
 

 

 

 
 

 مالی در تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران؛مشت خود

 نگاهی انتقادی به حکومت پهلوی و دلایل سقوط آن

 1منتظرالقائم اصغرعلی
 2فاروجی اسکندری ابوالفضل

 3کجباف اکبرعلی
 4وکیلی هادی

 چکیده
 نرتلرمهلمی پارلانی رلرد بیملتم ا  هلادهل سقوط حکومت پهلوی درپی انقلاب اسللامی ارلراد در 

 موردتوجل اسللامی ا  هالاد رو هلای زیلا رن  روردادهای تاررخ معاصر ارراد و جهاد اسلت  انقللاب

-تلاررخسی و روانشناسی بوده و حتی شنا جامع های سیاسی، ارتصادی، حو هگراد بمیاری ا  تحلیل

پیدارش فضای ز اد و طرح موضوعات جدرد برای مورخاد در  نصیب نااند نگاری نیز ا  ارن رورداد بی

-اثر سقوط حکومت پهلوی و میل برخی ا  با رگراد و شاهداد در ارن رورداد برای ثبت و ضلب  داده

در مورخاد و مؤسمات برای تحلیل و بررسی انقلاب اسللامی بلا تکیل  بلر تلاررخ ای انگیزه های خود،

ها بعلد در داخلل ارلراد های بمیاری در بیرود ا  مر های ارراد و سالشفاهی بوجود زورد  پژوهشگاه

ر روی زثلاهای عصر پهلوی و فعالاد انقللابی هالت گااردنلد  بلدرنبرای گردزوری خاطرات شخصیت

رکی ا  ارن مراکز طراح و  مختلفی در داخل و خارج ا  کشور پدرد زمد های با نگرشتاررخی متفاوتی 

های ملالی اسلامی وجود حاارت مجری برنام  تاررخ شفاهی، بنیاد مطالعات ارراد است  پس ا  انقلاب

عصر پهلوی  ساد ب  رجالز تر دسترسیهای یربی و ا  ها  مهمدانشگاه های فنیخانداد پهلوی، کاک

  ناارندداشت ک  در  مین  گردزوری تاررخ شفاهی عصر پهلوی تلاش  بنیاد را برزد

 واژگان کلیدی
 مداراد عصر پهلوی، حکومت پهلوی، انقلاب اسلامی بنیاد مطالعات ارراد، تاررخ شفاهی، سیاست

                                                                        

  montazer5337@yahoo.com                               ، اصفهان، ایران اصفهان دانشگاه تاریخ گروه استاد 1-
  )نویسنده مسئول(اصفهان، ایران.اصفهان،  دانشگاه ایران، اسلامی انقلاب تاریخ دکتری دانشجوی 2-

                                                                                         Eskandari.Abolfazl@yahoo.com 
  aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk                             ، اصفهان، ایران. اصفهان دانشگاه تاریخ گروه استاد -3

 yahoo.com 333vakili@                          ، مشهد، ایران     مشهد فردوسی دانشگاه تاریخ گروه دانشیار4- 
  13/4/79 تاریخ پذیرش:                                                                                11/1/79تاریخ ارسال: 

 «های انقلاب اسلامیپژوهش»فصلنامه 
 انجمن علمی انقلاب اسلامی ايران

 30شماره ، 1379پاییز ، هشتمسال 
  191ـ  209صفحات 

 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 8, Autumn 2018, No 30 

mailto:montazer5337@yahoo.com
mailto:Eskandari.Abolfazl@yahoo.com
mailto:aliakbarkajbaf@yahoo.co.uk


192        33 ااره، ش1318، پاریز 8 الی انقلاب اسلامی، سها پژوهش فصلنام  علای 

 مقدمه

زمینه خروج و مهاجرت خاندان پهلـوی ، سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران     

 ها بـهکه غالباً از آن - وجود آورد. این گروه و شمار زیادی از سیاستمداران نظام سیاسی پیشین را به

غربی و آمریکا و فراغت  کشورهای اروپای اثر مهاجرت بهدر  - شودبرده می طلب نام عنوان سلطنت

شتباهات رژیم پیشین و کتمـان نقـخ خـود در سـقوط حکومـت میل تبرئه خویشتن از ا، ناشی از آن

 نمودند. 1«تاریخ شفاهی»های پهلوی اقدام به نگارش خاطرات خود یا مشارکت با پروژه

های افـراد هدفمند و آگاهانه برای ضبط و ثبت یادمانـده، استفاده از مصاحبه فعال، تاریخ شفاهی

های مختلف جامعه انسانی بـا ها در عرصهشخصی آن شاهد یا عامل در رویدادهای تاریخی و تجارب

(. ایـن روش پـ  33: 1370، ترقی)ابوالحسنیاستهدف گردآوری داده تاریخی و تولید سند شفاهی 

نگاران قرار گرفت و مورخان در روایـت از از جنگ جهانی دوم با اختراع ضبط صوت مورد توجه تاریخ

. تاریخ شفاهی در واقع ایجاد فرصـت مناسـب بـرای آن گذشته به سند شفاهی)مصاحبه( روی آوردند

دسته از مردم و طبقات اجتماعی بود که در گذشته و زمان وقوع رویداد به دلایل فقدان آموزش لازم و 

(. به عبارتی فلسفه وجودی تاریخ شفاهی 19: 1392، امکان ثبت حادثه را نداشتند)نورائی، نبود فرصت

هـای اجتمـاعی وحـوش واقعـه و جریانهای حولوقالهیجانات و قیل، یافتن و بازسازی احساسات»

(. بنـابراین ضـرورت 19: 1392، نـورائی«) ها اثری یافتتوان از آناست که در هیچ سند رسمی نمی

مورخان را برآن داشـت ، توجه به تاریخ اجتماعی و نقخ طبقات مختلف جامعه در رخدادهای تاریخی

 های مردم را در بازسازی تاریخ فراهم آورند.مشارکت تودهزمینه ، که با تاریخ شفاهی

نظـامی و فرهنگـی در ، تاریخ شفاهی برای ضبط خاطرات رجـال سیاسـی، پ  از انقلاب اسلامی

ای از تاریخ عصر پهلوی و وقوع انقلاب اسـلامی بکـار گرفتـه شـد تـا منـابع تبیین ابعاد مهم و ناگفته

 (.3: 1390، امامی )شریف لاب اسلامی تولید شودنگاران انق ارزشمندی برای تاریخ

گیـری از خیـل های غربـی بـرای بهـرهبا توجه به رونق تاریخ شفاهی در غرب برخی از دانشگاه

های تاریخ شـفاهی خـود را پیرامـون وقـایع ها و پروژهتدریج طرح عظیم مهاجران ایرانی در غرب به

توان به طرح تاریخ شـفاهی ایـران دانشـگاه هـاروارد و ن شمار میاندازی کردند. از ایمعاصر ایران راه

طرح تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران )زیر نظر دانشگاه کلمبیا( اشاره کرد که از همکاری و حمایـت

سـازی بـرای  این مراکز هدف تاریخ»های علمی و اقتصادی مراکز دانشگاهی غربی برخوردار بودند. 

ی کردند در آینده نزدیک با شکست مواجه خواهد شد و یا بـه اسـتحالهکه تصور می انقلابی را داشتند
                                                                        

1 . Oral history 
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 (.33: 1399، )رجبی و تبریزی «سیاسی و فرهنگی دچار خواهد آمد

های بنیـاد مطالعـات ایـران از های زیر است: هدف یا هدفاین پژوهخ در صدد پاسخ به پرسخ

هـا و بـا چـه سـوابق مـدیریتی و وندگان از چه گـروهاجرای برنامه تاریخ شفاهی چه بود؟ مصاحبه ش

اجرایی بودند؟ اساس برنامه تاریخ شفاهی بر چه رویکرد و مبانی نظری استوار بوده است؟ چه علـل و 

 عواملی موجب سقوط حکومت پهلوی گردیده است؟

های این پژوهخ بـر ایـن مبناسـت کـه بنیـاد مطالعـات ایـران بـا مصـاحبه بـا رجـال و فرضیه

پیشرفته و مردمی از حکومت پهلوی اقدام نموده ، استمداران عصر پهلوی  به ارائه تصویری مترقیسی

اجتمـاعی ، های انقلاب به تبیین علل سیاسیاست و با رویکرد خود انتقادی و توسل به برخی از نظریه

 و اقتصادی سقوط حکومت پهلوی پرداخته است.

تحلیلی و تکیه بر متون تاریخ شـفاهی بنیـاد -خیروش تاریاست با  در این پژوهخ کوشخ شده

گیـری برنامـه تـاریخ روند شکلمحتوایی و تئوریک آن پرداخته شود و ، به بررسی و تحلیل ساختاری

آوری خاطرات و علل سقوط حکومت پهلوی و وقوع انقلـاب نحوه عملکرد آنان در جمع، شفاهی بنیاد

 گیرد.موردبررسی قرار  اسلامی در فحوای خاطرات رجال عصر پهلوی

 1. برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران2

یک نهـاد پژوهشـی غیرانتفـاعی در شـهر  عنوان بهش 1310م./1791در سال  2بنیاد مطالعات ایران

ریاسـت افتخـاری  عنـوان بهترتیب او  های مالی اشرف پهلوی تأسی  شد. بدینواشنگتن با حمایت

، )پهلـوی نخستین وزیر امور زنـان در عصـر پهلـوی، معرفی گردید و مهناز افخمی بنیاد یامنا ئتیه

 هیسـرماکه اشرف پهلوی چندین میلیون دلار در آن  شدبنیادی  رعاملیمد( نیز مسئول و 199، 2004

 (.294: 1399، )مسعود انصاری ی کرده استگذار

 3غلامرضا گلسرخی، 2لامرضا افخمیغ، 1احمد قریشی، 3ولی رضا نصر، 4آذر نفیسی، 3مهناز افخمی

                                                                        

1 . The Oral History Collection of the Foundation for Iranian Studies 
اسرتااده « بنیراد»از واژه « ایررا بنیاد مطالعات »به جای عبارت  پس جهت اختصار لازم به ذکر است از این.  2

 می شود.

