
 گروه هاى كلیدى در نهضت مشروطه و ملى شدن نفت
 1نقى طبرى 

  80 / 9 / 10: تاریخ دریافت
  80 / 10 / 13: تاریخ تإیید

, بررسى نقش طبقات متوسط سنتى و جدید و میزان تإثیرگذارى آنهـا, هدف پژوهش حاضر
در . در شكل گـیرى جنبـش مشروطیت و ملـى شـدن نفت است, در مقایسه با سایر عوامل

بازاریــان و كــارگران , روشــنفكران, ســطح گــروه هــا مــى تـوان از چهـار گـروه كلیــدى روحانیــان
مى توان ویژگى هاى مشترك آنها یعـنى ضـد , بحث كرد و در سطح ماهیت این دو جنبش

 .ضد استعمارى و شهرىبودن را مالحظه كرد, استبدادى
 

 . ملى شدن نفت, مشروطیت, استعمار, استبداد, طبقه متوسط, گروه ها: واژه هاى كلیدى
 

 مقدمه 
ایــن مقالــه بــه بررســى اجمــالى دو جنبــش اجتمــاعى مهــم ایــران نهضــت مشــروطیت و ملــى 

 .شدن نفت و نقش گروه هاى كلیدى در آنها مى پردازد
در مــورد نهضــت یـــا جنبــش مشــروطیت بایــد گفــت كــه نقطــه اوج آن امضــاى اولیــن قــانون 

مطـــابق بـــا ســـى ام  1285در نهـــم دیمـــاه (اساســـى در ایــران توســـط مظفرالـــدین شـــاه قاجـــار 
شـهرى و با شـركت طبقـات , مردمـى, این نهضت حركــتى اجتمـاعى. است) 1906دسامبر 

, متعــدد جامعــه بــود و در آن عواملــى چــون تــإثیر كــم و بیــش غــرب در گــروه هــا و طبقــات
پیچیـدگى درونــى ســاختار اجتمـاعى و دولــت و فشـار خــارجى از ناحیـه دو قــدرت روسـیه و 

دو گــروه روحانیــت و روشــنفكران در پیشــبرد نهضــت ,  در ایــن میــان. انگلیــس نقــش داشــتند
طبقــات اجتمـاعى موثــرى ماننــد , مشـروطیت داراى نقــش برجسـته اى بودنـد و بـه دنبـال آنــان

 2.صـــنعتگران و حرفـــه هــــاى گونـــاگون و كـــارگران قــــرار داشـــتند, بازرگانـــان و مغـــازه داران
نهضت مشروطیت سرانجام به دلیل بروز اختالف در میان رهبران آن و دخالت خارجى با 

 . شكست مواجه شد
در ایـــن دوره . نهضـــت ملـــى شــدن نفـــت اســـت, دومیـــن تنــدباد دگرگونـــى اجتمــاعى در ایــران

نیروهـــاى ملـــى و مـــذهبى شـــامل روشـــنفكران و روحانیـــت واحـــزاب سیاســـى نقـــش عمـــده اى 
. دانشجویان و كـارگران نیز حضور داشـتند, داشتند و سایر طبقات اجتماعى مانند بازاریان

بـــا نگـــاهى بـــه نقـــش . ایـــن نهضـــت نـــیز حركـــتى مردمـــى و برخاســـته از جامعـــه شـــهرى بـــود
نیروهــاى سیاســى داخلــى و خــارجى در دوران نهضــت ملــى شــدن نفــت مــى تــوان گفــت كــه 

انگلیـس , شـاه; حـزب تـوده و اتحــاد جمـاهیر شـوروى : چهار عامل زیر نقش موثـرى داشـتند
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گـــروه هـــاى ; احـــزاب سیاســى و از جملــه جبهـــه ملـــى بـــه رهـــبرى دكـــتر مصـــدق ; و آمریكـــا 
ایـن نهضــت هماننــد مشـروطیت بـه دلیـل بـروز اختــالف بیـن  3. اسـالمى و آیـه اهللا كاشـانى

 . رهبران آن و دخالت خارجى ناكام ماند
 

 متغیرهاى دخیل در دو نهضت مشروطه و ملى شدن نفت و ویژگى هاى آن دو 
مهم ترین ویژگى هاى جنبش هاى اجتماعى در جریان مشروطیت و ملى شدن نفت را مــى 

 : توان به صورت زیر بیان كرد
بدین معنا كــه منشـإ و خاسـتگاه هـر دو ; ضد استبداد داخلى و استعمار خارجى بودند - 1

مــورد ناشــى از اعــتراض ملــت ایــران و گــروه هــاى كلیــدى بــه اســتبداد داخلــى و یــا اســتعمار 
 . خارجى روسیه و انگلیس بوده است

; در هــر دو مــورد قیــام تــوده هــاى شــهرى كارســاز بـوده اســت : پدیــده اى شــهرى بودنــد - 2
علما و طالب علوم دینـى , كارگران, بازاریان, بدین معنا كه طبقات شهرى مانند صنعتگران

بـه .و روشنفكران و سایر اقشار در شهرهاى بزرگ به ویـژه تهـران نقـش تعییــن كننده داشـتند
طور كلى با توجه به آرایش نیروهـاى سیاسـى موجــود در این دو جنبش مـى تــوان گفت كــه 

از ; رهبرى و صفوف هواداران این جنبش ها تقریبا همگـى بـه قشـرهاى شـهرى تعلـق داشتند
هدف هاى مورد نظر در این جنبش ها نه به گونه اى مشخص بیانگر منافـع , سوى دیگر

مضـافا آن كـه هیـچ گـاه خواســت . روستاییان بود و نه آنها به طور مستقل مشاركت داشـتند
البتــه اســتثنائاتى در ایـــن . عــدالت اجتمـــاعى و اقتصــادى بیشــتر بــراى دهقانــان مطــرح نشــد

ایـن اقشـار , اما به عنوان طبقات اجتمـاعى و گـروه هـاى حرفه اى; میان وجود داشته است
, زیــرا پــیروزى جنبــش هــاى فــوق قــانون, شــهرى بودنــد كــه مــدافع انقــالب و جنبــش بــوده انــد

حقـــوق سیاســـى و امنیـــت فـــردى بیشـــترى را بـــه مـــردم نویـــد مـــى داد و اینهـــا بـــه خـــودى خـــود 
بــراى مالكیــت خصوصــى و , و در نتیجــه قــدرت سیاســى بیشــترى, ضــمانت هــاى اقتصــادى

ایــن جنبـش هــا آزادى فــزون تــر و جامعـه اى , عــالوه بـر ایــن. اقشـار شــهرى فـراهم مـى كــرد
ــــه اى مــــورد ســــتایش  ــــه لحــــاظ ایــــدئولوژیك و نــــیز حرف ــى دادنــــد كــــه هــــم ب ــــازتر را وعــــده مــ ب

