
 
  
  

 
 

  ختياردولت بریخی ارزیابی نتایج سياسی، اجتماعی و تا
  مشروطه در ایرانآخرین تالش برای احيای به عنوان

 
  در ایران١٣٥٧کنفرانس به مناسبت سی امين سال انقالب 

 
)٢٠٠٩ ماه مارس ١٣- ١٤ (١٣٨٧ اسفند ماه ٢٣ - ٢٤  

  شيگاگو، ایلينوی–دانشگاه نورت ایسترن ایلينوی 
 
 

 
بررسی سنجيده یک ، هنوز ١٣٥٧ال از انقالب بهمن  نزدیک به سی سپس از گذشت

شاپور بختيار بعنوان دولتی دکتر  نقادانه در عملکرد و ميراث سياسی نخست وزیریو 
.  که آخرین تالش در تداوم مشروطه واقعی در ایران را متعهد بود صورت نيافته است  

 
دهم ماه مارس  چهارای سيزدهم  وروزهدر کنفرانس دانشگاه نورت ایسترن ایلينوی 

ت تدارک کنفرانس می کوشد تا از اینروی هيا.  گامی است در تحقق این مهم٢٠٠٩
 وهشل اندیشه ی آزاد و منقدانه اهل پژتباد.  زمينه مناسب این بررسی را فراهم آورد

تا که ش بر آن است کوش.  زم تحقق هدف این گردهمایی استشرط اساسی و ال
دور یا نزدیک با مساله ی سياسی از نظرانی که   صاحب دیدگاه،مکاناتحد توان و ا

و چگونگی تشکيل دولت بختيار آشنایی دارند، و همچنين بر اثرات و نتایج اجتماعی 
آن برای امروز و فردای ایران اندیشيده اند و قضاوت ارزشی دارند به نقد و سياسی 

. بررسی کشيده شود  
 

ر مورد اهميت سياسی و تاریخی کنفرانس حاضر بر عقيده تدارک کنندگان کنفرانس د
:و نظرات زیر هستند  

 
 که ریاست آن را یکی از دولت بختيار یگانه دولتی بود،١٣٥٧انقالب در دوران ) ١ 

 پس از کودتای بيست و جبهه ملی.  رهبران جبهه ملی ایران بر عهده داشت
تر ه ایران به ریاست دکهشت مرداد که منجر به سرنگونی آخرین دولت مشروط

، به عنوان مطرح ترین بدیل حکومت، در مبارزه  شد١٣٣٢محمد مصدق در سال 
 محمد رضا شاه دایم مسالمت آميز و آشکار با خودکامگی و بی قانونی حکومت

به علت تر بختيار رهبران و رهروان این جبهه از جمله دک.  پهلوی به سر می برد



 محروميت های دست به گریبان سالها زندانی و رویارویی با حکومت استبدادی
 بنابر اهداف و مشی سياسی دیرینه دکتر بختيار.  ندبودسياسی اجتماعی و 

خالف روسای دولت های پيشين، در زیر تصویر دکتر مصدق به جای خود بر 
همچنين کودتای بيست و هشت او .  تصویر شاه در صحنه تلویزیون ظاهر شد

))  ننگينکودتای((قيام ملی خوانده می شد،  حکومت شاه بوسيلهمرداد را که 
.   اعالم کرد  

 
 دکتر بختيار ،در غياب شاه.  شور همراه بودبا خروج شاه از کاستقرار دولت بختيار ) ٢

نيروهای مسلح و با داشتن فرماندهی هر چند صوری ر در مقام نخست وزی  
 وزیر مشروطه عضویت در شورای سلطنت دارای حقوق و قدرت یک نخست

  .  واقعی بود
 
 احيای اصلی استقرار آزادی و دموکراسی از طریق با هدف برنامه دولت بختيار) ٣

مشروطيت و اجرای قانون اساسی، دارای مواردی چون آزادی زندانيان سياسی و 
محاکمه متجاوزان به حقوق اعاده حيثيت و پرداخت غرامت به آنها، انحالل ساواک، 

اصول منشور ملل متحد و اعالميه جهانی از يبانی بدون قيد و شرط پشت(( مردم و
اری چشمگيری با این برنامه در سازگ.  بود ))طحقوق بشر و ميثاق های مربو

 و در - مشروطه  به جز برچيدن نظام– مردم و احزاب  دموکراتيکخواسته های
ام با پایان ، همگدر این دوره.  تضادی آشکار با برنامه دولت های پيشين بود

آزادی ولت بختيار صورت گرفت، مطبوعات که در پی مذاکرات و توافق با داعتصاب 
. قلم و اجتماعات اجرا شدبيان و واقعی  

  
 به آیت  از تسليم قدرت دولت، دکتر بختيار بهمن٢٢ سقوطش در تا روزاز آغاز ) ٤

هایش با اشاره به  خودداری ورزید و بنابر نطق ها و مصاحبه اهللا خمينی و پيروانش
 نسپردن حکومت به دست و)) مجهول مطلق((می بعنوان حکومت جمهوری اسال

 بر جدایی دین از دولت به عنوان یکی از رکن های ،شخصيت و یا نظام روحانيان
 بارها و به تاکيد،همچنين دکتر بختيار .  اساسی دولت واقعی مشروطه پای فشرد

.  ی را به مردم متذکر شدمذهبات ناشی از استقرار حکومت خطر  
 

.   جانشين آن شداسالمیبا این همه دولت بختيار از کار بازماند و سقوط کرد و حکومت   
 ها ایرانی در خيابان ها بدون توجه به سابقه و  روزه بختيار، ميليون٣٧در دوره حکومت 

 برای یت اهللا خمينی از رهبری آمشی سياسی دیرینه دکتر بختيار و برنامه دولت وی
 این است که چرا با توجه  و مسالهپرسش.  بر چيدن حکومت مشروطه پيروی کردند

استه های دموکراتيک مردم ایران و مشی خو تمامی به سازگاری برنامه دولت با 
، دولت بختيار به عنوان روشن ریيس دولت بعنوان یکی از مليون استوار بر عقاید خود

عواملی فقدان این توجه با چه  ایران قرار نگرفت؟ مردم دموکراتيک مورد توجه گزینه
 بختيار با همه عمر کوتاه دولتآیا مرتبط بود؟  پس از گذشت سی سال از انقالب، 



 می تواند تجربياتی را در مورد اساسی ترین معضل جامعه امروز ایران، یعنی خود
       استقرار آزادی و دموکراسی، ارایه دهد؟ 

 
دولت بختيار تا امروز، حکومت او به وسيله مخالفان و منتقدان از همان بدو تشکيل 
عوامل بروز شناخت صفاتی چون جاه طلبی و فقدان .   شده استگوناگون نفی و نقد

ر  دی را تالشی عبث وبرخی حکومتشبنابراین .   وی نسبت داده شده استانقالب به
ملکرد و کارنامه ی نتایج عپرسش این است که با توجه به .  شناخته اندهنگام 

   حکومت دینی در ایران کدامين این نقد و نفی ها هنوز قابل قبول است؟  
 

ت جویی و حقيقت گویی از طریق برگزارکنندگان این کنفرانس با اتکا بر اصل حقيق  
د که پس از سی سال زمينه مناسب برای ناميد دارانش و تبادل آزاد نظر عرضه ی  د

و پاسخ به پرسش های باال و زیابی منقدانه از دولت بختيار پژوهشگران به منظور ار
  .فراهم آیددیگر  
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