(؛ دبیر کل سازما  زنا  ایرا  و وزیر مشراور 9331-9331دانشگاه ملی ایرا  )، رئیس گروه زبا  انگلیسی .3
 9333-9331و 9331-9331در امور زنا  به ترتیب 

 استاد دانشگاه جانز هاپکینز، نویسنده. 3
 روابر  شرورای ارشرد عضرو و هراپکینز جرانز دانشرگاه المللیینب عالی مطالعات دانشکده رئیس و استاد. 3
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 دکتـر عبدالحسـین سـمیعیباشـند البتـه مـیبنیـاد  یامنـا ئـتیه فعلـی اعضای از 4و هرمز حکمت

، ( نیز تا زمان حیات2003)متوفی و شاهرخ مسکوب (2004)متوفی دکتر امین عالیمرد، (2000)متوفی

 عضویت داشتند. هیئتدر این 

حفظ زبان فارسی و هویت ایرانـی ، ی تاریخ و تمدن ایرانهنیزم درپژوهخ ، نخستین هدف بنیاد

، ترقی)نورائی و ابوالحسـنی در میان ایرانیان مهاجر و شناساندن میراث فرهنگی ایران به بیگانگان بود

 درمعاصر ایران نیز  هسیاسی و فرهنگی جامع، پژوهخ درباره اوضاع اقتصادی جیتدر به(. 290: 1374

ی و حفظ اسناد و مدارک تاریخ معاصـر ایـران آورجمع. های بنیاد افزوده شدبرنامهها و فهرست هدف

ی تـاریخ در دستور کار بنیاد قرار گرفت. بنیاد در راستای تولید سند شفاهی با طراحی و اجرای برنامـه

رژیم ی هااستیسی و اجرای ریگمیتصمی در عرصه نوع بهشفاهی خود به ضبط خاطرات افرادی که 

البته آنـان مقصـود خـود از ایـن اقدام نمود. ، پهلوی نقشی ایفا نموده یا شاهد حوادث این دوره بودند

ی و تنظـیم آورجمـعبـا ضـبط و  توانسـتیمـبنیاد مطالعات ایـران »اند: برنامه را چنین عنوان کرده

ی بـزر  دسـت زنـد و ی پیشرفت و دگرگونی ایران به چالشهاسالخاطرات این بازیگران و گواهان 

یکـرد رو بـه توجه با آوریم نظر در Challenge معادل را چالخ واژه اگر. 3«خدمتی ارزنده انجام دهد

 جنبـه از امـری درال کشـیدن و ایجـاد تردیـد ؤزیـر سـ»بنیاد چنین تعریفی برای آن مناسب اسـت: 

بـر ضـرورت وقـوع انقلـاب  ترین هدف بنیاد ایجاد تردیـدبنابراین مهم .1«آن قدرت یا ارزش، حقیقت

 باشد.اسلامی می

 شوندگان کنندگان و مصاحبه . مصاحبه1.2

بنیاد در طراحی و اجرای برنامه تاریخ شفاهی خود متدولوژی تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا را برگزیده 

                                                                                                                                                                        

 المللبین
 9333-9331رئیس دانشگاه ملی ایرا  . 9
 سروادمموزی جهرانی پیکرار (؛ دبیر کل کمیتره ملری9331-9331دانشگاه ملی ایرا  )، استاد علوم سیاسی. 2

9333-9331  
 (.9333-9331معاو  وزارت اطلاعات و جهانگردی ). 3
(؛ عضو هیئت مشاورا  حقوقی سازما  انرژی اتمی ایرا  9319-9333استاد علوم سیاسی دانشگاه تهرا  ). 3

9331-9333. 
3 . http://www.fis-iran.org/fa/oralhistory/preface 

1 . A challenge to something is a questioning of its truth, value, or authority. (BBC ( English 

dictionary),  London,  1993) 
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گران بهمصاح 1792ریزان تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا در سال  از برنامه 1است. خانم الیزابت میسون

در اروپـا و آمریکـا و متخصـر در  کردهلیتحصـایرانیان ، کنندگان این بنیاد را آموزش داد. مصاحبه

 مصـاحبهد. نمودار زیـر فراوانـی بودناقتصاد و علوم ارتباطی ، تاریخ، ادبیات، های علوم اجتماعیرشته

 ها توسط زنان انجـام شـده اسـتدرصد از مصاحبه 41که با توجه به آن  دهدیمرا نمایخ  کنندگان

اما دغدغه اصـلی  ؛ادامه داشته است 1772شروع شده و تا سال  1792ها از سال (. مصاحبه1)نمودار 

ی آنـان در جریـان مصـاحبه اسـت: طرفـیبی و دارامانت، کنندگان مصاحبهالیزابت میسون پیرامون 

آوارگـی را چشـیده بودنـد و از همـین رو  و آنان همگی خود طعم تلخ تبعید سیاسی، تر از همهمهم»

ثبت کنند پژواکی از زندگی خود آنان بود. آیـا چنـین کسـان  هایی که قرار بود ضبط وداستان زندگی

انجام دهند و زوایای تاریک رویـدادهایی را کنـدوکاو  یطرفیمصاحبه را به امانت و ب کار توانستندیم

در ادامه خواهیم یافت که آیا ایـن دغدغـه « 2اند؟ری داشته بودهها نقشی یا حضوکنند که خود در آن

 تأثیر معناداری بر روند برنامه تاریخ شفاهی بنیاد داشته است؟

 
 کنندگان برنامه تاریخ شفاهی بنیاد: فراوانی مصاحبه 1نمودار 

 

 سـی دی واشـنگتن، درصـد( 22) مریلنـد ازجملـههـای آمریکـا های مصاحبه نیز در ایالتمکان

درصد( و  3) نیویورک، درصد( 3) ماساچوست، درصد( 4) کالیفرنیا، درصد( 9آنجل  ) ل ، درصد(11)

، درصـد(1) کـن، درصـد( 3) نی ، درصد( 21) پاری  ازجملهدرصد( و شهرهای فرانسه  3) ویرجینیا

 شـاهزادهدرصـد( و 4درصـد( و لنـدن انگلسـتان ) 3) درصد( و شهرهای لوزان سوئی  3) پنلهژوآن

 باشد.درصد( می 1) موناکو نینش

، گیـریدر عرصـه تصـمیم ینـوع بـههای شفاهی با کسانی است کـه این برنامه شامل مصاحبه

                                                                        

1 .Elizabet mason 
2 .http://www.fis-iran.org/fa/oralhistory/preface 
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یـا گـواه مسـتقیم ، اندها و تحقق اهداف عمومی در تاریخ معاصر ایران نقشی ایفا کردهاجرای سیاست

، اشخاصـی بـا سـوابق اجرایـی، شـوندگان مصـاحبهدر جمـع  انـد.رویدادهای کلیدی این دوران بوده

مخالفان حکومت پهلـوی مدیریتی و تخصصی متنوعی که منتسب به نظام پیشین بودند و نیز برخی 

وزیـر  وزیـر و معـاون نخسـت نخست، درصد(3) شوند. وابستگان به خاندان سلطنتی و درباردیده می

، درصـد(3) ریـوز معاون، درصد( 9) وزیر، درصد( 1) امرا و افسران ارشد ارتخ و ژاندارمری، درصد(2)

، درصد( 4) رئی  دانشگاه، درصد( 12) استاد دانشگاه، درصد( 3) دیپلمات، درصد(10نماینده مجل  )

 1) وبودجـه برنامـهسـازمان ، درصـد( 4) متخصر حوزه نفـت و انـرژی، درصد( 4) فعال مطبوعاتی

، درصـد( 4) جنبخ زنـان، درصد( 3) رادیو و تلویزیون، (درصد 4) هنرمند، درصد( 3) نویسنده، درصد(

، درصــد(2کــل و مــدیران ارشــد احــزاب دولتــی)دبیران، درصــد( 3کنفدراســیون دانشــجویان ایــران)

های مـذهبی اقلیت، درصد(3) فعال اقتصادی، درصد(3) سناتور، درصد(1) ساواک، درصد(2استانداری)

 مصـاحبه. در تفکیک جنسیتی باشندیمز این مجموعه درصد( ا1) شهرداری و انجمن شهر، درصد(1)

 باشـنددرصـد نیـز مـرد مـی 91زن و  شوندگان مصاحبهدرصد از  14نیز چنین بدست آمد؛  شوندگان

 (.2)نمودار

 
 شوندگان بر اساس سوابق اجرایی و مدیریتی : فروانی مصاحبه2نمودار 

 . مجموعه تاریخ شفاهی بنیاد2.2

هـای اهداف و سیاسـت، وپرورش آموزشنظام در موضوعات گوناگون؛ بنیاد  تاریخ شفاهی آرشیو     

نهادهـای دولتـی و ، رویدادهای عمده اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و مسائل مربوط به رشد و توسعه

هـای نظـامی پهلـوی سیاسـت، اصلاحات ارضی، جنبخ زنان، های دینیاقلیت، گیریانتخابی تصمیم

، جشن هنـر شـیراز، کنفدراسیون دانشجویان ایران، روابط ایران و آمریکا، ساواک، حزب رستاخیز، دوم
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 باشد.می و انقلاب اسلامیهای عصر پهلوی ها و کارنامه برخی از شخصیتتجربه

، ها از نوار کاست اصلی و متن بازنویسی شده یـک نسـخه در کتابخانـه بنیـادپ  ضبط مصاحبه

، شود. بخخ تـاریخ شـفاهی دانشـگاه کلمبیـازدا در ایالت مریلند آمریکا نگهداری میواقع در شهر بت

هـایی از ایـن مجموعـه را باشـند کـه نسـخهی مـیمؤسسـاتنیز از  استنفوردموسسه هوور و دانشگاه 

 کنند.نگهداری می

شود. در نتشر میهایی از خاطرات مبخخ، وابسته به بنیاد در هر شماره« نامهایران»نامه در فصل

دارای  هـاآناسـت کـه برخـی از  شده گذاشتهمصاحبه به اشتراک  191سایت بنیاد نیز متن و صوت 

نسخه الکترونیکی در  صورتبهمجلد  9ها در قالب . علاوه بر آن مجموعه مصاحبهباشندیممحدودیت 

