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خارج از کشور پدید آمدن
یکی از این مراکز طراح و مجری برنامه تاریخ شفاهی ،بنیاد مطالعات ایرران
استن پس از انقالب اسرالمی وجرود حمایرتهرای مرالی خانردان پهلروی،
کمکهای فنی دانشگا های غربی و از همه مهمتر دسترسی آسان به رجا
عصر پهلوی بنیاد را برآن داشت که در زمینه گردآوری تاریخ شفاهی عصر
پهلوی تالش نمایندن این مقاله میکوشد به روش تاریخی  -تحلیلی با تکیه
بر متون تاریخ شفاهی بنیاد ،به نقد و بررسی و تحلیل ساختاری ،محتوایی
و تئوریک آن بپردازد و در فحوای متون ،روایرت دیگرری از دنیرل سرقوط
حکومت پهلوی و پیرروزی انقرالب اسرالمی در خراطرات کرارگزاران عصرر
پهلوی بجویدن

واژگان کلیدی
بنیاد مطالعات ایران ،تاریخ شفاهی ،سیاستمداران عصر پهلروی ،حکومرت
پهلوی ،انقالب اسالمین

 .1مقدمه

سقوط حکومت پهلو و پیروز انق

اس م در ایران ،زمینه خروج و مهاجرت خانجدان پهلجو و

شمار زیاد از سیاستمداران نظام سیاس پیشین را به وجود آورد .این گروه  -که غالبجا از آنهجا بجه
عنوان سلطنت طلب نام برده م شود  -در اثر مهاجرت به کشورها اروپا غرب و آمریکا و فراغت
ناش از آن ،میل تبرئه خویشتن از اشتباهات رژیم پیشین و کتمجان نقجخ خجود در سجقوط حکومجت
پهلو اقدام به نگارش خاطرات خود یا مشارکت با پروژهها «تاریخ شفاه » 1نمودند.
تاریخ شفاه  ،استفاده از مصاحبه فعال ،هدفمند و آگاهانه برا ضبط و ثبت یادماندههجا افجراد
شاهد یا عامل در رویدادها تاریخ و ت ار شخص آنها در عرصهها مختلف جامعه انسان بجا
هدف گردآور داده تاریخ و تولید سند شفاه است(ابوالحسن ترق  . 33 :1370 ،ایجن روش پج
از جنگ جهان دوم با اختراع ضبط صوت مورد توجه تاریخنگاران قرار گرفت و مورخان در روایجت از
گذشته به سند شفاه (مصاحبه رو آوردند .تاریخ شفاه در واقع ای اد فرصجت مناسجب بجرا آن
دسته از مردم و طبقات اجتماع بود که در گذشته و زمان وقوع رویداد به دالیل فقدان آموزش الزم

1 . Oral history
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و نبود فرصت ،امکان ثبت حادثه را نداشتند(نورائ  . 19 :1392 ،بجه عبجارت فلسجفه وججود تجاریخ
شفاه «یافتن و بازساز احساسات ،هی انات و قیلوقالهجا حجولوحجوش واقعجه و جریجانهجا
اجتماع است که در هیچ سند رسم نم توان از آنها اثر یافجت»( نجورائ  . 19: 1392 ،بنجابراین
ضرورت توجه به تاریخ اجتماع و نقخ طبقات مختلف جامعجه در رخجدادها تجاریخ  ،مورخجان را
برآن داشت که با تاریخ شفاه  ،زمینه مشارکت تودهها مردم را در بازساز تاریخ فراهم آورند.
پ

از انق

اس م  ،تاریخ شفاه برا ضبط خاطرات رجال سیاسج  ،نظجام و فرهنگج در

تبیین ابعاد مهم و ناگفتها از تاریخ عصر پهلو و وقوع انق
ارزشمند برا تاریخ نگاران انق

اس م بکجار گرفتجه شجد تجا منجابع

اس م تولید شود (شریف امام . 3 :1390 ،

با توجه به رونق تاریخ شفاه در غر برخ از دانشگاهها غربج بجرا بهجرهگیجر از خیجل
عظیم مهاجران ایران در غر به تدریج طرحها و پروژهها تاریخ شجفاه خجود را پیرامجون وقجایع
معاصر ایران راهانداز کردند .از این شمار م توان به طرح تاریخ شجفاه ایجران دانشجگاه هجاروارد و
طرح تاریخ شفاه بنیاد مطالعات ایران (زیر نظر دانشگاه کلمبیا اشاره کرد که از همکار و حمایجت
ها علم و اقتصاد مراکز دانشگاه غرب برخوردار بودند« .این مراکز هدف تاریخ سجاز بجرا
انق ب را داشتند که تصور م کردند در آینده نزدیک با شکست مواجه خواهد شد و یا به اسجتحاله
سیاس و فرهنگ دچار خواهد آمد» (رجب و تبریز . 33 :1399 ،
این پژوهخ در صدد پاسخ به پرسخها زیر است :هدف یا هدفها بنیجاد مطالعجات ایجران از
اجرا برنامه تاریخ شفاه چه بود؟ مصاحبه شوندگان از چه گجروههجا و بجا چجه سجوابق مجدیریت و
اجرای بودند؟ اساس برنامه تاریخ شفاه بر چه رویکرد و مبان نظر استوار بوده است؟ چه علجل و
عوامل موجب سقوط حکومت پهلو گردیده است؟
فرضیه ها این پژوهخ بجر ایجن مبناسجت کجه بنیجاد مطالعجات ایجران بجا مصجاحبه بجا رججال و
سیاستمداران عصر پهلو

به ارائه تصویر مترق  ،پیشرفته و مردم از حکومت پهلو اقدام نموده

است و با رویکرد خود انتقاد و توسل به برخ از نظریهها انق

به تبیین علل سیاس  ،اجتماع

و اقتصاد سقوط حکومت پهلو پرداخته است.
در این پژوهخ کوشخ شده است با روش تاریخ -تحلیل و تکیه بر متون تاریخ شجفاه بنیجاد
به بررس و تحلیل ساختار  ،محتوای و تئوریک آن پرداخته شود و روند شکلگیجر برنامجه تجاریخ
شفاه بنیاد ،نحوه عملکرد آنان در جمعآور خاطرات و علل سقوط حکومت پهلو و وقوع انقج
اس م در فحوا خاطرات رجال عصر پهلو موردبررس قرار گیرد.
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 .2برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران

1

بنیاد مطالعات ایران 2در سال 1791م1310/.ش به عنوان یک نهجاد پژوهشج غیرانتفجاع در شجهر
شد .بدین ترتیب او به عنجوان ریاسجت افتخجار

واشنگتن با حمایت ها مال اشرف پهلو تأسی

هیئت امنا بنیاد معرف گردید و مهناز افخم  ،نخستین وزیر امور زنجان در عصجر پهلجو (پهلجو ،
 199 ،2004نیز مسئول و مدیرعامل بنیاد شد که اشرف پهلو چندین میلیون دالر در آن سرمایه
گذار کرده است (مسعود انصار . 294 :1399 ،
3

1

9

مهناز افخم  ،3آذر نفیس  ،4ولج رضجا نصجر  ،احمجد قریشج  ،غ مرضجا افخمج  ،غ مرضجا
گلسرخ  9و هرمز حکمت 7از اعضا فعل هیئت امنا بنیاد م باشند البته دکتر عبدالحسین سمیع
(متوف  ، 2000دکتر امین عالیمرد (متوف  2004و شاهرخ مسکو (متوف  2003نیز تا زمان حیات،
در این هیئت عضویت داشتند.
نخستین هدف بنیاد ،پژوهخ در زمینه تاریخ و تمدن ایران ،حفظ زبان فارس و هویت ایرانج
در میان ایرانیان مهاجر و شناساندن میراث فرهنگ ایران به بیگانگان بود (نورائ و ابوالحسن ترقج ،
 . 290 :1374به تدریج پژوهخ درباره اوضاع اقتصاد  ،سیاس و فرهنگ جامعه معاصر ایران نیز در
فهرست هدفها و برنامهها بنیاد افزوده شد .جمعآور و حفظ اسناد و مدارک تاریخ معاصجر ایجران
در دستور کار بنیاد قرار گرفت .بنیاد در راستا تولید سند شفاه با طراح و اجرا برنامجه تجاریخ
1 .The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies

 .2الزم به ذکر است از این پس جهت اختصار به جای عبارت «بنیاد مطالعات ایران» از واژه «بنیااد» اساتااده
می شود.
 .3رئیس گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه ملی ایران ()9331-9331؛ دبیر کل سازمان زنان ایران و وزیر مشااور
در امور زنان به ترتیب 9331-9331و 1355-1357

 .3نویسنده ،استاد دانشگاه جانز هاپکینز
 .3استاد و رئیس دانشکده مطالعات عالی بین المللی دانشاگاه جاانز هااپکینز و عضاو ارشاد شاورای روابا
بینالملل
 .6رئیس دانشگاه ملی ایران 9333-9331
 .1استاد علوم سیاسی ،دانشگاه ملی ایران ()9336-9331؛ دبیر کل کمیتاه ملای پیکاار جهاانی ساوادمموزی
9331-9333
 .8معاون وزارت اطالعات و جهانگردی (.)9333-9331
 .1استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ()9369-9333؛ عضو هیئت مشاوران حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران
.9333-9331
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شفاه خود به ضبط خاطرات افراد که به نوع در عرصه تصمیمگیر و اجرا سیاستها رژیم
پهلو نقش ایفا نموده یا شاهد حوادث این دوره بودند ،اقدام نمود .البته آنجان مقصجود خجود از ایجن
برنامه را چنین عنوان کردهاند« :بنیاد مطالعات ایجران مج توانسجت بجا ضجبط و جمجعآور و تنظجیم
خاطرات این بازیگران و گواهان سالها پیشرفت و دگرگون ایران به چالش بجزر دسجت زنجد و
خدمت ارزنده ان ام دهد» .1اگر واژه چالخ را معادل  Challengeدر نظر آوریم با توجه بجه رویکجرد
بنیاد چنین تعریف برا آن مناسب اسجت« :زیجر سجؤال کشجیدن و ای جاد تردیجد در امجر از جنبجه
حقیقت ،ارزش یا قدرت آن» .2بنابراین مهمترین هدف بنیاد ای اد تردید بجر ضجرورت وقجوع انقج
اس م م باشد.
 .1.2مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان

