جرقه انقالب
بررسي تحليلي مقاله احمد رشيدي مطلق

دكتر محسن بهشتيسرشت

1

رسول صابر دميرچي

2

چکيده
ایران و استعمار سرخ و سياه ،عنوان مقالهای است كه در روز  11دی  1531بنا به دستور شااه و باه وساي ه
زیردستان او از جم ه هویدا و داریوش همایون  ،با نام مستعار احمد رشيدی مط ق ،تهيه و منتشار شاد كاه
ميتوان از آن بهعنوان انتحار سياسي یاد كرد ،بهگوناهای كاه در ماد  044روز پا از انتشاار آن ،رمیا
شاهنشاهي از ه پاشيد .این مقاله ،با هدف پي بردن به نویسندگان و نيز اهداف و نتایج آن مقاله ،ميكوشد
تا با شرح و تح يل آن ،واز این واقعه ننگين پرده بردارد.
واژگان کليدي

امام ،احمد رشيدی مط ق ،انقالب ،شاه ،داریوش همایون ،قيام  11دی ق .

 . 1عضو هيات علمي دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره)
 . 2دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ پژوهشكده امام خميني(ره) و انقالب اسالمي.
پذيرش نهايي88/4/12 :
تاريخ دريافت88/1/22 :

مقدمه

عصر روز  11دي ،در شماره  15521روزنامه اطالعات ،در دو ستون سمت چپ صفحه  1كهه شناسهه «نظرهها و انديشههها» را
دربرداشت ،مقالهاي با تيتري سرخ رنگ درج شده بود كه انتشار آن ،سبب به وجود آمدن مهوجي گسهترده از ناآراميهها در ميهان
مردم شد و اين ناآرامي همچنان ادامه داشت تا به پيهروزي انقهالب اسهالمي در بهمهن  1151انجاميهد .در ايهن مقالهه بهه امهام
خميني

بيپرده و به دور از نزاكت مطبوعاتي حمله شده بود ،به گونهاي كه از او بهعنوان «مردي مهاجراجو ،ولهي بهياعتقهاد و

وابسته و سرسپرده به مراكز استعماري و بهخصوص جاهطلب» ياد شده بود« .مردي كه سابقهاش مجهول بود و به قشريترين و
مرتجع ترين عوامل استعمار وابسته بود و چون در ميان روحانيون عالي مقام كشور ،با همه حمايتهاي خاص ،موقعيتي به دسهت
نياورده بود ،در پي فرصت ميگشت كه به هر قيمتي هست ،خود را وارد ماجراهاي سياسي كند و اسم و شهرتي پيهدا كنهد ».اوج
اين پردهدري و بياحترامي نويسنده يا نويسندگان اين مقاله كه با نام مستعار احمد رشيدي مطلق به امضا رسيده بود را مهيتهوان
در جمالت ذيل آشكارا مشاهده كرد« :روحاهلل خميني ،عامل مناسبي براي اين منظور [شكسهت انقهالب سهفيدبو بهود و ارتجها
سرخ و سياه ،او را مناسبترين فرد براي مقابله با انقالب ايران يافتند .و او كسي بود كه عامل واقعه ننگين روز  15خرداد شناخته
شد .روحاهلل خميني معروف به «سيد هندي» بود .درباره انتصاب او به هند هنوز حتي نزديکترين كسانش توضهيحي ندادنهد .بهه
قولي ،او مدتي در هندوستان به سر برده و در آنجا با مراكز استعماري انگليس ارتباطهاتي داشهته اسهت ».در ادامهه نيهز اتهامهات
ديگري از سوي نويسنده يا نويسندگان مقاله به امام خميني نسبت داده شهده اسهت .ايهن مقالهه ،در پهي پاسهخگهويي بهه ايهن
پرسش هاست كه :نويسنده يا نويسندكان مقاله احمد رشيدي مطلق چه كساني بودندب اهداف نويسهندگان آن چهه بهودب و اساسها
انتشار آن مقاله چه واكنشها و نتايجي دربرداشتب
اكنون به منظور فهم هرچه بيشتر اين اقدام كه اركان حكومت پهلوي را به لرزه درآورد ،بهه گونههاي كهه در مهدت  422روز
پس از انتشار آن ،رژيم شاهنشاهي از هم پاشيد ،ابتدا مقاله را ميآوريم و سپس به تحليل آن ميپردازيم.
تاریخ 2351/14/11
ایران و استعمار سرخ و سياه ،احمد رشيدی مط ق
این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسيني ،بار دیگر اذهان متوجه استعمار سرخ و سياه یا به تعبير دیگری،
اتحاد استعمار كهنه و نو شده است.
استعمار ،سرخ و سياهش ،كهنه و نویش ،روح تجاوز و تس ط و چپاول دارد و بااینکاه صووصايت ذاتاي آنهاا همانناد
است ،صي ي ك اتفاق افتاده است كه این دو استعمار شناصته شده تاریخ ،باا یکادیگر همکااری نمایناد ،مگار در ماوارد
صاصي كه یکي از آنها ،همکاری نزدیک و صميمانه و صادقانه هر دو استعمار در برابر انقالب ایاران باه صواو برناماه
اصالحا ارضي در ایران است.
سرآغاز انقالب شاه و م ت در روز شش بهمنماه  2324شاهنشاهي [ 1504ش] ،استعمار سرخ و سياه ایران را كه ظااهرا
هركدام در كشور ما برنامه و نقشه صاصي داشتند ،با یکدیگر متحد ساصت كه مظهر این همکااری صاميمانه ،در ب اوای
روزهای پانزده و شانزده صردادماه 1502[ 2322ش] در تهران آشکار شد.