زن  13باشد که از این تعداد مصاحبه می 101است. این مجموعه شامل  قرارگرفتهاختیار پژوهشگران 

های زبان انگلیسی . تعداد اندک این مجموعه به این دلیل است که متون مصاحبهباشندیممرد  71و 

و نیز دارای محدودیت زمانی در آن گنجانده نشده است. لازم به ذکر است که برای بررسی و تحلیـل 

 است. هقرارگرفتبرنامه تاریخ شفاهی بنیاد این مجموعه مبنا 

-و مشـاهدات برنامـهموضوعی نیز بخشی از خـاطرات  صورتبه اندتلاشبنیاد در  اندرکاراندست

هـای ریـزی و اجـرای طـرحدر برنامـه کـه دولتی و  خصوصـی هایمدیران و مجریان بخخ، ریزان

و عمـران  مجموعه توسـعه»را تحت عنوان  اندنقشی اساسی ایفا کرده پهلویعمرانی ایران در دوران 

مجلد به ویراستاری غلامرضا افخمـی تنظـیم و چـا  11از این مجموعه تاکنونمنتشر نمایند. « ایران

-منتشر شد. سپ  در بین سـال 1774در سال « عمران خوزستان»شده است. در اولین مرحله کتاب 

صـنعت نفـت  تحول»، «هاها و تنختلاش، برنامه انرژی اتمی ایران»های کتاب، 1779-2002های 

، «از آغاز تا آستانه انقلـاب، صنعت گاز ایران»، «گیری سیاسیریزی عمرانی و تصمیمبرنامه»، «ایران

، جامعـه»و « 1340-1330گذاری اقتصادی در ایران سیاست و سیاست»، «صنعت پتروشیمی ایران»

از  «های فواد روحانییادداشت»، «خاطرات عبدالرضا انصاری، در دو جلد« دولت و جنبخ زنان ایران

 سوی بنیاد منتشر گردید.

 ها. تحلیل ساختاری مصاحبه2.2

هـای هـا و دادهکننـده بـر پایـه آگـاهی نخسـت مصـاحبه انجام شده اسـت. مرحله در دو هامصاحبه

پرداخته و  راویمرور پیشینه و مراحل خاص از زندگی  شونده به و با همکاری مصاحبه شده یگردآور

 است.  شده های اساسی مطرحپرسخ باحله دوم مصاحبه اصلی ردر م
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کـه فراموشـی رویـدادها فرد محوری بوده اسـت. دیگـر این، هاترین شاخصه تمامی مصاحبهمهم

کننـدگان  های مصاحبهتشخیر است. پرسخ ناشی از کهولت سن راویان در یادآوری خاطرات قابل

بندی صحیح در زمان مصاحبه مشـهود برخوردار نیست. نبود بودجهاز نظم و تربیت منطقی و تاریخی 

انـد. ناآگـاهی اند و از منابع مکمـل بهـره نبـردهها نپرداختهاست. مجریان طرح به مستندسازی روایت

برانگیـز دخیـل  های کلیدی و چـالخکنندگان از تاریخ معاصر ایران در طرح نکردن پرسخ مصاحبه

گـویی و نـامفهوم بـودن برخـی پراکنده اند.گویی روایان غفلت کردهها از تناقضبوده است و حتی آن

ها روی در بیشتر روایت ها و حاشیهجملات و ناهماهنگی در مطالب و عدم رعایت ترتیب زمانی روایت

 شود.مشاهده می

یاسـت عصـر ؛ فضـای عمـومی حـاکم بـر سبنیادهای یادشده برنامه تاریخ شفاهی باوجود آسیب

هـایی از درون هیئـت بیـان واقعیـت، ارائه تصویری از رجـال آن عصـر، نقخ دربار در وقایع، پهلوی

های نارضایتی مردم و وقـوع انقلـاب اسـلامی را پیدایخ زمینه، های اقتصادیآگاهی از برنامه، حاکمه

 نماید.تشریح می

 . انقلاب اسلامی در برنامه تاریخ شفاهی بنیاد2

 رویکردها. 1.2

کننـدگان  پیرامون انقلاب اسلامی رویکردهای متفاوتی از مصاحبه، در بررسی متون تاریخ شفاهی بنیاد

خـورد. در نخسـتین رویکـرد کـارگزاران و شوندگان در تحلیل این رخـداد بـه چشـم مـی و مصاحبه

حکومـت پهلـوی را و نـه هـای سـقوط صرفاً زمینه، کوشند از نگاه خودوابستگان به رژیم پیشین می

کننـدگان  پیروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. تا آنجایی کـه یکـی از مصـاحبه

گونه مقصود و هدف طرح برنامه تـاریخ شـفاهی بنیـاد را آشـکار خود به این نکته اذعان داشته و این

 نماید:می

بلک  رژرلم ، ودند ک  پیرو  شدندکنم ارن انقلابیود نبمن درباره انقلاب فکر می»

هرتقدرر شکمت خلورد  ملن  رژرم شاهنشاهی بود ک  ب ، بود ک  شکمت خورد

کنم درک کنم ک  رژرم شاهنشاهی چگون  شکملت خلورد رلا رلادر کوشش می

« نشد با ردرت انقلاب مقابل  کند و را در مقابل انقلاب ردرت خود را حفظ کنلد

  (111: 1، 1182، نژاد هاشای)
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 «ا شـورشیـبلوا »شوندگان با کاربرد عناوینی چون  کنندگان و مصاحبه و از سوی دیگر مصاحبه

، (971: 4، 1794، عصـار) «اتفاق شوم»، (971: 3، 1792، رشتی) «فتنه»، (939: 1، 1793، معتمدی)

انقلـاب ( بـرای 194: 3، 1793، گلسـتان) «انگیـز رویداد غم»، (201: 3، 1793، فرخان) «اغتشاش»

هـای جانبدارانـه در ایـن ضدیت و مخالفت خود را با این رخداد ابراز نمودند. بنابراین گرایخ، اسلامی

ای از ایـن طیـف از بینانـه برنامه کاملاً مشهود و آشکار است و اینکه بتـوان قضـاوت عادلانـه و واقـع

کـنم فکر مـی»کند: ماد بیان میانتظاری سخت است. چنانکه دکتر اکبر اعت، دریافت نمود هامصاحبه

: 1792، )اعتماد «اندازه کافی فاصله با این وقایع نداریم که بتوانیم قضاوت کنیم کدام از ما بهکه هیچ

شده توسط آنان برای تحلیلی جامع از وقایع عصر پهلـوی و علـل های ارائهوجود داده (. اما بااین141

 وجود راهگشاست.انقلاب اسلامی در کنار سایر منابع م

انقلاب ایران دقیقاً مثل هر انقلاب دیگر »شوندگان بر این ادعا تکیه دارد که  رویکرد دوم مصاحبه

(. بـر ایـن 293: 1، 1793، اسـت )احـرار« و حادثه مشابه ایست که در جاهای دیگر دنیا اتفاق افتـاده

جو آوانگـاردیزم »رن بیستم و ناشی از های قکوشند که انقلاب اسلامی ایران را ادامه انقلاباساس می

( معرفی نمایند و این رخداد را به یک حادثه معمولی و 109: 1، 1770، )آشوری «سومی انقلاب جهان

انـد و جایشـان رژیـم های پادشاهی منقرض شـدههمیشه رژیم»شایع در قرن بیستم تقلیل دهند که 

 (.39: 2، 1793، )باهری است« جمهوری آمده

هـا و نیـز اعترافـات صـریح شواهد و دلایل در تأیید تمایز انقلاب اسـلامی از سـایر انقلـاب باوجود

برخی از راویان در برنامه تـاریخ شـفاهی بنیـاد بـا ، المللی در این زمینه نظران بین بسیاری از صاحب

سـعی در ، هـالابوزن خویخ با تأکید بر تشابه انقلاب ایران با سایر انق های سطحی و کمارائه تحلیل

 کاستن از بهای واقعی آن دارند.

روسـیه و چـین دارد؛ پیرامـون ، های فرانسـهای درباره انقلابکه تحقیقات گسترده 1پلتدا اسکاچ

ها معتقد است که انقلاب ایـران از بعضـی چیزهـا خلـاف قاعـده و تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب

هـای بینیها گردید. حتی پیخنظران و متخصصین انقلابصاحب نمود که سبب شگفتیغیرعادی می

روسیه و چین را به چالخ کشیده اسـت. او ، های فرانسهتاریخی انقلاب - ایوی را در بررسی مقایسه

های ها با سایر انقلابخواند و در تمایزگذاری این نوع انقلابانقلاب ایران را از نوع انقلاب اجتماعی می

انقلاب ایران چنان آشکارا متکی بر توده مردم بـود و چنـان دگرگـونی کـاملی در »نویسد: یاسی میس

اقتصادی پدید آورد که بیشتر بـا الگـوی انقلابـات اجتمـاعی  - فرهنگی و اجتماعی - روابط اجتماعی

                                                                        

1 .Theda skacpol 
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ی دگرگون بزر  تاریخی انطباق داشته تا با یک انقلاب صرفاً سیاسی که در آن تنها نهادهای حکومت

 (.117-120: 1392، پول)اسکاچ «شوندمی

 . مبانی نظری2.2

 ماهیت و روش برنامه تاریخ شـفاهی بنیـاد و نیـز جایگـاه علمـی و سیاسـی گونـاگون مصـاحبه     

ها از چهارچوب نظری روشنی سود جسـته توان انتظار داشت روایتای است که نمیگونه شوندگان به

که در خاطرات به بررسی اجمالی دلایل سقوط رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسـلامی یباشند. اما ازآنجای

هـای اساس تأکید و اهمیت ازنظر راویان در نظریه های تحقیق را برتوان یافتهمی، شده است پرداخته

 زیر گنجاند:

 «تئوری توطئه»های مبتنی بر . تحلیل3.2.1

سقوط رژیم پهلوی بیشـترین تأکیـد را بـه نقـخ و توطئـه عوامـل شوندگان در تحلیل  مصاحبه     

، انگلی ، شوروی، های آمریکادهند و در فرازهای متعددی از خاطرات خود از توطئه دولتخارجی می

