بررسی تئوریک نقش طبقه متوسط جدید در
تحقق گذار به دموکراسی در جنبش ملی نفت

1

*
دکتر احمد ساعی
**
دکتر فریدون اکبرزاده

واحد علوم و تحقیقات

چكيده
بهطور کلی ،پایگاه اجتماعی ،کنشگران و گفتمان دموکراسیخواه حاکم در جنبش ملی نفت در اختیار طبقه متوسط
جدید بود .در جنبش مزبور ،طبقه متوسط جدید زمینه ساختاری یا پایگاه اجتماعی اصلی گذار بود که در شرایط خاص
تاریخی ( )1328-32که در حوزه سیاست ،الگوی مناسبات میان کنشگران سیاسی حاکم جهت گذار بهدموکراسی
مساعد بود برای تحقق آن اقدام ورزید .در این سالها طبقه متوسط جدید از طریق تأسیس جبهه ملی و بهدست
گرفتن قدرت دولتی توانست مراحل اول و دوم فرایند گذار را که «شکست اقتدارگرایان» و «تقویت نهادهای
دموکراتیک» بود ،محقق نماید ،لیکن بهدلیل مواجه شدن با چالشها و موانع گوناگون نتوانست سومین مرحله آن را
که «تحکیم و تثبیت نهادهای دموکراتیک» بود بهانجام رساند؛ در نتیجه ،فرایند دموکراتیزاسیون بهصورت کامل طی
نشد و متعاقب آن« ،اقتدارگرایی» مجددا ً ویژگی نظام سیاسی حاکم بر جامعه ایران گردید.
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طبقه متوسط ،طبقه متوسط جدید ،جامعه مدنی ،گذار بهدموکراسی ،کنشگران سیاسی ،کنشگران اجتماعی .
* دانشیار ،عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران.
** دانشآموخته مقطع دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 .1جنبش ملی نفت از دو وجه ناسیونالیستی (ضداستعماری) و لیبرال دموکراتیک برخوردار بود .موضوع این مقاله ،ناظر بر وجه دوم جنبش
مزبور است که طبقه متوسط جدید ،کارگزار اصلی اجرای آن بود.
2. Middle class
3. New middle class
4. Civil society
5. Transition to democracy
6. Political actors
7. Social actors
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مقدمه

بدون شک گذار از استبداد و اقتدارگرایی و تحقق دموکراسی ،از ویژگیهای اصلی حیات سیاسی ایرانیان طی صد
سال اخیر بوده است .امواج گوناگون انقالب مشروطه ،جنبش ملی نفت ،انقالب اسالمی و جنبش دوم خرداد ،1376
همگی دستیابی بهاین هدف را دنبال کرده ،آن را در ردیف غایات اصلی خود قرار داده بودند.
در انقالب مشروطه ،دموکراتیزاسیون در قالب آزادیخواهی ،ترقیخواهی ،قانونگرایی ،مشروط ساختن قدرت
پادشاه بهقانون اساسی ،برقراری نظام سلطنتی مشروطه و استقرار دموکراسی پارلمانی؛ در جنبش ملی نفت ،در
تقویت دموکراسی پارلمانی ،مشروطسازی قدرت پادشاه بهقانون اساسی و اینکه شاه باید سلطنت کند نه حکومت
و استقاللطلبی؛ در انقالب اسالمی ،در چهارچوب آزادی ،استقالل و نفی نظام سلطنتی؛ و باالخره در جنبش دوم
برابری مدنی و مشروطسازی اختیارات
خرداد  ،1376در قانونگرایی ،تأکید بر حقوق و آزادیهای مدنی افراد،
ِ
حاکمان بهقانون اساسی و جامعه مدنی ،تجلی پیدا کرد .از سوی دیگر سیاست ،جامعه ،اقتصاد ،تاریخ و فرهنگ
در ایران واجد مشخصههایی بوده که پویشهای مزبور را نهتنها با چالش ،بلکه ناکام ساخته و در نتیجه متعاقب
هرکدام از آنها ،اشکال جدیدی از اقتدارگرایی ،جایگزین اشکال قبلی شده است.
پژوهش حاضر ،از میان تحوالت مذکور ،جنبش ملی نفت را موضوع مطالعه خود قرار داده و در صدد است
نقش و عملکرد طبقه متوسط جدید را در تحقق فرایند گذار بهدموکراسی در آن جنبش بر اساس نظریهای علمی
در حوزه جامعهشناسی سیاسی بررسی و تحلیل نماید .بر این اساس ،منطق و اندیشه حاکم بر این پژوهش ،مطالعه
تحوالت درونی از یکسو و زمینهها و کارگزاران مبارزات طبقاتی و سیاسی از سوی دیگر ،در جنبش ملی نفت است.
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بيان مسئله
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مسئله يا دغدغه اصلي اين پژوهش تبيين و تحليل نقش و عملكرد طبقه متوسط جديد در گذار بهدموكراسي
در جنبش دموكراتيك ملي نفت بر اساس نظريهاي علمي در حوزه جامعهشناسي سياسي (رهيافت تلفيقي گذار)
است .در اين چارچوب ،منظور از طبقه متوسط جديد گروههايي است كه عمدت ًا محصول دوران مدرن بوده و
خود در پيشبرد آن نقش داشتهاند ،بهعالوه ميزان تأثيرگذاريش بر پويش تحوالت سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي ،روز بهروز افزايش يافته و ديوانيان ،روشنفكران ،صاحبان مشاغل آزاد مانند
پزشكان ،حقوقدانان ،وكال ،مهندسان ،نويسندگان و هنرمندان اجزای اصلي آن را تشكيل ميدهد و منظور از گذار
بهدموكراسي فرايند تغييرات سياسي در جهت دموكراتيكسازي رژيم اقتدارگراست .اين فرايند از سه مرحله گذر
ميكند :فروپاشي رژيم اقتدارگرا ،شكلگيري رژيم دموكراتيك يا گذار دموكراتيك و تحكيم ،تثبيت و نهادينگي
ساختارها و نهادهاي دموكراتيك .از آنجا كه جنبش دموكراتيك ملي نفت دنباله يا ادامه مشروطيت و غايت
نهايي آن جنبش ،تحكيم ساختارهاي دموكراتيك بوده است ،گذار بهدموكراسي در آن جنبش نيز بايد متناسب
با ويژگيهاي خاص و حوادث زمينهاي آن تأويل و تفسير شود .بنابراين بهجاي شكست رژيم اقتدارگرا از مفهوم
شكست اقتدارگرايان و بهجاي گذار دموكراتيك از تقويت ساختارها و نهادهاي دموكراتيك استفاده خواهيم كرد.
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براساس مطالب فوق و در راستاي مسئله پژوهش ،پرسش اصلي عبارت است از« :آيا در جنبش ملي نفت طبقه متوسط
جديد توانست فرآيند يا مراحل سهگانه گذار بهدموكراسي را محقق سازد؟» و فرضيه در نظر گرفته شده براي آن
عبارتست از «در جنبش ملي نفت طبقه متوسط جديد كه پايگاه اجتماعي گذار بهدموكراسي بود توانست در شرايط
مساعد سياسي با شكست اقتدارگرايان و تقويت نهادهاي دموكراتيك مراحل اول و دوم فرآيند گذار را محقق نمايد،
ليكن بهدليل مواجه شدن با چالشها و موانع گوناگون نتوانست سومين مرحله آن را كه تحكيم و تثبيت نهادهاي
دموكراتيك بود بهانجام رساند».
با توجه بهفرضيه پژوهش ،طبقه متوسط جديد متغير مستقل و تحقق يافتن مراحل اول و دوم فرآيند گذار
بهدموكراسي و عدم تحقق مرحله سوم آن متغير وابسته با تابع ميباشد.
در ادامه در چارچوب موضوع ،مسئله ،سؤال و فرضيه پژوهش ،نخست دستگاه نظري پژوهش را ارائه و سپس
در قالب آن بهتجزيه و تحليل موضوع تحقيق خواهيم پرداخت.

چارچوب نظری و تئوریک پژوهش

نظری مناسب ،تئوریها و نظریههای مربوط به «دموکراتیزاسیون» را از
در این مبحث جهت دستیابی بهچارچوب
ِ
طریق مراجعه سازمانیافته بهمتنهای علمی ،جمعآوری و مهمترین آنها را طبقهبندی نموده تا زمینه را برای تدوین
قالب تئوریک مناسب با مسئله پژوهش آماده کنیم .بر این اساس مطالب این مبحث در سه قسمت ارائه میشوند:
در قسمت نخست ،مهمترین و اصلیترین مفاهیم پژوهش یعنی «طبقه متوسط جدید»« ،جامعه مدنی» و «گذار
بهدموکراسی» که مفاهیم پایهای پژوهش هستند مورد بررسی قرار میگیرند؛ سپس در قسمت دوم ،بهبررسی و
تبیین فرایند دموکراتیزاسیون خواهیم پرداخت و در نهایت نیز دستگاه نظری پژوهش آورده خواهد شد ،دستگاهی
تحلیلی مبحث بعدی پژوهش را تبیین میکند.1
که فضای
ِ

بررسی و تبیین مفاهیم اصلی پژوهش

 .1توضیح اینکه او ًال در این حوزه مطالعاتی ،دستهای از نظریات وجود دارند که محور بررسی را ساختار نظام بینالملل و عوامل بیرونی
قرار میدهند و معتقدند ساختار نظام بینالملل با گرایش بهایجاد «جامعه جهانی»« ،جنبشهای حقوقبشر» « ،تأمین حقوق اقلیتها»
و  ...موجب تأثیر در انتقال نظامهای سیاسی از اقتدارگرا بهدموکراتیک خواهد شد .این نظریهها با وجود توجه بهمهمترین تحوالت،
در عین حال چندان عنایتی بهتحوالت درونی کشورها و زمینههای مبارزات سیاسی و طبقاتی در آنها نمیکنند .ثانی ًا بهدلیل اینکه
رویکرد و منطق حاکم بر پژوهش ،توجه به «ابعاد و جنبههای داخلی گذار بهدموکراسی» میباشد نظریههایی انتخاب گردیدهاند
که بهاین ابعاد پرداخته باشند .بر این اساس ،دو رهیافت «توسعه سیاسی» و «گذار بهدموکراسی» که هر دو در این چارچوب بهفرایند
دموکراتیزاسیون و زمینهها ،کارگزاران و موانع آن پرداختهاند مورد استفاده قرار گرفته و در واقع بهعنوان پشتوانههای تئوریک مباحث
پژوهش در نظر گرفته شدهاند .در این نظریهها ،هم بر «نقش سیاسی» طبقه متوسط جدید در حرکت بهسمت دموکراسی یا دموکراتیک
ساختن حاکمیت اقتدارگرا تأکید شده و هم از «موانع پیش روی دموکراسی» سخن گفته میشود.
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طبقه متوسط جدید
اصطالح طبقه متوسط جدید ،نخستین بار توسط «امیل لدرر» جامعهشناس آلمانی در مقالهای تحت عنوان «مشکل
()1
کارمندان جدید حقوقبگیر و پایههای نظری و آماری» بهکار رفت؛ و از دهه  1950در ادبیات جامعهشناسان
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امریکایی بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت .تعاریفی که از سوی صاحبنظران در رابطه با طبقه مزبور عنوان
شده است ،بر عدم وجود اتفاقنظر میان آنها داللت دارد ،اما همگی بر نقش این طبقه در تحوالت سیاسی ـ اجتماعی
تأکید دارند .اکثر «نظریهپردازان انتقادی» 1و تحلیلگران مسائل اجتماعی مانند «سی رایت میلز»« ،رالف دارندورف»،
«سیمور مارتین لیپست»« ،مانفرد هالپرن»« ،ساموئل هانتینگتون»« ،موریس هالبواکس»« ،تام باتامور» و «آنتونی
گیدنز» در بررسیهای جامعهشناسانه خود از طبقه متوسط جدید با عناوین مختلفی همچون «یقه سپیدان»« ،2نخبگان
جدید»« ،3طبقه متوسط شهری»« ،4طبقه کارگر جدید» 5نام برده و نقش آنان را در تحوالت سیاسی و اجتماعی،
مورد بررسی قرار دادهاند)2(.
با در نظر گرفتن تعاریفی که هر یک از نظریهپردازان فوق از طبقه متوسط جدید ارائه دادهاند و تعاریف دیگر
نظریهپردازان که جهت جلوگیری از اطاله کالم نامی از آنها برده نشده ،میتوان برای طبقه متوسط جدید ویژگیها
و مشخصههایی بهقرار ذیل ذکر کرد:
1ـ این طبقه ،نتیجه یا محصول انتقال جوامع بهعصر جدید است.
2ـ بهدلیل منشأ متفاوت اقتصادی و اجتماعی ،اعضای این طبقه نامتجانس میباشند .تمام نیروهای اجتماعی
باسواد و تحصیلکرده شهری یعنی صاحبان مشاغلی چون دیوانیان یا حقوقبگیران حکومتی ،حقوقدانان،
پزشکان ،مهندسان ،وکال ،استادان دانشگاه ،تکنیسینها ،مدیران و غیره ،همگی جزو این طبقه محسوب
()3
میشوند؛ بهعبارت دیگر «ترکیب اصلی این طبقه را روشنفکران و دیوانیان تشکیل میدهند».
3ـ اعضای این طبقه روز بهروز در حال افزایش هستند.
4ـ طبقه متوسط جدید در ایجاد نوسازی اقتصادی ـ اجتماعی و تحوالت فرهنگی ـ سیاسی جامعه ،نقش زیادی
داشته ،هدف اصلیاش سوق دادن جامعه بهسمت اقتضائات عصر مدرن میباشد.
با توجه بهتعاریف ،ویژگیها و مشخصاتی که برای طبقه متوسط جدید آورده شد ،بهتعریف این طبقه در پژوهش
حاضر میپردازیم« :طبقه متوسط جدید شامل گروههایی است که عمدت ًا محصول دوران مدرن بوده و خود در