بـه عـالوه این گــروه شهرى امید داشـت كـه در پـى . علما و روزنامه نگاران بود, نویسندگان
 4. منزلت و آوازه ایران به سرعت افزونى یابد, سقوط استبداد

در جریان نهضت مشروطیت : طبقات متوسط سنتى و جدید ایران نقش زیادى داشتند - 3
طبقـات متوسـط سنتى , صـف بنــدى نیروهـاى اجتمـاعى بــه ایــن صـورت بـود كـه در یــك سـو
كـارگران و طبقـه هــاى , مانند بازرگانان و روحانیـت به همـراه طبقـات جدیــد مثل روشنفكران

سـلطنت طلبـان شــامل درباریــان قاجـار و وابســتگان , حاشیه شهرى بودند و در طـرف مقابـل
روحانیــت دوره قاجــار : ((حامــد الگــار مــى گویــد. آنهــا و طبقــات حاشــیه شــهرى قــرار داشــتند

ایرانـى طى چند نسل بر سر موضوع هـاى گونــاگون و از جملـه نفـوذ بیگانگـان در جامعــه 
از جملـه روحانیـان مطـرح در جریـان مشـروطیت مــى تـوان بـه  5)). بـا دولـت مخالف بودند
ـــداهللا بهبهـــانى ـــایى, ســـید عب ـــدین اصـــفهانى, ســـید محمـــد صـــادق طباطب ـــك ,  ســـید جمـــال ال مل
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 . المتكلمین و شیخ فضل اهللا نورى اشاره كرد
در دوره ملى شدن نفت نیز این دو طبقه در كنار یكدیگر حضـور داشتند و دكـتر مصــدق 

اگـر چـه در , رهبر گـروه طبقـه متوســط جدیـد و آیـه اهللا كاشانى نماینـده طبقــات ســنتى بودنـد
ایــن دوره روحانیـت در مقایســه بـا زمــان مشــروطیت از انســجام و یكپـارچگى الزم برخــوردار 

, آبراهامیــان معتقــد اســت در دوران ملــى شــدن نفــت و مســائل بعــدى مربـــوط بـــه آن. نبودنــد
اگر چه دو نیروى ناهمگرا یعـنى یكـى طبقـه متوســط و دیگـرى طبقــه متوسـط جدید بـا هــم ((

طرفـدار حكومت دیــنى و گــروه دوم , ائتالف كردند و لیكــن در عمل محافظه كـاران مذهبى
 6)).فن ساالر و لیبرال میانه رو بودند, نیروهاى تجدد گرا و ملى گرا و غیر مذهبى

فرضیه اصلى ما این است كه حضور طبقات متوسط سنتى و جدید بیـش از سـایر عوامـل 
 . در شكل گیرى دو جنبش مشروطیت و ملى شدن نفت در ایران نقش داشته است

 
 طبقه متوسط

ماركسیســت هــا . در جامعــه شناســى سیاســى داراى تعــابیر گونــاگون اســت)) طبقــه((مفهــوم 
مـــاركس معتقــد اســت ســـاختار قـــدرت منبعــث از . طبقـــه را مفهومــى مركــزى تلقــى مـــى كننــد

ساختار طبقاتى آن جامعه است و طبقات اجتماعى بر پایـه شیوه تولید شـكل مى گیرند و 
حكومــت و نظــایر اینهــا در قالــب طبقــات هســتند و طبقــه اى كــه مالــك , مــذهب, هــنر, علــم

ابزار تولید است قـدرت را نــیز در جامعـه در دست دارد و در مقابــل طبقـه فاقـد ابـزار تولیـد 
صرفا كار مى كند و تولیدش را در اختیار صاحب ابــزار قرار مـى دهـد و بخشـى از آن را 

ماركسیســت هــا معتقدنــد بــه جــز جامعــه كمونیســتى بقیــه جوامــع . بــراى خــودش بــر مــى دارد
از نظر ماركس طبقات عالوه بر حائز شـروط . طبقاتى هستند و همه چیز مهر طبقه دارد

بایستى هویت طبقاتى و آگاهى آن را كسب كند و طبقـه اى كـه خود آگــاه مـى , طبقه بودن
ماركس پیـش بیــنى كـرده بود در جریان توسـعه . شود از عهده رسالت تاریخى اش بر مىآید

سرمایه دارى فقط دو طبقه پرولتاریا و بورژوازى باقى مى مانند و طبقات میـانى و متوسـط 
مانند تولید كنندگان كوچك و اسـتادكاران حرفـه اى بـه تــدریج از بیـن مـى رونـد و بخشـى از 

بحـث طبقه متوسـط در فرهنگ ماركسیســتى , بـه هـر حـال. آنان تبدیل بـه بورژوا مى شـوند
بــه عنــوان یــك مشــكل مطــرح اســت كــه آیــا ایــن افــراد طبقــه اى جدیــد هســتند یــا زایــده اى از 

 . بورژوازى؟ نئوماركسیست ها آنها را طبقه مستقل نمى دانند
مــذهب و حكومــت مــى تواننــد در خیلــى , مــاكس وبــر بــر خــالف مــاركس معتقــد اســت علــم

مــوارد نقــش مهمــى را ایفـا كننـد و تعییـن جایگــاه فــرد در جامعــه مبتــنى بــر نقـش وى در ســه 
 . اقتصادى و اجتماعى است, پایگاه سیاسى

 : به طور كلى درباره طبقه متوسط جدید دیدگاه هاى زیر وجود دارد
 
ــــه متوســــط جدیــــد هســــتند و آن را زایــــده اى از  - 1 ــــه انكــــار طبق ــــد ب ماركسیســــت هــــا معتق

 ; البته بعدا این طبقه را شبه بورژوازى قلمداد كردند ; پرولتاریا یا سرمایه دارى مى دانند 
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عــده اى منكــر شــكل گــیرى ایــن طبقــه نمــى شــوند و لیكــن معتقدنــد طبقــه متوســط جدیــد  - 2
 ; وحدت مشترك ندارند و هیچ وقت با هم یكى و متحد نمى شوند

عده اى نیز معتقدند طبقه متوسـط جدیـد تحقـق تـاریخى یافته اسـت و عمــال در جهـان  - 3
تئــورى . صــنعتى وجــود دارد و در جهــان ســوم نــیز طبقــه اى بالنــده و سرنوشــت ســاز اســت

وى بــر ایــن اعتقــاد اســت كــه طبقــه . پــرداز اصــلى ایــن نظریــه مــانفرد هــالپرن آلمــانى اســت
اطـالق , متوسـط به بـورژوازى یعــنى اقشارى كـه در شـهرها بـه كســب و كـار اشـتغال داشـتند