 گویند.های متبوع خود سخن میهای خارجی با دولتهای نفتی و همراهی رسانهنقخ شرکت

نظام سیاسی آمریکا به این نتیجه رسـیده اسـت »گوید: ریکا میغلامرضا افخمی پیرامون نقخ آم

که خود ایـران اهمیـت خیلـی زیـادی دارد درحالی، که پادشاهی ایران مخل منافعخ در ایران هست

 .(41: 1793، )افخمی «شود این را تغییر داد و دگرگون کردبنابراین می

های اروپـای غربـی از افـزایخ قـدرت سیدحسین نصر انقلاب ایران را نتیجه احساس خطر کشور

های شوروی برای تغییر در ژئوپلیتیک غرب آسیا و از بین بردن ارتخ ضد اقتصادی ایران و نیز تلاش

های نفتـی اشـاره (. برخی دیگر نیز به نقخ شرکت137-110: 1792، )نصر داندکمونیستی ایران می

های نفتی و ممالک اقتصـادی دستور شاه شرکت کنند؛ افزایخ بهای نفت در اثر تشکیل اوپک بهمی

 ها برای سقوط رژیـم شـاه گردیـدریزی آنساز برنامهاین امر زمینه .دنیا را در شرایط وخیمی قرار داد

خواسـتند یـک ژاپـن های نفتی به خاطر منافع خودشان نمیکارتل»(. چراکه 237: 3، 1793، )فرخان

 (.41: 1792، )پهلوی «دوم در آسیا باشد

در نقد این ادعاها راویان کافی است که به فرازهایی از خاطرات علی امینـی و داریـوش همـایون 

چون همه از خود ایشان ]شـاه  گرفتـه کـه ، این افکار ناخوش ماست»کند: اشاره کرد. امینی بیان می

اگر واقعاً در خود مملکت ها کدام است این حرف، شودطور می طور شود و آن اگر خارجی بخواهد این

(. داریـوش 31: 1793، )امینـی «توانـد اسـتفاده کننـدوقـت نمـی عوامل مخالفی نباشد خارجی هیچ
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داند که برخـی از آنـان میـان طلبان را ناشی از این میگونه تفکرات برخی از سلطنت همایون نیز این

اطی متصور نیسـتند و بـا اصـرار درصـدد گونه ارتب ها و متصور خود هیچسقوط رژیم پهلوی و کاستی

آوری دلیل و بینه هستند برای اینکه این انقلاب را نتیجه یک توطئه خارجی معرفـی نماینـد کـه جمع

 (.33: 1792، همایون) هیچ ربطی به ملت ایران و خودشان ندارد

 حلیل بر پایه نظریه توسعه شتابان. ت2.2.1

د که انقلاب اسلامی ایـران درنتیجـه مدرنیزاسـیون و حرکـت گروهی از کارگزاران نظام پهلوی معتقدن

، وزیر بازرگانی عصر پهلـوی دوم، سوی توسعه صورت گرفت. غلامحسین جهانشاهی شتابان رژیم به

تدریج این فکر پیدا شد که باید مملکت به یک نوع صنعتی شدن روی بیاورد. ایـن  به»کند: بیان می

هـا یـا زدگی وجود داشت. یعنی بعضـی از دسـتگاهها یک مقدار شتابکارها شروع شد اما در این کار

ها حاکی از این بود که به هر قیمت باید یک واحد صنعتی بوجود بیاید ... که خوب بایـد بعضی پروژه

نوع باید بوجود بیایـد مسـئله  های صنایع بد بود. اما به علت اینکه به هرقبول کرد که یک مقدار پایه

 «گرفـتاندازه کافی موردتوجه قـرار نمـی ی خودکفائی آن صنعت ازلحاظ ساخت در داخل بهبینپیخ

 (.292: 3، 1797، )جهانشاهی

طاهر ضیائی نیز که در کارنامه خود معاونت وزرای اقتصاد و صنایع و ریاست اتاق بازرگـانی را در 

درآمدهای نفتی دولت هویـدا اصـرار کند که با افزایخ دارد در این زمینه عنوان می 34-39های سال

ها و امکانات لازم برای توسـعه بیشـتر در ایـران فـراهم که زیرساختزیادی به توسعه داشت. درحالی

ترین موانع بـرای توسـعه کمبود سیمان مهم، ونقل نقر سیستم حمل، راه، نبود. کمبود ظرفیت بنادر

 (.419: 4، 1799، )ضیائی گردیدبیشتر بودند. درنتیجه موجب اتلاف سرمایه کشور 

شمسی از سوی رژیم پهلـوی محاسـبه  30و  40هایبنابراین آنچه در فرایند توسعه ایران در دهه

های موجود در جامعه برای پذیرش این توسعه و نوسازی بود که سرانجام منجـر نگردیده بود ظرفیت

 (.443: 2ج، 1793، احمدبه سقوط رژیم گردید)بنی

های مختلف اقتصـادی و اجتمـاعی عدم توازن میان بخخ، یب فرایند توسعه در ایراناز دیگر معا

خورد  کارهای کشاورزی یک مقداری جا»های صنعتی باعث شد که بود. اهتمام ویژه رژیم به فعالیت

رشـد ، ( و صـرفاً منظـور از توسـعه14: 1793، )پهلـوی «طور که باید به آن رسیدگی نشـد یعنی آن

هـای فرهنگـی و سـنتی شور بود و کمتر به رشد اجتماعی و دانخ سیاسی مـردم و جنبـهاقتصادی ک

 (.141: 1792، و اعتماد 709: 9، 1792، )یگانه شدتوجه می
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 نظریه انتظارات فزاینده .1.2.1

دهـد و عامـل ای روانشناسانه را موردتوجه قرار مـیها وجههجیمز دیوی  در تحلیل وقوع انقلاب     

کند. وی معتقد است رشد اقتصـادی طولـانی در یـک انقلاب را نگرش افراد به عالم خارج معرفی می

ازآن موجب ایجاد فاصـله  مدت پ گرد کوتاهشود و رکورد و عقبکشور موجب افزایخ انتظارات می

بـه همـراه دارد کـه ناپذیر آثـار روانـی را ی تحملشود. این فاصلهزیاد بین انتظارات و دستاوردها می

 (.111-127: 1391، )ملکوتیان ساز انقلاب استزمینه

انـد انقلـاب طلب با توسل به این نظریه تلاش نمـودههای وابسته به جریان سلطنتبرخی از چهره

رئی  سازمان انـرژی اتمـی ایـران در دوره ، اسلامی را بر مبنای این نظریه تفهیم نمایند. اکبر اعتماد

 نماید:رایط روانی حاکم بر جامعه پیخ از انقلاب را چنین توصیف میش، پهلوی

های مالکت دانملتند و متسسلفان  خلود شاه را ممئول تاام کابودها و ناکامی»

- دند بازنک  در هر مورد ب  ملت ارراد ملیاعلیحضرت هم ارن زتش را دامن می

د بل  شلاا بلدهیم و پلن  چیز بار ها ، چیز بارد داشت  باشید فرمودند ک  ها 

طور خواهید بود  در ربلال زد س  سال درگر ارن، طور خواهید بودسال درگر ارن

تورعات وسیعی ک  در ملت ارراد ارجاد کردند و با داشتن دستگاه دولتی نملبتا  

ضعیف     زد ردرت را ک  لا م بود بل  نیلات اعلیحضلرت تطبیلش داشلت  باشلد 

پیش شاه در مقابل ملت رلرار گرفلت و مللت در مقابلل ا  نداشت  بنابرارن بیش

شاه و  مین  ناراحتی ارجاد شد  رکی ا  عوامل ک  ب  نظر من خیلی مهم است و 

 ( 141: 1182، )اعتااد «روی زد درت نشد ارن بود

، های بلند پروازانه رژیم پهلوی در جهت توسعهبنابراین درنتیجه افزایخ درآمدهای نفتی و برنامه

کننـده  شـدت مصـرف یک جامعـه بـه، های اقتصادی و فرهنگین توجه به امکانات و زیرساختبدو

بلکه میان میـزان افـزایخ مصـرف بـا ، های مصرفی فاصله زیاد داشتتنها با سنت که نه بوجود آمد

 رو شد که تـوان پاسـخگویی بـه آن را نداشـت بههایی رودرآمد ملی تعادلی نبود. حکومت با خواست

-کردید یک زیادهدیدید و صحبت میای که شما میطبقه»(. چنانکه در هر 292: 1797، )جهانشاهی

 (.221: 1، 1794، سمیعی)ابتهاج «طلبی بود

 علتی. رهیافت چند3.2.1

اساس اصل فلسفی علت و معلول ملاصـدرا  سیدحسین نصر در مصاحبه با بنیاد معتقد است که بر     

کند ولی اگر بعضی از علـل رای یک معلولی تحقق یافت آن معلول تحقق پیدا میوقتی تمام علل ب»
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آن علل هم وجود نداشته باشد معلـول  دانه از وجود داشته باشند ولی بعضی از علل دیگر یا حتی یک

هـایی کـه بـر یـک در تحلیل انقلاب ایران باید به این اصل توجه کرد و تحلیل«. کندتحقق پیدا نمی

به نظر بنده تمام علل مختلـف بـاهم جمـع »ناقر هستند. ، یا دو علت یا سه علت تمرکز دارندعلت 

کـنم اولـاً دانه تحلیـل مـیها را دانهشد برای اینکه یک پدیدار به این بزرگی به وجود بیاید و من این

: 1792، صـر)ن «فقـط عوامـل خـارجی آن فقط عوامل داخل ایران برای این انقلاب کافی بود و نـهنه

139.) 

هرچند که در تحلیل یک رخداد بر عوامل مختلفی تأکید دارد و از بزرگنمـایی ، رهیافت چندعلتی

کند. در اینکه نگری این رهیافت را تهدید میگویی و سطحیاما آفت کلی، پرهیزدیک یا دو علت می

مسئله این است که کدام علـت و  ،اند تردیدی نیستعلل و عوامل مختلفی در وقوع انقلاب مؤثر بوده

 به چه میزان بیشترین اثر را در وقوع انقلاب داشته است.

