
  وزير خاآستريبا صفاءالدين تبرائيان نويسنده آتاب گفت وگوی مصطفی جوان 
  

حاکی از درگذشت ها قرار گرفت که یخبرگزارخط تلکس خبری بر روی  89هشتم بهمن روز جمعه            
 ایران و«ناخودآگاه فکر نگارنده به مقاله . داریوش همایون وزیر اطالعات و جهانگردی دولت آموزگار بود

نخستین . چاپ گردید متمرکز شد 1356دی  17  مورخه اطالعاتکه در روزنامه » استعمار سرخ و سیاه
دی مردم قم و سپس برکناری دولت آموزگار بود که با برکناری وی داریوش  19مقاله مزبور قیام  پیامد

  .گردید و دوران وزارت او نیز به پایان رسیدهمایون نیز عزل 
  

عمل آمده  آمریکاییها با بررسی به. شد گیری انقالب، لحظه به لحظه به نگرانی آمریکاییها افزوده می با اوج           
حلهای آرام ساختن مردم انقالبی دستگیری  از اوضاع انقالب ایران به این نتیجه رسیدند که یکی از راه

ریکاییها از این اقدام ترین هدف آم مهم. افراد منفوری چون داریوش همایون و دیگر سران رژیم است
  .نجات تاج و تخت محمدرضا پهلوی بود لذا دستور دستگیری را صادر نمودند

  
در بحبوحه پیروزی انقالب از زندان فرار کرد و از ماجرای دستگیریش توسط هرچند داریوش همایون            

. ارج از کشور پیوستاز خروج از کشور به جمع اپوزیسیون خ وی پس. رژیم پهلوی درس عبرت نگرفت
نیروهای اپوزیسیون داخلی و  عمده تالش داریوش همایون در خارج از کشور صرف ایجاد وحدت بین

های از  خارجی، نوشتن مطالب علیه جمهوری اسالمی ایران در نشریات ضدانقالب، شرکت در مصاحبه
اخبار در راستای اهداف سازمان  ای بیگانه و تجزیه و تحلیل های ماهوارهلشده رادیوها و کانا پیش طراحی

داریوش همایون تا پایان عمرش یک لحظه از مخالفت با نظام مقدس جمهوری  .گردید سیا و موساد می
  .اسالمی دست برنداشت

  
اند اما  پرداخته ویصورت سطحی و گذرا به بررسی زندگانی  به چند اثردر ارتباط با داریوش همایون            

در حکومت پهلوی دوم به نگارش درآمده  که درباره بازشناسی نقش داریوش همایون مستندترین کتابی
تبرائیان  جناببه آشنایی که با  توجه با. باشد صفاءالدین تبرائیان می نوشته وزیر خاکستریاست کتاب 

دعوت استاد با روی باز . داشتم با ایشان تماس گرفته و درخواست مالقات جهت مصاحبه را نمودم
ساعت به طول انجامید به حضور خوانندگان تقدیم  3صل مصاحبه که حبه را پذیرفتند که ماحمصا
  .شود می

  
اختیار بنده قرار دادید و دعوت مصاحبه را پذیرفتید بسیار  جناب آقای تبرائیان از اینکه وقت گرانقدر خویش را در

ای با  بدین بهانه مصاحبه. ژنو سوئیس درگذشت سالگی در 82دانید داریوش همایون در سن  طور که می همان. متشکرم
سیاسی به تجزیه و   گیرد تا با نگاهی موشکافانه به گذشته این مهره میحضرتعالی در ارتباط با داریوش همایون صورت 

همچنین منابع  .بفرمایید وزیر خاکستریدر ابتدا لطفاً هدف خویش را در ارتباط با نگارش کتاب . تحلیل آن بپردازیم



 

  حضرتعالی در نگارش کتاب مذکور شامل چه منابعی بود؟
در ابتدا باید گفت که رویکرد ایرانیان به مطالعات . خاطر انجام این مصاحبه سپاسگزارم من هم از جنابعالی به. نام خدا به

آن تحقیقات تاریخی  ای داشته است و به موازات کننده های اخیر رشد خیره در سال ویژه آثار تاریخ معاصر ایران تاریخی به
رو  این ای ناباورانه افزایش پیدا کرده است و از گونه پی پیروزی انقالب اسالمی، به نیز، در ابعاد اجتماعی و سیاسی، در

که تاریخ، علم تجزیه و  آنجا از. توان باور داشت که گرایش به تاریخ معاصر ایران، تولدی دوباره یافته است می
شناسی است، ضرورت شناخت آگاهانه و دقیق گذشته، امری خطیر و  بهترین راهبردها در رجالآموزی و در زمره  عبرت

انداز آینده  تواند در روشنگری راه امروز، تبیین وقایع حال و ترسیم چشم آید و می شمار می ساز و حیاتی به سرنوشت
تاریخی که . باشد مند می از اهمیت خاصی بهرهمیان وقوف به تاریخ پیشینیان  این در. کار آید به مؤثر افتد و به درستی

شدت مهجور و  عمل آمده از سوی محققان، به رغم تکاپوی به ای از تاریکی و ابهام قرار دارد و به ی از آن در هالهشهایبخ
و سازی زوایا  روشن. سر و روی شخصیتها و رویدادهای آن نشسته است ناشناخته مانده است و گرد و غبار فراوان به

، از اهم وظایف پژوهندگان این نقاط تاریک چنین تاریخی آن هم در سایه تابش پرتوهای روشنایی نورافکنهایی قوی
در ابتدا . توان به سؤال حضرتعالی درباره هدف نگارش این کتاب پرداخت ای که مطرح شد حال می با مقدمه. عرصه است

نظامی حاکمیت پهلوی دوم فرهنگی، ازشناسی رجال سیاسی، باید گفت که هدف و نیت ما در مؤسسه این بود که به ب
منظور در ذیل شناسایی رجال رژیم پهلوی دوم اولویت را به سه شخصیت نظامی، سیاسی و فرهنگی  بدین. پرداخته شود

 سرابارتشبد حسن طوفانیان پرداختیم که ماحصل آن چاپ کتابی با عنوان  شناسیزبادر قسمت رجال نظامی به . دادیم
تمام محرم اسرار نظامی شاه بود و  57تا  42واقع اهمیت ارتشبد طوفانیان در این است که از سال  در. بود یک ژنرال

کرد و  یک ویژگی دیگر این شخص این بود که در خفا و در سایه حرکت می. داد خریدهای قوای مسلح را ایشان انجام می
های فرهنگی و علمی به بررسی  اما در ارتباط با چهره. از وزرا بودهیچ وقت نیامد وزیر جنگ شود اما قدرتش باالتر 

باشد و انشاءاهللا تا نمایشگاه کتاب در  اکنون کتاب در مرحله بازبینی نهایی می شد که همنامه احسان نراقی پرداخته  زندگی
  .سال آینده آن را تقدیم خوانندگان تاریخ معاصر ایران خواهیم نمود

  
برگزیده شد که ویژگیهایی داریوش همایون به این دلیل . سیاسی و مطبوعاتی داریوش همایون انتخاب شدهای  اما از چهره

بود و سابقه فعالیت ژورنالیستی و قلمی  آیندگانامتیاز روزنامه  اوالً وی صاحب. داشت که دیگر رجال پهلوی نداشتند
ثانیاً در رژیم پهلوی شأن . ن اسرائیل و آمریکا بودای پهلوی دوم و سراتهواقع اهل قلم در راستای سیاس داشت و در

تاریخ ایران طور مثال احیای نهاد سخنگویی دولت از ابداعات ایشان است که برای اولین بار در  به. پردازی داشت نظریه
در احزاب ثالثاً وی . شد شود که ماحصل سخنان وزرا توسط یک نفر به دیگران ارائه می کابینه آموزگار صاحب سخنگو می

منظور تشخیص داده شد که به  پرداخت و بدین به فعالیت سیاسی ... ایرانیست، سومکا، رستاخیز و مختلفی چون حزب پان
اما در ارتباط با منابعی که در نگارش این کتاب بدان استناد جستیم در وهله . بررسی و بازشناسی این شخصیت بپردازیم

 که در) صاحبقرانیه(دانیه واش در آج دفترچه خاطرات وی از خانه. همایون نام برداول باید از دفترچه خاطرات داریوش 
همچنین بخشی از اسناد و . استهمایون دست آمد که به قلم و خط خود  بود به )هما زاهدی(واقع منزل همسرش 

گرفت که مورد استفاده  اختیار مؤسسه قرار در 1370مدارک از همرزم ایشان در حزب سومکا یعنی شاپور زندنیا در سال 
شود مصاحبه با برادر داریوش یعنی سیروس همایون  قسمت دیگر منابع که شامل تاریخ شفاهی و مصاحبه می. واقع شد

. ها از آلبوم خانوادگی ایشان استسبسیاری از عک. است که بسیاری از نقاط کور در این زندگینامه را روشن ساخت



 

و افراد مطلع دیگری که مطالبی ) همسر اول هما زاهدی(کپور، عبدالحسین اتحادیه هایی با محسن پزش همچنین مصاحبه
 1357تا  1346قسمت دیگر منابع ما بررسی آرشیو روزنامه آیندگان بود که از سال . درباره موضوع داشتند صورت گرفت

