
 
 انتشار مقالھ ایران و استعمار سرخ و سیاه و پیامدھاي آن 

 نیلوفر كسري 

مي  1350در اواسط دھھ  ظر  بھ ن جا  یدار و پابر بود، پا گان  ھاي بیگان یت  ساختھ و پرداختھ حما رژیم پھلوي بھ مانند سدي عظیم كھ 
نھ مخالفتي را ) ساواك(وجود ارتش عظیم داراي سالح ھاي فوق مدرن و پشتیباني یك پلیس مخفي كارآمد . رسید سركوب ھرگو توان 

یادي . ایجاد كرده بود یك دیوان ساالري گسترده متكي بر پول ھاي كالن نفتي و وجود رجال چاپلوس تحصیلكرده در غرب بازسازي بن
كرد براي . جامعھ را از یك جامعھ سنتي دیني بھ یك جامعھ مدرن ضد دین القا مي  سیلھ اي  فتي و ساب ن بي ح ھاي  پول  كھ  یژه آن بھ و

ستوار و . ولخرجي ھاي كالن درباري و راضي ساختن مخالفان درجھ دوم بود سیار ا بدین ترتیب بھ نظر مي رسید كھ پایھ ھاي رژیم ب
خود  2500ویران نشدني است و شاه در رویاي قدرت مطلق در جشن ھاي  تا  شد  كوروش  سالھ تخت جمشید خواستار آسوده خوابیدن 

ھت و  كرد و ب سقوط  ندكي  بھ فاصلھ ا كھ  پاسدار ایران زمین باشد، اما دو بحران غیر منتظره پایھ ھاي رژیم سلطنتي را چنان لرزاند 
 . تعجب جھانیان را برانگیخت

كاء . اولین بحران روي كار آمدن دموكراتھا در امریكا بود شاه ات با قدرت گیري دموكراتھا و كنار رفتن جمھوري خواھان، محمدرضا 
چرا كھ شاه سیاست ھاي خویش را با تغییرات ھیئت حاكمھ امریكا . اصلي خود را از دست داد و در مقابل مخالفان داخلي بي سالح شد

ھان در . تنظیم مي كرد ھوري خوا حزب جم ست  كارتر و شك خاب  ماه  30بھ طوري كھ ھمزمان با انت سیدن  1355دي  قدرت ر بھ  و 
با سیاست حزب  یق  ظور تطب بھ من شاه  كا،  لي امری ین المل ست ب سرلوحھ سیا نوان  بھ ع شر  قوق ب حزب دموكرات و اعالن سیاست ح

سال  13بھ استعفاي ھویدا بعد از  1356مرداد  15دموكرات تغییراتي در سیاست داخلي و دولت خود داد و در نھایت این تغییرات در 
نام . نخست وزیري و صدارت جمشید آموزگار انجامید بھ  ستي  سي"بدین ترتیب از طرف دولت سیا باز سیا ضاي  جاد ف طاي " ای و اع

سال . آزادي تدریجي بھ مردم شروع شد خر  لي دراوا ین المل فو ب سازمان ع عالن  پس از ا ست  ین سیا خذ ا در  1354البتھ زمینھ ھاي ا
بود شده  یا  لي مھ ین المل شارھاي ب با ف یران  سي درا ندانیان سیا قوق ز ین . زمینھ نقض حقوق بشر و عدم رعایت ح سیون ب كھ كمی چرا 

قوق  ندگان ح قض كن كي از بزرگترین ن یران را ی شاه ا سازمان،  ین  المللي حقوق بشر وابستھ بھ سازمان ملل در نامھ سرگشاده اي بھ ا
 . و كارتر از شاه خواست تا بھ وضعیت اسفناك حقوق بشر در ایران رسیدگي كند. بشر در جھان معرفي كرد

بھ  سبت  ھان را ن ھان ج ساواك اذ ھاي  باره جنایت قاالتي در چاپ م با  بھ دنبال این جریان گروھھاي مبارز سیاسي ایرانیان خارج كشور 
شر  1355/1976جیمي كارتر نیز در مراحل مقدماتي انتخابات ریاست جمھوري سال . وضعیت ایران جلب كردند قوق ب بر دفاع از ح

ست  مي بای كھ  شمار آورد  بھ  شورھایي  جزو ك یران را  ھوري، ا در سرتاسر جھان تاكید كرد و در آخرین مرحلھ انتخابات ریاست جم
بھ . براي حفظ آزادي ھاي سیاسي و اجتماعي خود گام بردارد سي  شنگتن و دستر با وا خود را  یژه  بط و شاه ھم چون نمي خواست روا