 های سقوط حکومت پهلوی. علل و زمینه4

سـاز بررسـی علـل و عوامـل زمینـه، یکی از اهداف بنیاد در برنامه تاریخ شفاهی، چنانکه گذشت     

در کالبدشکافی عصر پهلوی و کشف نـواقر و گران سعی سقوط رژیم پهلوی است؛ بنابراین مصاحبه

تـوان در سـه شده را مـی ها اشارهاند. عواملی که در این برنامه به آنهای رژیم پیشین برآمدهکاستی

 اجتماعی گنجاند. - اقتصادی و فرهنگی، اداری - بخخ سیاسی

 اداری - . عوامل سیاسی1.4

 شاه.3.3.3

، بـا کمـک آشـکار امریکـا و انگلـی  1332مـرداد  29کودتای  با بازگشت محمدرضاشاه پ  از     

مشروعیت رژیم دیگر امر قبول و مسلمی نبود. بنـابراین مخالفـت بـا شـاه از همـان ایـام آغـاز شـد. 

سرکوب یـا جـذب ، درنتیجه حکومت برای جبران فقدان مشروعیت به اقدامات متعدد از تمرکز قدرت

کم تبدیل شـد بـه رژیـم یعنـی  شاه کم»(. پ  از کودتا 31-32: 1792، )همایون مخالفان دست زد

، )احـرار «اصطلاح در موضع قدرت کامـل قـرار داد شاه خودش را به، رژیم در وجود شاه شکل گرفت

 (.142: 1، 1792، )اعتماد گردید« نقطه عطف تمام وقایع مملکت»( و به عبارتی 293: 1، 1793

شخر شاه را عدم اطمینان وی به مـردان سیاسـی و ارتشبد رضا عظیمی دلیل تمرکز قدرت در 

ناچار به خاطر نجات کشور و رفاه ملت ایران امور مملکـت را »داند که شاه های مملکت میشخصیت
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هـا در (. غلامرضا افخمی نیز معتقد است که دولت11: 1770، )عظیمی «زیر نظر مستقیم خود گرفتند

موکراسی و نیز افزایخ تولید در زمان توسعه و رشد گـرایخ زمان فقدان نهادهای لازم برای تحقق د

به تمرکز قدرت دارند و در ایران نیز چنین مدلی اتفاق افتاد و نظام سلطنت را بـه نظـام اداری خیلـی 

گونه برخی از بازیگران عصر پهلوی بـه دفـاع و توجیـه  (. بدین22: 1، 1792، )افخمی تر کردنزدیک

ی خیزند و آن را نتیجه طبیعی دوره در حـال توسـعهمیژیم استبدادی وی برتمرکز قدرت در شاه و ر

 دهند.در جهت منافع ملت و تحقق دموکراسی واقعی جلوه می، جوامع

اداری پهلوی را زیر نظـر مسـتقیم خـود داشـت.  - شاه ارکان نظام سیاسیگونه محمدرضا بدین

گـویی و طـرح ( و وزراء متعهـد بـه پاسـخ991: 3، 1793، )گودرزی وزیر رئی  دفتر شاه بود نخست

، 1793، )گـودرزی های دیگر نیز نظارت داشـتندها و شرکتمسائل با او بودند علاوه بر آن بر سازمان

مدیره شرکت ملی نفـت ایـران  مصباح جالینوس از اعضای هیئت (.993: 3، 1792، و رشتی 922: 3

 گوید:می

کلنم کل  رو هلای رت بلود  علرم ملیرئیس حقیقی شلرکت نفلت اعلیحضل»

رفلت خلدمت اعلیحضلرت و ملا بلرای کارهلاری کل  دکتر اربال می، چهارشنب 

و  رفت پلیش اعلیحضلرتمی، کردرمهای شرف عرضی تهی  میداشتیم گزارش

ورلت دکتلر  زد، دادرکی دستور می اعلیحضرت هم رکی، خواندتاام برارش می

عرم مبارک شاهنشاه رسید امر و مقرر فرمودند کل   گفتش ب زمد میاربال می

 ( 71: 3، 1181، )جالینوس «کردرمچنین کنید و ما عین زد را عال می

و امـور مربـوط بـه  سیاست خارجی، ویژه امور نظامی ها بهاز سوی دیگر شاه در بسیاری از حوزه

: 3، 1793، )گـودرزی گیری داشـتندهای خیلی بزر  نقخ مرجعیت در تصمیمها و طرحنفت و پروژه

که این یکی از دلایل نابسامانی امور بود که بـدون مطالعـه و بررسـی جوانـب امـر تصـمیمات  (؛993

کـار و باتجربـه)ابتهاج (. دیگر آنکه کنارگذاشتن سیاستمداران کهنه49: 1792، )همایون شدگرفته می

( و عـدم پـذیرش 111: 1792، )نصـر سدالله علم( در فقدان منوچهر اقبال و ا219: 1، 1794، سمیعی

گیـری در امـر تصـمیم وی را منزوی و متزلزل، (337 :1، 1792، )اردلان مشاوران جدید از سوی شاه

 گیری را از وی سـلب کـردساخت و مزید بر آن بیماری و وضعیت جسمی شاه قدرت ارادی و تصمیم

: 9، 1797، ورهـرام، 334و103: 9، 1792، نـژاد یهاشـم، 92: 1، 1792، آتابای، 131: 1792، اعتماد)

: 9، 1793، یگانـه، 340: 1، 1792، اردلـان، 339: 1، 1799، افشـار، 1021: 4، 1797، طوفانیان، 433

 (.113: 1792، نصر، 29: 1793، امینی، 717
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بـه  اگرچه برخی کوشیدند که شیوه حکومت دیکتاتورانه و آمرانه شاه را رد بکنند و ادعای دیگران

اما تمرکز قـدرت در ، (414: 1، 1797، )محققی این امر را با هدف فرار از مسئولیت فردی عنوان کنند

تزلـزل ، (733: 1، 1794، )ایزدی سازی در کنار انتقادناپذیریگیری و تصمیممرجعیت در تصمیم، شاه

عامـل ضـعف و سـقوط ترین مهم، ناشی از بیماری سبب گردید که بسیاری از کارگزاران رژیم پهلوی

 رژیم را شخر محمدرضا شاه معرفی نمایند.

 وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا.2.3.3

محمدرضاشاه برای حفظ ایران و سلطنتخ بیخ از آنکـه بـه مـردم و عوامـل  1332پ  از سال      

: 3، 1793، )گـودرزی ویژه آمریکا متکی بـود های غربی بهخارجی تکیه داشته باشد به حمایت قدرت

اش بود و همان ترین اشتباه شاه در وابستگیبزر »(. رژیم وابسته به آمریکا بود و به نظر برخی 917

گیری درست (. زیرا که قدرت تصمیم412: 2، 1793، احمد)بنی «وابستگی بود که شاه را شکست داد

 (.792: 3، 1771، )سپهری موقع را از او گرفتو به

 سالاری ساختار دیوان. ضعف و تحجر 1.3.3

اداری و دستگاه بوروکراسـی عصـر  - برخی دلیل این واژگونی را در عدم تحول در نظام سیاسی     

، فرهنگـی، هـای گونـاگون اقتصـادیدانند. در عصر پهلوی نظام اجتماعی ایـران از جنبـهپهلوی می

انـده و متحجـر بـاقی مانـد. م سالاری کشور عقب دگرگون گردید در مقابلخ ساختار دیوان، آموزشی

در این خصوص چنـین بیـان ، 31-31های وبودجه در سال رئی  سازمان برنامه، عبدالمجید مجیدی

 کند:می

عوامل اجتااعی وجود داشت و عواملل سیاسلی ، عوامل ارتصادی وجود داشت»

وجود داشت ولی زنچ  ب  نظر من علت اصلی پاشیده شدد زد دستگاه و ب  هلم 

 1343ارن بود ک  اررانی ک  در سلال ، نظام اداری و سیاسی مالکت شدررختن 

دلار بود با هااد سیمتای اداره کرد ک   133را  123اش در حد     درزمد سران 

دهلد کل  چهلارچوب وی ادام  ملی«  دلار شده بود 2233درزمد سران  افرادش 

افلزارش ، فقلر کلاهش، محتواری نظام اجتااعی ا  ربیل افلزارش درزملد سلران 

، سلال 17درصلد  رلر  13میلیود نفر با ترکیب جاعیتی  37ب   21جاعیت ا  

 13سوادی ا  کاهش نرخ بی، درصد 41تا  43افزارش جاعیت شهرنشین حدود 

درصد تغییر کرده بود و ب  دنبال زد سا ماد اداری کشور نیا منلد  73درصد ب  

 رررتش علوم نشلده بلود ا هلمارراد چود چهارچوب ملد»تغییر بود  بنابرارن 
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(  ا  جهت درگلر  بلا ضلعف نظلام 131-113: 7، 1182، )مجیدی «پاشیده شد

 مللدرررتی و بوروکراسللی کشللور رژرللم پهلللوی ا  پشللتیبانی نیروهللای سللاخت 

ها برای حفلظ وپرداخت  خود نیز محروم گردرد و نتوانمت ا  تواد و ظرفیت زد

 ( 23 :1182، )افخای مند گرددسلطنت بهره

 عدم مشارکت مردم در امور .3.3.3

: 1792، رفتار پدرسالارانه دولت بـود )اعتمـاد، یکی از عواملی که مردم را در مقابل دولت قرار داد     

از قدرت اقتصادی متمتع گردیده بودند اما تـومم بـا ، آنکه مردم در اثر رشد سریع اقتصادی(. حال144

(. رژیم برای مردم شخصـیت 111: 1792، )نصر کردندطلب میقدرت سیاسی و حق مشارکت را ، آن

، )یگانـه ها را در اداره امـور بـه حـداقل رسـانیده بـود( و نقخ آن792: 3، 1799، )سپهری قائل نبود

-کرد که نمایشی از دموکراسی را با انتخابات مجل  و انجمن(. اگرچه رژیم تلاش می717: 9، 1792

 «وقـت انتخابـات واقعـی آزاد نبـود انتخابات هیچ»ولی به اذعان مجریان  های شهر به صحنه بیاورد

 نظر کننـدکردند کـه در امـر انتخابـات اعمـالها هم سعی می( دولت237: ، 4، 1771، )شهمیرزادی