بنیاد در طراح و اجرا برنامه تاریخ شفاه خود متدولوژ تاریخ شفاه دانشگاه کلمبیا را برگزیده
است .خانم الیزابت میسون 3از برنامه ریزان تاریخ شفاه دانشگاه کلمبیا در سال  1792مصاحبهگران
این بنیاد را آموزش داد .مصاحبه کنندگان ،ایرانیان تحصیلکجرده در اروپجا و آمریکجا و متخصجر در
رشتهها علوم اجتماع  ،ادبیات ،تاریخ ،اقتصاد و علوم ارتباط بودند .نمودار زیجر فراوانج مصجاحبه
کنندگان را نمایخ م دهد که با توجه به آن  41درصد از مصاحبهها توسط زنان ان جام شجده اسجت
(نمودار  . 1مصاحبهها از سال  1792شروع شده و تا سال  1772ادامه داشته است؛ اما دغدغه اصجل
الیزابت میسون پیرامون مصاحبه کنندگان ،امانتدار و ب طرفج آنجان در جریجان مصجاحبه اسجت:
«مهمتر از همه ،آنان همگ خود طعم تلخ تبعید سیاس و آوارگج را چشجیده بودنجد و از همجین رو
داستان زندگ های که قرار بود ضبط و ثبت کنند پژواک از زندگ خود آنان بود .آیجا چنجین کسجان
م توانستند کار مصاحبه را به امانت و ب طرف ان ام دهند و زوایا تاریک رویجدادهای را کنجدوکاو
کنند که خود در آنها نقش یا حضور داشته بودهاند؟ »4در ادامه خواهیم یافت که آیا ایجن دغدغجه
تأثیر معنادار بر روند برنامه تاریخ شفاه بنیاد داشته است؟

1 . http://www.fis-iran.org/fa/oralhistory/preface
2 . A challenge to something is a questioning of its truth, value, or authority. (BBC ( English
)dictionary), London, 1993
3 .Elizabet mason
4 .http://www.fis-iran.org/fa/oralhistory/preface
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نمودار  :1فراوان مصاحبه کنندگان برنامه تاریخ شفاه بنیاد

مکانها مصاحبه نیز در ایالتهجا آمریکجا ازجملجه مریلنجد ( 22درصجد  ،واشجنگتن د سج
(11درصد  ،ل

آن ل

( 9درصد  ،کالیفرنیا ( 4درصد  ،ماساچوست ( 3درصد  ،نیویورک ( 3درصد و

ویرجینیا ( 3درصد و شهرها فرانسه ازجمله پاری
ژوآنلهپن ( 3درصد و شهرها لوزان سوئی

( 21درصد  ،نی

( 3درصجد  ،کجن (1درصجد ،

( 3درصجد و لنجدن انگلسجتان (4درصجد و شجاهزاده

نشین موناکو ( 1درصد م باشد.
این برنامه شامل مصاحبهها شفاه با کسان است کجه بجه نجوع در عرصجه تصجمیمگیجر ،
اجرا سیاستها و تحقق اهداف عموم در تاریخ معاصر ایران نقش ایفا کردهاند ،یجا گجواه مسجتقیم
رویدادها کلید این دوران بودهانجد .در جمجع مصجاحبه شجوندگان ،اشخاصج بجا سجوابق اجرایج ،
مدیریت و تخصص متنوع که منتسب به نظام پیشین بودند و نیز برخ مخالفان حکومت پهلجو
دیده م شوند .وابستگان به خاندان سلطنت و دربار (3درصد  ،نخست وزیجر و معجاون نخسجت وزیجر
(2درصد  ،امرا و افسران ارشد ارتخ و ژاندارمر ( 1درصد  ،وزیر ( 9درصد  ،معاون وزیجر (3درصجد ،
نماینده م ل

(10درصد  ،دیپلمات ( 3درصد  ،استاد دانشگاه ( 12درصد  ،رئی

دانشگاه ( 4درصد ،

فعال مطبوعات ( 4درصد  ،متخصر حوزه نفجت و انجرژ ( 4درصجد  ،سجازمان برنامجه وبودججه (1
درصد  ،نویسنده ( 3درصد  ،هنرمند ( 4درصد  ،رادیو و تلویزیون ( 3درصد  ،جنبخ زنجان ( 4درصجد ،
کنفدراسجیون دانشج ویان ایججران( 3درصجد  ،دبیجرانکججل و مجدیران ارشجد احججزا دولتج (2درصججد ،
استاندار (2درصد  ،ساواک (1درصد  ،سناتور (3درصد  ،فعال اقتصاد (3درصد  ،اقلیتها مجذهب
(1درصد  ،شهردار و ان من شهر (1درصد از این م موعه م باشند .در تفکیک جنسیت مصجاحبه
شوندگان نیز چنین بدست آمد؛  14درصد از مصاحبه شوندگان زن و  91درصجد نیجز مجرد مج باشجند
(نمودار. 2

خود مشتمالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران ننن



181
30

25

25
19
11
7
2

3

شهرداری و انجمن شهر

اقلیتهای مذهبی

3

5

5

7

9

9

10

9

8

6

13

11

10

8

18

20
11

15
10

4

3

5

1

0

فعال اقتصادی

سناتور

ساواک

استانداری

احزاب دولتی

کنفدراسیون دانشجویان

جنبش زنان

رادیو و تلویزیون

هنرمند

نویسنده

برنامه و بودجه

انرژی و نفت

مطبوعات

رئیس دانشگاه

استاد دانشگاه

دیپلمات

نماینده مجلس

معاون وزیر

وزیر

ارتش و ژاندارمری

اقتصاد و مسائل مربوط به رشد و توسعه ،رویدادها عمده اجتماع و سیاس  ،نهادهجا دولتج و
انتخاب تصمیمگیر  ،اقلیتها دین  ،جنبخ زنان ،اص حات ارض  ،سیاستهجا نظجام پهلجو
دوم ،حز رستاخیز ،ساواک ،روابط ایران و آمریکا ،کنفدراسیون دانش ویان ایران ،جشن هنجر شجیراز،
ت ربهها و کارنامه برخ از شخصیتها عصر پهلو و انق
پ

اس م م باشد.

ضبط مصاحبهها از نوار کاست اصل و متن بازنویس شده یجک نسجخه در کتابخانجه بنیجاد،

واقع در شهر بتزدا در ایالت مریلند آمریکا نگهدار م شود .بخخ تجاریخ شجفاه دانشجگاه کلمبیجا،
موسسه هوور و دانشگاه استنفورد نیز از مؤسسجات مج باشجند کجه نسجخههجای از ایجن م موعجه را
نگهدار م کنند.
در فصلنامه «ایراننامه» وابسته به بنیاد در هر شماره ،بخخهای از خاطرات منتشر م شود .در
سایت بنیاد نیز متن و صوت  191مصاحبه به اشتراک گذاشته شده اسجت کجه برخج از آنهجا دارا
محدودیت م باشند .ع وه بر آن م موعه مصاحبهها در قالب  9م لد بهصورت نسجخه الکترونیکج
در اختیار پژوهشگران قرارگرفته است .این م موعه شامل  101مصاحبه م باشد که از این تعجداد 13

معاون نخست وزیر

آرشیو تاریخ شفاه بنیاد در موضوعات گوناگون؛ نظجام آمجوزش وپجرورش ،اهجداف و سیاسجتهجا

نخست وزیر

 .2.2مجموعه تاریخ شفاهی بنیاد

خاندان سلطنتی و دربار

نمودار  :2فروان مصاحبه شوندگان بر اساس سوابق اجرای و مدیریت
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زن و  71مرد م باشند .تعداد اندک این م موعه به این دلیل است کجه متجون مصجاحبههجا زبجان
انگلیس و نیز دارا محدودیت زمان در آن گن انده نشده است .الزم به ذکر است که برا بررسج
و تحلیل برنامه تاریخ شفاه بنیاد این م موعه مبنا قرارگرفته است.
دستاندرکاران بنیاد در ت شاند بهصورت موضوع نیز بخش از خاطرات و مشجاهدات برنامجه-
ریزان ،مدیران و م ریان بخخها دولت و خصوصج کجه در برنامجهریجز و اججرا طجرحهجا
عمران ایران در دوران پهلو نقش اساس ایفا کردهاند را تحت عنوان «م موعه توسجعه و عمجران
ایران» منتشر نمایند .تاکنون از این م موعه11م لد به ویراستار غ مرضا افخم تنظجیم و چجا
شده است .در اولین مرحله کتا «عمران خوزستان» در سال  1774منتشر شد .سپ

در بین سجال-

ها  ،1779-2002کتا ها «برنامه انرژ اتم ایران ،ت شها و تنخها»« ،تحول صنعت نفجت
ایران»« ،برنامهریز عمران و تصمیمگیر سیاس »« ،صنعت گاز ایران ،از آغاز تا آستانه انقج

