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  نيقزو) ره( ينيخمي امامن الملليدانشگاه بخيتار يعلميأته، عضوسرشت يدكتر محسن بهشت
و مدرس موسسه  يخ اسالم دانشگاه مذاهب اسالميتار يدكتر يدانشجو ،پرستو كالهدوزها

  نيالبرز قزو يآموزش عال
  
  
  چكيده
شود كه در دوران برزخ سياسي، پس از انتقال قدرت از يك نظام ولت موقت به دولتي گفته ميد

گذاري شود و تا زمان تصويب قانون اساسي جديد و بنيانتشكيل ميي، ديگر سياسي به نظام سياسي
لتي بود كه ، دواسالمي ايران نيز انقالبدولت موقت  .دگرد دار امور كشور ميعهده ،سياسي نهادهاي تازه

، پيش از اعالم 58ارديبهشت و تا  شدتشكيل ) ره( خمينيامام فرمان  طي ،به منظور رسيدگي به اوضاع
امام پس از ورود  .قرار داشتبر سر كار ) روز 275به طور دقيق (ماه  9به مدت  مهدي بازرگاناستعفاي 
وعده تشكيل دولتي انقالبي ، بهشت زهراطي سخناني در بود كه ايشان  1357 بهمن 12در روز به ايران 

اسالمي در  اي كه باحضور اعضاي شوراي انقالب طي جلسه بهمن 14در شامگاه  و دادبه مردم را 
 را مهدي بازرگانمهندس  نمود،برگزار در خيابان عين الدوله  2شماره  دبستان علويدر  خود، اقامتگاه

   1357 بهمن 15در تاريخ  بازرگـاننخست وزيري  كــمح. كرد بعنوان نخست وزير دولت موقت تعيين

 4/3/90: تاريخ پذيرش                     18/11/89     :تاريخ دريافت
E-mail: mbeheshtiseresht@yahoo.com   

                                             



مجله پژوهش هاي تاريخي دانشگاه سيستان و بلوچستان                                                                  

 

 

26 

در سالن آمفي تاتر مدرسه علوي  1357 بهمن 16ابالغ و در تاريخ  به او  1399 االول ربيع 6مصادف با 
 به دولت موقت،مختصر مهدي بازرگان و  يمعرفاين پژوهش بنا دارد طي فصولي ضمن  .اعطا شد به وي

درباره وظايف دولت خميني و مهم حكم امام  ياصل يمبانبه نخست وزيري،  ويانتخاب  داليلبررسي 
 سياست، و مواضع يتفاوت امام و بازرگان در ايدئولوژ، هم عرض و تأثير آن بر دولت ينهادها ،قتمو

  .بپردازد دولتاين ) يگير كناره(سقوط و نهايتا علل  دولت موقت يخارج داخلي و روابط
، شوراي انقالب، سياست داخلي، روابط )ره(دولت موقت، مهدي بازرگان، امام خميني :واژگان كليدي

  .ارجيخ
  

  مقدمه
همواره در صحنه تحقيق و تأليف است كه  يتيشخص ايران خ معاصريدر تاربازرگان  يمهد

گذاشته جاي ه ب از خود فراواني يعلم ديني و سياسي فعال بوده و آثار يتهايو فعال و سخنرانيها
خالف مواضعي منظرات و  اًبعض  در عين اعتقاد به اسالم و آرمانهاي اصيل انقالب،او . است

 يدولت موقت و ينياز آنها در بازب يبرخ يه كه به بررسداشت زين عملكرد متوليان انقالب
در 1399ربيع االول  6/  1357بهمن ماه  15بازرگان در  يحكم نخست وزير. شوديپرداخته م

ابالغ  )54 - 55، 1385، 6ج ، ي ن ي م خ( تشكيل دولت موقت با عنوان يعلومدرسه  - تهران 
  .گرديد

: چون يهايويژگي يداراو  گشتيم يمذهب -  يبازرگان كه حول محور مل ينديشه سياسا
-ها، ملي جامعه ايران شامل مذهبي مختلف و گاه متعارض حاكم در يفكر يهابه جريان ينزديك

استمرار و  نيو همچن سركوب يبه جا يعقل يگفتگو استفاده از روش گر،يد ....و ها يچپ ،گراها
بزرين از اين د يسعالبته تفسير . ، اشاره نمودو خشن يتغييرات ناگهان يبه جا يروهتأكيد بر ميان

در . كرد يها را نبايد صرفا مثبت ارزيابويژگي اين: گويد يم يو. ديگر است يا ها گونهويژگي
ضعيف و  يسياس ياند و سنت گفتار و گفتگو ريشه نگرفته يسياس يكشور ما كه هنوز نهادها

 يتلق يمتفكر و كارگزار سياس يد ضعف سياسنتوان يها م ياست، آن ويژگ ضورح يچه بسا ب
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كردن  نزديك ياند تالششان برا رو مكرر با اين مشكل مواجهدر واقع انديشمندان ميانه شوند
كند و تأكيد  يدور م ي، آنها را از هر دو جريان فكريسياس يقضاوت و تعارض فكر يهاجريان

در نتيجه  .دهد يواقعيت سوق م دور ازه ب يگرايآرمان يرا به نوع آنها، يبر انديشه صرف سياس
و اينجاست كه گفتگو نه  شود مي بينانهيش در آمد سياست غيرواقعو تعادل در روش، پ يروميانه

باج دادن تفسير  يبه معن يشده و اعالم همكار آورد كه موجب خشم مخاطبان يتنها تفاهم نم
  .)8: 1374 ين،رزب( شود يم

  
  نزديكان امامامام و   رابطه ميان بازرگان و

ي قبل وزيري را بايد در دوره اين انتخاب بازرگان به سمت نخست آنچه مسلم است، ريشه
از عراق به پاريس منتقل شد،  خميني كه امام   زماني. از پيروزي انقالب اسالمي جستجو كرد

پهلوي به ديدار ايشان رفتند و مذاكرات  رجال و فعاالن سياسي در راستاي مبارزه با حكومت
 هاي دههمهندس بازرگان نيز كه مبارزات سياسي خود را از سال. مختلفي را در آنجا انجام دادند

را ادامه داده   ش با گرايشات مذهبي به طرق مختلف آن1357ش شروع كرده و تا سال 1320
در اين ديدار، . به مالقات ايشان رفتدر پاريس  بود، با هدف همگامي با مبارزات امام خميني

با اشاره به اوضاع سياسي كشور كه به صورت روزافزوني در جهت تضعيف حكومت  امام
كرد، به بازرگان گوشزد نمود كه بايد به فكر تشكيل مجلس و هيات دولت  پهلوي حركت مي

تحقق اين ايده باشيم و از وي خواست كه افراد مورد اعتماد و مسلمان را شناسايي و براي 
بازرگان نيز با كمك و رايزني افراد ديگري، فهرستي از فعاالن سياسي ـ انقالبي را . معرفي كند

  .)256 :1377 نجاتي،( ارائه كرد تهيه و به حضرت امام
كه  داشت يمطهر يمرتضبيشترين نقش را ز يندر بين نزديكان امام در ارتباط با بازرگان 

نمونه آن . گشت يم به تالش مشترك اين دو در محيط دانشگاه بر هم يبازرگان و مطهر روابط
بود كه متهم به  يشريعت يها انديشه درجهت حمايت از 13/9/56مشترك در  يا تنظيم اعالميه

 يو. بود يشخص دوم آيت اله طالقان .)183 :1384 ،يفوز( شده بود يگراي يو سنت يوهابيگر
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انقالب  يمن در شورا. وسيله مردم انتخاب شوند بايد به همه رؤسا«: يك مصاحبه گفت يط
نبايد . مهندس بازرگان به عنوان رئيس دولت بهتر از افراد ناشناس است يآقا) اما. (شركت ندارم