پ از ب وای شوم پانزده صرداد كه به منظور متوقف ساصتن و ناكام ماندن انقالب درصشان شاه و م ات پايریازی
شده بود ،ابتدا كساني كه واقعه را مطالعه ميكردند ،دچار یک نوع سردرگمي عجيبي شده بودند؛ زیرا در یک جا رد پای
استعمار سياه و در جای دیگر ،اثر انگشت استعمار سرخ در این غائ ه به وضوح دیده ميشد.
از یک سو ،عوامل تودهای كه با اجرای برنامه اصالحا ارضي ،همه اميدهای صود را برای فریفتن دهقانان و سااصتن
(انجمنهای دهقاني) نقش بر آب مي دیدند ،در برابر انقالب دست به آشوب زدناد و از ساوی دیگار مالکاان بازر كاه
ساليان دراز مي يونها دهقان ایران را غار كرده بودند ،به اميد شکستن این برنامه و رجعت به وضع سابق ،دست و پول
در دست عوامل توده ایت و ورشکستگان دیگر سياسي گذارده بودند و جالب اینکه این دسته از كساني كاه بااور داشاتند
مي توانند چرخ انقالب را از حركت بازدارند و اراضي واگذار شده به دهقانان را از دست آنها صارج سازند ،دست باه دامان
عال روحانيت زدند؛ زیرا مي پنداشتند كه مخالفت عال روحانيت كه در جامعه ایاران از احتارام صاا برصاوردار اسات،
ميتواند نه تنها برنامه انقالب را دچار مشکل سازد ،ب که همانطور كه یکي از مالکان بزر تواور كارده باود ،دهقاناان
زمينها را بهعنوان زمين غوبي پ بدهند ،ولي عال روحانيت هوشيارتر از آن بود كاه ع ياه انقاالب شااه و م ات كاه
منطبق با اصول و تعالي اسالمي و به منظور اجرای عدالت و موقوف شدن استثمار فرد از فرد توسط رهبر انقاالب ایاران
طراحي شده بود ،برصيزد.
مالکان كه برای ادامه تس ط صود همواره از ماندارم تا وزیر ،از روضهصوان تا چاقوكش را در اصتيار داشاتند ،وقتاي باا
عدم توجه عال روحانيت و در نتيجه مشکل ایجاد موج ع يه انقالب روبهرو شدند و روحانيون برجسته حاضر به همکاری
با آنها نشدند ،درصدد یافتن یک (روحاني) برآمدند كاه ماردی مااجراجو ،باياعتقااد و وابساته و سرساپرده باه مراكاز
استعماری و به صوو جاهط ب باشد و بتواند مقوود آنها را تأمين نماید و چنين مردی را آسان یافتند.
مردی كه سابقهاش مجهول بود و به قشریترین و مرتجعترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در ميان روحاانيون
عاليمقام كشور با همه حمایتهای صا  ،موقعيتي به دست نياورده بود ،در پي فرصت مايگشات كاه باه هار قيمتاي
هست ،صود را وارد ماجراهای سياسي كند و اس و شهرتي پيدا كند.
روحاهلل صميني ،عامل مناسبي برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سياه او را مناسبترین فرد برای مقاب ه با انقاالب
ایران یافتند و او كسي بود كه عامل واقعه ننگين روز پانزده صرداد شناصته شد.
روحاهلل معروف به (سيد هندی) بود .درباره انتواب او به هند ،هنوز حتي نزدیکترین كسانش توضيحي ندارند .به قاولي ،او
مدتي در هندوستان به سر برده و در آنجا با مراكز استعماری انگ ي ارتباطاتي داشته است و به همين جهت به نام (سيد هندی)
معروف شده است .قول دیگر این بود كه او در جواني اشعار عاشقانه ميسروده و به نام (هندی) تخ ص ميكرده است و به همين
جهت به نام هندی معروف شده است و عده ای ه عقيده دارند كه چون تع يما او در هندوستان بود ،فاميل هنادی را
از آن جهت انتخاب كرده است كه از كودكي تحت تع يما یک مع [هندی] بوده است.
آنچه مس است ،شهر او به نام غائ هساز پانزده صرداد ،به صاطر همگان مانده است .كسي كه ع يه انقالب ایران
و به منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و سياه كمر بست و به دست عوامل صا و شناصته شده ع يه تقسي اماال ،،آزادی
زنان ،م ي شدن جنگلها ،وارد مبارده شد و صون بيگناهان را ریخت و نشان داد هستند هناوز كسااني كاه حاضارند صاود را
صادقانه در اصتيار توطئهگران و عناصر م ي بگذارند.
برای ریشه یابي از واقعه پانزده صرداد و نقش قهرمان آن ،توجه به مفاد یک گازارش و یاک اعالمياه و یاک موااحبه
كمک مؤثر صواهد كرد.
چند هفته قبل از غائ ه  13صرداد و گزارشي از طرف سازمان اوپک منتشر شد كه در آن ذكر شده بود( :درآمد دولت
انگ ي از نفت ایران چند برابر مجموع پولي است كه در آن وقت عاید ایران ميشد)...

