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نهضت ملى ایران جنبشى براى هدف هاى تحقق نیافتۀ انقالب مشروطه

مشروطیت در دوران حکومت پهلوى ها

مشروطه خواهان چه خواسته هایى داشتند؟ نهضت ملى ایران یا نوزایش مشروطه

زنده یاد دکتر مهدى مؤیدزاده

استاد دانشگاه آزاد اسالمى تهران

نیمۀ دوم سال 1328خورشیدى زمانى است که دکتر محمد مصدق (رهبر نهضت ملى ایران)، نخستین تشکل 

نهضت ملى را به نام جبهه ملى ایران بنیان نهادند. از آنجا که استاد ادیب برومند بزرگ شاعر ملى ایران از رهبران 

و پیشگامان نهضت ملى و تشکل جبهۀ ملى بوده و هستند، براى درج در ارج نامه و جشن نامۀ این استاد استوار 

بر باورهاى راستین، نوشتار پیوست که مقدمه اى بر بررسى و تحلیل نهضت ملى ایران است را تقدیم مى کنم.

انداخته  به مخاطره  را  ایران  بیگانه، استقالل  عوامل  در حکومت استبدادى شاهان قاجار نفوذ 

بود. انگلیس و روس با دخالت هاى مستقیم در تصمیمات شاهان قاجار، ایران را به حالتى نیمه 

مستعمره درآورده بودند. موقعیت ویژة کشور ایران در خاورمیانه، انقالب صنعتى و تحوالت در 

اروپا، دیدار ایرانیان و شاهان قاجار از کشورهاى اروپا و مشاهدة شکل شهرها و آشنایى با برخى 

قوانین حاکم بر آنجا و محدود بودن روحانیان مسیحى و ممنوعیت دخالت آنان در امور عرفى 

یافتن حقوق و آزادى هاى  انقالب کبیر فرانسه و رسمیت  اندیشه هاى برخاسته از  جامعه، نشر 

انسانى و به اختصار تحوالت جهانى، تغییرات بنیادین را در ایران اجتناب ناپذیر کرده بود.



1. شاه و درباریان؛

2. اعیان، اشراف، رهبران ایالت و عشایر؛

3. روحانیان و بازرگانان (روحانیان از عناصر مهم جامعه بودند و بازرگانان قشر حائل بین شاه 

در  و خبرها  بودند  ارتباط  در  نیز  خارجى  تجار  با  بازرگانان  تشکیل مى دادند.  را  زارعان  و 

کانون هاى آنان بیش از مراکز دیگر شنیده مى شد). 

از  وسیعى  اکثریت  مى کردند)  دامدارى  که  خانه به دوشانى  و  (کشاورزان  مردم  توده هاى   .4

و  دستگاه حکومتى مى گذشت  و  آنچه در شهرها  از  مى دادند و  را تشکیل  ایران  جمعیت 

اقتدار سالطین، تصویرهاى مبهمى در نظر داشتند. قدرت اعیان و اشراف و رؤساى ایالت 

بستگى به مقدار مالکیت آنان داشت. روستاهاى ایران در تملک ثروتمندان بود که با انتخاب 

فردى به نام مباشر، ده را در کنترل داشتند و سهم مالکانه خود را جمع آورى مى کردند.  

بدون  انقالب مشروطه  دربارة علل  او  تاریخى  پژوهش هاى  دکتر ماشاءاهللا آجودانى که       

تردید مى تواند از مهم ترین بررسى هاى تاریخى این عهد به شمار آید، در کتاب مشروطۀ ایرانى 

اصلى ترین خواست هاى انقالب مشروطه را که جناح هاى مختلف درگیر، از آن حمایت مى کردند 

را به اختصار چنین بر مى شمارد:

     الف. ایجاد حکومت مقتدر مرکزى و دولتى که مقید به قانون باشد و بتواند امنیت اجتماعى 

و استقالل سیاسى کشور را تضمین کند؛

     ب. محدود کردن قدرت شرع و ایجاد نظام حقوقى عرفى و ایجاد دادگسترى؛ 

     ج. مدرنیسم، (ایجاد مدارس جدید، دانشگاه، راه ها و...)؛

      د. آزادى احزاب، اجتماعات، قلم و بیان و مطبوعات، آزادى هاى فردى و اجتماعى. (در این 

طبقه بندى اولویت ها منظور نشده است).

     استبداد سالطین قاجار و تبعیت از روس و انگلیس و ناتوانى در تأمین استقالل ایران و 

همچنین اخبارى که از کشورهاى اروپایى مى رسید مردم را در تالش براى کسب هدف هایى 

و  کرمانى  رضا  میرزا  دست  به  ناصرالدین شاه  شدن  کشته  برمى انگیخت.  بیشتر  شد  بیان  که 

آغاز سلطنت ولیعهد بیمار و ناتوانش مظفرالدین شاه، محرك دیگرى بود تا مردم به فشار خود 

بیفزایند. مظفرالدین شاه در روزهاى پایانى زندگى اش در بستر بیمارى بر فرمانى صحه گذارد که 

در آن تأسیس عدالت خانه اعالم شد. این فرمان به فرمان مشروطه شهرت یافت. چند روز پس 
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ساخت اجتماعى ایران در زمان انقالب مشروطیت شامل بخش هاى زیر مى شد:



از این فرمان مظفرالدین شاه درگذشت و جانشین او محمدعلى شاه از همان روزهاى نخست با 

تأیید روحانیانى چون آیت اهللا شیخ فضل اهللا نورى مشروعه را که همان حکومت شرعى بود، به 

جاى مشروطه خواستار شد. در این ایام بحثى بیشتر مطرح شد که حامیان مشروطه مى خواستند 