 چكمه حكومت ياستبداد پيشين را بگيرد يا به زبان ديگر نعلين جا يجا ياستبداد گذاشت
 داشته بود بر حذر يرش پست نخست وزيربازرگان را از پذي يشود و ياگر چه گفته م» .كند

  .)71 :1372 ،يسميع(
م يمستققصد فعاليت خود ها اعالم كرد كه  يها و سخنران در مصاحبه ينيخمامام از آنجا كه       

روحانيون  كه نموددولت را ندارد و فقط نقش هدايت كننده را خواهد داشت و تأكيد  در داخل
نيز خود ترجيح  يمطهر استاد چون ييهاالبته شخصيتاشند؛ ـ ببرحذر  يسياس يها از گرفتن پست

 :1380 ،ياسماعيل( يشركت در امور اجراي د تانانقالب بپرداز يفكر يها تحكيم پايه به ندداد يم
 .ده بوديت گردير روحانيآگاه و خودساخته در لباس غ يرش فردينه، آماده پذيفلذا زم) 36- 37

ت يت با تجربه ساخت همان ماموريك شخصيرگان كه از او باز يياجرا يهان سمتيتراز مهم
، از شركت يأتيجسورانه به همراه ه ياسيس يك بازيش يتوانست با نما يد بود كه ويخلع 
ات بازرگان كه امام را در جلب اعتماد به او يگر خصوصياز د. د كنديانگلستان را خلع  ،نفت

 نشانده شاه بوددست يهاسخت او با دولتو  يت جديو فعال يي مبارزاترساند سابقه ياري

كه  توان نام برد يرا مبازرگان  ينيي دشهين از ديگر عوامل، انديهمچن .)36 :1380،ياسماعيل(
از  ياداشت چهره يسع ينيت ديسال فعال 50در طول  يگرفت، و قرار ينيخم مورد توجه امام

 گفت عالوه يسازگار جلوه دهد و م يو فن يعلم يهاشرفتيرا با پ و آن دادهنشان  ياسالم مترق
ك با همان سالح خودشان يو الئ ير مذهبيغ يهايدئولوژيد به اين اسالم، بايبر مسلح شدن به د

 ييهااحتمال تحقق آرامان يانقالب اسالم يروزيبازرگان در پ .)356 :1369 ،يآركد( پاسخ داد
 يدهه در برابر روش استبداد حكومت پهلوآنها مبارزه كرده، چند  يها براد كه ساليديرا م

اش پس از گرفتن ين سخنرانيدر اول ،ديديان استبداد را ميپا كه اكنون و مقاومت كرده بود
ن دو ين ايكردم تا بيسال تالش م 40ام را كه نهيريد ياكنون در انقالب آرزو: د گفتيپست جد
و  يروزيپ ن مژدهيترافتم و بزرگيق وند بزنم محقين و دانش پيد يعنيم، يل و قديبرادر اص
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  .)270 :1374 ين،رزب( دميران را در آن روز دينجات ا
  مباني اصلي و مهم حكم امام درباره وظايف دولت موقت

به اين  يامام خمين مهندس بازرگان از طرف يو مهم كه در حكم نخست وزير ياصل يمبان
  :سمت منصوب شده بود به اين شرح است

  نتقال قدرتاحراز و ا - 1
  )رفراندم يبرگزار(ارائه و اثبات حقانيت  - 2
  احياء و اداره و اصالح مملكت - 3
 يقانون اساس تدوين و تصويب يبرا يانتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراء عموم - 4

  جديد
  يمل يانتخابات مجلس شورا - 5
  .)77 :1362 بازرگان،( يبعد ياستعفا و تحويل به رئيس جمهور دولت رسم - 6

  
  احراز و انتقال قدرت -3-1

در  انجام شد كه قدرت همچنان يدر شرايط يبازرگان به نخست وزيرمهندس انتصاب 
و بختيار دو يار  اختيار عوامل وابسته به رژيم پيشين قرار داشت كه در اين ميان جدال بازرگان

ند به عنوان رئيس دولت توا ينم بختيار صراحتا اعالم داشت كه بازرگان. حائز اهميت بود يقديم
تواند دو  يزيرا در يك مملكت نم. نداريم يو جز توقف ياوضاع را كنترل نمايد و ما هيچ راه

چندان به  داشت اوضاع را آرام نگه دارد و يبازرگان سع در مقابل،. دولت وجود داشته باشد
داشت  يسع يوآخرين رئيس مجلس پهل ،جواد سعيد يدر چنين شرايط تشديد بحران مايل نبود

رد  اعتماد به بختيار وا دارد اما اين پيشنهاد يپيشنهاد به نمايندگان، آنان را به عدم رأ يك يط
فرار كرد و دولت  بختيار ،و پيوستن ارتش به انقالب يانحطاط سقوط پهلو با تشديد روند. شد

   .موقت عمالً اداره امور كشور را بر عهده گرفت
تا تاريخ  يخمين بازرگان به وسيله امام يصدور حكم نخست وزيراز زمان : كابينه بازرگان
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و انتصاب اعضاء  ياز معرف ، بازرگانيانقالب اسالم ييكروز پس از پيروز ييعن 23/11/57
 يتر عمد، بلكه به دليل مسائل عمده يرو توان نه از ياين مسأله را م. كرد ياش خوددار كابينه

 يترين معضل اولين و عمده. قرار داشت، دانست يانقالب دولت به عنوان رئيس يو يكه فرا رو
 انقالب با يتا زمان پيروز يانتصابش به سمت نخست وزير يا فاصله يك هفته كه بازرگان در

توان از دو جنبه  يم اش بود كه اين مسأله را آن دست به گريبان بود، مسأله وجود بختيار و كابينه
آنها در  يبود كه به دليل حضور هر دو بختيار و بازرگان يروابط شخص ييك. قابل تأمل دانست

و اشتراك ميان آن دو  يمبارزه با شاه، نوع يسالها وابسته به مليون در يمش و خط يجبهه مل
برخورد قاطع با بختيار به  يشد بازرگان به جا يباعث م وجود داشت و اين امرك ينزد يروابط
 ينظر برا علت ديگر تعلل، به كار بردن دقت .)137 :1363 ،ييزد( بپردازد يمدارا با و ينوع

بود كه مورد تأييد  يم يبايست به نحو يانتخاب وزيران م .مناسب بودق و يالانتخاب وزيران 
 يسياس يضد رژيم شاه از راست تا چپ قرار گيرد و با توجه به مش طيف گسترده مبارزان

عجيب به  يو ياز سو يرفتن چنين روشپيش گ ، دربر تسامح و نرمش بود يكه مبتن بازرگان
  .رسيد ينظر نم
  

  احياء اداره و اصالح مملكت
اينكه مملكت يك  انتظار«خود در دانشگاه تهران اعالم كرد  يبازرگان در نخستين سخنران

همه  و صد در صد تأمين گردد ها فورا و به طور كامل و شبه ره صد ساله را بپيمايد و خواسته
بلكه اعدام شوند، نه ممكن است و نه به  مجازات و ،محاكمه و يدون رسيدگبدها بالفاصله، ب

و  يشرايط انقالب .)75 :1362 بازرگان،(» دنانتظار را از بنده نداشته باش اين ....مصلحت
ترتيب  ييعن يسياس بيشتر بر اصالحات كرد كه دولت فعاليت خود را يها ايجاب م ينابسامان

متمركز ... و يتصويب قانون اساس يمجلس مؤسسان برا دم، تشكيلاداره مملكت، انجام رفران
 اما به جهت اينكه دولت موقت به مرحله بودنيز الزم  ياصالحات اقتصاد يا پاره اگر چه . نمايد