106

پیشبرد آن نقش داشته است؛ بهعالوه میزان تأثیرگذاریش بر پویش تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،چه از
نظر کمی و چه از نظر کیفی ،روز بهروز افزایش یافته و دیوانیان ،روشنفکران ،صاحبان مشاغل آزاد مانند پزشکان،
حقوقدانان ،وکال ،مهندسان ،نویسندگان و هنرمندان اجزای اصلی آن را تشکیل میدهند».
جامعه مدنی
طبقه متوسط جدید در جنبش ملی نفت ،تقاضاها و عالیق سیاسی خود را از طریق تشکلها و نهادهای سیاسی و
مدنی تعقیب میکرد« .جامعه مدنی» در حقیقت مکانیسم عمل و حضور این طبقه در زندگی سیاسی ،طی جنبش
مزبور بود .بر این اساس شناخت جامعه مدنی و تبیین و تعریف آن ضرورت دارد.
1. Critical Theoritiener
2. Wite Collar
3. New Elites
4. New Middle Civic
5. New Working Class
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جامعه مدنی مفهومی است که در ادبیات سیاسی غرب مطرح شده و در حوزههای گوناگون دارای معانی متفاوتی
()4
است .در علوم اجتماعی و جامعهشناسی سیاسی که پژوهش در چارچوب آن قرار دارد ،جامعه مدنی نوعی شیوه زندگی
و نمادی از پیشرفت تمدن بشری است؛ حوزهای از روابط است که خارج از دخالت قدرت سیاسی قرار دارد و مجموعهای
از تشکلهای خصوصی و نهادهای مشارکت قانونی را در برمیگیرد که میان دولت و جامعه مستقر هستند .در این
رویکرد ،جامعه مدنی ناظر بر سازمانها ،نیروها ،طبقات ،گروهها ،انجمنها ،مطبوعات ،سندیکاها ،احزاب و اجتماعات
مستقل ،متکثر و متنوعی است که در عین استقالل از دولت ،رابطه میان حاکمان و مردم را تنظیم ،تعدیل و مشروعیت
()5
میدهند .این تشکلها مجرای ورود شهروندان بهعرصه سیاست یا حوزه سیاست هستند یا میتوانند باشند.
مفهوم جامعه مدنی در این پژوهش بهدلیل ماهیت آن ،که در چارچوب تعاریف جامعهشناسی سیاسی قرار دارد
بهمعنای فوق در نظر گرفته شده و در واقع حوزه میان طبقه متوسط جدید و دولت قلمداد میشود.
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گذار بهدموکراسی (دموکراتیزاسیون)
سومین مفهوم اصلی پژوهش که مورد بررسی قرار میگیرد مفهوم گذار بهدموکراسی یا دموکراتیزاسیون است ،زیرا
هدف و گفتمان حاکم بر طبقه متوسط جدید در جنبش ملی نفت ،فعلیت بخشیدن بهآن بوده است .بر این اساس در
ادامه تالش خواهیم کرد تا تعریفی از این مفهوم ارائه دهیم ،اما پیش از آن الزم است منظور خود را از دموکراسی
روشن نماییم.
در این پژوهش ،دموکراسی بهمنزله شیوهای از حکومت و نوعی ساختار برای نظام سیاسی مطرح است؛ بر این
اساس دموکراسی بهعنوان شکلی از حکومت ،بر پایه مقاصدی که حکومت در پیش میگیرد و برحسب منابع قدرت
حکومت و شیوه و روال کاری که در تشکیل حکومت بهکار گرفته شده است ،تعریف میشود .در این شکل از حکومت،
مردم بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در گرفتن تصمیمهایی که بههمه آنها مربوط میشود ،شرکت دارند یا میتوانند
شرکت داشته باشند و حاکمان بهوسیله مردم و در چارچوب انتخابات رقابتی ،آزاد و عادالنه انتخاب میشوند و در
مقابل مردم ،مسئول و پاسخگو هستند ،برکناری و تعویض حاکمان بدون خونریزی و از طریق انتخابات و رأیگیری
ِ
امکانپذیر است و آزادیهای مدنی و سیاسی (آزادی بیان ،آزادی مطبوعات و اجازه فعالیت بهمخالفان نظام) بهرسمیت
()6
شناخته میشوند.
از این چشمانداز و در سادهترین تعریف ،گذار بهدموکراسی از لحاظ سیاسی بهمعنای استقرار حکومت انتخابی
و مسؤول ،از طریق انتخابات رقابتی ،آزاد و عادالنه میان همه نیروهای سیاسی موجود و از لحاظ اجتماعی بهمفهوم
برخورداری عموم مردم از آزادیها و حقوق مدنی و سیاسی و پیدایش انجمنها و نهادهای مدنی فعال و مؤثر است.
گذار بهدموکراسی بهاین معنا هم حاوی همه معانی و فرایندهایی است که در مفهوم و ادبیات توسعه سیاسی عنوان
میشود که از اینرو میتوان مفهوم توسعه سیاسی در ابعاد گوناگون آن را بهمفهوم «گذار بهدموکراسی» فروکاست و
()7
هم در بر گیرنده نظریههای گذار بهدموکراسی در ادبیات دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم میباشد.

بررسی و تبیین تئوریهای دموکراتیزاسیون

اصلی مطرح شده در خصوص گذار بهدموکراسی را بهاختصار بهبحث میگذاریم تا زمینه را برای
در این قسمت ،نظرات ِ
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()8

تدوین چارچوب نظری مناسب با مسئله پژوهش آماده کنیم .در این چارچوب ،در ادامه سه رهیافت «ساختاری»،
«کنشگری» و «تلفیقی» که درباره پیدایش و استقرار دموکراسی نظریهپردازی کردهاند ،بهطور مختصر بهبحث
گذاشته میشوند.
رهیافت ساختاری
این رهیافت بهویژه در ادبیات اولی ه گذار بهدموکراسی ،در دهههای  1950و  1960در قالب نظریههای نوسازی و
()9
دگرگونی سیاسی نمودار شد .تقریب ًا همه این نظریهها بر نقش تعیینکننده ساختارها بهعنوان «پیششرط» توسعه
سیاسی تأکید میکردند .از نظر آنها احتمال و امکان برقراری دموکراسی در کشورهای مختلف ،یکسان نبوده و
صرف ًا در مواردی که پیششرطهای الزم را حاصل کرده باشند ،امکانپذیر و در غیر این صورت ناممکن است.
نگرش عمومی در این رهیافت ،توجه بهعوامل محیط و تأثیر آن بر دموکراسی بوده است .در چنین دیدگاهی طبع ًا
محیط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی بر دموکراسی مؤثر تلقی میگردد و تغییر مناسب در آنها موجب تحقق و
استقرار دموکراسی میشود .بهعبارت دیگر دموکراسی در متن عوامل تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
()10
صورت میگیرد و طبع ًا نمیتواند در خأل تحقق پیدا کند.
نظریههای اقتصادی و اجتماعی (سیمور مارتین لیپست ،جیمز کلمن ،فیلیپ کاترایت ،نیدلر ،سیمپسون)،
فرهنگی (گابریل آلموند ،لوسین پای ،سیدنی وربا ،الری دیاموند) ،روانشناختی (دانیل لرنر ،اینکلس و اسمیت،
()11
دیوید مککلهلند) و تاریخی (بایندر ،الموند پاول ،لوسین پای) ،همگی در درون رهیافت ساختاری جای میگیرند.
براساس نظریههای فوق ،او ًال دموکراتیزاسیون در چارچوب نظریه «توسعه سیاسی» تعریف میشود و ثانی ًا
در نظریههای توسعه سیاسی« ،دموکراسی» یک نظام سیاسی مدرن و توسعه یافته است و دیگر اَشکال سیاسی
حکومت ،سنتی و توسعه نیافته تلقی میشوند .ثالث ًا هدف توسعه سیاسی یا دموکراتیزاسیون ،تحقق نظام سیاسی
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مزبور و آن نیز مشروط بهوقوع تحوالت عینی و ساختاری در حوزههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی جدید از جمله طبقه متوسط جدید
است و رابع ًا در متن تحوالت ساختاری در محیط اجتماعی ،نیروهای
ِ
سیاسی نو مانند دموکراسی را تعقیب میکند ،ظهور کرده و در جهت تحقق و استقرار آن میکوشد.
که ارزشهای
ِ
رهیافت کنشگری
بر طبق استدالل این پژوهش ،تحوالت در محیط پیرامون سیاست «عوامل کافی» برای وقوع دموکراتیزاسیون
نیستند بلکه «عوامل الزم» یا زمینه و پایه حرکت بهسمت دموکراسی محسوب میشوند؛ بهعبارت دیگر،
دموکراتیزاسیون عالوه بر زمینهها و ساختارها بهکنشگرانی نیاز دارد که در چارچوب آنها عمل کنند .این مهم
یعنی توجه و تأکید بر نقش کنشگران در فرایند گذار بهدموکراسی ،در رهیافت کنشگری مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است .در این رهیافت که در دهههای 1970و  1980نظریه غالب در توضیح و تبیین فرایند توسعه سیاسی و
2

1. Structural Approach
2. Application Approach
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استقرار دموکراسی بود ،بر نقش آگاهانه نیروها و کارگزاران اجتماعی و سیاسی و بهویژه طبقات اجتماعی و نخبگان
سیاسی در «پیشبرد دموکراسی» و یا «جلوگیری از آن» تأکید ورزیده میشود و عامالن و کنشگران را جایگزین
پیششرطهای ساختاری مینماید.
در رهیافت کنشگری ،نظریهپردازانی مانند برینگتون مور ،گوران تربورن و آدام پرزورسکی ،نقشی تعیینکننده
برای برخی طبقات و نیروهای اجتماعی در پیشبرد دموکراسی یا در جلوگیری از آن قائل شدهاند و افرادی همچون
دانکوارت راستو  ،فیلیپ اشمیتر و گیلمر اودانل بر نقش نخبگان حاکم تأکید کردهاند و آن را در کانون توجه خود
قرار دادهاند .از نظر گروه نخست ،دموکراسی محصول کنش نیروها و کارگزاران اجتماعی خاصی است که با منافع
و عالیق برخی طبقات هماهنگی دارد و در مقابل برخی نیروها و طبقات اجتماعی دیگر از حیث منافع اقتصادی،
عالیق فکری و شیوه زیست با آن سازشی ندارند و بهمقابله با آن میپردازند .تاریخ گسترش دموکراسی نشان
میدهد که طبقات متوسط سنتی ،اغلب از دشمنان عمده دموکراسی بودهاند ،در مقابل طبقات متوسط جدید همواره
پشتیبان آن بهشمار آمدهاند .از نظر گروه دوم که رویکرد غالب در رهیافت کنشگرا هم میباشد منافع ،استراتژیها،
تصورات نخبگان سیاسی و صورتبندی درونی نخبگان حاکم «عاملی برای گذار بهدموکراسی» یا «مانعی بر سر
راه گذار» میباشد .از نظر آنها گذار از باال بهواسطه مداخله و یا توافق نخبگان ،راه امنتری نسبت بهگذار از پایین
()12
بهواسطه مداخله تودهها میباشد.
رویهم رفته در رهیافت کنشگری ،او ًال عرصه سیاست روبنایی نبوده و برای آن در مقابل محیط پیرامونش،
شأن و جایگاهی مستقل قائل است؛ ثانی ًا برخالف رهیافت ساختاری که بهزمینههای ساختاری موفقیت یا شکست
گذار بهدموکراسی میپردازد ،بهنقش کنشگران و بازیگران اجتماعی و سیاسی در رابطه با آن پرداخته میشود .بر
این اساس در نگاه نظریهپردازان کنشگرا ،استقرار یا شکست دموکراسی محصول عمل عامالن تاریخی (طبقات
اجتماعی ـ نخبگان سیاسی) است.
در پایان و در یک نتیجهگیری کلی از مباحث مربوط بهدو رهیافت ساختارگرا و کنشگرا باید گفت :نظریههایی
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که بر مؤلفههای ساختاری تأکید میکنند موانع و فرصتهای ساختاری را که کنشگران در چارچوب آنها فعالیت
میکنند بهخوبی نشان میدهند و نیز میتوانند فشارهایی را که برای استقرار دموکراسی یا امتناع و شکست آن
ایجاد شده ،توضیح دهند ،اما این رهیافت از توضیح نقش کنشگران عاجز است .همین امر ضرورت بر آمدن
رهیافتی کنشمحور را بیش از پیش آشکار ساخت ،اما این رهیافت ،موقعیت کنشگران و بهویژه الیت سیاسی را
چنان تبیین مینمود که گویی آنها در خأل تصمیمگیری میکنند و بهعمل میپردازند .کاستیهای هر دو رهیافت
(ساختارگرا و کنشگرا) زمینه را برای ظهور نظریههای چند بُعدی و ترکیبی فراهم ساخت؛ نظریههایی که هم زمینههای
ساختاری و هم کنشگران (الیت و غیرالیت) و نقش آنها در پیشبرد یا شکست دموکراسی ،توأمان توجه میکنند.
رهیافت تلفیقی
بیتوجهی رهیافتهای ساختارگرا بهکنشگران اجتماعی و سیاسی و رهیافت کنشگرا بهزمینههایی که طبقات
1