چند روز قبل از غائ ه ،اعالميهای در تهران فاش شد كه یک ماجراجوی عرب به نام (محمادتوفيق القيساي) باا یاک
چمدان محتوی ده مي يون ریال [دالر؟] پول نقد در فرودگاه مهرآباد دستگير شاده كاه قارار باود ایان پاول در اصتياار
اشخا معيني گذارده شود.
چند روز پ از غائ ه ،نخستوزیر و قت در یک مواحبه مطبوعاتي فاش كرد( :بر ما روشن اسات كاه پاولي از صاارج
ميآورده و به دست اشخاصي ميرسيده و در راه اجرای نقشههای پ يد ،بين دستجا مخت ف تقساي مايشاده اسات).
صوشبختانه انقالب ایران پيروز شد و آصرین مقاومت مالکان بازر و عوامال تاودهای درها شکساته شاده و راه بارای
پيشرفت و تعالي و اجرای اصول عدالت اجتماعي هموار شد .در تاریخ انقالب ایران ،روز پانزده صرداد بهعنوان صاطرهای
دردنا ،از دشمنان م ت ایران باقي صواهد ماند و مي يونها مس مان ایراني به صاطر صواهناد آورد كاه چگوناه دشامنان
ایران هر وقت منافعشان اقتضاء كند ،با یکدیگر همدست ميشوند ،حتي در لباس مقدس و محترم روحااني( .اطالعاا ،
ش )1 :13341