سرمايه داران، فساد در نظام  بر اثر اعتصابات، فرار زينداد تا انتقال، و  يبيشتر اهميت م يسازندگ
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 يبه همت و زمان طوالنهمه رفع آن فلذا  ،بود وجود آمدهه ب ياع اسفناك، اوضيپهلو ياقتصاد
پروژه مترو : ها از جمله از پروژه يبسياربود كه  نياز داشت و به علت همين مشكالت متعدد

ترين  را مهم ي، مشكل بيكارموقت دولت. ناتمام ماند ...و نوشهر يا تهران، ساخت نيروگاه هسته
اصالحات  الزمه وجود داشت و ميليون بيكار 4تا  5/2بين  يآمار .مشكل كشور عنوان كرد

 يتاديگر اينكه بازرگان از جه. بود يو فرهنگ ياجتماع ،ي، حل و فصل مسائل سياسياقتصاد
خواست پيكره دولت را سبكتر كند و  يامپرياليسم وفادار بماند و م داشت كه به اصول يسع

و  نموده يصنايع بزرگ و بانكها را مل كه بنا داشتنيگر ايو د را تقويت نمايد يخصوص بخش
  .)174- 77  :1380 ،ياسماعيل(د يفزايبدولت  بدنهن بر حجيم كرد

ترينشان سازمان  عمده چپ كه يگسترده در ارتش بيشتر از جانب گروهها يها بحث تصفيه        
را  ينظام يها هسپردن اسلح يتقاضا خلق بودند مطرح شد كه يفداي يمجاهدين خلق و چريكها

و عامل هرج و مرج در كشور  ينظم عموم را ناقض اما دولت موقت آن. به مردم نمودند
در برداشت و ايشان در سخنان خود موضوع انحالل  را نيز ينيخماين امر حمايت امام . دانست 

خود، مخالف تغييرات گسترده  يسياستها يدولت موقت در راستا .ارتش را يك توطئه دانست
 يرتبه را در اين مسير كاف و پايين ارتش بود و تعويض فرماندهان عالي يميان سطوح در
و در  يميو صم يانقالب ها،فرماندهان ارشد آن يان منهايو اعتقاد داشت كه ارتش تدانس يم

 يديگر از گروهها نيز ارتش را مظهر سركوبيها يبرخ اما .)93 :1362 بازرگان،( بودند مردم خدمت
رتش ا آنان تا به آنجا پيش نرفت كه انحالل يدانستند اما پافشار يمليات خرابكارانه مع و يسياس

شده ارتش اكتفا  از فرماندهان شناخته يو اعدام برخ يرا خواستار شوند و فقط به دستگير
 ياسالم يبا انقالب و جمهور تالش گسترده دولت بر آن بود كه ارتش و ساختار آن را. كردند

، همانند يانقالب ينظام ينهادها يگير ظهور و شكل .)199- 200 :1384، يفوز( هماهنگ كند
معتقد بودند  يانقالب يپاسداران با مخالفت دولت موقت همراه بود اما نيروها ها و سپاه كميته
اين . كند يم پذير ها آسيب جديد، انقالب را به شدت در مقابل توطئه يشكيل اين نيروهات عدم

تحول  كه خواستاربود، در مقابل آنها  يانقالب يكه مايل به تمركز نيروها امر دولت موقت را
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دولت معتقد بود كه . داد قرار ،بودند يمردم ينظام يمواز يدر ارتش و گسترش نيروها ياساس
  .)200- 201 :1384، يفوز( است شده ينظام ياين امور موجب توقف اصالحات در قوا

و دولت  يمركز همه چيز تحت اختيار و سلطه حكومت يلوبه نظر بازرگان، در دوران په     
وابسته، تنبل و حجيم تشكيل  فاسد، يقرار داشت و اين امر باعث گرديده بود تا بوروكراس

را صرف  يكل توليد ناخالص مل% 35كشور  يادار انقالب دستگاه يدر بعد از پيروز ...شود
سابق در  يتصفيه نيروها با ممنوع كرد و جديد را يهااستخدام دولت موقت  .كرد يدستمزدها م
و  يكاراي در اين ميان فقدان .دانست يو تغييرات در رده باال را كاف ت نمودمخالف سطوح پايين

مختلف كه وارد ميدان شده بودند،  يها نوظهور مانند كميته ينبود اقتدار الزم و بعالوه نهادها
و كار را بر ) 167- 169 :1380، ياسماعيل( ندساخت تر روز به روز حجم دستگاه دولت را سنگين

  .بازرگان و دولت او دشوار نمودند
نداشت اما عملكرد و  ينقش آن چند دولت موقت در پيدايش بحران كردستان كه هر

، ياسماعيل( تأثير نبود يو عمق آن ب يدر تطويل، گستردگ سياستهايش نسبت به اين جريان،
 در كنترل مناطق كردنشين يسع يكه حكومت مركز يزمانعد از انقالب، ب .)140- 144 :1380

و پايان  يعموم بعد از فرمان بسيج) 168 :1386 ،پيليد( داشت، با مخالفت دولت روبرو شد
قاطعيت در قبال ضد انقالب،  را به عدم گرديد و آنموقت متوجه دولت  يغائله، انتقادات زياد

   .متهم ساخت
متشكل  و شتگ يدر فرانسه برم ينيخم ان حضور امامبه زمكه انقالب  يشورا يگير شكل
مرتبه ارتش بود  يافسر عال ، روحانيون، بازاريان و چندي، مسلمانان ملينهضت آزاد ياز نيروها

بود كه زمينه حضور بازرگان را در  اين شورا. داشت يشتريبجناح روحانيت تسلط  كه در آن،
ت موقت كه سياست گام به گام را در بر دول يفراهم كرد اما استراتژ يپست نخست وزير

پسنديد، اختالف داشت و شدت  يرا م يانقالب يكه سياستها انقالب يگرفت، با مواضع شورا يم
حل مشكالت نزد امام به قم رفتند و  يهر دو گروه برا 58شد كه در بهار  يااندازهاختالف به 
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 موجود ياز تنشها ياين ديدار اندك .كردند يگريدر كار ديكديگر را متهم به دخالت كدام  هر 
  . كاست را

چپ  يهاداد، جريانيمقرار ف يو تضعكه دولت موقت را هدف حمله  يجريان مهم ديگر
دولت آنها  گروه اول. دادند يكه نسبت به دولت موقت دو ديدگاه را تشكيل م ندبود يغيرمذهب

اول  دارد؛ در پيش بودند كه دو راهكردند و معتقد  يم يموقت را همانند انقالب روسيه ارزياب
دوم اينكه انقالب دموكراتيك به  .گردد ياينكه دولت موقت جاده صاف كن حاكميت بورژواز

خلق راه  يفداي يمجاهدين خلق و چريكها يدو سازمان يعن. زحمتكش انجامد يا توده يآزاد
 و در پيش گرفتندرا  يسياست دو خطدر ارتباط با دولت موقت  مجاهدين،. پذيرفتند حل دوم را

شدند و از قيام مسلحانه در برابر  يآميز سياس كشمكش مسالمت از يك طرف وارد حوزه
البته  .ندنمودخلق  ،يشبه نظام يكردند و از طرف ديگر نيروها خودداري يبورژواز حاكميت

. دمجاهدين بو ينظام ياز داليل سازمانده يطرفداران سلطنت يك ينظام يخطر احتمال كودتا
و  يسياس يديدند كه عناصر ارتجاع يم محافظه كار ياما فدائيان خلق دولت موقت را جريان

پس از بروز  ژهيبه وبازگشت ارتجاع را آسان كنند  خواهند يو م اشتهدر آن نفوذ د يمذهب
آنها روابط ) 151- 156 :1380،ياسماعيل( فدائيان در آن دست داشتند، در كردستان كه يدرگير

  .)242- 3 :1384، يبابائ( موقت باال گرفت تبليغاتشان عليه دولت تيره شد و ا دولتب به شدت
كه كردند  يم يچپ را حزب توده و سپس جناح اكثريت فدائيان خلق رهبر يدومين اردو