 (.943: 9، 1792، )یگانه

 حزب رستاخیز.4.3.3

مـع پیشـرفته دنیـا بـا یـک دوره انـد کـه بسـیاری از جواحزبی آورده در ضرورت ایجاد نظام تک     

زور یا بـه زبـان خـوش علیـرغم میـل  های مقتدری تشکیل دادند که بهدولت، های متمرکزسیاست

ای دموکراتیـک در هگرایخ، آن را به سمت توسعه و ترقی پیخ بردند و بعد از نیل به مقصود، جامعه

ای تأسـی  بر مبنای چنـین نظریـه آن جوامع شروع شد. مدافعان تشکیل حزب رستاخیز معتقدند که

رفت که حـزب رسـتاخیز در جامعـه توسط شاه اعلام گردید. انتظار می 33اسفند  11این حزب در روز 

آل گردد و منتهی به افزایخ مشارکت مردمـی در امـور و ایران مقدمه نظام چندحزبی یا دوحزبی ایده

 (.39: 1792، )همایونانتقادپذیری نظام بدون هرگونه تلقی خرابکاری شود 

همـه »قانون اساسی و اصول انقلاب سفید بود. ، اصول حزب رستاخیز؛ اعتقاد به رژیم شاهنشاهی

(. 49: 2، 1793، )بـاهری «گفت: مـن نیسـتمها عضو حزب رستاخیز بودند مگر اینکه کسی میایرانی

امـا ، نحوی از میان بـردارد اگرچه رژیم به دنبال این مقصود بود که خلأ میان حکومت و مردم را یک

(. عدم توجه جـدی بـه ایـن 49: 2، 1793، )باهری های ناکارآمدی آن از میانه راه پدیدار گشتنشانه

اش با حکومت و تغییرات ناگهانی نامشخر بودن نقخ حزب و رابطه، حزب و تضعیف آن توسط شاه

 (.39: 1792، ون)همای در رهبری آن ازجمله عوامل ناکارآمدی حزب رستاخیز بود
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 ساواک.4.3.3

ترین سازمان اطلاعاتی و امنیتی رژیم پهلـوی بـود )ساواک(؛ مهم سازمان اطلاعات و امنیت کشور     

و  9: 1791، )قـدر انگلی  و اسرائیل تشکیل شد، های آمریکاکه با حمایت و هدایت مستشاری دولت

ین مأموریت سـاواک بـود. امـا برخـی از ترمهم« حفظ و حراست مملکت(. »413: 1، 1797، محققی

-وسیله سـازمان اند که سقوط پهلوی درنتیجه انفجار از داخل بهکارگزاران عصر پهلوی بر این عقیده

 شـده بـود و مـردم در آن نقشـی نداشـتند های اطلاعاتی رقم خورد که عملیاتی با برنامـه و حسـاب

و چنین شواهدی را برای تایید ادعای خـود مطـرح ( 329: 2، 1793، و برومند 41: 3، 1793، )جندقی

های ایرانی به جشن و هنـر حمله روزنامه، نمایند؛ مثلاً باوجود نظارت مستقیم ساواک بر مطبوعاتمی

، (. علـاوه بـر آن319: 4، 1793، )صـفاری «توانست بدون صـحه سـازمان امنیـت باشـدنمی»شیراز 

، (132: 1792، کیـا)علوی های سـاواکشکنجه در بازداشتگاهایرادات و خطاهای دیگری چون وجود 

( و عدم کنترل مجـاری 190: 4، 1797، )شایگان های غلط آن سازمان در برخورد با مخالفانسیاست

، برومنـد خـروج از وظـایف قـانونی خـود، (191: 3، 1797، )جفـرودی ها با ]امام  خمینیارتباطی آن

وابسـتگی بـه ، (919: 3، 1793، )رامبـد فسـاد مـالی، شخصی از قدرتسوءاستفاده ، (339: 2،  1793

رسانی اوضاع کشور به مقامـات  عدم اطلاع، (119: 1792، )نصر های امنیتی اسرائیل و آمریکاسازمان

گرا و هـای چـ تمرکز بر گـروه، (941: 3، 1797، ذوالفقاری، 209: 1، 1794، سمیعی)ابتهاج مسئول

دهنـد کـه ( را بـه سـاواک نسـبت مـی191: 4، 1797، )شـایگان گـراجریان اسلام ناآگاهی از فعالیت

 ساز ایجاد مقاومت در مردم و سرانجام سقوط رژیم گردید.زمینه

 ارتش. 4.3.3

محمدرضاشاه پهلوی همانند رضاشاه با تقویت ارتخ و نیروهای مسلح درصـدد تقویـت و تثبیـت      

(. با این تفاوت که کارکرد ارتخ در دوره 333و 117: 1372، )آبراهامیان های قدرت خویخ برآمدپایه

المللـی بـود کـه بـرای  رضاشاه برای حفظ امنیت داخلی بود اما ارتخ محمدرضاشاه یک ارتخ بـین

خواسـت بگویـد کـه مـن اعلیحضرت نمی»برقراری نظم و امنیت داخلی تربیت و آموزش ندیده بود. 

طـور هـا را آنکدام این به همین دلیل هم هیچ، لکتم احتیاج به ارتخ دارمبرای سیکیوریتی داخل مم

تـوی گـوش آن بـزن و نظـم را ، توی گوش این بـزن، شوندتربیت نکرده بود که وارد یک شهر می

(. نقـخ ارتـخ در سـقوط رژیـم 341: 1، 1792، )اردلان «جوری نبودیمکدام ما این برقرار کن. هیچ

بودجه ارتخ و تعلل ارتخ در برخورد بـا ، کنند: وابستگی ارتخ به شاهقوله بیان میپهلوی را در سه م

 مخالفان.
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( محمدرضاشاه را چنان متوهم ساخته بـود 790: 4، 1797، )طوفانیان احتمال کودتا توسط ارتخ 

: 1797،4، )طوفانیان پذیری در ارتخ را دگرگون ساختکه برای جلوگیری از این اتفاق ساختار فرمان

، رهبـری، ای را برای ارتخ ایفا نمود. شاه هدایت( و نقخ پدرسالارانه342: 1، 1797، و اردلان 1042

 های تخصصـی و نظـامی ارتـخ را زیـر نظـر داشـتتأمین آموزش، آمادگی عملیاتی، آمادگی رزمی

 (.9: 1770، )عظیمی

افـزود و نفـرات ها مـیبرشمار آندانست ترین پشتیبان نظام سلطنتی میشاه که نظامیان را مهم

همچنین بودجه سالانه »رساند.  1331نفر در سال  410000به  1342نفر در سال 200000ارتخ را از 

و پـ  از چهـار برابـر  1332میلیارد دلار در سـال  1.9به  1342میلیون دلار در سال  273ارتخ را از 

(. عبدالمجیـد 333: 1372، )آبراهامیـان «سـاندر 1333میلیارد دلار در سال  9.3به ، شدن قیمت نفت

واقعیت امـر اینسـت کـه ایـن بودجـه »کند: مجیدی در خصوص بودجه و مخارج زیاد ارتخ بیان می

نظامی خیلی سنگین است و مناسب این مملکت و مناسب این بودجه نیست و اینجاست که گرفتاری 

 (.101: 1، 1792، )مجیدی« اصلی است

تعلل ارتـخ در برخـورد بـا مخالفـان اسـت. ، کنندبر ارتخ شاهنشاهی وارد میانتقاد دیگری که 

کارگزاران عصر پهلوی یک دلیل این امر را ناشی از دستور مؤکد شخر شاه بر ممنوعیت تیرانـدازی 

، 323: 1، 1799، افشار،  914و910: 3، 1793، رامبد، 492: 9، 1797، )ورهرام دانندو کشتار مردم می

(. علت دیگر آن را خروج شاه 317: 9، 1793، و نویسی 340: 1، 1792، اردلان، 90: 1، 1792، آتابای

و اینکه بخشی از فرماندهان ارتخ  (27: 1793، )امینی کننداز ایران عنوان می - قواکل یفرمانده –

هـا اینکردند که اعلیحضرت ممکن است باز خودشان یک قول و قراری داشته باشند و اگر فکر می»

گونـه (. بـدین317: 9، 1793، نویسـی) «چنان بکنند باز برنامه اعلیحضرت خنثی بشـوددخالتی به آن

 تحرکی ارتخ موثر افتاد.احتمال دخالت نیروهای خارجی و وجود یک عملیات محرمانه نیز در بی

گوید که می است - عدم خشونت در مقابل مردم –زده از چنین دستوری  اکبر اعتماد که شگفت

هایی بکنند برای اینکه وهفت سال بارها اتفاق افتاد که مجبور شدند خشونت در عرض این سی»شاه 

دفعه در سال سی و هفتم سلطنت به ایـن نتیجـه  دانم چرا یکولی نمی، های قدرت را نگاهدارندپایه

(. در پاسخ به 132: 1792، )اعتماد «رسیدند که در مقابل ملت ایران هیچ نوع قدرتی نباید به خرج داد

تلاش شاه برای حفظ سلطنت و تسهیل اسـتمرار ، این سؤال برخی معتقدند که هدف شاه از آن دستور

 (.97: 1، 1792، و آتابای 423: 4، 1799، و ضیائی 34: 1793، )امینی سلطنت با ولیعهد بود
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 اداری - های سیاسی. قصور برخی از شخصیت4.3.3

ای روایت کنند که کمترین نسـبتی بـا گونه کوشند که بهاز راویان برنامه تاریخ شفاهی میبرخی      

عنوان مقصر  هایی را بهوقوع انقلاب و سقوط رژیم پهلوی داشته باشند و از سوی دیگر چهره یا چهره

 اصلی در این واقعه معرفی نمایند.

