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 گری در اندیشه و رفتار مهندس مهدی بازرگانبررسی و نقد انقالبی

  1یانعالم اکبریعل

 چکیده 

از روشنفکران مانند  یبرخکه  است رانیا یانقالب اسالم خیاز مسائل پرمناقشه در تار گریانقالبی مسئله

 یفیو توص یلیتحل وهیبه شکه  پژوهش نی. ااندنگریستهبه آن  یانتقاد دیمهندس مهدی بازرگان با د

به مقوله انقالب و مسئله  پرسش است که نگاه مهندس بازرگان نیدرصدد پاسخ به انگاشته شده 

 نگاهدهد که های تحقیق نشان میی بر آن وارد است؟ یافتهیگری چگونه بوده و چه نقدهاانقالبی

 که پنداشتمی رفرم و اصالح یک نهایتا   را اسالمی انقالب او. نبود انقالبی نگاهی مبارزات، به بازرگان

وی در تبیین مفهوم انقالب اسالمی، دو رویکرد ایجابی و  .فراتر نه و است ایران شامل تنها آن دایره

گری خورد. رویة انقالبییمهای وی به چشم یدگاهدکند و این تناقض در سرتاسر یمسلبی اتخاذ 

ای که قائل به سلطنت شاه بود و نه حکومت او. در نقد بازرگان نیز بسیار متفاوت با دیگران بود به گونه

عدم درک توان به مواردی نظیر: ها و رفتار او نیز عالوه بر وجود تناقضات گفتاری و رفتاری، میدیدگاه

 ی او و غیره اشاره کرد.رفتار اتیخصوصی، انقالب طیدرست بازرگان از شرا

 

 گری، رفرم.ب، انقالبیمهندس مهدی بازرگان، انقال های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
  جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.گروه تاریخ اسالم، مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسالمی، استادیار . 1

Aliakbar_Alamian@miu.ac.ir 

 نوع مقاله: ترویجی     20/40/1041تاریخ پذیرش:        20/42/1041تاریخ دریافت: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172945.1401.4.7.7.5


 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 244

Review and criticism of revolutionism in the thought and behavior of 

engineer Mehdi Bazargan 

Ali Akbar Alamian1 

Abstract 

The issue of revolutionism is one of the most controversial issues in the history 

of Iran's Islamic Revolution, which some intellectuals such as Mehdi Bazargan 

have looked at with a critical appreciation. This research, which is written in an 

analytical and descriptive way, tries to answer the question, what was the view 

of Engineer Bazargan on the category of revolution and the issue of 

revolutionism, and what criticisms are there on it? The findings of the research 

show that the merchant's view of the struggles was not a revolutionary view. He 

considered the Islamic revolution to be a reform whose scope only includes Iran 

and not beyond. In explaining the concept of Islamic revolution, he takes two 

positive and negative approaches, and this contradiction is visible throughout 

his views. The merchant's revolutionary behavior was also very different from 

others, as he believed in the king's monarchy and not his rule. In the criticism of 

his views and behavior, in addition to the contradictions in speech and behavior, 

it is possible to point out such things as: the merchant's lack of correct 

understanding of the revolutionary conditions, his behavioral characteristics, 

etc. 
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 مقدمه

مهندس بازرگان یک مبارز سیاسیِ قدیمی و از منتقدین حکومت شاهنشاهی بود که در این راه 

تا پایان عمرش  1332سالیان متمادی رنج زندان حکومت پهلوی را به جان خریده بود. او از سال 

ذرانده بود و حتی در دوران پس یعنی بیش از چهل سال از عمر خود را در راه مسائل سیاسی گ

از پیروزی انقالب اسالمی نیز فعالیت او ادامه داشت. او خود یکی از افرادی است که در پیروزی 

آید. اما در جمهوری اسالمی نیز به شمار می ریوزنخستاین انقالب نقش داشته است و اولین 

شد و نقدهای فراوانی را در مورد  ادامة حیات سیاسی خود به یکی از منتقدین جدی انقالب تبدیل

گری انقالب، مبارزات و انقالبی صدور اسالمی، مسئله انقالب انقالب، ماهیتمفهوم  رینظمسائلی 

اصل انقالب و مسئله بیان کرد. در تحقیق حاضر به یکی از وجوه انتقادی او به انقالب یعنی 

 ل و پاسخ به آنها خواهیم پرداخت.و به شبهات موجود دربارة این مسائگری پرداخته انقالبی

گری در اندیشه انقالب و مسئله انقالبی کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد کهرو میپژوهش پیش

 و رفتار مهندس مهدی بازرگان چگونه تحلیل شده و چه نقدهای بر آن وارد است؟

 پیشینه پژوهش -1

قاالتی نگاشته شده است، اما درباره های سیاسی مهندس بازرگان آثار و مگرچه درباره اندیشها

توان به آثاری نظیر: ، مقاله و یا پژوهشی عرضه نشده است. در این باره میمورداشارهموضوع 

ی مهندس مهد یاسیس نامهیزندگ ،یلیاسماعاز خیراهلل  دولت موقت ی،سلطان یمجتب اثر خط سازش

دولت موقت از والدت تا  یمای)س موقتانقالب و دولت  یشورا ن،یبرز دیسعاز  بازرگان

توان در آن مطالبی درباره موضوع تحقیق مشاهده اشاره کرد که می بازرگان،اثر مهدی رحلت( 

گری مهندس بازرگان و نقد آن مستقل درباره انقالبی صورتبهکرد اما مقاله و یا کتابی که 

دیدگاه  یانتقاد یابیارز» عنوان با ای نیزد، دیده نشده است. البته نگارنده در مقالهنگاشته شده باش

را درباره مسئله  بازرگان یمهندس مهد اندیشه« اسالمی صدور انقالب دربارهروشنفکران  برخی

 ی با مقاله حاضر دارد.جزئهایی ام که شباهتاسالمی بررسی کرده صدور انقالب

 معنا و ماهیت انقالب -2

و توصیف گردش قانونمند  منظوربهی شناسستارهدر ابتدا در علم  «Revolution»واژه انقالب 

شد و از این دیدگاه، انقالب حرکت از یک نقطة آغاز بر مدار و ناپذیر سیارات استفاده میزیگر
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بازگشت به همان نقطة اولیه در پایان بوده است، و یا اینکه در مهندسی به معنای یک واحد از 

 علم اصطالحات از التین زبان در قالب،ان واژة درواقعشده است. حرکت دورانی قلمداد می

 کار به اول جایبه ستارگان بازگشت و افالک دورانی چرخش معنایبه که بود اخترشناسی

 (.11-12: 1371 نویسندگان، از جمعی) رفتمی

دانست که در طول زمان  دیاما بااین واژه یک خاستگاه غربی دارد شکی در آن نیست،  نکهیادر 

ی و بسیار دشوار چندبعدمفهوم انقالب، پیچیده و  عالوه باید دانست کهفت. بهتحول مفهومی یا

های آن در متون مختلف اندیشمندان اجتماعی و سیاسی ی که اغلب تعریفاگونهبهاست؛ 

ای از اظهارنظرهای آشفته، پیچیده و دربارة مفهوم انقالب مجموعه درواقعمتفاوت و متمایز است. 

 «آرتور باوئر»اند. دادن به نظریة انقالب داشتهسعی در عمومیت هرکدامکه  نامنظمی وجود دارد

 ساخت در تغییراتی ایجادمنظور به که داندمی ناموفقی یا موفق هایتالش از عبارت را هاانقالب

 (.17 :1313،)جانسون «گیردمی انجام خشونت اعمال طریق از جامعه

 و هاارزش در داخلی آمیزخشونت و بنیادین سریع، گونیدگر»در نگاهی دیگر، انقالب به معنای 

 هر از وسیع و خصمانه خودداری در «حکومتی هایفعالیت و اجتماعی سیاسی نهادهای ها،اسطوره

(. 01 :1302 مردیها،) است شده تعریف آن، تسلیم به منجر حکومت، با شهروندان یهمکار نوع

 منظوربهو طغیان علیه نظم موجود و وضع حاکم شهید مرتضی مطهری انقالب را نوعی عصیان 

 (.111و  131 :1314داند )مطهری، برقراری نظم و وضعی دیگر و آرزو و طلب وضعی دیگر می

 با همراه سیاسی قدرت از خارج نیروهای وسیلةبه که است تحوّلی انقالب»تر در نگاهی عام

 فکری و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، ساحت در ایگسترده هایدگرگونی و آیدمی پدید خشونت

 اینکه یا باشد متفاوت است ممکن تغییرات شدت و تغییر درجة البته. آورد خواهد دنبال به جامعه

شاید بتوان  (.14 :1370 حسین، بشیریه،) «شود ظاهر بعدها و گیرد صورتدرازمدت  در تحول

ای دگرگونی، بلکه دگرگونی هرگونهدگرگونی دانست؛ اما نه در یک نگاه کلی، انقالب را یک نوع 

در انقالب، یک دگرگونی اجتماعی منظور است. ثانیا ، اگر دگرگونی  که ویژگی خاصی داشته باشد. اوال  

دگرگونی »گویند. انقالب، اجتماعی تدریجی و آرام در طول چند قرن اتفاق بیفتد، به آن انقالب نمی

هایی است که کمابیش این لوازم را دارد؛ سرعت، رگونیاست. مفهوم انقالب، آن دگ« همراه با سرعت

 ای بودن.کردن، و ریشهریسک
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 بازرگان معرفی اجمالی مهندس مهدی -3

وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را . شد متولد تهران در ش 1201 در سال بازرگان مهندس مهدی

خانه، بدون ورود به مکتب وساالن خودسنری از همبرخالف بسیا و در تهران به پایان رسانید