ايران به  يبورژواز صفوف خرده يو انقالب يضد امپرياليست و مركز اين اردو معتقد بود استعداد
و بايد آن را تقويت كرد  است قابل توجه ي خميناهللا تو در صدر آن آي ويژه جامعه روحانيت

زد و اميد داشت  يدولت موقت دامن مبخصوص اختالف اين سياست را با سياست ليبرالكه 
هدف از اين . راديكال را بوجود آورد يخرده بورژواز يد ضد امپرياليستحبدين ترتيب جبهه مت

ع اردوگاه سوسياليست بوده مواضع بازرگان نسبت به جريان چپ به نف برنامه تغيير تعادل قدرت
 كرد كه اكثرشان حسن نيت و قصد يمتحول شد در اوايل از آنها با اين عنوان ياد م سريعا

ضرورت تحول  چپ بر ياند اما پس از پافشار خدمات ارزنده هم كرده يخدمت دارند و حت
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بازرگان از . شكل گرفت ميان دو طرف يساسا يسياس ، اختالف نظريارتش و ايجاد ارتش خلق
پس  دولت با آنها روابط. دانست يخارج را مايه دخالت موقعيت ارتش دفاع كرد و تضعيف آن

به نحوي به شدت تيره شد  ،صحرا و كردستان از دخالت شبه نظاميان مسلح فدائيان در تركمن
انگيز دانست كه  انه و توطئهمردو عامل تحريكات ناجوان ياسالمها را ضد كه بازرگان چپي

  .)244 :1384، يبابائ( مصدق و حزب توده را بار ديگر تكرار كنند خواهند وقايع دوران يم
 - ينظام يدادگاهها مصرف، يمثل تعاون ياقدامات اساس يمختلف برا يها تشكيل كميته

 يو واحدها نددانست يرژيم گذشته م و مجازات جنايتكاران يكه خود را مسؤول دستگير يسياس
ديدگاه و نگرش . نظر روحانيون تشكيل شدند ها و مساجد تحت ها در محله اين كميته ينظام

ساز سوء  و زمينه يقانون يها نشانه هرج و مرج و ب كميته دولت موقت اين بود كه وجود اين
خود را  ياز عوامل استعفا ييكز بازرگان ياست كه بعدها ن يو گروه يشخص يها استفاده
  .)91- 93 :1380، ياسماعيل( ها عنوان كرد كميته ت ايندخال

 
  تفاوت  در ايدئولوژي و مواضع

ايران در دو  در كتاب انقالب و داشت ميان اسالم و ملت سنخيت ايجاد كند يبازرگان سع
اسالم و به دستور اسالم  دولت موقت، خدمت به ايران از طريق يهدف اتخاذ«: گويد يحركت م

خدمت به اسالم از طريق  ،رسالت خود يانقالب و برا يبرا يخمين ت اهللايآكه  يدر حال. بود
 ياز اختالف ميان يك مسلمان انقالب يا بازرگان جلوه روابط امام و. »ايران را اختيار كرده بودند

امام در نظريه واليت فقيه، حق فقيه را مطلقه . تمام عيار بود يانقالب رو و يك مسلمان ميانه
در  يگذار به قانون يگويد كه اين حكومت نياز يم» يحكومت اسالم«كتاب  و دراند  دانسته
مشخص شده  چرا كه تمام قوانين به وسيله خدا و پيامبر و معصومين. ندارد يمهم و اساس امور
 ينيست، بلكه تبيين و روش اجرا ، تعيين و تشخيص اين قوانينيوظيفه مجالس مشورت. است

كه  يدانسته است به نحو كامل انسان را مختار كه بازرگان حالي در .است يقوانين مستحكم اله
 .)79- 81 :1380، ياسماعيل( وجود آورده تواند ب يرا م يدگرگون دموكراتيك هر نوع يبا روشها
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بود اما در  ياسالم حكومت يانقالب، شعار درخواست برپاي يترين شعارها ياز قديم ييك       
به . گرفت يمورد بحث قرار م ليه رژيم، قالب اين نوع حكومت كمترآن زمان به دليل مبارزه ع

بعد از . تبديل شد ياسالم يبه جمهور ياسالم ، شعار حكومتيپيروز يتدريج در اواخر ماهها
 يجمهور«و يا » يجمهور«خواستار عنوان  يسياس از جريانات يانقالب، برخ يپيروز

حمايت كرده و » يدموكراتيك اسالم يورجمه«از عنوان  ديگر يو برخ شدند »دموكراتيك
هر كدام از اين  .دانستند دولت انقالب  يبرا يرا عنوان مناسب» ياسالم حكومت«ز ين يگروه

دولت موقت از موضع . خاص بود يا يبر تفكر سياس يخاص خود و مبتن يمعنا يعناوين دارا
شكل رژيم، مردم بايد  يبرا يدر تعيين همه پرس اعالم كرد كه 30/11/57در  ياسالم گرايان مل

از آنها مواضع  ييا نه؟ البته برخ يآر» دموكراتيك اسالم يجمهور« به اين سؤال پاسخ دهند كه
كرد  قم اعالم يهنگام ترك تهران به سو 9/12/57امام در . داشتند، مانند حسن نزيه نيز يافراط

كه چنين كنند و  هم خواست دهم و از مردم يم يرأ ياسالم ي، خود به جمهوريدر رفراندم آت
  .)239- 40: 1384، يفوز( در قم لفظ دموكراتيك را تقبيح كرد

در . ندعمل كرد در تهران بسيار سريع يتأسيس يك دادگاه انقالب اسالم يبرا يامام خمين
 انتقام. ناجي را صادر كرد ، خسروداد و رضاي، رحيميبهمن، اين دادگاه، حكم اعدام نصير 26

و تهديد كردن افسران  يدوره سلطنت فاسد يدر نظام قضاي يو تغيير اساس مستبداناز ظالمان و 
اسفند  25در . هدف اين روند بود با انقالب شاناز مخالفت براي جلوگيريسابق ساواك و ارتش 

انقالب و دولت موقت انجام  يزير نظر مستقيم شورا يبعد يها امام رسما اعالم كرد كه محاكمه
بحث تركيب كابينه بازرگان  ياز اختالفات اساس ييك .)161- 62 :1386پ، يليد( شدخواهد 

 بدون يتأكيد شده است كه دولت يو يوزير كه در حكم نخست فتندگ يم مخالفان. بود
ابتدا اكثريت افراد  در. كار آورده شود يرو يخاص و در نظر گرفتن روابط حزب يها يگير جهت

 يسابقه اجراي. ها بودند يمذهب از يو فقط چمران و رجائ در كابينه حضور يافتند يمذهب -  يمل
چندان  نه يآنان در دوران نظام پيشين مناصب از يكابينه، نشان از آن داشت كه بسيار ياعضا

 يتجربه سياس ياز آنان دارا يا ، دستهيدر زمينه سابقه اجرائ. ار داشتنديدر اخت حساس را
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در خارج از  يمدت داشتند، اكثرا يبيشتر يو علم ياسهم كه فعاليت سي يكسان بودند و يمحدود
 رسيدن به يك ياين افراد اكثرا به طبقه متوسط جديد تعلق داشتند و رؤيا .اند كشور به سر برده

عمر كوتاه خود در حال ترميم وتغيير و  يدولت موقت در پ .پروراندند يرا در سر م يجامعه غرب
و تحت فشار قرار  ط حساس و كمبود وقت و تعجيلرسد شراي يبه نظر م. بود تحول اعضاء

كه  ديموجب گردمنجر شد و همين امر،  يانتخاب وزراء و مسئولين سياس در يدقت ي، به بگرفتن
  .وزير دائما به تغيير و تحول در تركيب كابينه مبادرت ورزد نخست
جديد  يلتدو كار آمدن يها كه به ويژه پس از رودولت يسياست خارج يها از جلوه ييك