محمدعلى شاه و روحانیان نزدیک و تحت حمایت او را مجاب کنند که «نظام و اصول مشروطیت 

و قوانین شرع با هم مطابقت دارند، بلکه اساس مشروطه از درون اسالم سر برکشیده است»1 

و مخالفین مشروطه آن را ضدیت با شرع مقدس مى دانستند. در نظر داشته باشیم که از دوران 

بودند که قانون، محدودیت  درازمدت سلطنت ناصرالدین شاه اطرافیان شاه به این باور رسیده 

قدرت به وجود مى آورد و این درست همان چیزى بود که شاهان مستبد و اطرافیان فاسدشان 

نمى پسندیدند. سفرهاى ناصرالدین شاه به خارج از ایران هم نتوانست به آگاهى هاى بیشتر و الزم 

و ایجاد تغییرات بنیادى منتهى شود. روحانیان نیز ناصرالدین شاه را در ادامۀ حکومت استبدادى 

تشویق مى کردند. به طور نمونه، مجتهد بزرگ عهد ناصرى حاج مالعلى کنى در نامه اى به شاه 

از آزادى مى گفت  در 24 شهریور 1252خورشیدى با مذمت مشیرالدوله صدراعظم که سخن 

از کلمۀ آزادى به (کلمۀ قبیحه آزادى) یاد مى کند. آموزش زیر نظر مستقیم روحانیان با همان 

روش هاى قرون وسطایى رواج داشت. روحانیان که در امور قضایى و ادارة مکتب خانه ها به همان 

روش هاى قرون وسطایى اختیارات کامل داشتند، با تشکیل عدالت خانۀ جدید با قوانین شرعى 

و عرفى و باز کردن مدارس به شکل نوین که براى نخستین بار توسط رشدیه با سرمایۀ اولیۀ 

امین الدوله که از خاندانى علم پرور بود به شدت مخالفت مى کردند. تأسیس ادارات ویژه اى براى 

دریافت مالیات را هم خالف شرع مى دانستند و آن ادارات را دخالت در دریافت وجوه شرعى به 

حساب مى آوردند.

وقتى که محمدعلى شاه قاجار دگربار بساط استبداد را گستراند و با به توپ بستن مجلس 

شوراى ملى دورة جدیدى پیدا شد که مبارزات مشروطه خواهان در اندك زمانى به آن خاتمه داد، 

این عهد استبداد صغیر نامیده شد. در این دوره بسیارى از مشروطه خواهان کشته یا اسیر شدند 

و عده اى هم از ایران به کشورهاى همسایه گریختند. گروه هاى معروف به اجتماعیون و عامیون 

به مقابله با محمدعلى شاه برخاستند. تبریز و رشت مرکز این مبارزان بود. اما آنچه که سراسر 

اینکه پس از فتح تهران مجلس دوم تشکیل  بود تا  کشور را فراگرفت هرج ومرج و اغتشاش 

شد و به تعطیل کردن گروه اجتماعیون در تمام کشور اقدام کرد. با انحالل این جمعیت بیشتر 

1. به نقل از مشروطه ایرانى ص 31
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متمرکز شد. مخالفان حزب  ایران  دموکرات  پارلمانى در حزب  و مبارزات  فعالیت هاى سیاسى 

اجتماعیون در حزب دیگرى به نام «اجتماعیون اعتدالیون» گرد آمدند و کلمۀ اعتدالى را به نام 

خود افزودند تا نشان دهند با تندروهاى حزب دموکرات مخالف اند.

به دلیل نداشتن سابقه نتوانست موفقیت پیدا  ایران  بود در  که توسط متجددین مورد حمایت 

در  استبداد  عوامل  و  بیگانگان  سوى  از  عمدى  صورت  به  هرج ومرج  چندى  از  پس  و  کند 

داخل کشور فزونى گرفت و گروهى هم در پى آن بودند که حکومتى مقتدر بر سر کار آید تا 

امنیت کشور حفظ شود. پس از اعدام شیخ فضل اهللا نورى مشروعه خواهان و طرفداران استبداد 

شکست خوردند. در این وقت بود که بین روشنفکران عرف گرا هم اختالفات عمیقى نمایان شد. 

سیدحسن تقى زاده با همۀ حرف و حدیث هایى که دربارة او هست و خود ارتباطات نزدیکى با 

عوامل دولت انگلیس داشت، شخصیتى بود که مدتى در مجلس اول و سپس در مجلس دوم 

براى محدود کردن دخالت روحانیان و تنظیم قوانین عرفى تالش فراوان کرد.

قدر مسلم آنکه انقالب مشروطه پاسخى به نیازهاى همۀ طبقات جامعه بود. استبداد شاهان 

که هر نوع آزادى را از مردم سلب کرده بود و از سوى دگر شکست هاى ایران در جنگ هاى دورة 

اول و دوم ایران و روس و انعقاد قراردادهاى ننگین گلستان و ترکمن چاى که بخش هاى وسیعى 

را از کشور ایران جدا کرد موجب شد که  مردم ناتوانى شاهان قاجار را در نگاهدارى استقالل 

ایران با تمام وجود احساس کنند و از دیگر سو، روشنفکرها و به خارجه رفته ها فکر آزادى و 

دموکراسى و مشروطه خواهى را با خود به ایران آورده و این اندیشه هاى تغییرطلبانه، دگرگونى 

در ایران را اجتناب ناپذیر کرده بود. تحوالت صنعتى اروپا، موجب تالش حکومت هاى اروپایى 

براى داشتن بازار فروش صنایع و فرآورده هاى خود بود که ضرورت داشت تا جامعۀ ایرانى به 

مرحلۀ دیگرى متناسب با آنچه در غرب مى گذشت وارد شود.