جزء  بازرگان در طول دوران تحصیل (.22/1: 1377نجاتی، ) پای در مدارس جدید گذاشت

یکی از  عنوانبهی که پس از اتمام دوران دبیرستان اگونهبهخوان بود آموزان فعال و درسدانش

وی  (.111 :الف() اتیببازرگان، ) مشموالن اعزام به خارج از کشور جهت ادامه تحصیل درآمد

 و نفت ملی شرکت موقت رهیمدئتیه ریاست و پس از چندی، ایران به بازگشت از پس

را برعهده گرفت. وی جزء حلقه اصلی مبارزه با رژیم  نفت سابق شرکت از دیخلع مأموریت

بارها به زندان محکوم شده بود. مهندس  1327الی  1332ی هاسالپهلوی به شمار آمده و در 

عنوان ی امام خمینی بهطی حکمی از سو 1327بهمن سال  12روز یکشنبه  دررگان باز

 تاریخی مستعجل بود و دولت موقت در البته عمر دولت و. تعیین شد وزیر دولت انقالبنخست

در تاریخ  بازرگان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسالمی. داداستعفاء  1320 آبان 10

منتخب سوم مردم تهران  عنوانآراء بهدرصد 17کسب  و باکرد  شرکت زین 20/12/1320

 .(2/330: 1371یوسفی اشکوری، ) برگزیده شد

و  آورد روی فرهنگی و شخصی کارهای به مجلس نمایندگی دوره اتمام از پس مهندس بازرگان

سی و فعالیت سیا و بهنداشت  برعهده را سمتی و یا مسئولیت 1373 تا سال یعنی عمرش تا پایان

مخالفان و منتقدان سیاسی به  ازجملهها سال نیدر اها و ایراد سخنرانی ادامه داد و نوشتن مقاله

سالگی، در فرودگاه زوریخ به علت سکته قلبی  01، در 1373 ماهبهمنوی در  آمد.شمار می

 .درگذشت. جسد او را به ایران بازگرداندند و بنا به وصیت خود او در قم به خاک سپردند

 بررسی اندیشه و عمل بازرگان -ب

 ایآآید. اینکه های چالشی او به شمار میگری در مکتب بازرگان یکی از دیدگاهمسئله انقالبی

گری و انقالبی عمل کردن اعتقاد داشت یا خیر را باید در دو مقوله جداگانه به انقالبی بازرگان

نخست رزیابی قرار داد. مسئله بررسی کرده و هر یک را در ظرف خودش مورد تحلیل و ا

نقالب و چگونگی انقالبی عمل و مسئله دوم نیز نوع نگاه او به مقوله ا مبارزات انقالبی بازرگان

 کردن است.
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 مبارزات بازرگان -1

در این نکته که بازرگان یک فرد مبارز بوده و در راه پیروزی انقالب تالش فراوانی کرده است 

اسالم مکتب مبارز و »فراوانی داشت و حتی در کتاب  تأکیدزه . او بر اصل مبارشکی نیست

فشارد که اسالم دین مبارزه است و به تبع آن مسلمین نیز باید یمخود بر این اصل پای « مولّد

در دانست که اکثریت ایرانیان و مسلمین یم« مبارزه»موضوع مشترک روز را او مبارز باشند. 

به اعتقاد بازرگان، ملت نامبارز، ملتی تکرو،  (.344ب(:) تایب)بازرگان،  اشتراک دارند آن

از  داندیماو اسالم را دین مبارزه و جهاد  (.344ب(:) تایب)بازرگان،  باشدیمکجرو یا مقلد 

بازرگان  (.342ب(:) تابی)بازرگان،  است ابتدای نشو و نما سروکارش با جنگ و جدال بوده

 (.342ب(:) تایب)بازرگان،  داندیمجنگ و خونریزی الزمه وقوع هر انقالبی را وجود 

و هدف از این  (22: 1371 المعی،داند )یماو زندانی شدن در رژیم شاه را یک سعادت برای خود 

 )نجاتی، داند نه تالش برای تحصیل قدرت و مکنت.یممبارزات را رحمانی و دفاع از ملت ایران 

ی مهندس بازرگان در هاتالشاسناد ساواک،  ژهیوهببر اساس اسناد گوناگون  (1/040: 1377

مبارزه با رژیم پهلوی، گسترده و فعاالنه بوده است. براساس برخی از این اسناد، اقداماتی نظیر: 

محمود  دیس اهللتیآ) 3/11/1302 ازداشتسال حبس مجرد از بدو ب دهبه مدت  تیمحکوم

عنوان تنها راه باقیمانده کید بر استعفای شاه بهتأ (،2/0: 1302، اسناد ساواک تیبه روا یطالقان

با کارکنان  مذاکره (،211 :1371، اسناد ساواک تیبه روا ی)جبهه مل برای خروج ایران از بحران

 :1371، اطالعات وزارتی خیتار اسنادی بررس )مرکز در هنگامه انقالب صنعت نفت یاعتصاب

 وزارتی خیتار اسناد یبررس )مرکز خمینی امام و اقدامات تیفعال تبیین و تجلیل از (،047

 آید.های مبارزاتی وی به شمار می(، ازجمله شواهد تالش047 :1371، اطالعات

 تیدرنهاکه بازرگان معتقد بود  اندکردهنوع مبارزات او سیاسی و آرام بود. برخی ادعا  همهنیباا

حجتی کرمانی که در  االسالمحجتمونه، عنوان نبه سمت مبارزه مسلحانه روی خواهد آورد. به

منشی بازرگان و بند مهندس بازرگان بود، به گفته خود از شیوه آرام و دموکراتزندان شاه هم

نهضت آزادی در مبارزه با شاه انتقاد کرد، بازرگان در پاسخ به این انتقاد او گفته بود که: 

اهیم شد، چون این نظام یک نظام فاشیستِی باالخره ما مجبور به رودررویی مسلحانه با نظام خو»

ی برای این کار فراهم باشد امقدمهمتکی به خارجی است. اما االن این کار صالح نیست و باید 

نگار از محمد بسته (.22: 1371 )المعی، «یایی مسلحانه بر ما تحمیل خواهد شدرؤوگرنه درنهایت 
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ه با مهندس بازرگان در زندان بودم، ایشان در زمانی ک»گوید: یمنزدیکان مهندس بازرگان نیز 

بحثی گفت مبارزات دیگر به شکل قانونی جوابگو نخواهد بود و ما باید مبارزه مسلحانه داشته 

 (.232: 1313های تاریخی انتشارات قلم، )گروه پژوهش «باشیم

نزدیک نبود.  رسد که با توجه به روحیات بازرگان، این ادعا چندان به واقعیتیماما به نظر 

مهندس سحابی معتقد است که بازرگان به این نتیجه رسیده بود که مبارزه با رژیم قهرا  به اعمال 

توانند رهبر آن ینممسلحانه خواهد کشید. وقتی که به آن فاز برسد دیگر او و نهضت آزادی 

ی باید فرزندی متولد ما در فاز سیاسی رهبر این مبارزه هستیم، ول»باشند. بازرگان معتقد بود که: 

شود که آن فاز را رهبری کند. وظیفه ما آن است که آن فرزند را به دنیا بیاوریم. برای این کار 

(. در اسناد ساواک نیز به این مسئله اشاره 23: 1371 )المعی، «دهمیمفروشم و یمرا  امخانهمن 

و  ینداشته و معتقد به مبارزه اصول از نظر مبارزه اعتقاد به مبارزه مسلحانه بازرگانشده است که 

و مبارزه با هر نوع  شیو حقوق خو یو مذهب ینید یکردن و معتقد ساختن مردم به مبانآگاه

خود بازرگان  (.211 :1371، اسناد ساواک تیبه روا ی)جبهه مل بوداستبداد و تجاوز حقوق مردم 

ی که نارنجنازکماشین »ر خودش مانند داند؛ یک انقالبی به تعبییمنیز خود را یک انقالبی آرام 

 !«هاصخرهی آسفالت و راه هموار حرکت کند و نه بولدوزروار بر روی هاجادهباید روی 

ی هستیم، « فورس ماژور» من و دولت موقت در حکم»به تعبیر او:  (.110: 1371)المعی، 

های . ما باید در زمینتواند حرکت کندهای ناهموار و سنگالخ نمیماشینی هستیم که روی زمین

هموار و مساعد حرکت کنیم، و کار انقالبی شدید و انقالبی تند و امثال این چیزها از من 

جان فوران نیز، بازرگان را از جانبداران مبارزه دموکراتیک (. 000: 1317)بازرگان، « دیآیبرنم

 (.207 :1377ران، فو) داندیمهای اسالمی یزهانگمردمی علیه حکومت همراه با آگاهی و 

 انقالب اسالمی از نگاه بازرگان -2

گرچه هر چه از عمر انقالب نگاه مهندس بازرگان به انقالب اسالمی بیشتر، نگاهی انتقادی است. 