نهایت سعی گردید تا از تمامی در . گیر بود بررسی قرار گرفت که خیلی هم وقت ساله مورد 12شد و این مقطع  چاپ می
  .ها و سایر منابع در جهت روشن شدن زندگی داریوش همایون استفاده شود ها، روزنامه اسناد، مدارک، خاطرات، مصاحبه

  
  .آقای تبرائیان لطفاً درباره خانواده و تحصیالت داریوش همایون بفرمایید

ای هنرمند، با موقعیت اقتصادی متوسط  وی در خانواده. شد در تهران متولد 1307داریوش همایون در پنجم مهرماه سال 
در پرونده ساواک به غلط آمده است که نوراهللا همایون دارای دو همسر . پدرش از کارمندان وزارت دارایی بود. زاده شد

 ولی در. نامهای سیروس و داریوش شد دو دختر و دو پسر به ؛صاحب چهار فرزند ــ مادر داریوش ــ بود که از ثریا
ثریا جمالی هنگام . کند ، ابتدا با ثریا جمالی ازدواج میدارای سه همسر بود در تهران 1283واقع نوراهللا همایون متولد 

ثمره  .از کارکنان سفارت ایران در استانبول بود) خان ناظر(او فرزند ابوالقاسم جمالی . ازدواج شانزده ساله بوده است
 1309سیروس متولد دوم مرداد . ای داریوش و سیروس بودمهنا ریا جمالی دو فرزند پسر بهازدواج نوراهللا همایون با ث

الدین اصفهانی، پدر سیدمحمدعلی جمالزاده، دایی ثریا  جمال سید. باشد و بیست و دو ماه از داریوش کوچکتر است می
داریوش و سیروس در محله . او استرو محمدعلی جمالزاده پسردایی وی و ثریا جمالی دخترعمه  این جمالی است و از

تر از  به خیابان صبای جنوبی، پایین 1315متولد شدند و در سال ) زار شمالی، نزدیک خیابان شاهرضا الله(زارنو  الله
. خاتمه یافت و این دو از یکدیگر جدا شدند 1309زندگی زناشویی نوراهللا و ثریا در . بیمارستان مدائن نقل مکان کردند

  .گذشت و مادر ناگزیر به نگهداری از آنان شد الی است که داریوش دو ساله و سیروس چند ماه از عمرش نمیاین در ح
  

اش وصلت کرد، محصول این پیوند یک فرزند پسر بود  دخترخالهبا ایران عابدی،  1315شش سال بعد نوراهللا همایون در 
شاپور در رشته . گی نیز ختم به خیر نشد و به طالق انجامیداما عاقبت این زند. زاده شد و شاپور نام گرفت 1317که در 

  .کند روانشناسی تحصیل کرد و اکنون در آلمان زندگی می
  

 پسری به. نتیجه این تجانس دو فرزند بود. سومین و آخرین ازدواج رسمی نوراهللا همایون با پروین رشدیه در تبریز بود
  .نام ژینوس که مقیم آمریکاست و دختری بهنام هوشنگ که چندی پیش در پاکستان فوت کرد 

  
پدر نوراهللا همایون، محمدعلی همایون نام داشت و از کارکنان مجلس شورای ملی بود و به ریاست صندوق مجلس هم 

همچنین از . کار اشتغال داشت نوراهللا همایون طی دوره خدمت خود در مجلس شورای ملی و وزارت دارایی به. رسید
شمار  نام خلدی که همسر خواهرش به با کمک شخصی به 1337در سال . راه یافت اطالعاتزنامه به رو 1313سال 
در سالهای . به اداره آن پرداختپشت ساختمان مجلس شورای ملی نمود و خود » دانش«آمد اقدام به تأسیس دبستان  می

از پیروزی انقالب  د و تا ماههای پسسیروس در آنجا بو، یاور فرزندانش داریوش و آیندگانبعد با تأسیس روزنامه 
سالگی در تهران دارفانی را وداع گفت، اما  87در سن  1370نوراهللا در سال . کار بود به اسالمی در این روزنامه مشغول

  .بر اثر ابتال به سرطان در لندن فوت کرد 1348در سال  ــ ثریا جمالی ــ همسر نخست وی
  



 

متفقین، داریوش همایون در عنفوان جوانی وارد فعالیتهای سیاسی در این دوره  توسط 1320با اشغال ایران در سال 
  .نظامیان انجمن و اهداف این گروه توضیح دهید لطفاً در ارتباط با گروه شبه. شود می

توسط متفقین  1320دوره نوجوانی داریوش همایون مقارن با رخداد جنگ جهانی دوم و اشغال ایران در سوم شهریور 
روایت وی از شروع فعالیتهای . شود او از همین برهه و در چهارده سالگی آغاز می» عمر سیاسی«به زعم همایون  .بود

های  وارد دسته 1321در سال . گذشت آموزی من به آرامی می زندگی دانش« :اش در دوره اشغال چنین است سیاسی
شد و عموماً دارای احساسات تند ناسیونالیستی  ل میطرف جوانان تشکی کوچکی شدم که در آن هنگام به تعداد زیاد از

  .»بود
  

از پیروزی انقالب اسالمی از وی منتشر شد مدعی است که خود در چهارده  البته همایون در اثری که سیزده سال پس
ی باید توجه داشت که ناسیونالیسم صورتی است از سیاستها .سالگی اقدام به تشکیل اولین گروه سیاسی نموده است

برابر استعمار، آن هم در جوامعی که ساختار اجتماعی و سیاسی آنان بر اثر دگرگونیهای ناشی از حضور  واکنشی در
تواند جهات سیاسی متفاوت و متعددی مانند  گرایی می ملیت. استعمار خارجی دچار از هم پاشیدگی شده است

ه اشغال میهنمان در شهریور بیست توسط متفقین، جنب و ب توجه با شک بی. دموکراسی، فاشیسم، یا کمونیسم اختیار کند
های سیاسی و فرهنگ ملی، همچنین شپرستانه و مؤمن به ارز جوش دستجات، انجمنها و تشکلهایی با ماهیت میهن

این نوع . گونه افراطی و فاشیستی آن است رسد اما رویکرد ناسیونالیستی همایون به نظر می ستیز، طبیعی به بیگانه
ای از کشورها ظهور کرد و در قرن اخیر اصطکاک میان طبقات مردم در داخل  نوزدهم در پاره  ویژه در سده ونالیسم بهناسی

شکل ناسیونالیسم به ظاهر این . برخی کشورها و در خارج موجب تولید تشنج و تنش در روابط کشورها گردید
افکنی ملت  لیک در اصل به تفرقه، جدایی و اختالف پرستی و باعث اعتالی ملت است، کننده حس ملیت و میهن تحریک

  .یابد امتداد می
  

آنچه درباره تکوین دستجات افراطی ناسیونالیستی که در دوره اشغال پدیدار شد، شایان ذکر است، اینکه شماری از 
ف بسیاری از برخال ــ آالیش نوجوانان و جوانان آن روزگار وری از احساسات بی اعضای این قبیل تشکلها با بهره

عمل  گونه اقدامی در جهت مقاومت، مقابله و مبارزه با اجانب به تنها هیچ نه ــ کشورهایی که به اشغال متفقین درآمدند
نیاوردند، بلکه عمالً و علناً به توجیه اشغال ایران پرداخته و با همکاری اشغالگران به شکار نیروهای ضدبیگانه زیر پوشش 

در عمل نیز این قبیل ناسیونالیستهای افراطی با استفاده از موقعیت کشور که زیر چکمه بیگانگان . دناسیونالیسم پرداختن
  .حساب با شهروندان و هموطنان خود پرداختند تا مبارزه با بیگانگان قرار داشت، بیشتر به درگیری و تسویه

  
اداره انجمن یادشده برعهده . یابد ار بود راه مینامبرد» انجمن«نام  بیست به محفلی که به  داریوش همایون در نیمه دهه

زاده، داریوش همایون،  هیأت مرکزی که برخی عناصر آن عبارتند از محسن پزشکپور، جواد تقی. بود» هیأت مرکزی«
رسد از  نظر می به. آمدند شمار می علینقی عالیخانی، بیژن فروهر و حسن غفوری، که اعضای مؤسس و بنیانگذار به

کار عملی انجمن، بازسازی و تعمیر نارنجک مطمح   چراکه در حوزه. نظامی بوده است این محفل، فعالیت شبههدفهای 
  .توجه بوده است

  



 

ها زخمی و دستگیر ی، از اعضای انجمن کشته و یکی دیگر از انجمن»علیرضا رئیس«سازی نارنجکی،  از قضا در جریان آماده
ر از اعضای بنیانگذار انجمن، داریوش همایون بر اثر انفجار مین قسمتی از یک یش از این رخداد نیز یکی دیگپ. شود می

  .دهد پای خود را از دست می
  

که منجر به نقص عضو وی در ارتباط با انفجار مین در کمپ آمریکاییها در منطقه امیرآباد و مجروحیت داریوش همایون 
  منطقه امیرآباد چه بود؟نظامیان انجمن از ورود به  هدف شبه .گردید توضیح دهید