روشنفکران عرف گرا، روشنفکران مذهبى و غیرمذهبى از مدرنیته یا به بیانى دیگر ایجاد 

نهادهاى جدید نظیر کشورهاى اروپایى حمایت مى کردند ولى آزادى ها که ریشه و اساس هر 

تغییرى بنیادى به شمار مى آمد در نزدشان تعاریف روشنى نداشت. درك همگانى از آزادى در 

همۀ جناح هاى مشروطه خواه به صورت بسیار مبهم وجود داشت.
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چرا آزادىخواهان موفق نشدند؟

ملک الشعراى بهار که از اعضاى فعال حزب دموکرات بود مى گوید: اندیشه هاى آزادى خواهانه 



چگونه از اعتبار و لزوم تحقق همۀ هدف هاى مشروطه خواهان کاسته شد؟
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حوادث مهمى که در آن سال ها جهان را دربر گرفته بود همچون جنگ اول جهانى، دخالت هاى 

بیگانگان به ویژه روس و انگلیس در ایران، عدم امنیت فردى و اجتماعى در شهرها، راه ها و 

روستاها، گردن کشانى که در شمال و جنوب غرب و شرق کشور با داعیۀ توان کشوردارى در 

و  فردى  آزادى هاى  عالیه اى چون  و آشفتگى، هدف هاى  نابسامانى  بودند و  حال قدرت نمایى 

اجتماعى را که براى مردم به ویژه روشنفکران وجود داشت روز به روز از اذهان عمومى دور و 

دورتر مى کرد. تودة مردم هم، چون از یک زندگى آرام هرچند در سایۀ استبداد دورمانده بودند 

قدرت مرکزِى نیرومندى را جست وجو مى کردند که امنیت و استقالل افراد و استقالل کشور 

از میان نرود. و این شرایط بخش عظیمى از خواست هاى ملت را از درجۀ نخست به درجۀ دوم 

سوق داد و کشور ایران را دگربار به سوى استبدادى نوین کشاند.

آزادى خواهى که باالترین خواست مردم بود بى رنگ شد به نحوى که خواست مردم در 

درجۀ اول برقرارى حکومتى شد که ناامنى در شهر و روستا جاى خود را به دولتى مقتدر دهد که 

آرامش را به جامعه آورد. در این زمان هنوز رضاخان قدرت ندارد ولى برنامۀ ایجاد یک حکومت 

مقتدر مرکزى به جاى آزادى خواهى نشست. دولت انگلیس با در اختیار گرفتن نیروهاى قزاق که 

در پى انقالب در روسیه با حکومت روس قطع ارتباط کرده و سرگردان بودند از قدرت فزون تر 

این  بین اهداف مشروطه خواهان کمرنگ شد دیگر  آزادى خواهى در  برخوردار شد. وقتى که 

حکومت مشروطه نبود دولت قدرتمندى بود که مى خواست گردنکشان داخلى را سرکوب کند و 

براى تشکیل یک دولت مقتدر مرکزى، سرکوب قدرت هاى محلى در مملکت در رأس برنامه ها 

ایجاد ساختمان ها، خیابان ها و میدان هایى مانند کشورهاى  تغییر شکل شهرها و  قرار گرفت. 

اروپایى صورت گرفت. احداث راه هاى شوسه و تأسیسات شهرى چون شهردارى ها در شهرهاى 

بزرگ گامى در مدرنیزه کردن کشور به شمار مى رفت. در دوران دیکتاتورى بیست سالۀ رضاشاه 

به مدرن ساختن جامعه توجه بسیار شد مدرن کردن ظاهر کشور ناموفق نبود ولى با این تفاوت 

بنیادى که هدف هاى راستین انقالب که آزادى و دموکراسى بود، با اینکه در قانون اساسى ایران 

به آنها بسیار تاکید شده بود عمداً مغفول ماند. از نظر برقرارى حکومت قانون هم، قانون اساسى 

و متمم آن تا قبل از انقراض سلسلۀ قاجار به تصویب مجلس هاى مؤسسان که در شرایط خاص 

آن روزها تشکیل شده بود به تصویب نهایى رسید و مراحل قانونى را طى کرد. آنچه که واقع 

شد برآورده شدن قسمتى از خواسته هاى مشروطه خواهان که همانا دولت مقتدر و تغییر شکل 



زندگى بود. از تأسیس دادگسترى نوین تا مدارس جدید و کارخانه هاى صنعتى و مدرن کردن 

اکثر شهرهاى بزرگ ولى آنچه که  ادارى در  ادارات دولتى و ساختن جاده ها و ساختمان هاى 

مى توانست دموکراسى و آزادى هاى فردى و اجتماعى را نهادینه کند به دست حکومت پهلوى 

اول قربانى شد و فاصله با آزادى هاى فردى و اجتماعى از کودتاى 1299 بیشتر و بیشتر شد.

484 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند

نگاهى به جامعۀ ایران در دوران رضاشاه و آغاز مبارزات نهضت ملى ایران  

ملت ایران در انقالب مشروطه مى خواست به کسب آزادى و استقالل و محو استبداد و استعمار 

نائل آید ولى با انواع دخالت هاى عوامل داخلى استبداد و کشورهاى استعمارگر مواجه شد. شکل 

ظاهرى حکومت  تغییر کرد ولى امکان نهادینه شدن دموکراسى و آزادى حاصل نشد. صدور 

فرمان مشروطه موجب نشد که مردم به شاهان قاجار اعتماد کنند. حمایت هاى روس با انقالب 

روسیه از شاهان قاجار قطع شد. جریانات پناهندگى محمدعلى  شاه به سفارت روسیه و فرار او 

به آن کشور نفرت مردم را از سالطین قجر بیش از پیش فزونى بخشید، و سرانجام در آبان ماه 

1304 سلطنت قاجار پایان گرفت و رضاخان در شرایطى ویژه سلطنت را به خاندان خویش منتقل 

