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  چكيده
هاي اجتماعي در تاريخ معاصر ايران، تا پيش از انقالب اسالمي، عمومـاً   نهضت

نهضـت ملـي شـدن نفـت يكـي از ايـن       . انـد  شكست خورده و تداوم نداشـته 
بسـيج   1331تيـر سـال    30در حالي كـه در  . رود هاي ناكام به شمار مي جنبش

ان اي از نيروهــاي اجتمــاعي روي داد؛ حــدود يكســال بعــد، در جريــ گســترده
پذير نشد و نهضت نفت بـدون مقاومـت    مرداد چنين بسيجي امكان 28كودتاي 

اين پژوهش با تكيه بر مفهوم سازمان در نظريه بسيج . جدي مردمي سقوط كرد
در ايـن راسـتا، ابتـدا بـا     . پردازد منابع چارلز تيلي به تبيين چرايي اين فرايند مي
شـود و سـپس    ت ملي اشاره ميتكيه بر منابع تاريخي به فقدان سازمان در نهض

هاي اين مقاله، فقدان اخالق و فرهنـگ   بر اساس يافته. گردد علل آن بررسي مي
سياسي مطلوب و معطوف به همكاري جمعي از عوامل اصلي ايـن مشـكل بـه    

بـه ظهـور   » اعتمـادي و فردگرايـي   استبداد، بي»  در واقع، چرخه. روند شمار مي
 بنـابراين . سـازد  ني را سخت و گاه ناممكن ميانجامد كه كار سازما فرهنگي مي

هـاي اجتمـاعي در ايـران انتظـار      از جنـبش  مطلـوب،  سياسي در فقدان فرهنگ
 نبـود فشـار   صورت در حتي نفت نهضت هايي چون رود و جنبش موفقيت نمي
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  .رلز تيليچا نهضت نفت، نظريه بسيج منابع، فرهنگ سياسي، :ها هواژكليد
  

  مقدمه .1
هاي اجتماعي در ايران تا قبل از انقالب اسالمي ناكام مانده و عموماً در رسـيدن بـه    نهضت

. توان بهره برد هاي مختلفي مي در تبيين اين مساله از نظريه. اند اهداف خود شكست خورده
ازمان، در اين مقاله با استفاده از نظريه بسيج منـابع چـارلز تيلـي و بـا تكيـه بـر مفهـوم سـ        

به سخن ديگر مساله ايـن  . باشد جستجوي پاسخ به چرايي ناكامي نهضت نفت در بسيج مي
مرداد ميسر نشد و ايـن نهضـت بـا     28است كه چرا بسيج منابع براي جلوگيري از كودتاي 

فشاري نه چندان قوي از سوي عوامل داخلي و خارجي فرونشست؟ بر خالف بسـياري از  
هـايش تحليـل    كه وقوع بسيج را بر اساس اين نظريـه و مولفـه   هاي صورت گرفته پژوهش

اين تحليل بر اساس اين . كنند؛ اين پژوهش درصدد تحليل چرايي عدم وقوع بسيج است مي
اعتقاد تيلي است كه بسيج منابع به تداوم تعارض آشكار و رقابـت روزمـره يـا بـه عبـارتي      

لـذا امكـان تحليـل    . گـردد  زميتعارض عرصه سياست نهادينه و عرصه سياست جنـبش بـا  
مشـيرزاده،  ( .گيـرد وجـود دارد   جنبش حتي در شرايطي كه كنش شاخصي هم صورت نمـي 

 28گيري بسيج در كودتـاي   هاي عدم شكل در اين راستا، اين پژوهش ريشه). 151ص: 1381
 كند؛ كه كمتر مستعد كار سازماني، منسجم و جامعه ايران تلقي مي» فرهنگ سياسي« مرداد را

هـاي ايـن پـژوهش، از     ي روش و داده تمركز عمـده . مداوم در جهت اهداف سياسي است
آنجايي كه فرهنگ سياسي، محصول تاريخ نظام سياسي است كه ريشه در رفتار عمـومي و  

 .هاي تاريخي استوار است ، بر يافته)69ص:1386قوام،( تجارب شخصي دارد
اند، به شرايط وقـوع بسـيج    ايران بهره بردههايي كه از نظريه بسيج منابع در  اكثر پژوهش

فرآيند بسيج منـابع در انقـالب مشـروطه    «توان به آثاري چون  باره مي در اين. اند توجه كرده
: همـان (»بسيج منابع در انقالب اسالمي ايران«و همچنين  )الف: 1390كشاورزي و فرهادي،(»ايران
اي بسـيج منـابع در انقـالب     ل مقايسـه تحلي«پژوهش ديگري با عنوان . اشاره كرد )، ب1390

با همـان ويژگـي امـا بـا رويكـرد       )1393فرهادي و ديگران، ( »مشروطه و انقالب اسالمي ايران
نظريه بسيج منابع «دو پژوهش ديگر با عنوان . شود هاي قبلي متمايز مي اي از پژوهش مقايسه

بسـيج منـابع در   «و ) 1391 زاده، نظـري و عطـار  (»31تير سـال   30و تبيين كنش جمعي در قيام 
رهيافت و بازه زماني مشابهي با پـژوهش حاضـر    )1394يوسفيان و ديگران، (»نهضت ملي ايران

پژوهش اخير شكست نهضت را در عدم امكان . ها كامال متفاوتند دارند اما در نتايج و فرض
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ليـل عوامـل   اما پژوهش حاضر با تح. بيند مي» سركوب و قدرت« سازمان با تكيه بر مفاهيم 
نهضت ملـي  » سازمان«كند كه در داخل  اي اشاره مي ِ ويژه داخلي شكست نهضت به سستي

فرهنگـي ايرانيـان داشـت كـه تـداوم      _هاي اجتماعي به وجود آمده بود و ريشه در خصلت
ساخت؛ بدين ترتيـب حتـي در    فعاليت سازماني و همكاري سياسي را سخت و ناممكن مي

  .ا، نهضت محكوم به شكست بوده استكودتصورت عدم دخالت خارجي و 
  
  چارچوب نظري 1.1

در اينجا مدل بسيج مـدنظر  . مدل جامعه سياسي و مدل بسيج: تيلي دو مدل ارائه كرده است
 )83ص:1385تيلـي،  (.پردازد در اين مدل، تيلي به توصيف رفتار يك مدعي منفرد مي. ما است

. رود مختلف، مدعي مورد نظر به شـمار مـي  هاي  دراينجا نهضت ملي ايران متشكل از گروه
اند بـه   تيلي چهار ويژگي مهم و متغير مدعيان را كه در دسته عوامل موثر داخلي تقسيم شده

 :كند شرح ذيل بيان مي

هاي مشتركي كه ممكن است در اثر تعامالت مختلـف بـا ديگـر     امتيازات و محروميت: منافع)1
ميزان هويت مشترك و سـاختار وحـدت   : سازمان)2. ها بر جمعيت مورد نظر وارد آيد جمعيت

بخش افراد درون يك جمعيت و به عنوان يك فرآيند، افزايش هويـت مشـترك و يـا سـاختار     
توان كاهش هويت مشترك و يا ساختار وحدت بخش را سـازمان   پس مي. وحدت بخش است

: كنش جمعي)4. اردميزان منابعي كه تحت كنترل جمعي يك مدعي قرار د: بسيج)3. پاشي ناميد
  ) 83ص: همان(.عمل مشترك اعضاي يك سازمان مدعي، براي برآوردن اهداف

بـراي توضـيح ايـن    . با توجه به فرضيه مقاله، مفهوم سازمان نياز به بررسـي بيشـتر دارد  
ي تمـام عيـار در بـر     يك دسـته «. ضروري است» شبكه«و » دسته«مفهوم تعريف دو مفهوم 
اند و ديگران نيز آنها را به آن ويژگي  ژگي مشترك خود را پذيرفتهدارنده مردمي است كه وي

هايي از مردم نيز وجود دارند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به واسـطه   شبكه. شناسند مي
در واقـع   )94ص: همـان (»انـد  هاي بين اشخاص به يكديگر پيوند خـورده  نوع خاصي از علقه

تعريـف   - در ميان خـود  - بخواهانه به واسطه شخصياي از افراد كه به صورت دل مجموعه«
توان گروه را نيز معرفي  پي اين دو تعريف مي در )95ص: همان(.شود شوند شبكه ناميده مي مي
اي از افراد كه در بر دارنده يـك دسـته و نيـز يـك شـبكه       مجموعه«بدين صورت كه . كرد

ست؛ با اين شـرط كـه آن گـروه در    اي از افراد ا به بيان ديگر، گروه مجموعه )همان(.»هستند
مفهوم سازمان در ادامه اين مفاهيم و در ارتباط  )همان(.بردارنده يك دسته و يك شبكه باشد
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تـري   هـاي داخلـي وسـيع    هر قدر يك گروه از هويت مشـترك و شـبكه  . يابد با آن معنا مي
  ). همان.(تر است برخوردار باشد، سازمان يافته