اين بود رونوشتي از مقاله  11دي  1151كه به دليل اشراف بيشتر به محتواي آن ،بدون دخل و تصرف ارائه شد.
نویسنده یا نویسندگان مقاله

شماري كه نگارش اين مقاله توهينآميز را به داريوش همايون نسبت ميدهند ،كم نيستند ،ولي به دليل جلوگيري از اطاله كالم،
تنها به بيان چهار تن از آنها بسنده ميكنيم:
 .1ارتشبد عباس قرهباغی ،آخرین رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی

نوشته شدن مقالهای ...ع يه آقای صميني كه گویا توسط آقای داریوش همایون ،وزیر اطالعا و جهانگردی دولت وقات،
در روزنامه اطالعا  11دیماه  1531صور گرفت و منجر به جریانا و حوادث شهر ق در روز  11دی ماه گردیاد. ...
(قرهباغي)15 :1511 ،
 .2ویلیام لوییس

داریوش همایون ،وزیر اطالعا  ،كه صود این مقاله را نوشته بود (و این امر را در همان سال گاروه كاركناان روزناماه در
مرح ه بعدی اعطای آزادیهای بيشتر فاش ساصت) ،به هيئت تحریریه اعالم داشت كه صاود شااه در انتشاار عاجال آن
اصرار دارد( .لویي )102 :1512 ،
 .3نیکی .آر .کدی

مقاله مزبور از داریوش همایون ،وزیر اطالعا  ،سرمنشاء گرفته بود( .او یکي از دانشجویان مخالف شاه در گذشته بود كه
در بعدها در رمی [په وی] ترقي بسيار كرد)( .كدی 531 :1511 ،و )531
 .4طلوعی

هویدا سرانجام با ترتيب انتشار مقاله توهينآميز نسبت به آیتاهلل صميني در روزنامه اطالعا  ،كاریترین زهر صود را به
حکومت آموزگار ریخت ،غافل از آنکه اگر آموزگار با این كار مسند قدر را از دست صواهد داد ،او جاانش را بار سار آن
صواهد گذاشت .مقاله كذایي به ابتکار هویدا از دربار تهيه شده و شاه كه پ از سفر كارتر به ایران و تمجيد و ستایش از
شاه ،بيش از پيش به صود غرّه شده بود ،بر انتشار این مقاله صحه گذاشت و حتي لحن آن را تندتر كرد .مقاله از طریاق

وزیر اطالعا كابينه آموزگار (داریوش همایون) بدون اینکه نخستوزیر از مضمون آن اطاالع داشاته باشاد باه روزناماه
اطالعا ارسال شد( . ...ط وعي 135 :1510 ،و )130