کرد. تاریخ ایران ورق خورد ولى استبداد و مخالفت رضاشاه با تصمیم گیرى مجلس نمایندگان 

منتخب مردم و رواج سلطۀ شاه بر همۀ سازمان ها، مانع استقرار نظام مشروطه در ایران شد. با 

آغاز سلطنت استبدادى رضاشاه، جامعۀ ایرانى همچنان از آزادى هاى فردى و سیاسى اجتماعى 

محروم ماند، در دوران رضاشاه طبقۀ متوسط رشد بیشترى کرد ولى در پى طرح خواسته هاى 

آزادى خواهانه بود که به شدت سرکوب شد. مندان و صاحب نظرانى که خواستار تحوالت بنیادى 

مخوف  زندان هاى  بند  در  اول،  پهلوى  پلیسِى  حکومِت  عمِل  شدت  با  بودند  ایران  جامعۀ  در 

گرفتار آمدند. تعدادى از شعرا، نویسندگان و هنرمندان در زندان ها به قتل رسیدند. آنچه که در 

زندان هاى رضاشاهى گذشت به منظور حذف کامل آزاداندیشى در ایران بود. از کودتاى اسفند 

1299 خورشیدى تا شهریور 1320 حکومت رضاشاه بر ایران مسلط بود. با استعفاى رضاشاه از 

سلطنت، و رفتن از ایران، محمدرضا شاه به سلطنت رسید. این واقعه همزمان با اشغال ایران از 

سوى متفقین در جنگ جهانى دوم به سال 1320 خورشیدى رخ داد. سرکوب آزادى خواهان از 

صدر انقالب مشروطه در بطن خود نهضت ملى ایران را پرورش داد. 

شهریور  از  یافت.  نوینى  شکل  ایران  جامعۀ  بیست ساله،  خشن  دیکتاتورى  یک  از  بعد       
ایران اشغال شده  ایران است.  تا 28 مرداد 1332 دوره اى بسیار مهم در تاریخ معاصر   1320

است، هرج ومرج در همۀ ارکان مملکتى حاکم است، نابسامانى اقتصادى و اختالالت اجتماعى 



مشروطیت در دوران حکومت پهلوى ها ❖ 485

چشمگیر است، اما در بستر این ناآرامى ها حرکتى که براى نو زایش  انقالب مشروطه از ابتداى 

حکومت پهلوى ها آغاز شده بود ادامه یافت و رهبرى دکتر مصدق در جریان تشکیل نهضت ملى 

ایران بدون اعالم از طرف گروهى یا حزبى از سوى مردم ایران مرد و زن و کوچک و بزرگ و 

دوستان و دشمنان پذیرفته شد. همان گونه که دکتر مصدق باور داشت رهبر در طول مبارزات 

ملت از میان مردم سیمایش شناخته مى شود و رهبرى نه ارثى و نه انتصابى است.  

مصدق جوان

انقراض سلسله قاجار و به سلطنت  دکتر مصدق در سال 1304 خورشیدى هنگامى که طرح 

رسیدن رضاخان در مجلس پنجم مطرح شد چنین مى گوید: «اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام 

کنند و آقا سیدیعقوب هزار فحش به من بدهد زیر بار این حرف ها نمى روم. بعد از بیست سال 

خونریزى حال عقیدة شما بر این است که یک کسى در مملکت باشد که هم شاه باشد و هم 

رئیس الوزراء و هم حاکم، اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است و...» 

دکتر مصدق را عده اى از هفتاد سالگى به بعد مجسم مى کنند و از فعالیت ها و مبارزات او در 

به  از جوانى  دکتر مصدق  درحالى که  مى گویند،  انقالب مشروطه کمتر سخن  دوران  و  جوانى 

آزادى و دموکراسى و انقالب مشروطه باور داشته و در این راه مبارزه مى کرده است. مجلس 

نمایندگان طبقات مختلف اجتماعى و انجمن ها در  اول شوراى ملى مجلسى طبقاتى است و 

آن نماینده دارند. در مجلس اول دکتر مصدق  براى استقرار مشروطه فعال بود و مردم نیز از 

آن آگاهى داشتند به اعتبار این فعالیت ها او را که عضو انجمن آشتیانى ها بود را به نمایندگى 

انتخاب مى کنند.   

      از نظر سنى دکتر مصدق دوازده سال از مدرس، هفت سال از احمد قوام و چهار سال از 
رضاشاه کوچک تر بود. دکتر مصدق از جوانى به وطن عشقى پر شور داشت و از نابسامانى هاى 

ایران رنج مى برد. او چون اوضاع نابسامان کشور را براى رشد و گسترش اندیشه هایش مناسب 

نمى بیند، براى ادامۀ تحصیالت به اروپا مى رود. در دانشکدة حقوق پاریس به تحصیل مشغول 

مى شود. دکتر مصدق چون در پاریس بیمار مى شود و پزشکان آب و هواى پاریس را مناسب حال 

او نمى بینند به او توصیه مى کنند به جاى دیگرى برود؛ او پس از دو سال به ایران بازمى گردد 

ولى کشور همچنان در آتش بیداد و ناامنى مى سوزد. بعد از چندى به سوییس مى رود و در آنجا 

به اخذ درجۀ دکترى نائل مى آید. بعضى مى گویند او اولین ایرانى است که از خارج دکترى گرفته 
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است. در مصاحبه اى که یک خانم روزنامه نگار فرانسوى در سال 1909 میالدى با وى در پاریس 

کرده و نظرش را دربارة مشروطه و استبداد جویا مى شود، مى گوید تمام سلطنت هاى مطلقه، 

ممالک را به سوى نابودى برده اند.

