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روز ٨ﺑﮫﻤﻦ ١٣٨٩

ﺧﺒﺮی ﺑﺮ روی ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از در ﮔﺬﺷﺖ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت

وﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی دوﻟﺖ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻮد.ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن از ﻋﻨﺎﺻﺮ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﮫﻠﻮی دوم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻮاده
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮراﷲ در  ٥ﻣﮫﺮ ﺳﺎل  ١٣٠٧در ﻣﺤﻠﻪ ﻻﻟﻪزار ﺗﮫﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.ﭘﺪرش ﻧﻮراﷲ ھﻤﺎﯾﻮن ﻃﯽ دورهی
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در اداره ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﻪ وزارت داراﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و
ﭼﻨﺪی ﻣﻌﺎون ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮد.ﻧﻮراﷲ در ﺳﺎل
 ١٣٣٧ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دﺑﺴﺘﺎن داﻧﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد ﺑﻪ
ادارهی آن ﭘﺮداﺧﺖ ١.ﭘﺪرﺑﺰرگ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ھﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .ﻧﻮراﷲ ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﺪر دارﯾﻮش ﺳﻪ ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮد .ازدواج اول وی ﺑﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ )ﻣﺎدر دارﯾﻮش( ﺑﻮد .ﺛﺮﯾﺎ
ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻤﺎﻟﯽ )ﺧﺎن ﻧﺎﻇﺮ( از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻮد .ﺛﻤﺮه ازدواج ﻧﻮراﷲ ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﺛﺮﯾﺎ
ﺟﻤﺎﻟﯽ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی دارﯾﻮش و ﺳﯿﺮوس ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻮراﷲ و ﺛﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪد در
ﺳﺎل  ١٣٠٩ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دو از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮراﷲ ھﻤﺎﯾﻮن ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق داد
ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺎ اﯾﺮان ﻋﺎﺑﺪی )دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪاش( در ﺳﺎل  ١٣١٥ازدواج ﻧﻤﻮد .ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻃﻼق اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ازدواج رﺳﻤﯽ ﻧﻮراﷲ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﻦ رﺷﯿﺪﯾﻪ
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻮﺷﻨﮓ و دﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ژﯾﻨﻮس ﺑﻮد .ﻧﻮراﷲ در ﺳﺎل  ١٣٧٠در ﺳﻦ ٨٧
ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺗﮫﺮان درﮔﺬﺷﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﺴﺮ ﻧﺨﺴﺖ وی -ﺛﺮﯾﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ -در ﺳﺎل  ١٣٤٨ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﻟﻨﺪن ﻓﻮت
ﮐﺮد.٢

ﺗﺤﺼﯿﻼت
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در ﺳﺎل  ١٣١٤در ﺳﻦ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در دﺑﺴﺘﺎن ﻓﯿﺮوز ﺑﮫﺮام و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد )در
ﮐﺘﺎب وزﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،دﺑﺴﺘﺎنھﺎی اﻗﺪﺳﯿﻪ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( و در ﺳﻦ ١٢
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﭼﮫﺎرده ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از آن دارﯾﻮش  ،دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز اداﻣﻪ دادو در ھﺮ
ﮐﻼس  ٢اﻟﯽ  ٣ﺳﺎل ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪر وی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ درس ﭘﺴﺮش ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻮد او را ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داراﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد .در ﻧﮫﺎﯾﺖ وی در ﺳﺎل  ١٣٣٠ﺑﺎ ﻣﻌﺪل دوازده و ﻧﯿﻢ دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ .٣ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﺎﻃﺮات دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،دورهی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ وی در ﻃﯽ ﺳﺎلھﺎی  ١٣١٩ﺗﺎ  ١٣٣٠ﯾﺎزده ﺳﺎل
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درﺟﺎزﻧﯽ و درﮔﯿﺮی ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اوﺳﺖ .ھﻤﺎﯾﻮن در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :دورهی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﯾﺎزده ﺳﺎل ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮدم .ﮐﻤﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺮک
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد را از آب ﺑﮑﺸﻢ".٤
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دارﯾﻮش ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﭘﺪرش ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت داراﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام وزارت داراﯾﯽ درآﻣﺪ ٥.ھﻤﺎﯾﻮن در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮕﺎه ادﺑﯿﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﮑﻮر ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪ .ھﻤﺎﯾﻮن در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در
ﮐﻨﮑﻮر رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﻗﺒﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد در
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن رﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﯿﺎل دارم ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ".٦
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در ﺳﺎل  ١٣٣٤ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﯿﻪ ﺣﻘﻮق در رﺷﺘﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٣٥در
ﮐﻨﮑﻮر دﮐﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻗﺒﻮل ﮔﺮدﯾﺪاﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﯾﺶ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.٧
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
رﺿﺎﺷﺎه در ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور ﭼﻨﺎن ﺟﻮ اﺧﺘﻨﺎق و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ﭘﯿﺮوزیھﺎی ھﯿﺘﻠﺮ ،رﺿﺎﺷﺎه را ﻣﺠﺬوب آﻟﻤﺎنھﺎ ﮐﺮد ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﯽ او را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﮑﺎر او ﺷﺪه و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری وی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣٢٠ﻃﺮح ﺑﺮﮐﻨﺎری رﺿﺎﺧﺎن و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻮ اﺧﺘﻨﺎق رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪری ﺑﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ آرزوی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪن داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .او ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :در ﺳﺎل
 ١٣٢٠اﺷﻐﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا از درس ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪم از ﺳﺎل  ١٣٢١وارد
دﺳﺘﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪم ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از ﻃﺮف ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻨﺪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد".٨
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در ﺳﺎل  ١٣٢٥وارد ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺮدﯾﺪ" .رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ
ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺰﺷﮑﭙﻮر ، ،ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﮋن ﻓﺮوھﺮ و ﺣﺴﻦ
ﻏﻔﻮری در آن اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اھﺪاف ﻣﮫﻢ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﮕﯽ اﻓﺮاد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺎرﻧﺠﮏھﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ و دﮐﺘﺮ
ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.٩
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺎرﻧﺠﮏ و ﻣﯿﻦ از ﮐﻤﭗ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﻃﯽ دوران ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ روﺣﯿﺎت وی آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮد
و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻗﺪرت ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﻟﺬا اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﻪ داﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن و ﻣﺤﺴﻦ
ﭘﺰﺷﮑﭙﻮر واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻤﻠﯿﺎت دو ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎی دارﯾﻮش ﻣﻨﻔﺠﺮ و ﭘﺎی او را
ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎ ﯾﮏ ﭘﺎی او را ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .١٠ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎمﺟﻢ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی اﯾﺮان
ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٣٢٢-٢٣و آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ او در ﮐﻼس دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮد،
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .در آن دوره وی ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﮫﻤﻦ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺎمﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٣٢٨آﻏﺎز ﺷﺪ .١١ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ھﻨﺮی ﺟﺎمﺟﻢ در ﺳﺎل ١٣٢٧