شده از پادگان ارتش بر اثر انفجار  علیرضا رئیس در حال بازسازی یکی از نارنجکهای سرقت 1325در روز هشتم خرداد 
سازی  روش کار تعمیر و آماده. رئیس هنگام مرگ هجده ساله بود. شان کشته شد نارنجک در آزمایشگاه کوچک خانه

تیمهای عملیاتی انجمن با شد،  ای بود که یک فتیله جایگزین بست فوقانی می گونه ارج بهزده و از رده خ نارنجکهای زنگ
در همین مقطع شاهد آن . کردند نظر پرتاب می مولوتف به مکانهای مورد مشتعل کردن فتیله، نارنجک را بسان کوکتل

در یکی . شد ها منفجر و به آتش کشیده میگونه با یورش انجمنی ایندر تهران توده  هستیم که کلوپها و دفاتر طرفدار حزب
وسیله  ابیداری نیز مورد حمله ب وزیر عضو لژ فراماسونری نخست) الملک حکیم(از این حمالت، منزل ابراهیم حکیمی 

پی بازپرسی کارآگاهان شهربانی از خانواده رئیس  و دربه دنبال کشته شدن رئیس . زا قرار گرفت مواد منفجره و آتش
  .گذراند شود و حدود سه ماه را در زندان شهربانی می تباطات و دوستانش، علینقی عالیخانی دستگیر میدرباره ار

  
 به. آید شمار می ، رویداد مهمی در زندگی سیاسی و دوران فعالیت اجتماعی او به»انجمن«ورود داریوش همایون به جمع 

تهران کمپ آمریکاییها در منطقه امیرآباد مین ر میدان گذشت که واقعه انفجار د ویژه آنکه مدت زمانی از ورودش نمی
  :آید تا تاریخ دقیق این رخداد را معین و پی به چگونگی ماجرا ببریم یادداشتهای همایون به کمکمان می. دهد روی می

شده قدم  اریگذ اهمیتی به داخل منطقه مین خاطر موضوع بی بهبه امیرآباد رفتم و  1325اردیبهشت  27روز               
آورم، وقتی  خاطر می اکنون وقتی آن روز را به .از طی تقریباً صد قدم به ضربت انفجار یک مین از پا درافتادم نهادم و پس

نظر  رفتم در شده به سرعت راه می گذاری که در داخل منطقه مین اعتنایی خود را هنگامی حالت خود را، حالت عادی و بی
اعتنا  آن اندازه خونسرد و بی من هرگز در هیچ خیابان و گردشگاهی به. افتم وحشت می کنم، از تعجب به مجسم می

من با چشمان بسته و مجروح و با تن زار و  .ام آور را در هیچ نقطه نداشته گاه چنان حالت عجیب و ترس ام و هیچ نبوده
که از  حالی د ببرم و در همان هنگام درخواستم قطعه گوشتی را که نقطه اتصال قسمت مجروح و سالم پایم بو نگون می

  . ...کرد غلتیدم، مغزم مانند اوقات عادی کار می درد به روی زمین می
  

همایون . آید شمار می در زندگی او به نقطه عطفیدیدگی پای وی،  بر روی مین رفتن همایون، وقوع انفجار، و آسیب
این موضوع به . »شده قدم نهاده بود گذاری به داخل منطقه میناهمیتی  خاطر موضوع بی به«گونه که خود معترف است  آن

منظور رویارویی  اهمیتی که مایل به توضیح پیرامون آن نیست همانا نیاز جماعت انجمن به مواد منفجره به بی زعم همایون
واد منفجره، خون و آتش مخالفشان را در گلوله و م انجمنیها راه فیصله دادن به اختالفات خود با عناصر. با مخالفان بود

رغم بررسی  به. دهد مین ضدنفر قسمتی از پای خود را از دست میدر این رخداد، همایون، بر اثر انفجار . دیدند می
. دیدگی پای وی مشخص نشد یادداشتها و دفترهای خاطرات بازمانده همایون، شدت جراحت وارده و مکان دقیق آسیب

از سوی مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات به  1378در ساواک نیز که در آبان پرونده و اسناد و مدارک همایون 



 

به گفته برخی آشنایان همایون، در این واقعه بخشی از پای . وجه روشنگر این موضوع نبود هیچ چاپ سپرده شده است به
گرچه آشنایی با . شود رک دیده میشود و برای قسمت جلو، پای مصنوعی تدا از ناحیه پایین پاشنه و قوزک قطع می او

سیروس همایون، برادر داریوش همایون موجب بازگشایی این گره کور شد و براساس نظر ایشان چهار انگشت پای چپ 
برادر حسنعلی منصور در  ،اما پزشک معالج. همایون کامالً قطع و انگشت کوچک انتهایی نیز به چند رگ آویزان بود

  .به قطع این بخش تا نزدیکی پاشنه پا کردبیمارستان سینا مبادرت 
  

از بازسازی آنها را به  مل را جمع کنند و پسعتسانجمنها از ورود به کمپ آمریکاییها این بود که نارنجکهای م هدف شبه
 در. کردند ای ارتش شوروی در ایران دفاع میقبایها از  چون معتقد بودند که توده .انداختند توده می های اعضای حزب خانه

  .انجمنیها ضد کمونیسم بودند  واقع شبه
  

که یکی محسن  وارد شدندنارنجک به کمپ آمریکاییها  آوری جمعواقع سه نفر برای  نکته جالب این است که در
. داریوش همایون در خاطرات خویش از نفر سوم و نام وی چیزی نگفته است. پزشکپور بود و دیگری داریوش همایون

اختیار ما قرار دهد ولی با اصرار و  فرد را درخواست اسم این  کردم ایشان نمی زشکپور هم سؤال میهرچند که من از پ
  .از انفجار از صحنه گریخت و آن دو را رها کرد دکتر علینقی عالیخانی بود پیگیری مشخص شد که نفر سوم که پس

  
مورد چگونگی پیوستن  لطفاً در. شود آغاز می 1328به سال  جم  جامفعالیت رسمی مطبوعاتی همایون با انتشار نشریه 

  .جم و اعضای هیئت تحریریه و محتوای این نشریه بفرمایید داریوش همایون به انجمن هنری جام
در کالس دوم متوسطه در دبیرستان البرز و آن هنگام که او  1322-23وجوش مطبوعاتی همایون به سال  واقع جنب در

را داد که  بهمننام  آموزی به ای دانش نامه در آن دوره وی طرح تهیه و انتشار هفته. گردد سرگرم تحصیل بود، بازمی
صورت  به که در تیراژ اندکی بهمننامه  هفته. بود... المثل و ربض ،دربرگیرنده مطالبی شامل شعر، داستان، خبر، لطیفه

  .گردید ع میآموزان دبیرستانها توزی شد، در سطح محدودی میان دانش استنسیل تکثیر می
  

گونه ماهانه  محتوای این مجله که به. آغاز شد 1328به سال  جم  جاماما فعالیت رسمی مطبوعاتی همایون با انتشار نشریه 
 جامماهنامه . محل نشر آن تهران بود. بود جم  جامواقع ناشر آثار اعضا و افکار انجمن ادبی  شد ادبی بود و در منتشر می

تأسیس  1327به سال  جم  جامانجمن هنری . آمد شمار می به جم  جامطبوعاتی و نشریه انجمن هنری به مثابه ارگان م جم 
  .شد و البته داریوش همایون نیز از ارکان انجمن محسوب می. شد و از فعاالن آن ضیاء مدرس و شاپور زندنیا بودند

  
رغم  البته به. شد ایون، و شاپور زندنیا نگاشته میتوسط منوچهر شیبانی، مرتضی عظیما، داریوش هم جم  جامبیشتر مقاالت 

کرد و این قبیل  های کسانی که عضو انجمن نبودند، استقبال می وابستگی مجله به یک انجمن هنری، از پذیرش نوشته
ار ها با نام مستع ضمن اینکه تعدادی از نوشته. گرفت وسیله هیئت تحریریه نشریه مورد حک و اصالح قرار می مقاالت به
  .گرفت های منتشره داخل کشور مورد نقد و بررسی قرار می در انتهای نشریه نیز کتابها و مجله. شد درج می

  
نکته جالب  .عمل آمد توسط رژیم پهلوی جلوگیری به جم  جاماز انتشار مجله  28اردیبهشت  20از چندی در تاریخ  پس



 

عمل نیاورد بلکه دیری نپایید که خود  ام دستگاه هژمونی سیاسی بهمنظور انهد تنها هیچ تکاپویی به این است که همایون نه
  .های حاکمیت پهلوی دوم درآمد دنده یکی از چرخ  گونه به
  

. ایرانیست، حزب ملت ایران، حزب سومکا وارد شد بیست داریوش همایون به احزاب متعددی چون حزب پاندر دهه 
لطفاً در ارتباط با . و حمایت از پادشاهی است) شوونیسم ،اسیونالیسمن(پرستی افراطی  وطن ،ماهیت اکثریت این احزاب