»،

«صنعت پتروشیم ایران»« ،سیاست و سیاست گذار اقتصاد در ایران »1340-1330و «جامعجه،
دولت و جنبخ زنان ایران» در دو جلد ،خاطرات عبدالرضا انصار »« ،یادداشتها فواد روحان » از
سو بنیاد منتشر گردید.
 .2.2تحلیل ساختاری مصاحبهها

مصاحبهها در دو مرحله ان ام شده اسجت .نخسجت مصجاحبه کننجده بجر پایجه آگجاه هجا و دادههجا
گردآور شده و با همکار مصاحبه شونده به مرور پیشینه و مراحل خاص از زندگ راو پرداخته و
در مرحله دوم مصاحبه اصل با پرسخها اساس مطرح شده است.
مهمترین شاخصه تمام مصاحبهها ،فرد محور بوده است .دیگجر ایجنکجه فراموشج رویجدادها
ناش از کهولت سن راویان در یادآور خاطرات قابل تشخیر است .پرسخها مصاحبه کننجدگان
از نظم و تربیت منطق و تاریخ برخوردار نیست .نبود بودجهبند صحیح در زمان مصاحبه مشجهود
است .م ریان طرح به مستندساز روایتها نپرداختهاند و از منابع مکمجل بهجره نبجردهانجد .ناآگجاه
مصاحبه کنندگان از تاریخ معاصر ایران در طرح نکردن پرسخها کلید و چجالخ برانگیجز دخیجل
بوده است و حت آنها از تناقضگوی روایان غفلت کردهاند .پراکندهگجوی و نجامفهوم بجودن برخج
جم ت و ناهماهنگ در مطالب و عدم رعایت ترتیب زمان روایتها و حاشیه رو در بیشتر روایت-
ها مشاهده م شود.
باوجود آسیبها یادشده برنامه تاریخ شفاه بنیاد؛ فضجا عمجوم حجاکم بجر سیاسجت عصجر

خود مشتمالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران ننن
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پهلو  ،نقخ دربار در وقایع ،ارائه تصویر از رججال آن عصجر ،بیجان واقعیجتهجای از درون هیئجت
حاکمه ،آگاه از برنامهها اقتصاد  ،پیدایخ زمینه ها نارضایت مردم و وقوع انق

اسج م را

تشریح م نماید.
 .2انقالب اسالمی در برنامه تاریخ شفاهی بنیاد
 .1.2رویکردها

در بررس متون تاریخ شجفاه بنیجاد ،پیرامجون انقج

اسج م رویکردهجا متفجاوت از مصجاحبه

کنندگان و مصاحبه شوندگان در تحلیل این رخداد به چشم م خورد .در نخستین رویکرد کارگزاران و
وابستگان به رژیم پیشین م کوشند از نگاه خود ،صرفا زمینههجا سجقوط حکومجت پهلجو را و نجه
پیروز انق

اس م را مورد بررس و تحلیل قرار دهند .تا آن ای که یک از مصجاحبه کننجدگان

خود به این نکته اذعان داشته و اینگونه مقصود و هدف طرح برنامه تجاریخ شجفاه بنیجاد را آشجکار
م نماید:
«من دربار انقالب فکر میکنم این انقالبیون نبودند که پیروز شدند ،بلکه رژیرم
بود که شکست خورد ،رژیم شاهنشاهی بود که به هرتقدیر شکست خروردن مرن
کوشش میکنم درک کنم که رژیم شاهنشاهی چگونه شکسرت خرورد یرا قرادر
نشد با قدرت انقالب مقابله کند و یا در مقابل انقالب قدرت خود را حفظ کنرد»
(هاشمی نژاد)111 :1 ،1882 ،ن

و از سو دیگر مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان با کاربرد عناوین چون «بلوا یجا شجورش»
(معتمد « ، 939 :1 ،1793 ،فتنه» (رشت « ، 971 :3 ،1792 ،اتفاق شوم» (عصجار، 971 :4 ،1794 ،
«اغتشاش» (فرخان« ، 201 :3 ،1793 ،رویداد غم انگیجز» (گلسجتان 194 :3 ،1793 ،بجرا انقج
اس م  ،ضدیت و مخالفت خود را با این رخداد ابراز نمودند .بنابراین گرایخهجا جانبدارانجه در ایجن
برنامه کام مشهود و آشکار است و اینکه بتوان قضاوت عادالنجه و واقجع بینانجها از ایجن طیجف از
مصاحبهها دریافت نمود ،انتظار سخت است .چنانکه دکتر اکبر اعتماد بیان م کند« :فکر مج کجنم
که هیچکدام از ما به اندازه کاف فاصله با این وقایع نداریم که بتوانیم قضاوت کنیم» (اعتماد:1792 ،
 . 141اما بااین وجود دادهها ارائهشده توسط آنان برا تحلیل جامع از وقایع عصر پهلجو و علجل
انق

اس م در کنار سایر منابع موجود راهگشاست.
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رویکرد دوم مصاحبه شوندگان بر این ادعا تکیه دارد که «انق

ایران دقیقجا ملجل هجر انقج

دیگر و حادثه مشابه ایست که در جاها دیگر دنیا اتفاق افتاده» اسجت (احجرار . 293 :1 ،1793 ،بجر
این اساس م کوشند که انق
آوانگاردیزم انق

اس م ایران را ادامه انقج

هجا قجرن بیسجتم و ناشج از «ججو

جهان سوم » (آشور  109 :1 ،1770 ،معرف نمایند و ایجن رخجداد را بجه یجک

حادثه معمول و شایع در قرن بیستم تقلیل دهند که «همیشه رژیمها پادشاه منقرض شدهانجد و
جایشان رژیم جمهور آمده» است (باهر . 39 :2 ،1793 ،
باوجود شواهد و دالیل در تأیید تمایز انق

اس م از سایر انق

هجا و نیجز اعترافجات صجریح

بسیار از صاحب نظران بین الملل در این زمینه ،برخ از راویان در برنامه تجاریخ شجفاه بنیجاد بجا
ارائه تحلیلها سطح و کم وزن خویخ با تأکید بر تشابه انق

ایران با سایر انق

ها ،سع در

کاستن از بها واقع آن دارند.
تدا اسکاچپل 1که تحقیقات گستردها درباره انق
تمایز انق

اس م با سایر انق

ها فرانسجه ،روسجیه و چجین دارد؛ پیرامجون

ها معتقد است که انق

ایران از بعض چیزها خج ف قاعجده و

غیرعاد م نمود که سبب شگفت صاحبنظران و متخصصین انق
و را در بررس مقایسها  -تاریخ انق
انق

ایران را از نوع انق

ها سیاس م نویسد« :انق

ها گردید .حت پیخبین ها

ها فرانسه ،روسیه و چین را به چالخ کشیده است .او

اجتماع م خواند و در تمایزگذار این نوع انق

ها با سایر انق

-

ایران چنان آشکارا متک بر توده مردم بود و چنان دگرگون کجامل

در روابط اجتماع  -فرهنگ و اجتماع  -اقتصاد پدید آورد که بیشتر با الگو انق بات اجتماع
بزر تاریخ انطباق داشته تا با یک انق

صرفا سیاس که در آن تنها نهادها حکومت دگرگون

م شوند» (اسکاچپول. 117-120 :1392 ،
 .2.2مبانی نظری

ماهیت و روش برنامه تاریخ شفاه بنیاد و نیز جایگاه علم و سیاس گوناگون مصاحبه شوندگان به
گونها است که نم توان انتظار داشت روایتها از چهارچو نظر روشن سود جسجته باشجند .امجا
ازآن ای که در خاطرات به بررس اجمال دالیل سقوط رژیم پهلو و وقوع انق

اس م پرداختجه

شده است ،م توان یافتهها تحقیق را بر اساس تأکید و اهمیت ازنظجر راویجان در نظریجههجا زیجر
گن اند:
1 .Theda skacpol
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 .3.2.1تحلیلهای مبتنی بر «تئوری توطئه»

مصاحبه شوندگان در تحلیل سقوط رژیم پهلو بیشترین تأکید را به نقخ و توطئجه عوامجل خجارج
م دهند و در فرازها متعدد از خاطرات خود از توطئه دولتها آمریکا ،شورو  ،انگلجی  ،نقجخ
شرکتها نفت و همراه رسانهها خارج با دولتها متبوع خود سخن م گویند.
غ مرضا افخم پیرامون نقخ آمریکا م گوید« :نظام سیاس آمریکا به این نتی ه رسیده اسجت
که پادشاه ایران مخل منافعخ در ایران هست ،درحال که خود ایجران اهمیجت خیلج زیجاد دارد
بنابراین م شود این را تغییر داد و دگرگون کرد» (افخم . 41 :1793 ،
سیدحسین نصر انق

ایران را نتی ه احساس خطر کشورها اروپا غربج از افجزایخ قجدرت

اقتصاد ایران و نیز ت شها شورو برا تغییر در ژئوپلیتیک غر آسجیا و از بجین بجردن ارتجخ
ضد کمونیست ایران م داند (نصر . 137-110 :1792 ،برخ دیگر نیز به نقخ شجرکتهجا نفتج
اشاره م کنند؛ افزایخ بها نفت در اثر تشکیل اوپک به دستور شجاه شجرکتهجا نفتج و ممالجک
اقتصاد دنیا را در شرایط وخیم قرار داد .این امر زمینهساز برنامهریز آنها برا سقوط رژیم شاه
گردید (فرخان . 237 :3 ،1793 ،چراکه «کارتلها نفت به خاطر منافع خودشان نم خواستند یجک
ژاپن دوم در آسیا باشد» (پهلو . 41 :1792 ،
در نقد این ادعاها راویان کاف است که به فرازهای از خاطرات عل امینج و داریجوش همجایون
اشاره کرد .امین بیان م کند« :این افکار ناخوش ماست ،چون همه از خود ایشان [شجاه گرفتجه کجه
اگر خارج بخواهد این طور شود و آن طور م شود ،این حرفها کدام است اگر واقعا در خود مملکت
عوامل مخالف نباشد خارج هیچ وقجت نمج توانجد اسجتفاده کننجد» (امینج  . 31 :1793 ،داریجوش
همایون نیز این گونه تفکرات برخ از سلطنتطلبان را ناش از این م داند که برخج از آنجان میجان
سقوط رژیم پهلو و کاست ها و متصور خود هیچ گونه ارتباط متصور نیسجتند و بجا اصجرار درصجدد
جمعآور دلیل و بینه هستند برا اینکه این انق