خویش و  صي  مي و خصو ھاي عمو سخنراني  حتي در  شان داد و  مري ن ین ا شتاق چن خود را م ندازد،  بھ خطر ا كایي  سلیحات آمری ت
 . نوشتھ ھایش مانند كتاب پاسخ بھ تاریخ چنین وانمود كرد كھ خود شخصا تصمیم بھ اعالم فضاي باز گرفتھ است

سال  خر  شاه در اوا قرار داد و در  1355محمدرضا  نھ  فو ملوكا مورد ع ندانیان را  ھي از ز سلطنتش گرو سال  جاھمین  سبت پن بھ منا
مي كارتر . مصاحبھ اي ساختگي زندانیان اعالم كردند كھ ھرگز در زندان ھاي ایران مورد شكنجھ واقع نشدند بھ دنبال این اقدامات جی

گرم  كا دل یت امری بھ حما باره  یم را دو كا، رژ بھ امری شاه  سافرت  پذیرش م با  كرد و  مت  یران اقا مدتي در ا در راه سفر بھ ھندوستان 
 ". یك جزیره ثبات در گوشھ آشفتھ و متالطم جھان خواند"كارتر ایران را . ساخت

یب داد1978شب اول ژانویھ  یاوران ترت كاخ ن شاه در  كھ  بھ . م آخرین شام رسمي بود  كارتر  مراه  شاه ھ عد، محمدرضا  صبح روز ب
ند بود، بدرقھ ك مھ اطالعات . فرودگاه مھرآباد رفت تا رئیس جمھوري را كھ عازم ھندوستان  لھ اي در روزنا شار مقا عد انت تھ ب یك ھف

عد در . طوفان نزدیك مي شد. علیھ آیت هللا خمیني مبارز نستوه، بھ عنوان اولین بحران كشور را بھ آشوب كشانید سال ب طوفاني كھ یك 
یھ  16 (1357دي  26 ین ) 1979ژانو كھ بزرگتر مار  ھا و بی خورده، آواره، تن ست  مردي شك بھ  یامھر را  اعلیحضـرت شاھنشـاه آر

 . آرزوي او یافتن پناھگاھي در یكي از كشورھاي جھان بود تبدیل ساخت

یھ  شب اول ژانو كارتر در  میز  ستایش آ كرد 1978سخنان  یت  شاه را تقو ضا  فس محمدر بھ ن ماد  لب و اعت قوت ق یاوران  كاخ ن . در 
غافل از اینكھ از بھار .  پشتیباني بي قید و شرط آمریكا، او را بدین فكر انداخت كھ مي تواند بار دیگر ھمان رویھ مستبدانھ را ادامھ دھد

شار . حركتھایي اعتراض آمیز در برابر رژیم بھ صورت بطئي آغاز شده و جامعھ بھ حالت انفجار رسیده است 1356 بھ طوري كھ انت
 . لبریز نمود و پایھ ھاي رژیم را بھ سختي لرزانداین مقالھ آخرین قطره جام صبر مردم را 

بھ قلم احمد " ایران و استعمار سرخ و سیاه"در روزنامھ اطالعات مقالھ اي با عنوان ) 1977ژانویھ  7 (1356دي ماه  17عصر روز 
 . رشیدي مطلق انتشار یافت كھ در آن بھ شدت آیت هللا خمیني مورد حملھ و اھانت قرار گرفتھ بود
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خي . محافل سیاسي و مطبوعاتي ایران و خارج تھیھ این مقالھ را بھ داریوش ھمایون وزیر اطالعات كابینھ آموزگار نسبت مي دھند بر
داریوش ھمایون در یادداشتھایي كھ بعدھا درخارج از ایران، درباره علل فروپاشي رژیم پھلوي . فرھاد نیكخواه را نویسنده آن مي دانند

 . منتشر كرد مدعي است كھ مقالھ بھ دستور شاه در دفتر ھویدا تھیھ شده و او از محتواي مقالھ اطالعي نداشت

كھ از . در پي این اقدام انتحاري، شمارش معكوس رژیم پھلوي آغاز شد ند  صورش را بك حتي ت ست  مي توان 1356دي  17ھیچ كس ن
 . زماني كھ بھ سرعت برق و باد سپري شد. روز تا انقراض رژیم پادشاھي در ایران زمان باقي مانده باشد 400فقط 

یي  18در روز . انتشار این مقالھ با واكنش ھاي فوري روبھ روگشت با برپا ند و  قم درس را تعطیل كرد یھ  ھاي علم دي طالب حوزه 
ند جع و روحانیون رفت نازل مرا طرف م بھ  عصر . تظاھرات در خیابان ھا و سردادن شعارھایي بھ سود آیت هللا خمیني بر ضد دولت 