  .این احزاب بپردازیدبه اهداف داریوش همایون در پیوستن  بهاحزاب مذکور 
در دوم فروردین علی منصور از سوی . بیست، آبستن حوادث و رویدادهای حائز اهمیتی بود  واقع آخرین سال دهه در

وزیری  روز نخست 95از  از چندی علی منصور روز پنجم تیر پس پس. وزیری منصوب شد محمدرضا پهلوی به نخست
در همین ماه کمیسیون مخصوص نفت از . وزیری برگزیده شد آرا به نخست به جای وی سپهبد حاج علی رزم. استعفا داد

مصدق را به ریاست سوی مجلس شورای ملی برای رسیدگی به الیحه قرارداد الحاقی تشکیل گردید و دکتر محمد 
گلشائیان به شکست انجامید و کمیسیون  ـ آرا برای تصویب الیحه قرارداد الحاقی گس کوششهای رزم. کمیسیون برگزید

مورد  ای از نمایندگان مجلس شورای ملی در آرا از سوی عده در بیست و هفتم همان ماه دولت رزم. نفت الیحه را رد کرد
در سوم دی تظاهرات و میتینگ دانشجویان دانشگاه تهران در میدان بهارستان . گرفت مسئله نفت مورد استیضاح قرار

خیز و  برگزار شد و دانشجویان خواهان لغو قرارداد ایران با شرکت ایران و انگلیس و لغو حکومت نظامی در نواحی نفت
سه میتینگ در مناطق مختلف  همین ماه از جانب احزاب و طبقات مختلف مردمدر پانزدهم . سایر شهرستانها شدند

الظاهر به  آرا در حیاط مسجد شاه تهران علی در شانزدهم اسفند، رزم. منظور ملی شدن صنعت نفت برگزار شد پایتخت به
 روز بیست و یکم همین ماه حسین عالء به. خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسالم به قتل رسید  ضرب گلوله

در این سال برگزیده شد؛ و باالخره روزهای بیست و چهارم و بیست و نهم این ماه  ر ایرانوزی عنوان سومین نخست
  .مجلسین شورای ملی و سنا، طرح ملی کردن صنعت نفت را که از سوی جبهه ملی پیشنهاد شده بود تصویب کرد

  
لی است که در آن زمزمه ملی ثباتی سیاسی در کشور و سا ، برهه تزلزل و بی1329شود سال  ای که مالحظه می گونه به

ایرانیستها در  جمله نوع افراطی آن نظیر پان از قضا جریانهای ناسیونالیست و از .شدن صنعت نفت قوت گرفته است
اما اوضاع اجتماعی و سیاسی حساس آن روز کشور، چندان . جریان ملی شدن صنعت نفت با نهضت ملی همکاری داشتند

  .رد و ذهن او بیشتر معطوف امور نظامی بودنظر همایون را به خود جلب نک
  

وی گاه در خأل و . شود بلبشو در افکار و به هم ریختگی مواضع اجتماعی همایون در این سال هم کامالً احساس می
تمایل عمومی او به قدرت و . بیند زندگیش را بدون دستاورد متعینی می .کند فقدان یک نیروی توانمند سیاسی زیست می

  .گردد اقتصادی نیز به همین دو اهرم منتهی می  اندازها و چالشهای او در نوسازی سیاسی و توسعه چشم. استسرمایه 
  
پیوستن به احزاب ناسیونالیسم افراطی با رویکرد فاشیستی و  درحال انتخاب اول سیاسی و تشکیالتی همایون  هر به

توده به  انجامد؛ و اصوالً مبارزه با حزب توده می دوخورد با حزبنژادگرایانه ایرانی است که امتداد بیشتر فعالیتهایش به ز
در این خصوص نباید جانبداری استعمار . آید شمار می همایون و همفکرانش در این دوره به  مثابه مشی و روش برگزیده

وان نمونه، ایاالت عن به. گرایی افراطی نادیده و یا اقدامی کوچک و حقیر شمرده شود و حمایت استبداد از جریان ملی



 

منظور دخالت در روند امور سیاسی ایران آغاز کرده  ای را به نظر از فعالیتهای دیپلماتیک، تالشهای محرمانه متحده صرف
ش برای مقابله با نفوذ 1327/ م1948بود که از سال » بدامن«بود که یکی از آنها، اجرای یک سلسله عملیات با نام رمز 

  .ایران آغاز شدتوده در  شوروی و حزب
  

ایرانیسم به رهبری محسن پزشکپور از  ایرانیسم پدید آمد حزب پان بر اثر اختالف نظرهایی که بین مکتب پان 1329سال 
 1332مرداد  28کودتای  از کرد لکن پس ایرانیسم در زمان دکتر مصدق از وی طرفداری می حزب پان. آن منشعب گردید

ایرانیسم داریوش فروهر  ایرانیسم از مکتب پان از انشعاب حزب پان پس. داری نمودکلی از طرفداری مصدق خود طور به
با تأسیس حزب ملت ایران داریوش . ایرانیسم تأسیس نمود بر بنیاد پانبا کمک همفکران خود، حزب ملت ایران را 

. ایرانیسم درآمد اناز گذشت یک سال از حزب ملت ایران خارج و به عضویت حزب پ پس. آن پیوست همایون نیز به
در آنجا باقی بماند لذا  ایرانیسم پیدا کرده بود نتوانست توجه به اختالفاتی که با پزشکپور در حزب پان داریوش همایون با

  .وارد حزب سومکا گردید 1331در سال 
  

رود دکتر داود تشکلی که با و. است که دارای تمایالت نازیستی بود» سوسیالیست ملی کارگران ایران«سومکا مخفف 
ایرانیست  ای از عناصر پان با تشکیل حزب سومکا، عده. تأسیس شده بود 1330سیاسی کشور، در سال   زاده به صحنه منشی

زاده در زمینه ساخت و ساز حزب، فعالیت سومکا  به دانش منشی توجه به سردمداری امیر شاپور زندنیا بدان پیوستند و با
به دین و روحانیان  تنها نظر خوش و مساعدی نسبت زه اعتقادات و باورهای خود نهسومکاییها در حو .رونق گرفت

  .نداشتند، بلکه قائل به پیکار با باورهای مذهبی هم بودند
  

دوگانه داریوش همایون در این برهه که در یک مقطع از مصدق حمایت   و چهره 32مرداد  28در ارتباط با کودتای 
  .چرخش مجدداً از شاه طرفداری نمود توضیح دهیداز کودتا با  نمود و پس می

در سمت معاون  1332وی تا پایان سال براساس گزارش موجود در پرونده همایون در سازمان اطالعات و امنیت کشور، 
کننده و سردبیر نشریه سومکا ارگان رسمی و مطبوعاتی حزب سوسیالیست ملی  رهبر حزب سومکا و سرپرست، اداره

  .کرده است ن فعالیت میکارگران ایرا
  

مخبر سازمان اطالعات و امنیت کشور گزارش . انگیز است بسیار بحث 32مرداد  28و اما مواضع سومکا در آستانه کودتای 
مرداد او  28تا  25است که دولت مصدق در روزهای بحرانی  حاکی است که مخالفت همایون با رژیم مملکتی باعث شده

 شد به شاه فحش و ناسزا بدهد و در امه سومکا که آن هنگام مستقیماً زیر نظر همایون اداره میرا وادار سازد تا در روزن
داد و به  به سردبیری و نوشته داریوش همایون به رژیم سلطنتی فحش می سومکاروزنامه  1332مرداد  28که صبح  حالی

دکتر  سومکاروزنامه  54شده در شماره  اپگفت، عصر آن روز به موجب عکس چ مأموران ابالغ فرمان سلطنتی ناسزا می
نفع شاه و  رود و به در میدان مخبرالدوله به روی دست باال می» مرداد 28قیام ملی «نفع  زاده، رهبر سومکا به منشی
  .دهد کند و شعار می کنندگان نطق می قیام

  
ای، حضور در مؤسسه فرانکلین،  سفرهای منطقه. آغاز دهه چهل از جهات گوناگونی برای همایون حائز اهمیت بود



 

... دریافت بورس میلر و سفر به آمریکا، تأسیس سندیکای مطبوعات، بنیانگذاری روزنامه آیندگان، عزیمت به اسرائیل و
این مؤسسه به . اندازی شد شعبه مؤسسه انتشارات فرانکلین آمریکا در تهران راه 1340در سال . ورد این سالهاستهار

های کتب مختلف  به فرهنگ کشور، نظارت و مباشرت در چاپ کتب وزارت فرهنگ ایران و ترجمهظاهر با هدف کمک 
  .ای داریوش در این مؤسسه بپردازیدتهلطفاً در ارتباط با مؤسسه انتشارات فرانکلین و فعالی. چاپ آمریکا را برعهده داشت

شده بود، آرام  1334آمریکایی مقیم تهران از سال همایون که موفق به گشایش باب ارتباط با کارگزاران سیاسی و امنیتی 
در گام نخست به مؤسسه فرانکلین وارد و به امور فرهنگی سرگرم . شد مند می آرام از مزایای این پیوندهای خاص بهره