     دکتر مصدق به قراردادهاى 1907 و 1915 که موجب نابودى استقالل ایران مى شود به 
شدت معترض است و در این مصاحبه به طور مشروح نظریاتش را بیان مى کند. او در نوجوانى 

به عنوان مستوفى خراسان انتخاب مى شود. مستوفى عنوان کسانى بود که به امور عرفى چون 

سوى  به  مملکت  مشروطه  دوره  در  تا  بود  عنوانى  مستوفى گرى  مى پرداختند.  مالیات  گرفتن 

عرفیات کشانده شود. دکتر مصدق از جوانى داراى اندیشه هاى آزادى خواهانه بود و گروه کثیرى 

از جوانان شهرنشین ایام صدر مشروطه با آگاهى هایى که کسب کرده بودند، همانند او در پى 

استقرار حکومتى بودند که بر آزادى و برابرى و عدالت استوار باشد. لکن با قدرت گرفتن رضاخان 

و شدت عملى که او در برابر آزادى خواهان نشان مى داد این اندیشۀ ملى که ضمن حفظ استقالل 

کشور ادارة امور به دست منتخبان ملت باشد سرکوب شد. نهضتى که از بطن انقالب مشروطه 

متولد شد و خواستار اجراى کامل خواسته هاى مشروطه خواهان بود نهضت ملى ایران نامیده 

شد. در طول تاریخ هرگاه حکومت توان حفظ استقالل ایران را نداشت یا استبداد صدرنشینان 

(سالطین، شاهان و حاکمان) با هر نامى عدالت  در بین مردم را نقض مى کرد از گوشه و کنار 

این مرز و بوم مردان و زنانى به پا مى خاستند و مردم را براى داشتن حکومتى مردمى و توانا در 

نگاهبانى از ایران زمین راهنمایى مى کردند. این نهضت هاى ملى را مى توان از حمله اعراب به 

ایران و بعد براى مقابله با مغول ها و تیموریان دید که همان نهضت هاى ملى ایران اند و نهضت 

ملى ایران به رهبرى دکتر مصدق پس از انقالب مشروطه تداوم مبارزات ملت ایران براى به 

دست آوردن استقالل، آزادى و حکومتى مردمى است.  

دکتر مصدق و نهضت ملى در دوران پهلوى دوم 

دهۀ اول سلطنت محمدرضا شاه با بیست و پنج سال آخر دو مرحلۀ متفاوت است. در مرحلۀ 

ایران منتشر  نشریه در  و  روزنامه  هفتصد  مرداد 1332)، حدود  تا 28  نخست (شهریور 1320 

مى شد که مبین نظریات گروه هاى مختلف اجتماعى و سیاسى بود. طبقۀ متوسط در زمان پهلوى 

اول رشد کرد ولى این رشد محدود بود و در عهد محمدرضا شاه به رشد بیشترى دست یافت و 

به طور سنتى شامل اصناف، بازاریان و اتحادیه هاى صنفى از یک سو و از جهت دیگر کارمندان 
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و کارکنان دولتى را که در حال افزایش بودند دربر مى گرفت. در مرحلۀ اول سلطنت محمدرضا 

شاه وضعیت احزاب و گروه هاى سیاسى را چنین مى توان برشمرد: گروه هاى چپ، ملى گرایان 

و انجمن هاى اسالمى. در گروه هاى چپ، حزب توده در مهر 1321 تشکیل شد مؤسسان این 

حزب برخى از حزب اجتماعیون دورة مشروطه، بعضى از کمونیست هاى زندانى دورة رضاشاه 

از میان 53 نفر تعدادى از سیاسیون غیر کمونیست و گروهى از روشنفکران و هنرمندان بودند. 

حزب توده با مرامنامه اى که در آن پایبندى به قانون اساسى مشروطه و عدم مخالفت با دین 

اسالم به صراحت نوشته شده بود فعالیت خود را شروع کرد. مى توان با بررسى انتشارات ابتدایى 

حزب توده این حزب را یک جریان معتدل سیاسى در چارچوب قانون اساسى ایران به شمار آورد. 

این حزب اعتقادات کمونیستى داشت و با حمایت اتحاد جماهیر شوروى به تبلیغات وسیعى اقدام 

کرد و بسیارى از نویسندگان هنرمندان، ش عرا و روشنفکران و تحصیل کرده هاى ایران را جذب 

کرد ولى بعدها چون بر تأمین منافع شوروى تاکید داشت گرفتار انشعاباتى شد که مهم ترین آن 

انشعاب خلیل ملکى، آل احمد، دکتر خنجى، انور خامه اى و ده ها نفر از اعضاى رده هاى باالى آن 

بود. نمایندگان این حزب بعد از افتتاح مجلس چهاردهم در سال 1322 به حمایت از دکتر مصدق 

پرداختند ولى بعد از اینکه دولت شوروى تقاضاى امتیاز نفت شمال ایران را کرد و حزب توده در 

برابر تز موازنۀ منفى دکتر مصدق به حمایت از نظریه موازنۀ مثبت پرداخت، اختالف و برخورد 

شدیدى بین دکتر مصدق و این حزب پیدا شد. حزب توده که تا قبل از تقاضاى شوروى براى 

نفت شمال با دادن امتیاز نفت به دولت هاى خارجى مخالف بود از پیشنهاد شوروى هوادارى 

کرد. حتى روز پنجم آبان ماه همان سال که هنوز انشعاب در حزب توده انجام نشده بود، در 

یک راهپیمایى افراد حزب توده فریاد مى زدند که باید امتیاز نفت شمال به شوروى داده شود و 

سربازان اشغالگر روسى با تانک هاى خود از راهپیمایان حمایت مى کردند، راه این حزب به طور 

کامل از جریان نهضت ملى فاصله گرفت. 