بايسـت بـه    عملكرد هر سازمان و ميزان سازمان يافتگي ميبراي تعريف نوع، كيفيت و 
ايـن مـوارد كـه كيفيـت     . تعريف عناصر تشكيل دهنده مقدماتي و نوع روابط آنها پرداخت

ابتـدا شـموليت كـه توضـيح     : كند به شرح زير هستند روابط و هويت اعضا را مشخص مي
ضـاي خـود را در بـر    توانـد تمـامي ابعـاد زنـدگي اع     دهد يك گروه تا چـه ميـزان مـي    مي

يكم اينكه جنبـه عمـده   : شود شموليت در دو زمينه مورد تاكيد واقع مي )97ص: همان(.بگيرد
موثر بر توانايي بسيج ساختار گـروه اسـت و دوم دشـواري ذاتـي متمـايز سـاختن تـاثير و        

مفهوم هويت نيـز در همـين زمينـه مطـرح      ).97ص: همان(.كارآمدي از بسيج و كنش جمعي
هاي مختلف شده و به همين دليـل شناسـايي    هويت سبب تفاوت و پيدايش گروه. شود مي

ها و نيز انتخاب آن دسته تمايزهايي كه داللت بـر تفـاوت    ها در ميان گروه تمايزها و تفاوت
  )97ص: همان(.يابد كنند، اهميت مي هاي متفاوت هستند مي منافع كساني كه در دسته

اي  ست كه به واسطه آن گروهي از حالت مجموعهبسيج، به صورت متعارف، فرايندي ا
تبيين جزء به جزء  لذا )104،:همان(.آورند منفعل از افراد، به مشاركت فعال در زندگي روي مي

مطالعات تاريخي تيلـي او را نسـبت بـه    . ها براي درك ماهيت سازماني ضروري است گروه
عــي متقاعــد ســاخته و نــه فروپاشــي اجتمــاعي در پيشــبرد كــنش جم» ســازمان«اهميــت 

هاي تجربي بـه غفلـت سـنت     تيلي بر اساس اين گونه آزمون) 348ص : 1392اسـكاچپول، .(بود
. كنـد  دوركيمي از سازمان و بسيج و همراهي آنها با روانشناختي كردن عاليق اعتـراض مـي  

ها اعتقاد دارند كـه سرگشـتگي فـردي از عـدم تعـادل اجتمـاعي ناشـي شـده و          دوركيمي
تبيين كـنش جمعـي   : در حالي كه تيلي معتقد است. انگيزد نت آميز رابر مياعتراضات خشو

  )همان.(بدون توجه به سازمان كامل نيست
در واقع تيلي براي پرهيز از روانشناختي كردن، از هر نوع بحث و استداللي كه به حالت 

ود يا حتي به عبارت دقيقتر به ايـدئولوژي مربـوط شـ    - آگاهي و وجدان  - روحي و ذهني 
دارد كه مفاهيم مشترك حقوق و تكاليف يكـي   اما اذعان مي )349ص: همان.(ورزد اجتناب مي

هـا،   پذيرد كه عقايـد، آداب و رسـوم، جهـان بينـي     از مباني كنش جمعي است؛ همچنين مي
، بسيج و سركوب، بـر   »سازماندهي«،  حقوق و تكاليف، غير مستقيم، از طريق تاثير بر عاليق

بين اين تاكيد تيلي بر منازعه سياسي و تاكيـد بـر    )352ص : همان.(گذارد يكنش جمعي اثر م
كننـد،   دهي حساب مـي  مدعيان قدرت روي سازمان. دهي رابطه نزديكي وجود دارد سازمان
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. كند دهي محلي كفايت مي هنگامي كه پايگاه مبارزه در عرصه اجتماع، محلي است؛ سازمان
هاي ملي و رسمي موفـق   پيوندد، تنها سازمان وقوع ميهنگامي كه منازعه در عرصه ملي به 

 بسيج توان تعيين كنندة سازمان نيز كيفيت و عالوه بر اين اندازه). 366همان، ص.(خواهند بود
 شـامل  را بزرگتري سطح جغرافيايي لحاظ به سازمان و تر باكيفيت سازماندهي هرچه .است

اهميـت سـازمان چنـان     ).340- 342صـص : 1389 پناهي،(.خواهدبود بيشتر آن بسيج شود، توان
اي به معني بسيج  توان گفت سازماندهي به منابع گروهي الزمه بسيج و تا اندازه است كه مي

   ).79ص :1390حسين بشيريه،(.منابع و نيروهاست
تيلي، (.بسيج تهاجمي، بسيج تدافعي و بسيج تداركاتي: كند تيلي سه نوع بسيج را ذكر مي

دارد كه منـابع   بسيج تدافعي، تهديدي از خارج، اعضاي يك گروه را وا مي در) 111ص:همان
توان آنها را از پـائين بـه بـاال     كه اصوال مي )همان(خود را براي جنگ با دشمن گردهم آورند

در بسـيج تهـاجمي، يـك گـروه در     . اما بسيج تهاجمي اغلب از باال به پائين است«. دانست
فراهم آمده براي تحقق منافع خود به گرد آوردن منـابع  هاي  عكس العمل نسبت به فرصت

» راهبـرد سـازماني جديـد   «شكل شايع بسيج تهاجمي در بر دارنده انتشـار يـك   . پردازد مي
هـا و تهديـدهاي    ها با پيش بينـي فرصـت   در بسيج تداركاتي نيز گروه« )112ص: همان(.است

بسيج تهاجمي و تداركاتي هر دو «) انهم(»پردازند به انباشت و ذخيره سازي منابع مي» آينده«
هاي كوچـك   نيازمند دورانديشي و بررسي جهان خارج از گروه خود؛ و جز در مورد گروه

  .)113ص: همان(.»خود انگيخته، غير ممكن هستند» سازماني«هاي  بدون رهبري و تالش
  

 نهضت نفت چونان سازماني واحد .2

ي شدن نفت سازماني واحد مبتني بر اشـتراك  شود كه در جريان مل در اين قسمت تاكيد مي
. منافع و رهبري منسجم مورد اعتماد كه الزمه يك بسيج تداركاتي است وجود نداشته است

در سـازمان نهضـت و   » شـموليت «اين بي نظمي و اختالف در اهداف، كه حاصـل فقـدان   
توضيح داده تواند  فقدان اعتماد جهت رهبري و هدايت بوده، بر اساس حوادث تاريخي مي

توان به دليل عدم تشكيل حزب مقصر دانست؛ امـا بايـد توجـه     هرچند مصدق را مي. شود
داشت فرهنگ سياسي ايراني به ويژه فضاي حاكم بر جبهه ملي نيز چنين امكاني را فـراهم  

اعتمـادي، خودخـواهي، خيانـت، دورويـي،      هايي از بي آيد نمونه آنچه در ادامه مي. كرد نمي
گرايي و فقدان توانايي رهبري براي غلبه بر مشـكالت و داشـتن    االري، محفلخويشاوند س
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هـا و احـزاب متعـدد و     اي از تركيب گـروه  بدين منظور شرح مقدمه. تشكلي منسجم است
  . شود متنوع حاضر در جبهه و بررسي مختصر منافع و اعمالشان ارائه مي

 بـه  ايـران،  حـزب : كردند يت ميها و احزاب زير شكل داده و يا حما جبهه ملي را گروه
 بـه  ايرانيسـم،  پـان  بنياد بر ايران ملت حزب ديگران؛ و سنجابي كريم صالح، اللهيار رهبري
 نظـارت  پزشكپور؛ سـازمان  محسن رهبري به ايرانيست، پان حزب فروهر؛ داريوش رهبري

 بـه  ايـران  توده حزب از انشعابي گروه با بعداً كه بقايي، مظفر رهبري به انتخابات، آزادي بر
آمـد؛   پديـد  دو آن رهبري به ايران ملت زحمتكشان حزب و شد ادغام ملكي خليل رهبري

 .هر چند پس از چندي اختالف پيش آمد و ملكي با خروج خود نيروي سوم را تشكيل داد
 خداپرسـتان  نهضـت  بـه  بعـداً  كـه  نخشـب،  محمـد  رهبري به ايران، مردم آزادي جمعيت

 صـفوي؛  نـواب  سـيدمجتبي  رهبـري  بـه  اسالم، فدائيان جمعيت شد؛ معروف سوسياليست
 سـازمان  كاشاني؛ اللّه آيت به وابسته آبادي، قنات شمس رهبري به مجاهد، مسلمانان مجمع
 و تهران؛ اصناف و بازرگانان جامعه مجتهد؛ و روحاني اي عده از متشكل تهران، علميه هيئت
 ):1378425جـان فـوران،   (.دهقانـان  و كارگران فرهنگيان، دانشگاهيان، از ديگر تشكل چند نيز