: 2، 1794، )براسور آموزگار، (411: 2، 1793، احمد هویدا )بنی، (344: 1، 1799، فرح )افشار، شاه

 فردوسـت، (434: 2، 1793، احمد )بنی امامی شریف، (221: 1، 1794، سمیعیازهاری )ابتهاج ، (302

 بـاغی قره، (93: 1، 1792، و آتابای 19و12: 1791، قدر، 42: 1792، پهلوی، 971: 3، 1792، )دشتی

بـرده  عنـوان مقصـر نـام های هستند که بـه( از چهره93: 1، 1792، )آتابای مقدم، (19: 1791، )قدر

عنوان عامل سـقوط معرفـی کـرد چراکـه  توان یک نفر را بهاند. البته برخی نیز معتقدند که نمیشده

: 3، 1794، )دولتشاهی همه بازیگران عصر پهلوی به یک نسبتی در سقوط رژیم پهلوی سهیم هستند

 (.209: 1، 1794، سمیعی و ابتهاج 120

 . ایجاد فضای باز سیاسی4.3.3

انتظـار ، های انتخاباتی او تحت عنـوان حقـوق بشـربا روی کار آمدن کارتر در آمریکا و اجرای برنامه

کـه عـادت کـرده بـود بـه تبعیـت از سیاسـت »ها در حکومت پهلوی ها و برنامهانعکاس آن سیاست

: 3، 1793، و قریشـی 334: 9، 1792، نـژاد )هاشـمی رفـتمی، «وابستگی به سیاست آمریکا آمریکا

فشار گذاشت که به ایجاد فضای باز سیاسـی و رعایـت حقـوق بشـر  (. دولت کارتر شاه را تحت439

طوری بود  ها  یک]آمریکایی»دانند: اقدام کند. برخی سقوط رژیم را نتیجه این تبعیت و وابستگی می

دانید اصلاً در ایـران ند برای لیبرالیزاسیون و هیومن رایت همان چیزهایی که میآوردکه فشار زیاد می

محـض اینکـه در را یـک  طور که دیدید که بـه با آن وضعی که بود دموکراسی غیرممکن بود همان

 خورده باشـد ... آب همـه چیز مثل سدی که ترک دیگر همه، خورده باز کردند و لیبرالیزاسیون کردند

 (.39: 1792، )پهلوی «را بردچیز 

نـاتوانی ، نگار و سردبیر روزنامـه اطلاعـات از قـدرت مطلقـه و متمرکـز شـاه روزنامه، احمد احرار

شده و عدم آمادگی جامعه ایـران بـرای  سازمان اداری و سیاسی ایران برای اجرای یک برنامه تعدیل

، )احـرار نمایـدسیاسی در کشـور مطـرح مـیعنوان دلایل عدم ضرورت انجام فضای باز  تعدیل را به

که سرانجام دوگانگی استبداد و فضای باز سیاسـی باعـث تضـعیف و سـقوط رژیـم  (234: 1، 1793

 گردید.
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 عوامل اقتصادی .2.4

تـرین علـت اقتصـادی مهم، چنانکه در صفحات پیشین گذشت بسیاری از بازیگران عصر پهلوی     

شتابان عنوان کردند. علاوه بر آن به عوامل اقتصادی دیگری از قبیل رژیم پهلوی را درحرکت توسعه 

 3، 1793، )گـودرزی عدم توجه به بخخ خصوصی از سـوی دولـت، (132: 1، 1793، )آو منابع نفت

، 22: 1792، )افخمـی افـزایخ تـورم، (131: 4، 1794، )عصـار گرایـی طبقـه ثروتمنـدتجمل، (990:

، (791: 3، 1799، )سـپهری اصـلاحات ارضـی، (417: 4، 1799، ئیو ضیا 293: 3، 1797، جهانشاهی

هـای توسـعه عدم توجه به ظرفیت، (491: 2، 1799، )بهار سهم اندک روستاها از درآمد ناخالر ملی

مهاجرت ، (331: 9، 1793، )ولیان کمبود مواد غذایی، (931: 3، 1793، )گودرزی در بخخ کشاورزی

حمایـت از تولیدکننـدگان بخـخ  عـدم، (932: 3، 1793، )گـودرزی نیروی کـار از روسـتا بـه شـهر

، احمد و بنی 131: 1792، )اعتماد فساد در قراردادهای اقتصادی، (241: 3، 1793، )جندقی کشاورزی

-( اشـاره مـی39: 3، 1797، ها )جـالینوسکاری دخالت خاندان سلطنتی در مقاطعه، (419: 2، 1793

 کنند.

 اجتماعی - . عوامل فرهنگی2.4

 . نارضایتی طبقات مختلف3.1.3

-در اثر اقـدامات اصـلاح، محمدرضا پهلوی باوجوداینکه پایگاه مردمی گسترده و فراگیری نداشت     

های دگرگونی طبقات اجتماعی ایران را فراهم ساخت و خود را از پشـتیبانی زمینه، گرانه انقلاب سفید

 (.439: 2، 1793، احمد )بنی محروم ساخت، ندطبقات سنتی جامعه که حامی سلطنت بود

طبقـه متوسـط ، طبقه متوسط مرفـه، طبقه؛ طبقه بالا در دهه پنجاه جمعیت شهری ایران از چهار

(. باوجوداینکه اکثریت طبقـات 330-334: 1372، )آبراهامیان شدطبقه کارگر تشکیل می، بگیر حقوق

هـای پایـانی حـ  عصـیان و مند بودند اما در سالنسبت به گذشته از وضعیت اقتصادی خوبی بهره

هـا و کـرده تحصـیل، نارضایتی از کارگر تا کارمند تا رئی  اداره تا وزیر تا بازرگان تا صاحبان صنعت

 (.112: 1792، و نصر 747: 4، 1794، غفاری،  143و149: 1792، )اعتماد شدروشنفکران دیده می

 های داخلینقش رسانه .3.1.3

های داخلـی خـود برداری کند رسانهخوبی بهره از عواملی که رژیم پهلوی نتوانست از آن بهیکی      

-بین مردم و جدایی آن ویژه رادیو و تلویزیون ملی بود که موجب تضعیف پایگاه اجتماعی نظام در به
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هـای از فعالیـت رسـانیی اطلاعها گردید. برخی از کارگزاران رژیم پیشین معتقدند که دولت در زمینه

 934: 3، 1793ها و دستاوردهای حکومت به مردم اقدامی انجام نداد )گـودرزی، شده، پیشرفتانجام 

اصلاً تبلیغاتی نبود و اگر تبلیغاتی بود بر ضد خـود مـا »( و به عبارتی 111-119: 1، 1799و مصدقی، 

 (.93: 1792)پهلوی، « شد در مملکت خودمانمی

فقـدان تخصـر در ، (44: 2، 1794، )پهلبـد آموزشـی و فرهنگـی تلویزیـون عدم توجه به نقخ

، 1793، )گـرگین «انقلاب مکزیـک»پخخ فیلم ، (99: 9، 1792، )محمودی های سیاسیسازیبرنامه

( و پخخ علنی مـذاکرات 1021: 4، 1797، )طوفانیان خروج رادیو و تلویزیون از کنترل شاه، (113: 3

، 1799، و اباصـلتی 297: 3، 1797، جهانشاهی،  217: 1، 1794، سمیعی اج)ابته مجل  شورای ملی

 ای رژیم پهلوی است.ترین انتقادات بر دستگاه رسانه( از مهم190: 1

 نتیجه

خـاطرات  نشـرکه با گردآوری و  ه استدرصدد برآمد برنامه تاریخ شفاهی در بنیاد مطالعات ایران     

 دست« خدمتی ارزنده»و « چالشی بزر »دگرگونی ایران به و های پیشرفت بازیگران و گواهان سال

-درعرصـهپهلوی  کارگزاران با مصاحبه با که بود این شفاهی تاریخ برنامه در بنیاد آشکار مقصود .زند

 حکومـت آن از اییافته توسعه و مترقی چهرهرتخ ا و فرهنگ، انرژی، مدیریت، تجارت، صنعت های

 ؛هـا ایـن بـودبه عبارتی فرضـیه پیشـین آن .نمایند تردید ایجاد انقلاب وقوع ضرورت در و دهند ارائه

ن شـرایط آداشت و وقـوع انقلـاب اسـلامی در  ایحکومت پهلوی وضعیت سیاسی اقتصادی پیشرفته

برانگیـز خـود در جهـت اثبـات  اندرکاران بنیاد که حرکت چـالخبدین ترتیب دست ضرورت نداشت.

انـد. چنانکـه دانند؛ از هـیچ تلاشـی در ایـن زمینـه دریـد نکـردهای را خدمت ارزنده میچنین فرضیه

ی خـود را پیرامـون موضـوعات مـورد مواضع جانبدارانه، گران در جریان مصاحبه به صراحتمصاحبه

 اند.بحث مطرح و سعی در جهت دادن به راویان و تلقین فرضیات خود به آنان بوده

 اثبـات تاییـد راستای در شوندگان مصاحبه که دریافت را نکته این توانمیاطرات اما با بررسی خ

 قرار ایآشفته شرایط در پهلوی حکومت سیاسی و فرهنگی، اقتصادی اوضاع :هستند «رقیب فرضیه»

مـالی بـر گونه رویکرد خودانتقادی و خود مشتبدین .بود بینیپیخ قابل اسلامی انقلاب وقوع و داشت

 هـای متفـاوتی چـون توطئـهاند از نظرگـاهکوشیدهشوندگان  تاریخ شفاهی بنیاد غالب است. مصاحبه

انتظارات فزاینده و رهیافت چندعلتی به تحلیل دلایل سقوط حکومـت پهلـوی ، توسعه شتابان، انگاری

 بپردازند.
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جی قلمـداد هـای خـاراگرچه گروهی سعی داشتند سقوط حکومت پهلوی را نتیجه توطئه قـدرت

نمایند. اما چنین دیدگاهی در بین دیگران جایگاهی نداشته و مورد نقد برخـی از سیاسـتمداران عصـر 

های سقوط حکومت پهلوی را باید در داخل کشور و نظام شاهنشاهی زعم آنان زمینه پهلوی است. به

سیاسـی و ، پهلوی جست. ضعف و تحجـر نظـام دیوانسـالاری کشـور نسـبت بـه تحولـات اجتمـاعی

در عصر ، بودها میای است که هر آنچه در گذشته اسباب قدرت حکومتگونه اقتصادی معاصر آن به

وابستگی بـه ، پهلوی دوم موجبات استضعاف و اضمحلال رژیم گردید. نظام استبدادی و آمرانه پهلوی

وابسـتگی ، سـاواکاقـدامات ، عدم توسعه سیاسی و تحقـق دموکراسـی، ضعف سازمان اداری، آمریکا

هـای مختلـف نارضـایتی گـروه، قصور برخی از کـارگزاران حکومـت، ساختار فرماندهی ارتخ به شاه

های اقتصادی از مهمتـرین دلایـل توسعه شتابان و نابسامانی ، های جمعیناکارآمدی رسانه، اجتماعی

 سقوط حکومت پهلوی برشمرده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     233        مالی در تاررخ شفاهی بنیاد مطالعات اررادمشت خود

 منابع

، ترجمه احمد گرل مممردی و مممردابراهی  ایران بین دو انقلاب(، 9312) مبراهامیا ، یرواند .9

 فتاحی، تهرا : نشر نی.