را نتی ه یک توطئه خارج معرف نماینجد کجه

هیچ ربط به ملت ایران و خودشان ندارد (همایون. 33 :1792 ،
 .2.2.1تحلیل بر پایه نظریه توسعه شتابان

گروه از کارگزاران نظام پهلو معتقدند که انق

اس م ایران درنتی ه مدرنیزاسجیون و حرکجت

شتابان رژیم به سو توسعه صورت گرفت .غ محسین جهانشاه  ،وزیر بازرگان عصر پهلجو دوم،
بیان م کند« :به تدریج این فکر پیدا شد که باید مملکت به یک نوع صنعت شدن رو بیاورد .ایجن
کارها شروع شد اما در این کارها یک مقدار شتا زدگ وجود داشت .یعن بعضج از دسجتگاههجا یجا
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بعض پروژه ها حاک از این بود که به هر قیمت باید یک واحد صنعت بوجود بیاید  ...که خو بایجد
قبول کرد که یک مقدار پایهها صنایع بد بود .اما به علت اینکه به هر نوع باید بوجود بیایجد مسجئله
پیخ بین خودکفائ آن صنعت ازلحاظ ساخت در داخل به اندازه کاف موردتوجه قجرار نمج گرفجت»
(جهانشاه . 292 :3 ،1797 ،
طاهر ضیائ نیز که در کارنامه خود معاونت وزرا اقتصاد و صنایع و ریاست اتاق بازرگجان را در
سالها  34-39دارد در این زمینه عنوان م کند که با افزایخ درآمدها نفت دولت هویجدا اصجرار
زیاد به توسعه داشت .درحال که زیرساختها و امکانات الزم برا توسجعه بیشجتر در ایجران فجراهم
نبود .کمبود ظرفیت بنادر ،راه ،نقر سیستم حمل ونقل ،کمبود سیمان مهمترین موانع بجرا توسجعه
بیشتر بودند .درنتی ه موجب ات ف سرمایه کشور گردید (ضیائ . 419 :4 ،1799 ،
بنابراین آنچه در فرایند توسعه ایران در دههها  40و  30شمس از سو رژیم پهلجو محاسجبه
نگردیده بود ظرفیت ها موجود در جامعه برا پذیرش این توسعه و نوساز بود که سران ام من جر
به سقوط رژیم گردید(بن احمد ،1793 ،ج. 443 :2
از دیگر معایب فرایند توسعه در ایران ،عدم توازن میان بخخها مختلف اقتصجاد و اجتمجاع
بود .اهتمام ویژه رژیم به فعالیتها صنعت باعث شد که «کارها کشاورز یک مقدار جا خورد
یعن آن طور که باید به آن رسیدگ نشجد» (پهلجو  14 :1793 ،و صجرفا منظجور از توسجعه ،رشجد
اقتصاد کشور بود و کمتر به رشد اجتماع و دانخ سیاس مجردم و جنبجههجا فرهنگج و سجنت
توجه م شد (یگانه 709 :9 ،1792 ،و اعتماد. 141 :1792 ،
 .1.2.1نظریه انتظارات فزاینده

جیمز دیوی
انق

در تحلیل وقوع انق

ها وجهه ا روانشناسجانه را موردتوججه قجرار مج دهجد و عامجل

را نگرش افراد به عالم خارج معرف م کند .و معتقد است رشد اقتصاد طجوالن در یجک

کشور موجب افزایخ انتظارات م شود و رکورد و عقبگرد کوتاهمدت پ

ازآن موجب ای اد فاصجله

زیاد بین انتظارات و دستاوردها م شود .این فاصله تحملناپذیر آثجار روانج را بجه همجراه دارد کجه
زمینهساز انق

است (ملکوتیان. 111-127 :1391 ،

برخ از چهرهها وابسته به جریان سلطنتطلب با توسل به این نظریه ت ش نمودهاند انقج
اس م را بر مبنا این نظریه تفهیم نمایند .اکبر اعتماد ،رئی
پهلو  ،شرایط روان حاکم بر جامعه پیخ از انق

سازمان انجرژ اتمج ایجران در دوره

را چنین توصیف م نماید:
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«شا را مسئو تمام کمبودها و ناکامیهای مملکت دانسرتند و متسسرفانه خرود
اعلیحضرت هم این آتش را دامن می زدند باآنکه در هر مورد به ملت ایران مری-
فرمودند که همه چیز باید داشته باشید ،همه چیز باید بره شرما بردهیم و پرن
سا دیگر اینطور خواهید بود ،سه سا دیگر اینطور خواهید بودن در قبرا آن
توقعات وسیعی که در ملت ایران ایجاد کردند و با داشتن دستگا دولتی نسربتا
ضعیف ننن آن قدرت را که نزم بود بره نیرات اعلیحضررت تطبیرش داشرته باشرد
نداشتن بنابراین بیش ازپیش شا در مقابل ملت قررار گرفرت و ملرت در مقابرل
شا و زمینه ناراحتی ایجاد شدن یکی از عوامل که به نظر من خیلی مهم است و
روی آن دقت نشد این بود» (اعتماد)141 :1882 ،ن

بنابراین درنتی ه افزایخ درآمدها نفت و برنامهها بلند پروازانه رژیم پهلو در جهت توسعه،
بدون توجه به امکانات و زیرساختها اقتصاد و فرهنگ  ،یک جامعجه بجه شجدت مصجرف کننجده
بوجود آمد که نه تنها با سنتها مصرف فاصله زیاد داشت ،بلکه میان میجزان افجزایخ مصجرف بجا
درآمد مل تعادل نبود .حکومت با خواستهای روبه رو شد که تجوان پاسجخگوی بجه آن را نداشجت
(جهانشاه  . 292 :1797 ،چنانکه در هر «طبقها که شما م دیدید و صحبت م کردید یک زیاده-
طلب بود» (ابتهاجسمیع . 221 :1 ،1794 ،
 .3.2.1رهیافت چندعلتی

سیدحسین نصر در مصاحبه با بنیاد معتقد است که بر اساس اصل فلسجف علجت و معلجول م صجدرا
«وقت تمام علل برا یک معلول تحقق یافت آن معلول تحقق پیدا م کند ول اگر بعض از علجل
وجود داشته باشند ول بعض از علل دیگر یا حت یک دانه از آن علل هم وجود نداشته باشد معلجول
تحقق پیدا نم کند» .در تحلیل انق

ایران باید به این اصل توجه کرد و تحلیلهای کجه بجر یجک

علت یا دو علت یا سه علت تمرکز دارند ،ناقر هستند« .به نظر بنده تمام علل مختلجف بجاهم جمجع
شد برا اینکه یک پدیدار به این بزرگ به وجود بیاید و من اینها را دانهدانه تحلیجل مج کجنم اوال
نهفقط عوامل داخل ایران برا این انق

کاف بود و نه فقجط عوامجل خجارج آن» (نصجر:1792 ،

. 139
رهیافت چندعلت  ،هرچند که در تحلیل یک رخداد بر عوامل مختلف تأکید دارد و از بزرگنمجای
یک یا دو علت م پرهیزد ،اما آفت کل گوی و سطح نگر این رهیافت را تهدید م کند .در اینکه
علل و عوامل مختلف در وقوع انق

مؤثر بودهاند تردید نیست ،مسئله این است که کدام علت و
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به چه میزان بیشترین اثر را در وقوع انق

داشته است.

 .4علل و زمینههای سقوط حکومت پهلوی

چنانکه گذشت ،یک از اهداف بنیاد در برنامه تاریخ شفاه  ،بررس علل و عوامل زمینجهسجاز سجقوط
رژیم پهلو است؛ بنابراین مصاحبهگجران سجع در کالبدشجکاف عصجر پهلجو و کشجف نجواقر و
کاست ها رژیم پیشین برآمدهاند .عوامل که در این برنامه به آنها اشاره شده را مج تجوان در سجه
بخخ سیاس  -ادار  ،اقتصاد و فرهنگ  -اجتماع گن اند.
 .1.4عوامل سیاسی  -اداری
.3.3.3شاه

با بازگشجت محمدرضاشجاه پج

از کودتجا  29مجرداد  1332بجا کمجک آشجکار امریکجا و انگلجی ،

مشروعیت رژیم دیگر امر قبول و مسلم نبود .بنجابراین مخالفجت بجا شجاه از همجان ایجام آغجاز شجد.
درنتی ه حکومت برا جبران فقدان مشروعیت به اقدامات متعدد از تمرکز قدرت ،سرکو یجا ججذ
مخالفان دست زد (همایون . 31-32 :1792 ،پ