1. Integrational Approach
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اجتماعی و نخبگان سیاسی در آن عمل میکنند ،راه را برای ظهور نظریههای چند بُعدی هموار کرد .این نظریهها
کوشیدهاند کاستیها و کمبودهای رهیافتهای پیشین را در ادبیات دموکراتیزاسیون بر طرف سازند .بر این اساس
از یکسو بهزمینههای ساختاری که کنشگران در آن عمل میکنند ،میپردازند و از سوی دیگر بر نقش عامالن و
بازیگران اجتماعی و سیاسی در فرایند گذار بهدموکراسی تأکید مینمایند .تری کارل ،خوان لینز ،آلفرد استپان و
ساموئل هانتینگتون از جمله نظریهپردازانی هستند که هم بر نقش کنشگران و هم بر عوامل اقتصادی ـ اجتماعی
در جریان گذار بهدموکراسی تأکید بسیاری دارند .در ادامه بهمنظور شناساندن این رهیافت ،نظریه هانتینگتون
بهاختصار آورده میشود.
هانتینگتون در کتاب «موج سوم :گذار بهدموکراسی در پایان سده بیستم» در تحلیل موج سوم گذار که بهنظر
او از سال  1974آغاز شده ،تالش کرده است زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و بینالمللی را بهانضمام نقش
()13
بازیگران اجتماعی و سیاسی ،ترکیب نموده و نظریهای چند بُعدی یا تلفیقی برای دموکراتیزاسیون ارائه دهد.
بهنظر هانتینگتون عوامل مهم مؤثر در گذار بهدموکراسی در موج سوم را باید در توسعه اقتصادی کشورها
یافت .فرایند توسعه و رشد اقتصادی از نوعی که در برگیرنده رشد و گسترش صنعت و تولید واقعی باشد بهظهور
اقتصاد متنوع ،پیچیده و نوینی میانجامد که اداره آن بهشیوهای اقتدارطلبانه ،بهنحو فزایندهای دشوار میشود .از
قدرت خارج از چارچوبه دولت بهوجود میآورد و
نظر او توسعه اقتصادی در وهله اول منابع جدیدی از ثروت و
ِ
واگذاری بخشی از تصمیمگیری را از جانب دولت ،ضروری میسازد .در مرحله بعد ،توسعه اقتصادی ،سطوح آموزش
را باال میبرد .ویژگیهای فرهنگی افراد آموزشیافته با فرهنگ دموکراتیک مناسبت نزدیک دارد .در مرحله سوم،
توسعه اقتصادی با توزیع گستردهتر منابع بین گروههای اجتماعی ،تضادها را کاهش میدهد و به امکان سازش و
()14
همبستگی اجتماعی میانجامد.
از نظر هانتینگتون ،توسعه اقتصادی بهگسترش طبقه متوسط جدید میانجامد .با گسترش طبقه متوسط جدید،
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نابرابریهای اجتماعی کاهش مییابد و شکاف میان توده فقرا و الیگارشی ثروتمند کمتر میشود و بدینسان
اکثریت مؤثر الزم برای دموکراسی فراهم میآید .بنا بر شواهد موجود ،نیروهای اجتماعی فعال و هوادار دموکراسی
و عامل گذار بهآن در موج سوم ،از درون طبقات متوسط شهری برخاستهاند .از برزیل و آرژانتین گرفته تا اسپانیا،
سیاسی برخاسته از آن ،پیشتاز جنبش دموکراسی
تایوان ،کره جنوبی و فیلیپین ،طبقه متوسط جدید و نیروهای
ِ
بودهاند.
با اینحال ،پیدایش طبقه متوسط جدید و فعالیت نیروهای سیاسی آن ،خود بهخود و بهتنهایی بهپیدایش
دموکراسی نمیانجامد .در اینجا او بهمؤلفه بعدی یعنی «نخبگان سیاسی» و رابطه آن با دموکراسی میپردازد .از
نظر هانتینگتون ،تحقق دموکراسی نیازمند پیدایش نخبگان حاکم منعطف در ساخت قدرت سیاسی است تا هم
امکان سازش و توافق میان آنها و نهادهای اجتماعی جدید وجود داشته باشد و هم انجام کنش سیاسی توسط
نیروهای اجتماعی جدید امکانپذیر باشد.
بهطورکلی در نظریه هانتینگتون ،ترکیبی از زمینههای ساختاری (توسعه اقتصادی و ظهور طبقه متوسط جدید)
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کارگزاران اجتماعی (نیروهای برخاسته از طبقه متوسط جدید) و سیاسی (نخبگان حاکم) ،عوامل اصلی گذار
بهدموکراسی در موج سوم تلقی میشوند .بهعبارت دیگر ،در نظریه هانتینگتون عوامل اقتصادی و اجتماعی،
کنشگران غیر الیت و کنشگران الیت ،تمام ًا در گذار بهدموکراسی در موج سوم نقش داشتهاند.
ِ
از اینروی همچنان که مالحظه میگردد ،رهیافت تلفیقی در عین حال که بازگشت بهنظریههای ساختارگرا
نیست ،اما عوامل ساختاری را وارد تحلیل خود میکند؛ بهعالوه کنشگران اعم از طبقات ،نیروهای اجتماعی
و نخبگان سیاسی نیز در این تحلیل حضور دارند .بهعبارت دیگر در رهیافت تلفیقی بهمنظور تحلیل فرایند
دموکراتیزاسیون ،هم بهنقش کنشگران و هم بهزمینههایی که آنها در چارچوب آن بهکنش میپردازند ،اهمیت داده
میشود.

بررسی و تبیین دستگاه نظری پژوهش

چنانچه در آغاز این مبحث گفتیم ،تبیین تئوریک پژوهش نیازمند دستیابی بهیک چارچوب نظری مناسب است.
بنابراین انتخاب مناسبترین تئوری از میان تئوریهای موجود یا تئوریسازی ،یکی از مراحل مهم تحقیق علمی
()15
است .داوری در خصوص انتخاب یا کنار گذاشتن تئوریها با معیار توان تبیینی انجام میشود .بهاین فرایند
()16
«عقالنیت علمی» بهمعنای استدالل نقادانه اطالق میشود .در اینجا هدف ،آزمون تئوری نیست ،بلکه یافتن تئوری
یا تئوریهایی است که بهمسئله نزدیکتر و از قدرت بیشتری در تبیین آن برخوردار باشد.
چنانکه گفتیم در رهیافت ساختاری ،استقرار دموکراسی یا امتناع و شکست آن ،تابع تحوالت عینی و ساختاری
در حوزههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .اما این تغییرات چگونه منجر بهتحقق یا عدم تحقق
دموکراسی میشوند ،قادر بهپاسخگویی نیست .از طرف دیگر ،در رهیافت کنشگرا که بهنقش بازیگران اجتماعی
و سیاسی در رابطه با موفقیت یا شکست گذار بهدموکراسی پرداخته میشود بهزمینههای ساختاری که کنشگران
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در چارچوب آن عمل میکنند ،توجه نشده و از آنها غافل است .کاستیها و کمبودهای هر دو رهیافت باعث شد
که هیچیک از آنها بهتنهایی نتواند پشتوانه تئوریک مناسبی برای پژوهش باشند .این مهم ما را بهسمت رهیافت
تلفیقی هدایت نمود؛ رهیافتی که در آن ،هم بهساختارها و هم بهکنشگران در عرصه اجتماع و سیاست در رابطه با
توفیق یا عدم توفیق فرایند گذار بهدموکراسی اهمیت داده میشود.
اصلی نظری پژوهش ،رهیافت
بر این اساس و با توجه بهموضوع ،سؤال اصلی و فرضیه پژوهش ،پشتوانه
ِ
تلفیقی (چند بُعدی) که آمیزهای از رهیافتهای ساختاری و کنشگری است ،میباشد .توجه بهنقش عوامل اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی یا زمینهها و پیششرطهای ساختاری و همچنین نقش طبقات اجتماعی و نخبگان سیاسی
منطقی دستگاه
یا کنشگران در تحوالت سیاسی ،از ویژگیهای اصلی این نظریه است .در این چارچوب ،ساختار
ِ
نظری پژوهش بهصورت ذیل ارائه میشود:
الف) از لحاظ اجتماعی ،مدرنیزاسیون در ایران طی دوره  1304-20منجر بهظهور و پیدایش «زمینه و پایه
ساختاری» دموکراتیزاسیون (طبقه متوسط جدید) شد .افراد این طبقه بهعنوان انسانهای نو و مدرن،
ِ
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ارزشی نو از جمله مشارکت نهادمند در نظام سیاسی ،آزادی مدنی
از آگاهی سیاسی برخوردار بودند و توقعات
ِ
و دموکراتیزه شدن زندگی سیاسی را خواهان بودند.
ب) طبقه متوسط جدید در جنبش ملی نفت «کارگزار اجتماعی» دموکراتیزاسیون بود .این طبقه از طریق تأسیس
سازمانها و تشکلهای مدنی و سیاسی بهسمت تحقق ارزشها ،مطالبات و منافع سیاسی خود (دموکراتیزاسیون)
حرکت کرد.
ج) طبقه متوسط جدید در سالهای  1328-32یعنی در شرایطی که «الگوی مناسبات میان کنشگران سیاسی»
برای گذار مساعد بود ،گذار بهدموکراسی را بهصورت ناقص ،از طریق شکست اقتدارگرایان و تقویت نهادهای
دموکراتیک انجام داد( .نمودار )1
نمودار 1
1ـ متغیر ساختاری:
2ـ متغیر کنشگری:
3ـ متغیر کنشگری:
گذار محدود (ناقص)
به دموکراسی
کنشگران برآمده از طبقه متوسط جدید
فقدان یکپارچگی و انسجام میان نخبگان سیاسی حاکم
طبقه متوسط جدید پایگاه اجتماعی گذار به دموکراسی
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طبقه متوسط جدید و گذار بهدموکراسی در جنبش ملی نفت

در این مبحث ،عملکرد طبقه متوسط جدید در تحقق گذار بهدموکراسی در چارچوب رهیافت تلفیقی که پشتوانه
تئوریک پژوهش است ،تبیین و تحلیل میشود .بر این اساس در قسمت نخست ،بهچگونگی ظهور و گسترش
ساختاری گذار بهدموکراسی ،در قسمت دوم بهنقش کنشگران سیاسی حاکم و
طبقه متوسط جدید بهعنوان زمینه
ِ
سرانجام در قسمت سوم بهنقش و عملکرد کنشگران برآمده از طبقه متوسط جدید در گذار بهدموکراسی در جنبش
ملی نفت پرداخته میشود.

طبقه متوسط جدید ،زمینه ساختاری گذار بهدموکراسی
112

بررسی و تحلیل چگونگی دگرگونی در قشربندی اجتماعی و ساختار طبقاتی جامعه ایران و هویتیابی و گسترش
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1. State Capitalism
2. Commercial Monopolize
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طبقه متوسط جدید در اثر آن ،بهعنوان زمینه ساختاری گذار بهدموکراسی در جنبش ملی نفت ،موضوع مطالب این
قسمت میباشد.
براساس الگوی نظری ارائه شده توسط برینگتون مور در کتاب «ریشههای اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی»،
یکی از سه راه اصلی و کالسیک نوسازی ،توسعه اقتصادی و انباشت سرمایه ـ که ناشی از تجربه کشورهای آلمان و
نوسازی محافظهکارانه یا انقالب از باالست که در آن بهعلت ضعف انگیزه طبقات
ژاپن در این زمینه میباشد ـ راه
ِ
()17
پیروزی انقالب از
قدرت اقتدارطلب وظیفه اصالح و نوسازی را بر عهده میگیرد .بهنظر مور،
اجتماعی ،دستگاه
ِ
ِ
باال و اصالحات محافظهکارانه ،نیازمند شرایط ویژهای میباشد :نخست اینکه اینگونه اصالحات نیازمند حاکم یا
رهبری نیرومند است که بتواند عناصر ارتجاعی را سرکوب یا بهدنبال خود بکشاند؛ دوم اینکه حاکم یا رهبر بایستی
دستگاه دیوانی نیرومند و بهویژه دستگاه نظامی و پلیسی وسیعی بهوجود آورد و یا در اختیار داشته باشد تا بدان
وسیله خود را از شر ارتجاعیون و نیز عناصر رادیکال در جامعه فارغ سازد ،خالصه اینکه حاکم و حکومتش باید از
()18
جامعه و نیروهای اجتماعی ،استقالل داشته باشد.
در چارچوب نظریه مور ،ایران در عصر پهلوی اول ،با توجه بهعقبماندگی اقتصادی در عصر قاجاریه و نیز عدم
پیدایش گروههای نوساز و اصالحطلب نیرومند که ناشی از عوامل و دالیل گوناگون مانند ضعف جامعه و طبقات
اجتماعی ،ضعف مالکیت ،دخالت قدرتهای خارجی ،جنگ جهانی اول ،زوال دولت مرکزی ،ظهور نیروهای گریز از
مرکز ،فقدان امنیت و وحدت ملی و وقوع شورشهای محلی و قومی بوده ،همچون برخی دیگر از کشورهایی که از
فرایند توسعه جهانی عقب مانده بودند بهراه انقالب از باال یا بهتعبیر دیگر اصالحات محافظهکارانه افتاد که نتیجه
سیاسی این راه نوسازی ،پیدایش ساخت قدرت اقتدارطلب در قالب دولت مطلقه در عصر پهلوی بود .این دولت
پی آن بود تا جامعه و اقتصاد ایران را از صورتبندی سنتی و ماقبل سرمایهدارانه بهصورتبندی مدرن
مطلقه در ِ
و سرمایهدارانه گذار دهد و از این حیث برخی کار ویژههای زیربنایی را در حوزههای اقتصادی و اجتماعی بهعمل
آورد که نوسازی و توسعه اقتصادی در حوزههای ارتباطات و حمل و نقل ،امور مالی و بانکداری ،صنعتی و بهویژه
صنایع سنگین و اصالحات اجتماعی گسترده مانند مبارزه با قبیلهگرایی و از میان برداشتن قدرتهای محلی و
نیمهمستقل عشایری جهت ادغام آنها در چارچوب دولت ملی ،تحدید قدرت خوانین و رؤسای عشایر ،منحل کردن
تشکیالت ایلی و عشایری و اسکان قبایل و ایالت ،عرفی ساختن نظام قضایی و آموزشی ،دگرگونی در وضعیت
شهرها و رشد کمی و کیفی آنها ،اقدام برای بهبود موقعیت زنان و اصالح نظام آموزش عمومی و مالی ،از جمله
()19
مهمترین آنها بهشمار میرود.
سیاستهای نوسازانه رضا شاه در حوزههای گوناگون ،تأثیرات شگرفی بر صورتبندی طبقاتی ایران بر
جای نهاد .در این دوره ،طبقه حاکم زمیندار در اثر مصادره زمین ،کاهش رشد كشاورزي و تمركز منابع قدرت،
تا حدود زيادي قدرت و نفوذ سياسي خود را از دست داد و يك طبق ه قدرتمند و جديد از زمينداران شامل ارتش
و بوروكراتها از طريق ارتباطاتِ نزديك با دربار بهوجود آمد .از سوي ديگر ،طبق ه متوسط سنتي كه بازاريان و
روحانيان را دربر ميگرفت ،آسيبهاي زيادي ديد .سرمايهداري دولتي 1و ايجاد انحصارات تجاري ،2بازاريان را