: كنـد  هاي حاضر در نگاه اول دو مطلب را بالفاصله خاطر نشان مي اين حجم و تعداد گروه
  .يكم امكان تنوع شديد منافع، دوم دشواري سازماندهي و رهبري به دليل اين تنوع

ت بخـش تكيـه   برابر تعريف ارائه شده از سازمان كه بر هويت مشترك و ساختار وحد
هـا؛ و بررسـي مجـادالت درون     كند؛ بررسي اهداف و منافع، سبب آشكار شدن هويـت  مي

بررسـي  . شـود  سازماني جبهه، سبب آشكار شدن چگونگي ساختارهاي وحدت بخش مـي 
هـاي   توان از اظهارات و ارتباطات ميان منافع و موقعيت اهداف و منافع را برابر نظر تيلي مي

و مسائلي چون پايبندي به كار حزبي، نحوه انتخابات  )90ص:يلي، همانت(.اجتماعي كشف كرد
ي سـازمان نهضـت و    و انتصابات و عملكرد مجلس چون نهـادي سياسـي، تشـريح كننـده    

 .هاي وحدت بخش جامعه است ساختار
شود، فقدان سازمان  در نگاه اول آنچه به عنوان يكي از داليل شكست نهضت مطرح مي

انتقاد جدي كه به دكتر مصدق وارد است اين است كه «در واقع . ستو تشكيالت منسجم ا
هاي مردم پيدا كرده بود سـازماندهي جبهـه    چرا با توجه به مقبوليت سياسي كه در بين توده

دكتـر مصـدق بايـد    . تر نكرد و جبهه ملي را به يك جبهه فراگير تبديل نكرد ملي را گسترده
  )1395دانا،  رئيس(.»آورد ياسي و تشكيالتي به وجود ميبراي مبارزه سياسي خود سازماندهي س
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عدم اعتقاد دكتر مصدق به كار حزبي را اشـتباه و  ديگراني چون كشاورز و سنجابي هم 
دكتر مصدق البته كار بسـيار مهمـي كـرد ولـي     «: دارند كه و بيان مي داند عامل سقوط او مي

 يـزدي، (.»بود كه او حزب تشـكيل نـداد  يكي از اشتباهات دكتر مصدق اين . اشتباه عمل كرد
در واقع بايد پذيرفت جبهه ملي يك حزب نبود بلكه تركيبـي بـود از رهبـران     )197ص :1394

سوابق سياسي . چند حزب و دستجات مذهبي كه تربيت شده دوران حركت نهضت نبودند
 ايجـاد » مواضـع ضـد و نقـيض   «برخي از آنان به حدي نامطلوب بود كه در اغلـب مـوارد   

هـا و اهـداف خـود     لذا دستگاه رهبري نهضت ملي، سازماندهي متناسب بـا آرمـان  . شد مي
  )7- 6صص: 1368گازيرووسكي،(.نداشت و هرگز به صورت يك سازمان سياسي عمل نكرد

هرچند مصـدق بـه   . اين رفتار و عملكرد مصدق ريشه در فرهنگ سياسي ايراني داشت
ولي مجلسيان نيز رفتار مناسبي نداشـتند و  تعامل با مردم بيش از مجلس گرايش داشت، 

آذر و پيامدهاي  14نمونه آن حادثه . در سازمان مجلس ايران فرهنگ تعامل موجود نبود
آن است كه به جايي رسيد كه جمال امامي با همراهي سردار فاخر موفق شد بـه جـاي   

فحاشي به تماشاگران، گروه چاقو كشان خود را وارد مجلس كند كه ثمره آن چيزي جز 
پـس از آن مصـدق حتـي بـراي بحـث در مـورد برسـي        . نخست وزير و درگيري نبود

 .كـرد  و افتتاحيـه مجلـس، دعـوت حضـور در مجلـس را رد مـي       17انتخابات مجلـس  
  ) 537-536، صص1377سفري،(

تير نيز عدم انسجام سازماني و فقدان روحيـه   30رسد حتي در جريان حادثه  به نظر مي
بـرد كـه در    مثال مظفر بقايي از كسي نام مـي . ر جبهه ملي وجود داشتهمكاري و تعامل د

ولي با قوام السلطنته در ارتباط بـوده و بـراي وي نامـه     - مهندس رضوي - راس جبهه بود 
اي هم براي نخست  اي هم با حزب توده ائتالف كردند؛ عده به گفته وي عده. تبريك فرستاد

فقدان اعتماد و پنهان كـاري حتـي   ).277ص:1363 مظفر بقايي،.(زدند وزيري دست و پا مي
مثال در مورد تجزيه حزب زحمتكشان گفته . شد در حزب خود بقايي هم به كرّات ديده مي

شود كه با فاش شدن مالقات پنهاني دكتر سپهبدي، يكي از دوستان دكتر بقائي بـا قـوام    مي
، 1331تيرمـاه   26دق در اش، پـس از اسـتعفاي مصـ    السلطنه، در دوره زمامداري پنج روزه

اختالف نظر شديدي بروز كرد و منجربه تجزيه شدن حزب زحمتكشان و تشـكيل حـزب   
 1331نيروي سوم به رهبري خليل ملكي و يارانش در مهرماه سال  - زحمتكشان ملت ايران 

  ).157 – 158صص :1373نجاتي، .(گرديد
( هـا  اينكـه آن . جامعـه بـود  ي موجود در احزاب و جبهه متاثر از فرهنگ سياسـي   تفرقه

با مصدق در افتادند اتفاقي نبود؛ چون همه معتقدند بودند كه ) كاشاني، بقايي، حايري، مكي
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هيچ كدام از آنها دنباله رو مصدق نيستند؛ بلكه از رهبران مهم نهضت بعـد از خـود وي بـه    
تير خـود را   30 فارغ از كاشاني كه اساساً بعد از )300ص: 1378كاتوزيان، (.روند شمار مي

هاي مكـرر از نخسـت وزيـر     دانست و با درخواست همه كاره و ديگران را مديون خود مي
در واقع از همان ابتدا اختالفـات  . ؛ ديگراني چون مكي هم بهتر نبودند1باعث رنجش او بود

قهرمان خلع يـد از شـركت   » تنها«مكي نماينده اول تهران بر اين باور بود كه . وجود داشت
در نتيجـه بنـاي مخالفـت بـا     . انگليس و ايران بوده؛ ولي نقش او شناخته نشده اسـت  نفت

اين مسائل حتـي در برخـي    )581ص:1378عظيمي،(.مصدق و اليحه اختيارات را گذاشت
كند كه روزي پس از مشاجره، مكي از دفتـر   زيرك زاده نقل مي. آمد ها علناً به زبان مي زمان

) 268ص : 1376زيـرك زاده، (.مصدق را من مصدق كردم: زد مصدق بيرون آمد و فرياد مي
هـاي حاضـر در جبهـه را شـامل      اين موضوع تنها مربوط به افراد نبود و تقريبا تمـام گـروه  

به طور مثال همواره نوعي درگيري بين حـزب زحمتكشـان و حـزب ايـران بـراي      . شد مي
  ).62- 60صص:2007متين دفتري،(.هاي مختلف وجود داشت تصدي پست

از انتخـاب متـين دفتـري بـراي سـفر بـه       . مصدق نيز در بروز حوادث بي تقصير نبود 
هاي مصـدق نيـز دردسـر     كه بگذريم ساير انتصاب - خويشاوندي- نيويورك با داليل واهي

به طور مثال موضوع انتخاب مرتضي قلي خان بيات به رياسـت شـركت نفـت و    . ساز بود
هرچند كه . ان، حتي انتخاب بختيار مشكل ساز شددكتر رضا فالح به رياست پااليشگاه آباد

در واقـع   )303- 302ص:1378كاتوزيـان، .(بيات از حسن شهرت و تخصص برخودار بـود 
در اين شرايط نه سازوكاري سـازماني  . توان از نوعي خودخواهي در طرفين سخن گفت مي

. گسـترده تـر شـد   تير اين مسـاله   30بعد از . و مورد توافق وجود داشت و نه اعتماد متقابل
كاشاني به انتخاب برخي چون وثوق، اخوي و اميني اراكي اعتراض كـرد و تهديـد كـرد از    

مصدق در پاسخ ضمن توضيحات، جـواب داد بـراي   . رود تهران و احياناً از ايران بيرون مي
اهللا تهران را تـرك كنـد او حاضـر     اصالحات بايد دستش باز باشد وگرنه به جاي آنكه آيت

  ).همان(.نخست وزيري كنار بروداست از 
از ابتداي امرِ شروع نهضت . تك روي مصدق ريشه در عدم اعتماد او به اطرافيان داشت

كرد و تا پايان نيـز ادامـه    اعتمادي بر سر دولت مصدق سنگيني مي تا لحظات پاياني سايه بي
را  مصدق علي رغم خودخواهي ذاتيش ديكتـاتور نبـود؛ مصـدق اختيـارات كامـل     . داشت