تولیدكننــدگان مســتقل و تحصــیلكردگان , مغــازه داران, ایــن طبقــه شــامل ســوداگران. مــى شــود
 . است, مانند حقوق دانان و دانشجویان و اساتید

 : مفهوم طبقه متوسط جدید از دیدگاه هالپرن مبتنى بر گزاره هاى ذیل است
 
 ; مفهومى جدیدالوالده است  - 1
اعضــایش مركـب از گـروه هــاى اجتمــاعى بـوده و همگـون نیســتند و درون آنهــا تضـاد  - 2

 ; وجود دارد 
 ; این طبقه مستقل است , به رغم اختالفات موجود در بین آنها - 3
لیكــن بــا خــود آگــاهى بــه كنــترل آن مــى , میــان اعضــاى آن اگــر چــه ســتیز وجــود دارد - 4

 ; همبستگى خود را در داخل حفظ مى كنند , پردازند و با وجود دارا بودن منافع متعارض
قشــر بــاالیى بــه نوســازى . طبقــه متوســط جدیــد داراى دو ســطح بــاالیى و پــایینى اســت - 5

 ; تمایل دارد و قشر پایینى چنین تمایلى ندارد 
 ; نیروهاى انقالبى اعضاى طبقه متوسط هستند - 6
تضاد میان طبقه متوسط جدید و طبقـه , در جوامع در حال توسعه اصلى ترین تضاد - 7

 . حاكمه است
: مطـرح مــى كند -عالوه بر مراتــب فـوق  -هالپرن درباره جوامع خاورمیانه سه گزاره دیگر 

اگـر طبقه متوسـط ; در ایـن كشــورها ارتـش اصـلى ترین قـدرت براى ایجاد نظـم نـوین اسـت 
در این كشورها با شكست روبه رو شود تإثیر آن بر ملت هایشان خواهد بود و بــه توسـعه 

 . طبقه متوسط در خاورمیانه در قدرت سهیم است; خدشه وارد مى شود 
 

 طبقه متوسط جدید در ایران 
جــالل آل احمــد از زاویــه قشــر موســوم بــه روشــنفكر بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت و مــى 

در زمان مشروطه مردم استنباطشان از منور الفكرها این بود كه طبقه مــذكور داراى : گوید
از دیــدگاه . تظــاهر بـه بـى دیـنى و تحصـیلكردگى, فرنگـى مـآبى: ســه خصیصــه ذیـل هســتند

بریـدن از ســنت هـا و تقلیـد بــى , آل احمد روشنفكرى مساوى با بیگانه بودن بـا محیط بومـى
وى معتقــد بــه دو تعریــف حــداقل و حــداكثر بــراى . چــون و چــرا از جهــان بیــنى علمــى اســت
روشنفكر به همه كسانى گفتـه مـى شـود كـه كـار , روشنفكر است كه در تعریف حداقلى وى

فكــرى مــى كننــد و در تعریــف حــداكثرى از روشــنفكر متعهــد نــام مــى بــرد كــه در خــدمت بــه 
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 .محرومان جامعه كمر همت بسته است
گســترش , احمــد اشــرف طبقــه متوســط جدیــد را پذیرفتــه و ایــن طبقــه را محصــول نفــوذ غــرب

در الگوى اشرف طبقه متوسط به شرح زیــر . آموزش و پرورش و رشد بوروكراسى مى داند
 :است

 

 : طبقه متوسط جدید دو ویژگى دارد, از دیدگاه اشرف
 ;این طبقه در دهه هاى اخیر ایران نقش مهمى در رهبرى جنبش ها داشته است - 1
 . اعضاى این طبقه عمدتا داراى ایدئولوژى ملى گرایى و چپ بوده اند - 2

 : روابط حاكم بر اعضاى طبقه جدید با هیإت حاكمه پهلوى به سه قسمت ذیل بوده است
 ; عده اى دچار انفعال شده و با دستگاه همكارى مى كردند, اوال
 ;عده اى فرصت طلبانه به دستگاه هیإت حاكمه وارد شده و به آن كمك مى كردند, ثانیا
 . بود) اپوزیسیون(منتقدان رژیم كه جایشان در جاى مخالفان , ثالثا

در تعریف طبقه جدید از  -تحلیلگر آمریكایى كه چند سال در ایران زندگى كرده است  -بیل .آ.جیمز
پنج خصوصیت ذكـر , چارچوب هاى هالپرن استفاده كرده و براى طبقه متوسـط جدیـد در دوران پهلوى

 :مى كند
 ; مناسبات سنتى قدرت را نمى پذیرند - 1
 ; داراى تحصیالت عالى بوده و یا در مراحل كسب آن قرار دارند - 2
 ; قدرت آنها از فنونى شامل مى شود كه از تحصیالت رسمى كسب كرده اند  - 3
 ; با فلسفه غرب آشنایى دارند - 4
 . با جزم گرایى دینى مخالفت دارند - 5
 
 دوره مشروطیت . 1

آبراهامیـان دربـاره طبقــه متوسط سـنتى و روشـنفكران بـه ): سـنتى و جدیـد(وضـعیت طبقـه متوسط ) الف
 :عنوان نماینده طبقه متوسط جدید در دوران قاجار مى نویسد

اقتصادى داشته و نیروى سیاسـى فراگیر به  -اگر چه طبقه متوسـط سـنتى در ابتـدا هویتى اجتماعى 
ولیكـن از اوایل قرن بیسـتم به بعـد ایـن طبقه بـه صورت نیرویـى گسترده و فراگیرى در , حساب نمىآمد
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روشـنفكران یـا , از سوى دیگـر. آمد و براى نخستین بار به شخصیت مشترك سیاسى خود آگاهى یافت
آراى اندیشمندان : منورالفكرهاى ایرانى به عنوان نمایندگان طبقه متوسط جدید در توصیف خود نوشـتند

نمـایش اراده , غربى به آنهـا آموختـه است تاریخ نـه آن طور كه روحـانیون مسـلمان ایرانـى معتقـد بودنـد
بلكـه بیشتر سـیر , خداوند است و نه آن طور كه وقایع نگاران معتقدند ظهـور و سـقوط سلسله هاست

همچنیـــن غـــرب آنهـــا را اقنـــاع كـــرده بـــود كـــه پیشـــرفت انســان الزم و قابـــل . مـــداوم پیشــرفت بشـــر اســـت
تعصب روحانیت و امپریالیسم بیگانه , مشروط به آن كه سه زنجیر استبداد سلطنتى, حصول مى باشد