     این حزب در پى تیراندازى به شاه (بهمن ماه 1327) در دانشگاه تهران غیرقانونى اعالم شد. 
در دهۀ 1320 تا 1330 اندیشه هاى ناسیونالیستى به علت اشغال ایران از سوى متفقین انگیزه 

الزم را در اکثریت قشر جوان و دیگر گروه هاى سنى ایجاد کرده بود. تجلى آرمان هاى ملى و 

میهنى امرى طبیعى بود. داشتن افکار ملى که بر حاکمیت ملى و برقرارى آزادى هاى فردى و 

اجتماعى متکى باشد و نظام دموکراسى و پارلمانى که با گشوده شدن دروازه هاى غرب نمایان تر 

شده بود هم انگیزة نیرومندى براى توسعۀ اندیشه هاى ملى گرایانه بود. جریان ناسیونالیستى در 
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دهۀ بیست که موضوع ملى شدن نفت مطرح بود در ایجاد هماهنگى بین گروه ها و احزاب و 

شخصیت هاى ملى گرا تأثیر زیادى داشت. حرکت هاى اسالمى در بیشتر سال هاى این دهه با 

تنش میان روحانیان و دولت براى تغییر در نظام آموزشى و کاستن از محدودة قدرت آنان همراه 

بود، نخست در انجمن هاى محدود اسالمى ولى در اواخر دهه از شکل فرهنگى پا فراتر نهاد 

و جنبۀ سیاسى نیز پیدا کرد. افکار پان اسالمیستى سید جمال و یاران او الهام بخش این جریان 

پایانى  ریشه هاى مذهبى داشتند و در سال هاى  مذهبى بود. گروه ها و مجامعى هم بودند که 

دهۀ بیست و در اوج فعالیت هاى احزاب ملى و چپ یک تشکل اسالمگرا به نام فداییان اسالم 

را سازمان دادند. این جمعیت در برخى از اهداف خویش با سید جمال نزدیک بود و در تداوم 

حرکت سید گام بر مى داشت و این در حالى بود که با فعالیت هاى هواداران سید جمال و عبده 

در مصر سنگ بناى اخوان المسلمین نهاده شده بود. در نظر داشته باشیم که تعداد زیاد نشریات 

روزانه و هفتگى و ماهانه نقشى اساسى به روزنامه نگاران مى داد. روزنامه نگاران هم که گروه 

بزرگى  بودند با اینکه هماهنگِى وسیعى در میان آنها نبود ولى در تحوالت و اعالم خواسته هاى 

ملت نقش به سزایى داشتند.

انتخابات و تأسیس جبهه ملى، شکل سازمان یافته نهضت ملى ایران 

انتخابات  در  شرکت  با  و  نبود  دیکتاتورى رضاشاه  دوران  روحیۀ  بیست،  دهۀ  در  مردم  روحیۀ 

اینکه چند نماینده در مجلس مى توانند در جریان امور مؤثر باشند مردم را  مجلس پانزدهم و 

به شرکت گسترده در انتخابات مجلس شانزدهم ترغیب و تشویق کرده بود. از این جهت چند 

هفته قبل از انتخابات آمد و شد به خانۀ دکتر مصدق شروع شد، مأموران دولتى به تهدید مردم 

پرداختند و براى انصراف مردم از شرکت در انتخابات تهدید مى کردند و از اجتماع مردم ممانعت 

مى شد، از این رو مردم مصمم شدند براى تحصن و تظلم خواهى به دربار بروند. روز تحصن که 

از قبل در روزنامه ها اعالم شده بود دکتر مصدق با وجود کسالت جلو جمعیت حرکت مى کرد. 

دکتر مصدق و چند نفر دیگر به نمایندگى مردم و در کنار آنان جمعیت زیادى عازم دربار شده 

و همگان قصد تحصن داشتند و چون همۀ جمعیت ممکن نبود تا در کاخ بمانند، دکتر شایگان 

پیشنهاد کرد اگر اجازه بدهند فقط معدودى متحصن شوند. این پیشنهاد را دکتر مصدق پذیرفت 

وقعى  آنان  خواسته هاى  به  ولى  کرد  پذیرایى  متحصنان  از  دربار  شدند.  انتخاب  نفر  بیست  و 

ننهاد. متحصنان با صدور بیانیه اى به تحصن خاتمه دادند و در آن بیانیه نوشتند: «ملت ایران 
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به هیچ وجه مجلسى را که فساد انتخابات آن بر همه مسلم است مظهر افکار عمومى نمى داند 

و بنابراین هر تصمیمى که دربارة قضایاى حیاتى این مملکت گرفته شود مطلقا و ابداً تصمیم 

نتیجه اى  تحصن  «از  مى نویسد:  خود  خاطرات  در  شایگان  دکتر  زنده یاد  نیست.»  ایران  ملت 

... موضوع  دادند  ادامه  در خارج  را  خود  نشدند و همکارى  ناامید  ولى متحصنین  حاصل نشد 

انتخابات ساختگى در ایران یکى از عجیب ترین و ننگین ترین اقدامات هیئت حاکمه و سرچشمۀ 

تمام مفاسد و علت العلل انحطاط ایران و تیره روزى ایرانیان است. پس از خروج از تحصن، در 

جلسات ملیون امرى که بیش از همه مورد گفتگو قرار مى گرفت همان مسئلۀ انتخابات بود. ولى 

در ضمن دربارة لزوم تشکیل یک حزب نیز بحث مى شد. ابتدا دکتر مصدق به تشکیل حزب 

روى خوشى نشان نمى داد و به دو نفر از کسانى که بیشتر مورد اعتماد او بودند (دکتر شایگان 

تأمل کنیم و  نیستند بهتر است کمى  بود چون متحصنان هماهنگ  و دکتر امیرعالیى) گفته 

بیشتر یکدیگر را بشناسیم. روز اول آبان ماه 1328 که جلسه در منزل دکتر مصدق بود ناگهان 