  .کرد در این مؤسسه خدمت می 1346وی تا اردیبهشت . شود می
  

مرداد،  28پی کودتای  اندازی نشد، بلکه این شعبه در راه 1340شعبه مؤسسه انتشارات فرانکلین آمریکا در تهران، به سال 
لوحانه است  ادهس .آن مؤسسه تبدیل گردیدهای  در تهران دایر شد و اندک زمانی بعد به بزرگترین شعبه 1332در اسفندماه 

هایی را در کشورهایی  دوستی و ارتقای سطح فرهنگی، شعبه صرفاً به انگیزه نوعاگر تصور شود که این مؤسسه آمریکایی 
پرداختن به مسائلی چون اصالح متون کتابهای درسی . نظیر مصر، ایران، هند، بنگالدش و اندونزی دایر کرده باشد

العاده باال،  در تیراژ فوقآموزی  دبستانی، تدوین و طبع و نشر پنج نوع مجله آموزشی برای تمامی مقاطع تحصیلی دانش
اینها ترجمه و چاپ آثار ضدکمونیستی در کشورهای آسیایی و منطقه   ترجمه و ترویج ادبیات آمریکایی، و افزون بر همه

ای تعرض و  آفرینی فرهنگی، سیاسی و امنیتی مؤسسه مذکور در بستر گونه حیاتی خاورمیانه نمایانگر رسالت عمده و نقش
ها ربود و  تهران مؤسسه فرانکلین گوی سبقت را از دیگر شعبه  دیری نگذشت که شعبه. شده است بتجاوز فرهنگی حسا

خوار کارگزاران  ارزیابان ساواک این مؤسسه را جیره. های دیگر مبدل شد به مرکز پوششی مطمئنی برای فعالیت در عرصه
  .سازند هنگی نیات دیگری را محقق میدانند که در لوای کارکرد فر دیپلماسی سیاسی و اطالعاتی آمریکا می

  
جناب آقای تبرائیان نکته مهمی که الزم است در این برهه بدان اشاره شود حضور همایون در سندیکای نویسندگان و 

در ارتباط با اهداف سندیکای نویسندگان . شد اطالعاتخبرنگاران مطبوعات است که منجر به اخراجش از روزنامه 
  .بفرمایید
از خاتمه جنگ  تکوین سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به پس یادآوری است که خاستگاه تاریخیالزم به 

به باور سران اعضای سندیکا ایجاد تشکل نویسندگان و . گردد جهانی دوم و خروج نیروهای اشغالگر از کشورمان بازمی
با  1341مهر  5در نتیجه در  .آمد نظر می ضروری به خبرنگاران در چارچوب قانون که از حمایت حقوقی برخوردار باشد،

در این . شهر تهران خشت بنای سندیکا رسماً نهاده شد و این خواسته صنفی تحقق یافت برپایی گردهمایی در سالن پارک
تهران  ،سپید و سیاه ،مهر ایران ،مصور ،تهران ،کوشش ،کیهان ،اطالعات: نفر اعضای تحریریه 40گردهمایی حدود 

شماری از . ، حضور داشتندصبح امروز وروشنفکر  ،پست تهران ،ترقی ،خواندنیها ،امید ایران ،فردوسی ،کونومیستا
  .موقت را تصویب کردند  اساسنامه... نگاران چون مسعود برزین و روزنامه

  
. مسعودی قرار داشت البته مخالفت برخی مدیران مطبوعات با سندیکا همچنان ادامه داشت و در رأس این مخالفان، عباس

به . در روزنامه اطالعات به مقابله جدی با آن برخاست 1342وی با وجود گذشت یک سال از تشکیل سندیکا، در آذرماه 
 شد؛ و هر آمد از روزنامه اخراج می دستور مسعودی هر یک از کارکنان روزنامه اطالعات که به عضویت سندیکا درمی



 

ابتدا داریوش همایون علم . گردید داد وگرنه از کار برکنار می درنگ استعفا می یکس در عضویت سندیکا بود باید ب
  .مخالفت را برافراشت و بعد اسماعیل یگانگی و البته هر دو نیز از محل کار مطبوعاتی خود اخراج شدند

  
فکار عمومی و پیاده گیرد جهت تأثیرگذاری بیشتر بر ا سازمان جاسوسی آمریکا سیا و اسرائیل تصمیم می 1346در سال 

در این مقطع داریوش همایون را بهترین کاندیدا برای اجرای این . ای را تأسیس کند کردن اهداف خود در ایران، روزنامه
  .، هیئت تحریریه و اهداف و ماهیت وابستگی این روزنامه بفرماییدآیندگانلطفاً درباره روزنامه . تصمیم یافتند

و مراجعت همایون از  1344تأسیس آن به سال اندازی شد، لیک اندیشه  راه 1346در  انآیندگرغم آنکه روزنامه  به
  .دومأموریتهای فرانکلین در کشورهای آسیایی، به ایران ب

  
سبز سازمان اطالعات و   انتشار روزنامه در حاکمیت پهلوی دوم بدون کسب اجازه از بلندپایگان رژیم و چراغ  اما ایده

از گذراندن دوره آموزشی در هاروارد با البی  جهت نیست که همایون پس بی. انست تحقق یابدتو امنیت کشور نمی
شود و فرصت شرفیابی را مغتنم  وزیر و وزیر دربار می رتبه آمریکایی مفتخر به آشنایی با هویدا و علم، نخست مقامات عالی

  .ت نمایندمنظور انتشار روزنامه به او مساعد خواهد تا به شمرده از آنان می
  

اما همایون در راه انتشار هرچه سریعتر روزنامه دلخواه خود به صرف مذاکره با دولتمردان طراز اول نظام پهلوی بسنده 
رو به  این وی از طرق دیگری درصدد وارد آوردن فشار به بدنه رژیم برای صدور مجوز انتشار روزنامه است و از. کند نمی

ای از سوی  شک توجه به چنین ارتباطات مشکوک و پیچیده بی. شود ر ایران متوسل میعناصر اطالعاتی سازمان سیا د
همایون موجب افزایش حساسیت و برانگیختن سوءظن مقامات ساواک و نیز گزارش پیوندهای پنهان وی با مقامات 

  .زنامه پیامد طبیعی آن بودبلندپایه سیا در ایران به کارگزاران پهلوی را موجب شد، که تأخیر در صدور مجوز انتشار رو
  
مند و بهروز، رایزنی  جمله دکتر سمسار، دکتر بهره با بسیاری از افراد از آیندگاناندازی روزنامه  حال، همایون در راه هر به
سیروس آموزگار، علی باستانی، «. شوند بر هیأت مدیره، دیگران نیز تشویق به خرید سهام می این عالوه افزون بر. کند می
» ئول بخاش، هاله اسفندیاری، کریم امامی و یکی دو نفر از نویسندگان جراید هر یک حاضر به خرید مقدار سهامیشا

  .شدند
  
وابستگی کاملی به رژیم صهیونیستی داشت و در راستای اهداف اسرائیل و آمریکا مطالبی  آیندگانواقع روزنامه  در

محافل صهیونیستی، نه خیالبافی، نه توهم، و نه شایعه ساخته و موضوع ارتباط همایون با  .ضداسالمی و عربی داشت
انکارناشدنی است که در اسناد و مدارک ساواک مخالفان وی و یا احیاناً رژیم و یا دشمنان آن است بلکه حقیقتی   پرداخته

نمایندگی اسرائیل در ، معاون »مئیر عزری«در یک سند مهم از تقاضای داریوش همایون از . آشکارا بدان اشاره شده است
دهد  قول میهمایون به عزری . مطالبی ارائه شده است آیندگانگذاری دو میلیون تومانی در روزنامه  بر سرمایه تهران مبنی

 .»نفع اسرائیل تنظیم نماید برای همیشه مطالب روزنامه را علیه اعراب و به«گذاری  صورت تحقق عملی این سرمایه تا در
له اسرائیل  ؛مورد اعراب و اسرائیل را که در آن تفسیرهایی در بامشادنشریه   یازده شماره«ت ادعای خود منظور اثبا وی به

خارجه اسرائیل بفرستد و اضافه  و علیه اعراب نوشته شده بود ارائه داده است و خواهش کرده که آنها را به وزارت امور



 

 خارجه اسرائیل راجع به این موضوع صحبت کرده و در آن ت امورآویو کرده با مقامات وزار نموده که در سفری که به تل
  .»اند کمک داده  وقت آنها از او پشتیبانی کرده و وعده

  
ایجاد شد داریوش همایون یکی از نخستین کارگزاران مطبوعاتی بود که  1353زمانی که حزب فرمایشی رستاخیز در سال 

در ارتباط با فعالیتهای همایون در حزب . در خدمت حزب قرار داد به این حزب پیوست و تمام توان و قدرت خود را
  .ساخته رستاخیز بفرمایید شاه

حزب رستاخیز «نام  وگوی مطبوعاتی تشکیل یک حزب تازه به محمدرضا پهلوی در یک گفت 1353روز یازدهم اسفند 
  .فعالیت خواهد داشت اعالم کردعنوان تنها تشکیالت سیاسی و اجتماعی که از این پس در مملکت  بهرا » ایران