 ي اعالمهابا اين سياست يآت يگيرد، ميزان انطباق عملكردها يمورد توجه ديگر كشورها قرار م
 ي، مبارزه با غارتگران اقتصاديستيزصدور انقالب، ظلم نظير يمثالً موارد. است شده آن دولت

جمله آن به ، از اين اهداف است انقالبيون، رسيدن به يجزو اولين شعارها يدر هر انقالب... و
يك مقام  يو رهبر ياينكه انقالب ايران به دليل داشتن صبغه مذهب ويژهه ب. آمديشمار م
ز ين ها  قدرتقطع دست ابر الخصوصآرمانها علي آن ، قطعا خواهان جامه عمل پوشيدنيروحان
وقت اندركاران دولت م منتقدان در اين زمينه، متوجه اين مسأله است كه دست يانتقاد اصل .بود

رسيدن به اين اهداف،  يسريع و مؤثر برا يهاها، از برداشتن گام يمصلحت انديش يبه دليل برخ
  . اند كرده و بر اساس بينش خود عمل يخوددار

دولت موقت را  يسياست خارج 22/2/58وزير امور خارجه دولت موقت در  يابراهيم يزد
مثبت را در پيش  يطرف يب كنيم و ينمبا ابر قدرتها شركت  يما در درگير«. چنين تشريح كرد

دو روز بعد از آن هيأت وزيران به » .كرد نخواهيم يخواهيم گرفت و در عين حال خود را منزو
به  1343قرارداد كاپيتوالسيون با آمريكا را كه در سال  رياست بازرگان در يك اقدام نمادين،

 يو در عين حال تدافع يطرفبي ياستاز ديدگاه دولت موقت، اگر س .كرد امضاء رسيده بود، لغو
 يقدرتها كشور را حفظ كنيم و از تعرض يانتخاب نماييم، قادر خواهيم بود كه امنيت مل را

از جمله، كاهش  ياقداماتبازرگان عمل به اين ديدگاه، دولت  يدر راستا. مصون بمانيم يخارج
از آلمان  يشش فروند زيردرياي يدسال به يك سال و پيشنهاد تبديل قرار داد خر 2وظيفه از  نظام
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  .)109 :1377 ،يمحمد( داد صورت... و يبه قرارداد خريد لوازم كشاورز
. بوددولت  اين يها در عملكرد دولت موقت، سياست خارج ترين بحث ياز جنجال ييك
نمودند و چنين  ياستكبار جهان با ياصوللت را متهم به سازش غير، اين دوورتند ينيروها
الل تبه همين دليل مرتب در كار دولت اخ. دانستند ينم يرا سياست يك دولت انقالب يسياست
نبود بلكه  يديگر، تنها، دولت موقت ترسيم كننده سياست خارج يكردند و به عبارت يوارد م

روبرو  ديگر، با مشكل و ضعف در سياست يها قدرت، دولت موقت را همانند زمينه تعدد مراكز
ها ها و شخصيتبسيار مهم كه مورد مناقشه گروه مفاهيم از ييك .)181 :1380، ياسماعيل( كرد يم

آنكه  دولت موقت، بدون. آن بود ياجرا يمفهوم صدور انقالب و چگونگ انقالب بود، در اوايل
و حق احترام به  يكرده باشد با ديدگاه احترام به قوانين بين الملل يمفهوم صدور انقالب را نف

 هصدور انقالب، اعتقاد ب رب تكيه يشورها و عدم مداخله در آن مناطق، به جاحاكميت ديگر ك
توان جوامع را به تقليد  يديگران، م يبرا اين داشت كه با ايجاد جامعه نمونه و الگو قرار گرفتن

انقالب حركت كرد كه در اين صورت،  يها تقويت پايه مناسب در جهت يواداشت و با استراتژ
بايد چنان مقتدرانه و شايسته . ها را به دنبال خواهد داشت آن پايه تا صدورانقالب خود طبيع
برخوردها از قبيل اعدامها و  يبازرگان برخ .ديگران خود مجذوب انقالب گردند ظاهر شويم كه

كرد كه چگونه  يدانست و اشاره م يصدور انقالب مضر م ييا تسخير سفارتخانه را برا
ناسالم باعث  يكردند اما اين برخوردها يوادث ايران را دنبال ماشتياق ح با يخارج يكشورها
 :1380 ،ياسماعيل ؛107 :1377، يمحمد( چهره اسالم در ميان جهانيان زشت جلوه كند شده كه

در  يمنف از موازنه يجدا يچيز» ينه غرب ياصل نه شرق«از ديدگاه دولت موقت  .)210- 11
 يسياس ايدئولوژيك ر به عنوان يك نظريه جديد وباشد و با اين شعا يزمان دكتر مصدق نم

بزرگ و  يهاسلطه قدرت ينف دانست كه در عين يم ييك اصل تدافع آن را نگريست بلكه ينم
و استقالل  يدر جهت منافع مل ،هاقدرت بايد از تضاد موجود ميان اين ،ندادن امتياز به آنها

توازن ميان دو ابر قدرت و به عبارت ديگر  يايجاد نوع كرد و در حقيقت با يكشور بهره بردار
  .)108 :1377، يمحمد( كرد يبرداربهره يباندباز ينوع
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  روابط با كشورهاي مسلمان خاورميانه
اين كشورها به   از يكه برخ يظنا كشورهاي خاورميانه به دليل سوءرابطه دولت موقت ب

برقرار  ياسرائيل روابط خوب ود كه باب يبه عنوان مثال مصر، كشور. لرزان بود ،انقالب داشتند
كه دولت موقت، سازش با  در حالي. بود را امضاء كرده» كمپ ديويد«ساخته و قرارداد صلح 

وزارت خارجه دولت در دفاع از فلسطين موجب شد  ناميد و بيانيه ياسرائيل را خيانت بزرگ م
ولت موقت آنها را وادار به تهران سفارت مصر را تسخير كنند اما د كه دانشجويان عرب مقيم

در تاريخ  يخمين امام. كند خانه نمود و حاضر نشد روابط خود را با مصر قطع سفارت اين يرهاي
مصر نيز دست به عمل . روابط با مصر شد خواهان قطع يبه ابراهيم يزد يا در نامه 10/2/58

هميشه با مصر قطع  يم براتواني يموقت گفت كه ما نم دولت ،بعد يبا اين حال اندك. متقابل زد
  )163 :1374 ،يسعيد( منافع داريم يروابط با اين كشور، يك سر رابطه كنيم زيرا كه در

چنانچه جهاد  .مضاعف گرفتند قدرتاسالمگرا در فلسطين  يايران گروههااسالمي با انقالب     
فلسطين يك مسأله مسأله : كرد انقالب ايران اعالم يفلسطين بالفاصله بعد از پيروز ياسالم
ياسر عرفات، اولين . فقط به اعراب مربوط شود كه ييا عرب ياست نه يك مسأله فلسطين ياسالم

 يدكتر يزد. رفت تا امام را مالقات كند يكه به مدرسه علو بعد از انقالب بود يمهمان خارج
 نها نخواهيمبرقرار كرد و اعالم كرد كه ما فلسطين را ت يرهبران فلسطين با يارتباط مناسب

  )217-18 :1380، ياسماعيل( گذاشت
مستبد و نامشروع، داشتن  يوجود سيستم. بيشترين وحشت را از انقالب ايران داشت عراق

موجب كرد در شمال،  يوجود اقليت اكثريت شيعه كه از حكومت كنار گذاشته شده بودند و
 يعراق مناطق مرزجه يو در نتند آغاز كن ياسالم كه بالفاصله تبليغات خود را عليه نظام ديگرد