بنـي  .(كرد؛ تا مورد هتاكي قرار نگيرد خواست چون با آن احساس رضايت و اطمينان مي مي
بدين دليل او ناچار از همكاري با اقوام و يا آشناياني بود كه از پيش  )324ص:1392جمالي،

مصدق در خاطراتش آورده كه برخي از اعضاي جبهه ملي از اول به . به آنان شناخت داشت
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همچنين در  )252ص:1365مصدق،.(كساني چون الهيار صالح و زاهدي بودنددنبال آوردن 
از سـويي  . مورد انتخاب او به صدارت و حمايت كاشاني سخن و سند متناقض بسيار است

برابر برخي از اسناد كاشاني در اثر اصرار هواداران و نزديكان تصميم گرفته است كه نسبت 
شـود كـه    هر چند گفته مـي . ه و براي او فعاليت كندبه زمامداري قوام السلطنه موافقت كرد
از سويي ديگـر در آبـان    )365ص :1379صادقكار،(.2قبال با دكتر سجادي موافق بوده است

منـدي و   كمـال عالقـه  )مصـدق (گفت كه من و تمام ملـت ايـران بـه او    كاشاني مي 30سال 
ها صحيح باشند نشان از  هاگر هر دو اين گفت )159ص: 1368بيل،(.كنيم پشتيباني را ابراز مي

  . اند اين است كه طرفين با اكراه يكديگر را پذيرفته
اعتمادي حتي در مورد افرادي چون مكي نيز وجود داشت گفتـه   جدا از كاشاني،اين بي

تير و بدبيني مردم، الزم بود فردي كه مورد اعتماد مردم است در  30پس از واقعه «: شود مي
اما پس از موافقـت مكـي در   . شود پيشنهاد مصدق مكي انتخاب ميبه . راديو سخنراني كند

روز حضور، رئيس اداره تبليغات مانع شده و قصد كنترل متن، قبـل از پخـش از راديـو، را    
شود دستور مصدق  شود و سرانجام گفته مي داشته كه سبب دردسر و مشاجره او با مكي مي

ن مصدق قصد انتصاب وثوق به معاونـت  بعدا برايم معلوم شد كه چو: گويد مكي مي. است
مكي،كتـاب  .(خواست از او در اين متن به بدي اسمي برده شود وزرات دفاع را داشت، نمي

توانسـته داليـل    هاي سـفارت انگلـيس مصـدق مـي     بنابر گزارش ).372ص:5،1363 سياه ج
ت در مورد ها به كرّا در اين گزارش. اعتمادي نسبت به مكي داشته باشد ديگري نيز براي بي

پـول بپـردازيم حاضـر بـه تـرك جبهـه ملـي         - مكـي  - مكي گفته شده است كه اگر بـه او 
 )575ص: 1378عظيمي، (.است

گرايـي و اعتمـاد بـه     ها، گسترش نوعي فرهنگ اسـتبداد، محفـل   اعتمادي حاصل اين بي
از . موضوعي كه در مورد هر دوي مصدق و كاشاني صادق اسـت . نزديكان و خويشان بود

فاجعه بار اين نگرش در انتصابات و روابط خـانوادگي و محفلـي، انتصـاب سـرتيپ      نتايج
: گويـد  دكتر صديقي در مورد انتصاب سرتيپ دفتري كه از بانيان كودتا بود مـي . دفتري بود

: وزير تلفن كـرد و گفـت   امرداد، حدود ساعت ده صبح، نخست 28كنم روز  راموش نميف«
روز . اين كار انجـام شـد  . رتيپ محمد دفتري صادر كنيدحكم رياست شهرباني را به نام س

بوديد و  كاش مي«: دكتر فرمود  »آقا به اين افسر اعتماد داشتيد؟«: بعد، از دكتر مصدق پرسيدم
آقـا بـه   : امرداد آمد و با گريه گفت 28، صبح روز »نسبت دارد«اين افسر كه با ما . ديديد مي

» تـوانم بـه شـما خـدمت كـنم      تر از حال مـي  سبمن چه موقع منا. من خدمتي رجوع كنيد
اين نوع اخالق در مورد كاشاني هم صـادق اسـت و از نقـاط ضـعف او،     . )1388صديقي،(
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كاشاني بي نهايت بچـه  «: دهد باره چنين نظر مي آبادي در اين قنات. حتي از ديد نزديكان بود
هـاي او   ف، بچـه دوست بود و فرزندانش را غير عادي دوست داشت و از همين نقطه ضع

كه براي تحصـيل پـول و   ...مخصوصاً سيد محمد . كردند چه مرد و چه زن سوء استفاده مي
شـمس  (»ثروت از هـيچ مكـري روي گـردان نبـود؛ حتـي جعـل خـط و امضـاي پـدرش         

  )273- 271ص: 1377ابادي،  قنات
ـ . دوگانگي رفتار رهبران تا روزهاي پاياني دولت و حتي بعد از آن هم ادامـه داشـت   ه ب

به دنبال جلب نظر نمايندگان بـراي   32طور مثال، بنابر برخي از اسناد كاشاني در بهار سال 
هـا   همچنين بنـابر برخـي از گـزارش    ).545ص :صادقكار،همان(نخست وزيري زاهدي بود

برخـي از  . داد اهللا هر شب در منزل خود جلسات سخنراني عليـه دولـت تشـكيل مـي     آيت«
وابط انها با زاهدي اظهـر مـن الشـمس بـود در ايـن جلسـات       هاي شناخته شده كه ر چهره

حال همين ايـت اهللا كاشـاني پـس از كودتـاي      ).319ص:1381سحابي، (»كردند شركت مي
اي به مصدق، در حالي كه مصدق خود احتمـال وقـوع كودتـايي     مرداد در نامه 25نافرجام 

اما بالفاصـله پـس از   . كند ر مي، او را از كودتا با خب)322: 1392بني جمالي،(داد ديگر را مي
اضافه كنيد به ايـن موضـوع،   ) الف: 1332 كاشاني،(.گويد وقوع كودتا به زاهدي تبريك مي

اين مطلب را كه شش روزنامه مخالف از جمله ستاره اسالمِ كاشاني فرمـان شـاه مبنـي بـر     
  )1392:265ابراهاميان،(.نخست وزيري زاهدي را منتشر كردند

نچه الزمه يك بسيج منابع است، اشتراك منـافع و يـا حـداقل امكـان     در تحليلي ديگر آ
مطلبي كه در تحليل عملكرد طرفين در مجلس و قوانين مطلوب انها . نزديك شدن آنهاست

كند كه يا آنكه اختالف آراء نسبت بـه اهـداف در ميـان     آيد اين نكته را ثابت مي بدست مي
يت نهضت نفت بودند، بسيار زيـاد بـوده؛ يـا    حاضرين مجلس وقت، كه اكثراً دلسپرده موفق

گيـري و در   اصوالً مباحثات و مجادالت مطرح شده و قوانين مصوب مجلس نـوعي انتقـام  
به طور مثال در مورد تصـويب قـوانين اسـالمي از    . تنگنا قرار دادن طرف مقابل بوده است

) 170ص :1375خسرو شاهي،(.همان ابتدا مصدق هيچ گونه ادعايي در اين موضوع نداشت
. گردد حال آنكه طرح همين موضوع دليل اختالف و عدم ايجاد ساختاري وحدت بخش مي

ي مصدق، فدائيان اسالم خواستار اجراي احكام مذهبي بودنـد؛ امـا مصـدق     در ابتداي دوره
دانست و خواسـت كـه ايـن مسـاله را بـه زمـان        مسئوليت خود را تنها حل مساله نفت مي

ازطرف ايـت اهللا كاشـاني نيـز در ايـن      )170ص  1375خسروشاهي، .(ديگري موكول كنند
مورد اصراري نبود؛ اما در سال دوم دولت ملي، طرح ممنوعيت مصرف الكل و ترياك ارائه 

رغم مخالفت باقر كاظمي وزير اقتصاد مبني بـر محروميـت دولـت از     اين طرح علي. گرديد
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در پايـان   )589ص:عظيمي،همان(.يب شدميليون ريالي با پشتيباني كاشاني تصو 250درآمد 
نيز كاشاني تصويب طرح منع استفاده از مسكرات را بهترين طرحي دانست كه در اين دوره 

موضوع حقوق زنان نيز از جمله اختالفـات در   )725ص: سفري،همان(.تصويب شده است
تاكيـد  ها و اهداف بود؛ در حالي كه امثال خليل ملكي و نيروي سـوم بـر راي زنـان     ارزش

توانم بفهمم مردان چه گناهي كرده كـه مسـتحق آن    نمي: داشتند، كاشاني چنين نظر داشت 
  )92ص 3ج:1361دهنوي،(.باشند كه به زنان حق راي بدهند

