الف( افزایش سرمایه بانک کشاورزی به مبلغ یکصد میلیون ریال
 ب( کمک های سازمان برنامه و بودجه و سازمانهای دیگر به کشاورزان

به کشاورزیج( کمکهای »اصل چهار   ترومن» 

شاه امالك  بازستاندن  در    ،د(  مصدق  به   19دکتر  نمود تا امالکی را که  اردیبهشت شاه را وادار 
از دولت گرفته بود به دولت پس دهد )اینها امالك غصب شده توسط    13۲۸تیر   ۲0موجب قانون  

 رضاخان بودند(

ی به وزارت کشاورزی« و الیحة الغا  ه( تصویب لوایحی مانند الیحه» انتقال امالك و خالصجات دولت

  . : 1369 ،ایعوارضی در دهات و الیحه » ازدیا و سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی«)خامه
107-106) 

در بخشهای صنایع و معادن  -3 ساختمانی  کارهای  و  تولید  نقل و ارتباطات  ،گسترش   ،حمل و 

 مسکن و 
 غیره

 .  و موسسات تولیدی تعطیل شده یا در حال رکود کوشش برای بازگشایی کارخانه ها  الف(

تخصیص   فروش    500ب(  محل  )از  ریال  لیره( و بخش عمده ای از    14میلیون   500میلیون 

میلیون ریال حاصل از انتشار اوراق قرضه ملی به کارهای عمرانی مانند حفر تونل کوهرنگ و ادامه  
 نهای مختلفسد در استا 6سد دیگر و آغاز کار   3عملیات ساختمانی  

پاورپوینت ارائه شده جدول آن ارائه گردیه است  .  (.  ج( گسترش بهره برداری از معادن )که در 

های  بیمه  ایران  در  بار  نخستین  برای  که  است  تذکر  به  الزم   : کارگران  حقوق  از  حمایت  د( 
و آئینامه مجازات   گردید  اجرا  و  تهیه  مصدق  دکتر  دولت  توسط  کارگران  متخلفین از اجتماعی 

کمیسیون دادگستری مجلس و الیحه قانونی »بیمه های اجتماعی    1330تیر   19قانون کار مصوب  

 (3:  139۲، )میثمی  .از ثمرات دولت ملی بود  1331مرداد    ۲0کارگران« مصوب 

بودجه و ایجاد تعادل در آن مجموعه قوانین مصوبه در این مدت   -4 کسری  رفع  برای  کوشش 
 نشان  

دو که  داشته که مهمترین آنان میدهد  گوناگون  طریق  از  خود  درآمدهای  افزایش  در  سعی  لت 

لوایح زیر:  عبارت بودند از تصویب و اجرای 
غیر کشاورزی« الیحه قانونی » ثبت اراضی موات اطراف شهر  بر اراضی  مالیات   « قانونی  الیحه 

غیر تهران« ال  ،تهران« یحه قانونی »تسویه حساب الیحه قانونی »ثبت اراضی موات اطراف شهرهای 

 (7:  13۸5، )رمادان . ..مالیاتهای معوقه« و

برای بهبود سطح زندگی طبقات زحمتکش  -5  کوشش 
پوشاك  که در طول مدت حکومت دکتر مصدق هزینه مسکن و  دهد  می  نشان  شده  ارائه  آمار 

نیافت و او با تصویب قوانینی همچون قانون » کمک ترمیم کاهش یافته و نرخ تورم چندان افزایش 
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)مصوب   ( و قانون » اضافه حقوق مستخدمین جزو 1330خرداد    1۲حقوق دبیران و آموزگاران« 

 (۲7:  13۸۲،  )فرقانی  .دون پایه«
 . ( سعی در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار فرو دست جامعه نمود1331اسفند   15)مصوب  

 .  زا نیز نبودند سیاست اقتصادی ذکر شد در عین آنکه ضد رکود بودند تورم  5مجموعه   -6

 ؛1331  یماهدر د شمال یالتش و یرانیانحصار کشت یازامت یدبر تمد یمبن  یردّ درخواست شورو -

 

 گیری نتیجه

از آنچه تا کنون بیان گردید چنین بر می آید که دولت دکتر محمد مصدق هیچگاه گمان نمی برد  

نمایند و در خوشبینانه  بصورت کامل تحریم  نفت ایران را  پیمانان آن  که دولت انگلستان و هم 

ه   ب ترین حالت گمان می کردند که مهندسان انگلیسی پاالیشگاه آبادان را ترك کرده و صدور نفت 
برنامه اقتصادی مدون در  نداشتن  بود از طرف دیگر  ماه اول زمامداری  4شکل خام میسر خواهد 

مجموع وقایع روی داده دولت دکتر مصدق  .دولت ملی موجب حیف و میل ارز موجود گردیده بود

