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 نگاھی به زندگی سیاسی داریوش ھمایون وزیر اطالعات و جھانگردی دولت آموزگار 

  مصطفی جوان 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم : عبنم

...........................................  

گذشت داریوش ھمایون وزیر اطالعات خبری بر روی خبرگزاریھا قرار گرفت که حاکی از در   ١٣٨٩بھمن ٨روز 

بدین منظور در این مقاله سعی می شودبه بازشناسی نقش داریوش ھمایون از عناصر .وجھانگردی دولت آموزگار بود

 .وابسته به غرب در حاکمیت پھلوی دوم پرداخته شود

  خانواده

ی  پدرش نوراهللا ھمایون طی دوره.به دنیا آمد زار تھران در محله الله ١٣٠٧مھر سال  ٥داریوش ھمایون، فرزند نوراهللا در 

پس از چندی به وزارت دارایی منتقل شد و . خدمت خود در مجلس شورای ملی در اداره حسابداری اشتغال داشت

نوراهللا در سال .کرد چندی معاون کارگزینی را برعھده داشت و سپس به عنوان مشاور دیوان محاسبات انجام وظیفه می

وھر خواھرش اقدام به تأسیس دبستان دانش پشت ساختمان مجلس شورای ملی نمود و خود به با کمک ش ١٣٣٧

پدربزرگ داریوش ھمایون، محمدعلی ھمایون نام داشت که ریاست صندوق مجلس شورای ملی  ١.ی آن پرداخت اداره

ثریا . بود) مادر داریوش(ریا جمالی ازدواج اول وی با ث. نوراهللا ھمایون پدر داریوش سه بار ازدواج کرد. را به عھده داشت

ثمره ازدواج نوراهللا ھمایون با ثریا . از کارکنان سفارت ایران در استانبول بود) خان ناظر(جمالی فرزند ابوالقاسم جمالی 

زندگی زناشویی نوراهللا و ثریا به خاطر اختالفات متعدد در . ھای داریوش و سیروس بود جمالی دو فرزند پسر به نام

پس از اینکه نوراهللا ھمایون ھمسرش را طالق داد . خاتمه یافت و در نتیجه این دو از یکدیگر جدا شدند ١٣٠٩ سال

. محصول این پیوند یک فرزند به نام شاپور بود. ازدواج نمود ١٣١٥در سال ) اش دختر خاله(برای بار دوم با ایران عابدی 

سومین و آخرین ازدواج رسمی نوراهللا با پروین رشیدیه . الق انجامیداما عاقبت این زندگی نیز ختم به خیر نشد و به ط

 ٨٧در سن  ١٣٧٠نوراهللا در سال . نتیجه این ازدواج نیز پسری به نام ھوشنگ و دختری به نام ژینوس بود. در تبریز بود

ن در لندن فوت بر اثر ابتال به سرطا ١٣٤٨در سال  -ثریا جمالی - سالگی در تھران درگذشت، اما ھمسر نخست وی

  . ٢کرد

   

  تحصیالت

در (سینا آغاز کرد  در سن ھفت سالگی تحصیالت خود را در دبستان فیروز بھرام و ابن ١٣١٤داریوش ھمایون در سال 

 ١٢و در سن ) ھای اقدسیه و ترغیب ذکر شده است کتاب وزیر خاکستری، مدارس ابتدایی داریوش ھمایون، دبستان

پس از آن داریوش ، دوره تحصیالت متوسطه را در دبیرستان البرز ادامه دادو در ھر . ان یافتسالگی با معدل چھارده پای

به ھمین خاطر پدر وی برای اینکه وضعیت درس پسرش بھتر شود او را به . شد سال مردود می ٣الی  ٢کالس 

با مطالعه . ٣م خود را گرفتبا معدل دوازده و نیم دیپل ١٣٣٠در نھایت وی در سال . دبیرستان دارایی منتقل نمود

یازده سال  ١٣٣٠تا  ١٣١٩ھای  ی تحصیالت متوسطه وی در طی سال شود، دوره خاطرات داریوش ھمایون مالحظه می

ھمایون در خاطرات خود در این . طول کشید که نشانگر درجازنی و درگیری ھای فرھنگی، اجتماعی و سیاسی اوست

یازده سال من مشغول . رای من یازده سال طول کشید، سرانجام تمام شدی متوسطه که ب دوره: "نویسد باره می

تر آن است که من باالخره بدون آنکه ترک  اما عجیب. کمتر چیزی به این اندازه عجیب است. گذراندن شش سال بودم

  ." ٤تحصیل کنم توانستم گلیم خود را از آب بکشم
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ھمایون در  ٥.ند وزارت دارایی بود به استخدام وزارت دارایی درآمدداریوش پس از گرفتن دیپلم با وساطت پدرش که کارم

ھمایون در سال بعد در . تابستان ھمان سال نیز در کنکور دانشگاه ادبیات تبریز شرکت نمود که در کنکور قبول نشد

مورد در وی در این . کنکور رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران شرکت نمود و قبول گردید

آید که حقوق، یعنی علوم سیاسی و اقتصاد را برای رشته تخصصی خود  به نظرم می: "نویسد خاطرات خویش می

  ."٦ھایی را که خیال دارم ضمن تحصیالت عالی خود تعقیب نمایم انتخاب کنم، یعنی ھمان رشته

در  ١٣٣٥لتحصیل شد و در سال ا به عنوان لیسانسیه حقوق در رشته قضائی فارغ ١٣٣٤داریوش ھمایون در سال 

  . ٧کنکور دکتری حقوق شرکت نمود و در این آزمون قبول گردیداما نتوانست از رساله خویش دفاع نماید

  ھای سیاسی آغاز فعالیت

اختناق و دیکتاتوری ایجاد کرده بود که ھرگونه جنبشی به رضاشاه در مدت سلطنت خود با توسل به زور چنان جو 

ھا کرد به  ھای ھیتلر ،رضاشاه را مجذوب آلمان با آغاز جنگ جھانی دوم پیروزی. شد شدیدترین وجه سرکوب می

ھا متوجه افکار او شده و  در این زمان انگلیسی.ای که فراموش کرد چه قدرتی او را به حکومت رسانده است  گونه

طرح برکناری رضاخان و جانشینی محمدرضا پھلوی به  ١٣٢٠با اشغال ایران در سال . یم به برکناری وی گرفتندتصم

. با درھم شکسته شدن جو اختناق رضاخانی برخالف میل محمدرضا فضای سیاسی قدری باز شد. اجرا گذاشته شد

  .ھا آرزوی به میدان آمدن داشتند شروع به فعالیت کردند مردم که مدت

در سال : "نویسد او خود در این باره می. ھای سیاسی خویش را آغاز نمود داریوش ھمایون نیز در این زمان فعالیت