اي ديگـر از ايـن    ترس از جمهوري و متهم كردن ديگران به جمهـوري خـواهي نمونـه   
كرد، حسين  مهوري فكر نميدر حالي كه روحانيت به ج. اختالف در اهداف و اصول است

هـايش در بـاختر    هاي جنجـالي و نوشـته   فاطمي متهم به جمهوري خواهي بود و سخنراني
هـا كاشـاني نيـز مصـدق را بـه       حتي بنا به برخـي گـزارش  . كرد امروز اين اتهام را تاييد مي

حال  )35- 32ص  4ج: دهنوي، همان(.جمهوري خواهي متهم كرده و اليق اعدام دانسته بود
در عـين   ) 859ص 1ج:همان سفري،.(نكه مصدق برابر اظهار فاطمي موافق جمهوري نبودآ

  )34 تا 29 ص:همان مكي،.(كرد حال پس از كودتا، كاشاني براي نجات فاطمي تالش مي
ها و نهاديي چـون   مورد حايز اهميت ديگر در اين بحران نوع نگرش نخبگان به سازمان

هـا نشـان از فقـدان     بررسي عملكرد و نحوه تعامل حاضرين در ايـن بحـران  . مجلس است
هاي اجتماعي و صرفا ابزاري بـودن آنهـا جهـت تحديـد مخالفـان       فرهنگ تعامل با سازمان

به طور مثال آبراهاميان . ين موضوع هم داستان هستندهم مصدق و هم مخالفانش در ا. است
اي  مصدق براي تضعيف سلطنت طلبان و محافظه كاران طرفدار انگليس اليحه: معتقد است

هاي  كرد ولي براي باسوادان حوزه ارائه كرد كه هرچند بيسوادان را از راي دادن محروم نمي
هـر چنـد   . هـران را افـزايش داد  جداگانه در نظر گرفت و نمايندگي شهرها بـه خصـوص ت  

همچنين مصدق بناي آن داشت قانون اصـالحات  ) 242ص:ابراهاميان، همان.(تصويب نشد
ارضي و همچنين قانون مالياتي جهت حمايت از كشاورزان و مصرف كنندگان كم در آمـد  
را تصويب و اجرا كند، اما مجلس سنا اعتراض كرد؛ لذا جبهه ملي با گذراندن قانوني مدت 

هـر چنـد   ). 246ص: همان.(سال كاهش دادند و آن را منحل كردند 2به  6مجلس سنا را از 
در اين موارد داليل ديگري نيز چون مخالفت سنا با عفو خليل طهماسبي ذكر شده است كه 

هـا در فرهنـگ سياسـي ايـران و      نشانه بدتري از فرهنگ تعامالت سياسي و عملكـرد نهـاد  
   3.ا به خاطر داشتن قدرت استدخالت در امور يكديگر، صرف
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عملكرد مصدق و كاشاني فقدان فرهنگ سياسي الزم در تعامالت سياسي اجتمـاعي را  
اي خاص در عملكردشان نداشتند؛ نبود  هم مصدق، هم كاشاني وحدت رويه. دهد نشان مي

شـد هـر كـس هـر چـه       فرهنگ سازماني نيز كه مسير حركت را مشخص كند باعـث مـي  
سب موقعيت، قانون را تغيير، تفسير و يا به وقت شكست در اين چنـين  خواست بكند و ح

به طور مثال كاشاني در موضوع رياسـت مجلـس مـدعي    . هايي شروع به فراكني كند صحنه
رياست مجلس در شان من نبود و من از ايـن جهـت ايـن مقـام را پـذيرفتم كـه جلـو        بود 

كاشاني، (.بگيرم را بعد شروع كردخواست شروع كند و يك سال  هايي كه مصدق مي فعاليت
 32تيـر سـال    10او بالفاصله پس از از دست دادن رياسـت مجلـس در تـاريخ     )ب1332

مصدق را صياد ازادي ناميد كه پنجاه سال شبانه روز خيال شـوم اسـارت مـردم را در مغـز     
لذا مشـخص اسـت حتـي وجـود      )805- 804ص : سفري،همان(.خويش پرورش داده بود

  . توانست جهت نزديكي اهداف و منافع جبهه مفيد باشد ن چنين نيم بند نيز نمينهادهايي اي
در دوره شانزدهم، در مقابل درخواسـت رزم آرا جهـت   . مصدق نيز سابقه بهتري ندارد

 وكيل مجلس نمايندگان كه گفت و برخاست مخالفت تجديد نظر در تعرفه گمركي، وي به
 دولـت  آن اگرچـه  دولـت،  بـه  را خود قانونگذاري اتاختيار توانند نمي و نيستند توكيل در

: نطـق پـيش از دسـتور دكتـر مصـدق در مجلـس      (.باشد واگـذار كننـد   جامعه اعتماد مورد
ها نيز ادامه داشت و مصدق معتقد بود اگر بنا باشد مجلس به  اين نگرش بعد 4)18/3/1306

ــه مجلــس شــورا چيســت    ــد پــس وظيف ــانون وضــع كنن ــد ق ( ؟وزرا اجــازه بدهــد برون
گفت بر فرض كه دولت مورد اعتماد جامعه بود، سبب خواهد شد  و مي) 25/3/1329:همان

هاي بعد، از اين قانون و نظاير  دولتكه سابقه بدي ايجاد شود و حكومت ملي را متزلزل و 
در زمان صـدارت،   - مصدق- در حالي كه خود )1329مرداد  8: همان(.آن سوء استفاده كنند
، شما مردم خيرخواه   اي مردم: گفت كرد و در خيابان خطاب به مردم مي مجلس را ترك مي

بـه كـاخ    اشـاره (مجلـس اسـت و آنجـا     جـا ايـد، اين  و وطن پرست كه در اينجا جمع شده
 514صص :همانسفري، ( .اي مخالف مصالح ملت هستند، مجلس نيست يك عده) بهارستان

اين رفتار ابتدا به درخواست اختيارات از مجلس و سر انجام بـه انحـالل مجلـس    ) .515 –
ختم شد؛ مجلسي كه زماني حتي مصدق به عنوان نماينده حاضر نبود اختياراتش را واگذار 

  . كند
در موضوع تصـويب  . خورد گري نيز از نگاه ابزاريِ به مجلس به چشم ميهاي دي نمونه

اليحه امينت اجتماعي، اختالف مصدق با كاشاني و بقـايي صـرفاً نـوعي لجبـازي بـه نظـر       
به ويژه وقتـي بـا ادعاهـاي    . گرديد سست بود رسيد و داليلي كه براي مخالفت ارائه مي مي
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به هـر  ! مثال اينكه در اين قانون نيت نيز جرم استشد؛  بقايي براي محاكمه قوام مقايسه مي
روي كاشاني با بقايي موافـق بـود، امـا صـرفاً بـه خـاطر دلخـوري از مصـدق در جاهـاي          

در كنار ايـن، سـاختار مشخصـي بـراي حـل مشـكالت و       )313ص :كاتوزيان، همان.(ديگر
عمـدتاً فرهنگـي،   شد، بـه داليـل    هر آنچه هم انجام مي. انسجام جبهه و سازمان يافتن نبود

به طـور مثـال در موضـوع حـدود     . فقدان اعتماد و اخالق سياسي، محكوم به شكست بود
اين هيئـت برابـر اصـول    . اختيارات دربار و تفسير آن برابر قانون اساسي هيئتي تشكيل شد

متمم قانون اساسي به اين مهم رسيد كه دليل اصلي اختالفات، حقوق پادشاه و  51- 50- 47
نه، به ويژه در رابطه با نيروهاي مسلح است و چنين نظـر داد كـه بنـا بـه قـانون      قدرت كابي

اساسي شاه مسئوليتي ندارد و كابينـه در كليـه امـور اجرايـي، نظـامي و غيـر نظـامي داراي        
اما پس از ارائه راي، بقـايي و حـائري از در مخالفـت در آمدنـد و گفتنـد      . مسئوليت است

   )149ص : 1370ذبيح،(.تصويب آن به صالح كشور نيست
در . در مجموع اينكه فقدان فرهنگ تعامل، مانع از ايجاد يك سازمان و بسيج منابع بـود 

واقع خال سازماني در رهبري نهضت و عناصر فعال و سازنده جبهه، متاثر ازعدم شـموليت  
« .نيروهـاي ملـي برآيـد   » بسيج و تجهيز«توانست از عهده  اگر سازمان وجود داشت مي. بود

يك سازمان ملي كه حامي نهضت باشـد و بتوانـد از نيروهـاي وفـادار و فـداكاري كـه در       
در حقيقت مجرايـي وجـود   . سرتاسر كشور بودند در موقع الزم استفاده كند وجود نداشت