برابـرى و بـرادرى و تعصـب روحانیت را مخالف طبیعى تفكر , آنان استبداد را دشمن آزادى.  را بگسلند
. علمى و عقالیى و امپریالیسم را اسـتثمار كننده سـیرىناپذیر كشورهاى كوچكى چون ایـران مى دانسـتند

دنیویــت و ناسیونالیســم را ســه وســیله حیــاتى بــراى توفیــق در ایجــاد , روشــنفكران بــدین ســان مشــروطیت
آنهـا معتقـد بودنـد مشـروطیت قـدرت ارتجـاعى سـلطنت را . نیرومنـد و پیشرفته مـى دانسـتند, ایرانـى نـوین

دنیویت نفـوذ سـنتى روحانیت را زایــل مـى سـازد و ناسیونالیسـم چنگال هاى اسـتثمارگر , از بین مى برد
ولى غالبا تغییرى موقت در , اگر چه موارد فوق متوجه یك هـدف بود. امپریالیست ها را قطع مى كند

زمانى با شاه علیه قـدرت , تاكتیك هاى فورى ایجاد مى كرد و روشنفكران گاهى با شاه برضد روحانیت
هــاى اســتعمارى و گــاه ـــ بــراى مثــال ــ در دوران مشــروطه بــا روحانیـت هــم بــر ضــد شــاه و هــم بــر ضــد 

  7. قدرت هاى استعمارى متحد مى شدند
توده اى و , دموكراتیـك, مردمى, نهضت مشـروطیت حركـتى اجتمـاعى, همان طور كه پیشتر گفتـه شـد

شهرى بود و در آن طبقات متعدد جامعـه حضـور داشتند و عوامـل كلیدى دسـت انـدر كار آن عبــارت 
پیچیدگى درونـى سـاختار اجتمـاعى و دولـت و , تإثیر كم و بیش غرب به گروه هـا و طبقات: بودند از

در این میان دو گروه كلیدى یعنى روحانیت . فشار خارجى از ناحیه دو قدرت عمده روسیه و انگلیس
و روشنفكران متجدد در پیشبرد نهضت مشروطیت داراى نقش برجسـته بودنـد و بـه دنبـال آنـان طبقات 

صنعتگران و صاحبان حرفه هاى گونـاگون و كارگران , اجتماعى موثرى مانند بازرگانان و مغازه داران
ولى , اگـر چـه دهقانـان به صـورت سـازمان یافته در نهضـت مشـروطیت حضور نداشتند. قـرار داشـتند

 8.بعضا و به صورت انفرادى مشاركت داشتند
 
دو مولفــه اســتبداد سلســله قاجـــار و دخالــت قـــدرت هــاى خارجــى : علــل عمــده نهضـــت مشــروطیت) ب

 : عوامل اساسى نهضت مشروطه هستند كه از جمله مصادیق آن مى توان به موارد زیر اشاره كرد
 ; زورگویى و اخاذى حكومت و حكام ایالت ها  - 1
ســفرهاى پــر هزینــه و تجملــى شــاه و همرهــانش بــه فرنــگ و نیــاز بــه اســتقراض جهــت تــإمین ایــن  - 2

 ; سفرها 
 ;ناآرامى شهرها بر اثر افزایش بى رویه قیمت نان - 3
 ; بر كنارى امین السلطان و روى كارآمدن عین الدوله  - 4
 ; بحران اقتصادى و بیكارى  - 5
وضع مقررات گمركى به نفع تجار روسى و سپردن گمرك ایران به مسیونوز بلژیكى و تـوهین وى  - 6

 ; به روحانیت 
بــه عبــارتى پــیروزى مشــروطه آســیایى ژاپــن علیــه ابــر , 1905شكســت روســیه از ژاپــن در ســال  - 7

 ; قدرت آن روز 
تاكتیــك انگلیــس در اتحـاد بـا گــروه هــایى از مــردم ایــران بــراى مبـارزه بــا روسـیه و كــاهش نفـوذ آن  - 8

 ; كشور در ایران 
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انگلیــس از فرمــول مشــروطه ســلطنتى بــه ســبك ایــن كشــور در ایــران حمایــت مــى كــرد تــا اعتمــاد  - 9
ایـن در حـالى بود كـه مطامع امپریالیستى انگلیـس در ایران كمـتر از ; مشروطه طلبان را جلب نمایـد 

 . روسیه نبود
حوادثى در تهران روى داد كـه روند نهضـت , 1284از تاریخ ششم اردیبهشت , عالوه بر عوامل فوق

بـــراى نمونـــه مـــى تـــوان بـــه اعتصـــاب دویســـت بازرگـــان جهـــت یـــك رشـــته ; مشـــروطیت را تشـــدید كـــرد 
اعتراض و به بسـت نشستن , اصالحات توسط دولت تنبیه علنى دو تن از تجار سرشناس قند و شكر

برگزارى , دو هزار روحانى در حرم عبـدالعظیم و در خواسـت بركنـارى عین الدولـه و برپـایى عدالتخانـه
تظــاهرات و اعــتراض خشــونت بـــار و ســرانجام برپــایى دو تحصـــن بــزرگ شــامل دو هــزار روحــانى از 
جمله سید عبداهللا بهبهانى و سید محمد صادق طباطبایى در قـم و جمـاعتى از اقشار مختلـف در بـاغ 

بر  1285عیـن الدوله صدر اعظـم در هشتم مرداد , نتیجه آن شـد كـه اوال. سفارت انگلیس اشاره كرد
خواســته مــردم مبــنى بــر تإســیس دارالشــورا یــا مجلــس شــوراى ملــى در چهــاردهم مــرداد , ثانیــا; كنــار شــد 

قانون اساسى تهیه و تدوین شد و سرانجام فرمان مشـروطیت در نهـم , ثالثا; جامه عمل پوشید  1285
) محمد علـى شاه(به امضاى مظفرالدین شـاه و ولیعهـد وقت ) 1906سى ام دسامبر  (1285دى ماه 

 . رسید
مخالفـت با آن را آغاز  -كه محمد على شاه بـه قدرت رسـید  -ولى ده روز پس از فرمان مشروطیت 

انعقـاد قـرارداد منـاطق نفوذ , با وجود مواردى از جمله ایجاد شكاف میان روحانیون, عالوه بر این. كرد
, دخالـت صـریح روس هـا و انگلیسـى هــا در امـور داخلـى ایـران, یـا تقسـیم ایــران بیــن روسـیه و انگلیـس

اعــالم حكومــت نظــامى در تهــران و بــه تــوپ بســتن , تضــمین حكومــت محمــد علــى شــاه توســط روســیه
رشت و اصـفهان , انتقال مركز مخالفت و مقاومت از تهران به تبریز, مجلس به دست لیاخوف روسى