دکتر مصدق از تشکیل یک جمعیت سخن گفت و براى همگان مسلم بود حزبى که مصدق 

پیشواى آن باشد با استقبال آزادى خواهان مواجه مى شود. همین که با تشکیل حزب موافقت 

شد چون چند نفر عضویت احزابى را داشتند این بحث پیش آمد افرادى که عضو احزاب دیگر 

هستند چه باید بکنند؟ سرانجام تصمیم گرفته شد اگر حزبى تشخیص داد که در مرام این حزب 

جدید چیزى برخالف حزب او وجود ندارد مى تواند به اعضاى خود اجازه دهد در حزب جدید هم 

وارد شوند و عضویت حزب خود را هم از دست ندهند. دکتر شایگان مى گوید به همین دلیل 

آبان ماه سال 1328 دکتر محمد  آن جمعیت را جبهۀ ملى نامیدند1 تأسیس جبهۀ ملى را در 

مصدق و تعدادى روزنامه نگار و تنى چند از شخصیت هاى ملى و مردمى و وکالى دادگسترى 

در پى نشست هایى که داشتند اعالم کردند و نام اعضاى شورا به آگاهى مردم ایران رسید. دکتر 

سیدعلى شایگان دربارة هدف و مرام جبهۀ ملى مى نویسد: «مرام جبهۀ ملى را مى توان در یک 

کلمه خالصه کرد و آن دموکراسى یعنى حکومت مردم بر مردم است، زیرا به عقیدة زعماى 

جبهۀ ملى، تمام بدبختى هاى مملکت ناشى از رژیم دیکتاتورى است که به نام دموکراسى به 

ملت ایران تحمیل شده است.» جبهۀ ملى تجمعى بود از افراد نامتجانس با هدف هاى متفاوت 

که بر محور شخصیت و عقاید دکتر مصدق گرد آمده بودند.  مردم دکتر مصدق را دوست داشتند 

براى آنکه وقتى حرف مى زد مکنونات خاطر ایشان را بیان مى کرد. هرچند این مؤسسان تا 28 

1. زندگینامۀ سیاسى سید على شایگان، نشرآگاه 1384 تهران جلد اول ص237 و 238
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مرداد 1332 راه هاى مختلفى برگزیدند. از همان ماه هاى نخست بعضى عناصرى  بودند که به 

هم اندیشى با دکتر مصدق تظاهر مى کردند و از آن جمله عمیدى نورى مسئول روزنامۀ «داد» 

بود که با روشن بینى دکتر مصدق در همان ماه هاى نخستین از شوراى جبهه ملى برکنار شد 

و تاریخ گواهى مى دهد که این اقدام بجا و درست بوده است و روزنامۀ عمیدى نورى در طول 

نخست وزیرى دکتر مصدق و چندین سال پس از آن یکى از ارگان هاى دشمنان نهضت ملى 

ایران بود. پس از تحصن دکتر مصدق و یارانش در 22 مهرماه 1328 در دربار که براى اعتراض 

به عدم آزادى در انتخابات بود دکتر مصدق و یارانش مبارزه انتخاباتى را پیگیرى کردند. ابتدا 

براى انتخابات مجلس سنا و چون در این انتخابات به نتیجه اى نرسیدند توجه خود را به انتخابات 

مجلس شوراى ملى در تهران معطوف داشتند.

ترور هژیر و تبعید دکتر مصدق به احمدآباد

مسجد سپهساالر  ماه محرم در  براى عزادارى  پهلوى  دربار  همه ساله  مراسمى که  داشت. در 

برگزار مى کرد روز 13 آبان ماه 1328 عبدالحسین هژیر وزیر دربار توسط سید حسن امامى از 

فداییان اسالم، به قتل رسید و سه روز بعد رژیم دستور بازداشت عده اى از مبارزان سیاسى را 

صادر کرد، دکتر مظفر بقایى، حسین مکى، عبد القدیر آزاد که در آن روزگار عضو شوراى جبهه 

کرد:  اعالم   تلفنى  به رییس شهربانى  دکتر مصدق  شدند.  بازداشت  بودند  مصدق  یار  و  ملى 

رفقاى من به خاطر مسئلۀ نفت بازداشت شده اند، من هم جزء آنها هستم یا آنها را آزاد کنید یا 

مرا هم توقیف نمایید. حکومت او را به احمدآباد تبعید کرد. با مرگ هژیر درحالى که مسئلۀ نفت 

روز به روز بیشتر مطرح مى شد انتخابات تهران دچار مشکالت فراوان شد و سرانجام بطالن 

آن اعالم شد. مدت تبعید دکتر مصدق به احمدآباد 34 روز به درازا کشید. در احمدآباد در پى 

گفت وگوهاي زیاد شالودة گروه سیاسى جبهه ملى بنیان نهاده شد  و در 21 آبان ماه 1328 

جبهه ملى ایران تشکیل شد.1 یادآورى مى شود در کتاب هاى متعددى که دربارة تأسیس جبهۀ 

ملى اول منتشرشده روزهاى مختلفى از آبان ماه سال 1328 ذکر شده است که در اینجا تقریرات 

دکتر مصدق مالك قرار گرفته است. 