داريوش همايون ،ماجرا را آنگونه كه در ميان همگان مشهور است ،نميپذيرد .وي شاه را مسئول اصلي آمادهسازي آن مقاله
ميداند و ميگويد آن مقاله به دستور او (شاه) و به وسيله دفتر مطبوعاتي هويدا ،تهيه و تنظيم شهده و او تنهها مجهري دسهتوري
بوده است كه از سوي رئيس حكومت به وزارت اطالعات و جهانگردي كه وي در رأس آن قرار داشت ،صادر گشته است .از ايهن
رو ،وي هيچ نقشي در تهيه و نگارش مقاله نداشته و صرفا واسطه انتقال آن به روزنامه اطالعات بوده است.
 ...مقاله روزنامه اطالعا كه نه نخستين و نه آصرین اشتباه در یک س س ه دراز اشتباها بود ،و در آن به [امام] صميني
به عنوان نماینده ارتجاع سياه و دارای اصل و نسب غيرایراني (هندی) اشاره شده بود ،به دستور شاه در دفتار مطبوعااتي
هویدا ،وزیر دربار كه قبال نخستوزیری بود ،تهيه گردید كه مرتبا از سالها پيش مقاالتي برای انتشار در مطبوعا تهيه
ميكرد و به چاپ مي رساند .متن اوليه مقاله به دستور صود شاه تغيير یافت و تندتر نوشته شد .مطالب اساساي همانهاا
بود كه صود شاه چند سالي پيش در مواحبهای با یک جم ه امریکایي درباره صميني گفته باود ...مقالاه در گوشاهای از
روزنامه اطالعا چاپ شد و عده كمي (از جم ه صود من) آن را صواندند .بيشتر مطالبي كه در آن مقاله به زبانها افتاد،
اغراقآميز است( .تبرائيان)353 :1515 ،

اما نكتهاي كه در اينجا نبايد از آن غافل ماند ،اين است كه اوال بنا به نوشته همايون« :مطالب اساسي همانها بود كهه خهود
شاه چند سالي پيش در مصاحبهاي با يک مجله امريكايي درباره خميني گفته بود» ،درست است كه نگارنهده نتوانسهته اسهت بهه
مصاحبه شاه با آن مجله امريكايي دست يابد ،ولي بعيد مينمايد شاه شخصا و بدون استفاده از اسمي مجهولالهويهه ماننهد احمهد
رشيدي مطلق و ،...توانسته باشد به اين صراحت به مرجع تقليد بزرگ شيعيان اهانت كند .ممكن است شاه دربهاره اصهل و نسهب
ايشان سخناني گفته باشد ،ولي چيزي كه مورد اعتراض و خشم انقالبي مردم قرار گرفت و رژيم پهلوي را با يكي از بزرگتهرين
چالشها روبهرو ساخت ،اتهامات بياساسي بود كه به امام خميني نسبت داده شده بود و اين مسئله چنان احساسات ديني مهردم
را جريحهدار ساخت و چنان آنها را آشفت كه سرانجام ،سبب سقوط حكومت پهلوي شدند.
با اين وجود ،چنانكه اشاره شد ،عامل اصلي تهيه و انتشار اين مقاله ،داريوش همايون ،وزيهر اطالعهات و جههانگردي كابينهه
آموزگار ،قلمداد شده است( .مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات )11 :1118 ،حتي اگر فكر اصلي تهيه آن نيز از داريهوش
همايون صادر نشده باشد ،او نميتواند خود را از اين عمل مبرا كند؛ زيرا همانگونه كه از خاطرات برخي رجال و اسناد و مهدار
برميآيد ،او نقشي اساسي در اينباره داشته است.
با نگاهي كوتاه به ساختار قدرت در دوره پهلوي ،بر همگان روشن ميشود كه ارادهاي برتهر از خواسهت داريهوش همهايون و
هويدا در اينباره تصميم گرفته است و اينها تنها مجريان اين طرح بودهاند .اگرچه نگارنده سعي در بيتقصير جلوه دادن همهايون
و هويدا ندارد ،ولي اين مقاله از مقامي باالتر از اراده اينها ناشي شده است.