شود، اما باید در مورد گذرد بر میزان انتقادات بازرگان نسبت به این مقوله افزوده میمی

 یی دانستهجوانتقامزرگان انقالب را به معنا و مفهوم های او منصفانه قضاوت کرد. بادیدگاه

 کندیمیاد « انقالب انتقامی»و از انقالب اسالمی با عنوان  (111 )الف(: 1311بازرگان، )

داند که در ابتدای یمیی گشاعقدهاو در حالی انقالب ایران را نوعی  (.020: 1312بازرگان، )
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، انقالب 24/11/1327 ی در تاریخریوزنخستبعد از قبول در اولین پیام به ملت ایران  انقالب و

زدن، بلکه به معنای انقالب را نه به آن معناى تنها و انحصارى خشم و غضب و توهین و برهم

 )ب(:1311بازرگان، ) کندها و روحیات و استعدادها معنا میکامل درونى و دگرگونى خواسته

ای هم طعنه بیترتنیاو بهداند ی و انتقام میتوزنهیکگونه او انقالب پیامبر را به دور از هر (.147

 (.101: 1301)بازرگان،  زندیمبه انقالب اسالمی ایران 

پنج بار امر به »گیرد که: نتیجه می گونهنیاسوره بقره  110الی  114بازرگان با تمسک به آیات 

رش محدودیت مشروط به عمل بار نهی از تجاوز و تالفی و سفا 13شود؛ ولی قتل و اخراج می

شود که اگر دشمن دست از تعرض گردد و صریحا  گفته میمی تقواآمده و تأکید مکرر به 

عده که ستمگری  با آنبرداشت و فتنه خاموش شد، خداوند بخشنده و مهربان است و دشمنی جز 

بر محیط شد، جنگ  خدا حاکم نیو ددهند نداشته باشید. یعنی همین که امنیت برقرار را ادامه می

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى الَ »همین سوره یعنی:  113(. او حتی آیه 101: 1301)بازرگان، « را قطع کنید

داند و نه به معنای دستور را به معنای تحدید و توقف جنگ می« تَکُونَ فِتْنَةٌ وََیکُونَ الدِینُ لِلّهِ

همین عمل »گوید: (. او همچنین می101: 1301، کفار! )بازرگان وقمعقلعحمله و اقدام به قتال تا 

 دوشرطیقیبها را مشرکین و قاتلین مسلمان تنهانهرا رسول اکرم پس از فتح مکه انجام داده که 

 (.107: 1301)بازرگان، « ، بلکه بسیاری را در مقام و منصبشان باقی گذاشتآزاد کرد

کند، اما در کنار آن به بیان سالمی ایران میبازرگان گرچه انتقادات بیشتری را متوجه انقالب ا 

های ها و کاستیتوان برتریپردازد. در یک نگاه کلی میهای انقالب نیز میمزایا و برتری

 ی کرد:بندمیتقس گونهنیاانقالب از دیدگاه او را 

 ها و مزایای انقالببرتری -1

 کند:عنوان نقاط قوت انقالب بیان میها و مزایای انقالب، موارد زیر را بهاو در بیان برتری

 داند )بازرگان،او انقالب اسالمی ایران را دارای شعاع جهانی و موجب تحوالت بشری می -1-1

 (.131 )الف(:1311

ین موجودات روی زمین به شمار ترمظلومیکی از  به باور بازرگان، انقالب اسالمی ایران -1-2

 (.10: 1301)بازرگان،  آیدیم

اسالم و  شیازپشیبهای انقالب اسالمی، ترویج ه اعتقاد او یکی دیگر از مزایا و برتریب -1-3

 (.113 )ب(:1311 باشد )بازرگان،رونق گرفتن دین در جامعه می
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ی برای قیام جهانی امام زمان دانسته است )بازرگان، سازنهیزماو انقالب اسالمی را موجب  -1-0

1301: 311.) 

-021 )ب(:1311داند )بازرگان،می ایران را دارای دستاوردهای فراوان میاو انقالب اسال -1-2

024.) 

 های انقالبیکاست -2

جالب است که او در حالی از مزایا و دستاوردهای انقالب سخن به میان آورده است که در 

ضعف  مثابهبهکند و یا اینکه برخی از آنان را جاهایی دیگر بسیاری از این مزایا را انکار می

های بازرگان به شمار آمده و نقدی شمرد که همین نشانه تناقضات فراوان در دیدگاهانقالب می

توان وارده بر انقالب در نگاه او را می و انتقاداتها آید. کاستیمی حساببهجدی در مواضع او 

 برشمرد: گونهنیا

 داندهای گوناگونی میبازرگان ایدئولوژی انقالب اسالمی ایران را دارای انحراف -2-1

 (.320-311 )ب(:1311 بازرگان،)

کند، پیوند بین انقالب و یمیکی از اتهاماتی که بازرگان متوجه انقالب اسالمی و انقالبیون  -2-2

و  210: 1301بازرگان، ) ی گوناگون بیان کرده استجاها درمارکسیسم است. او این مدعا را 

 .(020: 1312. بازرگان، 211

کند )بازرگان، دستیابی می رقابلیغهای بلندپروازانه و و انقالب را متهم به اتخاذ برنامها -2-3

1301 :113-110.) 

 شماردیبرمهای انقالب ی تغییر درونی و خودجوشی را از دیگر کاستیجابهتغییر اجباری  -2-0

 (.247 )ب(:1311 بازرگان،)

 (.110 )ب(:1311 بازرگان،) داندهای منفی میبازرگان همچنین، انقالب را دارای دستاورد -2-2

 تناقضات بازرگان در دفاع از انقالب

تناقضات او در مسیر دفاع از انقالب  مثابهبهاگر هم اشاره بازرگان در بیان نقاط ضعف و قوت را 

او از انقالب اغماض  رشیپذرقابلیغندانیم و حتی از میزان انتقادات تند و در بسیاری از مواقع 

توانیم از تناقضات فراوان در نوع نگاه او نسبت به انقالب چشم بپوشیم. نمی حالنیبااماییم، ن
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چرا انقالب به ثمر نرسیده و »عنوان نمونه بازرگان در پاسخ به پرسشی دربارة این انتقاد که: به

 دهد که:پاسخ می« است؟ فتادهینمملکت روی غلتک 

های دنیا و اید، با انقالبی به این عظمت که ابعاد آن از انقالبگلو را داشته -مگر شما انتظار هلو»

شود. ما طرفدار عمل تدریجی و تأمل و مخالف تر است، نابرده رنج گنج میسّر نمیانبیاء وسیع

های و موفّقیّت لیدالنباید ناراضی و ناامید باشیم.  ذلکمعدستپاچگی و تسریع و تحریک بودیم؛ 

تر از تر و مستقرتر و امیدوارکنندهنقالب ما، حتّی بعد از پیروزی، محکمزیاد وجود دارد که ا

 دهد:های سایر جاها نشان میانقالب

ی کلّیه مراحل انتقال از حالت زیرخون. ما در مدّت کمتر از یک سال با حداقل درگیری و 1

و تصویب آن، انتخاب قانون اساسی  رفراندم تغییر نظام،) انقالب به استقرار قانونی را طی کردیم

 ی، انتخابات و تشکیل مجلس، تعیین دولت قانونی.(جمهورسیرئ

 های دیگر.گرفتن نظام جمهوری و جدّی شناخته شدن آن از ناحیة دولت. پایه2

آن، آمادگی و  شائبهیبهای بارز و شدن واقعی و عمیق مّلت که نمونهتر از همه عوض. مهم3

 ت و سخاوت است.استقبال از شهادت و محرومی

. مقاومت و شجاعتی که ارتش و سپاهیان و نیروهای تدافعی در جنگ غیرمتعادل نشان داده، در 0

را  «تخْرِجُ الْحَیَ مِنَ الْمَیِتِ »، خودسازی به عمل آمد و مصداق فرساجانزیر ضربات و صدمات 

 دیدیم.

ون آقاباالسر و حاکم و زنیم و تالشی که خودمان )خوب یا بد(، بد. دست و پایی که می2

 (.241-240 )الف(:1311 )بازرگان، «نماییمبیگانه، برای حل مصائب و مشکالتمان می

گوید که پیشتر از ثمرات نامطلوب انقالب جالب است که بازرگان در حالی این سخن را می

نماینده  عنوانو پس از انتخاب به 1321سخن گفته بود. وی این سخنان را در تاریخ هفتم اسفند 

در پاسخ به این پرسش که چرا از نمایندگی مجلس  نکهیاتر مجلس ایراد کرده است. جالب

 رغمیعلکه  ،میدانیمشرعی و ملّی خود  ما وظیفه» کند که:توجیه می گونهنیادهید، استعفا نمی

باشیم و  شود، در صحنه حضور داشتههایی که در حقمان شده و میها و نارواییها و سختیتلخی

توانیم، به اعتراض و اصالح، اقدام نمائیم. ما قبول داریم که در هر انقالب از این تا آنجایی که می

ها هست و استعفا دادن ناشی از یأس، و یک نوع انتحار است. ما قبیل تالطم و تخریب و تخاصم

 (.241 ف(:)ال1311 )بازرگان،« باشیممعتقد و متوکّل به خدا و امیدوار به آینده می
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 انقالبی عمل کردن در اندیشه و رفتار بازرگان -3

ای متفاوت از کردن شیوهکه گفته شد بازرگان یک مبارز بود ولی در انقالبی عمل گونههمان

تواند دانست که بولدوزروار نمیشیوه مرسوم انقالبیون داشت. او خود را دارای شیوه آرام می

داند اما یک انقالبی آرام: . او البته خود را یک انقالبی می(114)ب(:1311 بازرگان،) عمل کند

خواهند شاید در یمو  ندیگویم. اما آن چیزی را که آنها انقالب دانمیممن هم خودم را انقالبی »

بازرگان، )« دارد 1«کنترادیکسون»هم خواهم، با یمبرسیم با آنچه که من  کجانقطه نهایی به ی

 (.242ج(: ) تایبتهران، 

جدا بود. انقالبیون به رهبری امام قائل به سقوط  کامال این شیوه آرام او از مشی انقالبیون 

حکومت شاهنشاهی بودند اما بازرگان چنین اعتقادی نداشت. اما این به معنای عدم مخالفت او با 

سابقه که پیشتر گفته شد، بازرگان  گونههمانآن رژیم و یا شخص محمدرضا شاه نبود چه اینکه 

 ساله 37حکومت کرد. بازرگان، یمشاهنشاهی نیز مخالفت  با حکومتمبارزاتی فراوانی داشت و 

 )بازرگان، «سلطنت استبدادی ظالمانه و با انواع خیانت و خسارت و خطا»محمدرضا شاه را 

بازرگان، تهران، ) دانستمی تحملرقابلیغو وجود حکومت پهلوی را داند یم (171 )الف(:1311