ــتفاده      ــاعي اس ــروي اجتم ــه ني ــن هم ــر اي ــرژي و فك ــد از ان ــري بتوان ــه رهب نداشــت ك
حتي احزاب با . جبهه ملي و نهضت نبوداين خصيصه مختص  ).155ص:1378موحد،(».كند

ســـابقه چـــون حـــزب تـــوده هـــم در مواقـــع بحرانـــي بـــه ايـــن مشـــكل دچـــار   
در واقع سردرگمي و فقدان تعامل جهت حـل مشـكل بـه     )61ص:1377عمويي،(.شدند مي

لذا شايد توانايي اعمال نظر و نفوذ بـه عنـوان يـك حـزب     . فرهنگ سياسي تبديل شده بود
  .؛ ولي توانايي بسيج در دراز مدت را نداشتندمخالف را دارا بودند

  
 زمان و فرهنگ سياسي جامعه ايرانيسا .3

شود امكان تشكيل سازمان بسيج در جامعه ايرانـي بـا    آنچه در اين مبحث به آن پرداخته مي
شايد در برهه اول چنين سوال و يا ابهامي ايجاد شود . توجه به فرهنگ سياسي جامعه است

خطر لغزش به سوي خصوصيات رواني رهبـران   - فرهنگ سياسي - ن مبحثكه توجه به اي
را پيش بكشد؛ اما بر طبق نظر تيلي بايد توجه داشت كه مفاهيم مشترك، حقوق و تكاليف، 
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هـا، حقـوق و    يكي از مباني كنش جمعي است؛ همچنين عقايد، آداب و رسوم، جهان بينـي 
، بسـيج و سـركوب، بـر كـنش      »سازماندهي«،  تكاليف، غير مستقيم، از طريق تاثير بر عاليق

لذا لزوم توجه به دو مطلب در اين بررسي فرهنگـي   )352:تيلي، همان.(گذارد جمعي اثر مي
ابتدا اينكه بر اساس مفهوم سازمان، امكان تجميع منافع چگونه درجامعـه ايرانـي   . مهم است
داركاتي، امكان رهبري در شود و دوم آنكه بر اساس تعريف ارائه شده در بسيج ت تعريف مي

جامعه ايراني چگونه است؟ به نحوي ديگر اين دو سوال را بر اساس نظـر تاجيـك چنـين    
هاي  كنش آيا اساساً روحيه ايراني و فرهنگ سياسي ايراني رفتار و اندر«: توان خالصه كرد مي

  )1384تاجيك،( »؟تابد تشكيالتي و حزبي را بر مي
دهد كه مشكل دستيابي به اجمـاع   ن ايران نشان ميبررسي وضعيت فكري جوامعي چو

در اين جوامع، نهاد خانواده مهمترين نهاد قابل اتكاست و اعتماد . در اين جوامع جدي است
پذيرد و چون اجماع منوط به اعتماد است؛ دسـتيابي بـه آن    فراتر از خانواده كمتر تحقق مي

زونـيس در  . )81- 70صـص :1377القلـم،   سـريع (.نمايـد  بخصوص در سياست دشـوار مـي  
پژوهش خود بدبيني و بي اعتمـادي در فرهنـگ سياسـي نخبگـان ايرانـي دوره پهلـوي را       

شـود،   اتهامي كه غالباً به ايرانيـان از نظـر سياسـي وارد مـي    : گويد او مي. بررسي كرده است
ضمن اعتقاد به اين موضوع كه هـر چـه بـدبيني بيشـتر     . بيني است اعتمادي سياسي و بد بي
اعتمادي هم بيشتر است؛ بايد پـذيرفت ايـن اتهـام در مـورد برخـي روحـانيون و        اشد، بيب

صاحب منصبان دولتي و اعضاي دو مجلس زياد و در مورد ساير گروههاي اجتماعي بسيار 
بدبيني سياسـي ريشـه در واقعيـت    «بنابراين  )546- 543صص : 1378زونيس، (.كمتر است

شود و به نوبه خود واقعيت سياسي در جامعه ايراني را نيز  دارد و به وسيله واقعيت تائيد مي
در واقع از آنجايي كه تعامالت سياسي مردم در سياست  )162ص: 1380بشيريه، (»سازد مي

با گروهي از روحانيون و نمايندگان مجلس است، بدبيني بين اين اقشار و مردم و همچنـين  
  . اعتمادي است ي ايران فضاي بيبين خودشان بسيار است؛ به سخن ديگر فضاي سياس

توان چنين توضيح داد كـه جامعـه ايرانـي در پـي گـذر از       اعتمادي را مي چرايي اين بي
تاريخي استبدادي، خصلتي تابعيتي پيدا كرده است كـه چنـدان حـق مـدار نبـوده و صـرفاً       

 حسين بشـيريه ايـن  . نموده است باالدستي و پائين دستي بودن، صحت امور را مشخص مي
دارد در ايـن   خصلت را تحت عنوان فرهنگ سياسي تابعيت و آمريت معرفي و عنـوان مـي  

در اين فرهنـگ،  . يابد فرهنگ سياسي، فرصت طلبي، فردگرايي منفي و ترس آلود رواج مي
گيـري و اعتـراض    رفتارهاي سياسي افراد تركيبي اسـت از فرصـت طلبـي، انفعـال، كنـاره     

شك چنين فرهنگي توانايي افـراد را در    بي )85- 74صص:1375بشيريه،( .سرپوشيده و ترس
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اين فرصت طلبي تحت تاثير مسـايل سياسـي و اقتصـادي    . كند اعتماد و همكاري نابود مي
در زمان باز بودن فضاي سياسي و اقتصادي مردم به كـار و  «.كند بوده و به سرعت تغيير مي

اي متصور است نه به  د و نه آيندهپردازند و در فضايي كه نه امنيتي وجود دار معاش خود مي
پردازند تا توسعه فرآهم آيد و نـه احسـاس همبسـتگي بـه      كارهاي سخت و دراز مدت مي

شوند و گسترش روح  ها بيگانه با يكديگر مي در اين حالت افراد و خانواده... نمايند وطن مي
جاب و تمدن لذا آنچه از اي. )39 -  32صص: 1381سحابي،(»فرد گرايي از اين حالت است

بينيم حاصل كار گروهي نيسـت و صـرفا حاصـل فرهنـگ و تفكـر فـردي و        و توسعه مي
فكر نامنسجم از آنجايي كه از احساس و متفرعات آن چون عاطفه و يا ميل . نامنسجم است

وقتي مـا بـه   «يابد كه ناظر به فرد باشد و نه جمع؛  خورد، گرايش به آن مي شخصي آب مي
بينيم كه هر دستاورد تمدني و فرهنگي كه بوده يا از   كنيم مي د نگاه ميتاريخ چندين قرن خو

توانيم ببينيم كه بخواهنـد بـه هـم     طريق كار فردي بوده يا دستوري؛ به ندرت گروهي را مي
  )21 ص: 1372اسالمي ندوشن،(.»متكي باشند، كاري از پيش ببرند و به شكست نينجامد

برخـي چـون   . رود ها بـه دو سـمت متفـاوت مـي     نگاههنجاري اصوالً  در بررسي اين نا
 )136ص:1380ميرسپاسي،(كنند سپاسي آن را به فقدان نهاد و يا پايبندي به آن مرتبط مي مير

ها تلقي كرده و معتقدند اگر قواعد بـازي   و برخي ديگر موضوع فرهنگ را مهمتر از ساختار
ر واقع مادام كه تحول اساسـي در  د. سياسي برقرار نشود، ساختارها معنايي نخواهند داشت

روحند كه  هايي بي روحيه و شرايط اجتماعي صورت نگيرد، نهادها و قوانين اجتماعي، كالبد
فقدان اخـالق و  . )75ص:1374زاده،  نقيب(.جز نامي از فوايد اجتماعي نشان ديگري ندارند

ا به دليل سـركوب  در فرهنگ م«چرا كه . گذارد روحيه بيشترين تاثير را بر روي سياست مي
عموماً مردم عالقه شديد به مطـرح شـدن دارنـد و قـويترين     ... شخصيت از دوران كودكي 

بنـابراين اصـالح   ) 284ص:1381القلم، سريع.(»مكان براي مطرح شدن حوزه سياست است
اي خواهـد داشـت،    يابد و تالشهاي فردي و تغيير ساختارها كمتر نتيجه فرهنگ اولويت مي

گيرنـد توانـايي درك عصـر مـدرنيت و      اصوالً افرادي كه در راس قدرت قرار مـي «چرا كه 
عقالنيت را ندراند و حتي آنان كه نيت مثبت بر ضد ديكتاتوري و حكومـت فـردي دارنـد    

توانايي تئوريك در ايجاد ساختارهاي مبتني بر قاعده از خود نشان ندادند؛ پارلمان گرايـي  ...
اگر فرد متاثر از يك نظم اجتماعي تربيت . ر از آن نظم اجتماعياوج اين اهتمام است و فرات