113

بررسی تئوریک نقش طبقه متوسط جدید در تحقق گذار به دموکراسی در جنبش ملی نفت

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

بيش از پيش ضعيف و موجبات نارضايتي گسترده آنها را فراهم ساخت .اصالحات غيرديني ،بخصوص در زمينههاي
حقوقي و قضايي مانند اقتباس از قوانين غربي و تأسيس محاكم عرفي ،نقش شرع اسالم را در حيات اجتماعي
كاهش داد و موجب خروج بسياري از مناصب قضايي از دست روحانيون شد .بهعالوه با اصالحات آموزشي،
()20
حوزههاي علميه نيز اهميت سابق خود را از دست دادند .همچنين در اين دوره ،در نتيج ه گسترش طبق ه زميندار،
فشار بر دهقانان افزايش يافت و در مجموع وضعيت آنان رضايتبخش نبود؛ هيچ اقدامي در جهت بهبود شرايط كار
و زندگي آنها صورت نگرفت .ناكامي دولت در انجام اصالحات ارضي و وضع قوانيني بهسود مالكان ،باعث حفظ
و تقويت مناسبات اجتماعي قديمي و ا ِعمال فشار بيشتر بر كشاورزان از سوي مالكان شد .توقع دولت از دهقانان،
چه بهصورت وضع مالياتهاي جديد و چه بهصورت خدمت نظام وظيفه ،نسبت بهگذشته بيشتر شد.
مهمترین و اساسيترين تحول در ساختار اجتماعي اين دوره ،پيدايش طبقات اجتماعي مدرن از جمله طبقه
كارگر صنعتي و طبقه متوسط جديد بود؛ «همزمان با اجراي برنامههاي توسعه صنعتي و گسترش كارخانجات،
يك طبقه كارگر صنعتي در دهه  1310شكل گرفت كه البته از شرايط كارمزدهاي پايين ،ساعات كار زياد ،وضع
()21
مالياتهاي گزاف بر كاالهاي مصرفي ،انتقال اجباري كارگران و شرايط نامساعد كاري ،ناراضي بودند ».با وجود
اين ،بهعلت انحالل و سركوب اتحاديههاي كارگري و صنفي و ا ِعمال فشارهاي شديد سياسي ،اين طبقه بقاي
خود را بر مبارزه (سياسي) ترجيح ميداد.
در كنار تحول مزبور ،بدون شك چشمگيرترين دگرگوني در ساختار طبقاتي اين دوره ،آن بود كه «طبقهاي
()22
شروع بهتشكيل شدن و هويت يافتن نمود كه آن طبقه معروف بهطبق ه متوسط جديد شد» كه اعضاي اصلي آن
را روشنفكران ،روزنامهنگاران ،افسران ارتش ،حقوقدانان ،آموزگاران ،پزشكان ،نويسندگان و كارمندان ،تشكيل
ميدادند .اما سؤال اساسي در اين زمينه ،چرايي گسترش و هويت يافتن طبقه متوسط جديد در دور ه رضاشاه است؛
اينكه اين طبقه بنا بهچه داليلي توانست بهعنوان يك طبقه ،در ساختار اجتماعي ايران مطرح شود؟
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در پاسخ بهسؤال فوق بايد گفت از آنجايي كه رضاشاه پس از رسيدن بهپادشاهي ،قدرت خود را بر سه پاي ه
ارتش مدرن ،بوروكراسي مدرن و حمايت دربار قرار داده بود ،لذا از همان آغاز سلطنت ،بهمدرنسازي ارتش و
ديوانساالري پرداخت .اما هم ارتش و هم ديوانساالري نوين ،نيازمند مديران و نيروهاي متخصص ،بوروكرات
و تكنوكرات بودند؛ كساني كه بتوانند اين اصالحات مدرن را بهانجام برسانند .اين نيروها داراي تحصيالت جديد
و مدرن بودند حال آنكه ساختار آموزشي كشور ،هرچند كه در اواخر دوره قاجار تغييرات عمدهاي (از نظر كمي و
بوروكراسي دولتي در اثر اصالحات
كيفي) كرده بود ولي توان پاسخگويي بهنياز گسترده و روزافزون بخش ارتش و
ِ
جديد را نداشت .نتيجه اينكه حيات دو ركن از اركان سهگانه پادشاهي رضاشاه ،مبتني بر بخش آموزش كشور شد.
لذا خواسته يا ناخواسته ،ساختار آموزشي بايد دچار تغييرات اساسي در جهت تأمين نيازمنديهاي جديد دولت ميشد.
با انجام اصالحات گسترده در اين حوزه ،قشر تحصيلكردهاي شروع بههويت يافتن نمود كه در واقع نيروي
محركه اصالحات دولت در بسياري از بخشهاي ديگر بهويژه ارتش و ديوانساالري بود .البته بخشهاي صنعتي،
مالي و قضايي نيز نياز روزافزوني بهاين نيروي كار تحصيلكرده پيدا كرده بودند و از آن سود ميبردند« .دولتهاي
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عصر مشروطيت اعم از اينكه تحت تأثير تحوالت فزاينده فرهنگي و تكنولوژيك غرب قرار گرفته بودند و يا اينكه
عوامل و شرايط داخلي ،آنان را بهنوسازي همهجانبه اقتصادي و اجتماعي سوق ميداد ،مجبور بودند جهت تأمين
دستخوش دگرگوني ايران ،بهتأسيس مراكز آموزش عالي و عمومي
نيروهاي انساني مناسب و كارآمد براي جامعه
ِ
اقدام بِورزند .لذا نخست نظام آموزشي بهطور اساسي تغيير كرد و از شكل خصوصي ـ مكتبخانهاي ،بهنظام
ت آموزشي كشور تا 12برابر افزايش
آموزشي دولتي ـ اجباري تبديل شد .در بين سالهاي  1305تا  ،1320ظرفي 
يافت .بين سالهاي  1300تا  1320تعداد مدارس ابتدايي ،از  432به  2407واحد مدرس ه دولتي افزايش يافت
و تعداد دبيرستانها از  33به  299واحد رسيد .در سال ( 1320سال سقوط رضاشاه) بيش از 10هزار دانشآموز،
ديپلم گرفته بودند و بيش از  65هزار نفر ،آموزش ابتدايي را تمام كرده بودند .در طول  16سال سلطنت رضاشاه،
عالوه بر مدارس و دبيرستانها 8 ،دانشسراي تربيت معلم و هنرستان با كمك آلمانيها در شهرهاي بزرگ ايران
()23
تأسيس شد».
بهعالوه بر طبق قانوني كه از مجلس شوراي ملي ايران گذشت ،دولت موظف شد ساالنه  100نفر از
فارغالتحصيالن ممتاز دبيرستانها را براي ادامه تحصيل ،بهخارج از كشور بفرستد .افرادي كه بهاينترتيب در خارج
از كشور تحصيل كرده بودند هنگام بازگشت بهكشور ،در دبيرستانها و هنرستانها مشغول بهكار شدند و همچنين
در تأسيس دانشگاه تهران در سال  ، 1313كمك شاياني نمودند .در سال  1329بالغ بر  500نفر از فارغالتحصيالن
بورسيه خارج از كشور بهوطن بازگشته و  450نفر نيز مشغول اتمام تحصيالت خود بودند)24(.
يكي ديگر از اعضاي طبق ه متوسط جديد در كنار تحصيلكردگان ،شامل نيروهايي ميشوند كه بهعنوان
سياسي حكومتي ،مشغول بهكار هستند .در سالهاي سلطنت رضاشاه،
حقوقبگير ،در بوروكراسيهاي اداري ،مالي و
ِ
تغييرات مهمي در اين زمينه صورت گرفت .در اين دوره ديوانساالري ،فوقالعاده گسترش يافت و مشاغل
دولتي بهكنترل طبقه متوسط جدي ِد تحصيلكرده درآمد .بهتدريج مستوفيان قديمي ،ميرزاهاي موروثي و وزيران
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مركزنشين فاقد تجربه و كارايي الزم ،توسط هزاران كارمند تماموقت ،در 10وزارتخانه امور خارجه ،جنگ ،عدليه،
ِ
راه ،معارف ،تجارت ،پست و تلگراف ،كشاورزي ،صنايع و كشور جايگزين شدند و تعداد كارمندان از  20هزار نفر
كشوري پيشين از بين رفت و تقسيمات جديدي با  11استان 49 ،
به 250هزار نفر در سال 1320رسيد .تقسيمات
ِ
()25
شهرستان و بخشها و دهستانهاي متعدد ،جاي آنرا گرفت.
بهاين ترتيب در سالهاي سلطنت پهلوي اول و بهسبب اصالحات نوسازانه ،طبقه متوسط جديد شامل
حقوقبگيران دولت بههمراه تحصيلكردگان ،بهسرعت رشد كردند و بهيكي از اركان اصلي در صورتبندي اجتماعي
ايران تبديل شدند .افراد اين طبقه ،اعم از تحصيلكردگان و ديوانيان ،وجود رضاشاه را براي جلوگيري از گسترش
هرج و مرج و تجزيه ايران و نيز انجام اصالحات ،ضروري ميدانستند و بدينخاطر در اين راه چه لشكري و چه
كشوري ،بهاو كمكهاي شاياني كردند و نقش مهم و مؤثري در روند نوسازي و اصالحات در كشور ايفا كردند .از
سوي ديگر ،طبقه متوسط جديد با توجه بهنقش برجستهاي كه در فرايند اصالحات داشت خواستار مشاركت هرچه
بيشتر و سهيم شدن در نهاد دولتي و برخورداري از امتيازات سياسي و مدني بيشتري بودند؛ اما دولت رضاشاه نهتنها
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بهاين مطالبات پاسخ نداد بلكه بهسركوب آنها نيز پرداخت« .تمام كساني كه در بهقدرت رسيدن رضاشاه بهاو كمك
كرده بودند از سرهنگ آيرم و تيمورتاش گرفته تا سردار اسعد بختياري ،عبدالحسين ديبا و محمدعلي فروغي ،تا
سال  1320يا كشته شده يا بهزندان افتادند و يا اينكه از كار بركنار شدند .رضاشاه بهكارمندان و تحصيلكردگان
حامي خود نيز رحم نكرد .هرچند كه بدون ترديد طبق ه متوسط جديد در اين دوره رشد قابل توجهي كرد و در اثر
اصالحات اجتماعي و اقتصادي ،جان تازهاي گرفت ولي چون بهآنها اجاز ه فعاليت سياسي در نهادهاي مشاركت
قانوني داده نميشد و چون گردش نخبگان ،حالت بيروني نداشت و افراد تنها بهخاطر اعتماد شخص شاه بهآنان
بهمقامات و سِ متهاي باال و عاليرتبه دست پيدا ميكردند ،بدينخاطر زماني كه رضاشاه مجبور بهترك ايران شد
()26
هيچ نيروي اجتماعي از جمله طبق ه متوسط جديد و حتي نظاميان ،حاضر بهحمايت از او نشدند».
در همين رابطه آبراهاميان در كتاب «ايران بين دو انقالب» مينويسد« :رضاشاه در حالي كه طبق ه متوسط سنتي
را بهشدت از خود متنفر ساخت ،در ميان طبق ه متوسط جديد نيز احساسات و گرايشهاي بيثبات و متغيري بهوجود
قديم اين طبقه ،نخست پشتيبان او بود
جوان طبق ه روشنفكر،
ِ
آورد .نسل ِ
مخالف منفعل ِرضاشاه بود در حالي كه نسل ِ
ولي بعدها از اينكار دست كشيد .اين مبارزان كهنهكا ِر جنگ داخلي كه در دوران نابسامان داخلي نتوانسته بودند تودهها
را بسيج كنند ،نخست از ايجاد نظام جديد ـ بهويژه آرام كردن قبايل ،عرفيسازي و تمركز قدرت دولتي ـ پشتيباني
كردند؛ ولي در ده ه  1310كه شاه قرارداد ناخوشايند نفت را امضا كرد ،حرص و طمع وي براي جمعآوري ثروت
ت هم ه احزاب سياسي از
شخصي بيشتر شد ،با افزايش هزينههاي ارتش تورم گستردهاي بهوجود آورد و با منع فعالي 
پشتيباني پرشور كاهش يافت .در سال ،1316
جمله حزب اصالحطلبان ،قدرت سياسي را منحصراً در دست گرفت ،اين
ِ
شمار كمي از اصالحطلبان پيشين در صحن ه عمومي باقي مانده بودند[ .علياكبر] داور ،وزير عدليه ،شايد بهاين دليل
كه پيشبيني ميكرد بهبهانهاي رسوا يا كشته شود خودكشي كرد؛ تقيزاده از مقام خود (سفير ايران در لندن) بركنار
شد و بهايران بازگشت؛ سليمان اسكندري پس از مدتي كوتاه كه استاندار كرمان بود در سال  1306بازنشسته شد؛
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بيمارستان يكي از زندانها درگذشت؛ تدين كه در جريان جمهوريخواهي
فرخي ،شاعر تندر ِو حزب سوسياليست در
ِ
نقش عمدهاي داشت هنگامي كه مسئل ه بودج ه اندك وزارت آموزش و بودجهي زياد وزارت جنگ را مطرح كرد از
كابينه اخراج شد و بهزندان افتاد .علي دشتي نويسند ه برجستهاي كه روزنام ه شفق سرخ او از سال  1301در خدمت
رضاشاه بود از مصونيت پارلماني محروم و در يك آسايشگاه دولتي نگهداري شد .كسروي هم بالفاصله پس از صدور
()27
داران كوچك كه شاه خلع يد كرده بود از مقام خود بركنار شد ».آبراهاميان در ادامه از قول
حكم بهنفع گروهي از زمين ِ
كسروي مينويسد« :كسروي در رشته مقاالتي كه در سال  1321منتشر شد ،ايستار و ديدگاه متغير نسل معاصر خود
را نسبت بهرضاشاه بيان ميكند .وي اقدامات رضاشاه را در تمركز دولت ،آرام كردن قبايل ،محدود كردن روحانيون،
كشف حجاب ،لغو القاب اشرافي ،اجراي نظام سربازگيري ،تضعيف قدرتهاي فئودال ،تالش براي همگون ساختن
جمعيت و تأسيس مدارس ،شهرها و صنايع جديد ،ارج مينهد؛ ولي او را بهدليل پايمال كردن قانون اساسي مشروطه،
ترجيح ارتش بر ساير نهادهاي دولتي ،گردآوري ثروت شخصي ،غارت اموال مردم ،كشتار روشنفكران مترقي و افزودن
()28
بر شكاف ميان داراها و ندارها ،سرزنش ميكند».