ایران  اعلیحضرت در این مملکت هست، کهیهنگامتا »او حتی معتقد بود که:  .(70ج(: ) تایب

 (.70ج(: ) تابازرگان، بی) «روی آزادی را نخواهد دید

نهضت آزادی را تنها مخالف جدی شاه رود که بازرگان در مخالفت با شاه تا آنجایی پیش می

همه به معنای مخالفت بازرگان با اصل سلطنت نبود. او  ینهاا (.10 )الف(:1311 )بازرگان، داندیم

اصل سلطنت را قبول داشت و قائل به باقی ماندن آن بود. چیزی که او قبول نداشت نوع و روش 

 ی شاه یا به تعبیر خودش استبداد شاه بود و بس و آن را به تبع مصدق قبول نداشت.دارحکومت

و دقیقا  بر همین اساس معتقد بود که اگر شاه طبق قانون  (134-121ج(: ) تابازرگان، تهران، بی)

 (.122ج(: ) تابازرگان، تهران، بیاساسی عمل کند مخالفتی با او ندارد )

کند که او و در تبیین دیدار بازرگان با امام در پاریس به این نکته اشاره می« استمپل»

کنند که به آنها اجازه همکاری با شاه  ای تدوین کرده بودند تا امام را ترغیبهمراهانش برنامه

های انقالب در چارچوب سلطنت قانونی، دولتی تشکیل دهند )استمپل، ی پیشبرد هدفو براداده 

                                                           
 ض، تکذیب، ناسازگاری.قبه معنیِ ضدگویی، تنا .1
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(. خود امام در تبیین این دیدار، ضمن تأیید مذاکرات با آقایان بازرگان و سنجابی، 100: 1377

و آنان هم مخالفتی  املت را به آنان گفتهمن مسائل ایران را و مصالح م» کند که:می خاطرنشان

 .(0/034: 1370)خمینی،  «ابراز نداشتند

گری بازرگان را یکی دیگر ای از این دیدار را بیان کرده رویه انقالبیبعدها ابعاد تازه حالنیدرع

ود داند که معتقد به ادامه حکومت پهلوی بود و قائل به سلطنت شاه باز موارد نقدبرانگیز وی می

خواستند که شاه را نگه دارند، به اسم اینکه او سلطنت کند همان وقت هم می»و نه حکومت او: 

خواستند که بختیار را خواستند حفظش کنند و از همان وقت هم مینه حکومت، با این اسم می

ریانی بود از این جریان. از اول یک ج اریبا بختبیاورند و با ما آشتی بدهند، ما کانّه نزاعمان 

هی مطالب  کمکمما درست توجه به آن نداشتیم.  بود ودر کار  شدهیزیربرنامهشده و منسجم

خودشان را لو دادند و رسید به اینجا که من هر چه جدیت کردم که نرسد به  کمکممعلوم شد، 

« ن گفتماینجا، رسید. نه از باب اینکه به اینها اعتمادی داشتم، از جهات دیگری که به خود آقایا

 (.12/20: 1370)خمینی، 

از مشروطه و قانون  سنگر دفاعاساس هم معتقد بود که نهضت آزادی آخرین  نیبر همبازرگان 

 ،در مورد عدم اعتقاد بازرگان به سقوط سلطنت (.1/211 :1377نجاتی، ) اساسی خواهد بود

تند که ما حکومت سلطنتی را ها... اساسا  اعتقاد نداشنهضتی»مهدوی کنی معتقد است که:  اهللتیآ

گفتند ما با استبداد رژیم مخالفیم نه با از بین ببریم، اینها با آن رژیم مخالف بودند، منتها می

کردند که ما طرفدار هم به این نکته، تکیه می در تمام مبارزاتشان ساختار و شکل نظام.......

(. بر 241 :1302سروی، خواجه) «ریممشروطه سلطنتی هستیم و قانون اساسی مشروطه را قبول دا

ها خوشحال وقتی شعارهای امام علیه شاه شروع شد، نهضتی»کند که: همین اساس او تأکید می

 گفتند مصلحت کشور در این است که سلطنتبلکه می نبودند، نه اینکه شاه را دوست داشتند.......

سروی، خواجه« )طنت کند نه حکومتشاه سل»باقی بماند، منتها مشروطه باشد و به قول معروف 

پذیرفت مهدوی کنی، مهندس بازرگان قهر انقالبی را نمی اهللتیآبه تعبیر (. 241 :1302

 (.240 :1302سروی، خواجه)

شد و نه یک یمنکته دیگر اینکه بازرگان برای محمدرضا شاه نقش یک حاکم مستبد را متصور 

محمدرضا شاه یک نوکر زنجیری مزدور و  وجهچیهبه»غرب:  فرمانبهگوشحاکم اجیر و 

و مدیر، در داخل و خارج، و مؤثر روی  گرلهیحی نبود. خیلی فعال و بازشبمهیخعروسک 
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 «کردندیمبود. متقابال  استبداد و استیال همدیگر را پشتیبانی و اداره  و سناتورهاجمهور رؤسای

 (.72 )الف(:1311 )بازرگان،

 ی حرکت آهسته و تدریجیانقالب به معنا -3-1

اعتقادی به حرکت سلبی به معنای برخورد مستقیم با گری انقالبی توان گفت که بازرگان درمی

و تدریجی بود؛ حرکتی که معلوم  گامبهگام رژیم سلطنت نداشت بلکه معتقد به حرکت آهسته،

سلطنت را سرنگون دادند، آیا شد و رهبران انقالب هم به آن تن مینبود که اگر انجام می

خود آقای  ازجملهها )بیشتر اینجایی»گوید: ساخت؟! خوِد بازرگان در این باره میمی

همه طرفدار سنگر به سنگر بودیم و طرفدار اینکه شاه به این زودی ( شریعتمداری و دوستان ما

قدرت  ،اصطالحبهزیر پایش را سست کنیم و در انتخابات هم شرکت کنیم؛  واشیواشنرود و ی

ی استثنایی زهایاز چشد؛ واژگونی شاه واقعا  دست ملت بیاید. اصال  باورم نمی جیتدربهو اختیارات 

(. وی همچنین در جایی دیگر، شیوه مبارزاتی خود را 111ج(: ) تابازرگان، بی« )تاریخ بود

 برای که بودم تقدمع بودم،قدم بهقدم سیاست معتقد به من دانندمی همه» کند:تبیین می گونهنیا

 ول را شاهکم کم که کنیم مجبور را آمریکا اینکه آن و راه بود یک فقط شاه دست از رهایی

)بازرگان، « شود ترقویروز روزبه ملت و شود ضعیف بیشتر هرچه که او کنیم کاری و کند

1317 :17.) 

ته همین جمله الب .(72 )ب(:1311 )بازرگان، گویدتبیین لزوم حرکت تدریجی می او در 

قبال  معتقد به برقرار بودن  چراکهتناقض در گفتار و مواضع اوست  دهندهنشانبازرگان نیز خود 

 گوید!سلطنت مشروطه بود و در اینجا از استقرار نظام جمهوری اسالمی سخن می

سحابی حرکت بازرگان را سنگر به سنگر پیش رفتن و حرکت به سمت تعقل و تأمل  اهللعزت

(. او در تبیین واژه سنگر به سنگر و جایگاه آن در اندیشه بازرگان، 131: 1300 )سحابی، نددامی

معتقد است که او اعتقادی به واژگونی حکومت نداشته است و معتقد است که باید لغت 

ای پیش ای و فوری است. لذا باید مرحلهواژگونی را برداشت چون واژگونی به معنای اتفاق لحظه

عنوان جانشین شاه فعال  یک شورای سلطنتی تشکیل شود و ا شاه برود. دوم اینکه بهرفت. ابتد

: 1300 سحابی،دولت ملی شروع به کار کند و سپس با یک رفراندوم، سلطنت ملغی گردد )

100.) 
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.... فضای انقالب به دولت »گوید: دولت موقت می گامبهگامپیمان در نقد سیاست  اهللبیحب

توان گفت که صبر پیش رود. در چنین شرایطی نمی گامبهگامداد که با سیاست میموقت اجازه ن

ها نشانه ندیدن واقعیت است، دلیل بیگانگی با کنید شاید این سیاست درست باشد...... این موعظه

خواهم آقایان را به دلیل خواستند مسئله را حل کنند.... نمیواقعیت همین است که با نصیحت می

دانستند که برای حکومت کردن در آن شرایط آمادگی بی نبودن سرزنش کنم. اگر میانقال

 (.34: 1302 و معتمد دزفولی، صفاریان) «پذیرفتندندارند، نباید می

انقالبیون در منزل  اصطالحبهالبته او معتقد بود که اگر هم حرکت تدریجی صورت نگیرد و 

در معرض سقوط بود و قطعا  سقوط  خودخودبهه گذاشتند، شانشستند و دست روی دست میمی

پذیرد که بازرگان (. این ادعای گزاف در حالی صورت می111ج(: ) تابازرگان، بیکرد )می

دهد که اگر قرار بود که پادشاهی به خاطر وضع اقتصادی مملکت پاسخی به این پرسش نمی

بود، پس چرا در آن زمان نظام تری حاکم سقوط کند، قطعا  در دوره قاجاریه وضعیت بغرنج

کردن  رنگکمسلطنتی سقوط نکرد؟ آیا غیر از این است که این ادعای بازرگان در صدد 

 در نقدباشد؟! امام خمینی حرکت انقالبی و نقش امام خمینی در سقوط نظام شاهنشاهی می

به ...... بعضی از  من»گوید: کند. ایشان میبازرگان، به نکته مهمی اشاره می گامبهگامسیاست 

برداریم و  قدمک، خوب حاال ی«قدمبهقدمسیاست »گفتند که این آقایان که آمده بودند و می

بعدش صبر کنیم یک مدتی بگذرد بعد قدم دوم را برداریم، گفتم آقا اگر شما این قدم را سست 

که شما  بر کنندصنیست که یک قدر  طورنیاشکنند! های شما را میدر[ قدم دوم قدم] کنید،

همه جنایات حاال  نیبعدازاحاال قدم اول را برداشتید حاال ایشان سلطنت کند نه حکومت!.... 