وارد  ١٣٢١مند شدم از سال  ھای سیاسی عالقه اشغال ایران توجه مرا از درس منعطف ساخت و به فعالیت ١٣٢٠

شد و عمومًا دارای احساسات تند  وانان تشکیل میھای کوچک شدم که در آن ھنگام به تعداد زیاد از طرف ج دسته

  ." ٨ناسیونالیستی بود

ریاست این گروه را فردی به نام علیرضا رئیسی ". انجمن گردید"وارد گروھی به نام  ١٣٢٥داریوش ھمایون در سال 

ھر و حسن عالوه بر داریوش ھمایون افرادی چون محسن پزشکپور، ، علینقی عالیخانی، بیژن فرو. برعھده داشت

ھای نظامی بود و برای انجام این تصمیم شروع به  یکی از اھداف مھم انجمن، فعالیت. غفوری در آن انجمن عضو بودند

ھا منفجر و علیرضا رئیسی کشته و دکتر  تجربگی افراد، یکی از نارنجک ساخت نارنجک نمودند که به علت کم

  . ٩عالیخانی دستگیر گردید

کمیته مرکزی . ھا گرفت مرکزی این گروه تصمیم به سرقت نارنجک و مین از کمپ آمریکایی پس از این حادثه کمیته

طی دوران ھمکاری با داریوش ھمایون با روحیات وی آشنا شده بود و به خوبی دریافته بود که او برای نشان دادن خود 

وریت را به دایوش ھمایون و محسن دھد لذا انجام این مأم و دستیابی به مقام و قدرت ھرگونه عملی را انجام می

با نزدیک شدن این گروه عملیات دو نفره به کمپ، یک مین زیر پای داریوش منفجر و پای او را . پزشکپور واگذار کرد

پس از این حادثه ھمایون برای . ١٠مجروح ساخت، در نتیجه پزشکان بیمارستان سینا یک پای او را جراحی کردند

  .گیری کرد رهھا کنا مدتی از فعالیت

   

  ھای ایران جم نشریه ناسیونالیست عضویت در انجمن جام

و آن ھنگام که او در کالس دوم متوسطه سرگرم تحصیل بود،  ١٣٢٢- ٢٣جنب و جوش مطبوعاتی ھمایون به سال 

اتی اما فعالیت رسمی مطبوع. کرد آموزی بھمن را در مدرسه چاپ می نامه دانش در آن دوره وی ھفته. گردد بازمی

 ١٣٢٧جم در سال  پس از تأسیس انجمن ھنری جام. ١١آغاز شد ١٣٢٨جم به سال  ھمایون با انتشار نشریه جام
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جم ارگان این انجمن بود و توسط دکتر ضیاء مدرس و شاپور زندنیا اداره  مجله جام. داریوش ھمایون به عضویت آن درآمد

شد به ظاھر ادبی بود و در واقع ناشر آثار اعضا و افکار  میی ماھانه منتشر  محتوای این مجله که به گونه. شد می

در نتیجه داریوش با توجه به اختالفاتی که با مدرس و زندنیا بر سر . ١٢محل نشر آن تھران بود. جم بود انجمن ادبی جام

  .ریاست این نشریه پیدا کرد از آنھا جدا شد

   

  ایرانیست و سومکا عضویت در حزب پان

ه ابتکار دکتر عالیخانی، دکتر محمدرضا عاملی تھرانی و تنی چند از یارانشان که عمومًا دانشجوی ب ١٣٢٦در سال 

 ١٣٢٩سال . ایرانیسم تأسیس شد دانشگاه بودند و حس ناسیونالیستی شدید داشتند، تشکیالتی به نام مکتب پان

یرانیسم به رھبری محسن پزشکپور از آن ا ایرانیسم به وجود آمد حزب پان بر اثر اختالف نظرھایی که بین مکتب پان

برای محمدرضا پھلوی و ) شوونیسم -ناسیونال(پرستی افراطی  ایرانیست زیر پوشش وطن حزب پان. منشعب گردید

این حزب از روی احزاب . نمود پرستی معرفی می پرستی را از ارکان اصلی وطن کرد و شاه مجموعه دربار فعالیت می

پوشیدند و  ھای متحدالشکل می سران آن، ھمانند حزب نازی آلمان، لباس. اری شده بودفاشیستی اروپا الگوبرد

داریوش ھمایون . کردند و رؤسا و رھبران آن را سرور خطاب می. بستند ای بر بازو می اعضای عادی آن بازوبندھای ویژه

ایرانیست به  یان عضو حزب پاندانشجو ١٣٢٨در این زمان در سال . ایرانیست شد وارد حزب پان ١٣٢٨نیز در سال 

سرکردگی داریوش فروھر از این تشکیالت انشعاب کردند و با نام حزب ملت ایران به جبھه ملی پیوستند و در صف 

مرداد و در  ٢٨ھای فعال در جریان کودتای  ایرانیست از گروه حزب پان. ھواداران نھضت ملی و دکتر مصدق قرار گرفتند

مرداد با  ٢٨اگران آمریکایی بود و اعضای این حزب که اکثرًا از عناصر لومپن و شرور بودند در روز شمار یاران نزدیک کودت

  .دادند را سر می" خدا، شاه، میھن"ھای ارتشی شعار  افتادند و سوار بر کامیون چماق و قمه و زنجیر به جان مردم می

با توجه به اختالفاتی که در حزب به وجود آمد  وی. با تأسیس حزب ملت ایران داریوش ھمایون نیز به آن پیوست 

در ) سومکا(حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران . وارد حزب سومکا گردید ١٣٣١نتوانست در آنجا بماند لذا در سال 

این حزب وابسته به انگلیس بود که سرلشکر حسن ارفع . زاده تأسیس گردید به رھبری داود منشی ١٣٣٠سال 

حزب سومکا از جمله احزاب مورد حمایت و توجه محمدرضا پھلوی بود که ھزینه . زب را برعھده داشتکارگردانی این ح

بودند و به تقلید از اعضای ) فاشیستی - ناسیونال(اعضای این حزب، دارای عقاید افراطی .١٣نمود آن را پرداخت می

. کردند متی شبیه صلیب شکسته را نقش میپوشیدند و بر آستین پیراھنشان عال حزب نازی آلمان، یونیفورم سیاه می

کردند و اغلب با چوب و چماق و دشنه و قمه به  اعضای حزب سومکا با خشونت بسیار با مخالفین خود برخورد می

ھای ترقی را به  داریوش ھمایون پس از عضویت در حزب سومکا پله. ١٤افتادند ھای مخالف می جان مردم و گروه