و سركوب ناآرامى ها توسط محمد على شاه و سرانجام از كار افتادن موتور مشروطیت پس از شش 
 . سال

. ادبیـــات و تفاســـیر موجـــود از مشـــروطیت متفـــاوت اســـت: تفاســـیر موجـــود از نهضـــت مشـــروطیت)  ج
نویسندگان از طیف هاى مختلف هر یك با توجه به دیدگاه هاى خود از طبقات موثـر در مشروطیت 

 : براى نمونه مى توان به موارد ذیل اشاره كرد, به عنوان پیشگام و یا كم تإثیر یاد مى كنند
ناظم االسالم كرمانى و ملـك زاده بـر نقــش اندیشـه ها بــه خصوص مفاهیـم , عده اى مثل احمد كسروى

 . تإكید و نقش روشنفكران را برجسته كرده اند, قانون اساسى و ناسیونالیسم, غربى مشروطه خواهى
ماركسیست هاى ایرانى و روسى معتقدند نهضت مشروطیت جنبشـى بورژوایى بوده و طبقه بازرگانـان 

ایــن  -كــه طبقـــات زمینــدار و قــدرت هــاى خــارجى را ســد راه دموكراســـى مــورد نظرشــان مــى دیدنــد  -
 . نهضت را رهبرى مى كردند

البتــه . بــه اتحــاد طبقــاتى در ایــن نهضــت معتقدنــد -ماننــد نیكــى كــدى و لمبتــون   -دیــدگاه هــاى جدیــد 
 . دیدگاه اینان بیش از آن كه بر اساس یك الگوى نظرى باشد جنبه تجربى دارد

یروانــد آبراهامیــان معتقــد اســت دو طبقــه متوســط شــامل بازاریــان و روحانیــان بــه عنــوان طبقــه ســنتى و 
روشـنفكران بـه عنوان طبقـه متوسط جدید در مشـروطه نقـش داشـتند كـه در این میـان نقـش گـروه طبقه 

عناصـر فقیر , چاقوكشان مـزدور, مانند لوطیان -طبقات پـایین . سنتى بیشتر از طبقه دوم بوده است
در مجموع سلطنت طلب بوده و به آسانى آلـت دست طبقـات بـاال قـرار گرفته  -بازار و كارگران ساده 

 .و از سوى شاه براى كودتا علیه مجلس به كار گرفته شدند
جـان فوران معتقـد اسـت نهضـت مشروطیت بیـش از همـه دسـتاورد پیشـه وران و روشـنفكران بـود كــه بـا 

بازرگانان و روحـانیون یكپارچـه نبودند و بسـیارى . زمینداران و قدرت هاى خارجى مقابله كردند, دربار
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در ایــن میــان طبقــه . دهقانــان و عشــایر درگــیر نشــدند, در برابــر مشــروطیت ایســتادند و طبقــات پــایین
 .ولى با توجه به تعداد اندكشان تإثیر چندانى نداشتند, كارگر از نهضت حمایت كردند

دو شــكل دیــنى و غیــر , بــه طـور كلــى در نهضــت مشـروطیت: تحــوالت ایـدئولوژیكى در مشــروطیت) د
 : دینى وجود دارد

قـانون دولـتى در , حكومت شاه در مقابـل حكومت مجتهد اعلـم, از دیـدگاه این گروه: شـكل دیـنى - 1
مداخلـه بیگانگان در امور كشور بـه مثابـه دخالت بى , ))خودسرانه((سـلطه شـاه , برابر قانون شریعت

 (1285و  1284اغلــب روحــانیون حــوادث مشــروطیت در ســال هــاى . دینــان و كفــار تعبــیر مــى شــد
به ویژه آن كه در اصل دوم متمـم , را تالش براى اجراى قوانین اسالمى مى دانستند) 1906و  1905

قوانین مصوب مجلس بایستى مطابق با شریعت اسالم باشد و بـدین منظور : ((قانون اساسى آمده بود
البتـه این اصـل قانون ; ))هیإتى مركب از پنج نفر از علماى تراز اول به این كار رسیدگى مـى نماینـد

شــیخ فضــل اهللا نــورى بــه منظــور جلوگــیرى از ورود تفاســیر , عــالوه بــر ایــن. اساســى هرگــز اجــرا نشــد
 9. مشروطه مشروعه را پیشنهاد كرد, دیگر از مشروطیت

قــانون , در ایــن دوران روشــنفكران پدیــد آورنــدگان اصــلى مفــاهیمى ماننــد مجلــس: شــكل غــیر دیــنى - 2
مجلـس شوراى ملـى , این موارد در قالب مطالباتى نظیر تإسیس عدالتخانه. اساسى و مشروطیت بودند

و افكـار ضد دیـنى در )) زنـده باد ملت ایـران((ناسیونالیسم و شـعار . و حكومت مشروطه تجلـى یافت
ایـن گروه . نوشته هاى برخى روشنفكران غیر دینى مانند آخوندزاده و میرزا آقاخـان كرمانى مطرح شـد

 . مداخله بیگانگان را در امور ایران به مثابه دخالت امپریالیسم تلقى مى كردند
اگـر چـه در مراحـل اولیـه نهضـت مشروطیت در مـورد حمایـت از : سرانجام و حاصل مشـروطیت) 'ه

ولیكن به دلیل جابه جایى , آن بین دو گروه دینى و غیر دینى نوعى ائتالف و همگرایى دیده مى شود
فشــار و مداخلــه آشــكار خــارجى ایــن نهضــت ,  بــروز اختــالف در میــان رهــبران آن, ســریع ائتــالف هــا

كــه در آن شــاه ســایه  -البتــه جنبــش مــذكور پایــانى بــر شــیوه ســنتى حكومــت در ایــران . شكســت خــورد
و آغـازى بــر حاكمیــت نســبى مــردم بــود و تــوده مـردم نقـش جدیــدى  -خداونــد در زمیــن تفسـیر مــى شــد 

به عنوان نهضتى كه خواهان بر هم زدن موازنه قـدرت و ماهیـت جامعه ایرانى , عالوه بر این; یافتند 
نهضــت مشــروطیت بــه دلیــل شــكنندگى ائتــالف هــا شكســت خــورد و از نظــر . در تــاریخ ثبــت شــد, بــود

زیرا این امر به جاى تـإثیر همگرایى بیشتر منجـر بـه , سیاسى و ایدئولوژیكى قادر به ادامه مسیر نبود
 . تولید واگرایى مى شد و سرانجام پس از مدتى كوتاه مجددا نظام استبدادى در جامعه شكل گرفت