دیگر بیایند آقا سلطنت کنند نه حکومت! این اگر پایش مستقر بشود، دنبال این هستند که این 

 (21/2-20: 1370)خمینی، « توانند.نهضت را بخوابانند با هر طور که می

 گری از نگاه بازرگانمعنا و مفهوم انقالبی -3-2

ی او در هادگاهیدگری، نگاهی متفاوت با دیگران بود. با نگاهی به نگاه بازرگان به مقوله انقالبی

 گری از دیدگاه بازرگان را به چهار مفهوم تقسیم کرد:توان مفهوم انقالبیمی فوقمورد مقوله 

داند )بازرگان، ی میورزخشونتکردن را مترادف ملبازرگان، انقالبی بودن و انقالبی ع -1

1301 :101-101.) 
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 (.121: 1301داند )بازرگان، گری را مترادف با انحصارگرایی مکتبی میاو همچنین انقالبی -2

 )الف(:1311 بازرگان،) دانددر امور می ومرجهرجی و نظمیب مثابهبهگری را بازرگان، انقالبی -3

23-20.) 

ی ریگمیتصمی در زدگشتابگری را به معنای عدم تعقل و تأمل و گان همچنین انقالبیبازر -0

 (341 )الف(:1311 )بازرگان، دانسته است.

انقالبی بودن به مواردی ی هاشاخصه یقا  به سبب وجود همین مفاهیم است که او در تبییندق

انقالبی ی هاشاخصهنگاه او  از .نمایدیی را تداعی میجوانتقامکند که نوعی سرکشی و اشاره می

خواستن و رسیدن با سرعت و شدت یا ضربتی و قاطع  از: اندعبارتبودن یا انقالبی عمل کردن 

، بریدگی کلی و انهدام گذشته با کردهگرههای عمل کردن، خصلت خصمانه خشمگین با مشت

یی، حالت جوانتقامو  هاحسابهیتصفمحو و واژگونی هر رویه و سابقه و سرمایه، همراه با 

طبقاتی و انحصاری ضد ملی و روشنفکری و اداری و ضدغربی داشتن، با تمایل به روحانیت و 

اتکاء بر توده مردم و دفاع از مستضعفین، خودسری و تمرد طبقات جوان و مأمورین انقالبی از 

 )الف(:1311 ن،اوامر دولت و مقامات و تا حدودی ابتکار عمل و گردانندگیِ انقالب )بازرگا

132-133.) 

 ارزیابی و نقد: -ج

گری بیان گردید، به اکنون که دیدگاه بازرگان درباره انقالب و عمل او در عرصه انقالبی

 پردازیم.ارزیابی و نقد آن می

 گری و مفهوم انقالببازرگان به مسئله انقالبی هیسوکنگاه ی -1

ه ائمه، بلکه در سیره و رویه انبیاء الهی نیز انقالبی در سیر تنهانهگوید، آنچه بازرگان می برخالف

 مانندبه -بازرگان هیسوکو ی جانبهکعمل کردن وجود داشته است. اما تفاوت در نوع نگاه ی

 گری و مفهوم انقالب و انقالبی عمل کردن است.با مسئله انقالبی -هایشسایر دیدگاه

داند، این در گونه میخود نصیحت زعمبهآرام یا  او انقالب و حرکت انقالبی را تنها در برخورد

حالی است که این رویه، تنها یک روی سکه مفهوم انقالب است. روی دیگر آن نیز برخورد 

کردن قهری و سخت است. چون او فقط یک روی سکه را دیده است، بنابراین فقط انقالبی عمل

عدم تعقل و  قهری را با اوصافی نظیر: ماقداداند و هرگونه را در رویه آرام و بدون قهری می
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گرداند. وقتی به آیات قرآن مراجعه ی متصف میطلبخشونتتأمل، انحصارگرایی مکتبی و 

برخی از خواهد گری وجود دارد. خداوند وقتی میبینیم که هردو معنای انقالبیکنیم، میمی

یجی و هم به حرکت سخت های انقالبیون را برشمرد، هم به بحث حرکت آرام و تدرخصوصیت

و  3و ایمان 2و هم به فداکاری و ایثار 1فراوان و استقامت. قرآن هم به صبر کنداشاره می و قهری

 2.کنداشاره می یریپذتیوالو  0یرینفوذناپذ

و  1کند و بر جهاد و قتال در راه خدا تأکید کردهنیز بر عمل سخت و قهری تأکید می سوآناز 

ها انقالبیون را شدت عمل در برابر دشمنان و مهربانی و شفقت نسبت به خودیهای یکى از نشانه

کند، هم به برخورد آرام آنان همچنین در آیات الهی وقتی به اقدامات پیامبران اشاره می 7داند.می

عنوان نمونه باید به اقدامات انقالبی شود و هم به حرکت قهری و سخت آنان. بهاشاره می

ه در حرکت انقالبی و خیزش پرشور بر ضد منکر بزرگ عصر اشاره کرد ک حضرت ابراهیم

 یعنی نمرود سه روش را برگزید:

. پیامبران الهی با اتخاذ تدابیر خردمندانه در احتجاج با روش اول روش احتجاجی این پیامبر است

سلبی  صرفا ی برخوردی جابهگذاشتند بلکه یمی خود صحه هاآموزهدیگران، نه تنها بر حقانیت 

 هیدر آخداوند متعال  کردند.یمبا مخالفان، با احتجاج و استدالل با آنان برخورد  زیآمتحکمو 

کند. نمرود در مقابل سوره بقره این حرکت انقالبی و اعتراضی حضرت ابراهیم را بیان می 220

پیامبر الهی  حجت آشکار ابراهیم نتوانست جوابی بیاورد و با سفسطه و مغالطه در برابر این

 ار کند اما درنهایت در این مناظره مغلوب شد.رها فکوشید از واقعیت

و نمرودیان  پرستانبتمبارزات عملی حضرت ابراهیم بود که با کمال قاطعیت به  روش دوم،

او در  0کشم.می تانیهابتای برای نابودی اخطار کرد که: به خدا سوگند در غیاب شما نقشه

                                                           
 (34 فصّلت،«)الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ استَقاموا» .1

 (24)توبه،« بِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنُفسِِهمْ أَْعظَمُ دَرَجة  عِنْدَ اللَّهِ وَأُوْلَئِکَ هُمْ الَْفائِزُونَالَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاَهدُوا فِی سَ». 2

 (12حجرات،)«الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا. »3

 (0صف،)«مَْرصُوصیُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنیَانٌ » .0

 (7،حشر)«وَمَا آتَاُکمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا َنهَاکُمْ عَْنهُ فَانْتَهُوا. »2

 (71)نساء،«یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ». 1

 (21)فتح،«أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَُهمْ». 7

 (27،انبیاء«)تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ نبعدااللَّهِ لَاَکِیدَنَّ أَصْنامَُکمْ وَ تَ» .0
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هر را خلوت کرده بودند و نمرود و اطرافیانش نیز از شهر بیرون رفتند، به روزی که مردم ش

روش سوم این پیامبر الهی نیز هجرت  1ها رفت و اقدام انقالبی خود را عملی ساخت.سمت بتخانه

 3سایر پیامبران الهی نیز همین رویه را داشتند. 2بود.

رت از طریق دعوت بود و نه قهر و بود. ابتدای حرکت حض گونهنیهمروش پیامبر اسالم نیز 

غلبه. پیامبر پس از حدود سه سال دعوت مخفی، این بار از سوی خداوند مأموریت یافت تا 

پیامبر در کنار حرکت آرام و دعوت به دین و تبلیغ آن، در جای 0دعوت خود را آشکار سازد.

مسجد  بیدر تخری اقدام انقالب خود نیز حرکت قهری و برخورد سخت نیز داشته است مانند

 1جهاد با مشرکان.و 2ضرار

در یک نگاه کلی باید گفت که انبیاء الهی و ائمه معصومین با توجه به شرایط و مصالح روزگار، 

ع( رویه جهاد و حرکت نظامی ) بردند. یکی مانند امام حسینحرکت انقالبی خود را به پیش می

ام و صلح را. هم حرکت امام حسین انقالبی ع( رویه آر) را برگزید و یکی هم مانند امام حسن

است و هم حرکت امام حسن. نکته دیگر اینکه سیاست رهبران بزرگ انقالبی در حرکت 

ادامه، حرکت عملی و  انقالبی، تدریجی است. یعنی در ابتدا حرکت آرام و تبلیغی است و در

یک تدریجا  پیاده نشد؟ امروز تاکت ازنظر... مگر خود اسالم »اقدام سخت. به تعبیر شهید مطهری: 

پیماید. فردا که از این مرحله کوبیدن استبداد و استعمار را مینهضت مرحله نفی و انکار و درهم

)مطهری،  «های دیگرش را دنبال خواهد کردعبور کرد و به سازندگی و اثبات رسید، هدف

1314 :71.) 