  .ری روزنامه سومکا ارگان رسمی حزب وسپس معاونت حزب دست یافتسرعت طی کرد و به سردبی

ھا به  اهللا کاشانی، مصدق و مردم بود، انگلیس با روی کار آمدن دولت مصدق و ملی شدن نفت که حاصل تالش آیت

ھای مختلفی را برای شکست دولت مصدق تدارک دیدند که آخرین آن کودتای  ھا و نقشه توطئه. شدت ضربه خوردند

  .مرداد بود که با کمک آمریکا به انجام رسید ٢٨

ای  وضعیت سیاسی به گونه. ھا در آن مقطع، طرح نفوذ در جبھه مصدق بود ھای پیچیده اطالعاتی انگلیس یکی از طرح

ھا  بود که در ھر لحظه احتمال فروپاشی حکومت پھلوی وجود داشت چراکه محمدرضا از کشور فرار کرده بود و انگلیس

  .ھا داریوش ھمایون بود طبق اسناد موجود از جمله مأمورین نفوذی انگلیس. کشور را از دست داده بودند کنترل
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در این . داریوش ھمایون با نزدیکی به سران دولت مصدق از جمله دکتر فاطمی در مخالفت با سلطنت مشروطه برآمد

سلطنت مشروطه محکوم به زندان شد که با پرداخت ماه و نیم به اتھام ضدیت با  ٢ھنگام به موجب قرار بازپرس ارتش 

سوزی  نیز به جرم حمل اسلحه غیرمجاز و غارت و آتش ١٣٣١آبان سال  ٢٩در ! مبلغی به محکومیتش پایان داده شد

  .ماه زندان آزاد گردید ٤دادسرای تھران بازداشت شد و به دادرسی ارتش انتقال که پس از  ١٨طبق قرار بازپرس شعبه 

  ٣٢مرداد٢٨ھمایون وکودتای  داریوش

وی . کرد خود را طرفدار مصدق و مخالف شاه نشان دھد داریوش ھمایون با درج مطالبی در روزنامه سومکا سعی می

  :نویسد در روزنامه سومکا منتشر کرد، می ١٣٣١اسفند  ١٨که در " حزب ما در جریانات اخیر"ای تحت عنوان  در مقاله

ھای خصوصی خود یک روز ما را به بھانه توطئه برضد سلطنت و روز دیگر ما  حساب نظور تصفیهاما اگر بخواھند به م"... 

حزب [را به عنوان فعالیت به نفع ھمان سلطنت گرفتار و محکوم کنند اگر بخواھند مانع از فعالیت قانونی حزبی ما 

لیت باز بگذارند، محال است حزب ما شوند و با این نحو راه را برای ھمه دشمنان سرسخت این ملت و این م] سومکا

ما مخالف اصولی این رژیم ھستیم، اما دشمنی خاصی با این دولت یا آن ... ھا را به ایشان بدھد اجازه این ترکتازی

  ."دولت نداریم

دشمنی اش، دولت مصدق، خود و سومکا را مخالف رژیم کند در این مقاله ضمن پنھان داشتن  ھمایون سعی می

ای تحت عنوان  در مقاله) مرداد ٢٨قبل از کودتای ( ١٣٣٢پس از انجام کودتای ناموفق در مرداد . سلطنتی معرفی نماید

  :نویسد می" کنند دیگران راه ما را ھموار می"

شوند و  راحل جدیدی در تاریخ ایران محسوب میکودتای اخیر و جریاناتی که پس از آن به وجود خواھد آمد م"... 

اکنون عمًال جای خود را به جمھوریت  ای که پنجاه سال پیش جانشین استبداد قدیمی شد ھم سلطنت مشروطه

  ." ١٥اکنون راه آینده، راه ما، ھموار شده است... سپرد می

گراھا خصوصًا  کی که داریوش ھمایون با ملیپیوست قطعًا با ارتباطات نزدی به وقوع نمی ١٣٣٢مرداد  ٢٨اگر کودتای 

آورد و  دکتر فاطمی ایجاد کرده بود نه تنھا خود بلکه حزب سومکا را نیز در صف طرفداران نزدیک دکتر مصدق درمی

  .نشست ھا می منتظر انجام دستورات بعدی از طرف انگلیس

ترین نشان کودتا  و آمریکا شاھد دریافت عالیمرداد و سرنگونی دولت مصدق توسط عمال انگلیس  ٢٨با انجام کودتای 

اهللا زاھدی پدر ھمسر داریوش  و سرلشگر فضل. ١٦باشیم توسط سرلشگر ارفع کارگردان اصلی حزب سومکا می

  .رسد وزیری می ھمایون که از مجریان کودتا بود، به مقام نخست

زاده و  سخنرانی دکتر منشی. ن سخنرانی نمودزاده رھبر حزب سومکا به نفع شاه و کودتاگرا پس از کودتا دکتر منشی

زاده طی  دکتر منشی. مواضع جدید حزب سومکا که در تناقض کامل با قبل از کودتا بود اعضای حزب را متحیر ساخت

صحبتی با اعضای حزب، داریوش ھمایون را مسئول این تناقضات معرفی کرد و گفت فحش دادن به شاه توافقی بود که 

ھا جھت نفوذ بر جبھه  سان بر واقعیات ماجرا که مأموریت انگلیس دکتر فاطمی انجام شده بود و بدینبین ھمایون و 

  .شود طرفداران مصدق بود سرپوش گذاشته می

   

  ھمکاری با روزنامه اطالعات

فعالیت جدی مطبوعاتی نداشت وی در این سال در آزمون کالس نویسندگی و  ١٣٣٤داریوش ھمایون تا سال 

ھمکاری خود را با روزنامه اطالعات به عنوان  ١٣٣٤دی  ٢٦در تاریخ . ی روزنامه اطالعات شرکت کرد و قبول شدخبرنگار

پس از مدتی با توجه به دارا بودن مدرک لیسانس حقوق و آشنایی با . مصحح با حقوق ماھیانه سه ھزار ریال آغاز نمود



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

آخرین پله پیشرفت ھمایون در .ان مترجم به کار گرفته شدزبان انگلیسی در سرویس خارجی روزنامه اطالعات به عنو

  .روزنامه اطالعات سردبیری سرویس خارجه روزنامه بود

گرا و ضدبیگانگان نمایانده بود در شروع  داریوش ھمایون در پی مأموریت خود در سومکا که خود را به ظاھربا عنوان ملی

در این مقطع مستقیمًا تحت فرمان . تن مطالبی علیه آمریکا ادامه دادکار در روزنامه اطالعات نیز ھمان روند را با نوش