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه باا قاااا ابافاح آت قاابااا»تا(، )بی متابای، ابوالاتح .2

 9مطالعات ایرا ، جلد

، تاری  شرااهی ایررا ، بنیراد «فرامصاحبه با قااا داریفش قش»(، 9111) مشوری، داریوش .3

 9مطالعات ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد مطالعات ایرا ، «مصاحبه با قااا فریدون قو»(، 9193) مو، فریدو  .3

 9جلد

، تاری  شااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا پرا اباصلآی»(، 9199) اباصلتی، پری .3

 9ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد «مصاحبه با خانم نیره ابآهاج سمیعی»(، 9193) نیرهابتهاج سمیعی،  .1

 9مطالعات ایرا ، جلد

نقد و بررسی جایگاه ااریخ شا ایی در اااریخ معاصار (، 9311) ترقی، مهردیابوالمسنی .1

نامه دکتری، استادا  راهنما: مرتضری نرورائی و لقمرا  دهقرا  نیرری، (، پایا 9339-9393) ایران

 انشگاه اصاها .د

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا احمد احرار»(، 9193) احرار، احمد .9

 9ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا ابافاح آت اردحاان»(، 9192) اردلا ، ابروالاتح .1

 9مطالعات ایرا ، جلد

، ترجمه مممردتقی «شیعی در انقلاب ایران دوحت رانآیر و اسلام»(، 9392) پول، تدااسکاچ .91

 991-921فروز، فصلنامه مطالعات راهبردی. سال شش ، شماره اول، بهار، صص دل

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا اکبر اعآمااد»(، 9192) اعتماد، اکبر .99

 ایرا .
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اری  شرااهی ایررا ، بنیراد ، تر«مصاحبه با قااا غلامرضا افخمای»(، 9193) افخمی، غلامرضرا .92

 مطالعات ایرا .

، تاری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا امیرارصلان افشار»(، 9199) افشار، امیرارصلا  .93

 9مطالعات ایرا ، جلد 

 ، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد مطالعات ایرا .«مصاحبه با قااا علی امینی»(، 9193) امینی، علی .93

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا علی ایاددا»(، 9193) ایزدی، علی .93

  9ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا محمد بایرا»(، 9193باهری، مممد) .91

  2ایرا ، جلد

، تاری  شرااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا حئفن براسفر»(، 9193) براسور، لئو  .91

  2 ، جلدایرا 

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا حیدرالی برومند»(، 9193) برومند، حیدرقلی .99

 2 مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «احمادمصاحبه با قااا احماد بنی»(، 9193) احمد، احمدبنی .91

 2 مطالعات ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد مطالعات ایررا ، «رمصاحبه با قااا حبیب بها»(، 9199) بهار، حبیب .21

 2 جلد

، تاری  شااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا مهرداد پهلبد»(، 9193) پهلبد، مهرداد .29

 ایرا .

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با واحاحضرت اشرف پهلفا»(، 9192) پهلوی، اشرف .22

 مطالعات ایرا .

 ، انتشارات فرزاد.سیم دگرگفنی: قینده دمفکراسی ایرانن(، 2113) پهلوی، رضا .23

، تراری  «مصاحبه با قااا واحاحضرت محمفدرضاا پهلافا»(، 9193) پهلوی، مممودرضرا .23

 شااهی ایرا ، بنیاد مطالعات ایرا .
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، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا مصباح جاحینفس»(، 9191) جالینوس، مصباح .23

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا کاامم ج ارودا»(، 9191) جارودی، کاظ  .21

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا مظ ر جندای»(، 9193) جندقی، مظار .21

 3ایرا ، جلد

ری  شرااهی ، ترا«مصاحبه با قااا غلامحساین جهانشاایی»(، 9191) جهانشاهی، غلاممسین .29

 3ایرا ، بنیاد مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، «مصاحبه با قااا مهرانگید دوحآشایی»(، 9193) دولتشاهی، مهرانگیز .21

 3بنیاد مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا حسن ذواح قارا»(، 9191) ذوالاقاری، حسن .31

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا یلاکف رامبد»(، 9193) ، هلاکورامبد .39

 3ایرا ، جلد 

، «درقمدا بر ااریخ نگارا انقلااب اسالامی»(، 9391) رجبی، مممدحسن و تبریزی، قاس  .32

 .29-33کتاب ماه تاری  و جغرافیا، بهمن ماه، صص 

، تاری  شرااهی ایررا ، بنیراد «محمدعلی رشآیمصاحبه با قااا »(، 9192) رشتی، مممدعلی .33

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه باا قاااا حساین سا هرا»(، 9199) سپهری، حسین .33

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا داریفش شایگان»(، 9191) شایگا ، داریوش .33

 3مطالعات ایرا ، جلد

، ویراستار حبیب لاجوردی، چرا  خاطرات جع ر شریف امامی(، 9391) یف امامی، جعارشر .31

 دوم، تهرا ، سخن.
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، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد «مصاحبه با قااا حسن شهمیرزادا»(، 9119) شهمیرزادی، حسن .31

 3مطالعات ایرا ، جلد

 ، بنیراد مطالعرات ، تاری  شااهی ایررا«مصاحبه با قااا بیژن ص ارا»(، 9193) صااری، بیژ  .39

 3ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا طایر ضیائی»(، 9199) ضیائی، طاهر .31

 3ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قاااا حسان طففانیاان»(، 9191) طوفانیا ، حسن .31

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد مطالعات ایرا ، «ناصر عصارمصاحبه با قااا »(، 9193) عصار، ناصر .39

 3جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا رضا عظیمی»(، 9111) عظیمی، رضا .32

 ایرا .

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «کیاامصاحبه با قااا حسان علفا»(، 9192) کیا، حسرنعلوی .33

 مطالعات ایرا .

، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد مطالعرات «مصاحبه با قااا عباس غ ارا» (،9193) غااری، عباس .33

 3ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا یفشنگ فرخاان»(، 9193) فرخا ، هوشنگ .33

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا سرحشکر منصافر اادر»(، 9191) قدر، منصور .31

 ت ایرا .مطالعا

، تاری  شااهی ایرا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا احمد اریشی»(، 9193) قریشی، احمد .31

 3ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا ایرج گرگین»(، 9193) گرگین، ایرج .39

 3ایرا ، جلد
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شرااهی ایررا ، بنیراد ، تراری  «مصاحبه با قااا شاایر  گلساآان»(، 9193) گلستا ، شراهر  .31

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیراد «مصاحبه با قااا منفچهر گفدرزا»(، 9193) گودرزی، منوچهر .31

 3مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، «مصاحبه با قااا عبداحمجید مجیدا»(، 9191) مجیدی، عبدالمجید .39

 1بنیاد مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی «مصاحبه با قااا س هبد احمدعلی محققای»(، 9191) احمردعلیممققی،  .32

 1 ایرا ، بنیاد مطالعات ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا کامبید محمفدا»(، 9192) مممودی، کامبیز .33

  1 مطالعات ایرا ، جلد

 مطالعات و پژوهشهای سیاسی. ، تهرا : موسسهپس از سقفط(، 9399) انصاری، احمدعلیمسعود .33

، تاری  شااهی ایررا ، بنیراد مطالعرات «مصاحبه با قااا اقی مصدای»(، 9191) مصدقی، تقی .33

 1 ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد مطالعات «مصاحبه با قااا ااسم معآمدا»(، 9193) معتمدی، قاس  .31

 1 ایرا ، جلد

 ، تهرا : قومس.انقلابسیرا در نظریات (، 9311) ملکوتیا ، مصطای .31

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قاااا سیدحساین نصار»(، 9192) نصر، سیدحسین .39

 مطالعات ایرا .

، گنجینره اسرناد، فصرلنامه «اا بار فلسا ه اااریخ شا اییمقدمه»(، 9392) نورائی، مرتضری .31

اسلامی ایرا ، بهرار  تمقیقات تاریخی و مطالعات مرشیوی، سازما  اسناد و کتابخانه ملی جمهوری

 .11-11، صص 31و  31و تابستا ، شماره 

ااااریخ شاا ایی و جایگاااه قن در (، 9313) ترقیو مهرردی ابوالمسررنی نررورائی، مرتضرری .11

 ، تهرا : پژوهشکده تاری  اسلام.5813-5831نگارا معاصر ایران ااریخ

یرا ، بنیراد مطالعرات ، تاری  شااهی ا«نفیسی مصاحبه با قااا یددان»(، 9193) نویسی، یزدا  .19



209        33 ااره، ش1318، پاریز 8 الی انقلاب اسلامی، سها پژوهش فصلنام  علای 

  1 ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، «نژادمصاحبه با قااا محسن یاشامی»(، 9192) نژاد، ممسنهاشمی .12

 1 بنیاد مطالعات ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد مطالعرات «مصاحبه با قااا کریم وریرام»(، 9191) ورهرام، کری  .13

 1 ایرا ، جلد

، تراری  شرااهی ایررا ، بنیراد «مصاحبه با قااا عبداحعظیم وحیان»(، 9193) ولیا ، عبدالعظی  .13

 1 مطالعات ایرا ، جلد

، تاری  شااهی ایرا ، بنیاد مطالعات ایررا ، «مصاحبه با قااا ناصر یگانه»(، 9192) یگانه، ناصر .13

 1 جلد

66. BBC ( English dictionary),  London,  1993. 

67. http://www.fis-iran.org/fa/oralhistory/preface 

 

 



 

 