از کودتا «شاه کم کم تبدیل شجد بجه رژیجم یعنج

رژیم در وجود شاه شکل گرفت ،شاه خودش را به اصط ح در موضع قدرت کامل قجرار داد» (احجرار،
 293 :1 ،1793و به عبارت «نقطه عطف تمام وقایع مملکت» گردید (اعتماد. 142 :1 ،1792 ،
ارتشبد رضا عظیم دلیل تمرکز قدرت در شخر شاه را عدم اطمینان و به مجردان سیاسج و
شخصیتها مملکت م داند که شاه «ناچار به خاطر ن ات کشور و رفاه ملت ایران امور مملکجت را
زیر نظر مستقیم خود گرفتند» (عظیم  . 11 :1770 ،غ مرضا افخم نیز معتقد است که دولتها در
زمان فقدان نهادها الزم برا تحقق دموکراس و نیز افزایخ تولید در زمان توسعه و رشد گجرایخ
به تمرکز قدرت دارند و در ایران نیز چنین مدل اتفاق افتاد و نظام سلطنت را بجه نظجام ادار خیلج
نزدیکتر کرد (افخم  . 22 :1 ،1792 ،بدین گونه برخ از بازیگران عصر پهلو بجه دفجاع و توجیجه
تمرکز قدرت در شاه و رژیم استبداد و برم خیزند و آن را نتی ه طبیع دوره در حجال توسجعه
جوامع ،در جهت منافع ملت و تحقق دموکراس واقع جلوه م دهند.
بدین گونه محمدرضاشاه ارکان نظام سیاس  -ادار پهلو را زیر نظجر مسجتقیم خجود داشجت.
نخست وزیر رئی

دفتر شاه بود (گودرز  991 :3 ،1793 ،و وزراء متعهجد بجه پاسجخگجوی و طجرح

مسائل با او بودند ع وه بر آن بر سازمانها و شرکتها دیگر نیز نظارت داشتند (گجودرز ،1793 ،

خود مشتمالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران ننن



181

 922 :3و رشت  . 993 :3 ،1792 ،مصباح جالینوس از اعضا هیئت مدیره شرکت مل نفجت ایجران
م گوید:
«رئیس حقیقی شررکت نفرت اعلیحضررت برودن عرر

مریکرنم کره روزهرای

چهارشنبه ،دکتر اقبا می رفرت خردمت اعلیحضررت و مرا بررای کارهرایی کره
داشتیم گزارشهای شرف عرضی تهیه میکردیم ،میرفت پریش اعلیحضررت و
تمام برایش می خواند ،اعلیحضرت هم یکی یکی دستور میداد ،آن وقرت دکترر
اقبا میآمد میگفتش به عر

مبارک شاهنشا رسید امر و مقرر فرمودند کره

چنین کنید و ما عین آن را عمل میکردیم» (جالینوس)71 :3 ،1888 ،ن

از سو دیگر شاه در بسیار از حوزهها به ویژه امور نظام  ،سیاست خارج و امجور مربجوط بجه
نفت و پروژهها و طرحها خیل بزر نقخ مرجعیت در تصمیمگیر داشجتند (گجودرز :3 ،1793 ،
 993؛ که این یک از دالیل نابسامان امور بود که بدون مطالعجه و بررسج جوانجب امجر تصجمیمات
گرفته م شد (همایون . 49 :1792 ،دیگر آنکه کنارگذاشتن سیاستمداران کهنهکجار و بات ربجه(ابتهاج
سمیع  219 :1 ،1794 ،در فقدان منوچهر اقبال و اسداهلل علم (نصجر 111 :1792 ،و عجدم پجذیرش
مشاوران جدید از سو شاه (اردالن ، 337 :1 ،1792 ،و را منزو و متزلزل در امجر تصجمیمگیجر
ساخت و مزید بر آن بیمار و وضعیت جسم شاه قدرت اراد و تصمیمگیر را از و سجلب کجرد
(اعتماد ،131 :1792 ،آتابا  ،92 :1 ،1792 ،هاشجم نجژاد103 :9 ،1792 ،و ،334ورهجرام:9 ،1797 ،
 ،433طوفانیان ،1021 :4 ،1797 ،افشجار ،339 :1 ،1799 ،اردالن ،340 :1 ،1792 ،یگانجه:9 ،1793 ،
 ،717امین  ،29 :1793 ،نصر. 113 :1792 ،
اگرچه برخ کوشیدند که شیوه حکومت دیکتاتورانه و آمرانه شاه را رد بکنند و ادعا دیگران بجه
این امر را با هدف فرار از مسئولیت فرد عنوان کنند (محقق  ، 414 :1 ،1797 ،اما تمرکز قجدرت در
شاه ،مرجعیت در تصمیمگیر و تصمیمساز در کنار انتقادناپذیر (ایزد  ، 733 :1 ،1794 ،تزلجزل
ناش از بیمار سبب گردید که بسیار از کارگزاران رژیم پهلو  ،مهمترین عامجل ضجعف و سجقوط
رژیم را شخر محمدرضا شاه معرف نمایند.
.2.3.3وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا

پ

از سال  1332محمدرضاشاه برا حفظ ایران و سلطنتخ بیخ از آنکه به مردم و عوامل خارج

تکیه داشته باشد به حمایت قدرتها غرب به ویژه آمریکا متکج بجود (گجودرز . 917 :3 ،1793 ،
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رژیم وابسته به آمریکا بود و به نظر برخ «بزر تجرین اشجتباه شجاه در وابسجتگ اش بجود و همجان
وابستگ بود که شاه را شکست داد» (بن احمد . 412 :2 ،1793 ،زیرا که قدرت تصمیمگیر درست
و بهموقع را از او گرفت (سپهر . 792: 3 ،1771 ،
 .1.3.3ضعف و تحجر ساختار دیوان ساالری

برخ دلیل این واژگون را در عدم تحجول در نظجام سیاسج  -ادار و دسجتگاه بوروکراسج عصجر
پهلو م دانند .در عصر پهلو نظام اجتماع ایجران از جنبجههجا گونجاگون اقتصجاد  ،فرهنگج ،
آموزش  ،دگرگون گردید در مقابلخ ساختار دیوان ساالر کشور عقب مانده و متح جر بجاق مانجد.
عبدالم ید م ید  ،رئی

سازمان برنامه وبودجه در سالها  ،31-31در این خصوص چنجین بیجان

م کند:
«عوامل اقتصادی وجود داشت ،عوامل اجتماعی وجود داشت و عوامرل سیاسری
وجود داشت ولی آنچه به نظر من علت اصلی پاشید شدن آن دستگا و به هرم
ریختن نظام اداری و سیاسی مملکت شد ،این بود که ایرانی که در سرا 1343
ننن درآمد سرانهاش در حد  123یا  133دنر بود با همان سیستمی ادار کرد که
درآمد سرانه افرادش  2233دنر شد بود»ن وی ادامه مریدهرد کره چهرارچوب
محتوایی نظام اجتماعی از قبیل افرزایش درآمرد سررانه ،کراهش فقرر ،افرزایش
جمعیت از  21به  37میلیون نفر با ترکیب جمعیتی  13درصرد زیرر  17سرا ،
افزایش جمعیت شهرنشین حدود  43تا  41درصد ،کاهش نرخ بیسوادی از 83
درصد به  73درصد تغییر کرد بود و به دنبا آن سازمان اداری کشور نیازمنرد
تغییر بودن بنابراین «ایران چون چهارچوب مردیریتش عرو

نشرد برود ازهرم

پاشید شد» (مجیدی)138-113 :7 ،1882 ،ن از جهت دیگرر برا ضرعف نظرام
مرردیریتی و بوروکراسرری کشررور رژیررم پهلرروی از پشررتیبانی نیروهررای سرراخته
وپرداخته خود نیز محروم گردید و نتوانست از توان و ظرفیت آنها برای حفرظ
سلطنت بهر مند گردد (افخمی)23 :1882 ،ن
 .3.3.3عدم مشارکت مردم در امور

یک از عوامل که مردم را در مقابل دولت قجرار داد ،رفتجار پدرسجاالرانه دولجت بجود (اعتمجاد:1792 ،
 . 144حالآنکه مردم در اثر رشد سریع اقتصاد  ،از قدرت اقتصاد متمتع گردیده بودند اما تجومم بجا
آن ،قدرت سیاس و حق مشارکت را طلب م کردند (نصر . 111 :1792 ،رژیم برا مردم شخصجیت
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قائل نبود (سپهر  792 :3 ،1799 ،و نقخ آنها را در اداره امجور بجه حجداقل رسجانیده بجود (یگانجه،
 . 717 :9 ،1792اگرچه رژیم ت ش م کجرد کجه نمایشج از دموکراسج را بجا انتخابجات م لج

و

ان من ها شهر به صحنه بیاورد ول به اذعان م ریان «انتخابات هیچ وقجت انتخابجات واقعج آزاد
نبود» (شهمیرزاد  237 : ،4 ،1771 ،دولتها هم سع م کردند که در امر انتخابات اعمالنظر کنند
(یگانه. 943 :9 ،1792 ،
.4.3.3حزب رستاخیز

در ضرورت ای اد نظام تک حزب آورده اند که بسیار از جوامع پیشرفته دنیا با یجک دوره سیاسجت-
ها متمرکز ،دولتها مقتدر تشکیل دادند که به زور یا به زبان خوش علیرغم میل جامعه ،آن را
به سمت توسعه و ترق پیخ بردند و بعد از نیل به مقصود ،گجرایخهجا دموکراتیجک در آن جوامجع
شروع شد .مدافعان تشکیل حز رستاخیز معتقدند که بر مبنا چنین نظریها تأسی

این حز در

روز  11اسفند  33توسط شاه اع م گردید .انتظار م رفت که حز رستاخیز در جامعجه ایجران مقدمجه
نظام چندحزب یا دوحزب ایده آل گردد و منته به افزایخ مشارکت مردم در امجور و انتقادپجذیر
نظام بدون هرگونه تلق خرابکار شود (همایون. 39 :1792 ،
اصول حز رستاخیز؛ اعتقاد به رژیم شاهنشاه  ،قانون اساس و اصول انق