دکتر احمد ساعی ،دکتر فریدون اکبرزاده

در يك نتيجهگيري كلي از مباحث گفتار اول بايد گفت ،اصالحات مدرن دولت نوساز پهلوي اول ،منجر
يابي طبقه
بهتغييرات گسترده ساختاري در صورتبندي اجتماعي و طبقاتي جامعه ايران شد .پيدايش و هويت ِ
متوسط جديد در قشربندي جامعه ايران ،اساسيترين و تأثيرگذارترين تحول در اين زمينه بود .افراد اين طبقه از
لحاظ عاليق و خواستها ،هم خواهان نوسازي اقتصادي و اجتماعي جامعه و هم خواستار مشاركت در قدرت و
برخورداري از امتيازات سياسي و مدني بودند .دولت رضاشاه بهدليل اينكه الزامات و ضروريات توسعه ايجاب ميكرد
و اساس ًا خود در چارچوب آن عمل مينمود ،با بخش نخست مطالبات اين طبقه موافق بود ،بنابراين افراد طبقه
متوسط جديد كارگزاران اصلي نوسازي اداري ،صنعتي و اجتماعي جامعه گرديدند .از طرف ديگر ،دولت پهلوي با
بعدي درخواستهاي طبقه متوسط جديد نهتنها همراهي نكرد ،بلكه بهدليل ويژگيهاي ذاتي خود ،در برابر
بخش ِ
آن ايستاد .اين وضعيت موجب گشت زماني كه رضاشاه مجبور بهترك ايران شد از او پشتيباني نكرده ،بلكه از
سقوط دولت وي هم حمايت نمايند.

کنشگران سیاسی حاکم و گذار بهدموکراسی

دغدغه ما در این قسمت ،پاسخ بهاین پرسش است که چرا بهرغم اینکه طبقه متوسط جدید در دوره تاریخی 1304-20
در ساختار طبقاتی و اجتماعی جامعه ایران ،هویت پیدا کرد و کارگزار اصلی نوسازی اقتصادی ـ اجتماعی شد،
بهنیروی سیاسی تبدیل نشد و در نتیجه نتوانست بهعالیق سیاسیاش نائل آید؛ اما در دهه  1320بهنیروی سیاسی
تبدیل گردید و از طریق جنبش ملی نفت در جهت تحقق خواستههای سیاسی خود اقدام ورزید؟
چنانکه گفتیم در چارچوب رهیافت تلفیقی ،طبقه متوسط جدید اگرچه زمینه اجتماعی و اکثریت مؤثر الزم
برای گذار بهدموکراسی بهشمار میرود ،اما بهتنهایی برای تحقق آن کافی نیست .فرایند گذار ،عالوه بر طبقه
متوسط جدید ،به «شرایط سیاسی 1مناسب یا ساخت سیاسی و نخبگان حاکم منعطف» نیز نیازمند است تا در آن
شرایط ،طبقه مزبور بتواند عمل گذار بهدموکراسی را انجام دهد .در ادامه این موضوع ،مختصراً در دو دوره تاریخی
 1304-20و  1320-28مورد بررسی قرار میگیرد.

اصالحات مدرن دولت نوساز پهلوی اول ،صرف ًا منجر بهتغییر و دگرگونی در صورتبندی اجتماعی و طبقاتی جامعه
ایران نشد بلکه عالوه بر آن ،در حوزه سیاست و قدرت دولتی نیز تغییرات قابل مالحظهای پدید آورد و در اثر
آن ،نظام سیاسی جدیدی پدید آمد که با نظام سیاسی استبدادی سنتی پیش از خود تفاوتهای اساسی داشت.
()29

()30

این نظام سیاسی دارای ویژگیهایی همچون تمرکز و انباشت منابع قدرت ،ارتش و بوروکراسی مدرن ،شخصی،
()31

غیررسمی بودن سیاست و اختناق و سرکوب سیاسی بود .این ویژگیها هیچگونه مجالی برای انجام کنش جهت
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دوره اول 1304-20

گذار بهدموکراسی نمیگذاشت .تمرکز و انحصار منابع قدرت در دست حکومت ،امکان حضور در عرصه سیاست
1. Political Conditions
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را از جامعه ،گروهها و نیروهای اجتماعی میگرفت .ارتش سرکوبگر و دیوانساالری وابسته ،مانع مشارکت آزادانه
و قانونی نیروهای اجتماعی و سیاسی میگردید .شخصی ـ غیررسمی بودن قدرت سیاسی ،شاه را از هرگونه
مسئولیتپذیری و پاسخگویی در برابر مردم و گروههای سیاسی ـ اجتماعی باز میداشت و پویش تصمیمگیری را
غیرشفاف و غیر نهادمند میساخت و باالخره اختناق و سرکوب سیاسی ،سدی در مقابل مشارکت و رقابت سیاسی
و اجتماعی و جریان آزاد اطالعرسانی توسط نهادهای مدنی بود.
در مجموع در دوره رضاشاه ،گرچه در نتیجه تحوالت اجتماعی ،آموزشی و اقتصادی ،زمینه ساختاری (طبقه
متوسط جدید) دموکراسی فراهم آمد؛ اما حوزه سیاست ،قدرت دولتی و کنشگران سیاسی حاکم واجد ویژگیهایی
بود که در آن طبقه متوسط جدید امکان و توان سازماندهی بهعالیق خود را نداشت و در نتیجه نتوانست به «نیروی
سیاسی» تبدیل شود و جهت تحقق دموکراسی و نوسازی سیاسی اقدام و کنش الزم را انجام دهد .در دهه ،1320
شرایط سیاسی تغییر یافت و بهدنبال آن طبقه متوسط جدید بهعالیق سیاسی خود سازمان بخشید و از طریق نهادها
و تشکلهای مدنی و سیاسی ،برای تحقق دموکراسی اقدام ورزید.
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دوره دوم 1320-28
در دهه  ،1320گرایش اصلی سیاست و حکومت در ایران در جهت تکوین ساخت دولت مطلقه ،دچار نوعی گسست
گردید و در نتیجه منابع قدرت تا اندازه زیادی پراکنده شدند و نوعی پلورالیسم سیاسی در ساخت قدرت سیاسی
پدید آمد.
در دهه مزبور ،در ساختار قدرت سياسي ،پارلمان مهمترين نهاد سياسي كشور بهشمار ميرفت .قوه مقننه از
فرمايشي عصر استبداد ،خارج شد و حيات و اقتدار خود را بازيافت« .تالش و توانايي مجالس
قالب تشريفاتي و
ِ
اين دوره و تأثيرگذاري و ا ِعمال نظر و نظارت آنها بر قوه مجريه ،از سال  1320و در بطن تحوالت سياسي تازه
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و تجديد حيات دموكراسي و پارلمانتاريسم ،در مجلس دوره سيزدهم تبلور يافت ،ليكن تكوين دوباره قوه مقنن ه
مستقل ،قدرتمند و برخوردار از خاستگاه دموكراتيك و مردمي ،از مجلس دور ه چهاردهم در سال  1322آغاز شد
كه در واقع در چارچوب رفتار انتخاباتي متفاوت و رقابت انتخاباتي موجود در مناسبات كثرتگرايان ه تازهاي شروع
()32
بهكاركرد ».طي اين سالها نوعي توازن ميان قواي مجريه و مقننه وجود داشت .رأي اعتما ِد ضعيف مجلس
بهنخستوزيري حكيمي ( 54رأي در برابر  53رأي به مصدق) و مخالفت با برنامه حكومت او و مخالفت مجلس با
()33
برنامه حكومت جانشين حكيمي ،عبدالحسين هژير نشان از اقتدار و قدرت تأثيرگذاري قو ه مقننه طي اين سالها و
پايان دوره سيطره يكسره قوه مجريه در مناسبات سياسي كشور بود .در دهه ،1320اعالم جرم نمايندگان مجلس
عليه نخستوزيران ،مخالفت نمايندگان با برنامههاي آنان ،استيضاح نخستوزيران ،رأي عدم اعتماد بهآنان ،سقوط
كابينهها در نتيجه اين اقدامات و ساير موارد استفاده از ابزارهاي قانوني و حقوقي و اختيارات اعضاي قو ه مقننه در
برابر اعضاي قوه مجريه ،صورت ميگرفت .نمونههايي از اين موارد ،از اين قرار است :اعالم جرم عبدالقدير آزاد عليه
احمد قوام در 15شهريور ،1326اعالم جرم عبدالقدير آزاد ،سيد ابوالحسن حائريزاده ،حسين مكي ،آشتيانيزاده و
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غالمحسين رحيميان عليه عبدالحسين هژير در اول تير ،1327مخالفت  17نفر از نمايندگان با برنامههاي حكومت
قوام در  24شهريور  ،1326مخالفت حائريزاده ،دكتر عبداله معظمي ،عباس اسكندري ،رحيميان ،آشتيانيزاده و
مكي با كابينه هژير در  8تير ،1327استيضاح ابراهيم حكيمي توسط آزاد و حائريزاده در  4اسفند  ،1326استيضاح
هژير توسط آزاد در 13آبان  ،1327استيضاح محمد ساعد توسط حائريزاده ،مكي و مظفر بقايي در  23فروردين
()34
 1328و رأي عدم اعتماد  93نماينده بهكابينه ساعد در  16بهمن .1327
مباحث و مصوبات مجلس در سالهاي پس از جنگ ،با سه وج ِه مشخص ،دستآوردهاي مثبتي هستند كه
حاكي از تمايل وطندوستانه اكثر نمايندگان مجلس است .اولين وجه ،عزم راسخ مجلس در تصويب قوانيني بود كه
امكان هرچه بيشتر بازرگاني و تجاري ايران با بسياري از كشورهاي جهان را با هدف كاهش قدرت و نفوذ تاريخي
روس و انگليس در ايران فراهم ميكرد .دومين اقدا ِم بسيار حياتي در تاريخ سياسي ايران  ،رد اليح ه گس ـ گلشاييان
و بهتصويب رساندن قانون مليكردن صنعت نفت در  24اسفند  1329بود كه پنج روز بعد نيز از تصويب مجلس سنا
و توشيح شاه گذشت و بدينترتيب بهآرزوي ديرين ه ايرانيان جامه عمل پوشاند .سومين اقدام مثبتي كه مجلس
با برخورداري از حمايت مردم انجام داد ،انتخاب مصدق بهنخستوزيري و واگذاري مسئوليت اجراي قانون ملي
كردن صنعت نفت و خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران بود .طبيعي است كه قوانين مصوب مجلس چهاردهم
()35
تا هفدهم را بايد بهليست افتخارات مجلس شوراي ملي افزود.
در اين سالها ،دربار سلطنتي چندان قدرتي نداشت و بسياري از امتيازهاي خود را از دست داد .سلطنت ،نه
اختيار كامل قوه مجريه را يكسره در دست داشت و نه قوه مقننه اقتدار خود را در برابر سلطنت و قوه مجريه ،وا
نهاده بود« .در نخستين دوره ،محمدرضا شاه ،در نهادهاي عمد ه دولتي يا نفوذ كم داشت يا هيچ نفوذي نداشت.
()36
صداي او در مجلس كمتر شنيده ميشد و در مجلس بهنظرگاههاي او اعتنايي نميرفت ».در اين دوره هرچند كه
از نفوذ دربار و شاه كاسته شد اما از نظر نهادي ،نهاد سلطنت همچنان بهعنوان عاليترين مرجع سياسي ،موقعيت
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پي خروج رضاشاه از كشور ،از نفوذ دربار بسيار كاسته شد ولي از نظر نهادي جايگاه پادشاه و
خود را حفظ كرد« .در ِ
موقعيت دربار بههيچوجه دگرگون نشده بود و نبرد بر سر قدرت بهسبك سنتي و بهشيوه مسلط ادامه يافت ،نبردي
كه در روند تكوين آن ،دربار و درباريان ،مدعي اصلي بهشمار ميرفتند .در دهسال اول سلطنت محمدرضا شاه،
نهادهاي مشاركت قانوني بهفعاليت پرداختند و بسياري از احزاب و گروههاي سياسي وارد عرصه فعاليت سياسي
شدند .وجه تمايز اين دوره ،كاهش نسبي قدرت دربار بهصورت مظهر حكومت مطلقه در سيطره بر جامعه سياسي
بود ولي در اين سالها كه بهرغم ادعاي برخي پژوهشگران «دموكراسي ناقص» بوده ،دربار و نهاد سلطنت از بين
نرفت بلكه از لحاظ نهادي ،سلطنت موقعيت خود را در فرصتهاي مختلف بعدي تحكيم بخشيد و جايگاه خود را
()37
همچنان بهعنوان عاليترين مرجع براي اعطاي حمايت و نيز مقام و موقعيت ،حفظ كرد».
از سوي ديگر كابينه هم كه كانون اصلي قدرت دربار بود و بهصورت محلي درآمده بود ،قطبهاي گوناگون
قدرت ،درگيريهاي خود را بهدرون آن كشاندند كه نتيجه آن بيثباتي دائمي در اين نهاد بود« .در شانزده سال
دوره رضاشاه ،تنها  8نخستوزير 10 ،كابينه و  50وزير كه  198منصب وزارت را اشغال ميكردند بهصحنه سياسي
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وارد شدند؛ در حالي كه در سيزده سال بعدي 12 ،نخستوزير 31 ،كابينه و  148وزير كه  400پست وزارت را
در دست گرفتند ،بهميدان آمدند .بهطور ميانگين نخستوزيران ،هشتماه و كابينهها كمتر از پنجماه بر سر كار
بودند .از اين  12نخستوزير 9 ،نفر از خانوادههاي لقبدا ِر سده نوزدهم 2 ،نفر از بوروكراتهاي رضاشاه و يك تن
نيز از افسران ارتش نظامي وي انتخاب شده بودند .همچنين از  148وزير كابينه 81 ،نفر از فرزندان خانوادههاي
ثروتمند و لقبدار 13 ،نفر از تكنوكراتهای نماينده دربار 11 ،نفر از افسر ارتش و  8تن نيز از كارگزاران ثروتمند
()38
غيربازاري بودند».
قوه قضاييه نيز بهموازات قوه مقننه در اين دوره ،از سالمت و صالبت الزم برخوردار شد و با رفع سيطره
ساختارها و دستگاههاي سياسي ـ اداري بر آن و كسب اعتبار و اقتدار كافي در مسير تحوالت دموكراتيك جاري
قرار گرفت.
رویهم رفته چنانچه مالحظه میگردد ،در دهه  1320تحوالت چشمگیری در ساخت دولت و قدرت سیاسی
پدید آمد؛ این تحوالت ،قالب و چارچوب نظام سیاسی را دگرگون ساخت و در اثر آن نظام سیاسی متکثر،
غیرشخصی و انعطافپذیر ،جایگزین نظام سیاسی مطلقه ،شخصی و انعطافناپذیر دوره رضاشاه گردید .شرایط
سیاسی جدید ،بهطبقه متوسط جدید این امکان و توانایی را بخشید که در جهت گذار بهدموکراسی ،بهخود سازمان
دهد و از طریق سازمانها و تشکلهای مدنی و سیاسی ،بهنیروی سیاسی برای گذار بهدموکراسی تبدیل شود.