اين موضو با توجه به مواضع و نظرات شاه درباره روحانيت ،بهتر قابل در است .او پهيش از ايهن نيهز بهه مقهام روحانيهت
اهانتهايي روا داشته بود ،بدين ترتيب كه وي در سفرش به قم در چهارم بهمن  ،1141هنگامي كه با استقبال مردم و روحانيون
قم روبهرو نشد« ،خشم خود را با ركيکترين عبارات عليه روحانيت و مردم ابراز نموده» بود( .انصاري)42 :1181 ،
بر اساس آنچه از پا نوشت مترجم كتاب خدمتگزار تخت طاووس برميآيد ،شاه نيز خود را از دست داشهتن در نگهارش و
چاپ اين مقاله ،مبرا و داريوش همايون را مقصر ميداند.
 ...دليل ناراحتي و تنفر شاه از داریوش همایون نيز به ماجرای نامه معروف «احمد رشيدی مط ق» برميگاردد كاه ایان
نامه به توصيه داریوش همایون (اسرائي يها؟) و توویب شاه انتشار یافته بود تا در موقاع حضاور «كاور والادهای » در
ایران بتواند بزغ آنها نقشي در راه زشت ج وه دادن مخالفين رمی ایفا كند ،ولي بعدها كه شاه دید نتيجه كار جز ضرر و
پيامد مويبت بار برایش نداشته ،طراح این نقشه را به قول آموزگار« ،وزیر اطالعا نکبتي» ]همایون[ لقب داد( .راجاي،
)251 :1510

احسان نراقی ،از قول يكي از مأموران ساوا كه در زندان با او سخن گفته است ،دراينباره چنين ميگويد:
داستان از این قرار بود كه پ از فو حاج آقا موطفي صميني [اول آبان  ]31در نجف ،شخويتهای م ي و مذهبي در
داصل و صارج از كشور طي نامههای متع دد به آقای صميني تس يت گفتند .یاسر عرفا ها ناماه تسا يتي بارای آقاای
صميني فرستاد .ایشان جوابي تند در سه صفحه نوشت و در آن یادآور شد عزای من فقط بابت موطفي نيست؛ تا زماني
كه شر این آدم (شاه) از سر ما ك نشود ،عزادارم .ميدانيد كه ج سههای صت آن مرحوم در تهران و شهرستانها برگزار
شد و در این مراس تظاهراتي مبني بر حمایت از آقای صميني آشکار شد .نويری ،رئي ساوا ،،در گزارشهای صود به
شاه وقتي متن نامهها و اعالميههای آقای صميني را ميفرستاد ،شاه صي ي ناراحت ميشود و ميگویاد :بایاد صميناي را
رسوا كرد .لذا دستور تهيه مقالهای را به نويری داد تا ایشان را مورد حم ه قرار دهد .نويری نامه را تهيه كرد .شاه پا
از صواندن متن نامه گفته بود :این كافي نيست؛ تندتر بنویسيد( .مؤسسه مطالعا تااریخ معاصار ایاران 201 :1511 ،و
)202

عباس میالنی نيز در كتاب معمای هویدا ،اين مقاله را حاصل خشم شاه از اعالميه امام مبني بهر رنهگ بهاختن غهم فقهدان
فرزند در مقابل جنايات رژيم ميداند ،ولي تهيه اين مقاله را به هويدا نسبت ميدهد:
لحن تند اعالميه ،شاه را به صش آورد .درجا دستور داد ساوا ،مقالهای در جواب اعالميه تدار ،كناد و در آن آیاتاهلل
صميني را از روی كينه بهعنوان هندزادهای كه جاسوس بيگانه بوده ،باد حم ه بگيرد.
شاه در همان روز ،بي آنکه به ساوا ،چيزی بگوید ،به هویدا ه دستوری مشابه داده ،هویدا ه بالفاص ه كار تهيه مقالاه
را به دو نفر از همکاران محول كرد.