سفید بود« .همه

ایران ها عضو حز رستاخیز بودند مگر اینکه کس م گفت :مجن نیسجتم» (بجاهر . 49 :2 ،1793 ،
اگرچه رژیم به دنبال این مقصود بود که خأل میان حکومت و مردم را یک نحو از میان بردارد ،امجا
نشانهها ناکارآمد آن از میانه راه پدیدار گشت (باهر  . 49 :2 ،1793 ،عدم توجه ججد بجه ایجن
حز و تضعیف آن توسط شاه ،نامشخر بودن نقخ حز و رابطهاش با حکومت و تغییرات ناگهان
در رهبر آن ازجمله عوامل ناکارآمد حز رستاخیز بود (همایون. 39 :1792 ،
.4.3.3ساواک

سازمان اط عات و امنیت کشور (ساواک ؛ مهمترین سازمان اط عات و امنیت رژیم پهلو بود کجه
با حمایت و هدایت مستشار دولتها آمریکا ،انگلی

و اسجرائیل تشجکیل شجد (قجدر 9 :1791 ،و

محقق « . 413 :1 ،1797 ،حفظ و حراست مملکت» مهمترین مأموریت سجاواک بجود .امجا برخج از
کارگزاران عصر پهلو بر این عقیدهاند که سقوط پهلو درنتی ه انف ار از داخل به وسیله سجازمان-
ها اط عات رقم خورد که عملیات با برنامجه و حسجا شجده بجود و مجردم در آن نقشج نداشجتند
(جندق  41 :3 ،1793 ،و برومند 329 :2 ،1793 ،و چنین شواهد را برا تایید ادعا خجود مطجرح
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م نمایند؛ مل باوجود نظارت مستقیم ساواک بر مطبوعات ،حمله روزنامهها ایران به جشن و هنجر
شیراز «نم توانست بدون صحه سجازمان امنیجت باشجد» (صجفار  . 319 :4 ،1793 ،عج وه بجر آن،
ایرادات و خطاها دیگر چون وجود شکن ه در بازداشتگاهها ساواک (علجو کیجا، 132 :1792 ،
سیاستها غلط آن سازمان در برخورد با مخالفان (شایگان 190 :4 ،1797 ،و عدم کنترل م جار
ارتباط آنها با [امام خمین (جفجرود  ، 191 :3 ،1797 ،خجروج از وظجایف قجانون خجود برومنجد،
 ، 339 :2 ،1793سوءاستفاده شخص از قدرت ،فسجاد مجال (رامبجد ، 919 :3 ،1793 ،وابسجتگ بجه
سازمان ها امنیت اسرائیل و آمریکا (نصر ، 119 :1792 ،عدم اط ع رسان اوضاع کشور به مقامات
مسئول (ابتهاجسمیع  ،209 :1 ،1794 ،ذوالفقار  ، 941 :3 ،1797 ،تمرکز بر گروههجا چج گجرا و
ناآگاه از فعالیت جریان اس مگرا (شجایگان 191 :4 ،1797 ،را بجه سجاواک نسجبت مج دهنجد کجه
زمینهساز ای اد مقاومت در مردم و سران ام سقوط رژیم گردید.
 .4.3.3ارتش

محمدرضاشاه پهلو همانند رضاشاه با تقویت ارتخ و نیروها مسلح درصدد تقویت و تلبیت پایجه-
ها قدرت خویخ برآمد (آبراهامیان117 :1372 ،و  . 333با این تفاوت کجه کجارکرد ارتجخ در دوره
رضاشاه برا حفظ امنیت داخل بود اما ارتخ محمدرضاشاه یک ارتخ بجین المللج بجود کجه بجرا
برقرار نظم و امنیت داخل تربیت و آموزش ندیده بود« .اعلیحضرت نم خواسجت بگویجد کجه مجن
برا سیکیوریت داخل مملکتم احتیاج به ارتخ دارم ،به همین دلیل هم هیچ کدام اینهجا را آنطجور
تربیت نکرده بود که وارد یک شهر م شوند ،تو گوش این بجزن ،تجو گجوش آن بجزن و نظجم را
برقرار کن .هیچ کدام ما اینجور نبودیم» (اردالن . 341 :1 ،1792 ،نقجخ ارتجخ در سجقوط رژیجم
پهلو را در سه مقوله بیان م کنند :وابستگ ارتخ به شاه ،بودجه ارتخ و تعلل ارتخ در برخورد بجا
مخالفان.
احتمال کودتا توسط ارتخ (طوفانیان 790 :4 ،1797 ،محمدرضاشاه را چنان متوهم ساخته بجود
که برا جلوگیر از این اتفاق ساختار فرمانپذیر در ارتخ را دگرگون ساخت (طوفانیان:4،1797 ،
 1042و اردالن 342 :1 ،1797 ،و نقخ پدرساالرانها را برا ارتخ ایفا نمود .شاه هدایت ،رهبر ،
آمادگ رزم  ،آمادگ عملیات  ،تأمین آموزش ها تخصصج و نظجام ارتجخ را زیجر نظجر داشجت
(عظیم . 9 :1770 ،
شاه که نظامیان را مهمترین پشتیبان نظام سلطنت م دانست برشمار آنها مج افجزود و نفجرات
ارتخ را از 200000نفر در سال  1342بجه  410000نفجر در سجال  1331رسجاند« .همچنجین بودججه
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برابر شجدن قیمجت نفجت ،بجه  9.3میلیجارد دالر در سجال  1333رسجاند» (آبراهامیجان. 333 :1372 ،
عبدالم ید م ید در خصوص بودجه و مخارج زیاد ارتخ بیان م کند« :واقعیت امر اینست که این
بودجه نظام خیل سنگین است و مناسب این مملکت و مناسب این بودجه نیست و این اسجت کجه
گرفتار اصل است» (م ید . 101 :1 ،1792 ،
انتقاد دیگر که بر ارتخ شاهنشاه وارد م کنند ،تعلل ارتجخ در برخجورد بجا مخالفجان اسجت.
کارگزاران عصر پهلو یک دلیل این امر را ناش از دستور مؤکد شخر شاه بر ممنوعیت تیرانجداز
و کشتار مردم م دانند (ورهرام ،492 :9 ،1797 ،رامبد910 :3 ،1793 ،و ، 914افشار،323 :1 ،1799 ،
آتابا  ،90 :1 ،1792 ،اردالن 340 :1 ،1792 ،و نویس  . 317 :9 ،1793 ،علت دیگر آن را خروج شاه
– فرمانده کلقوا  -از ایران عنوان م کنند (امین  27 :1793 ،و اینکه بخش از فرماندهان ارتخ
«فکر م کردند که اعلیحضرت ممکن است باز خودشان یک قول و قرار داشته باشند و اگر اینهجا
دخالت به آنچنان بکنند باز برنامه اعلیحضرت خنل بشجود» (نویسج  . 317 :9 ،1793 ،بجدینگونجه
احتمال دخالت نیروها خارج و وجود یک عملیات محرمانه نیز در ب تحرک ارتخ موثر افتاد.
اکبر اعتماد که شگفت زده از چنین دستور – عدم خشونت در مقابل مردم  -است م گوید که
شاه «در عرض این س وهفت سال بارها اتفاق افتاد که م بور شدند خشونتهای بکنند برا اینکه
پایهها قدرت را نگاهدارند ،ول نم دانم چرا یک دفعه در سال س و هفتم سلطنت به ایجن نتی جه
رسیدند که در مقابل ملت ایران هیچ نوع قدرت نباید به خرج داد» (اعتماد . 132 :1792 ،در پاسخ به
این سؤال برخ معتقدند که هدف شاه از آن دستور ،ت ش شاه برا حفظ سلطنت و تسهیل استمرار
سلطنت با ولیعهد بود (امین  34 :1793 ،و ضیائ  423 :4 ،1799 ،و آتابا . 97 :1 ،1792 ،
 .4.3.3قصور برخی از شخصیتهای سیاسی  -اداری

برخ از راویان برنامه تاریخ شفاه م کوشند که به گونها روایت کنند که کمترین نسبت با وقوع
انق

و سقوط رژیم پهلو داشته باشند و از سو دیگر چهره یا چهجرههجای را بجه عنجوان مقصجر

اصل در این واقعه معرف نمایند.
شاه ،فرح (افشار ، 344 :1 ،1799 ،هویدا (بن احمد ، 411 :2 ،1793 ،آموزگار (براسور:2 ،1794 ،
 ، 302ازهار (ابتهاج سمیع  ، 221 :1 ،1794 ،شریف امام (بن احمد ، 434 :2 ،1793 ،فردوسجت
(دشت  ،971 :3 ،1792 ،پهلو  ،42 :1792 ،قدر12 :1791 ،و 19و آتابا  ، 93 :1 ،1792 ،قره بجاغ
(قدر ، 19 :1791 ،مقدم (آتابا  93 :1 ،1792 ،از چهرهها هستند که بجه عنجوان مقصجر نجام بجرده
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شدهاند .البته برخ نیز معتقدند که نم توان یک نفر را به عنوان عامل سجقوط معرفج کجرد چراکجه
همه بازیگران عصر پهلو به یک نسبت در سقوط رژیم پهلو سهیم هستند (دولتشاه :3 ،1794 ،
 120و ابتهاج سمیع . 209 :1 ،1794 ،
 .4.3.3ایجاد فضای باز سیاسی