کرد که ابتدا حرکت ایشان، تبلیغی و فرهنگی عنوان نمونه باید به حرکت انقالبی پیامبر اشاره به

بود. در دوران حضور سیزده ساله در مکه، اقدام سخت از ایشان دیده نشد و فقط به تبلیغ و تبیین 

پرداخت. بعد از این زمان، حرکت انقالبی پیامبر صبغه سخت و های الهی میآیین اسالم و آموزه

                                                           
 سوره انبیاء 17الی  20سوره صافات و آیات  13الی  11آیات . ر. ک: 1

 11،صافات. 2

، 33 ، شپویافصلنامه فرهنگ ، «گری از نگاه قرآنانقالبی»برای مطالعه بیشتر در این مورد ر.ک: علی اکبر عالمیان،  .3

 (1-1 ص

 10 ،حجر .0

 147،توبه .2

 31، حج،12انفال،، 114،بقره، 73، یات گوناگونی نظیر: توبهآ .1
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ران حضور در مدینه هم تشکیل حکومت داد و هم اقدام عملی پیدا کرد. به همین دلیل در دو

فتح مکه و بعدها با  و بااینکه به جنگ و جهاد پرداخت و به گسترش حکومت خود ادامه داد 

غزوات و سرایای گوناگون این حرکت انقالبی خود را تتمیم و تکمیل کرد. هم حرکت اول 

ی( حرکت انقالبی بود و هم افزارنرمجنبه ) پیامبر یعنی تبلیغ و دعوت مردم به سوی خداوند

ی( افزارسختجنبة ) حرکت دوم ایشان یعنی تشکیل حکومت و برخورد سخت با دشمنان

 آمد.حرکت انقالبی به شمار می

های مکی در مورد مسائلی مانند دین، معاد، مرگ، دقیقا  به همین دلیل است که اکثر سوره

نی نیز در مورد جنگ و جهاد و مانند آن. انقالب های مداخالقیات و مانند آن است و اکثر سوره

ی از حرکت انقالبی پیامبر همین رویه را پیگیری کرد. امام خمینی در تأساسالمی ایران نیز به 

همان شروع حرکتش، مستقیم بر دل حکومت نزد، بلکه ابتدا با اتخاذ سیاست تبلیغی و دعوت و 

 ملی روی آورد.نصیحت آغاز کرد و در ادامه به حرکت سخت و ع

 علت انقالبی عمل نکردن دولت موقت از نگاه بازرگان -2

نکردن خود و دولت گری است که او از انقالبی عملبه خاطر نوع نگاه بازرگان به مسئله انقالبی

ایراد و خشمشان از » گوید:یماعتراف کرده و  صراحتبهکند. وی به این قضیه یمموقت دفاع 

 جهتنیازاکنند. بنده هم ت موقت( انقالبی نیستند و انقالبی عمل نمیدول) این بود که چرا

در جایی دیگر این مدعا را رد کرده و  همهنیباا(. 131: 1301 )بازرگان، «ادعای خالفی نداشتم

(. او البته در یک 07: 1317 بازرگان،) گذاردهای شیطانی مخالفان خود میآن را به حساب نقشه

گمان کنم همه قبول داشته باشند که برای دولِت »هایش معتقد است که: اهفراز دیگر از دیدگ

ایم و تحقق انقالب به معنای اَتَم موقت هم مبنا و خط، اسالم بوده است؛ ما هم طرفدار انقالب بوده

و تمام ابعادش و به ثمر رسیدن انقالب؛ ما هم رهبری انقالب را در شخص امام خمینی خیلی قبل 

 (.11: 1317 )بازرگان،« در آن مدت قبول داشتیم از اینها و

داند اما ادامه آن یمبازرگان حرکت انقالبی مردم ایران تا سقوط رژیم پهلوی را صحیح و درست 

بمب اتمی  مانندبههای ابتدایی انقالب را او سال (.110 )الف(:1311 )بازرگان، داندینمرا صحیح 

 )بازرگان،داند یمپرخاش و حمله و تخریب و  وخروشجوشهیروشیمای ژاپن دارای 

از اولین »گوید: نکردن دولتش میگریبازرگان در پاسخ به شبهه انقالبی (.11)الف(: 1311
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شدگان، انقالبی نبودن واردتازهترین انتقادات به دولت موقت از ناحیه جوانان و اختالفات و عمیق

ی امام روال ریوزنخستبینیم فرمان می کهیدرحال رفتن بود، گامبهگامو قاطعانه عمل نکردن یا 

داد سرعت و خشونت انقالبی یا رادیکالیسم داشته، بوی چیزی که نمی مرحلهبهمرحلهکامال  

 (.313 )الف(:1311 )بازرگان،« انتقامی بود

ی از سوی امام برداشت نادرستی دارد. او معتقد ریوزنخستبازرگان از حکم انتصاب خود به 

باشد عبارت می داریمعنآنچه در این فرمان نیامده و خواسته نشده و عدم اشاره به آنها » که: است

کردن به معنای قاطعیت و خصومت یا برنامة تضاد و طرد و تخریب، تبلیغ است از: انقالبی عمل

عنوان برنامة حکومت، صدور انقالب و درافتادن با کفر و استکبار اسالم و اجرای شریعت به

 (.341 )الف(:1311 )بازرگان،« جهانی، نجات مستضعفین جهان و کفرستیزی

 1321تیر  21 کند که در تاریخبازرگان برای تأیید مدعای خود به یکی از سخنان امام اشاره می

من هر روزی که از این »یی از آن سخنرانی گفته بودند که: هابخشایراد شده بود. ایشان در 

کنم که ملت ما انقالبی عمل کردند و ما توجه به این معنی پیدا می گذرد بیشترانقالب می

ها و این جرثومة فساد را بیرون کردند و به ریختند در خیابان دیدانیمکه  طورهماننکردیم... 

انقالبی عمل نکردیم... ما با  کدامچیهامر به دست ماها افتاد  کهیوقتپیروزی نسبی رسیدند. 

 الب را ایجاد کردیم... از اول باید یک دولتی که قاطع باشد و جوان باشدی این انقتجربگیب

بازرگان « شد... و خطافردی را نداشتیم که بتوانیم... انتخاب شد  وقتآنکردیم(... انتخاب می)

 (.341 )الف(:1311 داند )بازرگان،بداء یا اعتراف به اشتباه می این سخنان امام را

که رهبر انقالب با  طورآنگفتم که مأموریت دولت موقت مکرر می» افزاید:وی همچنین می

(. او 131: 1301 )بازرگان، «اند، انتقال است نه انقالبصراحت تام و برنامه مشخص تعیین کرده

انقالب اسالمی  واردانتازهآتش انقالب همراه با انتقام در  قدرآن»شود که مدعی می حالنیدرع

گرفتند و حرف سادة سرراست و حسابی ما به را لجاجت و سوءنیت می تیز بود که نظریات ما

منطق و روحیه آنها غیر از این بود. مرحله اول را تنها در اخراج شاه از  رفت.......خرجشان نمی

آن نظام  و افراددیدند بلکه خواهان تداوم انقالب به معنای واژگونی قهرآمیز همه آثار ایران نمی

 (.137: 1301 )بازرگان،« یبانانش بودندو بانیان و پشت

گری است، دولت خود را یک دولت به تمام خود مرادف با انقالبی زعمبهبازرگان با تقبیح آنچه 

ی حضور و آزاد رینظداند که قائل به مواردی معنا منظم، قانونمدار و اصالحی به معنای واقعی می
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باشد؛ می نماچپهای چپ و گروه وکتابابحسیبنکردن  وقمعقلعدادن به مخالفین و حیات

دانستند )بازرگان، ای که انقالبیون این مواضع را نشانه قاطع نبودن دولت موقت میهمان مسئله

1301 :133.) 

که اوال : مقید بود تا قوانین و مقررات جدیدی جایگزین نشده،  داندیماو دولت موقت را دولتی 

لطنت( موقتا  محترم بشمارد و ثانیا : اعتقاد داشت که نظامات جدید قوانین قبلی را )البته منهای س

های انقالب باید با مشورت و مطالعه الزم تنظیم شده پس از تصویب شورای انقالب یا و برنامه

 آراء ملت متدرجا  برحسب ضرورت و امکانات، یعنی در سایه قانون و قدرت، پیاده شود

 (.133: 1301بازرگان، )

نام گرفت « گامبهگام»های افراطی، معتقد است که این اقدامات او از سوی انقالبیبازرگان 

یی کشورهااو رعایت ادب متعارف دیپلماسی با  زعمبهکه  گونههمان(. 133: 1301)بازرگان، 

ی کارسازشتصمیم و صحبت بر قطع روابط با آنها عنوان نگردیده بود، حمل بر  گونهچیهکه 

ی صحیح دستگاه عظیم دولتی، در چشم سازپاکت همراه با تقویت و تقلیل و حفظ و حمای شد؛

محسوب شد؛ مقدم شمردن تحرک  با انقالبابقای دستگاه طاغوتی و عدم درک یا مخالفت 

ی دارهیسرمای انتقامی، حرکت لیبرالیستی و هاحسابهیتسوهای حیاتی و تولیدی کشور بر چرخ

ی و مخالفت با زدگغربصیالت و تخصص هم یک نوع نام گرفت و دفاع از تمدن و تح

 (.130-133: 1301روحانیت تلقی گردید )بازرگان، 

 ت؛ دولت انتظامی نه دولت انقالبیدولت موق -3

ادعای بازرگان در مورد دولت خود جالب است. او شیوه دولت موقت را نه انقالبی بلکه شیوه 

یعنی شیوه و « شیوه انتظامی»او،  زعمبهچیست؟  باهمداند! اما فرق این دو شیوه یمانتظامی 

 1311 )بازرگان،شود یمی و اصول علمی و عقلی در آن رعایت نیبشیپای که نظم و یهرو

انقالبی قهرا  زمان و حساب و نظام یا تدبیر و تدارک و تدریج برای  وهیدر شاما (. 114)الف(:

عملی آن را نیز توأما   جنبةنمایند یا یملب ط مطالعهیبعملی را  بساچهشود. ینمآنها مطرح 

 رغمخواهند، بدون آنکه به امکان یا عواقب کار توجّه بنمایند. این ترتیب منطقا  و عمال  و بهیم