   )131ص: 1387القلم، سريع(.»كند نشود در نظم و ساختار پارلماني نيز صحيح عمل نمي
هاي سياسي، نهادها و احزاب در تاريخ معاصـر قابـل تامـل     تاثير اين فرهنگ بر فعاليت

 فحاشي هتاكي،«: گويد مي خودش زمان يحزب هاي فعاليت درباره بهار الشعراي ملك. است
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 عمده دسيسه يك عمل اين كه نيست شكي و گرفت را اتحاد و رفاقت جاي كامي، دشمن و
 ايـن  در هم بيگانگان بلكه بودند، آن محرك كار محافظه اعيان بعضي تنها نه كه بود سياسي

فرهنگي مـوثر اسـت يـا    اما آيا اين دسيسه بر هر ) 28ص:1371بهار،(.»نبودند شركت بي كار
در «: شـده اسـت؟ در روايتـي ديگـر داريـم      هاي اجتماعي ايران سبب گسترش آن مي زمينه

شد كه بعضي تصور  مثل اين ديده مي ...مجالس ما به خصوص در مجلس چهارده و پانزده،
كردند عضو مقننه بودن يعني با مجريه مخالفت كردن، وكيل يعني دشمن وزير، مجلـس   مي

اند كه ايران كشور منفردين اسـت،   صحيح گفته واقعاً... حمله و توهين به دولت يعني محل
علـت ظهـور صـدها حـزب نـارس      ... در اين كشور هر فرد براي خودش سلطاني است و

لـزوم   كوچك و به وجود نيامدن يكي دو حزب حسابي ملي همين روح تفرد و تشخص بي
  ) 4- 3صص :1344رضازاده شفق،(».است

گير تبديل  اعتمادي ريشه در تاريخ ايران دارد و به فرهنگي تقريباً همه بي خصلت تفرد و
» قـدرت « آن، براسـاس  كهآمريت بوده  فرهنگ سياسي در ايران همواره فرهنگ. شده است

كوشد تا به هر نحو ممكن،  فرهنگي، فرد مي در چنين. ه استشد اي رمزآلود تلقي مي پديده
ه حريم او نزديك شود و بدين سـبب، فضـاي فرصـت    ضايت حاكم را به دست آورد و بر

يابد و لياقت ساالري جاي خود را بـه   طلبي، چاپلوسي و كلبي مسلكي سياسي گسترش مي
لذا جستجوي اعتماد در ايـن آشـفته بـازار    . )213- 200صص: 1375رزاقي،(.دهد ارادت مي

  .نمايد كامالً غير عقالني مي
در واقـع از  . گـردد  هـاي سياسـي مـي    اهياعتمادي نيز سبب گسترش خودخو فضاي بي

تواند به كسي اعتماد كند و به رفتارها و دستاوردهاي ديگـران بـه ديـده     آنجايي كه فرد نمي
خواهي، تجميع  اين خود. نگرد، الجرم مجبور است صرفاً به منافع خود توجه كند ترديد مي

اقدامات مشترك سياسـي  منافع را كه الزمه تشكيل هر سازمان و گروه منسجم سياسي و يا 
در واقع شـايد در ابتـدا افـرادي جهـت     . كند چون بسيج است دشوار و حتي غير ممكن مي

دستيابي به موقعيت و به باور رسيدن به جايگـاهي بهتـر در نظـام سياسـي و يـا اقتصـادي       
همراهي خود را اعالم و حتي اعمال كنند، اما در ادامه كار و آنگاه كـه دسـتاوردي چنـدان    

گـردد و بازگشـت بـه منـافع فـردي و       اعتمـادي مسـتولي مـي    ب آنها نشده، فضاي بينصي
  . شود خودخواهي سياسي آغاز مي

هـايي   تـوانيم شـاهد تشـكيل گـروه     در بهترين حالت پيش روي اين حادثه، صـرفاً مـي  
شـود و   تر حاصل مي كوچك، محفلي و خانوادگي باشيم؛ چرا كه در اين فضاها اعتماد ساده
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افع در يك محفل كوچك و يا خانوداگي حتي در صـورت وجـود خودخـواهي،    تقسيم من
هاي اجتماعي در ايران گرايش بـه   اين چنين است كه فعاليت. كند تفاوت چنداني ايجاد نمي

اي جـز   سوي مناسبات محفلي و خانوادگي دارد و براي حضـور در فضـاي سياسـي چـاره    
مبنـاي توسـعه يـافتگي    «ل آنكـه  حـا . تمسك به همين محافل كوچك و خانوادگي نيسـت 

در حـالي  . سياسي رقابت حزبي است و مبناي رقابت حزبي كار تشكيالتي و جمعي اسـت 
ايم و سياست مساوي است  ايم ولي كار تشكيالتي را نياموخته ما كار محفلي را آموخته... كه 

منـافعي   با تعداد قابل توجهي از آشنايان و دوستان محفلي؛ يك جمعي كـه داراي افكـار و  
و ممكن است اعضاي يك گروه در گروه ديگر هم عضـو باشـند كـه بـه معنـاي      ... هستند 

اي كه براي مديريت و افزايش كارآمدي و ثروت يك كشور  حزب يعني عده. حزب نيست
  )1391القلم، سريع  (».برنامه دارد

بـراي  مملكت ما افـرادش رشـد   «: كند مصدق ناتواني در كار حزبي را چنين تعريف مي
همه متوقع واگذاري شغل  ،تشكيل حزب سياسي ندارد و به محض اينكه حزب تشكيل شد

و مقام به آنها هستند و چون محال است بتوانيم موجبـات ارضـاي خـاطر همـه را فـراهم      
شود و آن وقت است كه حزب هـر قـدر قـوي باشـد متالشـي       مخالفت شروع مي ،نماييم
زماني كه روشـنفكران و نخبگـان سياسـي ايـران در      در واقع تا« )1334 مصدق،(».گردد مي

اخـتالف  - هاي اصلي و اصول راهنما و بنـاي سياسـت اخـتالف عقيـده دارنـد      مورد ارزش
اند كه مسـائل   و مادام كه مردم ايران به آن سطح از پختگي و فرهنگ سياسي نرسيده - منافع

را بپذيرنـد، شـكل    - سـي راي قـانون اسا - خود را آزادانه به بحث بگذارند و تدابير حاصـله 
و  )492ص : 1368بيـل، ( »هاي سـازماني ادامـه خواهـد داشـت     گرايي و فقدان توانايي گروه

مشـكل و بحـران   . كنـد  هايي همچون احزاب امكان مفيدي را ايجاد نمـي  تمسك به سازمان
ها  كند كه متوجه شويم الزمه غلبه بر اين فضا، تمسك به همين سازمان زماني بهتر جلوه مي

آيند و اغلب هـم بسـيار    نهادها و احزابي است كه در چنين فضايي و با نقصان بوجود مي و
در فقدان ساختار مدني معقول و نهادهاي مرتبط فرهنـگ سياسـي   «چرا كه . شكننده هستند

يابد و صرفا با الفـاظ جديـد و مقبـول بـه حيـات خـود اسـتحكام         سنتي همچنان ادامه مي
در واقع ضمن اولويت نهادن بـه جايگـاه فرهنـگ     )122ص : 1387القلم، سريع(»بخشند مي

ايم كه نبود هر كدام سبب مشكل بـراي ديگـري و    اي گرفتار امده بايست پذيرفت در حلقه
  .   رشد هر كدام سبب رشد آن ديگري است

به هر حال تشكيل و داشتن سازمان و رهبري مفيد كـه الزمـه بسـيج بـه ويـژه از نـوع       
به امكان تجميع منافع و داشتن رهبري مناسـب اسـت؛ كـه ايـن دو،      تداركاتي است، منوط
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اعتمـاد و فقـدان خودخـواهي، و    : نيازمند دو خصيصه اجتماعي در فرهنگ سياسـي اسـت  
 . شود مشكل اينجاست كه اين دو در فرهنگ سياسي ما به راحتي يافت نمي

 

  گيري نتيجه .4
بسيج منابع به ويژه از نوعِ تـداركاتي   گشت كه آيا مساله اين پژوهش به اين موضوع باز مي

گيرد يا آنكه پديده ايست اجتماعي كه نيازمنـد   آن در يك لحظه خاص و كوتاه صورت مي
تداوم در طول زمان است؟ در صورتي كه به كوتاه مدت بودن بسيج اشـاره شـود بـاالترين    

فاعي و يا تخريبي توان داد صرفاً يك حادثه د ارزشي كه به دستاوردهاي يك بسيج منابع مي
بسيج زماني اهميـت  . است كه امكان تداوم نداشته و به همين دليل ارزش چنداني هم ندارد

در ايران، اما معموال چنين . يابد كه با تداوم خود، ساختارها و نهادهاي جديدي ايجاد كند مي
شكست روبرو هاي اجتماعي پس از موفقيت اوليه در ادامه با  نبوده و موارد بسياري از بسيج