با رو کار آمدن کارتر در آمریکا و اجرا برنامهها انتخابات او تحت عنجوان حقجوق بشجر ،انتظجار
انعکاس آن سیاستها و برنامهها در حکومت پهلو « کجه عجادت کجرده بجود بجه تبعیجت از سیاسجت
آمریکا وابستگ به سیاست آمریکا» ،م رفجت (هاشجم نجژاد 334 :9 ،1792 ،و قریشج :3 ،1793 ،
 . 439دولت کارتر شاه را تحت فشار گذاشت که به ای اد فضا باز سیاسج و رعایجت حقجوق بشجر
اقدام کند .برخ سقوط رژیم را نتی ه این تبعیت و وابستگ م دانند[« :آمریکای ها یک طور بود
که فشار زیاد م آوردند برا لیبرالیزاسیون و هیومن رایت همان چیزهای که م دانید اص در ایران
با آن وضع که بود دموکراس غیرممکن بود همان طور که دیدید که بجه محجض اینکجه در را یجک
خورده باز کردند و لیبرالیزاسیون کردند ،دیگر همه چیز ملل سد که ترک خورده باشجد  ...آ همجه
چیز را برد» (پهلو . 39 :1792 ،
احمد احرار ،روزنامه نگار و سردبیر روزنامه اط عجات از قجدرت مطلقجه و متمرکجز شجاه ،نجاتوان
سازمان ادار و سیاس ایران برا اجرا یک برنامه تعدیل شده و عدم آمادگ جامعه ایجران بجرا
تعدیل را به عنوان دالیل عدم ضرورت ان ام فضا باز سیاس در کشجور مطجرح مج نمایجد (احجرار،
 234 :1 ،1793که سران ام دوگانگ استبداد و فضا باز سیاسج باعجث تضجعیف و سجقوط رژیجم
گردید.
 .2.4عوامل اقتصادی

چنانکه در صفحات پیشین گذشت بسیار از بازیگران عصر پهلو  ،مهمترین علت اقتصجاد رژیجم
پهلو را درحرکت توسعه شتابان عنوان کردند .ع وه بر آن بجه عوامجل اقتصجاد دیگجر از قبیجل
منابع نفت (آو ، 132 :1 ،1793 ،عدم توجه به بخخ خصوص از سجو دولجت (گجودرز 3 ،1793 ،
 ، 990:ت ملگرایج طبقجه ثروتمنجد (عصجار ، 131 :4 ،1794 ،افجزایخ تجورم (افخمج ،22 :1792 ،
جهانشاه  293 :3 ،1797 ،و ضیائ  ، 417 :4 ،1799 ،اص حات ارضج (سجپهر ، 791 :3 ،1799 ،
سهم اندک روستاها از درآمد ناخالر مل (بهار ، 491 :2 ،1799 ،عدم توجه به ظرفیتهجا توسجعه
در بخخ کشاورز (گودرز  ، 931 :3 ،1793 ،کمبود مواد غذای (ولیان ، 331 :9 ،1793 ،مهاجرت

خود مشتمالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران ننن



231

نیرو کجار از روسجتا بجه شجهر (گجودرز  ، 932 :3 ،1793 ،عجدم حمایجت از تولیدکننجدگان بخجخ
کشاورز (جندق  ، 241 :3 ،1793 ،فساد در قراردادها اقتصاد (اعتماد 131 :1792 ،و بن احمد،
 ، 419 :2 ،1793دخالت خاندان سلطنت در مقاطعه کار ها (ججالینوس 39 :3 ،1797 ،اشجاره مج -
کنند.
 .2.4عوامل فرهنگی  -اجتماعی
 .3.1.3نارضایتی طبقات مختلف

محمدرضا پهلو باوجوداینکه پایگاه مردم گسترده و فراگیر نداشت ،در اثر اقدامات اصج حگرانجه
انق

سفید ،زمینه ها دگرگون طبقات اجتمجاع ایجران را فجراهم سجاخت و خجود را از پشجتیبان

طبقات سنت جامعه که حام سلطنت بودند ،محروم ساخت (بن احمد. 439 :2 ،1793 ،
در دهه پن اه جمعیت شهر ایران از چهار طبقه؛ طبقه باال ،طبقه متوسط مرفه ،طبقجه متوسجط
حقوق بگیر ،طبقه کارگر تشکیل م شد (آبراهامیان . 330-334 :1372 ،باوجوداینکه اکلریت طبقجات
نسبت به گذشته از وضعیت اقتصاد خوب بهرهمند بودند اما در سالهجا پایجان حج
نارضایت از کارگر تا کارمند تا رئی

عصجیان و

اداره تا وزیر تا بازرگان تا صاحبان صنعت ،تحصجیل کجردههجا و

روشنفکران دیده م شد (اعتماد149 :1792 ،و ، 143غفار  747 :4 ،1794 ،و نصر. 112 :1792 ،
.3.1.3

نقش رسانههای داخلی

یک از عوامل که رژیم پهلو نتوانست از آن به خوب بهرهبردار کند رسانهها داخلج خجود بجه
ویژه رادیو و تلویزیون مل بود که موجب تضعیف پایگاه اجتماع نظام در بین مردم و ججدای آنهجا
گردید .برخ از کارگزاران رژیم پیشین معتقدند که دولت در زمینجه اطج عرسجان از فعالیجتهجا
ان ام شده ،پیشرفتها و دستاوردها حکومت به مردم اقدام ان ام نداد (گجودرز 934 :3 ،1793 ،
و مصدق  111-119 :1 ،1799 ،و به عبارت «اص تبلیغات نبود و اگر تبلیغات بود بر ضد خود مجا
م شد در مملکت خودمان» (پهلو . 93 :1792 ،
عدم توجه به نقخ آموزشج و فرهنگج تلویزیجون (پهلبجد ، 44 :2 ،1794 ،فقجدان تخصجر در
برنامهساز ها سیاس (محمود  ، 99 :9 ،1792 ،پخخ فیلم «انق

مکزیک» (گجرگین،1793 ،

 ، 113 :3خروج رادیو و تلویزیون از کنترل شاه (طوفانیان 1021 :4 ،1797 ،و پخخ علن مجذاکرات
م ل

شورا مل (ابتهاج سمیع  ، 217 :1 ،1794 ،جهانشاه  297 :3 ،1797 ،و اباصجلت ،1799 ،
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 190 :1از مهمترین انتقادات بر دستگاه رسانها رژیم پهلو است.
 .5نتیجه

بنیاد مطالعات ایران در برنامه تاریخ شفاه درصدد برآمده اسجت کجه بجا گجردآور و نشجر خجاطرات
بازیگران و گواهان سالها پیشرفت و دگرگون ایران به «چالش بزر » و «خدمت ارزنده» دست
زند .مقصود آشکار بنیاد در برنامه تاریخ شفاه این بود که با مصاحبه با کارگزاران پهلو درعرصجه-
ها صنعت ،ت ارت ،مدیریت ،انرژ  ،فرهنگ و ارتخ چهره مترق و توسعه یافتها از آن حکومجت
ارائه دهند و در ضرورت وقوع انق

ای اد تردید نمایند .به عبارت فرضیه پیشجین آنهجا ایجن بجود؛

حکومت پهلو وضعیت سیاس اقتصاد پیشرفتها داشت و وقوع انقج

اسج م در آن شجرایط

ضرورت نداشت .بدین ترتیب دستاندرکاران بنیاد که حرکت چجالخ برانگیجز خجود در جهجت اثبجات
چنین فرضیها را خدمت ارزنده م دانند؛ از هجیچ ت شج در ایجن زمینجه دریجک نکجردهانجد .چنانکجه
مصاحبهگران در جریان مصاحبه به صراحت ،مواضع جانبدارانه خجود را پیرامجون موضجوعات مجورد
بحث مطرح و سع در جهت دادن به راویان و تلقین فرضیات خود به آنان بودهاند.
اما با بررس خاطرات م توان این نکته را دریافت که مصاحبه شوندگان در راستا تاییجد اثبجات
«فرضیه رقیب» هستند :اوضاع اقتصاد  ،فرهنگ و سیاس حکومت پهلو در شرایط آشفتها قرار
داشت و وقوع انق

اس م قابل پیخ بین بود .بدین گونه رویکرد خودانتقاد و خود مشتمال بر

تاریخ شفاه بنیاد غالب است .مصاحبه شوندگان کوشیدهاند از نظرگجاههجا متفجاوت چجون توطئجه
انگار  ،توسعه شتابان ،انتظارات فزاینده و رهیافت چندعلت به تحلیل دالیل سقوط حکومت پهلجو
بپردازند.
اگرچه گروه سع داشتند سقوط حکومت پهلو را نتی ه توطئه قجدرتهجا خجارج قلمجداد
نمایند .اما چنین دیدگاه در بین دیگران جایگاه نداشته و مورد نقد برخج از سیاسجتمداران عصجر
پهلو است .به زعم آنان زمینهها سقوط حکومت پهلو را باید در داخل کشور و نظام شاهنشاه
پهلو جست .ضعف و تح ر نظام دیوانسجاالر کشجور نسجبت بجه تحجوالت اجتمجاع  ،سیاسج و
اقتصاد معاصر آن به گونها است که هر آنچه در گذشته اسبا قدرت حکومتها م بود ،در عصر
پهلو دوم موجبات استضعاف و اضمح ل رژیم گردید .نظام استبداد و آمرانه پهلو  ،وابستگ به
آمریکا ،ضعف سازمان ادار  ،عدم توسعه سیاس و تحقجق دموکراسج  ،اقجدامات سجاواک ،وابسجتگ
ساختار فرمانده ارتخ به شاه ،قصور برخ از کجارگزاران حکومجت ،نارضجایت گجروههجا مختلجف
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اجتماع  ،ناکارآمد رسانهها جمع  ،توسعه شتابان و نابسامان ها اقتصاد از مهمترین دالیجل
سقوط حکومت پهلو برشمرده شده است.
منابع
 .9مبراهامیااان ،یروانااد (،)9312