ند سر داد شعار  سندگان آن  مدیر و نوی فرداي آن روز . آن روز، روزنامھ اطالعات را در روزنامھ فروشي ھا پاره پاره كردند و علیھ 
خورد روي داد 19در  ظامي زد و  نیروي انت مردم و  ین  شد و ب بازار تعطیل  ند،  ھا ریخت بان  بھ خیا گر  . دي طالب و مردم قم بار دی

كرد. مردم بھ محل حزب رستاخیز حملھ كردند شلیك  یي  تیر ھوا ست چند  ندگان نخ كردن تظاھركن بھ روي . پلیس براي متفرق  سپس 
شدند جروح  یادي م عده ز شتھ و  تن ك ھارده  خورد، چ یان زد و  شود و در پا تش گ ھا آ حانیون . آن شماري از رو قدامات  ین ا قب ا متعا

 . دستگیر و تبعید گشتند

دي عالوه بر قم مردم شھرھاي تبریز، اصفھان و مشھد بھ اعتراض برخاستند و دامنھ تظاھرات و برخورد مردم و نیروي 20در روز 
نت . انتظامي بھ خونریزي انجامید لب اھا بھ مطا ھایي  یھ  با صدور اعالم یران  سر ا گروھي از طالب علوم دیني و روحانیون در سرا

ند بھ . آمیز روزنامھ اطالعات و اقدام دولت در كشتار مردم بي دفاع قم، تبریز، اصفھان و مشھد اعتراض كرد تش  ھاي آ شعلھ  كم  كم 
 . سرتاسر كشور كشیده شد

ند 29روز  یل كرد ھا را تعط غازه  . بھمن بھ مناسبت چھلم شھداي قم بازرگانان و پیشھ وران بازار تھران در اعتراض بھ اقدام دولت م
بھ  مردم را  ھایي  یھ  طي اعالم ضي  یت هللا قا شریعتمداري و آ مردم تبریز نیز در ھمین روز تظاھرات وسیعي ترتیب دادند و آیت هللا 

یت هللا . تعطیل عمومي و برگزاري مجلس ختم دعوت كردند ھزاران نفر بھ خیابان ھا ریختند و با سردادن شعارھایي بھ طرفداري از آ
یس و . خمیني و مخالفت با رژیم، سینماھا، بانكھا، مشروب فروشي ھا و ساختمان ھاي دولتي را مورد حملھ قرار دادند گاه پل چند قرار

مردم و . محل حزب رستاخیز مورد تھاجم قرار گرفت ین  خورد ب ند و در زد و  صحنھ آمد بھ  تش  ھاي ار ظاھرات تانك یافتن ت با شدت 
 . نیروھاي انتظامي كھ تا نیمھ شب ادامھ یافت، عده زیادي كشتھ و مجروح شدند

ین،  شھد، خم قم، م یزد،  شھرھاي  یز در  شھداي تبر لم  سبت چھ بھ منا گري  ظاھرات دی یز، ت مردم تبر شورش  ظاھرات و  بال ت بھ دن
مي  ظامي و زخ نیروي انت مردم و  اصفھان، نجف آباد، میانھ، رضائیھ و چند شھر دیگر بر پا شد كھ آنھا نیز منجر بھ برخوردھاي بین 

در چند شھر بزرگ ایران از قبیل تھران، مشھد، اصفھان، تبریز، اھواز، خرمشھر، یزد،  1357طي بھار . و كشتھ شدن عده اي گشت
. اوج گرفت 1357ناآرامي ھا در تابستان . زنجان تظاھرات ضد رژیم بھ شورش انجامید و گروه زیادي كشتھ و زخمي بر جاي گذارد

كرد 28شاه كلیھ مسائل را بھ گردن اطرافیان مي انداخت وي در  ظاھرات . تیرماه سپھبد نصیري رئیس ساواك را از كار بركنار  ما ت ا
 . ھمچنان ادامھ داشت

جھ آن  29در  كھ نتی سیدند 277مرداد آتش سوزي مھیبي در سینماركس آبادان روي داد  كت ر بھ ھال شاگران  ساواك را . تن تما مردم 
 . مسئول این كار دانستند و مخالفت با دولت شدیدتر شد و دولت آموزگار سرنگون گشت

كرد از  1357شھریور  15در روز  صادر  یران  مردم ا بھ  طاب  جف خ طر از ن ید ف سبت ع بھ منا كھ  یامي  یني در پ مام خم یت هللا ا آ
 . قشرھاي مختلف مردم خواست تا بھ مبارزه خود تا ریشھ كن ساختن ظلم و خیانت رژیم ادامھ دھند