ھا و به  دستور سیا نوشتن مطلب علیه شوروی. در ایران قرار گرفت" سیا"رئیس سازمان جاسوسی " ژوزف گودین"

م را با گودین ھای الز به تدریج تفاسیر ھمایون جنبه ضدشوروی پیدا کرد و در جریان جنگ سرد ھمکاری. نفع آمریکا بود

  .به عمل آورد

ھای الزم، وی را برای مدتی به آمریکا اعزام  در این زمان سازمان سیا تصمیم گرفت جھت ورزیده ساختن و دادن آموزش

با پوشش وزارت امور خارجه، ھمایون به  ١٣٣٩بدین منظوردر سال . کند تا در آینده استفاده بھتری از او داشته باشد

اخیرًا وزارت خارجه آمریکا و با موافقت روزنامه اطالعات : "گوید ش ھمایون قبل از اعزام در این باره میداریو. آمریکا رفت

ام و تا بیستم اسفندماه  نگاری و بازدید آمریکا به آن کشور دعوت شده به مدت چھار ماه برای مطالعه در امور روزنامه

  ."١٧باید حرکت کنم] ١٣٣٩سال [

عباس مسعودی . نامه اطالعات تا زمان تأسیس سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ادامه داشتھمکاری ھمایون با روز

از مخالفین تأسیس سندیکا بود و ھمایون از فعالین با اختالف نظرھای ایجاد شده ھمایون از روزنامه اطالعات اخراج 

  .گردد می

   

  مأموریت نفوذ در جبھه ملی

تصمیم گرفت با رخنه دادن عناصری به داخل جبھه ملی این گروه " سیا"سازمان جاسوسی آمریکا ١٣٣٩در سال 

التحصیالن آمریکا را وارد جبھه  چند از فارغ در پی این تصمیم داریوش ھمایون و تنی. سیاسی را در اختیار خود درآورد

ھا معروف  رد آمریکا بودند در جبھه ملی به دسته ھارواردیکرده دانشگاه ھاروا این عده که غالبًا تحصیل. ملی نمود

ھمایون به کمک دکتر غالمحسین صدیقی وارد جبھه ملی شد و در کمیسیون حقوق و اجتماعی جبھه ملی . شدند

در آن مقطع ریاست این کمیسیون به عھده دکتر صدیقی بود که معاونت وی را پروانه . مشغول به فعالیت شد

  .ده داشتاسکندری به عھ

. ھای داریوش ھمایون ودیگر یارانش به حدی بود که حتی از جمالت تند و ناسزا علیه شاه پروایی نداشتند فعالیت

ھای آنھا مشکوک شده و به  ھا سبب شد تا دیگر اعضای جبھه ملی نسبت به فعالیت پروایی دسته ھارواردی بی

  .مصدق گزارش نمایند

قر کاظمی، دکتر شاھپور بختیار و داریوش فروھر را مأمور ساخت تا تحقیقات الزم را ای متشکل از با دکتر مصدق کمیته

کمیته مزبور پس از چندی گزارش تحقیقات خود را . ھا انجام و نتیجه تحقیقات را به وی اطالع دھند پیرامون آمریکا رفته

  :خوانیم در آن گزارش می. به صورت کتبی در اختیار دکتر مصدق گذاشت

فعالیت کنند و آنجا را کانونی ] ملی[ھا مأموریت علنی دارند تا علیه سلطنت و شخص شاه در جبھه  ھارواردیدسته "

  ." ١٨علیه دربار کنند تا در موقع لزوم علیه شاه از آن استفاده نمایند

   

ن جبھه ملی اوًال قصد داشته با در اختیار گرفت" سیا"شود سازمان  با توجه به نتیجه کمیته تحقیق چنین استنباط می

ثانیًا چھره . یک گروه مخالف رژیم شاه را که ممکن بود در آینده برای محمدرضا خطری ایجاد کند در اختیار بگیرد
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سازی  ضدپھلوی جبھه ملی را حفظ تا بتوان از آن در جھت تأدیب یا تعدیل محمدرضا و در مواقع لزوم برای جایگزین

با توجه به ظاھر انقالبی جبھه ملی بسیاری از مخالفین رژیم شاه زیر چتر آن ثالثًا . حکومت پھلوی استفاده کند

  .شد بر مخالفین رژیم شاه تسلط بیشتری یابد درآمده، باعث می

این گزارش که به نظر دکتر : "گذارد ھا را به اجرا می دکتر مصدق پس از مطالعه نتیجه تحقیقات طرح شناسایی نفوذی

دھند  اعضای کمیته تحقیق دستور می. د تا سعی شود نوشته کتبی از آنھا گرفته شوددھ رسد دستور می مصدق می

جلسات ساختگی که لبه تیز آن حمله علیه شاه  ھا و صورت ھا حضور دارند، قطعنامه ھا جلساتی که ھارواردی در حوزه

ھای جبھه ملی دسته  مه کمیتهدر ھ. و قانون اساسی باشد مطرح نمایند و حضار را به امضای زیر اوراق مکلف نمایند

ترین اعضای جبھه ملی از  ترین و باایمان کنند در حالی که فعال ھا بدون ترس و واھمه ذیل اوراق را امضا می ھارواردی

از جمله امضاکنندگان ھمین داریوش ھمایون . خودداری کردند) اطالع بودند کنندگان بی که از منظور تھیه(امضای اوراق 

و در جلسه بعد ھم در کمیسیون حقوق . جلسات امضا کردند ن مھدوی بودند که زیر یکی از صورتو دکتر فریدو

سیاسی و اجتماعی پیشنھاد کردند که به آنھا اجازه داده شود مقاالتی به زبان انگلیسی در جراید آمریکا علیه شاه 

ا به عھده بگیرند ولی پیشنھاد آنھا با کنند که نوشتن مقاالت و ترجمه انگلیسی ر آن دو نفر قبول می. نوشته شود

توانید، در جراید فارسی چنین مقاالتی بنویسید و  گوید اگر شما می شود و می مخالفت پروانه اسکندری مواجه می

  .گذرد آگاه کنید، نه جراید آمریکا مردم را از آنچه در ایران می

جمله داریوش ھمایون را  ھا من نفر از نفوذی ٢٧شود  شده موفق می جلسات تھیه دکتر مصدق پس از مالحظه صورت

  . ١٩آنھا را اخراج نماید ١٣٤٠شناسایی و در نیمه اول سال 

  تالش جدی در سندیکای نویسندگان و خبرنگاران

داریوش ھمایون با تأسیس سندیکای نویسندگان و خبرنگاران به یاری مسعود برزین اولین دبیر این سندیکا شتافت و 