به سیاستهای اقتصادی به هم پیوسته ای آورد که تحت عنوان »اقتصاد  را مجبور گرداند که روی 

نفت ایران ثبت گردیده است  بدون نهضت ملی شدن  تاریخ  در  اما دولت و شخص دکتر   .نفت« 
(  ۲30:  137۲محمد مصدق می دانستند که چاره ای جز حل مسئله نفت وجود ندارد )کاتوزیان ,,

بهبود وضعیت معیشتی جامعه بود اما  چه هدف ایشان ارتقا وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و 

از تصور وی موجب گشت تا بازی به گونه ای مغایر با پیش بینی های او پیش وقوع تغیراتی فراتر  
بر سر کار آمدن دولت چرچیل در انگلستان که بر خالف دولت کارگری حاضر به هیچ گونه   .برود

خالف دولت دموکرات ترومن  بر  که  آیزنهاور  آمدن  سرکار  بر  آن  با  همزمان  و  نبود  ای  مذاکره 

نسب به دولت ایران و شخص دکتر مصدق نداشت )بیلاحساس دوستانه ای  : 137۲ ،لوئیس –ت 

بزرگ  .(475 شرکتهای  توسط  نفت  سازی  نیز موجب   ظرفیت  بود  غربی  مورد حمایت دول  که 
بروز کندتر و کم اثرتر گردد نفت در دستان ایران روز  یکسری اعما ل کم اهمیت  .گردید تا حربه 

بلوکه شدن طالی ایران در ش و عدم تصویب وام بانک جهانی به ایران و استنکاف   ورویتر مانند 

به ایران موجب گشت تا دولت به سمت اقتصاد ریاضتی حرکت کرده و  دولت آمریکا از پرداخت وام 
( به سیاست کینزی  بر سر همین امر از عوامل با رویکرد  به شکلی مخفیانه که در گیری  و البته 

و خودکشی سیاسی مجلس  نماید  (مصدق گردیددکتر    انحالل  پول  به چاپ  در کنار این   .اقدام 

دولت با چاپ اوراق قرضه ملی که مورد حمایت گروه های گسترده ای از جامعه قرار گرفت   ،لاعما

نیاورد() بدست  علت عدم حمایت طبقه متمول چندان موفقیتی  به  بی   ،اما  جلوگیری از واردات 
با دیگر کشورها تشویق صادرات  ،  رویه محصوالت تجمالتی پایاپای  محصوالت زراعتی و مبادالت 

به راه یابی  با دست  وکوشش کرد تا  نمود  اقتصادی  محاصره  شکستن  در  نفت سعی  های جانبی 

بفروشد به مشتریان دیگر  نبود()  ایران را  نهایت مشاهده میکنیم که   .که عملی موفقیت آمیز  در 
به ا اقدام  بومی  های  سرمایه  به  اتکا  با  بر خالف دولت  بازار داخلی کشورنمود که  یجاد ثبات در 

به آمار های منتشره تا حد زیادی در این راه به موفقیت دست یافت بنا  زیاده  .شایعات مخالفان و 
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که موجب تضعیف ائتالف ملی  . ..بقایی و ،مکی ،خواهی های برخی از عناصر داخلی مانند کاشانی

بسیج کل های حزب توده و  شکنی  کار  نیروهای حامی استبداد موجب گردید تا دولت گردید  یه 
گردد استراتژیکی  خطاهای  دچار  به انحالل مجلس هفدهم اشاره   .ملی  که از جمله آنان میتوان 

نباید فراموش کرد که همانگونه که کاتوزیان اشاره کرده است دولت چرچیل از  با این وصف  نمود 

بروی هر گ ،همان ابتدای برسرکارآمدن خود ه  در را  ب ونه گفتگو با دولت مصدق بسته بود و تصمیم 
 .  سرنگونی دولت او حتی بسیار پیش از خطاهای دولت گرفته شده بود

نمود که رویکرد دموکراتیک دولت نکته تاکید  بر این  باید  پایان  جلوگیری از انحصاری کردن  ،در 

به ایشان و از همه مه دهی  رانت  و  قدرت  ارکان  دست  در  اساسی  پشتیبانی طبقه کاالهای  متر 

بسیاری از برجسته ترین و صادقترین مردان  ) فهرست تکنوکراتهای حامی دولت  تکنوکرات صالح 
بر می گیرد( از مهمترین عوامل موفقیت دولت  30و  ۲0علم و دانش دهه   ملی دکتر  ایران را در 

دولت ملی دکتر  نگارنده بر آن است که خطاها و اشتباهات .مصدق در این راه به حساب می آیند

محمد مصدق اگرچه گاه آنچنان اسفبار بود که به گفته مرحوم خلیل ملکی این اشتباهات موجب 
در هر حال  .رفتن بسوی جهنم می شده اماباید این خطاها ر ا نیز در پرتو شرایط تاریخی سنجید