قدرت و اعجازی که در اجتماع و اراده و ایمان وجود دارد، احتمال شکست یا زیان و هالکت 

-114)الف(:1311)بازرگان،  و پدیده فوق تعادل را داردشیوه انقالبی حالت استثنائی  .رودیمنیز 
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 )الف(:1311 )بازرگان، کندیمداند و به آن نیز افتخار یماو شیوه دولت خود را انتظامی  (.111

نیروهای انقالبی را در همین دو  ژهیوبهاو نقطه شروع اختالف بین خود و مخالفین خود  (.111

او نیروهای انقالبی و پیرو خط امام یا به تعبیر  (.117-111(:)الف1311 )بازرگان، داندیمشیوه 

داند که یمرا متخصص در تهمت زدن به دیگران « گردانندگان حرکت دوم انقالب»خودش 

 بازرگان،) کنندیمعامدانه به این کار دست زده و موافقین را به مخالف تبدیل 

 (322)الف(:1311

 های یافتهبندجمع

گری، لی از حرکت سیاسی و نوع نگاه بازرگان به مسئله انقالب و انقالبیی کبندجمعدر یک 

 باید به پنج نکته مهم اشاره کنیم:

انقالبی نبود. او  اصطالحبهجویانه و نکته اول اینکه نوع نگاه بازرگان به مبارزات، نگاهی تحول

. دقیقا  مثل آنچه در نظام قائل به سرنگونی شاه نبود بلکه معتقد به سلطنت او بود و نه حکومت او

سلطنتی انگلستان، اسپانیا، ژاپن و..... وجود دارد. اصال  باید گفت که او اعتقادی به سقوط شاه 

و محتاط بود  روانهیمدانست. بازرگان اساسا  فردی نداشت و از بین رفت نظام سلطنتی را بعید می

قابل، امام نشان داده بود که فردی قاطع و و از بینش و توانایی انقالبی برخوردار نبود اما در م

 (.2/072: 1311باشد )مدنی، انقالبی می

گوید: جعفر شجونی به دیدار خود با بازرگان اشاره کرده و در این مورد می االسالمحجت

کنم، گفتم ها موافق نیستم، من طور دیگر فکر میآقای بازرگان گفت من با این کار مرتبهکی»

لوشاتو برود و به آن آقایی که به درخت سیب یکی به نوفل»کنی؟ گفت می آقا چطور فکر

خواهی پیش بروی، ما رژیم را با گوشت و استخوانمان لمس تکیه داده بگوید تو تا کجا می

رود؟ شاه اگر برود باید گوید شاه برود، مگر شاه میکنیم. آن آقا در پاریس نشسته و میمی

مورخ  entekhab.ir« )رود؟ شاه بماند سلطنت کند نه حکومتمی آمریکا برود، مگر آمریکا

 بهمن(. 0 و 7: 1313

 اهللبیحب. به باور گرددیبرمنکته دوم به عدم درک درست بازرگان از شرایط انقالبی جامعه 

پیمان، ضعف عمده دولت موقت بینشی و ساختاری بود. بینش و ایدئولوژی آنها قدرت 

بیگانه  هاتیواقعبا  جهیدرنتو شرایط انقالب را نداشت،  هاتیواقعست و درک در لیوتحلهیتجز
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ای برای عمل و تغییر شرایط و کنترل حوادث نبود و ساختاری هم دارای برنامه ازنظرماند. 

نتوانست وحدت نیروهای انقالب را برای حفظ دستاورد آزادی و حکومت ملی مردمی تأمین 

پیمان همچنین در نقد عملکرد مهندس بازرگان  (.30: 1302و معتمد دزفولی،  صفاریان) کند

فضای جهانی را درک نکرد، که فضای پیروزی انقالب را نیز  تنهانهدولت موقت »گوید: می

درک نکرد لذا تحلیل و پاسخی هم برایش نداشت. ماهیت فکری و اجتماعی دولت موقت اجازه 

ران داشته باشد. گرایش لیبرالی آقای مهندس داد که درک درستی از ماهیت تحول جامعه اینمی

های لیبرال شد که فکر کند نمونه مطلوب نظام کشورداری همان دموکراسیبازرگان باعث می

های قشرهای اجتماعی که در عرصه انقالب حضور فعال داشتند، اصال  با این گرایش .غربی است

(. به باور او این بینش لیبرالی 27: 1302و معتمد دزفولی،  صفاریان« )لیبرالی سنخیتی نداشتند

: 1302و معتمد دزفولی،  صفاریانموجب شد تا نتوانند با نیروهای انقالب همسویی نشان دهند )

سحابی، با شرایط  اهللعزتکرد بلکه به تعبیر با نیروهای انقالبی همسویی نمی تنهانه(. او 33

 (.242: 1302معتمد دزفولی، و  صفاریانکرد )می مقابله زینانقالبیِ جامعه 

پنداشت که نکته سوم نگاه بازرگان به خود انقالب است که آن را نهایتا  یک اصالح و رفرم می

دایره آن تنها شامل ایران است و نه فراتر. شهید دکتر بهشتی با اشاره به این رویکرد بازرگان به 

ب جهانی است، الاقل در جهان اسالم و ما معتقد بودیم انقالب ایران، یک انقال» گوید:انقالب می

آذر  12)روزنامه اطالعات، « اندیشیدندنمی طورهانیادر دنیای مستضعفین. شاید بازرگان خیلی 

گرفت. به تعبیر سحابی (. بر همین اساس او به اندیشه صدور انقالب نیز ایراد می3: 1320ماه 

(. انتقادات 111: 1300)سحابی،  ه بودمشکل بزرگ بازرگان این بود که انقالب را درک نکرد

بعدی او به انقالب که پیشتر گفته شد نیز ناشی از همین نوع نگاه بود. بسیاری از دوستان او نیز 

بعدها این نگاه انتقادی را نسبت به انقالب داشته و حتی برخی از آنان از اقدامات انقالبی خود 

آگاهانه در  طوربهادعا که مردم  سحابی با این هللاعزتعنوان نمونه کردند. بهابراز ندامت می

کند که در انقالب انقالب شرکت نکردند بلکه این انقالب، انقالب نخبگان بود، اعتراف می

و معتمد  صفاریانشد تا به اصالحاتش ادامه دهد )اشتباه کرده است و باید به شاه اجازه داده می

 (.210: 1302دزفولی، 

یافته از نوع نگاهش به مسئله دیریت بازرگان بود که این مسئله خود نشأتنکته چهارم، نوع م

نگریست. گری بود. او یک تکنوکرات بود و با نگاه تکنوکراسی به مدیریت میانقالب و انقالبی
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ما معتقد بودیم که در داخل مملکت، باید خارج از این فرم بوروکراتیک »به تعبیر شهید بهشتی: 

هندس بازرگان عجیب تکیه داشتند روی اینکه همه کارها را ببرند توی همین عمل کرد. آقای م

آذر ماه  12روزنامه اطالعات، ) «هال بوروکراتیک و به همین دلیل، خیلی ضربه خوردیمکانال

دولت موقت را قبول  چندماههشد که نه تنها انقالبیون عملکرد (. این مسئله موجب می3: 1320

گوید: زدیکان او نیز زبان به انتقاد از رویه او بگشایند. شجونی در این باره مینداشته باشند بلکه ن

داد یک ها فحش میچی که خیلی هم به آخوندحتی اطرافیان مهندس بازرگان مثل محمد شانه»

ها شرف دارند به اینها... گفت باز آخوندروز دیدم در حال فحش دادن به دولت موقت است، می

تو که مخالف آخوندها بودی، گفت نه آقا من پیغام آقای طالقانی را بردم دولت چی گفتم شانه

 بهمن(. 0 و 7: 1313مورخ  entekhab.ir« )موقت، آنها اعتنا نکردند

نکته پنجم خصوصیات رفتاری خود بازرگان بود. او در مدیریت خود دچار نوعی لجاجت بود و 

بازرگان یک آدم لجوج بود. یعنی وقتی » بیافزود. به تعبیر سحااین بر ضعف دولت او می

، برعکس. زد. خصلت لجاجت در او بودزنید او برعکس راست میدید که شما دارید چپ میمی

(. او در این مورد به مثالی نیز 174: 1300سحابی، « )رفت ولی در دلش راست نبودراه راست می

ها بود اما از لج بچه اعتنایبلباس دنیا کامال  آورد. به گفته سحابی، بازرگان به مال دنیا و روی می

کرد قصد (. اگر هم درک می170: 1300سحابی، زد )رفت کراوات میوقتی برای سخنرانی می

ای نبود. لجاجت و مقابله با آن را داشت. به اعتقاد سحابی این لجاجت او روش حکیمانه

نیز در مواضع سیاسی خود پافشاری ( بر همین اساس 240: 1302و معتمد دزفولی،  صفاریان)

باشد، آقای « اسالمی»گفتیم مجلس شورای ما می»گوید: آمد. مثال  شجونی میکرده و کوتاه نمی

مورخ  entekhab.ir) «لفت کرد و حتی از مجلس بیرون رفتبازرگان با این کلمه اسالمی مخا

شد. یی به منافع ملی نیز میهاها موجب خسارتگاهی اوقات این لجبازی .بهمن( 0 و 7: 1313

عنوان نمونه باید به حادثه کردستان در همان اوایل استقرار دولت موقت اشاره کرد که زمانی به

که حکومت مرکزی سعی در کنترل مناطق کردنشین داشت، با مخالفت دولت روبرو شد. شهید 

نظرها در مورد مسائل فنظرها را داشتیم و از همین قبیل اختالاین اختالف»گوید: بهشتی می

کردستان داشتیم که متأسفانه در اینجا باید بگویم خسارت، خیلی زیاد بوده است. ما که در 

یی در مورد کردستان داشتیم که گفتیم اگر دولت هادهیا، از سفر کردستان برگشتیم، ماهنیفرورد