سیاسی گذار بهدموکراسی
طبقه متوسط جدید ،نیروی
ِ

در این قسمت ،در چارچوب مبانی نظری پژوهش ،ما بهدنبال تبیین کنشها و اقدامات نیروهای سیاسی برآمده از
طبقه متوسط ـ جدید ،جهت دموکراتیزه ساختن نظام سیاسی در جریان جنبش ملی نفت هستیم؛ بر این اساس،
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مطالب این قسمت را در دو دوره طی سالهای  1328-30و 1330-32ارائه میدهیم.
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دوره اول 1328-30
از اواسط دهه  ،1320در شرايطي كه اشغال كشور پايان يافته بود و ديگر نشاني از بحرانهاي جداييطلبانه نبود
و حزب توده با تشكيالت و سازمانهاي عظيمش بهمحاق رفته و نقش قوامالسلطنه در صحنه سياسي كشور
سياسي قبل از دهه  1320را مجدداً احيا كنند و استبداد و
رو بهپايان بود ،شاه و دربار سلطنتي كوشيدند شرايط
ِ
اقتدارگرايي را بهجامع ه و نظام سياسي بازگردانند.
سوءقصد بهجان محمدرضا شاه در تاريخ  15بهمن  ،1327راه را براي اجراي نقش ه فوق هموار كرد .پس از اين
حادثه كه در آن با وجود تيراندازي از فاصله بسيار نزديك ،شاه فقط خراش سطحي و كوچكي در پشت لب برداشت؛
دولت ،سركوب نيروهاي مخالف را در سطحي گسترده آغاز نمود .روز  17بهمن  ،1327آيتا ...كاشاني بازداشت
و بهخرمآباد تبعيد شد .روز  4اسفند ،تعداد زيادي از مديران و نويسندگان مطبوعات محاكمه و محكوم شدند .روز
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 5اسفند ،شاه نمايندگان مجلس را بهحضور خواست و بهآنها گفت ... « :دولتها را شما ميآوريد و ميبريد ،ولي
گلولهاش را من ميخورم  ...من مصمم شدهام كه تشكيل مجلس مؤسسان بدهم  »...در روز  11اسفند ،محاكمه
سران حزب توده آغاز گشت ،روز  12اسفند اليحه اختناق مطبوعات ،با فشار شاه در مجلس بهتصويب رسيد .روز
اول فروردين  ،1328شاه براي جذب حمايت ارتشيان ،بهتعدادي از افسران ترفيع درجه داد و باالخره در روز 6
()39
فروردين ،انجمن نظارت بر انتخابات مؤسسان بهرياست نصرالملك هدايت تشكيل شد.
در روز اول ارديبهشت  ،1328شاه مجلس مؤسسان را در كاخ دادگستري افتتاح كرد .همانگونه كه انتظار
ميرفت مجلس مؤسسان كه بيشتر از نمايندگان مطيع شاه تشكيل شده بود ،سيدمحمدصادق طباطبايي را
بهرياست برگزيد و اليحههايي را كه شاه در نظر داشت ،بهسرعت تصويب كرد .مهمترين مصوبههاي مجلس
مؤسسان ،يكي اصالح اصل  48قانون اساسي بود كه با اين اصالحيه شاه مجاز ميشد كه مجلسهاي شوراي ملي
و سنا را بهرأي خود منحل كند .ديگر ،تشكيل مجلس سنا بود كه در آن نيمي از سناتورها را شاه شخص ًا انتصاب
ميكرد .در اصالحيه اصل  ،48همچنين بهشاه اختيار داده شده بود كه در صورت اختالف بين مجلسهاي شورا و
سنا ،نظر خود را حاكم اعالم كند .ضمن ًا اصلهاي  8 ،7 ،6 ،5 ،4و  49قانون اساسي نيز براي تجديدنظر در اختيار
جلسات مشترك دو مجلس قرار گرفت .در روز پاياني مجلس مؤسسان 18 ،ارديبهشت  ،1328كه شاه مطمئن از
()40
گرفتن قدرت بهدست خود شده بود مسئوليت حياتي سازمان برنامه را بهبرادرش شاپور عبدالرضا داد.
در اين شرايط ،شاه براي كسب حمايت خارجي مصمم شد كه اختالف با شركت نفت را پيش از پايان عمر
مجلس پانزدهم حل كند .در اوايل خرداد  ،1328جلسهاي در كاخ وزارت دارايي با حضور هيأت دولت و نمايندگان
مجلس تشكيل شد كه درباره «مسئله نفت» تصميمگيري كنند .در تاريخ  26خرداد ،شاه فرمان انتخابات نخستين
دور ه مجلس سنا را صادر كرد و در روز  28تيرماه  ،1328اليحه الحاقي قرارداد نفت توسط وزير دارايي عباسقلي
گلشاييان ،تقديم مجلس شد؛ اما عليرغم اصرار و پافشاري دولت براي تصويب آن ،مخالفت و مبارزه اقليت كوچك
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مجلس پانزدهم ،مانع تصويب آن شد .بهاين ترتيب براي نخستين بار از سال  ،1320شاه قدرت اجرايي پيدا كرد و
گذاري كشور ،قدرت واقعي خود را از دست داد .او آن تيراندازي را به «كودتاي سلطنتي» تبديل كرد و با
قوه قانون
ِ
در دست گرفتن دولت و مجلس ،تقريب ًا از همان قدرت رضاشاه برخوردار شد و بهجاي سلطنت (پادشاهي مشروطه)،
()41
حكومت مطلقه را آغاز كرد.
تضعيف نظام پارلماني ،وابستگي اقتصادي و سياسي بهخارج و بازتوليد اقتدارگرايي توسط شاه و دربار سلطنتي،
زمينه را براي پيدايش جبهه ملي فراهم آورد؛ بهتعبير ديگر تكوين جبه ه ملي از طرف افراد وابسته بهطبقه متوسط
جديد در پاييز  1328پاسخي بود بهاقدامات غيردموكراتيك شاه و دربار سلطنتي« .در روز  23مهر  1328جمعيت
كثيري ،جلو خانه [دكتر] مصدق گرد آمدند و همراه او تا سرد ِر سنگي كاخ شاه در همان نزديكي رفتند .مصدق در
آنجا نامهاي را كه در اعتراض بهمداخالت نامشروع دولت در انتخابات تمام شهرستانها و تقاضاي ابطال انتخابات
تهيه كرده بود تحويل داد .جمعيتي كه در بيرون كاخ گرد آمده بودند ميخواست كه در داخل كاخ تحصن كند؛ هم
هژير و هم سرهنگ شفقت (فرمانده گارد سلطنتي) توضيح دادند كه چنين كاري غيرممكن است .سرانجام فرمانده
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()42

گارد ،پس از اداي احترام ،ورود دكتر مصدق و نوزده نفر ديگر را به كاخ بالمانع اعالم كرد».

اغلب آنها از طبقه متوسط جديد بودند ،هسته اوليه تشكيل جبهه ملي بود .آنها
گروه بيست نفره مزبور كه ِ

براي اينكه مبارزه بتواند شكل سازماني بهخود بگيرد و نيز براي اينكه از پراكندگي نيروها جلوگيري شود ،روز
يكم آبانماه  1328در خانه دكتر مصدق گردهم آمدند و در پايان اين نشست ،بنيانگذاري «جبه ه ملي» را اعالم

كردند .شركتكنندگان در اين جلسه ،دبيركل جبهه را انتخاب كردند و كميتهاي براي تدوين برنامه و اساسنامه
جبهه ملي تعيين كردند .جبهه ملي در نخستين بيانه خود سه خواسته مشخص را مطرح كردند :تجديدنظر در قانون
مطبوعات ،تجديدنظر در قانون انتخابات و تجديدنظر در حكومت نظامي .در برنامه جبهه كه چندماه بعد منتشر شد
برقراري عدالت اجتماعي و اجراي قانون اساسي ،انتخابات آزاد و بيان آزادانه افكار سياسي و توسعه و بهبود شرايط
()43

اقتصادي ،خواسته شده بود.

بهاين ترتيب جبهه ملي بهعنوان سازماني اصالحطلب كه نماينده آمال طبقات متوسط جامعه بود و حفظ
ه كار خويش داشت ،تشكيل شد)44(.
دستآوردهاي نهضت مشروطيت را در سرلوح 
با تشكيل و گسترش جبههي ملي بهرهبري دكتر مصدق ،مهمترين تحول سياسي ايران در سالهاي پاياني
ده ه بيست اتفاق افتاد .تحولي كه دورهاي جديد از مبارزه عليه حكومت استبدادي را بهدنبال داشت ،از اینرو خلع يد
از شركت نفت انگليس و ايران و ملي شدن صنعت نفت را جامه عمل پوشاند و تا نزديكيهاي برقراري دموكراسي
كامل پيش رفت« .دو مقوله توأمان استقالل و آزادي ،بار ديگر مهمترين و بارزترين اهداف نهضت ملي شدند .براي
همه روشن بود كه آزادي بدون استقالل كامل ممكن نيست و تا زماني كه حكومت و سياست در ايران ،ملعبه دست
بيگانگان صاحب امتياز و دولتهاي متبوعشان باشد ،استقالل كامل محلي از اعراب ندارد .وقتي رضاشاه از ايران
ِ
رفت ،استقالل و آزادي پرطرفدارترين خواست سياسي مردم كشور بود .براي مدتي كوتاه بهنظر ميرسيد كه حزب
توده سازماندهي و رهبري عمد ه نهضت ملي را برعهده خواهد گرفت ،اما در ادام ه مبارزه براي نيل بهاستقالل و
()45

آزادي كشور بهعهد ه دكتر مصدق و جبهه ملي قرار گرفت».
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اقدامات و كنشهاي نمايندگان جبهه ملي در مجلس ،هم متوج ه مسائل داخلي و هم معطوف بهمسائل خارجي

دموكراسي پارلماني ،مشروطسازي قدرت پادشاه بهقانون اساسي و اينكه شاه
بود .از لحاظ داخلي ،خواهان تقويت
ِ
بايد سلطنت كند نه حكومت ،بودند و از لحاظ خارجي خواستار استقالل كشور از طريق خلع يد از شركت نفت ايران

و انگليس و ملي شدن صنعت نفت بودند.

نمايندگان
در مجلس شانزدهم ،جبه ه ملي بيباكانه دربار را زير فشار قرار ميداد و اعالم ميكرد كه گرچه
ِ
اندكي در مجلس دارد ،صداي آنها رسا و پرطنين خواهد بود ،زيرا صداي تمام ملت است .دكتر مصدق در اعتراض

بهتركيب كابينه علي منصور (منصور الممالك) ميگفت كه تركيب دولت جديد نشاندهنده افزايش بيش از اندازه