٢

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن درآﻣﺪ .ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺎمﺟﻢ ارﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎء ﻣﺪرس و ﺷﺎﭘﻮر زﻧﺪﻧﯿﺎ اداره
ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ادﺑﯽ ﺑﻮد و در واﻗﻊ ﻧﺎﺷﺮ آﺛﺎر اﻋﻀﺎ و اﻓﮑﺎر
اﻧﺠﻤﻦ ادﺑﯽ ﺟﺎمﺟﻢ ﺑﻮد .ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ آن ﺗﮫﺮان ﺑﻮد .١٢در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارﯾﻮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرس و زﻧﺪﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد از آﻧﮫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ.

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﮑﺎ
در ﺳﺎل  ١٣٢٦ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﺎراﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً داﻧﺸﺠﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺲ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺳﺎل ١٣٢٩
ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺣﺰب ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺰﺷﮑﭙﻮر از آن
ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺰب ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ اﻓﺮاﻃﯽ )ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ( ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎهﭘﺮﺳﺘﯽ را از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺣﺰب از روی اﺣﺰاب
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اروﭘﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮان آن ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب ﻧﺎزی آﻟﻤﺎن ،ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و
اﻋﻀﺎی ﻋﺎدی آن ﺑﺎزوﺑﻨﺪھﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮ ﺑﺎزو ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .و رؤﺳﺎ و رھﺒﺮان آن را ﺳﺮور ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن
ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ١٣٢٨وارد ﺣﺰب ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺳﺎل  ١٣٢٨داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ دارﯾﻮش ﻓﺮوھﺮ از اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻧﺸﻌﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و در ﺻﻒ
ھﻮاداران ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻠﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺰب ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ از ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻌﺎل در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد و در
ﺷﻤﺎر ﯾﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻮﻣﭙﻦ و ﺷﺮور ﺑﻮدﻧﺪ در روز  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺎ
ﭼﻤﺎق و ﻗﻤﻪ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی ارﺗﺸﯽ ﺷﻌﺎر "ﺧﺪا ،ﺷﺎه ،ﻣﯿﮫﻦ" را ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺰب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻟﺬا در ﺳﺎل  ١٣٣١وارد ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان )ﺳﻮﻣﮑﺎ( در
ﺳﺎل  ١٣٣٠ﺑﻪ رھﺒﺮی داود ﻣﻨﺸﯽزاده ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺣﺴﻦ ارﻓﻊ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺖ .ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺰاب ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪ
آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.١٣اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب ،دارای ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻓﺮاﻃﯽ )ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ( ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﻋﻀﺎی
ﺣﺰب ﻧﺎزی آﻟﻤﺎن ،ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﺳﯿﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻨﺸﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﻮب و ﭼﻤﺎق و دﺷﻨﻪ و ﻗﻤﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎن ﻣﺮدم و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .١٤دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﺲ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ ﭘﻠﻪھﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻣﮑﺎ ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺣﺰب وﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﺰب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق و ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش آﯾﺖاﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﺪق و ﻣﺮدم ﺑﻮد ،اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ و ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﺪارک دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آن ﮐﻮدﺗﺎی
 ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻃﺮحھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﻃﺮح ﻧﻔﻮذ در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد .وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی وﺟﻮد داﺷﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ از ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﻮر را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻧﻔﻮذی اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻮد.

