
 

 
 

 ارزيابی نتايج سياسی، اجتماعی و تاريخی دولت بختيار
 به عنوان آخرين تالش برای احيای قانون اساسی 

 مشروطه در ايران
 

در ايران ١٣٥٧کنفرانس دانشگاهی به مناسبت سی امين سال انقالب   
  

)٢٠٠٩ ماه مارس ١٣-١٤ (١٣٨٧ه  اسفند ما٢٣-٢٤  
  شيکاگو–دانشگاه نورت ايسترن ايلينوی 

 
 سخنرانان دعوت شده در اين کنفرانس با ارايه مقاله های خود به بازنگری زمينه تاريخی و

  می پردازند ١٣٥٧اهميت سياسی نخست وزيری دکتر شاپور بختيار در متن انقالب بهمن 
 

 نام سخنرانان و عنوان های سخنرانی 
 

 در ))بالزان-کدی((ی، استاد تاريخ در دانشگاه پردو و استاد مهمان  ژانت آفار
)آمريکا(يو سی ال ای  -دانشگاه کاليفرنيا در لوس آنجلس       

))انقالب ايران از ديدگاه فوکو و مکتب فرانکفورت((  
 

)فرانسه(ژوهشگر و استاد سابق دانشگاه کاظم ايزدی، پ  
  ی استقرار نيافتن دمکراسی در يک نگاه تطبيقیساختار کالبدی ملی ايران و چرائ((

))و چگونگی بر قراری آن  
 

 الدن برومند، پژوهشگر تاريخ و مدير بخش پژوهش بنياد عبدالرحمن برومند در
)آمريکا (واشنگتن دی سی  

))بختيار، خمينی و مسئلۀ استعفا((  
 



سيروس بينا، استاد پژوهشگر ممتاز در اقتصاد و مديريت در دانشگاه مينه سوتا و 
  )آمريکا (يو سی ال ای - استاد مهمان در دانشگاه کاليفرنيا در لوس آنجلس

قيام خود انگيخته و : درتقاطع تاريخی انقالب وافول جهان آمريکا: ١٣٥٧ ايران((
))مريخته در آستانۀ گلوباليزاسيونجهان به  

 
)آمريکا( ميثاق پارسا، استاد جامعه شناسی در کالج دارتموث  

  ))١٣٥٧ل در انقالب ليبراو نيروهای  اصالحاتشکست ((
  

  محمد جعفری، مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمی در دوران رياست جمهوری 
)انگلستان(سياسی، اجتماعی و دينی -بنی صدر و پژوهشگر مسائل تاريخی  

))عوامل مؤثر در استقرار واليت فقيه و تجربه و ميراث مشروطيت((  
  

  )فرانسه(نشور، نويسنده و پژوهشگر رضا دا
  ))نگاهی بر شخصيت دکتر شاپور بختيار((

 
) آمريکا( و حقوق بشر برابر حقوقيبا داودی مهاجر، کوشنده فر  
))نگاه روحانيت به زنان در فرايند انقالب اسالمی((  
 

  )سوئد(ور، استاد جامعه شناسی مهرداد درويش پ
  )) پوپوليستی به انقالب اسالمی در ايرانزمينه ها و پيامدهای گذار از انقالب((
  

  )فرانسه (سابق شورای جبهه ملیايران و عضو حزب  حميد ذالنور، عضو ديرينه
همساز   کوششی برای تحقق آرمان های جنبش مشروطه:نخست وزيری بختيار((
  ))و آموزش های حزب ايراناصول  با

 
)آمريکا (کاليفرنيا در ريورسايد تاريخ در دانشگاه يار، استادفريبا زرينه باف  

))بازتاب مشروطه در جنبش های دموکراتيک در ايران((  
 

تشکيالت سابق مسئول  و ، عضو ديرينه ناشر و سردبير نشريه سهندرحيم شريفی، 
)فرانسه( ايران در پيش از انقالب  شورای جبهه ملی سابقحزب ايران و عضو  

)) نخست وزيری دکتر شاپور بختيار و حوادث سی و هفت روز((  
 

)فرانسه(شفيق، نويسنده و پژوهشگر شهال   
))اسالمگرايان در پيروزی اسالمگرايیغير نقش : انقالب ايران((  

 



زنامه نگاران و جواد طالعی، روزنامه نگار و عضو هيئت مديره سنديکای رو
)آلمان (١٣٥٧ انقالب خبرنگاران در  

))آرمان های دکتر شاپور بختيار در پذيرش نخست وزيری ايران((  
 
)آمريکا (تاريخ در دانشگاه کانکتيکتپژوهشگر در رشته خرالدين عظيمی، استاد ف  

))ريشه های تضاد: رژيم پهلوی و جبهه ملی((  
  

)آمريکا (مهرداد مشايخی، استاد مهمان علوم سياسی در دانشگاه جورج تاون  
))جنبش انقالبی، پروبلماتيک وابستگی و شاپور بختيار((  
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  با نرخ ويژه به همراه صبحانه به صفحه ی زير هتل کنفرانسرزرو لطفًا برای  
)  خواهشمند است برای دريافت نرخ ويژه سريعًا اقدام فرماييد( راجعه فرماييدم  
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