  .ھای اصلی به شمار آید را معطوف ساخت تا در آنجا از مھرهتمام سعی خود 

برد که این موضوع مورد رضایت عباس  فعالیت ھمایون به حدی بود که بیشتر اوقات خود را در سندیکا به سر می

ی از طرفی مسعودی از مخالفین سندیکای نویسندگان و خبرنگاران بود لذا پس از چند. مسعودی روزنامه اطالعات نبود

  . ٢٠به علت اختالف نظرھای ایجادشده داریوش ھمایون را از روزنامه اطالعات اخراج نمود

گیری  میزان نفوذ و اعتبار داریوش ھمایون در حوزه سندیکای نویسندگان تا بدان حد افزایش یافت که پس از کناره

از دومین دوره سندیکا که سمت دبیر آن او به غیر . مسعود برزین خودش به عنوان دومین دبیر این سندیکا برگزیده شد

را داشت، در چند دوره دیگر جزو کارگردانان اصلی این تشکیالت بود و به عنوان عضو ھیأت مدیره با آن ھمکاری 

  .کرد می

به مرور زمان ھمکاری خود با . جدیت و ھمکاری داریوش ھمایون تا تحکیم موقعیتش در رژیم پھلوی ادامه داشت

نمود و در اواخر حتی سندیکا و داریوش ھمایون در مقابل ھمدیگر قرار گرفته و به مقابله با یکدیگر سندیکا را کم 

  .پرداختند

   

  استخدام در مؤسسه انتشارات فرانکلین

این مؤسسه به ظاھر با ھدف کمک . اندازی شد شعبه مؤسسه انتشارات فرانکلین آمریکا در تھران راه ١٣٤٠در سال 

ھای ترجمه کتب مختلف چاپ آمریکا را  ظارت و مباشرت در چاپ کتب وزارت فرھنگ ایران و برنامهبه فرھنگ کشور، ن

ھای  ھای منابع مشخص می شود مؤسسه فرانکلین یک مؤسسه پوششی برای فعالیت با بررسی. برعھده داشت
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ھای خبری ساواک  در یکی از گزارش. جمله ایران شعبه داشت اطالعاتی سیا بود که در نقاط مختلف جھان من

  :خوانیم می

باشد در ظاھر به نشر و انتشار کتب علمی اجتماعی و غیره  مؤسسه فرانکلین که دارای تعداد زیادی کارمند می"

به ھر ... آورد ھای دول خارجی به عمل می ھایی در جھت سیاست ورزد لکن این مؤسسه در باطن فعالیت مبادرت می

شود و رؤسای  ھای خارجی حمایت و پشتیبانی می در حال حاضر از جانب سیاستتقدیر این مؤسسه ظاھرًا فرھنگی 

  ."باشد خوار سازمان آمریکا می آن ھمگی جیره

  :نویسد ساواک پس از کسب خبر از منابع خود در آن مؤسسه می

یا حمایت ای از افراد این مؤسسه مستقیمًا از طرف سازمان س عمومًا کارمندان فرانکلین معتقدند که عده"... 

روند و بدون اینکه کسی  ای بدون سروصدا از طرف فرانکلین و با خرج این مؤسسه به اروپا و آمریکا می شوند عده می

  ..."گردد آگاھی پیدا کند تمام مخارجشان از طرف فرانکلین پرداخت می

ھمایون را به استخدام ھا از ھمان ابتدا  بینیم که آمریکایی حال پس از روشن شدن ماھیت مؤسسه فرانکلین می

ھا انتخاب و بورس  فرانکلین درآوردند ودر این دوران وی به عنوان یکی از پنج خبرنگار برجسته سال از طرف آمریکایی

شود تا شعبات  در مسیر رفتن به آمریکا به وی مأموریت داده می.شود به وی اعطا می" نیمن"تحقیقاتی یکساله 

داریوش ھمایون پس از بورس . پاکستان را بازرسی نموده و گزارشی از آنھا تھیه نمایدفرانکلین در مالزی، اندونزی و 

  .سفر به خاورمیانه و خاور دور انجام داد و در بسیاری از حوادث جھانی حضور داشت ٢١نیمن در عرض سه سال 

   

  تأسیس روزنامه آیندگان

یرگذاری بیشتر بر افکار عمومی و پیاده کردن تصمیم گرفت جھت تأث"سیا"سازمان جاسوسی آمریکا  ١٣٤٦در سال 

سران آمریکا در این مقطع داریوش ھمایون را بھترین کاندیدا برای اجرای .ای را تأسیس نماید اھداف خود در ایران روزنامه

. وردھای مختلف توانسته بود خود را در ردیف بھترین مأموران آن سازمان درآ این تصمیم یافتند چراکه وی در مأموریت

طی گزارشی ) ١٣٤٦شھریور  ١٨( ١٩٦٧سپتامبر  ٩طبق اسناد به دست آمده از النه جاسوسی آمریکا مارتین ھرتز در 

  :نویسد در این باره می

ھای اخیر و در ارتباط با به راه انداختن روزنامه آیندگان به توسط او  من با داریوش ھمایون مکالمات جالبی در جریان ماه"

) نظر معیارھای ایران از نقطه(ای زبردست  ھمچنین بسیار مطلب خوانده، با وجدان و باھوش و نویسنده او... ام داشته

  .ای داشته باشد نگاران وی ممکن است که در عین حال نفوذ فزاینده به عنوان رئیس سندیکای روزنامه. است

مند  عالقه) یل میلر برای او فراھم شده بوددر ھاروارد و در پی بورس که به توسط ب(کرده آمریکاست  ھمایون که تحصیل

صحبت بسیار جالبی  به ھر صورت او یک ھم. من معتقدم که او بسیار فراتر خواھد رفت. باشد به حفظ تماس با ما می

   ٢١..."است

مند و بھروز رفت و طرح تأسیس  خود دکتر سمسار، دکتر بھرهداریوش ھمایون پس از قبول مأموریت به سراغ دوستان 

  .روزنامه آیندگان را با آنھا در میان گذاشت

شده سازمان جاسوسی آمریکا بود تصمیم بر این شد  ھای شناخته با توجه به اینکه داریوش ھمایون یکی از چھره

درخواست امتیاز روزنامه آیندگان به وزارت اطالعات ارسال . کامکار شاھرودی دریافت گرددامتیاز روزنامه به خانم فریده 

کمیسیون مطبوعات وزارت اطالعات با موافقت ساواک اعطای امتیاز روزنامه آیندگان با روش  ١٣٤٦و در اول مرداد 