٣

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮان دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺮآﻣﺪ .در اﯾﻦ
ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺑﺎزﭘﺮس ارﺗﺶ  ٢ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﺪ! در  ٢٩آﺑﺎن ﺳﺎل  ١٣٣١ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻏﺎرت و آﺗﺶﺳﻮزی
ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ  ١٨دادﺳﺮای ﺗﮫﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ دادرﺳﯽ ارﺗﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻪ ﭘﺲ از  ٤ﻣﺎه زﻧﺪان آزاد ﮔﺮدﯾﺪ.
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن وﮐﻮدﺗﺎی ٢٨ﻣﺮداد٣٢
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ درج ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻣﮑﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺼﺪق و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺎه ﻧﺸﺎن دھﺪ .وی
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ" ﮐﻪ در  ١٨اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٣١در روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻣﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
" ...اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﯿﻪﺣﺴﺎبھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ روز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و روز دﯾﮕﺮ ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻤﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ ]ﺣﺰب
ﺳﻮﻣﮑﺎ[ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ راه را ﺑﺮای ھﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و اﯾﻦ ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ
اﺟﺎزه اﯾﻦ ﺗﺮﮐﺘﺎزیھﺎ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ...ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ ھﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﯾﺎ آن
دوﻟﺖ ﻧﺪارﯾﻢ".
ھﻤﺎﯾﻮن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻦ دﺷﻤﻨﯽ اش ،دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ،ﺧﻮد و ﺳﻮﻣﮑﺎ را ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﻣﺮداد ) ١٣٣٢ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد( در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"دﯾﮕﺮان راه ﻣﺎ را ھﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
" ...ﮐﻮدﺗﺎی اﺧﯿﺮ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪای ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺪ ھﻢاﮐﻨﻮن ﻋﻤﻼً ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺖ
ﻣﯽﺳﭙﺮد ...اﮐﻨﻮن راه آﯾﻨﺪه ،راه ﻣﺎ ،ھﻤﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ".١٥
اﮔﺮ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ١٣٣٢ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮاھﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً
دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺻﻒ ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﺰدﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق درﻣﯽآورد و
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﺑﻌﺪی از ﻃﺮف اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎھﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﮐﻮدﺗﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ارﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮدان اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .١٦و ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻓﻀﻞاﷲ زاھﺪی ﭘﺪر ھﻤﺴﺮ دارﯾﻮش
ھﻤﺎﯾﻮن ﮐﻪ از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺸﯽزاده رھﺒﺮ ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺎه و ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺸﯽزاده و
ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﺳﻮﻣﮑﺎ ﮐﻪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد اﻋﻀﺎی ﺣﺰب را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺸﯽزاده ﻃﯽ
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ،دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻓﺤﺶ دادن ﺑﻪ ﺷﺎه ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ھﻤﺎﯾﻮن و دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ ﺟﮫﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﺟﺒﮫﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٣٤ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وی در اﯾﻦ ﺳﺎل در آزﻣﻮن ﮐﻼس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻗﺒﻮل ﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٦دی  ١٣٣٤ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺼﺤﺢ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺳﻪ ھﺰار رﯾﺎل آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
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زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎرﺟﯽ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﻤﺎﯾﻮن در
روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮدﺑﯿﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎرﺟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد.
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در ﭘﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد در ﺳﻮﻣﮑﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻇﺎھﺮﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﯽﮔﺮا و ﺿﺪﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺑﻮد در ﺷﺮوع
ﮐﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن روﻧﺪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ داد .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن
"ژوزف ﮔﻮدﯾﻦ" رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ "ﺳﯿﺎ" در اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺘﻮر ﺳﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮرویھﺎ و ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ھﻤﺎﯾﻮن ﺟﻨﺒﻪ ﺿﺪﺷﻮروی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﮔﻮدﯾﻦ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﮫﺖ ورزﯾﺪه ﺳﺎﺧﺘﻦ و دادن آﻣﻮزشھﺎی ﻻزم ،وی را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺰام
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﺘﺮی از او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮردر ﺳﺎل  ١٣٣٩ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ .دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﺧﯿﺮاً وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻣﻮر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری و ﺑﺎزدﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﺷﺪهام و ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
]ﺳﺎل  [١٣٣٩ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ".١٧
ھﻤﮑﺎری ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻋﺒﺎس ﻣﺴﻌﻮدی
از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻮد و ھﻤﺎﯾﻮن از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ھﻤﺎﯾﻮن از روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺮاج
ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻔﻮذ در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ
در ﺳﺎل  ١٣٣٩ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ"ﺳﯿﺎ" ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ رﺧﻨﻪ دادن ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد درآورد .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن و ﺗﻨﯽﭼﻨﺪ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﺮﯾﮑﺎ را وارد ﺟﺒﮫﻪ
ﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻋﺪه ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده داﻧﺸﮕﺎه ھﺎروارد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ھﺎرواردیھﺎ ﻣﻌﺮوف
ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ وارد ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪ .در آن ﻣﻘﻄﻊ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وی را ﭘﺮواﻧﻪ
اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ودﯾﮕﺮ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺟﻤﻼت ﺗﻨﺪ و ﻧﺎﺳﺰا ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ دﺳﺘﻪ ھﺎرواردیھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻧﮫﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﺼﺪق ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻤﯿﺘﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺎﻗﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺷﺎھﭙﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر و دارﯾﻮش ﻓﺮوھﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪھﺎ اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ وی اﻃﻼع دھﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮔﺬاﺷﺖ .در آن ﮔﺰارش ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"دﺳﺘﻪ ھﺎرواردیھﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﺨﺺ ﺷﺎه در ﺟﺒﮫﻪ ]ﻣﻠﯽ[ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺠﺎ را ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻋﻠﯿﻪ درﺑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".١٨