قدرت سلطنتي است .وي استدالل ميكرد كه اگر كشور در معرض تهديد هيچ قدرت خارجي نيست ،بودج ه ارتش
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بايد بسيار كاهش يابد .او در حمله ديگري بهسلطنت ،اصول فلسف ه سياسي خود را چنين خالصه ميكند:
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«بعد از مجلسي كه بهعنوان مجلس مؤسسان برخالف افكار عمومي تشكيل شد و از اين مردم
كسي بهنمايندگي در آن نبود كه از قانون اساسي  ...دفاع كند اينجانب تصميم گرفتم آنچه در
صالح مملكت و شخص اعليحضرت همايون شاهنشاهي است بهعرض ملت ايران برسانم ...
من نميگويم قانون اساسي را كه زاد ه فكر بشر است اليتغير است ولي ميگويم قانون اساسي را
بايد نمايندگان حقيقي ملت تغيير دهند و هرگونه تغييري كه غير از اين باشد مورد تصديق ملت
ايران نيست و كار مجلس مؤسسان بيارزش و غيرمعتبر است  ...استفاده از حق انحالل بدون قيد
و شرط ،گذشته از اينكه مجلس و مملكت را دچار مشكل ميكند ،براي نمايندگان مجلس هم
متضمن ضررهاي بسيار است  ...حساب خودتان را با حساب شاه فقيد يكي نكنيد و ا ِ ّال ورشكست
ميشويد .اعليحضرت بايد در امور دولتي دخالت نفرمايند ،زيرا بههيچوجه بهصالح شاه و مملكت
نيست .ممالك مشروطه بايد از ممالك مشروطه اصلي تقليد كنند كه انگلستان است  ...عظمت
و جالل انگلستان بهاين است كه شاه در اين قبيل امور دخالت نميكند و يك رجال بزرگي آنجا
هست كه مملكت را بهاين صورت درآوردهاند .مملكتي كه رجال ندارد هيچچيز ندارد ،مخالفت من
با ديكتاتوري اين بود كه از خصايص ديكتاتوري يكي اين است كه مملكت فاقد رجال و ديكتاتور
رجل منحصر بهفرد است  ...اگر ميگوييد كه ميل مردم غلط است اين حرف اساسي ندارد و مملكت
مال مردم است و هيچوقت اكثريت مملكت كار بد نميكند  ...بنابراين اكثريت ،هيچوقت برخالف
مصالح مملكت رأي نميدهد ولي اگر مردم دخالت نكنند و فقط چند نفر دخالت كنند ،آن چند نفر
()46
اشخاصي را مطابق ميل و مأموريتي كه دارند انتخاب ميكنند».
«عبدالقدیر آزاد» نيز دولت را بهسانسور ارگان اصناف تهران متهم كرد« .صالح» در پشتيباني از كاركنان دولتي
كه براي حقوق بيشتر ،اعتصاب كرده بودند سخن گفت« .حائريزاده» استدالل كرد كه ناكامي در اجراي عدالت
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واقعي ،برابري اجتماعي و حقوق اسالمي ،طبقه را عليه طبقهاي ديگر تحريك ميكند .وي همچنين اضهار داشت
()47
كه دولت با دخالت در هم ه حوزههاي اقتصاد بهويژه بازار ،مشكالت بيشتري ايجاد كرده است« .مكي» تشكيل
يك كميته پارلماني را براي بررسي قتل مسعود پيشنهاد كرد ،پليس را بهدخالت در انتخابات اصناف متهم ساخت
و بهثروتمندان ايراد گرفت كه با هدر دادن پول خود براي گشت و گذار در اروپا ،كمونيسم را تشويق ميكنند .او
همچنين ،اعمال محدوديت بر واردات منسوجات ارزان قيمت را پيشنهاد كرد و از دولت شكايت كرد كه پيشهوران
خردهپا را بهجرم رعايت نكردن قانون مهار قيمتها ،شالق ميزدند ،اما تجار عمده را با ميليونها ريال كاالهاي
()48
احتكاري بهحال خود گذاشته است.
نمايندگان جبهه ملي عالوه بر مبارزه با استبداد و اقتدارگرايي شاه و دربار سلطنتي و تأكيد بر استقرار دموكراسي
پارلماني ،در حوزه خارجي نيز با سلط ه بيگانه و مشخص ًا دولت انگلستان ،چالش ميكردند و جهت استقالل ايران
تالش چشمگيري مينمودند .در خرداد  ،1329پس از آنكه دولت بهدنبال سالها بحث و گفتگو با شركت نفت
ايران و انگليس ،سرانجام پيشنهاد مجلس مبني بر تجديد قرارداد  1933/1312را پذيرفت ،توجه جبهه ملي هم از
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مسايل داخلي بهامور خارجي معطوف شد .جبه ه ملي اين پيشنهاد را با فروش كشور برابر دانست و خواستار ملي
كردن شركت نفت شد .اين جبهه ،شركت را بهدادن سهم ناكافي ،خودداري از پرداخت مالياتهاي محلي ،خودداري
از آموزش كاركنان ايراني ،ا ِعمال زور در كسب امتياز  ،1933/1312مداخله در سياست ملي و نقض حاكميت ملي
متهم كرد .علي منصور (نخستوزير) كه از پشتيباني عمومي از ملي كردن ،هراسان شده بود در بهرأي گذاشتن
اين پيشنهاد درنگ نمود و از مقام خود استعفا كرد .شاه كه نگران حل مسئل ه نفت بود ،رزمآرا ،رئيس ستاد ارتش
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را بهنخستوزيري تعيين كرد .خبر ناگهاني نخستوزيري رزمآرا همه را غافلگير كرد .مصدق در جلسه  5تيرماه
 1329مجلس ،در اينباره گفت ... « :بنده مخالف هستم كه يك رئيس ستاد ارتش ،رئيسالوزرا بشود .من با او
دوست هستم ولي من مخالف كسي كه نه معلومات و سابقه سياسي و نه وجهه ملي ،چه عرض كنم و نه معلومات
حقوقي دارد ،با شنل و چماق و چكمهاش بيايد اينجا نخستوزير بشود .بگوييد من ميترسم ،مگر من ميترسم؟
()49
آن كسي كه از جانش نترسد از هيچكس نميترسد  »...متعاقب آن ،جبهه ملي شبانه تشكيل جلسه داد و اعالميهاي
صادر نمود كه دكتر مصدق آنرا در جلسه  6تيرماه  1329در مجلس خواند .در اين اعالميه جبه ه ملي اين اقدام شاه
را شديداً محكوم كرده ،آنرا كودتاي نظامي دانسته و اعالن كرد بههيچوجه زير بار آن نميرود و افتخار خواهد
()50
كرد كه در راه حراست از شعائر ملي و ديني و نگهداري مشروطه و دموكراسي ،جان افراد خود را فدا كند .رزمآرا
با وجود مخالفت شديد نمايندگان جبهه ملي ،باالخره هيئت دولت را معرفي و رئوس برنام ه دولت را اعالم كرد.
بهتصويب رساندن قرارداد الحاقي در مجلس ،بحث برانگيزترين موضوع كار رزمآرا بود ،اما نمايندگان جبهه
ملي از همان ابتدا مخالفت جدي خود را با اين مسئله اعالم كردند .نظر كميسيون نفت در این خصوص چنين بود:
«كميسيون نفت كه طبق تصميم مجلس شوراي ملي در تاريخ  30خرداد  ،1329تشكيل شده است پس از مذاكرات
الحاقي ساعد ـ گس ،براي استيفاي حقوق ايران كافي نيست،
و مطالعات ،بهاين نتيجه رسيده است كه()51قرارداد
ِ
لذا مخالفت خود را با آن اعالم ميدارد ».رد قرارداد الحاقي مورد استقبال مردم قرار گرفت و تظاهرات وسيعي
عليه شركت نفت ايران و انگليس و دولت رزمآرا بهپشتيباني از اقليت مجلس شوراي ملي انجام شد .مطبوعات نيز
كوششهاي نمايندگان اقليت را ستودند.
اقدام بعدي ،ملي كردن صنعت نفت بود كه نمايندگان جبهه ملي و مردم بهطور جدي پيگير آن بودند .مصدق
در يك سخنراني براي حدود  12هزار نفر در تهران ،دولت را بهدليل درخواستهاي ناچيز از انگليس محكوم و تأكيد
كرد كه اين مبارزه تا ملي شدن كامل نفت پايان نخواهد يافت .آيتاهلل كاشاني هم ه مسلمانان صادق و شهروندان
()52
ميهنپرست را تشويق كرد تا با پيوستن بهمبارز ه ملي كردن صنعت نفت ،عليه دشمنان اسالم و ايران بجنگند.
در اول ديماه نيز برحسب دعوت وي ،ميتينگ بزرگي با حضور بيش از چندهزار نفر از طبقات مختلف مردم ،در
()53

مسجد شاه تشكيل شد و ناطقان در مورد مليكردن صنعت نفت و ابطال قرارداد  1933/1312سخنراني كردند.
عليرغم اين اقدامات ،رزمآرا بهتالش خود براي جلوگيري از ملي شدن صنعت نفت ادامه داد بهطوري كه
در روز  12اسفند  1329در كميسيون نفت حضور يافته و از روي نوشتهاي كه شركت نفت انگليس و ايران براي
()54
او تهيه كرده بودند ناتواني ايران را در ايجاد سازماني نظير شركت نفت از لحاظ مشكالت فني ،كمبود كارشناسان
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نفتي ،وسايل حملونقل نفت بهبازارهاي جهاني و همچنين موانع مسئل ه ملي شدن را از جنبههاي اقتصادي،
()55
سياسي و قضايي برشمرد .وي بيهويتي و عدم اعتماد بهنفسش را تا آنجا رساند كه در جلس ه نمايندگان مطبوعات،
()56
اظهار داشت «ملت ايران شايستگي ساختن لولهنگ را هم ندارند».
كارشكني و مخالفت رزمآرا با ملي شدن صنعت نفت ،در روز  16اسفند  1329با ترور وي در مسجد شاه پايان
پي درخواست يكي از رهبران ملي يا مذهبي بهخيابانها آمده
يافت .متعاقب آن هر روز اقشار مختلف مردم ،در ِ