 ،ترجمااه احمااد گاال م ماادی و

م مدابراهیم فتاحی ،تهران :نشر نی.
 .2متابای ،ابوالاتح (بیتا)« ،مصاحبه با آقای ابوالفتح آتابای» ،تاریخ شااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد9
 .3مشوری ،داریوش (« ،)9111مصاحبه با آقای داریوو

آوووری» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد

مطالعات ایران ،جلد9
 .3مو ،فریدون (« ،)9183مصاحبه با آقای فریدون آو» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیااد مطالعاات ایاران،
جلد9
 .3اباصلتی ،پری (« ،)9188مصاحبه با آقای پری اباصوتت » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد9
 .6ابتهاج سمیعی ،نیره (« ،)9183مصاحبه با خانم نیره ابتهاج سمیع » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد9
 .1ابوال سنیترقی ،مهادی ( ،)9311نقد و بررس جایگاه تاریخ وفاه در تاریخ معاصور ایوران

( ،)9338-9383پایاننامه دکتری ،استادان راهنما :مرتضی نورائی و لقماان دهقاان نیاری ،دانشاگاه
اصاهان.
 .8احرار ،احمد (« ،)9183مصاحبه با آقای احمد احرار» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات ایران،
جلد9
 .1اردالن ،ابوالاتح (« ،)9182مصاحبه با آقای ابوالفتح اردالن» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات
ایران ،جلد9
 .91اسکاچپول ،تادا (« ،)9382دولت رانتیر و اسالم ویع در انقوال ایوران» ،ترجماه م مادتقی
دلفروز ،فصلنامه مطالعات راهبردی .سال ششم ،شماره اول ،بهار ،صص 991-921
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 .99اعتماد ،اکبر (« ،)9182مصاحبه با آقای اکبر اعتماد» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات ایران.
 .92افخمی ،غالمرضاا (« ،)9183مصاحبه با آقوای الالمراوا افیمو » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران.
 .93افشار ،امیرارصاالن (« ،)9188مصاحبه با آقای امیرارصالن افشوار» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد 9
 .93امینی ،علی (« ،)9183مصاحبه با آقای عت امین » ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات ایران.
 .93ایزدی ،علی (« ،)9183مصاحبه با آقای عت ایزدی» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعاات ایاران،
جلد9
 .96باهری ،م مد(« ،)9183مصاحبه با آقای محمد بواهری» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد2
 .91براسور ،لئون (« ،)9183مصاحبه با آقای لئون براسور» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات ایران،
جلد 2
 .98برومند ،حیدرقلی (« ،)9183مصاحبه با آقای حیودرقت برومنود» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد 2
 .91بنیاحمد ،احمد (« ،)9183مصاحبه با آقای احمد بن احمد» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات
ایران ،جلد 2
 .21بهار ،حبیب (« ،)9188مصاحبه با آقای حبیب بهار» ،تاریخ شااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات ایاران،
جلد 2
 .29پهلبد ،مهرداد (« ،)9183مصاحبه با آقای مهرداد پهتبود» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران.
 .22پهلوی ،اشرف (« ،)9182مصاحبه با واالحضور

اوورپ پهتووی» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد

مطالعات ایران.
 .23پهلوی ،رضا ( ،)2113نسیم دگرگون  :آینده دموکراس ایران ،انتشارات فرزاد.
 .23پهلوی ،م مودرضا (« ،)9183مصاحبه با آقای واالحضر محمودراا پهتوی» ،تاریخ شاااهی
ایران ،بنیاد مطالعات ایران.
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 .23جالینوس ،مصباح (« ،)9181مصاحبه با آقوای مصوباج جوالینو » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد3
 .26جارودی ،کاامم (« ،)9181مصاحبه بوا آقوای کواجم جفورودی» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد3
 .21جندقی ،مظار (« ،)9183مصاحبه با آقای مظفر جندق » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد3
 .28جهانشاهی ،غالم سین (« ،)9181مصاحبه با آقای الالمحسین جهانشاه » ،تاریخ شااهی ایاران،
بنیاد مطالعات ایران ،جلد3
 .21دولتشاهی ،مهرانگیز (« ،)9183مصاحبه با آقای مهرانگیز دولتشاه » ،تاریخ شااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد3
 .31ذوالاقاری ،حسن (« ،)9181مصاحبه با آقوای حسون اوالفقواری» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد3
 .39رامبد ،هالکاو (« ،)9183مصاحبه با آقای هالکو رامبود» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد 3
 .32رجبی ،م مدحسن و تبریزی ،قاسم (« ،)9381درآمدی بر تاریخ نگاری انقال اسالم » ،کتاب
ماه تاریخ و جغرافیا ،بهمن ماه ،صص .28-33
 .33رشتی ،م مدعلی (« ،)9182مصاحبه با آقای محمودعت رووت » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد3
 .33سپهری ،حسین (« ،)9188مصاحبه با آقای حسین سپهری» ،تاریخ شااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد3
 .33شایگان ،داریوش (« ،)9181مصاحبه با آقوای داریوو

ووایگان» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد

مطالعات ایران ،جلد3
 .36شریف امامی ،جعار ( ،)9381خاطرا

جعفر وریف امام  ،ویراستار حبیاب الجاوردی ،چاا

دوم ،تهران ،سخن.
 .31شهمیرزادی ،حسن (« ،)9119مصاحبه با آقای حسن وهمیرزادی» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
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مطالعات ایران ،جلد3
 .38صااری ،بیژن (« ،)9183مصاحبه با آقای بیژن صوفاری» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد3
 .31ضیائی ،طاهر (« ،)9188مصاحبه با آقای طاهر ایائ » ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات ایران،
جلد3
 .31طوفانیان ،حسن (« ،)9181مصاحبه با آقای حسن طوفانیان» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعاات
ایران ،جلد3
 .39عصار ،ناصر (« ،)9183مصاحبه با آقای ناصر عصار» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیااد مطالعاات ایاران،
جلد3
 .32عظیمی ،رضا (« ،)9111مصاحبه با آقای راا عظیم » ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات ایران.
 .33علویکیا ،حسن (« ،)9182مصاحبه با آقای حسن عتویکیا» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات
ایران.
 .33غااری ،عباس (« ،)9183مصاحبه با آقای عبا

الفاری» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات

ایران ،جلد3
 .33فرخان ،هوشنگ (« ،)9183مصاحبه بوا آقوای هووونر فرخوان» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد3
 .36قدر ،منصور (« ،)9186مصاحبه با آقای سرلشکر منصور قدر» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات
ایران.
 .31قریشی ،احماد (« ،)9183مصاحبه با آقای احمد قریش » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد3
 .38گرگین ،ایارج (« ،)9183مصاحبه با آقای ایرج گرگین» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد3
 .31گلستان ،شاهرخ (« ،)9183مصاحبه با آقای واهرخ گتستان» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعات
ایران ،جلد3
 .31گودرزی ،منوچهر (« ،)9183مصاحبه با آقای منوچهر گوودرزی» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
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مطالعات ایران ،جلد3
 .39مجیدی ،عبدالمجید (« ،)9186مصاحبه با آقای عبدالمجید مجیدی» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد6
 .32م ققی ،احمدعلی (« ،)9181مصاحبه با آقای سپهبد احمدعت محقق » ،تاریخ شاااهی ایاران،
بنیاد مطالعات ایران ،جلد 6
 .33م مودی ،کامبیز (« ،)9182مصاحبه با آقوای کوامبیز محموودی» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد 1
 .33مسعودانصاری ،احمدعلی ( ،)9388پس از سقوط ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
 .33مصدقی ،تقی (« ،)9181مصاحبه با آقای تق مصودق » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد 6
 .36معتمدی ،قاسم (« ،)9183مصاحبه با آقای قاسم معتمدی» ،تاریخ شااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد 6
 .31ملکوتیان ،مصطای ( ،)9316سیری در نظریا انقال  ،تهران :قومس.
 .38نصر ،سیدحسین (« ،)9182مصاحبه با آقای سیدحسین نصر» ،تاریخ شااهی ایران ،بنیاد مطالعاات
ایران.
 .31نورائی ،مرتضی (« ،)9382مقدمهای بر فتسفه تاریخ وفاه » ،گنجینه اسناد ،فصالنامه ت قیقاات
تاریخی و مطالعاات مرشایوی ،ساازمان اساناد و کتابخاناه ملای جمهاوری اساالمی ایاران ،بهاار و
تابستان ،شماره  31و  ،31صص .66-11
 .61نورائی ،مرتضی و مهدی ابوال سنیترقای ( ،)9313تاریخ وفاه و جایگاه آن در تاریخنگاری

معاصر ایران  ،5813-5831تهران :پژوهشکده تاریخ اسالم.
 .69نویسی ،یزدان (« ،)9183مصاحبه با آقای یزدان نویس » ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
ایران ،جلد 1
 .62هاشمینژاد ،م سن (« ،)9182مصاحبه با آقای محسن هاوم نژاد» ،تاریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد 1
 .63ورهرام ،کریم (« ،)9181مصاحبه با آقای کریم ورهرام» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات
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ایران ،جلد 1
 .63ولیان ،عبدالعظیم (« ،)9183مصاحبه با آقوای عبودالعظیم ولیوان» ،تااریخ شاااهی ایاران ،بنیااد
مطالعات ایران ،جلد 1
 .63یگانه ،ناصر (« ،)9182مصاحبه با آقای ناصر یگانه» ،تاریخ شااهی ایاران ،بنیااد مطالعاات ایاران،
جلد 1
66. BBC ( English dictionary), London, 1993.
67. http://www.fis-iran.org/fa/oralhistory/preface