  
  :شد عبارت بود از سه اصل رستاخیزی که از سوی شاه مالک محک ایرانیت بدان سنجیده می

  وفاداری به نظام شاهنشاهی؛. 1
  وفاداری به قانون اساسی؛. 2
  .وفاداری به اصول انقالب سفید. 3

در کشوری که صدها سال مردم آن زیر سلطه . کشیدپهلوی دوم به همین راحتی خطی میان وفاداری و خیانت برای مردم 
  .گونه با مردم هیچ پروا ندارند استبداد مطلقه قرار دارند، حکمرانانش از سخن گفتن این

  
آن پیوسته بود و به عضویت هیئت اجرایی حزب درآمده بود در  داریوش همایون که از ابتدای تشکیل حزب رستاخیز به

شاهنشاه دیروز « :نوشت» حزب فراگیرنده ملت«ای با عنوان  در مقاله آیندگانیانات شاه در همان روز با چاپ مصاحبه و ب
با اعالم تشکیل حزب رستاخیز ایران دیگر حزب حاکم یا حزب مخالف ... به یک ناهنجاری در سیاست ایران پایان دادند

را در خود تابشهای طیف سیاسی ایران  ملت خواهد آمد؛ حزبی که همه  به جای آن یک حزب فراگیرنده. نخواهیم داشت
  . »...خواهد داشت

  
  :امید داشت» رستاخیز«بایست به  از منظر همایون به سه دلیل می

  حزبی از شاهنشاه است؛. 1«
  شود؛ از سوی شاهنشاه پشتیبانی می. 2
  .»حل سیاسی دیگر نبودن هیچ راه. 3
پیشقدم ترسیم خط مرزی و حایل میان خود  1353م اسفند در کنفرانس مطبوعاتی یازدهمیان محمدرضا پهلوی  این در

کس به این جریان اعتقاد  حاکمیتش و ملت شد تا آنجا که مردم را گستاخانه تهدید نیز کرد و آشکارا اظهار داشت هر
از قضا کاربرد همین لحن تهدیدآمیز موجب . دست به سهولت و برای همیشه از کشور خارج شود ندارد گذرنامه در

مردم به آسانی پی بردند که پشت سر . بینی، تشدید سوءظن و فاصله گرفتن هرچه بیشتر مردم از حاکمیت پهلوی شدبد
دولت یعنی شاه و . آیند شمار می چون و چرای او به بازی احزاب، شخص شاه قرار دارد و مابقی فرمانبردار بی شب خیمه

  .بیش نیستند» کمدی سیاسی«احزاب 
  



 

نظیرترین حزب دستوری با محوریت شاه و مرکزیت از باال به پایین است و خود در زمره  تایشگر کمواقع همایون س در
حزبی و تئوریسین سرشناس در   شده همایون حاال دیگر به یک چهره شناخته .گردد معماران و فعاالنش محسوب می

  .کند وشنود فراوانی شرکت می گفتحاکمیت پهلوی دوم مبدل شده است و در مطبوعات، رادیو، تلویزیون، و جلسات 
  

وجه نتوانست انتظارات کارگزاران ارشد نظام و  هیچ با گذشت بیش از دو سال از تکوین حزب رستاخیز، این تشکل به
وجود سیل اعتراضات و انتقادات به حزب و  این های مختلف مردمی برآورده سازد و با کادرهای حزب را در جذب گروه

اش  نسبتاً حساس خود شاید بیش از دیگر همتایان رستاخیزی  همایون با شامه. است به افزایش اعضای آن همچنان رو
  .دهد رو منتقدان و مخالفان را آماج حمالت شدید مطبوعاتی خود قرار می این خطر را احساس کرده و از

  
بعدازظهر روز  6وزیران ساعت  العاده هیأت جلسه فوق. آبستن رخدادهای مهمی بود 1356روی، تابستان داغ سال  هر به

. وزیری استعفا داد روز نخست 12ماه و  6سال و  12از  در این نشست، امیر عباس هویدا پس. تشکیل شد 1356مرداد  15
وزیری برگزیده شد و همان روز  جمشید آموزگار، وزیر مشاور و دبیرکل حزب رستاخیز به نخست) مرداد 16(روز بعد 

عنوان وزیر اطالعات و جهانگردی تعیین شده  در کابینه آموزگار، داریوش همایون به. معرفی کردوزرای خود را به شاه 
یک روز . عنوان وزیر دربار، جایگزین اسداهللا علم بیمار ساخت همان روز محمدرضا پهلوی، امیر عباس هویدا را به. بود

استعفا داد و دکتر محمد باهری به این عنوان مردادماه، آموزگار از سمت دبیرکلی حزب رستاخیز  17بعد، یعنی در 
  .عنوان سخنگوی دولت معرفی شد از سوی آموزگار، داریوش همایون به ــ مرداد 20 ــ چند روز بعد. برکشیده شد

  
از  گیری فزاینده جنبش انقالبی و اسالمی مردم ایران بستر سرنگونی کابینه آموزگار را فراهم ساخت و دولت وی پس اوج

روز بعد به دنبال استعفای آموزگار و وزرایش، تقریباً تمام . سقوط کرد 1357شهریور  5یک سال و بیست روز در حدود 
منوچهر آزمون در همین روز اعالم کرد که حزب . گیری کردند مسئوالن سرشناس حزب رستاخیز از تشکیالت کناره

دکتر جواد سعید که  1357مهر  9دیری نپایید که در از آن هم  پس. میان احزاب دیگر خواهد بود رستاخیز یک حزب در
روز که از تشکیل آن  1308از  قریب یک ماه دبیرکل حزب رستاخیز شده بود، از این سمت استعفا داد و حزب هم پس

  .گذشت، متالشی شد می
  

سان داخلی و خارجی کارشنا. های رژیم شاه بیش از پیش متزلزل گشت پایه 1356خمینی در سال  گیری نهضت امام با اوج
دولت و انتصاب فردی دیگر، افکار عمومی را  ویژه اربابان آمریکایی شاه به این نتیجه رسیدند تا با برکناری هویدا از به

رکاب این مقطع رژیم به حساب  جمشید آموزگار از جمله افراد پابه. فریب داده و قدری به حکومت شاه ثبات بخشند
داریوش همایون که از . وزیری منصوب نمودند با برکناری هویدا، آموزگار را به مقام نخست 56لذا در مرداد . آمد می

حمایتهای سازمان سیا برخوردار بود و در طی فعالیت در حزب رستاخیز از مقربین آموزگار درآمده بود به وزارت 
اطالعات چاپ مقاله شخص یکی از اقدامات بیجای داریوش همایون در وزارت . اطالعات و جهانگردی منصوب شد

نظرات  .چاپ شد اطالعاتاست که در روزنامه » ایران و استعمار سرخ و سیاه«نام رشیدی مطلق تحت عنوان  مجهول به
  .مورد نویسنده این مقاله مطرح است لطفاً توضیح بفرمایید مختلفی در
گیرد و  اختیار می تازه در  حساسی را در کابینهپی جایگزینی آموزگار به جای هویدا، پست  ا انتظار درلهاز سا همایون پس



 

وزیر، داریوش همایون از سوی محمدرضا پهلوی به سمت وزیر  بنابه پیشنهاد جمشید آموزگار، نخست 1356مرداد  16در 
  .گردد اطالعات و جهانگردی منصوب می

  
قات مختلف مردم، مواضع متخذه میان طب گیری جریان انقالب اسالمی و گسترش دامنه امواج آن در همزمان با اوج

در زمان حدود یک  .یابد تر بروز و ظهور می برابر این سیل خروشان آشکارتر و شفاف همایون و واکنشهای وی نیز در
عنوان وزیر اطالعات و جهانگردی و سخنگوی دولت، یک رخداد  سال و بیست روز حضور همایون در کابینه آموزگار به

در روزنامه اطالعات  1356دی  17مورخ » ایران و استعمار سرخ و سیاه«ای با عنوان  چاپ مقالهمهم اتفاق افتاد؛ و آن 
  .است

  
عصر این روز، . که بعدها از آن به نوعی انتحار سیاسی تعبیر شدشاه دست به ریسک بزرگی زد  1356دی  17روز 

بود و ) سرخ(که تیتر آن رنگی » استعمار سرخ و سیاهایران و «ای با عنوان  با درج مقاله 15506در شماره  اطالعاتروزنامه 
در مقاله . پا ساخت را بر پیشانی خود داشت، توفانی به» ها نظرها و اندیشه«که شناسه  7دو ستون سمت چپ صفحه 

راجو مردی ماج«عنوان  توزانه و بیمارگونه حمله شده بود و از وی به ای کینه گونه العظمی خمینی به اهللا یادشده به آیت
اش مجهول  مردی که سابقه«یاد شده بود؛ » طلب خصوص جاه اعتقاد و وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری و به ولی بی

مقام کشور، با همه  میان روحانیون عالی ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در ترین و مرتجع بود و به قشری
گشت که به هر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای  پی فرصت می دردست نیاورده بود،  حمایتهای خاص موقعیتی به