بیش و پیش از هرمی پای فشارد که دولت ملی دکتر محمد مصدق  باور  بر این  دولتی در   توان 

برای آیندگان به حساب می آید محکی که    .تاریخ معاصر ایران نام نیک بجای گذاشته و محکی از 

 .  کشدحافظه دیر باور ایرانی به سختی سیاستمداری را به عیار او بر می
مجموعد تار  ینگاه  ،ر  نقش  چهار  یخیبه  و  سال  دو  طول  در  مصدق  پر   ماه  دکتر  حکومت 

 دفاع از حقوق ملت یگرم او برا یکه صدا  یدوران  یکه در تمام  کندیروشن می  خوببه  ،اشتالطم

  یادانآب  ،یمال سیاست  ،یموازنه منف ،موضوع؛ نفت  پنجین از ا  خارج یاکلمه انداختیم  ینطن یرانا
نراند  یمل  یتو حاکم  یاستس نه ،مصدق شد  یگموجب جاودانه  چه کهآن  یدبدون ترد  .بر زبان 

 و از جان  یفداکار  بلکه ،ویی و عمران  یمال  هاییاستنفت و نه س کردن یبود و نه مل یمنفموازنه 

بندها  جهت  مبارزه  در  مصدق  یگذشتهگ پا  یاسارت  یپاره کردن  بر دست و  ملت   ینا  یبود که 

بسته وقف ا  اشیزندگ  مصدق  کهینا  یجهنت  .بودند  مظلوم  اما   ،کرد  یرانا  یمل  یتحاکم  یجادرا 
 . پاره کرد ،بود یدهچه را که او تنتمام آن اشیداخل به کمک کارگزارن استعمار افسوس که
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 نابع و مراجعم

)  ،آبراهامیان انقالب  .(137۸یرواند  دو  بین  محمدی    .ایران  گل  احمد  محمد ابراهیم   -ترجمه: 

 چاپ چهارم   ،نشرنی  ،تهران ،فتاحی

 تهران: ،ی ولیالییفتاح براهیممحمد ا ؛ترجمه ،مدرن  یرانا  یختار  ،(13۸9)یرواند  ،یان)الف(آبراهام

 .  5چ ،ین
جامعه  ،(13۸9یرواند)  ،آبراهامیان)ب( بر  درآمدی  انقالب:  دو  بین  ایران ایران  سیاسی  شناسی 

 .  17چ ،تهران: نی  ،ترجمه؛ احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ولیالیی ،معاصر

چاپ   ،نشر نی  ،تهران، ترجمه: محمد ایراهیم فتاحی  .تاریخ ایران مدرن  .(13۸9یرواند ) ،آبراهامیان
 چهارم

علوم س  ،(1374)مینو  ،رادافشاریی و  عل  ،یآقابخش تهران: مرکز اطالعات و مدارك  ،یاسیفرهنگ 

 . یرانا  یعلم
 .  تهران: نی  ،جامعه امن در گفتمان خاتمی  ،( 1379)محمدرضا ،تاجیک

 چاپ اول ،شرکت سهامی انتشار، تهران  .اقتصاد بدون نفت  .(1369انور)  ،خامه ای 

 .  پاژنگ :تهران  ،دوم یبزرگ در جنگ جهان یهاو قدرت  یرانا  ،(136۸یرج)ا ،یذوق

تا   16صص   ،49ش ،معرفت  مجله ،حق توسعه در حقوق بشر معاصر  یگاهجا  ،(13۸0مسعود ) ،یراع
۲7  . 

روشن حجازی  ،رحیمی  و  محمد   ،(1393محمدکاظم)  ،حسن  سقوط  و  ظهور  تطبیقی  مطالعه 
نفت در ایران نهضت ملی  مرسی در انقالب مصر و  محمد  و  پژوهشنامه انقالب   ،مصدق  فصلنامه 

 .  79-9۸صص  ،1۲ش ،3س  ،اسالمی

ناتوان  ،(13۸5حسین)  ،رمادان مسند  بر  مشروطیتمصدق  نهاد  اقتص  ،ترین  دنیای   ،ادروزنامه 

 .  1045ش

 .  تهران: گام نو ،نیروهای مذهبی در بستر حرکت نهضت ملی  ،(13۸4علی) ،رهنما
 چاپ اول   ،نشر تاخ  -انتشارات ایران مهر  ،تهران  .جبهه ملی ایران  . (137۸کوروش) ،زعیم

 . مهر یرانا: تهران ،یرانا  یمل  جبهه  ،(137۸کوروش) ،یمزع

علمی  تهران: مرکز پژوهش ،توسعه یافتگی ایرانعقالنیت و آینده    ،(13۸0محمود) ،القلمسریع های 
 .  و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