شد یران برگزار  بزرگ ا شھرھاي  ھران و  سیع چند میلیوني در ت ھاي و مایي  2روز . طي مرداد و اوایل شھریور تظاھرات و راھپی
لي  ضرت ع خوردن ح ضربت  سبت  بھ منا ید) ع(شھریور  پا گرد شھد بر ھران و تبریـز و رشـت و م سیعي در ت ظاھرات و 9در . ت

ھا  10شھریور در  ھران، دھ یھ ت تح در قیطر شھر عمده راھپیمایي ھایي گسترده انجام شد و در مراسم نماز عید فطر بھ امامت دكتر مف
ند شركت نمود تن  شاه و . ھزار  كرد و  شگفت زده  گاران را  سازماندھي آن خبرن یب و  ظم و ترت طر و ن یم روز عید ف مایي عظ راھپی

كرد. دولت را نگران ساخت و البتھ واكنش آنھا زور و سركوب بود عالم  ظامي ا مت ن . سھ روز پس از راھپیمایي عید فطر رژیم حكو
 . پیامد این سیاست بود) میدان شھداي فعلي(شھریور میدان ژالھ  17حادثھ 

نان  تدا كارك مردم صورت گرفت و در اب بزرگ از سوي  یران، اعتصابھاي  بزرگ ا شھرھاي  در پي اعالم حكومت نظامي در اكثر 
فت در . سازمان تعاون مصرف صنعت نفت ایران و پاالیشگاه آبادان، اعتصاب نمودند صنایع ن ھران،  خابرات ت نان م بھ دنبال آن كارك

یزد،  ساجي  شیالت، ن نادر و كشتیراني،  كارگران ب ھران،  سیمان ت نھ  ھن و كارخا نان راه آ خارك، كاركنان سازمان آب تھران و كارك
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 . پاالیشگاه شیراز، نیروگاھھاي اتمي و معادن زغال سنگ بھ اعتصابیون پیوستند

خود  شین  شیعھ ن شور  شان در ك عراق از حضور ای ني دولت  شان و نگرا یت ای عدم امن عزیمت آیت هللا خمیني بھ پاریس كھ بھ دنبال 
ساخت ماس . صورت گرفت، انقالب را با شرایط جدیدي رو بھ رو  ھران در ت با ت ظم  طور من بھ  شاتو  فل لو مام در نو كھ ا طوري  بھ 

 . بودند و انقالب را رھبري مي كردند

یو 1357آبان  15با اوج گیري تظاھرات در  كھ از راد سخناني  ظامي، -شاه در  لت ن شكیل دو خبر ت عالم  ضمن ا شد  یون پخش  تلویز
ھاي  قانوني  بي  ھا و  پیامي بھ مردم ایران فرستاد و بھ اشتباھات سالھاي گذشتھ اعتراف كرد و بار دیگر سوگند یاد نمود كھ دیگر خطا

 . پیش تكرار نشود

بھ  1357آذر  21و ایشان در مصاحبھ ھایي از نیمھ آبان تا " شاه باید برود: "آیت هللا خمیني از پاریس با صداي بلند اعالم نمود  ً مصرا
 . حذف رژیم سلطنتي و استقرار رژیم جمھوري اسالمي اشاره نمودند

سابقھ  بي  نھ و  پارچگي نمو در محرم ھمان سال در تاسوعا و عاشورا تظاھرات وسیع و گسترده اي كھ از لحاظ عظمت، انضباط و یك
شد) آزادي فعلي(بود در خیابان ھاي تھران و در مسیر میدان شھیاد  كا و . برگزار  لت امری كھ دو بود  حدي  بھ  ظاھرات  ین ت مت ا عظ

یت در  شد و در نھا قف  ضاع وا مت او بھ وخا یم  شدند و در  1357دي  26رژ خارج  شور  فرح از ك من  12شاه و  یت هللا  1357بھ آ
سالمي برقرار  1357بھمن  22خمیني پیروزمندانھ بھ كشور بازگشتند، بھ طوري كھ در  ھوري ا رژیم سلطنتي واژگون و حكومت جم

 . گردید

 . تبرائیان، صفاء الدین. وزیر خاكستري -1

 . زیر نظر عبدالرضا ھوشنگ مھدوي. انقالب ایران بھ روایت بي بي سي -2

 . باقي، عمادالدین. بررسي انقالب ایران -3

 . طلوعي، محمود. داستان انقالب -4

 . نجاتي، غالمرضا. تاریخ بیست و پنج سالھ ایران -5
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