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رواﯾﺖ زوال اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﻛﺎﻣﮕﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺘﺎب » ﻏﺮور و ﺳﻘﻮط «
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺘﺎب :
ﻛﺘﺎب » ﻏﺮور و ﺳﻘﻮط « ﺗﺎﻟﯿﻒ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺴﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و از
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٠ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻛﺘﺎب  ٢٢۵ﺻﻔﺤﻪ ای
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﺮوع و در ھﻔﺖ ﻓﺼﻞ وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﻮادث اﯾﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ
 ١٣۵٢ﺗﺎ  ١٣۵٧را از زﺑﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده اﺳﺖ.

ﭼﻜﯿﺪه :
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﻨﮕﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺮﻛﺖ ھﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻗﻪ ھﺎی ﺿﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی در اﯾﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از دو
ﻛﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ  ٣اﺳﻔﻨﺪ  ١٢٩٩و  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢و  ...را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻃﺮات »آﻧﺘﻮﻧﯽ
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ« ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان در زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﻮادث آن دوره ﻣﮫﻢ)  ١٣۵٢ﺗﺎ
 (١٣۵٧ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻧﻮﺳﻨﺪه ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎرھﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را از ﺳﻘﻮط ﺷﺎه و وﻗﻮع
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول
در ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ درﺑﺎره ﺷﺮوع
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﻮﺳﺪ » :در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  ١٩٧٣ﻣﯿﻼدی ﻛﻪ ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ در
ﻣﺤﻞ ﻛﺎرم در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ او ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﻔﯿﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ اﺑﻼغ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﻜﻢ ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و ھﻢ ﻧﮕﺮان .ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻛﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﻛﯿﻪ ﺑﻮده و در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﺮان و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﻛﺒﯿﺮ از اﻋﺰام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻛﺮدم«.

ﻓﺼﻞ دوم
در ﻓﺼﻞ دوم ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی ﺧﻮد از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درﻣﯽ آورد .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ:
اﻟﻒ( ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان آﺳﺎﯾﺶ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﮫﺮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی در ﭘﺎی رﺷﺘﻪ ﻛﻮھﮫﺎی اﻟﺒﺮز و ﻗﻠﻪ ھﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
ﺳﺎل  ١٩٧۴ﻣﯿﻼدی ﯾﺎدﺑﻮدی از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.
ب( ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ ﻛﻪ » ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺟﺎی آراﻣﺶ و ﺗﺄﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
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پ( ﺗﺼﻮر اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺎه از ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﺮد در اواﺧﺮ دھﻪ  ١٩٨٠ﻣﯿﻼدی ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﻮری
ﻛﺎﻣﻼً ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ژاﭘﻦ دوم آﺳﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ت( اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺎه آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺳﺎﻣﯽ .ﺷﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻋﺮب ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺸﺘﻪ و او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻮش از روی ﻗﻮم اﯾﺮان ،ﺷﻜﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺪل زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ را در اﯾﺮان اﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ث( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﮫﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﻠﺒﯽ آﺑﺎدھﺎ و ...
ج( اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٩٧۴ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژه
ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﺗﻜﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
چ( ﺷﺎه در ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯿﺪه ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ داﺷﺖ؛ وﻟﯽ اﻛﺜﺮﯾﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﺑﻮدﻧﺪ.
ح( ﺷﺎه در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﯾﺎھﺎی ﺧﻮد ﻋﺠﻮل ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺸﻨﻮد و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ دھﺪ.
د( در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ١٩٧۵دوازده ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در ﻣﯿﺎن آن ھﺎ دو اﻓﺴﺮ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ و ﯾﻚ ﻧﻔﺮ
از اﻋﻀﺎی ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
د( ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﯾﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ،ﺷﯿﺮاز ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و
اھﻮاز
ر( ﺷﺎه در ﻣﺎرس  ١٩٧۵ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ را ﻣﻨﺴﻮخ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﯾﻚ ﻧﻈﺎم ﺗﻚ ﺣﺰﺑﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ« ﯾﺎ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را اﺣﯿﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﺷﺎه از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰی،
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺳﺎواك ،ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎص ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ھﺮﯾﻚ از اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺷﺎه در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده و ﮔﺰارش ﻛﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺷﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﺪ ،ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﺶ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ،ﺑﯽ روح و ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﻜﯽ ﺑﻮد .درﺑﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﺗﻤﺎس
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻛﺮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺰوا ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد؛ ﺣﺘﯽ در آﯾﯿﻦ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺪاری از ﺷﯿﺸﻪ ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﻣﺮدم ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺮح را
ﻣﻜﻤﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺎه داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﺷﺎه ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﻛﺮد؛ او ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪای ﻣﯽ
آﻓﺮﯾﺪ .زﻧﯽ زﯾﺒﺎ ،ﺑﺎھﻮش ،ھﻨﺮﻣﻨﺪ ،دﻟﺴﻮز و ﻏﻤﺨﻮار ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او ﺟﺰ ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻧﭽﻪ را در ذھﻦ دارد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﺮدی ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮردﺗﺮ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮ و
ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﻮد و از ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اداری ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮده و ھﺮﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻮد را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده اﺳﺖ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮح ﭘﮫﻠﻮی ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﯾﺮان را اﺳﺪ اﷲ ﻋﻠﻢ وزﯾﺮ درﺑﺎر را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ آن را
ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺎھﺮﯾﺎن در ﻗﺮن دھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻋﻠﻢ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﻚ و ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻮده و ﺳﻤﺖ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺷﻮرش ﺑﺎزار در ﺳﺎل  ١٩۶٣داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان دﺳﺘﻮر ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ

٢

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﺳﻮی ﻣﺮدم را ﺻﺎدر ﻛﺮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻌﺪ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﯿﻠﯽ رﻗﯿﻖ
اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻮد و از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادارن ﺷﺎه در
ﺣﻮزه ھﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺮف ﺧﻮاھﺮ دو ﻗﻠﻮی ﺷﺎه و
ﺷﺎھﺰاده ﺷﻤﺲ ﺧﻮاھﺮ ارﺷﺪ ﺷﺎه.

ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم
ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم ﻛﺘﺎب ،ﻧﻈﺮات ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ اﯾﺮان و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ و اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﯽ ھﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان را داﺷﺘﻪ و از آن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل ھﺎی  (١٣۵۵-١٣۵۶ ) ١٩٧٧- ١٩٧۶را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﺤﻮری ھﺎ،
ﻧﺪاﻧﻢ ﻛﺎری ھﺎ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم و اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﺷﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ھﺎی  ٢۵٠٠ﺳﺎﻟﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی در ﺷﯿﺮاز و رﻓﺘﻦ او ﺑﻪ آﻣﺮﯾﻜﺎ و ورود ﻛﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان را از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺣﻮادث  ١٩٧٨ﺗﺎ  ١٩٧٩ﻛﻨﺪ و ﻛﺎو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻛﺎرﺗﺮ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮری وﻗﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ از اﯾﺮان ،دوﻟﺖ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺑﺎروﺗﯽ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎری ﺑﺰرگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ روﺷﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻛﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرﺳﺎز ﻧﻮارھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،رژﯾﻢ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ درج
ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﻮھﯿﻦ آﻣﯿﺰ در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﻤﻮده و از اﻋﺘﺒﺎر او ﺑﻜﺎھﺪ.

ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ
در ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺣﺎدﺛﻪای ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺰرﮔﺘﺮ
از اﻧﻘﻼب ھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻛﺎﻣﻞ ﯾﻚ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ،ﻗﻮی،
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺮب و اﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻮد ،ﻛﻪ در وﯾﺮاﻧﻪ ھﺎی آن اﯾﺮاﻧﯽ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﺑﺮآورد ،اﯾﺮاﻧﯽ ﻛﻪ از ﯾﻚ ﻣﺘﺤﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ «.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
ﺷﺎه در ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ) روﺣﺎﻧﯿﻮن ،روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﺑﺎزاری ھﺎ( ﺻﺪای ﺧﻔﺘﻪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت و ھﻤﺴﻮﯾﯽ ،در ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردن رژﯾﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﺮﺷﮫﺎﯾﯽ از ﻛﺘﺎب
در ﺻﻔﺤﻪ  ٣۴ﻛﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ :
» ھﻤﻪ ﻣﺎ از ﻛﻮﺗﺎھﯽ دوران روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪﯾﻢ .اواﺳﻂ ﺳﺎل  ١٩٧۵ﺑﻮد ﻛﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ
ای در ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ«.

در ﺻﻔﺤﻪ  ١١۶آورده اﺳﺖ :
رھﺒﺮی ﻣﺬھﺒﯽ در اھﺪاف و آرﻣﺎن ھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺒﻮد}اﻣﺎم{ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺷﺎه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و دﯾﮕﺮ
آﯾﺖاﷲھﺎی ﻗﻢ و ﻣﺸﮫﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ١٩٠۶و ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی ﻗﺪرت ﺷﺎه ﺗﺄﻛﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﻣﻼھﺎی ﺗﮫﺮان ھﻢ } ﺑﻪ ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ دو ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه و { ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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