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن "ﺳﯿﺎ" ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ اوﻻً
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﺷﺎه را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻄﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭼﮫﺮه

۵

Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
ﺿﺪﭘﮫﻠﻮی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ را ﺣﻔﻆ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن در ﺟﮫﺖ ﺗﺄدﯾﺐ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﺳﺎزی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎه زﯾﺮ ﭼﺘﺮ آن
درآﻣﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﺑﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذیھﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارد" :اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﻣﯽرﺳﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺘﺒﯽ از آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﻨﺪ
در ﺣﻮزهھﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﺎرواردیھﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪھﺎ و ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه
و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻀﺎر را ﺑﻪ اﻣﻀﺎی زﯾﺮ اوراق ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ھﻤﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ دﺳﺘﻪ
ھﺎرواردیھﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس و واھﻤﻪ ذﯾﻞ اوراق را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎاﯾﻤﺎنﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻠﯽ از
اﻣﻀﺎی اوراق )ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮫﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ( ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻤﯿﻦ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن
و دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﮫﺪوی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ھﻢ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺟﺮاﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .آن دو ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،در ﺟﺮاﯾﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و
ﻣﺮدم را از آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺟﺮاﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﺗﮫﯿﻪﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد  ٢٧ﻧﻔﺮ از ﻧﻔﻮذیھﺎ ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ١٣٤٠آﻧﮫﺎ را اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ.١٩
ﺗﻼش ﺟﺪی در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮزﯾﻦ اوﻟﯿﻦ دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ و
ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ از ﻣﮫﺮهھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻋﺒﺎس
ﻣﺴﻌﻮدی روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺴﻌﻮدی از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻮد ﻟﺬا ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن را از روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺮاج ﻧﻤﻮد.٢٠
ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ و اﻋﺘﺒﺎر دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در ﺣﻮزه ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﺪان ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دوﻣﯿﻦ دوره ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ آن
را داﺷﺖ ،در ﭼﻨﺪ دوره دﯾﮕﺮ ﺟﺰو ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﺪﯾﺖ و ھﻤﮑﺎری دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺗﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ در رژﯾﻢ ﭘﮫﻠﻮی اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ را ﮐﻢ ﻧﻤﻮد و در اواﺧﺮ ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ
در ﺳﺎل  ١٣٤٠ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﮫﺮان راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺑﺎ ھﺪف ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻈﺎرت و ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ وزارت ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
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اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺖ .در ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارشھﺎی ﺧﺒﺮی ﺳﺎواک
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ﮐﻪ دارای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻇﺎھﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزد ﻟﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دول ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد ...ﺑﻪ ھﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻇﺎھﺮاً ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و رؤﺳﺎی
آن ھﻤﮕﯽ ﺟﯿﺮهﺧﻮار ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ".
ﺳﺎواک ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺧﺒﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد در آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
" ...ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺪهای ﺑﺪون ﺳﺮوﺻﺪا از ﻃﺮف ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ و ﺑﺎ ﺧﺮج اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ
آﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرﺟﺸﺎن از ﻃﺮف ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد"...
ﺣﺎل ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ھﻤﺎﯾﻮن را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام
ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ درآوردﻧﺪ ودر اﯾﻦ دوران وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎل از ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻮرس
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ "ﻧﯿﻤﻦ" ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻌﺒﺎت
ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ در ﻣﺎﻟﺰی ،اﻧﺪوﻧﺰی و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارﺷﯽ از آﻧﮫﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﺲ از ﺑﻮرس
ﻧﯿﻤﻦ در ﻋﺮض ﺳﻪ ﺳﺎل  ٢١ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﺎور دور اﻧﺠﺎم داد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.