یافت امتیاز روزنامه اولین جلسه پس از در. سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی را به خانم شاھرودی ابالغ نمود
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مند و  مجمع عمومی شرکت آیندگان تشکیل و خانم کامکار شاھرودی و آقایان داریوش ھمایون، دکتر اھری، دکتر بھره

خانم فریده کامکار شاھرودی . بھروز به سمت اعضای ھیأت مدیره و آقای دکتر سمسار به عنوان بازرس انتخاب شدند

. داریوش ھمایون مدیرعامل و جھانگیر بھروز رئیس ھیأت تحریریه گردانندگان اصلی روزنامه بودندامتیاز و مدیر،  صاحب

ساواک جھت نظارت بر کار آیندگان منوچھر آزمون را به عنوان نماینده خود در آن روزنامه به وزارت اطالعات معرفی 

  . ٢٢نمود

   

  تجھیز روزنامه آیندگان به کمک اسرائیل

روزه اعراب و اسرائیل به فلسطین اشغالی داشت با سران رژیم  ھای شش ر سفری که ھنگام جنگداریوش ھمایون د

  .برای روزنامه آیندگان نمود" رتاتیو"صھیونیستی اسرائیل ارتباط برقرار کرد و تقاضای خرید یک دستگاه 

گذاری نمود در اظھارات عذری  یهدر تھران نیز ھمایون با نزدیکی بیشتر به مئیر عذری نمایندگی اسرائیل تقاضای سرما

  :خوانیم در این باره می

اظھار داشته است که داریوش ھمایون از او خواسته است که در روزنامه در شرف تأسیس ... آقای مئیر عذری"

  .گذاری نمایند تا حدود دو میلیون تومان سرمایه) آیندگان(

نماید که برای ھمیشه مطالب روزنامه را  لی شود تعھد میگذاری عم او ضمنًا گفته است که در صورتی که این سرمایه

  .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 

اسرائیل بفرستد و اضافه نموده که در سفری که به  ارائه داده است و خواھش کرده که آنھا را به وزارت امور خارجه

آویو کرده با مقامات وزارت امور خارجه اسرائیل راجع به این موضوع صحبت کرده و در آن وقت آنھا از او پشتیبانی  تل

  ." ٢٣اند کرده و وعده کمک داده

اشغالگر قدس توسط عذری به نتیجه  ھای داریوش ھمایون با ابالغ موافقت کامل وزارت خارجه و پشتیبانی رژیم تالش

  .رسید

   

  مأموریت جدید حزب رستاخیز

تفاوتی سیاسی طرح  جمله داریوش ھمایون جھت خارج نمودن کشور از بی آموزگار و دستیارانش من ١٣٥٣در سال 

می که نشان اندا کشور را تھیه نمودند تا شاید با اجرای این طرح تحولی در کشور ایجاد نموده و با عرض» حزبی تک«

  .خواھند داد به مقامات باالتری دست یابند

کرد، از طرف گروه آموزگار و با شناخت دقیق از خلقیات شاه ارائه  خطاب می" فراگیر"طرح حزب رستاخیز که شاه آن را 

 گروه آموزگار به قلم و فکر داریوش ھمایون، طرح این حزب را چنان نوشت که شاه دورانی که درصدد ایجاد. شد

تفاوت  افتاده و بی ھای ایدئولوژیک برای رژیم خود بود قانع گردد که این تنھا راه حرکت دادن به جریان از تحرک پایه

  . ٢٤سیاسی مملکت است

توان  حزبی را می با توجه به محرز بودن وابستگی داریوش ھمایون به سازمان سیا تالش او در طرح و اجرای تئوری تک

  .محوله آن سازمان ارزیابی نمود ھای در راستای مأموریت

داریوش ھمایون با عضویت در حزب رستاخیز به یکی از بازیگران اصلی آن حزب تبدیل شد و به عنوان تئورسین حزب 

  :نویسد وی در کتاب گذار از تاریخ خود در این باره می. مطرح گردید
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در تغییر . ھیأت اجرایی حزب شدممن به حزب پیوستم و عضو . که حزب رستاخیز تشکیل شد ١٣٥٤از سال "

اساسنامه اصلی اساسنامه اصنافی . اساسنامه حزب در آن صورت که پیشنھاد شده بود، نقش مھمی داشتم

مقام دبیرکل شدم و عمًال گرداندن حزب را  قائم ١٣٥٥در سال . فاشیستی بود و ما آن را با کوشش زیاد تغییر دادیم

ده ماھی بعد، کابینه ... ھایش خیلی مؤثر بودم دادم و در تعیین سیاست انجام میبرعھده داشتم ھمه کارھای حزب را 

  ".وزیر تازه که آقای آموزگار بود از من دعوت کرد به وزارت اطالعات و جھانگردی بروم تغییر کرد و نخست

خواھند این  یکسانی که نم"و بیان سخنان ناپخته شاه مبنی بر اینکه  ١٣٥٣حزبی شدن کشور در سال  اعالم تک

ھایشان را بگیرند و به ھر جایی که  توانند گذرنامه می. را بپذیرند، در این مملکت جایی ندارند) حزبی حکومت تک(وضع 

مردم . ھای مختلفی را در پی داشت العمل ھای ملی و مذھبی عکس در میان مردم و شخصیت." خواھند بروند می

از ایشان استفتا نمودند که ) س(ای به محضر امام خمینی یم با ارسال نامهمسلمان ایران با اطالع از سیاست جدید رژ

  . ٢٥بیان کردند ١٣٥٣اسفند  ٢١آن حضرت صریحًا نظر خود را در 

گونه عضویت و ھمکاری  مردم مسلمان ایران با اطالع از نظر مرجع و رھبر خود از ترفند جدید رژیم مطلع و حاضر به ھیچ

کردند تا مردم را  اعتنایی مردم، عمال رژیم به انحای مختلف تالش می که به دنبال این بیبا حزب رستاخیز نبودند 

  . ٢٦از جمله تالشگران جدی داریوش ھمایون است. متقاعد به عضویت نمایند

   

  دوران وزارت اطالعات و جھانگردی

کارشناسان داخلی و . زل گشتھای رژیم شاه بیش از پیش متزل پایه ١٣٥٦گیری نھضت امام خمینی در سال  با اوج

خارجی به ویژه اربابان آمریکایی شاه به این نتیجه رسیدند تا با برکناری ھویدا از دولت و انتصاب فردی دیگر افکار 

جمشید آموزگار از جمله افراد پا به رکاب این مقطع رژیم به . عمومی را فریب داده و قدری به حکومت شاه ثبات بخشند

  .وزیری منصوب نمودند با برکناری ھویدا آموزگار را به مقام نخست ١٣٥٦ا در مرداد لذ. آمد حساب می