 
  1332مرداد  28دوران ملى شدن نفت و كودتاى . 2

دومین تند باد دگرگونى اجتمـاعى در ایـران نهضـت : وضعیت سیاسى ایران و طبقه هاى متوسط. الف
مـى , با نگـاهى گـذرا بـه شرایط قبـل از ملى شدن نفـت. ملى شدن نفت و تحوالت مربوط بـه آن است

از آن جمله است عدم ; محمد رضا شاه داراى ضعف هاى جدى بود  1328توان گفت كه در اواخر 
تداعى استبداد پدرش با ظهور او در عرصه سیاست و وابستگى , مقابله وى با انگلیس در مسإله نفت

بـه همــراه نــوزده نفـر دیگــر , دكـتر مصــدق بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت. نظـامى و اقتصــادىاش بـه امریكــا
دانشجویان و اصناف بازار در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلـس در دربار , مركب از سیاسیون

ایـن تحصن بـه حدى در حكومت . مذاكره نمـود, وزیر دربـار, شاه تحصن كرده و با غالمحسین هژیر
شاه نگرانى ایجاد كـرد كـه سـریعا بـه خواست آنـان جامـه عمـل پوشانده و قـول دادنـد به بـى قـانونى در 

اعضــاى كمیتــه مــذكور تصــمیم بــه ایجــاد تشــكل و ائتــالف , پــس از ایــن اقــدام. انتخابــات پایــان دهنــد
به رهبرى دكـتر مصدق گرفتنـد و این جبهه در اولین بیانیه عمومـى اش )) جبهه ملى((وسیعى به نام 
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 10. لغو حكومت نظامى و آزادى مطبوعات تإكید كرد, برگزارى انتخابات عادالنه: بر سه درخواست
. ملت ایران و جامعه مجاهدین اسالم به جبهه ملى پیوسـتند, زحمتكشان, در ماه هاى بعد احزاب ایران

دانشجویان و مشاغل رده بـاالى غیر كمونیست , فن ساالران, حزب ایران شامل گروهى از روشنفكران
حــزب زحمتكشــان شــامل گروهــى از روشــنفكران و كــارگران بــه رهــبرى خلیــل . و متمایــل بــه چــپ بودنــد

مغازه داران و روشنفكران میانـه , كه به تازگى از حزب توده انشعاب كرده بود و نیز پیشه وران, ملكى
شــامل ناسیونالیســت هــاى راســت بــود كــه , حــزب كوچــك ملــت ایــران. رو بــه رهــبرى مظفــر بقــایى بودنــد

شـامل , دانشـآموزان دبیرسـتانى و طبقـات حاشـیه شــهرى را در بــر مــى گرفــت و جامعـه مجاهــدین اسـالم
دانشجویان مذهبى و روحانیون به رهـبرى آیه اهللا كاشـانى و شـمس قنـات , مغازه داران, رهبران اصناف

بــه ایــن ترتیــب جبهــه ملــى نماینــده دو نــیروى  11. آبــادى بودنــد كــه عمــدتا حــول بــازار شــكل گرفتــه بــود
طبقــه متوســط ; روحــانیون و روســاى اصــناف , طبقــه متوســط ســنتى متشــكل از بازاریــان: مختلــف بــود

 . كارمندان و دانشجویان, متخصصان, جدید شامل روشنفكران
شریعت , اسالم را شیوه اى براى زندگى, گروه اول با الهام از معلمان مكتب خانـه ها و وعاظ مساجد

ایــن گــروه بــا توجــه بــه . مــى دانســتند)) حافظــان راســتین تشــیع((را مبنــاى اصــلى قــوانین و روحــانیون را 
گــروه دوم فــارغ . ارتبــاط بــا بــازار طرفــدار تجــارت آزاد و مخــالف مداخلــه دولــت در اقتصـاد بــازار بودنــد

قوانین ناپلئونى را مبناى مناسـبى بـراى , مذهب را امرى شخصى. التحصیالن مدارس دولتى جدید بودند
جامعه مدنى و روشنفكران تحصیلكرده در غرب را شایسته ترین سازندگان و نوسازان جامعـه تلقى مـى 

ایــن گـروه قائــل بــه مداخلــه دولــت بــه عنــوان پیشــگام نوســازى در اقتصــاد بــوده و بــه داد و ســتد . كردنــد
. تفریح و زبان نیز متفــاوت بـود, پوشاك, سلیقه این دو حتى در مورد خوراك. تجارت اعتمادى نداشتند

طبقـــه ســـنتى همیشـــه بـــه قهـــوه خانـــه هـــا مـــى رفتنـــد و بــــه نـــدرت كـــراوات مـــى زدنـــد و در محـــاوره از 
در حـالى كه اعضاى طبقـه متوسط جدید در رستوران هـاى بـه , اصطالحات عربى استفاده مى كردند

لبــاس كــامال غربــى بــه تـن مــى كردنــد و فارســى را بـا عبــارات فرانسـوى ,شــیوه اروپــایى غــذا مــى خوردنــد 
, مذهبى و تئوكرات و تجارت پیشه و دیگرى نوگـرا, خالصه آن كه یكى محافظه كار, بیان مى كردند

ایـن نیروهـاى ناهمسو بـا سه علقـه مشـترك در جبهه ملـى گرد هم . تكنوكرات و جامعه گـرا بـود, دنیوى
مبـارزه با شـركت انگلیسى و قبـول شخصـیت , ارتش -مبارزه دوش بـه دوش با مجموعه دربـار : آمدند

 . مصدق
بــه ایــن ترتیــب جبهــه ملــى در رهگــذر اعــتراض دو گانــه منتقــدان مختلــف دولـت بــه تقلــب در انتخابــات 

در نهایت هشت تـن از جبهه ملـى به مجلـس شانزدهم راه یافتند و ایـن , مجلس و مسإله نفت پدید آمد
هشــت نفــر بــا حمایــت طبقــات متوســط نــه تنهــا مجلــس را بلكــه خــود شــاه و همــه كشــور را بــه لــرزه در 

مـــى توانـــد صـــدور اجـــازه ((شـــاه , نویســـنده كتـــاب ناسیونالیســـم در ایـــران, بـــه قـــول ریچـــارد كـــاتم. آوردنـــد
  12)). انتخابات آزاد در تهران را بزرگ ترین اشتباه دوران سلطنت خود بداند

در . بــود 1330اســفند  29تصــویب قــانون ملــى شــدن نفــت در , یكــى از دســتاوردهاى مجلــس شــانزدهم
این حال مصدق طرح یك قانون جدید براى اجراى قانون ملى كـردن صـنعت نفت را كـه در آن شـركت 

حسین ,  بـه دنبـال این اقدام. ملى نفت ایران جایگزین شركت نفت انگلیس و ایران مـى شـد را تهیه كرد
 . عال استعفا داد و مصدق نخست وزیر شد