  . »سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند
  

، داریوش اطالعاتالعظمی خمینی در روزنامه  اهللا سپاری مقاله علیه آیت اما شمار آنان که گمان بردند پشت پرده چاپ
دی  17اهنشاهی نیز، داریوش همایون نویسنده مقاله نظر آخرین رئیس ستاد ارتش ش به .همایون بوده است کم نیست

برخی پژوهندگان چاپ و انتشار این مقاله را در شرایط آن روز کشور به مثابه نخستین  .است اطالعاتروزنامه  1356
اولین از منظر این قبیل محققان تاریخ سیاسی معاصر ایران، یکی از  .جرقه در انبار باروت نظام شاهنشاهی ارزیابی کردند

  .نابودی حاکمیت پهلوی توسط کارگزاران آن رژیم برداشته شدقدمها در زمینه 
  

جامعه افکار عمومی بحث مبادرت شد، خصوص مقاله مورد  هایی از آنان در نظر از نوع نگاه افرادی که به نقل گزاره صرف
چاپ و کارگردان قضایای پشت صحنه  پنداشت و وی را مسئول مستقیم نگارش، نیز همایون را طراح اصلی این ماجرا می

رغم گذشت سالها از پیروزی انقالب اسالمی و روشن شدن برخی ابعاد این موضوع و  این باور، به. کرد آن مقاله تصور می
که فردی  طوری اند، همچنان وجود دارد به آنچه همایون و تنی چند از آگاهان و کارگزاران حاکمیت پهلوی گفته و نوشته

همایون، وی هیچ نقشی در تهیه و   اما به گفته. پندارد را متهم ردیف اول این رخداد می ن جعفری نیز، همایونچون شعبا
یادشده در دفتر مطبوعاتی هویدا تهیه و تنظیم شده بود و او صرفاً واسطه انتقال آن به   نگارش مقاله نداشته است و مقاله

  .بوده است اطالعاتروزنامه 
  
ضمن اشاره به » نامه رشیدی مطلق«انصاری در زمره کسانی است که در تحلیل خود ذیل  دعلی مسعودمیان احم این در



 

پاخاست معرفی  پی انتشار این مقاله به که در» آشوبی«موضوع اختالف نظر و درگیری هویدا با آموزگار، هویدا را مسئول 
اش که  ت دولت جدید را که در رأس آن رقیب دیرینهخواس وزیر معزول با این اقدام می به باور انصاری، نخست. کند می

  .اکنون هم بر صندلی قوه مجریه و هم تشکیالت حزبی تکیه داده بود، با مشکل مواجه سازد
  

اهللا سیدمصطفی خمینی در نجف اشرف، سیل تلگرافهای تسلیت به پایتخت  پی واقعه درگذشت آیت در کالم اینکه چکیده
سرازیر شد که همین امر بار دیگر باعث شدت گرفتن حمالت از سوی مرجع بزرگ جهان علمی و معنوی شیعیان 

: خمینی از دو طریق ای مکتوب اماممهگزارش موجزی از سخنان، و پیا. تبعیدی مقیم نجف برضد حاکمیت پهلوی شد
خارجه،  وزیر امور اهللا نصیری، رئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور؛ و دیگری، عباسعلی خلعتبری، یکی، ارتشبد نعمت

تر شده بود با ارزیابی  طاقت هم که حاال با حضور کارتر در تهران دلگرم تحمل و کم به آگاهی شخص شاه رسید و شاه بی
ای  میان مردم و گروههای معارض با حاکمیت خود، دستور تهیه مقاله خمینی در شتابزده از میزان محبوبیت و نفوذ امام

وزیر تازه برکنار شده و وزیر دربار نهاده  عهده امیر عباس هویدا، نخست این مأموریت به .ا دادآمیز علیه ایشان ر توهین
  . شد
  
العظمی خمینی در پرونده ساواک بوده است که  اهللا سازی و تدوین اطالعات موجود از آیت میان نقش ساواک آماده این در

وگو با دکتر عباس  در گفت» رتبه امنیتی مقام عالی«میان آنچه  این در. برند برخی در این خصوص از پرویز نیکخواه نام می
آن است که شاه به دهنده  اند نشان وگو با دکتر احسان نراقی اظهار داشته در گفت» مسئول ساواک«میالنی، و همچنین آن 

لعظمی خمینی در آرشیو ا اهللا که از آیترا ای  های موجود در پروندهیسازمان اطالعات و امنیت دستور داده است تا آگاه
  . کند تهیه مقاله را به دفتر مطبوعاتی خود واگذار می  هویدا نیز وظیفه. اختیار هویدا قرار دهد شود در ساواک نگاهداری می

  
مطبوعاتی خود وزیری به دربار آمد، تیم دفتر  که هویدا از نخست بنابر آنچه از احمدعلی مسعودانصاری نقل شد، هنگامی

وسیله  به نوشته انصاری نامه یادشده قطعاً به. مسئولیت دفتر مطبوعاتی هویدا با فرهاد نیکخواه بود .نجا منتقل کردرا نیز بدا
شک نیست که مقاله . گوید همکاران هویدا سخن می میالنی نیز از تهیه مقاله توسط دو نفر از. نیکوخواه تهیه شده است

مرکب از چند نفر که البته مسئولیت آن را فرهاد نیکوخواه تیمی . ه شدو نه نفر نهاد» تیم«به اهتمام یک  56دی  17
حسین رجبی، معاون وزیر مشاور و سرپرست دفتر : جمله توان به عناصر چندی از جمله افراد این دفتر می از. دار بود عهده

داری؛ و فرهاد نیکوخواه، اصغر خطابخش، معاون وزیر مشاور در امور ا وزیری؛ علی نظارت و همکاریهای اجتماعی نخست
وزیری بودند، همچنین علی شعبانی که با این تیم همکاری  شده و مدیران ارشد نخست که همگی در زمره کارکنان شناخته

  .داشت، اشاره کرد
  
ویدا ه«العظمی خمینی، بنابه آنچه میالنی نوشته است  اهللا بر تهیه مقاله علیه آیت از صدور دستور شاه مبنی روی پس هر به

اش بود  مقاله مذکور دستپخت مشترک نیکوخواه و تیم .»همکارانش محول کردهم بالفاصله کار تهیه مقاله را به دو نفر از 
سازی مقاله از سوی دفتر مطبوعاتی هویدا صریحاً  داریوش همایون نیز به آماده. که ظرف مدت یکی، دو روز آماده شد

از ترک  منظور تهیه و تدارک مقاله، یک روز پس توان یقین کرد که دستور شاه به ترتیب می بدین .اشاره دارد و نه ساواک
اندرکار  از محتوای مقاله نیز کامالً پیداست که تیم دست. ماه، صادر شده است دی 12تهران از سوی جیمی کارتر، یعنی در 



 

اطالعاتی . موجود بود، دسترسی داشته است ای که قاعدتاً در آرشیو ساواک سازی مقاله، به اطالعات سری و محرمانه آماده
  .اختیار تیم قرار گرفته است که به اهتمام پرویز نیکخواه آماده شده و در

  
، دولت نظامی ازهاری به قدرت رسید و به ظاهر برای تسکین افکار 1357آبان  14امامی در  از سقوط دولت شریف پس

 که رژیم سلطنتی 1357بهمن  27وی تا . یر شده و به زندان افتادنددستگ همایونجمله  ای از دولتمردان من عمومی عده
  .، و چگونگی آزاد شدن و فرار وی از زندان بفرماییدهمایونلطفاً درباره علت دستگیری . سقوط کرد در زندان بود

روز  70 از امامی نیز پس  ، کابینه جعفر شریف1357ماه   تا در نیمه آبانوخامت اوضاع حاکمیت پهلوی سبب شد 
به دستور محمدرضا پهلوی یک دولت نظامی به روی  ــ ماه آبان 15 ــ آبان سقوط کند و روز بعد 14وزیری در  نخست

شاه از سویی با . بود، در رأس آن قرار گیرد» ستاد بزرگ ارتشتاران«ساله که رئیس  69کار آید و ارتشبد غالمرضا ازهاری 
حوصله، ناتوان و بیمار، قصد ایجاد  رالها و در رأس آنان یک ارتشبد سالخورده، بیسیاسی کشاندن ژن  فراخوان و به صحنه

رعب و وحشت در صفوف متحد و نیرومند مخالفان را داشت و از سوی دیگر همان روز با ظاهر شدن در صحنه 
ندازه خود او از نارضایتی تلویزیون و اعالم استرحامی اینکه صدای انقالب ملت ایران را شنیده است، نشان داد که تا چه ا

  .و خشم فراگیر ملی ترسان و هراسان است
  

با یورش  آیندگان، و کیهان، اطالعاتهای  ماه همزمان با روی کار آمدن دولت نظامی، روزنامه آبان 15بامداد دوشنبه 
چاپ و انتشار آنها  مأموران فرمانداری نظامی تهران به اشغال درآمد و از ورود و خروج کارکنان مطبوعاتی، همچنین

همان شب به . ای از دستگیریها آغاز گردید مدت یک هفته تعطیل شد و موج تازه همچنین تمام مدارس به. جلوگیری شد
. قانون فرمانداری نظامی شماری از رجال کشوری و لشکری بازداشت شدند 5دستور ارتشبد ازهاری، با استفاده از ماده 