ھای سازمان سیا برخوردار بود و در طی فعالیت در حزب رستاخیز از مقربین آموزگار  داریوش ھمایون که از حمایت

  . ٢٧درآمده بود به وزارت اطالعات و جھانگردی منصوب شد

   

  در چاپ مقاله رشیدی مطلق )ره(اھانت به امام خمینی

گذاشت که این امر اسباب  داریوش ھمایون در زمان وزارتش مقاالتی را به اجبار جھت چاپ در اختیار نشریات می

از جمله مقاالتی که ھمایون به نشریات داد مقاله مجعول رشیدی مطلق تحت . ای را فراھم کرده بود ناراحتی عده

در روزنامه اطالعات به  ١٣٥٦دی  ١٧این مقاله به دستور وی در مورخه . است"یاهایران و استعمار سرخ و س"عنوان 

شرمی تمام به بزرگ مرجع تقلید، رھبر و مقتدای ملت مسلمان حضرت امام خمینی  در این مقاله با بی. چاپ رسید

العمل  یف قم در عکسمردم شر. ور ساخت انتشار این مقاله آتش خشم مردم غیرتمند ایران را شعله. توھین شده بود

ھا شھید و مجروح شدن تعداد بسیاری از مرد و زن  ھا ریختند و با اھدای خون ده حرمتی رژیم به خیابان به این بی

بعد از قم مردم دالور شھرھای تبریز، یزد، مشھد، اصفھان و سایر شھرھا به صورت . دی را آفریدند ١٩حماسه تاریخی 

  .رات جانانه خود شیرازه رژیم را درھم ریختندجدی وارد میدان شده و با تظاھ

  . ٢٨دانند اش می برخی از نویسندگان ضمن مقصر دانستن داریوش ھمایون، مقصر اصلی را ھویدا و دارودسته

  :علی باستانی سردبیر وقت روزنامه اطالعات در این باره می گوید



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٠ 
 

یادداشت ضمیمه مقاله را برداشت و اصل مقاله را به من داد و ھمایون پاکت را که عالمت وزارت دربار روی آن بود و "

شتابزدگی ھمایون در این کار و اصرار او در چاپ فوری . گفت این مقاله باید حتمًا در جای مناسبی در روزنامه چاپ شود

و از مضمون آن آگاھی  داد که وی قبًال در جریان تھیه این مقاله بوده ای که آن را به دقت مطالعه نکرد، نشان می مقاله

کند و اعضای ھیأت تحریریه روزنامه از فرھاد مسعودی  داشته است مقاله در ھیأت تحریریه اطالعات طوفانی برپا می

جمشید آموزگار از . وزیر متوسل بشود خواھند که برای جلوگیری از چاپ آن در روزنامه به نخست سرپرست روزنامه می

شود که مقاله به دستور خود شاه تھیه  کند، ولی بعد از تماس با شاه مطلع می می اطالعی موضوع مقاله اظھار بی

  ٢٩"شده و اعلیحضرتاصرار دارند که مقاله قبل از مسافرتشان به مصر در روزنامه چاپ شود

صف آمیز باعث شد داریوش ھمایون در افکار عمومی مردم، در  محفوظ نگه داشتن واقعیات مربوط به چاپ مقاله توھین

گیرد  زمانی که رژیم شاه جھت بقای خود و کم کردن خشم انقالبی مردم تصمیم می. اول منفورین رژیم شاه قرار گیرد

با دستگیری تعدادی از منفورین و حتی قربانی کردن آنھا خود را نجات دھد، داریوش ھمایون نیز در لیست 

  .دستگیرشدگان قرار گرفت

بود که با برکناری آموزگار، ھمایون نیز عزل  ١٣٥٧شھریور  ٤برکناری دولت آموزگار در  در نتیجه اولین ثمره مقاله مزبور

  .گشت و دوران او نیز به پایان رسید

   

  دستگیری منفورین

. شد ھا افزوده می ھا و اسرائیلی گیری انقالب شکوھمند اسالمی ایران، لحظه به لحظه به نگرانی آمریکایی با اوج

در تھران به صورت دقیق رویدادھای انقالب را به واشنگتن مخابره نموده و سران کاخ سفید را در مأموران سازمان سیا 

  .دادند جریان کار قرار می

ای چون ژنرال ھایزر به تھران بود تا از نزدیک دستی بر  ھای آمریکا به رژیم شاه فرستادن مأموران ویژه از جمله کمک

  :نماید گونه گزارش می اشنگتن پس از مالقات با شاه وضعیت او را اینیکی از فرستادگان و. آتش داشته باشند

دانم چه کنم؟ وی پس از  نمی: گفت رو بودم که در برابر مشکالت جاری کشور دائم می با مرد گیج و مریضی روبه"

د ما در ایران چه شما یک مرده متحرک در آنجا داری: برگشت به آمریکا در دیدار با برژینسکی مشاور امنیتی کارتر گفت

  ."توانیم روی شاه حساب کنیم باید بدانی که دیگر نمی!.... کنیم می

ھای آرام ساختن مردم دستگیری افراد  حل ھای به عمل آمده به این نتیجه رسیدند که یکی از راه ھا با بررسی آمریکایی

  .منفوری چون داریوش ھمایون است

ھای منفور تأثیر  ن علیه ھمایون در انتخاب وی به عنوان یکی از چھرهاعالم جرم سندیکای نویسندگان و خبرنگارا

  . ٣٠داشت

لذا دستور اجرای طرح دستگیری منفورترین را صادر . ھا نجات تاج و تخت محمدرضا پھلوی بود مھمترین ھدف آمریکایی

  .نمایند می

ھای کشوری و لشگری از جمله  نظامی، تعدادی از شخصیتقانون حکومت  ٥ارتشبد ازھاری با استفاده از ماده "

  :نامبردگان زیر را بازداشت نمود

وزیر اسبق، منوچھر آزمون وزیر مشاور سابق در امور اجرایی، داریوش ھمایون وزیر اسبق  امیرعباس ھویدا نخست

پی  اواک، منوچھر نیکاطالعات و جھانگردی، منصور روحانی وزیر اسبق کشاورزی، ارتشبد نصیری رئیس سابق س
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شھردار سابق تھران، سپھبد صدری رئیس سابق شھربانی کشور، عبدالعظیم ولیان استاندار سابق خراسان، 

   ٣١"زاده وزیر سابق بھداری، نیلی آرام معاون سابق وزارت بھداری، فریدون مھدوی وزیر اسبق بازرگانی االسالم شیخ

ھایی چون داریوش  نھا حاضر شدند جھت جلوگیری از مات شدن شاه مھرهھا چون بازی شطرنج بود آ تصمیم آمریکایی