     همان گونه که در قبل گفته شد دکتر مصدق  چون متحصنان دربار را یک جور و هماهنگ 

تأثیر بسیار  بود واقعه اى روى داد که در اوضاع سیاسى  با ماه محرم  ایام که مصادف  این  در 

1. تقریرات مصدق در زندان
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خود  خاص  سلیقۀ  با  او  باشد.  داشته  خاصى  نام  گروه  این  مدتى  تا  نمى خواست  نمى دانست، 

به  را  او  نمى یافت  اطمینان  از خصوصیات کسى  تا  داشت  اشخاص  به  نسبت  که  و سوءظنى 

تشکیالت جبهه راه نمى داد و اساس نامۀ جبهۀ ملى هم این گونه تنظیم شد. چنانچه در برخى از 

مواد اساس نامۀ جبهۀ ملى آمده بود: مادة 1. جبهۀ ملى از هیئت مؤسسین و دستجات ملى که 

طرفدار تأمین عدالت اجتماعى و حفظ قانون اساسى هستند تشکیل مى شود. مادة 3. هدف جبهۀ 

ملى ایجاد حکومت، به وسیله تأمین آزادى انتخابات و آزادى افکار است. مادة 6. هیچ فردى 

مستقیمًا نمیتواند عضو جبهه ملى بشود، و عضویت افراد مشروط به این است که عضو جمعیتى 

باشد و طریق آن جمعیت سمت وابستگى خود را تحصیل کرده باشد. 

     جبهۀ ملى از تأسیس در آبان ماه 28 تا کودتاى 28 مرداد 1332 از سوى سه گروه از نخبگان 
جامعه پشتیبانى مى شد. گروه اول کسانى که داراى افکار ناسیونالیستى (ملى گرایى) بودند و به 

ناسیونالیسم  جبهۀ ملى  در  نظر  مورد  ناسیونالیسم  داشتند.  وابستگى  اجتماعى  مختلف  طبقات 

تندرو و شوونیستى نبود. تعبیرى که مى تواند با اندیشه هاى دکتر مصدق همسو باشد ملت گرایى 

معتدل بود. جبهۀ ملى در پى برقرارى حاکمیت ملت در مرزهایى بود که در آن ایام ایران خوانده 

مى شد. گروه دوم طبقۀ متوسط (بورژوازى غیر وابسته) جامعۀ ایران که در حال رشد و توسعه 

بود و گروه سوم روحانیانى بودند که فعالیت سیاسى مى کردند یا اشخاصى از بازار و اصناف که 

باورهاى نیرومندتر مذهبى داشتند. زمانى که جبهۀ ملى اعالم موجودیت کرد تعدادى از احزاب 

رهبرى  ایران تحت  برآمدند که حزب  با آن  اجتماعى در مقام تقویت و همراهى  و گروه هاى 

آقایان اللهیار صالح، دکتر کریم سنجابى، مهندس کاظم حسیبى، مهندس احمد زیرك زاده، حزب 

زحمتکشان ملت ایران، پان ایرانیست ها که ابتدا در مکتب پان ایرانیسم و سپس در سه گروه حزب 

پان ایرانیست به رهبرى محسن پزشکپور، حزب ملت ایران به رهبرى داریوش فروهر و سازمان 

پرچمداران پان ایرانیست به رهبرى محمد مهرداد گرد آمده بودند و جمعیت آزادى مردم ایران به 

رهبرى محمد نخشب که بعد از مدتى به نام حزب مردم ایران شهرت یافت و در بین گروه هاى 

نظریات  مجرى  و  حامى  که  قنات آبادى  شمس  رهبرى  به  مجاهد  مسلمانان  از  هم  اسالمى 

آیت اهللا کاشانى بودند باید نام برد.

     این دوره از فعالیت جبهۀ ملى تا پایان دوران دولت ملى دکتر مصدق ادامه داشت. جبهۀ ملى 
در دولت دکتر مصدق براى آنکه جنبۀ فراگیرترى داشته باشد به نام نهضت ملى ایران مطرح 

مى شد و این امر از خواسته هاى دکتر مصدق بود. ملى کردن صنعت نفت و کوشش براى رسیدن 
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به شرایطى که در آن رأى مردم براى انتخاب نمایندگانش از نفوذ عوامل خارجى و وابستگان 

آنها بیرون باشد و به بیان دیگر در راه  استقالل و آزادى ملت ایران باشد راستایى بود که جبهۀ 

ملى در آن گام برمى داشت. در مورد چگونگى آن به بخش کوتاهى از سرمقالۀ روزنامۀ «باختر 

فاطمى است توجه کنید: «ملى کردن  دکتر  قلم شهید  به  را که  امروز» مورخ 28 آذر 1329 

صنعت نفت کارى عظیم بود که به دست تواناى دکتر مصدق و با حمایت مردم از جبهه ملى به 

انجام رسید.» دکتر فاطمى نوشته است: «مدافعین ایران در یک جبهه قرار گرفته اند، پیشوایان 

و زعماى ملى، قلم هاى رشید و بى باك، تجار و دانشجویان تا مردم کوچه همه در اطراف یک 

مطلب حرف مى زنند و آن سخن ملى کردن صنعت نفت است ... در این حمایتى که همه جا از 

جبهه ملى مى شود همچون خار در چشم دشمنان ایران فرو رفته، بزرگترین دلیل عالقه قلبى و 

رشد و تکامل جامعه اى بیدار است...» 

     در دوران دولت ملى از نظر تشکیالتى جبهه ملى فعال نبود و حتى وقتى که در مجلس هفدهم 
فراکسیون یاران مصدق تشکیل مى شود، بر آن نام فراکسیون نهضت ملى ایران مى گذارند. در 

دوران دولت دکتر مصدق تنى چند از مؤسسان جبهۀ ملى اول مانند آیت اهللا کاشانى، حسین 

مکى، دکتر مظفر بقایى، در برابر دکتر مصدق رهبر جبهۀ ملى قرار گرفتند. از قیام ملى سى ام تیر 

1331 جدایى و نفاق در جبهۀ ملى آشکار شد و کارشکنى ها به سرعت فزونى گرفت به گونه اى 

که در کودتاى آمریکایى- انگلیسى 28 مرداد 1332 آیت اهللا کاشانى، دکتر بقایى و حسین مکى 

کودتا را تأیید و با اقدامات خود به سقوط دولت ملى کمک کردند. 
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