بــا نگــاهى بــه وضــعیت و تحــوالت سیاســى آن دوره مــى :  نقــش نیروهــاى سیاســى داخلــى و خــارجى) ب
 . توان گفت كه نیروهاى سیاسى داخلى و خارجى زیر حضور فعال داشتند

حــزب تــوده كــه آشــكارا بــه یــك حــزب كمونیســت تمــام عیــار : حــزب تــوده و اتحــاد جمــاهیر شــوروى - 1
نهضت ملـى شـدن نفت , به طور علنى مشى خصمانه و مخرب در برابر مصـدق, ایرانى در آمده بود
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و جبهــه ملــى در پیــش گرفــت و ایــن جبهــه را نماینــده افراطیــون داخلــى و مصــدق را عامــل امپریالیســم 
. ولى كمكى هم به وى نكرد, شوروى هم اگـر چـه ظـاهرا علیه مصدق كارى نكرد. آمریكا مى دانست

شــوروى مــى توانســت بــدهى هــاى خــود از دوره اشــغال ایــران را كــه دیــر زمــانى از ســر , عــالوه بــر ایــن
ولـى , رســید آن گذشــته بــود و بــا فقـدان در آمــد نفــت ایــران بــه شــدت مــورد نیـاز بــود را بــه ایــران بــپردازد

 . مرداد به حكومت دیكتاتورى شاه پرداخت 28چنین نكرد و دو سال پس از كودتاى 
شاه و دربــار به امید در دست گـرفتن ابتكـار , در هنگام ملى شـدن نفت: انگلیس و آمریكا, شاه - 2

امـا هم حریـف و هـم پیامـدهاى آن را دست كم گرفتـه ; عمل در جهت جریان حوادث حركت مى كردند
فعالیت هایى بكنند كه براى مثال  -و نه لزوما علیه آمریكا  -سپس كوشیدند به همراه انگلیس . بودند

دوران كوتاه نخست (تالش در جهت روى كارآوردن محافظه كاران ضد استبداد به عنوان راه حل سوم 
. انگلیـس از ملــى شـدن نفــت در ایـران ناخشـنود بـود. در ایـن راســتا بـود) 1331وزیـرى قـوام در تیرمــاه 

رهــبران ایــن كشــور مصــدق را عــوام فریــب و طرفــدار كمونیســم و پیرمــردى خرفــت و عصــبى و آیــه اهللا 
دولـت آمریكا نـیز نقـش میانجى را . متعصب مـذهبى و ضد انگلیسـى مى خواندنـد, كاشانى را فاشیست

با . از دیدگاه آنان مصدق بهترین بدیل در مقابل كمونیسم در ایران بـه شمار مـى رفـت. بازى مى كرد
روى كــار آمــدن جمهــورى خواهــان در آمریكــا و رهــبرى سیاســت خــارجى آمریكــا بــه دســت جــان فاســتر 

آمریكاییــان تحــت تإثیــر . دالــس افتــاد و خطــر موهــوم قــدرت گــرفتن كمونیســت هــا در ایــران مطــرح شــد
متحـــدان انگلیســـى خـــود و وابســـتگان ایرانـــى شـــان راه حـــل نهـــایى را در كودتـــایى دیدنـــد كـــه بـــه وســـیله 

 . سازمان جاسوسى سیا علیه حكومت مصدق و مردم ایران طراحى و اجرا شد
اكثریـت انشـعاب : ایـن حزب ائتالفـى از دو گرایش متمـایز بـود: حـزب زحمتكشان و سایر احزاب - 3

كنندگان از حزب توده و روشنفكران طبقه كارگر به رهبرى خلیـل ملكـى و گروهـى از روشـنفكران میانه 
ائتــالف ایــن دو گــروه تــا . رو و بازرگانــان متوســط و كوچــك و گروهــى دیگــر بــه رهــبرى مظفــر بقــایى

در  1331اما وى از اواسط ; زمانى بود كه بقایى حمایت از مصدق را به مصلحت خود مى دانست 
ایـن حـزب . تردیدى كه بعدها تبدیل به مخالفـت علـنى با وى گردیـد. حمایت از مصدق دچار تردید شد

 . دچار تجزیه شد و جناح ملكى نیروى سوم را تشكیل داد كه از مصدق حمایت مى كرد
كاشـانى فعاالنــه در ملــى شـدن . ایـن گــروه از مــذهبیون شــهرى بودنــد: آیــه اهللا كاشــانى و پــیروانش - 4

بـه دلیــل بـروز  1331امـا از مـرداد ; نفـت ایـران مشــاركت داشـت و از دولـت مصـدق حمایـت مـى كــرد
پیـــش از ایـــن در تظـــاهرات . اختـــالف بیـــن او و مصـــدق بـــه تـــدریج از حمایـــت مصـــدق دســـت كشـــید

  13. شهرهاى بزرگ تصاویر مصدق و كاشانى در كنار هم قرار داشت
با نگاهى به ائتالف هاى بین طبقات متوسـط سنتى و جدید : سه دوره نخست وزیرى دكتر مصدق)  ج

و سرانجام بروز اختالف بین آنان مى توان دوران نخست وزیرى دكتر مصدق را بـه سه دوره مشـخص 
 :تفكیك و تقسیم كرد

كه در این مقطع زمان آیه اهللا كاشانى , 1331تیر  24تا  1330دوره اول از دوازده اردیبهشت  - 1
به عنوان نماینـده طبقـه متوسط سنتى به طـور كامـل از دكـتر مصـدق بـه عنــوان نماینـده طبقه متوسط 

 ; جدید حمایت مى كرد و در مقابله با انگلیس متحد بودند 
تیرمــاه  25در ) در نتیجــه اختــالف بــا شــاه(دوره دوم بــه دنبــال اســتعفاى ناگهــانى دكــتر مصــدق  - 2

مجلـس قصد داشت احمـد قوام را بـه نخست وزیـرى تعیین كند . و جریان قیام سى ام تیر است 1331
قـوام خائن بـه ملـت , كه آیـه اهللا كاشانى از مصدق حمایـت كـرد و شاه را تهدید نمود و تإكید كرد اوال

 29متعاقـب بازداشـت آیـه اهللا كاشـانى در . مصـدق بـراى ادامـه نهضت ملى بایـد برگـردد, ثانیا; اسـت 
در قضـیه (ضــمن آن كـه دادگـاه بیـن المللـى الهــه در غــروب همـان روز . مـردم بـه صـحنه آمدنـد, تـیر

Page 10 of 12علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-3\261.htm



ى داده بود) اختالف ایران و انگلیس بر سر ملى شدن نفت ٕ در ایـن مقطـع زمانى نیـز . به نفع ایـران را
 ; طبقه متوسط سنتى دو شادوش طبقه متوسط جدید بود 