ﺗﺄﺳﯿﺲ روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن
در ﺳﺎل  ١٣٤٦ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ "ﺳﯿﺎ"ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﮫﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
اھﺪاف ﺧﻮد در اﯾﺮان روزﻧﺎﻣﻪای را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺳﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮای اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ وی در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮد را در ردﯾﻒ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮران آن ﺳﺎزﻣﺎن درآورد.
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ھﺮﺗﺰ در  ٩ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٨) ١٩٦٧ﺷﮫﺮﯾﻮر  (١٣٤٦ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﻣﻦ ﺑﺎ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎهھﺎی اﺧﯿﺮ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ او
داﺷﺘﻪام ...او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺎ وﺟﺪان و ﺑﺎھﻮش و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای زﺑﺮدﺳﺖ )از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﯾﺮان(
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران وی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻔﻮذ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﺎﯾﻮن ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ )در ھﺎروارد و در ﭘﯽ ﺑﻮرس ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻞ ﻣﯿﻠﺮ ﺑﺮای او ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت او ﯾﮏ ھﻢﺻﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ
اﺳﺖ٢١"...
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺳﻤﺴﺎر ،دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ و ﺑﮫﺮوز رﻓﺖ و ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ
روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ
اﻣﺘﯿﺎز روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺪه ﮐﺎﻣﮑﺎر ﺷﺎھﺮودی درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدد .درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎز روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل
و در اول ﻣﺮداد  ١٣٤٦ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎواک اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎز روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ روش
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎھﺮودی اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز روزﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻣﮑﺎر ﺷﺎھﺮودی و آﻗﺎﯾﺎن دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،دﮐﺘﺮ اھﺮی ،دﮐﺘﺮ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ و
ﺑﮫﺮوز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﻤﺴﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺪه ﮐﺎﻣﮑﺎر ﺷﺎھﺮودی
ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ،دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﮫﺮوز رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎواک ﺟﮫﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ آزﻣﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد در آن روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﻮد.٢٢

ﺗﺠﮫﯿﺰ روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓھﺎی ﺷﺶروزه اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﺮان رژﯾﻢ
ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه "رﺗﺎﺗﯿﻮ" ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮد.
در ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺬری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮد در اﻇﮫﺎرات ﻋﺬری
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"آﻗﺎی ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺬری ...اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﯿﺲ
)آﯾﻨﺪﮔﺎن( ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
او ﺿﻤﻨﺎً ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﮫﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻧﺎﻣﻪ را
ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺮاب و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻣﺸﺎد را ﮐﻪ در آن ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﻪ و ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺮاب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
اراﺋﻪ داده اﺳﺖ و ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻞآوﯾﻮ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و در آن وﻗﺖ آﻧﮫﺎ از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮده و وﻋﺪه ﮐﻤﮏ دادهاﻧﺪ".٢٣
ﺗﻼشھﺎی دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺬری ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪ.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
در ﺳﺎل  ١٣٥٣آﻣﻮزﮔﺎر و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺟﮫﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﻮر از ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺮح
»ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ« ﮐﺸﻮر را ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻋﺮضاﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻃﺮح ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺎه آن را "ﻓﺮاﮔﯿﺮ" ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد ،از ﻃﺮف ﮔﺮوه آﻣﻮزﮔﺎر و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ از ﺧﻠﻘﯿﺎت ﺷﺎه اراﺋﻪ
ﺷﺪ .ﮔﺮوه آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و ﻓﮑﺮ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،ﻃﺮح اﯾﻦ ﺣﺰب را ﭼﻨﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه دوراﻧﯽ ﮐﻪ درﺻﺪد اﯾﺠﺎد
ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻊ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ راه ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن از ﺗﺤﺮکاﻓﺘﺎده و ﺑﯽﺗﻔﺎوت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ.٢٤
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮز ﺑﻮدن واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺗﻼش او در ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺗﺌﻮری ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان
در راﺳﺘﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ آن ﺣﺰب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺌﻮرﺳﯿﻦ ﺣﺰب
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .وی در ﮐﺘﺎب ﮔﺬار از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
"از ﺳﺎل  ١٣٥٤ﮐﻪ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺰب ﺷﺪم .در ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب در آن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺘﻢ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻨﺎﻓﯽ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ .در ﺳﺎل  ١٣٥٥ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺷﺪم و ﻋﻤﻼً ﮔﺮداﻧﺪن ﺣﺰب را
ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻢ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺣﺰب را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدم ...ده ﻣﺎھﯽ ﺑﻌﺪ ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺗﺎزه ﮐﻪ آﻗﺎی آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻮد از ﻣﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی ﺑﺮوم".
اﻋﻼم ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ١٣٥٣و ﺑﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺷﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ
وﺿﻊ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ( را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ".در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﻣﺮدم
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ اﻃﻼع از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)س( از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
آن ﺣﻀﺮت ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در  ٢١اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٥٣ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.٢٥
ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺟﻊ و رھﺒﺮ ﺧﻮد از ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ رژﯾﻢ ﻣﻄﻠﻊ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ھﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ،ﻋﻤﺎل رژﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼﺷﮕﺮان ﺟﺪی دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن اﺳﺖ.٢٦