دوره دوم 1330-32
چنانكه گفتيم ،اقدامات و كنشهاي سياسي جبهه ملي باعث پيدايش جنبشي ملي و دموكراتيك شد .جنبش مزبور
طي سالهاي  1328-30با ملي نمودن صنعت نفت و «شكست اقتدارگرايان» ،توانست نخستين مرحله از گذار
بهدموكراسي را پشتسر گذارد .جنبش برآمده از جبهه ملي طي سالهاي  1330-32تبديل بهدولت شد .در اين
دوره دولت جبهه ملي ،عالوه بر دفاع از استقالل سياسي و اقتصادي ايران از طريق خلع يد از شركت نفت انگليس
و ايران و بهدست گرفتن اداره صنعت نفت ،درصدد برآمد الگوي سنتي مناسبات قدرت را در ايران نيز تغيير دهد.
1. Political Interaction
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و در ميدان بهارستان تجمع ميكردند و ضمن ابراز خوشحالي از مرگ رزمآرا ،شعارهايي جهت ملي شدن صنعت
نفت سر ميدادند.
ترور رزمآرا و خواست عمومي مبني بر ملي شدن صنعت نفت ،تغيير در كنش سياسي نخبگان حاكم را بههمراه
داشت .حسين عالء ،نخستوزير جديد ،برخالف َسلَف خود كه مستبد ،ديكتاتور ،تندرو و نامنعطف بود ،فردي
ميانهرو ،معتدل و انعطافپذير بود .او در برابر خواست جبهه ملي كه از پشتيباني اكثريت مردم نيز برخوردار بود،
دست بههيچگونه اقدامي نزد و بهاين ترتيب زمينه براي ملي شدن صنعت نفت فراهم آمد« .شادماني عمومي از
كشته شدن رزمآرا،نمايندگان را بههراس انداخت تا دوباره از حقوق پارلماني خود دفاع كنند .آنها با نپذيرفتن فرد
موردنظر شاه براي جانشيني ،باز هم بهحقوق مندرج در قانون اساسي متوسل شدند و پس از سه هفته گفتگو در
اشرافي لقبدار و وزير
پشت درهاي بسته ،بهحسين عالء رأي دادند .اين انتخاب بهدو دليل صورت گرفت :او كه
ِ
داران محافظهكار و بهعنوان ديپلماتي قديمي و مشهور بهضديت با انگليس ،مورد قبول
دربار بود ،مورد اعتماد زمين ِ
جبههي ملي بود .عالء كه وزيرانش را بهتوصيه مصدق انتخاب ميكرد ،اميرعاليي از جبهه ملي را وارد كابينه كرد
و بهكاشاني اجازه داد تا بهتهران بازگردد .افزون بر اين هنگامي كه طرح ملي شدن نفت را مصدق ارائه داده بود،
()57
نخست در كميته مربوطه ،سپس در مجلس و سرانجام در  29اسفند در سنا بهتصويب رسيد ،عالء دست بهاقدامي نزد.
بدينترتيب ،مبارزه و كنش سياسي 1يك اقليت كوچك پارلماني وابسته بهجبه ه ملي كه از پشتيباني گسترده
عمومي برخوردار بود در شرايطي كه كنشگران سياسي حاكم نيز بهناچار راه انعطاف را در پيش گرفته بودند ،منجر
به «احقاق حقوق ملت ايران» و «خالص شدن از چنگال استثمار اقتصادي و سياسي» در حوز ه خارجي و «شكست
اقتدارگرايان» در حوزه داخلي شد .بهتعبير ديگر در اين دوره جنبش برآمده از جبه ه ملي موفق بهتحقق بخشيدن
بهنخستين مرحله از فرايند گذار بهدموكراسي شد.
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براي اين منظور بهيك سلسله اصالحات اقتصادي ،اجتماعي ،قضايي و سياسي مبادرت ورزيد .در حقيقت هدف از
انجام اصالحات مزبور ،استقرار نظامي پارلماني و دموكراتيك در چارچوب قانون اساسي مشروطيت بود كه در آن ،شاه
تابع قانون باشد ،دولت مالكيت و كنترل خود را بر منابع كشور ا ِعمال كند تا اصالحات اساسي اقتصادي و اجتماعي در
كشور را بهاجرا در آورد.
ارباب دِه را موظف ميساخت10 ،
در حوز ه اجتماعي ،دولت دكتر مصدق اليحهاي را بهتصويب رسانيد كه ِ
درصد بهر ه مالكانه را بهدهقانان بازگردانند و  10درصد را هم بهصندوقي بسپارند تا در توسعه و عمران روستاها زير
نظر انجمن ده ،صرف امور آموزشي ،خدمات اجتماعي و راهسازي گردد .در زمستان  1331براي حمايت از كارگران
و كارمندان ،قانوني تصويب نمود كه مبناي سازمان تأمين اجتماعي شد .كارگران بيمار و آنانكه دچار سانحه شدهاند
و خانوادههايشان ،همه زير پوشش بيمه قرار گرفتند .قوانين و مقررات مفصلي در مورد پرداخت مزاياي بيماري و
()58
بازنشستگي و مستمري بهخانوادهها ،تدوين گرديد .مسئل ه ديگري كه مورد توجه قرار گرفت ،راهگريزهايي بود كه
ثروتمندان و افراد ذينفوذ با استفاده از آنها از پرداخت مالياتهاي خود طفره ميرفتند؛ موضوعي كه در شرايط از دست
ت بيشتري يافته بود .بههمين منظور يك قانون مالياتي جديدي تهيه شد كه
رفتن درآمد حاصل از امتيازات نفت فوري 
ميزان ماليات طبق ه ثروتمند را افزايش ميداد .مصدق ،ابوالقاسم اميني را بهوزارت دربار منصوب كرد؛ او از بودج ه دربار
ن را بهوزارت بهداشت اختصاص داد .وي بنيادهاي خيري ه سلطنتي را تحت نظارت
كاست و پساندازهاي حاصل از آ 
()59
دولت درآورد و امالكي را كه رضاشاه تصرف كرده بود در زمر ه اموال عمومي قرار داد.
در كنار اصالحات اجتماعي ،دولت مصدق با استفاده از اختيارات قانوني كه به وي تفويض كرده بود ،دستگاه
قضايي و آيين دادرسي را از راههاي گوناگون اصالح كرد .او عبدالعلي لطفي را بهسمت وزير دادگستري و محمد
سروري را بهرياست ديوان عالي كشور (رياست قوه قضاييه) منصوب كرد .در ديوان عالي جديد بهرياست سروري،
برخي از معتبرترين و وارستهترين قضات مملكت كار ميكردند .برخي از آنان همچون باقر رسا ،رئيس شعبه سه
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ديوان عالي ،با وجود بازنشستگي ،بهاين كار فراخوانده شدند .كميسيوني از قضات براي رسيدگي بهصالحيت
كاركنان قضايي تشكيل شده و وزير دادگستري اختيار يافت تا بر اساس گزارش كميسيون اقدام كند؛ تا آن زمان
قضات توسط وزير منصوب ميشدند و نقل و انتقاالت آنها نيز بهاراد ه او صورت ميگرفت .قانون جديد مقرر
ميداشت كه كليه انتصابات جديد بايد بهتأييد كميتهاي متشكل از رئيس و دو عضو منتخب ديوان عالي كشور
محاكم اختصاصي و اداري ـ مهمتر از همه اداره
برسد ،و وزير حق بركناري يا انتقال هيچ قاضياي را ندارد .كليه
ِ
دادرسي ارتش ـ منحل شد و كار آنها بهمحاكم عادي دادگستري محول شد؛ از جمله دادگاه اداري دادگستري براي
شكايت افراد از قضات نيز منحل شد و بهجاي آن ديوان انتظامي قضات بهوجود آمد .شايد اين تصور پيش بيايد
كه دولت تا حدودي آرمانگرايانه رفتار كرد كه اصالحات نظام قضايي خود را تا اين حد پيش برد؛ اما همين نكته،
نشان ميدهد كه تا چه حد بهحكومت دموكراتيك متعهد بوده است)60(.
اجراي برنامه «اقتصاد بدون نفت» از ديگر اقدامات اصالحي دولت دكتر مصدق بود كه هدف آن ،سر و سامان
دادن بهوضعيت نابسامان اقتصادي كشور بود .اتخاذ سياست اقتصاد بدون نفت در واقع بعد از بهبنبست رسيدن
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مذاكرات نفت و قطع اميد از كمكهاي خارجي بهويژه اياالت متحده امريكا صورت گرفت .دكتر مصدق متوجه
شد كه هيچكس را در اطراف خود ندارد و ثروتي را در دست دارد كه هيچ داوطلبي از ترس مجازات انگلستان بهآن
نزديك نميشود .از اين زمان بهبعد ،دكتر مصدق متوجه شد راه چنداني در برابر خود ندارد جز اينكه كشور را بدون
نفت اداره كند و متوسل بهسياست و تدابير صرفهجويانه شود .تا آن زمان او اميدوار بود كه دعواي نفت را بهزودي
بهپايان رساند و بهمشكل اقتصاد بدون نفت گرفتار نشود ،اما شكست پيشنهاد بانك جهاني ،دولت را ناچار كرد
بهاقتصاد بدون نفت تن دردهد؛ يعني بدون اينكه درآمدي از نفت داشته باشد هم هزينههاي كارمندان و كارگران
()61
را بپردازد و هم بودجه و تراز پرداختهاي كشور را اداره كند.
طرح اقتصاد بدون نفت توسط دكتر حسين فاطمي ـ سخنگوي دولت و وزير امورخارجه ـ چنين اعالن شد:
«سياست اقتصاد بدون نفت بهاين منظور طرحريزي شده است تا در صورت حل نشدن دعواي نفت ،ايران بتواند
يك دوره طوالني از صرفهجويي اقتصادي و پايدار در برابر مشكالت را پشت سر بگذارد .در اجراي اين هدف،
كليه هزينههاي غيرضروري حذف ميشوند ،سيستم جديد مالياتي برحسب درآمد اصالح ميگردد و دستگاه دولت
()62
بهنحوي اصالح خواهد شد كه با كمترين هزينه ،بيشترين بازدهي را داشته باشد .هدف برنام ه اقتصاد بدون نفت
اين بود كه بنيه اقتصاد كشور با تشويق كاالهاي صادراتي كشور (غير از نفت) بهآن حد از ترقي و اعتال برسد كه
مملكت ،متكي و محتاج بهصدور نفت نباشد و اين تز حياتي ،رفته رفته از حدود طرح و برنامه خارج شده ،بهعرصه
ظهور و عمل رسيد .البته منظور از تز اقتصاد بدون نفت ،تعطيل استخراج نفت نبود بلكه غرض اين بود كه حيات
ملي و اقتصاد مملكت متكي به نفت نباشد و درآمد نفت صرف ًا بهامور عمراني برسد .دكتر مصدق معتقد بود كه ايران
بايد داراي اقتصاد بدون نفت باشد و همانند كشورهاي تكمحصولي نظير مصر ،برزيل ،سيالن ،آرژانتين و غيره
نباشد كه بهيك محصول متكي هستند .تز اقتصاد بدون نفت در ايران بر اساس اجراي طرح اتكا بهساير درآمدها
()63
و صرف پول نفت در راه تأمين عمران و آبادي ،پيريزي شده است.
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دولت مصدق عالوه بر كوششهاي اصالحي مزبور ،جهت اصالح ساختار نظام سياسي و دموكراتيزه كردن
آن نيز دست بهاقداماتي زد كه در ذيل فهرستوار بهآنها اشاره ميشود:
1ـ امالك رضاشاه را بهتصرف دولت درآورد.
2ـ بودجه دربار را قطع كرده و بهوزارت بهداري اختصاص داد.
3ـ تماسهاي مستقيم شاه با ديپلماتهاي بيگانه را ممنوع كرد.
4ـ اشرف [خواهر شاه] را مجبور بهترك كشور كرد.
5ـ يك كميته ويژه پارلماني را مأمور بررسي مسائل بين كابينه و شاه كرد .اين كميته اعالم كرد كه قوانين
مشروطه ،وظايف نظامي را در صالحيت دولت قرار داده است و نه در صالحيت شاه.
6ـ بودجه نظامي را تا  15درصد كاهش داد.
7ـ مجلس سنا را منحل كرد.
8ـ قانون اصالحات ارضي را تدوين كرد كه طي آن انجمنهاي روستايي ايجاد و سهم كشاورزان از محصوالت
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ساالنه تا  15درصد افزايش يافت.
()64
9ـ رفراندوم و انتخابات پارلمان هفدهم (بهعنوان يكي از آزادترين انتخابات پارلماني) را برگزار كرد.
10ـ تساهل و تسامح در حوزه آزاديهاي سياسي و دفاع از آزادي قلم ،بيان ،اجتماعات ،انتخابات و احزاب،
جدي گرفته شد« .در حكومت مصدق ،آزاديها عمدت ًا مراعات ميشد؛ هركس كوره سوادي داشت ميتوانست
روزنامه چاپ كند .روزنامهها ميتوانستند مصدقالسلطنه را ديكتاتور ،مبتال به «جنون سيفليتيك» ،ضددين
و عامل انگليس بخوانند و آنگاه كه بيش از اندازه غضبناك ميشدند ميتوانستند خواستار تسليم او بهچوبهدار
شوند و يا كاريكاتور او را بههر شكل و شمايل سخيفي كه ميخواستند ،يا ديگران سفارش ميدادند چاپ
كنند؛ در فرداي چاپ اينگونه مطالب نيز طراحان و نويسندگان بهجرم توهين بهنخستوزير بهزندان نميافتادند.
افسران و سربازان بهخود اجازه ميدادند كه همقطاران خود را در اعالميهاي ،بهتمرد ،طغيان و قيام مسلحانه
دعوت كنند و اعالمي ه خود را در روزنامه بهچاپ رسانند .فراكسيونهاي مجلس در اعالميهها و نطقهاي
خود مرتب دكتر مصدق را خائن ،از خدا بيخبر ،شكنجهگر و ديكتاتور ميخواندند و در مقابل ،قدمي بر عليه
()65
آنها يا احزاب ايشان برداشته نميشد».
بهطور كلي ،دولت مصدق تا مرداد  ،1332با انجام اصالحات دموكراتيك در حوزههاي گوناگون اقتصادي،
اجتماعي ،قضايي ،نظامي و سياسي ،از يكسو نفوذ نظامي ،مالي و سياسي دربار را بهشدت كاهش و شاه را بهمقام
تشريفاتي تقليل داد و از سوي ديگر با انجام اين اصالحات ،نهادهاي دموكراتيك مانند پارلمان ،قانون اساسي،
احزاب و مطبوعات را تقويت نمود.
بر روي هم ،اقدامات و كنشهاي سياسي جبه ه ملي در سالهاي  ،1328-32منجر به «شكست اقتدارگرايان»
و «استقرار و تقويت ساختارها و نهادهاي دموكراتيك» شد؛ در واقع در اين سالها جبه ه ملي توانست مراحل
اول و دوم فرايند گذار بهدموكراسي را تحقق بخشد ،اما در اثر مواجه شدن با چالشها و موانع گوناگون ،نتوانست
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سومين مرحله گذار كه «تحكيم ،تثبيت و نهادينگي ساختارها و نهادهاي دموكراتيك» است را محقق سازد؛ در
نتيجه فرايند گذار بهدموكراسي عقيم گرديد و با شكست مواجه شد و مجدداً «اقتدارگرايي» ويژگي نظام سياسي
حاكم بر جامعه ايران شد( .نمودار )2
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در اين مقاله ،هدف ما بررسي و تبيين نقش و عملكرد طبقه متوسط جديد در گذار بهدموكراسي در جنبش
دموكراتيك ملي نفت براساس يك نظريه علمي در حوزه جامعهشناسي سياسي بود .بدينمنظور در مبحث نخست
تحت عنوان چارچوب نظري و تئوريك پژوهش ،پس از بررسي و تبيين مفاهيم پايه و اصلي پژوهش ،نظريهها و
تئوريهاي مربوط بهاستقرار دموكراسي يا امتناع و شكست آن را از طريق مراجعه بهمتون علمي ،ارائه و طبقهبندي
نموديم تا زمينه را براي تدوين قالب تئوريك مناسب با موضوع و مسئله پژوهش ،فراهم آوريم .در اين چارچوب در
مبحث مذكور سه رهيافت «كالن و ساختار محور»« ،خرد و كنشگرا محور» و «تلفيقي يا تركيبي» كه اولي براي
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نمودار 2
1ـ متغیر ساختاری:
2ـ متغیر کنشگری:
3ـ متغیر کنشگری:
گذار محدود (ناقص)
به دموکراسی در سالهای
 32ـ 1330
ائتالف جبهه ملی و دولت برآمده از آن
فقدان یکپارچگی و انسجام میان نخبگان حاکم بین سالهای  30ـ 1320

ظهور و گسترش طبقه متوسط جدید بین سالهای  20ـ 1304

پيدايش ساختارها ،زمينهها و شرايط الزم اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي ،دومي بر كنش آگاهانه
نيروها و كارگزاران ،بهويژه طبقات اجتماعي و نخبگان سياسي و سومي بر هر دو در پيشبرد دموكراسي يا جلوگيري
از آن تأكيد ميورزيدند ،مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند و از ميان آنها هم بهدليل كاستيها و كمبودهاي
نظريههاي ساختاري و كنشگيري و هم بنا بهموضوع ،سؤال اصلي و فرضيه پژوهش رهيافت تلفيقي را كه آميزه
يا تركيبي از دو نظريه مزبور بود ،بهعنوان پشتوانه نظري يا تئوري پشتيبان پژوهش انتخاب نموديم (براساس
اين رهيافت او ًال گذار بهدموكراسي بهصورت توأمان بهزمينههاي ساختاري و كنشگرايان اجتماعي و سياسي نياز
دارد و ثاني ًا مستلزم عبور از سه مرحله فروپاشي يا شكست اقتدارگرايان ،ايجاد يا تقويت نهادهاي دموكراتيك و
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تثبيت ،تحكيم و نهادينگي دموكراسي است) .و سپس بر پايه آن در مبحث دوم نقش طبقه متوسط جديد در گذار
بهدموكراسي را در جنبش ملي نفت مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داديم.
مطالب مبحث دوم كه در قالب دستگاه نظري پژوهش ارائه گرديده ما را بهكسب اين نتيجه رهنمون ميسازد
كه جنبش ملي و دموكراتيك نفت او ًال حاصل تحوالت دروني جامعه بهويژه در دوره پهلوي اول و دهه  1320بوده
و ثاني ًا طبقه متوسط جديد در آن جنبش نقش اساسي و تعيينكننده داشته است :در اين دوره اصالحات مدرن دولت
نوساز رضا شاه در حوزههاي گوناگون ،منجر بهتغييرات گستردهاي در صورتبندي اجتماعي و طبقاتي جامعه ايران
شد كه پيدايش و هويت يافتن طبقه متوسط جديد ،كه از لحاظ عاليق و خواستهها ،نوسازي اقتصادي و اجتماعي
جامعه و مشاركت در قدرت و برخورداري از امتيازات مدني و سياسي را خواستار بود ،از اساسيترين و تأثيرگذارترين
آنها بهشمار ميرود .دولت رضا شاه بهدليل اينكه الزامات توسعه ايجاب ميكرد و اساسا ً خود نيز در چارچوب آن
عمل مينمود با بخش نخست مطالبات اين طبقه موافقت نمود ،اما با بخش ديگر خواستههاي طبقه متوسط جديد
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نه تنها همراهي نكرد بلكه بهدليل ويژگيهاي ذاتياش (تمركز و انحصار منابع قدرت ،ارتش سركوبگر ،شخصي
بودن قدرت سياسي و اختناق و سركوب سياسي) در برابر آن ايستاد و بهشدت بهمقابله با آنها برخاست .اين وضعيت
شرايطي را ايجاد كرد كه در آن طبقه متوسط جديد امكان ،توان و فرصت سامان دادن بهعاليق سياسي خود را
بهدست نياورد و در نتيجه نتوانست بهنيروي سياسي براي دموكراتيزاسيون تبديل شود و در اين زمينه اقدام و كنش
الزم را انجام دهد .در دهه  1320شرايط سياسي حاكم بر جامعه تغيير يافت و متعاقب آن ،تكثر در ساختار قدرت
دولت و انعطافپذيري نخبگان سياسي حاكم ،جايگزين نظام سياسي مطلقه ،شخصي و انعطافپذير دوره رضا شاه
گرديد ،اين وضعيت سياسي براي طبقه متوسط جديد اين امكان و فرصت را فراهم آورد تا بهخود سامان دهد و از
طريق سازمانها و تشكیالتش بهنيروي سياسي براي گذار بهدموكراسي تبديل شود .تأسيس جبهه ملي بهوسيله
نخبگان طبقه متوسط جديد در سال  1328محصول همین شرايط و در اين راستا بود .اقدامات و كنشهاي جبهه
ملي و دولت بر آمده از آن طي سالهاي  32 -1328منجر بهشكست اقتدارگرايان (تصويب ملي شدن صنعت
نفت توسط مجلس شوراي ملي در تاريخ  1329/12/24و تأييد آن در  29اسفند همان سال از سوي مجلس سنا،
نخستوزير شدن مصدق در ارديبهشت  1330توسط نمايندگان مجلس ملي ،استعفا و بازگشت مجدد مصدق
بهقدرت در  30تير ماه  )1331و تقويت نهادهای دموكراتيك (پارلمان ،قانون اساسي ،احزاب و مطبوعات) شد .در
واقع در اين سالها جبهه ملي و دولت برآمده از آن توانستند مراحل اول و دوم دموكراتيزاسيون را محقق سازند
ولي در اثر مواجه شدن با عوامل و موانع متعدد موفق بهتحكيم ،تثبيت و نهادينه ساختن ساختارها و نهادهاي مزبور
كه سومين مرحله گذار بهشمار ميرود ،نگرديد .نتيجه ناكامي مزبور اين شد كه فرآيند گذار در جنبش ملي نفت
عقيم و ناتمام ماند و چرخه بازگشت بهاقتدارگرايي تكرار شد و مجدداً استبداد و اقتدارگرايي ويژگي نظام سياسي
حاكم بر جامعه ايران گرديد.
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