از تبليغات . اعالم كردند يرا سهو ها آنايران، عراقي اعتراض دولت يدر پ. ايران را بمباران كرد
دولت موقت . كردند ياز عربستان ياد م ياز آن به نام جزي ، مسأله خوزستان بود كهعراق ديگر
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اما مسأله، . ها را پذيرفتعراقي يبنابراين عذرخواه. عراق تيره شود قصد نداشت روابط با
 58تير  26زيرا سفير عراق در . آمد ياز دست دولت موقت بر نم يآن بود و كار تر از پيچيده

كشورها از خارج  يرا با ايران حسنه كنيم اما بعض كه ما سعي بسيار داريم كه روابط اعالم كرد
  .)180- 181: 1374 ،يسعيد( نمايند يم يما را تحت فشار گذاشته و وادار به تحريكات

دولت  يگل آلمان مواضع رسمياشپ ي با مجله يا  در مصاحبه امين ايهمدر  ين،صدام حس
 يها  نيرا سرزم يرانيا ي  گانه   ر سهيجزااو ن مصاحبه، يدر ا. ران را اعالم كرديعراق در مقابل ا

د يبا» ن و اعرابيل فلسطاست خود در قبايصداقت س«اثبات  يران برايخواند كه ا يا  شده  غصب
به  يا  دن قدرت عراق و طعنهينما يماهرانه برا يتالش يوسخنان  ي  ادامه .كند يپوش  از آن چشم

ن ياست ما ايس«: گفت كهاو  .ران بوديقدرت در ا يريگ  ميمنظور نشان دادن تعدد مراكز تصم
 يپاچگ  نكه دچار دستيدون ام، بيكن  يران را متوجه اشتباهاتشان ميا ي  ما رهبران تازه: است
. چندتاها   م و آنيك رهبر داريم، ما ينجا ثبات داريم، ما در ايتر هست  دهيتر و فهم   ما عاقل. ميشو

 »زده است  ها بدون انضباط و آشوب  ده و منضبط است؛ انقالب آنيد  انقالب ما همگون، سازمان

  .)15 :1358 پارس، يخبرگزار(
اما همين  شديانجام م و محدودو روابط با آن در سطح اندك  بود يقايآفري يكشور ليبي،     

اطبائي سخنگوي دولت طب صادق. ديگردصدر تيره  يرابطه محدود هم بر سر مسأله امام موس
را مسئول اين  يقزافمعمر 16/7/58موقت در  گفت، دولتموقت و خواهرزاده امام موسي صدر

  .)159 :1372، يسميع( داند يم يآدم رباي

آمريكائيان را  ،برژنف سكوت خود را در مقابل تحوالت ايران شكستند و 57در سال  شوروي   
 قدم خود را در جهت تقويت جبهه در امور ايران بر حذر داشت و نخستين ياز مداخله نظام
او  يبرا يوزير پس از انتصاب بازرگان به نخست اين كشور بالفاصله. برداشت يمخالف پهلو

ها در مقابل اقدامات ايران از  يشورو. ايران را به رسميت شناخت سال داشت و انقالبتبريك ار
 كردند تا توجه ايران را به سمت آمريكا جلب نمايند و يسكوت كردند و سع ...و ها جمله اعدام

نه ين زميدر ا يبازرگان در تحليل .)173 :1363 بازرگان،( كشور را با هم درگير كنند اين دو
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و خود را  ميگردكمونيسم  يشده و بلندگو ها يندارد آلت دست شورو يته كه لزومچنين گف
 يخودمان يك مسأله است كه ناش يكمونيسم در مرزها مبارزه با. قدرتها نماييمفداي جنگ ابر

، مبارزه با يضرورت مصلحت كشور است اما در سطح بين الملل و يحق حاكميت مل از
، ياسماعيل( به نفع امپرياليسم آمريكا يجهان يبنديهاو گروه شركت در مناقشات يكمونيسم يعن

1380: 6 -203(  
 يبه ديگر كشورها كه نسبت يحساسيت ي، دارايروابط با آلمان به دليل نبود سابقه استعمار    
كه دولت  در حالي. تحول گرديد با انقالب ايران دچار وجوداما با اين  .وجود داشت، نبود يغرب

كرد،  يگونه تنش با آلمان را دنبال م دور از هر آميز و بهايجاد يك رابطه مسالمتدر  يموقت سع
نبود و گاه مانند آنان  يو جامعه اروپاي يجامعه غرب از يها جدا يآلمان يسياست خارج

را به جرم حمله  يسيزده ايران 2/5/58مثالً در  .كردند يم اعمال رانيدر برابر ا را يهاي دسيسه
اين روابط تيره تا  .روابط شد يدر آلمان دستگير كردند و اين باعث تيرگ ابق رژيم،عليه عمال س

 ي، ژستهايايران و اتحاديه اروپاي عوامل تأثير گذار در روابط. ماند يباق موقت پايان عمر دولت
انقالب، حمايت  يها محكوم كردن اقدام ايران در دادگاه از اين كشورها بود كه در ينمادين برخ

گرفتند و ايران را مورد سرزنش قرار يم به خود... و يبين الملل حقوق بشر و مقرراتاز 
  .دادند يم

آنجا،  ها و مطبوعات ابتدا به دليل حضور امام در آنجا و نقش مثبت رسانه در رابطه با فرانسه     
فكار در ا يخوب ايران، تأثير يدر انعكاس حوادث ايران و اعالم عدم دخالت در امور داخل

مثل  ،در مقابل حوادث ايران مردم ايران نسبت به فرانسويان ايجاد شد اما بعدها آنها يعموم
و  يانقالب يكه يك زمان پايگاه نيروها واكنش نشان دادند و به همان نسبت ،يانقالب ياعدامها
. ندهم گرديد ياسالم يمخالف نظام جمهور ينيروها ، پايگاهندبود يعليه حكومت پهلو يمردم

ديدگاه دولت موقت نسبت به فرانسه بيشتر متأثر از برخورد  ...بختيار و مانند پناه دادن به شاپور
...) و ها و حمله به سفارت اعدام(در داخل و خارج كشور بود و اين برخوردها  يانقالب ينيروها

  .)196- 200 :1380، ياسماعيل( روابط دو كشور را تيره ساخت
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اما همانند . نداد از خود نشان يحوالت سريع انقالب، حساسيت چنداندر مقابل ت انگلستان   
رو و متمايل  انقالب، ميانه آمريكا و فرانسه اين نكته را پذيرفته بود كه دولت و حكومت بعد از

 انقالب محتاطانه رفتار كرد يانگلستان در روابط خود با ايران پس از پيروز .به غرب خواهد بود
 يها حساسيت پس از متوجه شدن از يحت. تمام عيار با انقالب ايران نبود يو خواستار روياروي

 يموقت هم تالشها دولت. كرد ييس، خوددارلايران در مقابل شاه، از پذيرش او به انگ
 دبوموفق نچندان البته  شود كه يديپلماتيك انجام داد تا روابط دو كشور خوب و عاد

  .)200- 201 :1380، ياسماعيل(
آمريكا  ، بالفاصله در خصوص رابطه بايوزير ازرگان، بعد از احراز پست نخستبمهندس 
چرا . آمريكا داشته باشد با يا تواند بر اساس احترام متقابل رابطه دوستانه يايران م«: چنين گفت 

آمريكا به محض » .دانيم يحق خود م را يا ايران نبايد از آمريكا اسلحه بخرد؟ ما چنين رابطه
با ميانه روها  ينزديك ياستراتژ) خارجه اولين وزير امور(به وزارت امور خارجه  يابورود سنج

آنها  يجايب يدولت موقت و دخالتها ياز اعضا يبرخ پس از اختالف با يسنجاب. را تشديد كرد
عزيمت  يساليوان، سفير آمريكا از فردا .فروردين استعفا نمود 27در  يخارج در دستگاه سياست

آميز قدرت با مهندس بازرگان و ساير  منظور انتقال مسالمت ان، مذاكرات خود را بهشاه از اير
افسران طرفدار شاه در غياب او  يآغاز كرد و ژنرال هايزر، مانع از كودتا رهبران مخالفين،