دوران وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی
ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی ﻧﮫﻀﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ١٣٥٦ﭘﺎﯾﻪھﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺸﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ارﺑﺎﺑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری ھﻮﯾﺪا از دوﻟﺖ و اﻧﺘﺼﺎب ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﻗﺪری ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﭘﺎ ﺑﻪ رﮐﺎب اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﻟﺬا در ﻣﺮداد  ١٣٥٦ﺑﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری ھﻮﯾﺪا آﻣﻮزﮔﺎر را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و در ﻃﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﺰب رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ آﻣﻮزﮔﺎر
درآﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.٢٧

اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺷﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در زﻣﺎن وزارﺗﺶ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺟﮫﺖ ﭼﺎپ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺒﺎب
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﺪهای را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت داد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻌﻮل رﺷﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "اﯾﺮان و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮخ و ﺳﯿﺎه"اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وی در ﻣﻮرﺧﻪ  ١٧دی  ١٣٥٦در روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،رھﺒﺮ و ﻣﻘﺘﺪای ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺗﻮھﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ اﯾﺮان را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻗﻢ در ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اھﺪای ﺧﻮن دهھﺎ ﺷﮫﯿﺪ و ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮد و زن
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ١٩دی را آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻗﻢ ﻣﺮدم دﻻور ﺷﮫﺮھﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﯾﺰد ،ﻣﺸﮫﺪ ،اﺻﻔﮫﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪی وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮات ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺮازه رژﯾﻢ را درھﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ را ھﻮﯾﺪا و دارودﺳﺘﻪاش ﻣﯽداﻧﻨﺪ.٢٨
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮدﺑﯿﺮ وﻗﺖ روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
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"ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﺎﮐﺖ را ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ وزارت درﺑﺎر روی آن ﺑﻮد و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ و اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد و
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد .ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ھﻤﺎﯾﻮن در اﯾﻦ ﮐﺎر و اﺻﺮار او در ﭼﺎپ ﻓﻮری
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ وی ﻗﺒﻼً در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮫﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده و از ﻣﻀﻤﻮن آن آﮔﺎھﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ھﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ روزﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺮھﺎد ﻣﺴﻌﻮدی
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﺎپ آن در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﺸﻮد .ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر از
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻇﮫﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﺷﺎه ﺗﮫﯿﻪ
ﺷﺪه و اﻋﻠﯿﺤﻀﺮﺗﺎﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ در روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد"٢٩
ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ،در ﺻﻒ
اول ﻣﻨﻔﻮرﯾﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺟﮫﺖ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺧﺸﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از ﻣﻨﻔﻮرﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﻧﯿﺰ در ﻟﯿﺴﺖ
دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺛﻤﺮه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﮐﻨﺎری دوﻟﺖ آﻣﻮزﮔﺎر در  ٤ﺷﮫﺮﯾﻮر  ١٣٥٧ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎری آﻣﻮزﮔﺎر ،ھﻤﺎﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﻋﺰل
ﮔﺸﺖ و دوران او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻨﻔﻮرﯾﻦ
ﺑﺎ اوجﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ روﯾﺪادھﺎی اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻧﻤﻮده و ﺳﺮان ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ را در
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺄﻣﻮران وﯾﮋهای ﭼﻮن ژﻧﺮال ھﺎﯾﺰر ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ
آﺗﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺎه وﺿﻌﯿﺖ او را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
"ﺑﺎ ﻣﺮد ﮔﯿﺞ و ﻣﺮﯾﻀﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎری ﮐﺸﻮر داﺋﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ وی ﭘﺲ از
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺗﺮ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺮده ﻣﺘﺤﺮک در آﻧﺠﺎ دارﯾﺪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ! ....ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ روی ﺷﺎه ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ".
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞھﺎی آرام ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻓﺮاد
ﻣﻨﻔﻮری ﭼﻮن دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن اﺳﺖ.
اﻋﻼم ﺟﺮم ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻋﻠﯿﻪ ھﻤﺎﯾﻮن در اﻧﺘﺨﺎب وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﻨﻔﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ
داﺷﺖ.٣٠