های فصلنامه پژوهش  ،بررسی نقش و جایگاه حسین فاطمی در جبهه ملی  ،(1393رامین) ،صادقی

 .  1-1۸  ،33ش ،6س  ،علوم انسانی

 ،1376پس از خرداد  یراندر ا  یاسیتوسعه س  ،(13۸۸)مهرنوش  ،راهبر  مهدی و  ،یسرمد  یعباس
 .  ۲۸0-۲59صص  ،10ش ،فصلنامه سیاست

 .  علم  :تهران، یرانپنجاه سال نفت ا  ،(13۸4ی)مصطف ،فاتح

س  ،(13۸۲ی)مهد  محمد  ،یفرقان توسعه  گفتمان  ا  یاسیتحول  خاتم  یراندر  تا  مشروطه   ،یاز 
 .  35  -1۸صص  ،54ش  ،فصلنامه رسانه
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پس از  یهاتا سال یهاز صفو یرانا یتحوالت اجتماع یخمقاومت شکننده: تار  ،(13۸7)جان  ،فوران

 .  رساتهران:    ،یناحمد تد  ؛ترجمه  ،یانقالب اسالم
علی)  ،کاتوزیان  موسسه خدمات  ،تهران ،ترجمه: احمد تدین .مصدق و نبرد قدرت .(1371محمد 

 چاپ اول  ،فرهنگی رسا

 چاپ اول ،نشر مرکز  ،تهران  .ملیاستبداد ,دموکراسی و نهضت    . (137۲محمد علی)  ،کاتوزیان 
علی)  ،کاتوزیان ترجمه:  .اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی  .(137۲محمد 

 چاپ دوم ،نشر مرکز  ،تهران  ،کامبیز عزیزی –محمد رضا نفیسی 

 . روزنامه مظفر: تهران ،1ج  ،در مجلس چهاردهم یموازنه منف  یاستس  ،(13۲7ین)حس  ،استوان یک

)  ،بیل  –ویلیام راجر    ،لویس  ترجمه: عبدالرضا   .ناسیونالیسم ایرانی  .نفت  .مصدق  .(137۲جیمز 
 چاپ سوم ،نشر گفتار  ،تهران  ،کاوه بیات –هوشنگ مهدوی 

 یاز کودتا تا انقالب اسالم  یرانا  ینقش ملو    یخارج  یاستس  یریگجهت  ،(137۸ابراهیم)  ،متقی
 .  177-۲06صص  ،19ش  ،نامه مفید  ،133۲-1357 یرانا

 . ۲چ،  امریکا: شرکت کتاب  ،نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق  ،(13۸۸جالل) ،متینی

مصدق  ،(1377محسن)  ،چیمدیرشانه زمامداری  دوران  در  ایران  خارجی  دوفصلنامه   ،سیاست 

 .  ۸4-95صص  ،131-13۲ش ش ،اقتصادی–اطالعات سیاسی 

علل تکوین جنبش ملی شدن صنعت نفت بر اساس   ،(1394علی)  ،حسین و ابراهیمی  ،مسعودنیا
 .  ۲77-۲99صص ،3ش  ،7د ،شناسی تاریخیفصلنامه جامعه ،نظریه محرومیت نسبی

 .  11/9/13۲  ،79جلسه  ،یمل یمشروح مذاکرات مجلس شورا

 چاپ هفتم  ،انتشارات علمی  ،تهران  .خاطرات و تالمات مصدق  .( 137۲محمد) ،مصدق
 . تهران: امیرکبیر ،1ج  ،فرهنگ فارسی  ،(1364محمد) ،معین

 .  یعلم :تهران ،5ج  ،1331  یورتا شهر  1330از آذرماه   ینهضت مل  یهاسال  ،(1370ین)حس ،یمک

نهم اس  ینهضت مل  یهاسال  ،(1377ین)حس ،یمک  .  یعلم :تهران ،7ج  ،133۲ند تا مرداد فاز 

-لطف اله میثمی در گفت   ،جامعه مدنی باید جایگزین جامعه مدنی شود  ،( 139۲لطف اله) ،میثمی
 .  1714ش ،روزنامه شرق  ،وگو با شرق

جامعه  ،(1390داوود)  ،نادمی اجتماعیبررسی  سرمایة  فرهنگ  ،شناختی  برگ   ،۲3ش  ،فصلنامه 

 .  ۸-35صص
 .  ۲0-۲3صص  ،90ش ،جله گزارشم  ،نفت و سیاست موازنه منفی  ،مصدق  ،(1377پرویز) ،ورجاوند

انتشارات   ،تهران، ترجمه: باجالن فرخی  .راج بریتانیایی و ناسیونالیسم هندی  . (1360مالکولم)،  یاپ

 مازیار
 