. اسـت 1332مرداد  28تا كودتاى  1331دوره سوم از انتخاب مجدد دكتر مصدق در سى تیر  - 3
بــه طــور اجمــال مــى تــوان گفــت دلیــل . در ایــن دوره اختــالف جــدى بیــن كاشــانى و مصــدق بــروز كــرد

بــه ایــن ترتیــب كــه مصــدق بــه جــدایى دیــن از ; اصــلى ایــن اختــالف خــط مشــى سیاســى طــرفین بــود 
در حـالى كه كاشانى مـى كوشید تـا , سیاست معتقد بود و عملكرد وى منبعث از ایدئولوژى اسالم نبـود

حركت سیاسى خود را در جهت دین اسالم به پیش ببرد و براى نمونه با آزاد سازى مصرف مشروبات 
 14. الكلى توسط دولت آشكارا مخالفت كرد

مــى تـوان گفـت مسـائل مختلـف , مــرداد 28بــا نگــاهى بـه سـیر تحـوالت ایـران در دوران قبـل از كودتـاى 
 : داخلى و خارجى در این امر دخالت داشت كه از آن جمله به موارد ذیل اشاره كنیم

 ;اختالف با روحانیت  - 1
 ; در خواست مصدق از شاه براى انحالل مجلس  - 2
انگلیـس , مبارزه سه شاخه اى كه در خالل جنگ جهانى دوم جهـانى و پس از آن بیـن شـوروى - 3

به این صورت كـه بـا شكست جنبش هـاى جدایى طلـب در ایـران . و آمریكا بر سر ایران شـكل گرفت
در آذربایجان و قاضى محمد در كردسـتان ) فرقـه دموكرات(سركوب همزمان غائله جعفـر پیشـه ورى (

انگلیس تا حدودى بایكوت شد و بـه آمریكـا , در جریان ملى شدن نفت. شوروى كنار رفت) 1325در 
كــه توســط ســیا طراحــى شــد و بــا پشــتیبانى انگلیــس )) عملیــات آژاكــس((متوســل گردیــد و ســرانجام بــا 

به این ترتیب موقعیت و نفوذ انگلیس از این مقطـع . رخ داد 1332مرداد  28كودتاى , صورت گرفت
اقتصادى و نظـامى ایران مسـلط گردیـد و , زمانى در ایران كاهش یافت و امریكـا بـر سرنوشـت سیاسى

این نهضت كه جنبشى دموكراتیـك براى برقرارى حـاكمیتى مسـتقل از قـدرت هـاى خـارجى و دموكراسـى 
 15. سركوب گردید, داخلى بود

 پى نوشت ها
 ) .ع(دانشجوى دكترى علوم سیاسى دانشگاه امام صادق. 1
موسسـه خدمات : تهـران(ترجمه احمد تدین , تاریخ تحوالت اجتماعى ایران, مقاومت شكننده, جان فوران. 2

 ). 1377, فرهنگى رسا
ترجمه محمـد , از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوى, اقتصاد سیاسى ایران, محمد على همایون كاتوزیان. 3

 ). 1372, چاپ سوم, نشر مركز: تهران(رضا نفیسى و كامبیز عزیزى 
 . 105ص , اقتصاد سیاسى ایران, محمد على همایون كاتوزیان. 4

5. Algar ,religion and state- passim: the ulamas traditonalist oppositon to 
parliament atlanism : 1907 -1909 "( APRIL 1981).   

نشـر : تهران(ترجمـه كاظم فیروزمند و محسـن مـدیر شانه چـى , ایران بین دو انقالب, یرواند آبراهامیان. 6
 ).1378, چاپ دوم, مركز

 . 57ـ  53ص , همان. 7
نشـر : تهران(ترجمـه سیهال ترابى فارسانى , مقاالتى در جامعه شناسى سیاسـى ایـران, یرواند آبراهامیان. 8
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 ).1376, شیرازه
: ((... شیخ فضل اهللا نورى در بخشى از پیام خود بـه متحصنین در حرم حضـرت عبـدالعظیم نوشـت. 9

برادران ما را فریفتـه و به , به توسط دو لفظ دلرباى عدالت و شورا) از نوع غربى آن(جماعت آزادى طلب 
مخدرات , مسـكرات مبـاح, منكرات مجاز, سوى ال مذهبى مـى رانند و چـیزى نگـذرد كه حریـت مطلقـه رواج

شما بهتر مى دانید كه دیـن اسـالم اكمـل ادیان و اتـم شرایع . شریعت منسوخ و قرآن مهجور شود, مكشوف
آیـا چه افتاده كه بایـد دستور عـدل ما از پاریس و نسخه . است و این دین دنیا را بـه عـدل و شـورا گرفـت

رجال . شخص اول مملكت بر خالف مصلحت شـرع بـا این فرقـه همـراه اسـت. شوراى ما از انگلیس برسد
و علـى التقــدیر بر علمـاى دیـن واجـب است كـه ... دولت همه خاموش و همه مدهوش كإنهم خشب مسنده

دفتر , قم(تـاریخ سیاسى معاصر , سید جالل الدین مدنى(( -)) پادشاه را از عاقبت این فتنه تحذیر نمایند
 )).1361, انتشارات اسالمى

كریـم , حسین فـاطمى, محمد مصدق: این بیست نفر اعضاى موسس جبهه ملى هستند كه عبارتند از. 10
اعظـم , محمــود نریمــان, شــمس الـدین امــیر عالیــى, احمـد رضوى, علـى شـایگان, احمــد زیــرك زاده, سـنجابى

ابوالحسن عمیدى , آیه اهللا غــروى, ابوالحسـن حـائرى زاده, مظفر بقایى, حسـین مكـى, رضـا كاویـانى, مشـار
منشــإ . عبــاس خلیلــى و ارســالن خلعتــبرى, عبدالقــدیر آزاد, محمــد رضــا جاللــى نــائینى, احمــد ملكــى, نــورى

و ) 7ردیـف(اشـراف قاجـار , )3ردیـف(خان ) 1,2,6,20ردیف (به ترتیب اعیان زمیندار , طبقاتى این افراد
 )). ایران بین دو انقالب, یرواند آبراهامیان: ((ك.ر. مابقى جزء طبقه متوسط شهرى بودند

 . 425ص , پیشین, جان فوران. 11
 . 234 - 233ص , ایران بین دو انقالب, یرواند آبراهامیان. 12
 . 216 - 210ص , اقتصاد سیاسى ایران, محمد على همایون كاتوزیان. 13
 . 1ج , پیشین, جالل الدین مدنى. 14
 ). 1375, نشر مركز: تهران(دموكراسى و نهضت ملى , استبداد, محمد على همایون كاتوزیان. 15
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