اين پژوهش اين فرايند را در جريان نهضت ملي بررسـي كـرده و ريشـه آن را در    . اند شده
  .بيند فرهنگ سياسي ايران مي

برابر نظريه چارلز تيلي و تفكيك انواع بسيج، آنچه براي موفقيت نهضتي چون نفت مهم 
روي جهـت حفـظ   كند توانايي پيش بيني و تدارك جهت مقابله با مشكالت پيش  جلوه مي

موضوعي كه تحت عنوان بسيج تداركاتي . دستاوردهاي فعلي و غلبه بر مشكالت آتي است
 و هـا  فرصـت  بينـي  پـيش  بـا  هـا  گـروه  تـداركاتي،  بسـيج  در. شود در نظريه تيلي طرح مي

اما آنچه در ايـن زمينـه مهـم    . پردازند مي منابع سازي ذخيره و انباشت به »آينده« تهديدهاي
است توجـه بـه چگـونگي حفـظ ايـن دسـتاوردها و امكـان تجميـع منـافع بـراي ايجـاد            

هاي صورت گرفته است؛ موضـوعي كـه    بيني مناسب در راستاي عمل به پيش» سازماندهي«
 در تعريف صورت گرفتـه بـراي سـازمان در   . دهد اهميت سازمان را در اين نظريه نشان مي

اين نظريه، ميزان هويت مشترك و ساختار وحدت بخش افـراد درون يـك جمعيـت و بـه     
توان كاهش هويت مشترك و يا سـاختار   نامند؛ پس مي دهي مي عنوان يك فرآيند را سازمان

پاشي ناميد؛ موضوعي كه در طول صدارت دكتر مصدق بـه سـبب    وحدت بخش را سازمان
  .دفقدان تجميع منافع و اهداف بوجود آم

در فقـدان فرهنـگ   . از منظر اين مقاله عامل فروپاشي سازمان، فرهنـگ سياسـي اسـت   
ها و برنامه ريزي مناسـب براسـاس پـيش     سياسيِ مطلوب، تجميع منافع و توجه به فرصت

خودمداري و خودخواهي كه خود محصول بي اعتمـادي  . هاي منطقي امكانپذير نيست بيني
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كند و در اكثر مواقع سـبب   ي عمده در اين زمينه ايفا مياي استبداد زده است، نقش در جامعه
شود و امكان ايجـاد   تشكيل محافل كوچك و عمدتاً خانوادگي جهت فعاليتهاي سياسي مي

  . برد سياسي فراگير براي ايجاد هماهنگي و همسو كردن منافع را از بين مي» سازمان«
نظر بـه اهميـت   . شود اهر ميبيشترين نمود اين فرهنگ در عملكرد نخبگان و رهبران ظ

و » سـازماني «جايگاه رهبري در سازماندهي مطلوب، خودمداري و فقدان پايبندي به اصول 
صرف حضور در تشكيالتي محفلي و بعضاً خانوادگي، مشخصـه اكثـر رهبـران حاضـر در     

كاشاني به گفته نزديكانش تاثير پذيري زيادي از پسرانش داشـت؛ بقـايي كـه    . نهضت است
تاب بود و حتي رفتار خود مصدق در مورد برخي  علني كردن اختالفات با مصدق بيبراي 

هايي از اخالق و فرهنـگ سياسـي ايرانيـان، حتـي      هاي سوال برانگيز فاميلي، نمونه انتصاب
آنچه بيشتر از مجادالت صـورت گرفتـه در دوران صـدارت    . كند نخبگانِ مدعي را بيان مي

حقيقـت مطلـب   . اي ابراز وجود و طرد ديگران بوده اسـت آيد، تالش بر دكتر مصدق برمي
اينكه در حالي كه الزمه ايجاد بسيج تداركاتي نوعي اجماع براي اهداف است؛ اما حاضرين 
در نهضت نفت حتي در مورد عناوين و القابي همچون اينكه مبتكر طرح ملي شدن صنعت 

. تـر اسـت   مورد اهداف بارز اين اختالف در. نفت چه كسي بوده است دچار اختالف بودند
اهداف مختلفي چون نفت، مشروطه، آزادي انتخابات، جمهوري، اسالم، حقوق زنان؛ همـه  

منسجم بر اساس يـك  » سازماني«لذا امكان تشكيل . هاي مختلف موجود بود اينها به نسبت
  . شد هدف مشترك مهيا نمي

مردم را به صحنه بياورد؛ توانست  در بررسي امكان بسيج، شايد گفته شود كه مصدق مي
ولي حقيقت مطلب اينست كه او توانايي رهبري نداشت و همواره در طوفان حوادث عزلت 

دوم در تمامي موارد بسيج در گذشـته،  . تير كرد 30كرد؛ آنچنان كه در  نشيني را انتخاب مي
حضـور   افراد  هيچ يك از اين 32بقايي و كاشاني نقش عمده داشتند؛ ولي در كودتاي سال 

سوم آنكه اينـان بـه   . نداشتند و حتي در جبهه مقابل به انتظار شكست مصدق نشسته بودند
هاي داخلي و مشاجراتي كـه در طـول بـيش از دو سـال انجـام داده بودنـد        سبب درگيري

رفتند و حتي برخـي بـه دنبـال سـرنگوني مصـدق       اي نداشتند و هر يك به راهي مي وجهه
تـوان آن را   ي از عملكـرد حاضـرين در مجلـس هفـدهم مـي     موضوعي كه به راحتـ . بودند

سردرگمي مردم در روز كودتا بيش از آنچه نشان از دمدمي مزاج بودن ملت باشد، . دريافت
  . ي بي نهاد و بي ساختار و بي رهبر داشت نماد ضعف فرهنگ سياسي و سردرگمي جامعه
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ت مصدق فراموش همچنين ساختار وحدت بخش در تمام طول دو سال و اندي صدار
عملكـرد چنـين   . نه فرهنگ اجتماعي و نه نهادهاي حاضر، ظرفيت آن را نداشتند. شده بود

. نهادهايي نشان از فروپاشي سازمان نهضت دارد كه خود محصول فرهنگ سياسي رايج بود
ها و ساختارها در اكثر مواقع خود به مشـكالت   به سبب فقدان همين ظرفيت فرهنگي، نهاد

دخالت در امور يكديگر و طرد ديگري به هـر شـكل، چـون انحـالل سـنا،      . زدند دامن مي
بايسـت در   در واقع چرايي عدم تاثير نهادها را مي. آيند هايي از اين دست به شمار مي نمونه

شـد و يـا    فقدان فرهنگ سياسي مطلوب جستجو كرد؛ عاملي كه يا مانع تشكيل سازمان مي
  .  ت و تازه تاسيسهاي سس سبب فروپاشي همان نهاد

فردگرايـي در فرهنـگ سياسـيِ جامعـه      - اعتمادي بي - در مجموع وجود چرخه استبداد
. كننـد  ها را تضمين مـي  هايي است كه تداوم نهضت ايراني مانعي اساسي براي ايجاد سازمان

تنوع اهداف و منافعِ از يك سو و فرهنگ سياسي ايراني كه سبب ساز فقدان روحيه مناسب 
هـاي يـك سـازمان بـا      شود از سوي ديگر، بنياد كاري و تجميع اين تنوع منافع ميبراي هم

كيفيت الزم براي بسيج، كه همانا هويت مشترك و ساختار وحدت بخش است را با چالش 
لذا تا زمان دستيابي به فرهنگ سياسي مطلوب جهت تعامل و امكـان ايجـاد   . كند مواجه مي
هـاي اجتمـاعي را انتظـار داشـت و بنـابراين       اوم نهضتبايست تد هايي كارآمد نمي سازمان

حوادثي همچون نهضت نفت حتي در صورت فقدان فشار خـارجي محكـوم بـه شكسـت     
  .اند بوده

  
  پي نوشت

 

اقدام كاشاني در اعزام نماينده به كنفرانس صلح ويـن در حـالي كـه مصـدق ايـن       به طور مثال،. 1
دانست و همچنين برگزاري تظاهرات در حمايـت از ملـي    طرفي ايران مي موضوع را مخالف بي

  . گرايان عراق مشكل ساز شد
از تـاثير  آيد؛ ولـي   هر چند پذيرش اين موضوع با توجه دلخوري كاشاني از قوام بعيد به نظر مي. 2

  . توان به راحتي گذشت چنين فضايي بر عملكرد مصدق نيز نمي
هرچند برخي نيز تاخير در تصويب اليحه مجلس براي مصادره امـوال قـوام و مخالفـت بـا ازاد     .3

  )120، ص 1370ذبيح،( كنند كردن خليل طهماسبي را داليل انحالل سنا اعالم مي
ــي در . 4 ــل دسترســــــ ــذاكرات مجلــــــــس قابــــــ ــتن مــــــ    :مــــــ

http://ical.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2377&Itemid=  
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