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺪف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﻧﺠﺎت ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻮد .ﻟﺬا دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﻃﺮح دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ را ﺻﺎدر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
"ارﺗﺸﺒﺪ ازھﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده  ٥ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻌﺪادی از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن زﯾﺮ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮد:
اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ آزﻣﻮن وزﯾﺮ ﻣﺸﺎور ﺳﺎﺑﻖ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ،دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی ،ﻣﻨﺼﻮر روﺣﺎﻧﯽ وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﮐﺸﺎورزی ،ارﺗﺸﺒﺪ ﻧﺼﯿﺮی رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎواک ،ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ ﻧﯿﮏﭘﯽ
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ﺷﮫﺮدار ﺳﺎﺑﻖ ﺗﮫﺮان ،ﺳﭙﮫﺒﺪ ﺻﺪری رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ وﻟﯿﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼمزاده وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫﺪاری ،ﻧﯿﻠﯽ آرام ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ وزارت ﺑﮫﺪاری ،ﻓﺮﯾﺪون ﻣﮫﺪوی وزﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ"٣١
ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﭼﻮن ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻮد آﻧﮫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺎت ﺷﺪن ﺷﺎه ﻣﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﭼﻮن دارﯾﻮش
ھﻤﺎﯾﻮن را ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﻓﺪا ﺳﺎزﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺮﺗﯿﭗ ﺳﺠﺪهای ﻣﻌﺎون
ﺳﺘﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان و ﺣﻮﻣﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ  ١٦آﺑﺎن  ١٣٥٧دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن و  ١٣ﻧﻔﺮ از
ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺳﺎﻋﺖ  ٣/٣٠ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎم و
ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان دژﺑﺎنﻣﺮﮐﺰاﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮد و ھﻤﭙﺎﻟﮕﯽھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻨﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً در آدم اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﮫﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ،آن ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻮد آن ﺧﻼف
اﻧﺘﻈﺎر و آن ﯾﮑﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎھﺎ ﺧﻮردﯾﻢ .ﮐﻪ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺟﺰو ﯾﮏ رژﯾﻤﯿﻢ ،ﺗﻮی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ھﺴﺘﯿﻢ .ﭼﻄﻮر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن را ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ...رژﯾﻤﯽ ﺧﻨﺠﺮ را ﺑﺮدارد و ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮدش .دﺷﻤﻨﺎن را از زﻧﺪان آزاد
ﺑﮑﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﯿﻨﺪازد ﺑﻪ زﻧﺪان"٣٢
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب درﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢١ﺑﮫﻤﻦ  ١٣٥٧ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻧﺪان ﭘﺎدﮔﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ ﮐﻪ ھﻤﺎﯾﻮن ﻧﯿﺰ در آن ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ زﻧﺪان زﻧﺪاﻧﯿﺎن را آزاد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ھﻤﺎﯾﻮن ﻧﯿﺰ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺟﺎی دادن ﺧﻮد
در ﻣﯿﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ از زﻧﺪان و ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:
" ...آن ﺷﺐ ﭼﺮﯾﮏھﺎ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ دژﺑﺎن ﺗﮫﺮان و زﻧﺪان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮫﺮان و
ﺷﺸﺼﺪ ھﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﻓﺴﺮ و ﺳﺮﺑﺎز ھﻢ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،درھﺎی زﻧﺪان ﺑﺎز ﺷﺪ و
زﻧﺪاﻧﯽھﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺷﺐ ﺑﻮد ﻣﻦ در داﺧﻞ ﺻﻔﻮف آن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از زﻧﺪان ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی آن ﺷﺐ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ...ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ٥٨در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ
ھﻢ از روی ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪن از اوﺿﺎع اﯾﺮان و ھﻢ روی ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮادهام ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺲ از دو ﮐﻮﺷﺶ و
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪارھﺎ ﮐﻪ آن داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻢ و در آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ٣٣"...
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮاب
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪدارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﭘﺲ از ﻓﺮار از زﻧﺪان در ﺑﮫﻤﻦ  ،١٣٥٧ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮد .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺮای ﺗﺪاوم آن ﺗﻼش ﮐﺮده و ﺑﺎ زﺣﻤﺎت زﯾﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﺧﻮد را در ردﯾﻒ دوﻟﺖﻣﺮدان ﮐﺸﻮر درآورد.ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎھﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﺖ
ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وی ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪای اﻣﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮ از
ھﻮﯾﺪا و ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ آزﻣﻮن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮار از اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ.وی اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ھﻤﺎ زاھﺪی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺘﻪ و دارای ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻠﯽ ﺑﻮد