 .(3: 1320آذر ماه  12ت، )روزنامه اطالعا« کنم که حاال اینجا نبودیمعمل کرده بود، گمان می
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عنوان شخص با این همه اما این ایرادات نشانه سیاه و سفید دیدن ماجرا نیست. بازرگان به

بازرگان، انسانی متدین، مبارز، صادق و پاکدست بود. شهید بهشتی او را از دوستان خیلی قدیم و 

دانست که از صمیمت میاز صداقت و  ی و برخوردار از درجه باالییداشتندوستاز برادرهای 

 entekhab.ir) نیز در این انقالب داشته است یاران و دوستان انقالب بوده و خدمات و سهمی

بهمن( جعفر شجونی نیز که یکی از منتقدین تند دولت موقت و بازرگان  0 و 7: 1313مورخ 

زیادی قائل  بود، در مورد شخصیت وی از انس زیاد با مهندس بازرگان گفته و برای او احترام

شد. شجونی داند که نماز و قرآنش قطع نمیشود. او بازرگان را مردی مبارز و مذهبی میمی

شود به نمی»گوید که: دانستند، میبرخالف برخی افراد که بازرگان را خائن و آمریکایی می

بود ولی کایی هم نو یک عمر مبارزه، لفظ خیانت را چسباند. او آمری دیسفشیربازرگان با آن 

نهایت چیزی که در مورد بازرگان  .بهمن( 0 و 7: 1313مورخ  entekhab.ir) «ضعف داشت

کرد و خط فکری او با امام و قاطبه ملت انقالبی، توان گفت این است که او انقالبی فکر نمیمی

هم  خط فکریشان را در مورد سیاست انقالبی ایران از اول»همخوان نبود. به تعبیر شهید بهشتی: 

نظرهامان مختلف ردیم که نقطهکیافتم و ما از همان اول حس میخطی که با ما بخواند، نمی

بازرگان نه تنها نگاه خاص خودش را داشت  .(3: 1320آذر ماه  12)روزنامه اطالعات، « است

بلکه به تعبیر سحابی درک درستی هم از فضای انقالبی نداشت. این عدم درک درست موجب 

های ابتدایی انقالب اتخاذ کند. آقای موضع درستی را در سال -و یا شاید نخواهد -نتواندشد تا می

گوید که در این وگوهای مفصل خود با مهندس بازرگان سخن میهاشمی رفسنجانی از گفت

 تیفعال ییدولت رجا ژهیوبر ضد نظام به صدریبود تا با بنوگوها به بازرگان تأکید کرده گفت

 .(07 و 71: 1370هاشمی رفسنجانی، ) درستی در این مورد نداده بودرگان جواب نکند و باز

ای طوالنی با سران نهضت جلسه»نویسد: خود می 1314مهر  23رات رفسنجانی همچنین در خاط

های جمعی تحت فشارند، شکایت داشتند و و رسانه هایاللهحزباز سوی  نکهیاداشتیم. از  آزادی

بگیرند، وضع ممکن است  ضدانقالبد. گفتم اگر موضع صریح در مقابل کردنیی میجوچاره

 .(321: 1370)هاشمی رفسنجانی، « بهتر شود

شد و برخی ها به بازرگان تحمیل میای از مواقع، برخی نامالیمتنیست که در پاره انکارقابلاین 

د خود بازرگان را نیز در ای نبود. اما بایکرد که کار شایستهها بر ضد او اعمال میاز تندروی

 ها تا حدودی مقصر دانست.وقوع این نامهربانی
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 یریگجهینت

توان نتیجه گرفت که مسئله انقالب از نگاه بر اساس آنچه در این تحقیق بدان اشاره شد می

است  مبارزات بازرگانی قرار داد. نگاه اول بحث موردبررس منظرمهندس بازرگان را باید از دو 

توان بر مبارز بودن در دوره حکومت محمدرضا شاه صحه س اسناد و شواهد تاریخی میکه بر اسا

 دانست.می ییهایو کاسترا دارای مزایا  یانقالب اسالم گذاشت. او البته

. در گشتیبرمگری او نگاه دوم نیز به مسئله چگونه انقالبی عمل کردن و یا به تعبیری، انقالبی

به  معتقداو  از نگاه اول دانست. زتریبرانگبحثمهندس بازرگان را  هایتوان کنشاین مورد می

اصوال  از نگاه  .قائل به سلطنت شاه بود و نه حکومت او به عبارتی، بود و یادامه حکومت پهلو

 ییانحصارگرای، ورزخشونت با مفاهیمی نظیر: گری مترادفو مفهوم انقالبی معنا بازرگان،

در  یو شتابزدگ تأملعدم تعقل و  طورنیج در امور و همومرو هرج ینظمیب ی،مکتب

آن مفهومی است که در تفکر امام و سایر انقالبیون وجود  برخالفبود و این  یریگمیتصم

شد گذاشت و موجب میداشت. نتیجه آنکه همین نوع نگاه در رفتار سیاسی بازرگان نیز تأثیر می

و  انهیجوتحول ینگاه بازرگان به مبارزات، نگاهیی نیز دچار تناقضاتی شود. گراعملتا در 

انقالب را تنها به محدوده ایران  رهیدا تنهانهو همین مسئله موجب شد تا  نبود یاصطالح انقالببه

ای نسبت به فهم جداگانه جهینت دردانست و ی میجزئداد بلکه آن را در حد یک اصالح تنزل می

او از بدنه  شیازپشیبو همین مسئله موجب انزوای  مفهوم و کارکردهای انقالب پیدا کرد

 انقالبیون و رهبران آن شد.

 کتابنامه

 الف( اسناد

ی، خیاسناد تار یمرکز بررس ، تهران:2 ، جاسناد ساواک تیبه روا یطالقان محمود دیس اهللتیآ

1302. 

 .1371ی، خیراسناد تا یمرکز بررس ، تهران:23کتاب  ،اسناد ساواک تیبه روا یاسالم انقالب

 .1371ی، خیاسناد تار یمرکز بررس ، تهران:اسناد ساواک تیبه روا یجبهه مل

 ب( کتاب

 قرآن کریم



 1041 تابستان و بهار ،7 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 220

 .1377موسسه رسا،  :تهران، یمنوچهر شجاع ، ترجمهدرون انقالب ایران، ید ،ناستمپل، جا

 .الف() تای مهندس مهدی بازرگان، بیفرهنگ ادیبن :تهران ،6 آثارمجموعه  مهدی، بازرگان،

 .ب() تابنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، بی :تهران، 8 آثارمجموعه  مهدی، بازرگان،

 .ج() تابنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، بی :تهران ،22 آثارمجموعه   مهدی، بازرگان،

 .)الف( 1311 بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، :تهران، 23 آثارمجموعه   مهدی، بازرگان،

 .)ب( 1311 بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، :تهران ،22 آثارمجموعه  مهدی، زرگان،با

 .1301بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان،  :تهران، 22 آثارمجموعه  مهدی، بازرگان،

 .1312بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان،  :تهران ،33 آثارمجموعه   مهدی، بازرگان،

 .1317بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان،  :تهران ،31 آثار مجموعه  مهدی، بازرگان،

 .1370پگاه،  :تهران ،یاسیس جیانقالب و بس ن،یحس ه،یریبش

 .1313 ،ریکبریام تهران: ،یاسیال دیحم ترجمه ،یتحول انقالبچالمرز،  جانسون،

 .0 ، چ1371معارف،  :قم ،یانقالب اسالم سندگان؛یاز نو یجمع

 .1370موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی،  :تهران، 12و  2 ج، صحیفه امام، اهللروح خمینی، سید

 .1302مرکز اسناد انقالب اسالمی،  :تهران، خاطرات آیت اهلل مهدوی کنیخواجه سروی، غالمرضا، 

 .3 چ ،1300گام نو،  :تهران ،انقالب و مباحث بنیادی ملی یهاناگفتهاهلل، سحابی، عزت

 .1302سرا، قصیده :تهران ،سقوط دولت بازرگان؛ و معتمد دزفولی، فرامرز؛ صفاریان، غالمعلی

پس از انقالب  یهاسال)تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا  شکنندهمقاومت فوران، جان، 

 .1377موسسه خدمات فرهنگی رسا،  :تهران ، ترجمه احمد تدین،اسالمی(

انتشارات قلم،  :تهران ،ازرگان در اندیشه فرهیختگانبهای تاریخی انتشارات قلم، گروه پژوهش

1313. 

 .1371 انتشارات قلم، :، تهراناز زندگی مهندس بازرگان ییهاتیحکا، عبانعلیالمعی، ش

 .3، چ 1311انتشارات اسالمی،  :تهران ،2 ج، تاریخ سیاسی معاصر ایرانالدین، مدنی، جالل

 .1302 ،ینشر ن :رانته ،یاسینقد فکر س یمبان ی،مرتض ،هامردی

 .2چ ، 1314 صدرا، :تهران ،22 آثار مجموعهمطهری، مرتضی، 

، 1ج، (مهدی بازرگانبا )مصاحبه مقاومتخاطرات بازرگان: شصت سال خدمت و نجاتی، غالمرضا، 

 .1377، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا :تهران
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دفتر نشر  :تهران (،1363سال  کارنامه و خاطرات) بحرانعبور از اکبر، هاشمی رفسنجانی، علی

 .1370 فرهنگ انقالب،

 .1371انتشارات قلم،  :، تهران1 ج، در تکاپوی آزادییوسفی اشکوری، حسن، 

 ج( مقاله

 ص، ص1312 زییپا ،33، ش فصلنامه فرهنگ پویا، «انقالبی گری از نگاه قرآن»عالمیان، علی اکبر، 

11-0. 
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 .11411، ش 1320آذر ماه  12، روزنامه اطالعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