ای معاون  طبق گزارش سرتیپ سجده. اند را فدا سازند ھمایون را که سالیان سال صادقانه به سازمان سیا خدمت کرده

نفر از  ١٣ داریوش ھمایون و ١٣٥٧آبان  ١٦ستاد اطالعاتی به تیمسار فرمانداری نظامی تھران و حومه در مورخه 

توسط کمیته فرمانداری نظامی تھران انجام و  ٣٠/٣این دستگیری در ساعت . شوند منفورترین دیگر دستگیر می

  .شوند مرکزانتقال داده می متھمین به زندان دژبان

  :نویسد ھایش می داریوش ھمایون با مقصر دانستن رژیم شاه در ارتباط با دستگیری خود و ھمپالگی

کنم مھمتر از این، آن سرخوردگی بود آن خالف  اما تصور می. بخشد ینھا مسلمًا در آدم اثر خوبی نمیبه ھر حال، ا"

چطور . که آخر ما جزو یک رژیمیم، توی یک تیم ھستیم. ای بود که نه من، بلکه خیلی از ماھا خوردیم انتظار و آن یکه

دشمنان را از زندان آزاد . دارد و بزند به سینه خودشرژیمی خنجر را بر...ایم  ممکن است ما که زندگیمان را گذاشته

   ٣٢"بکند، و در مقابل دوستانش را بگیرد بیندازد به زندان

انتشار خبر دستگیری منفورترین تأثیری در حرکت انقالبی مردم نداشت تنھا باعث شد رژیم شاه برای انجام محاکمه 

  .آنھا تحت فشار قرار بگیرد

مردم به زندان پادگان جمشیدیه که ھمایون نیز در آن بازداشت  ١٣٥٧بھمن  ٢١الب درشامگاه در بحبوحه ی پیروزی انق

ھمایون نیز از تاریکی شب استفاده کرد و با جای دادن خود . بود حمله کردند و با تسخیر زندان زندانیان را آزاد ساختند

  .شود در میان زندانیان دیگر موفق به فرار می

  :نویسند یی از زندان و فرار از کشور میاو در ارتباط با رھا

ھا و مجاھدین به زندان ما که پادگان جمشیدیه بود، یعنی دژبان تھران و زندان نظامی تھران و  آن شب چریک"... 

ششصد ھفتصد نفر افسر و سرباز ھم در آنجا زندانی بودند، حمله کردند و آنجا را گرفتند، درھای زندان باز شد و 

بیشتر دوستانم ھم که با . چون شب بود من در داخل صفوف آن زندانیان توانستم از زندان فرار کنم. یختندھا گر زندانی

بعد دیگر . در زیرزمین بودم ٥٨تا پایان اردیبھشت ... من زندانی بودند فرار کردند و جز چند نفری آن شب دستگیر نشدند

ام که در خارج بودند از مرز ترکیه پس از دو کوشش و  انوادهھم از روی مأیوس شدن از اوضاع ایران و ھم روی فشار خ

یک بار برخورد با پاسدارھا که آن داستان دیگری است به فرانسه گریختم و در آن چند ساله در فرانسه یا آمریکا زندگی 

   ٣٣..."کنم می

  به دنبال سراب

، چند ماه به صورت مخفی در ایران زندگی ١٣٥٧ھمانطور که ذکر گردیدداریوش ھمایون پس از فرار از زندان در بھمن 

ھا برای تداوم آن تالش کرده و با زحمات زیاد توانسته  فروپاشی حکومت پھلوی برای او بسیار تلخ بود چراکه سال. کرد

ھمایون با نگاھی به گذشته شاھد پرونده ننگین خیانت خود به ملت .مردان کشور درآورد بود خود را در ردیف دولت

ای امان نخواھند داد و سرنوشتی بھتر از  دانست اگر مردم موفق به شناسایی وی شوند لحظه ایران بود و میشریف 

وی ابتدا به ترکیه و از .لذا برای نجات جان خویش تصمیم به فرار از ایران گرفت. ھویدا و منوچھر آزمون نخواھد داشت

ه از قبل به فرانسه رفته و دارای خانه مجللی بود گریخت در پاریس به ھمسرش ھما زاھدی ک آنجا به فرانسه 

  .پیوست
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طلب در جھت ضربه زدن به انقالب اسالمی پیوست و به صورت جدی تالش  ھمایون در فرانسه به صف جریان سلطنت

  :نویسد او در کتاب گذار از تاریخ خود می. خود را برای به سلطنت رسانیدن رضا پھلوی آغاز کرد

خواھیم قانون اساسی مشروطیت را با  وارث پادشاھی پھلوی را به شاھی ایران برسانیم ما می خواھیم ما می"... 

رژیم پادشاھی را من .... به جای قانون اساسی جمھوری اسالمی بنشانیم -اگر بخواھند -اصالحاتی که مردم بخواھند

  ."عتقدم این رژیم برای ایران بھتر استپسندم، م چون و چرا می پسندیدم و حاال ھم بی چون و چرا می برای ایران بی

اندازی نشریه آیندگان در  با تصور اینکه محبوبیتی در نزد ایرانیان خارج از کشور دارد اقدام به راه ١٣٦٩ھمایون در سال 

پس از این شکست به ھمکاری با رادیو طرفداران . آنجلس نمود که به علت عدم استقبال ایرانیان تعطیل شد لوس

  .کرد دعوت شد که از قاھره با ھزینه اشرف پھلوی برنامه پخش می پادشاھی

آنجلس رابطه خوبی با مدیر  جم در لوس اندازی تلویزیون جام ھمایون به واسطه جلب کمک موساد و سیا برای راه

  .جم برقرارکرد جام

بین نیروھای اپوزیسیون خارج از کشور، نوشتن مطالب علیه عمده تالش ھمایون در خارج از کشور صرف ایجاد وحدت 

شده رادیوھای بیگانه و تجزیه و  ھای از پیش طراحی جمھوری اسالمی ایران در نشریات ضدانقالب، شرکت در مصاحبه

  .شد ھا می تحلیل اخبار در راستای اھداف سازمان سیا و صھیونیست

الفت با نظام مقدس جمھوری اسالمی دست بر نداشت تاجاییکه در داریوش ھمایون تا پایان عمرش یک لحظه از مخ

با برگزاری سخنرانی ، مصاحبه و دادن بیانیه وپیام با سران  ٨٨حوادث پس از انتخابات دھم ریاست جمھوری در سال 

 ٨٢وی در سن در نھایت .اپوزیسیون داخلی وسران فتنه ھمراھی نمود وبسیاری از اقدامات آنان را مورد تایید قرار داد

  .ساگی در ژنو سویس درگذشت
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