موقت را  دولت 57بهمن  27بود كه در  يدولت اياالت متحده در زمره نخستين كشورهاي .گرديد
 يز همانند برخين آمريكا .كرد يت و از پذيرفتن شاه سابق در آمريكا خودداربه رسميت شناخ

خ يتار در. كرد يسرزنش م يانقالب يها ، دولت ايران را به خاطر اعدامگريد يكشورها
 ياظهار اميدوار ،روابط ايران و آمريكا دولت آمريكا درباره بهبودكه  يدر شرايط ،)31/2/58(
آمريكا را  يد؛ امام خميننمو يم توصيف يا همانند انقالب آمريكا، مردمانقالب ايران ر و كرد يم

 يتأثير از اين وضعيت، كليه قراردادها داد و وزارت امور خارجه هم با مورد حمله شديد قرار
در  در كنگو رد كرد و يآمريكا را به دليل سوابق بدو با آمريكا را لغو كرد و سفير جديد ينظام
نرسيد و  يبا آمريكا داشت به جاي يتسليحات كه قراردادهاي ايران درباره ياه بحث هزينه جهينت



مجله پژوهش هاي تاريخي دانشگاه سيستان و بلوچستان                                                                  

 

 

42 

عدم درك صحيح  .)187- 192 :1380، ياسماعيل( نتوانست حق ايران را پس بگيرد دولت موقت
دولت كارتر به دليل . شد يمحسوب م ترين مشكل ايران، مهم يآمريكا از شرايط جديد انقالب
اوليه پس از  يمنفعالنه انقالب، دست كم در ماهها اه و برخوردپيشينه روابط صميمانه با ش

ها به اعزام  را با شرايط جديد وفق دهد و در نخستين واكنش انقالب، نتوانست خود يپيروز
 متناقص يدر اين مقطع موضعگيرها. ايران دست زد يكوپتر به مرزها يهل و يتفنگداران درياي

درك نبود و اين  واهان استمرار رابطه با آمريكا بود، قابلدولت موقت كه خ يمقامات آمريكا برا
ارتباط  .)56 :1372، يسميع( آورد وجوده هر دو كشور ب يبرا يرفتار آمريكائيها مشكالت فراوان

رهسپار الجزيره گرديد تا  58آبان  12پر التهاب ايران و آمريكا ادامه يافت تا اينكه بازرگان در 
در حاشيه اين . شركت نمايند الجزاير مناسبت سالگرد انقالبدر يك كنفرانس مشترك به 

كارتر صورت گرفت كه همان  يمشاور امنيت مل يبين بازرگان و برژينسك يكنفرانس مالقات
را متوجه  يتلويزيون ايران پخش گرديد و موج اعتراضات مردم شب تصاوير اين مالقات از

  .و منجر به تسخير سفارت آمريكا شد وزير امور خارجه و وزير دفاع كرد نخست وزير و
  :دولت موقت را به اين صورت تشريح كرد يتوان سياست خارج يم در مجموع

  و تشويش نسبت به نفوذ شرق يتمايل به غرب و نگران - 1
و  روابط بين ايران يديگران و تالش در بهبود و ارتقا يعدم دخالت در امور داخل - 2

  .بود شده ن به شدت در آن دوره، متشنجآمريكا كه در اثر انقالب و تب آ
دكترين الحاق  كسب قدرت بيشتر و عدم توجه به يانقالب برا يمبارزه با صاحبان اصل - 3

 وتخصص در مقابل تعهد، جهان د :زير شكل گرفته بود يها به جمع كه در بستر زير مجموعه
  .يدر مقابل جهان مذهب يقطب

دو سر طيف  كه دولت موقت و امام در يجارهايدر اصول و هن يبه دليل اختالفات اساس
 ديگر از يبرخ. موقت شد دولت يگير اين مسأله، منجر به كناره آن قرار داشتند، در نهايت

  :قرار دارند، عبارتند از مسائلكه در كنار اين  يليدال
ه جبه و يآن از نهضت آزاد ياعضا يتمامبا يتقربود و  يحزب يا كابينه بازرگان، كابينه - 1
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شود و همين امر باعث  عقيده داشتند نبايد اينگونه برخورد يامام خمين كه بودند در حالي يمل
  .شد يانقالب يمخالفت نيروها

همه امور را  و روحانيون بعد از انقالب كنار رفته و يمذهب ياز نظر بازرگان بايد نيروها - 2
انقالب و مبارزه با  با ضد يجد كه امام عقيده بر مقابله يصورتسپردند در  يم به دولت موقت

  .رژيم گذشته داشت يها بازمانده
خواستار بود  را يدموكراتيك اسالم ي، بازرگان جمهوريدر رابطه با نوع نظام سياس - 3

  .كلمه زيادتر، داشت نه يك كلمه كم و نه يك ياسالم يوليكن امام تأكيد بر جمهور
رابطه  ده به سازش و مماشات داشت ودر زمينه برخورد با آمريكا، دولت موقت عقي - 4

و د يپسند يرا مبرخورد قاطعانه  يكرد در حاليكه امام خمين يآميز با آمريكا را تشويق م مسالمت
  .نمود ينسبت به آمريكا ابراز م يانقالب يواكنش
سازش و مسالمت نمود ه يرونيز  گر كشورهايو رابطه با د يدر زمينه سياست خارج - 5

وجود آورد و همه اين ه ب يراديكال و انقالب يبا نيروها ياختالفات كهر بود ن اميو همداشت 
 عمر دولت موقت هم به پايان ،دست هم دادند و بعد از اشغال سفارت آمريكا امور دست به

روها و راديكالها  حاكميت مشترك ميانه ييعن يرسيد و مرحله دوم حاكميت در نظام سياس
  .آغاز شد) انقالب يشورا(
  
   لل استعفا دولت موقتع

 يهان مقاله به علتيدر سقوط دولت موقت وجود داشت كه ما در ا ياريعلل و عوامل بس    
  . ميمهم آن اشاره دار

  
  يانقالبهاي عدم هماهنگي با ارزش

ديني بود جاي ترديدي وجود ندارد،  مسلط بر فضاي انقالب يك انديشه كه انديشهدر اين
كامل هماهنگ   طور  به ينقالبهاي اولت موقت نتوانستند خود را با ارزشاما برخي از اعضاي د
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مثال حسن نزيه در نهم خرداد ماه سال . كنند و حتي عليه مباني ديني و انقالبي اظهاراتي نمودند
اين نه ممكن و نه مفيد و نه خوب ... «: عدم امكان اجرايي قوانين اسالمي گفت ش درباره1358

تمامي مسائل سياسي ـ اقتصادي و حقوقي كشور را براساس موازين و  است كه بخواهيم
اي را  اين اظهارات انتقادهاي گسترده» ....و فصل قرار دهيم  مقررات اسالمي مورد حل

انتظام  اهللا سحابي و عباس امير ساير اعضاي دولت موقت از جمله خود بازرگان، عزت. برانگيخت
را بعنوان راهبردي براي تشكيل حكومت  انتقاد كرده و آناز تداخل دين و سياست  يگاهنيز 

   .)227- 228 :1380اسماعيلي، ( محكوم نمودند
  

  در برخي امور اساسي عدم تفاهم با رهبري انقالب
گيرنده  اول كشور و باالترين مقام تصميم  عنوان رهبر انقالب، شخص درجه به امام خميني

را پذيرفته بود، اما با گذشت زمان بين  ياسي حضرت امامرهبري ساز همان ابتدا بازرگان . بود
بازرگان . گرفت هاي آنها سرچشمه مياين امر از تفكرات و ديدگاه. نظر پديد آمد آن دو اختالف