ﭘﯿﻮﺳﺖ.
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ھﻤﺎﯾﻮن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ در ﺟﮫﺖ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺗﻼش
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪن رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی آﻏﺎز ﮐﺮد .او در ﮐﺘﺎب ﮔﺬار از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
" ...ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ وارث ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﮫﻠﻮی را ﺑﻪ ﺷﺎھﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاھﻨﺪ -اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ -ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ ....رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﻣﻦ
ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪم و ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ،ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ".
ھﻤﺎﯾﻮن در ﺳﺎل  ١٣٦٩ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ در ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دارد اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻧﺸﺮﯾﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن در
ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻃﺮﻓﺪاران
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎھﺮه ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﻪ اﺷﺮف ﭘﮫﻠﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد دﻋﻮت ﺷﺪ.
ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺳﺎد و ﺳﯿﺎ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﺎمﺟﻢ در ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ
ﺟﺎمﺟﻢ ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮد.
ﻋﻤﺪه ﺗﻼش ھﻤﺎﯾﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺮف اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺿﺪاﻧﻘﻼب ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه رادﯾﻮھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺧﺒﺎر در راﺳﺘﺎی اھﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽﺷﺪ.
دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮش ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎﺟﺎﯾﯿﮑﻪ در
ﺣﻮادث ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دھﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری در ﺳﺎل  ٨٨ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و دادن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وﭘﯿﺎم ﺑﺎ ﺳﺮان
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻠﯽ وﺳﺮان ﻓﺘﻨﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮد وﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد.در ﻧﮫﺎﯾﺖ وی در ﺳﻦ ٨٢
ﺳﺎﮔﯽ در ژﻧﻮ ﺳﻮﯾﺲ درﮔﺬﺷﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -١ﭼﮫﺮهھﺎی آﺷﻨﺎ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﯿﮫﺎن ،١٣٤٢ ،ص ٦٦٢
-٢ﺻﻔﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺒﺮاﺋﯿﺎن ،وزﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،١٣٨٣ ،ﺻﺺ ٣٧-٣٩
-٣ﺷﺮحﺣﺎل رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،ﻧﺸﺮ ﮔﻔﺘﺎر ،ﺗﮫﺮان ،١٣٨٠ ،ص ١٧٥٦
-٤ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،ص  ،٢٢٥ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ ٨١٤٠/١٤١
 -٥دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،١٣٧٨ ،ص ١٣
 -٦دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮات ھﻤﺎﯾﻮن ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ٥٢
-٧دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ٥٦
-٨دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ١٤
-٩وزﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ٢٣
-١٠ﺷﺮحﺣﺎل رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ،ﻧﺸﺮ ﮔﻔﺘﺎر ،١٣٨٠ ،ص ١٧٥٦
-١١ﭼﮫﺮهھﺎی آﺷﻨﺎ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﯿﮫﺎن ،١٣٤٤ ،ص ٦٦٢
-١٢ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮزﯾﻦ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان از  ١٢١٥ﺗﺎ  ،١٣٥٧ﺗﮫﺮان ،ﺑﮫﺠﺖ ،١٣٧١ ،ص ١٤٠
-١٣ﻇﮫﻮر و ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮫﻠﻮی ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮدوﺳﺖ ،ج ،٢ص ٤٤٠
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- ١٤ﻧﯿﻤﻪﭘﻨﮫﺎن ،ﺟﻠﺪ اول ،ﮐﯿﮫﺎن ،١٣٧٨ ،ﺻﺺ  ١٢و ١١
-١٥روزﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻤﺮدی ﺷﺮق ،ﺷﻤﺎره  ،٥٠ص ﺳﻮم
-١٦ﻓﺮدوﺳﺖ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ج ،١ص ٤٤
-١٧دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،ﮔﺬار ازﺗﺎرﯾﺦ،ﭘﺎرﯾﺲ،آﺑﻨﻮس١٩٩٢،
 -١٨دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺻﺺ  ١٠٧و ١٠٨
-١٩دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺻﺺ  ١٠٧و ١٠٨
-٢٠ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮی ،ﻗﻠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﮫﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﺎﻣﮏ ،١٣٧٧ ،ج ،٣ص ٦٢٨
-٢١اﺳﻨﺎد ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،راﺑﻄﯿﻦ ﺧﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻠﺪ ،١٧ص ١٧
-٢٢دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ﺻﺺ ١١١-١١٣
-٢٣ﺗﺒﺮاﺋﯿﺎن ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺻﺺ  ٣٤٠و ٣٤١
-٢٤روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن٥٧/٦/٤ ،
-٢٥ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺟﻠﺪ اول ،ص ٢١١
-٢٦روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن١٣٥٥/٩/١٨ ،
-٢٧ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﺷﺮحﺣﺎل رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان،ج ،٣ص ١٧٥٨
-٢٨ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻠﻮﻋﯽ ،ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻢ ،١٣٧٣ ،ﺻﺺ ١٥٣-١٥٤
-٢٩ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻠﻮﻋﯽ ،داﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ،ﻋﻠﻢ ،١٣٧١ ،ص ٢٨٦
-٣٠روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﮫﺎن٥٧/٦/١٥ ،
-٣١ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ١٧٥٩
-٣٢ﮔﺬار از ﺗﺎرﯾﺦ ،دارﯾﻮش ھﻤﺎﯾﻮن ،ﺻﺺ  ١٥٥و ١٥٤
-٣٣ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص ١٥٠

١٣