وزیر، وزیر، معاون وزیر، استاندار، شهردار، مدیر سازمان و  اعم از نخست گوناگونیصورت دستگیرشدگان مقامات  در
گذشت در زمره دستگیرشدگان  روز که از سقوط کابینه آموزگار می 71از  داریوش همایون پس. شدند دیده می... شرکت و

  .بود
  
شود،  حاکمیت پهلوی دوم بازداشت میآبان به اتفاق جمعی از سران و کارگزاران  15شب  که همایون نیمه حالی در

آبان وی را تحویل زندان  16شنبه  دقیقه بامداد روز سه 30/3مأموران فرمانداری نظامی تهران مدت زمانی بعد در ساعت 
] ضلع غربی خیابان شهید دکتر سیدحسین فاطمی فعلی[نوین   دژبان مرکز واقع در پادگان جمشیدیه، انتهای خیابان ایران

  .دهند می
  

روزنامه اطالعات، تهیه بخشنامه محرمانه تشدید سانسور،  1356دی  17بدون تردید نقش همایون در چاپ مقاله 
القلم  نگاران و ممنوع اش با سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات، اعمال فشار و تضییقات بر روزنامه درگیری

آن، همچنین حضور  جیه کارکرد دولت آموزگار در مقام سخنگوییساختن شماری از آنان و اعالم جرم سندیکا علیه او، تو
روزنامه متبوع او در حمایت از سیاستهای آمریکا و اسرائیل در   وی در حزب رستاخیز، و سرانجام مشی و رویه  دهنده خط

ن روز جامعه، در شرایط آ. انگیز شد عنصری نفرت  منطقه، سبب متمرکز شدن افکار عمومی جامعه بر روی او به مثابه
از بررسی اوضاع، یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش و فرونشاندن خشم  کارگزاران و روشنفکران پهلویستی پس



 

ای که به  اندیشه. های نامحبوب، فاسد و منفور از منظر مردم دانستند مردم و آرام ساختن آنان را دستگیری جمعی از چهره
تیمی که نفرات آن نقش مددکار فکری، فلسفی، . یسین پیرامون فرح خطور کردقولی نخستین مرتبه به ذهن تیم تئور

دار بود و نسخه اصالح سیستم و مبارزه با مفاسد سیاسی، اقتصادی،  را عهده» بنیاد فرح«در » شهبانو«شناختی  جامعه
یون در فهرست نفرات از سوی همین تیم، نام هما. کرد بست پیچیده و تجویز می منظور خروج از بن اجتماعی را به

از عهده برادر وی که از . که برقراری مجدد آرامش نیاز به قربانی داشت ای هم نبود، چرا چاره. بازداشتی گنجانده شده بود
  .وزیر سابق، دستگیر شد نیز کاری ساخته نبود قضا بنابه اصرار فراوانش، نخست

  
نیروهای مسلح   میان بدنه این در. سلطنتی از کشور خارج شدندگیری انقالب اسالمی، بسیاری از اعضای خانواده  با اوج

  .گام با آنها شد نیز به مردم انقالبی پیوست و همراه و هم
  

ن در حال مقاومت جزیی و ابهمن دور تازه و نهایی درگیری قشرهای مختلف مردم با بازمانده مأمور 21در روز شنبه 
ریختن کامل آخرین بقایای سنگرهای  ه لحظه بر شدت و دامنه آن تا فروپراکنده حاکمیت شاهنشاهی آغاز شد و لحظه ب

جمله  از. آمد کرد و به تصرف مردم درمی از دیگری به سرعت سقوط می مراکز نظامی یکی پس. نظام پهلوی، افزوده شد
  .مشیدیه بودشب مورد حمله مردم به پیشگامی افراد مسلح واقع شد، پادگان ج از نیمه هایی که آن روز پس مکان

  
هنگام آغاز زدوخورد، به دستور فرمانده پادگان درهای بازداشتگاهها گشوده شد و به تمامی زندانیان اعالم گردید در 

تمامی . باشند ماندن یا گریختن مخیر هستند، چراکه نیروهای درون پادگان صرفاً برای ساعاتی قادر به مقاومت کردن می
های چندی به همنظور خروج از مکان نظامی وسیع جمشیدیه که دارای گریزگا ن راهی بهبرای یافتزندانیان عزمشان را 

  .های اطراف نیز بود، جزم کردند خیابان
  

وقتی «به زعم همایون . شدگان به بهترین نحو از تاریکی هوا سود جستند واقعیت این است که همایون و سایر بازداشت
ا دو کهاگر این چری. زندان حمله کردند، من باید دستگیر و کشته شده باشم این چریکها و مجاهدین ریختند آنجا و به

  .»گرفتند و کارم تمام بود اختند و مینش شد، مرا می ساعت زودتر حمله کرده بودند، هوا تاریک نمی
  
تری بود از  دهش اهللا نصیری، رئیس سابق سازمان اطالعات و امنیت کشور که چهره شناخته میان تنها ارتشبد نعمت این در

نخستین افرادی بود که   بیم شناسایی و دستگیری توسط مردم حاضر به ترک محیط زندان و فرار از پادگان نشد و در زمره
عبدالعظیم ولیان و منوچهر پیروز، دو تن از زندانیان در بیمارستان . به گاه هجوم مردم انقالبی از سوی آنان دستگیر گردید

علی خرم نیز در زندان  هژبر یزدانی و رحیم. بردند سر می به ــ جمشید، نرسیده به بهار خیابان تختواقع در  ــ ارتش 502
برخی از مقاماتی که موفق به فرار از . آباد، قرار داشت قصر بودند؛ و امیرعباس هویدا هم در اقامتگاه شیان، واقع در حسین

همایون در . ی نیز در مقاطع زمانی مختلف از کشور گریختندزندان شدند از سوی مردم دستگیر گردیدند و البته شمار
همایون از بیم دستگیری . ای تن به زندگی مخفی داد از فرار از جمشیدیه مدت قابل مالحظه زمره افرادی است که پس

  .ماه در اماکن مختلف، همچنین زیرزمین پنهان شد 15توسط نیروهای انقالب 
  



 

مقدس جمهوری از خروج از کشور در جهت مقابله با نظام  های داریوش همایون پسعنوان آخرین سؤال به فعالیت به
  .اسالمی بپردازید

از مرز غربی کشور به  1359وی در اردیبهشت . ماه دربدری و زندگی مخفی از ایران گریخت 15از تحمل  همایون پس
وی در خارج از کشور کنج عزلت . ای دارد ههمایون درباره انقالب اسالمی نظرگاه ویژ .ترکیه و سپس به فرانسه گریخت

وقفه به فعالیت فرهنگی و سیاسی روی آورد و در زمره مخالفان پرتحرک و  گیری اختیار نکرد و بی نگزید و گوشه
  .جمهوری اسالمی درآمد  شده شناخته

  
هی به برخی گردهماییهایی که نگا نیم. سیاسی در خارج از کشور بود ـ اندیشیهای فرهنگی همایون پای ثابت بسیاری از هم

. یعنی صرفاً طی دو سال منعقد شده است نشانگر بخشی از تحرک و تکاپوی اوست 1374-1372حدفاصل سالهای 
م در شهر کلن کشور 1993/ ش1372که به سال » استراتژی مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران«همایون در سمینار 

وی یکی از سخنرانان کنفرانس . به ایراد سخن پرداخت» استراتژی پیکار مردمی«عنوان آلمان برپا شد حضور یافت و زیر 
م در 1995فوریه / ش1373در بهمن » انجمن پژوهشگران ایران«این کنفرانس به اهتمام . بود» 2000ایران در آستانه سال «

ل آن در سا  مذهب و آینده«همایون  موضوع سخنرانی. مدرسه عالی علوم آفریقایی و آسیایی دانشگاه لندن برگزار شد
سازمان «به نمایندگی از سوی » کمیته همبستگی هامبورگ«به دعوت  ــ1373/1995 همایون در همین سال ــ. بود» 2000

که در هامبورگ » موانع اتحاد اپوزیسیونمبانی و «در سمینار  ــ که خود یکی از ارکان آن است ــ »خواهان ایران مشروطه
های مخالف هگرو«م میزبان گردهمایی 1996/ ش1374خواهان در بهمن  همین سازمان مشروطه. شرکت جست منعقد شد،

بهمن برای ما ایرانیان روز یادبود،  22روز «: دارد همایون طی سخنانی در این گردهمایی اظهار می. در واشنگتن بود» ایرانی
توانیم  ما نمی... داریم ایران آباد و شکوفا را زنده نگاه می ما در این روز یاد یک. روز یادآوری و روز تجدید عهد است

این حرفها و ] اما... [یادآوری ایران گذشته، ایران هخامنشی کافی نیست... آنچه را که بودیم و داشتیم به فراموشی بسپاریم
که روزی دوباره این مملکت گاه سعادت زندگی در آن دوران را نداشتند کمک خواهد کرد  یادآوریها به نوجوانانی که هیچ

  !»را بسازند، حتی بهتر از آنچه که بود
  