رو و محتاط بود و از بينش و توانايي انقالبي برخوردار  گر ديني و فردي ميانه اساسا يك اصالح
 ؛472 :1369 /2، جيمدن(د باش داده بود كه فردي قاطع و انقالبي مي نشان  نبود اما در مقابل، امام

با دولت موقت ناشي از تفكر و ديدگاه  ينيخم برخي از اختالفات امام .)99- 100 :1379ابتكار، 
 يجد كه دولت موقت سعي بود كه به تغييرات اساسي و ساختاري دست نزد؛ چنان آنكلي 

هايي با آرم همچنان از سربرگ مثالوي را تغيير دهد نكرد نمادهاي مربوط به حكومت پهل
ناگزير شد در اين زمينه به دولت م اي كه سرانجام خود اما گونه كرد به شاهنشاهي استفاده مي

توانست با اتكاء به مواضع و  دولت موقت مي )28 :1382، يدزفولصفاريان، ( .موقت هشدار دهد
در . ها به همراه داشته باشدان را براي عبور از بحرانحمايت موثر ايش، هاي امام خمينيديدگاه

ناپذير بود و بارها اين امر براي  ها و اقشار مختلف مردم انكار نفوذ كالم امام در تودهآن دوران 
دادن حمايت نسبي امام براي دولت موقت به  در واقع از دست. خود بازرگان نيز ثابت شده بود

توانست شرايط را به نفع دولت تغيير  ارزشمندي بود كه مي دادن فرصت بسيار معناي از دست
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ها  اين اختالف عقايد و سليقه«: چند ماه پس از سقوط دولت موقت گفت نهايتا امام خميني. دهد
تر كه  تر و انقالبيبايست از همان ابتدا دولتي جوان بسا مي  بود كه ما به آن توجه نكرديم و چه

  .)230 :1380 اسماعيلي،(» نموديم يط اداره نمايد منصوب ميبتواند مملكت را در آن شرا
  

  اختالفات با شوراي انقالب
وجود آمده بود و  گذاري به شوراي انقالب براي پر كردن خالء ناشي از نبود مجلس قانون

ترين عاملي كه باعث بروز اختالف ميان مهم. باالتري نسبت به دولت موقت قرار داشت در مرتبه
كه هر كدام،  هاد شد، عدم تفكيك دقيق وظايف و نيز تداخل وظايف آنها بود؛ چناناين دو ن

وجود آمدن تعارض  دانستند و اين مساله باعث به هاي خود مي ديگري را مانع اجراي موفق برنامه
گام توسط دولت موقت و  به دليل ديگر ناشي از تعقيب استراتژي گام. شد در عملكرد آنها مي

دولت موقت به پيشنهاد اگرچه . هاي شوراي انقالب بودبه دستورها و خواستندادن آن  تن
اما  اعضاي شوراي انقالب تشكيل شده بود و حتي خود بازرگان از اعضاي شوراي انقالب بود

گذاري بسنده كند و در امور  اعضاي دولت موقت معتقد بودند كه شوراي انقالب بايد به قانون
ميان آنها اختالف افتاد و وقتي كه اين اختالفات شدت گرفت، نهايتا  اجرايي دخالت نكند و لذا

  پس از آن، گرچه تاحدودي اين اختالفات فروكش. بردند داوري خود را به نزد حضرت امام
كه سرانجام شوراي انقالب در چهاردهم تا اين. وقت باهم به تفاهم نرسيدند  كرد، اما آنها هيچ

در اين جلسه . هاي اجرايي وارد شوداي تصميم گرفت به فعاليت هش طي جلس1358تير ماه سال 
صريحا اعالم شد كه دولت موقت قابل اعتماد نيست و اين اقدام از جمله عوامل تاثيرگذار در 

   .)85 - 91: 1380 اسماعيلي،( استعفاي آن بود
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  خط امامسفارت امريكا در تهران توسط دانشجويان مسلمان پيرو ) جاسوسي النه(تسخير 
رو خط امام يكر دولت موقت را دانشجويان مسلمان پيبه پ يينها ضربه  به اعتقاد برخي،

كه دقيقا زدند؛ زيرا دولت بازرگان بارها بر حراست از سفارت امريكا تاكيد كرده بود، ضمن آن
ين لذا براي بسياري ا. در همان زمان دولت موقت در الجزاير مشغول مذاكره با برژينسكي بود

كردن دولت  اعتبار  ذهنيت پيش آمد كه اقدام دانشجويان در تسخير سفارت امريكا با هدف بي
د ين اشغال باعث گرديا .)442 :1369، يآركد( ها صورت گرفته استموقت در نزد امريكايي

از  يرخكه بعد از آن ب يكا بر مردم آشكار شود به شكليكه ارتباط دولت موقت با دولت آمر
تا سالها پس از اگر چه  .)233 :1380اسماعيلي، ( بسته به دولت، كشور را ترك كردندافراد وا

زمينه صورت گرفت، بازرگان در  كه در اين يسقوط دولت موقت، عليرغم همه پافشاريهاي
ساقط  يرا گروگانگير ياصرار داشت كه دولت و بر اين موضوع يمسأله تسخير النه جاسوس
استعفا به تصويب هيأت دولت رسيده بود و دو هفته قبل از آن، به  ،نكرد، بلكه روز پيش از آن

صميمانه و  يخود را به همكار يجا ها ياگر دشمن« :كه گزارش شده بود انقالب يشورا
كنار  بيند كه يدولت موقت ناچار م ...ندهد يانقالب و مقام رهبر يشدن دولت، شورا يكپارچه

ضعف و در علل  يدولت موقت و بررس يصورت معرفدر هر  )335-36 :1378بهنود، ( »برود
بازرگان با پذيرش  نگونه شد كهيو اگرفت  انجامدر متن اين پژوهش  ن دولتياسقوط ت ينها

كند اما  يخواست از يك بحران جلوگير يخود م معدولت موقت، به ز يپست نخست وزير
ها  هدف عمالً موفق به انجام كهبود  يبه شكل يب با برنامه ها و نظرات ويط موجود در تركيشرا

 :1370،      ي م ج ن( ناچار به استعفا شدافتن ادامه اداره كشور، يبهبود  يبراهايش نگرديد و  و ايده
372(.  

  
  نتيجه

در  يحكومت اسالمتشكيل به  يدولت موقت مهندس بازرگان در دوره گذار از نهضت انقالب    
گرا در ابتداي انقالب تند نيروهاي راست و چپهاي ديدگاه .ديل گرديك مقطع حساس تشكي
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هاي دولت در مقام عمل اجراي نظريه. ي اين دولت داشتاسالمي تاثيرات بسياري بر پيكره
در كابينه وي وزراء اكثرا از يك . موقت با توجه به شرايط عمومي كشور تقريبا غير ممكن بود

) ره(هاي مكرر امام خمينيتوجه به حمايتبا . جناح و عمدتا يك نظريه كابردي تشكيل شده بود
ي اجرا و همچنين هاي اساسي بر سر امور مهم سياسي و شيوهاز دولت موقت به دليل تفاوت

مداخالتي كه نيروهاي مختلف كه منتظر اقدامات سريع و بدون اتالف وقت بود، سرانجام اين 
مسلط بر فضاي  كه انديشهدر اين .گيري از قدرت اجراي كشور سوق دادكابينه را به سوي كناره

ديني بود، جاي ترديدي وجود ندارد، اما برخي از اعضاي دولت موقت  انقالب يك انديشه
كامل هماهنگ كنند و حتي عليه مباني ديني و   طور  هاي انقالبي بهنتوانستند خود را با ارزش
، يامور اساس يالب در برخچون عدم تفاهم با رهبري انق يليدال. انقالبي اظهاراتي نمودند

در تهران ) جاسوسي النه(اختالفات با شوراي انقالب و اختالف بر سر تسخير سفارت امريكا 
   .ن دولت بوديا يل ناكارآمدين داليتوسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام از مهمتر
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