وي همچنين با اشاره به نقش داريوش همايون دراينباره مينويسد:
چهل و هشت ساعت بعد از فرمان صش آگين شاه ،هویدا به داریوش همایون كه در آن زمان وزیر اطالعا بود ،زنگ زد
و گفت« :مقالهای هست كه باید آن را به فرمان اع يحضر چاپ كنيد .آن را بهوسي ه پيک مخوو به دفتار كارتاان
فرستادم» .دقایقي بعد ،یکي از كارمن دان دفتر هویدا وارد اتاق كار همایون شد .پاكتي مهر و موم شده به همراه داشت از
پاكتهای رسمي وزار دربار .آن را برای سردبير روزنامه اطالعا فرستاد ...وقتي از او پرسيدم كه چرا پاكت را باز نکرد،

جوابي ساده داشت .ميگفت :چون ميدانست اگر امر شاه باشد ،دیگر چارهای جز چاپ مقاله نخواهي داشت( ».ميالناي،
514 :1512ا )512

در تصديق نظرات فوق بايد افزود حتي هنگامي كه مدير مسئول روزنامه اطالعات از چهاپ مقالهه مزبهور بهه دليهل تهرس از
عواقب آن طفره مي رود و موضو را با آموزگار ه نخست وزير ه در ميان مهيگهذارد و وقتهي آموزگهار از آن اظههار بهياطالعهي
مي كند ،فرهاد مسعودي تنها با اصرار محمدرضا شاه مبني بر چاپ مقاله فهوق ،قبهل از سهفرش بهه مصهر بها چهاپ آن موافقهت
مينمايد( .مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات)11 :1118 ،
براساس آنچه گفته شد ،كار تهيه و انتشار اين مقاله ،بنا به دستور محمدرضا شاه و با آگاهي كامل او به انجهام رسهيده اسهت،
ولي همانگونه كه قبال نيز اشاره شد ،نام داريوش همايون نزد مردم و دستاندركاران انقالب بهمثابه احمد رشيدي مطلق واقعهي
برده ميشد .به همين دليل در ادامه ،مختصري از زندگينامه داريوش همايون را ميآوريم تا با زواياي شخصيت اين فهرد بيشهتر
آشنا شويم.
زندگينامه داریوش همایون

داريوش همايون فرزند نوراهلل ،در مهرماه سال  1121در تهران به دنيا آمد .پهدر وي ابتهدا از كارمنهدان اداره حسهابداري مجلهس
شوراي ملي بود كه پس از چندي به وزارت دارايي منتقل شد و تا فرا رسيدن دوران بازنشستگي در همان وزارتخانه مشهوول بهه
كار بود( .تبرائيان )11 :1181 ،نوراهلل در طول عمرش سه زن اختيار نمود .محصهول ايهن ازدواجههاي متنهاوب 4 ،پسهر بهود كهه
داريوش ثمره اولين ازدواج و فرزند ارشد نيز به شمار ميرود( .همان 11 :و )18
همايون در  1سالگي جهت فراگيري تحصيالت ابتدايي وارد مدارس فيروز بهرام و ابن سهينا شهد و پهس از آن در دبيرسهتان
عالمه( ،مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات )11 :1118 ،دوره متوسطه را به اتمام رسهاند(.تبرائيان )22 :1181 ،وي پهس
از گرفتن ديپلم در وزارت داراي ي به كار پرداخت و يک سال بعد وارد دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق به تحصيل پرداخهت و
در سال  1115در مقطع دكتراي رشته علوم سياسي ثبتنام نمود( .مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات)11 :1118 ،
پس از شهريور  ،1122وي به صحنه سياست قدم نهاد ،به گونهاي كه در سال  ،1125وارد گروهي بهه نهام انجمهن گرديهد و
مدتي نيز در حزب پاپ ايانيست فعاليت كرد و سپس در سال  1111وارد حزب تازه تأسهيس سهومكا شهد .در ايهن دوره بهود كهه
مأموريت خود را به عنوان عامل انگليس در ايران آغاز نمود و آن هم طرح نفوذ در جبهه ملي بود كه به خوبي از عهده آن برآمهد.
با پيروزي كودتاي  28مرداد ،وي  22روز به شكلي صوري در بازداشت كودتاگران به سر برد و سپس با آغاز همكاري با روزنامهه
اطالعات ،بار ديگ ر به صحنه سياست بازگشت و تا مرتبه رياست اين روزنامه هم پيش رفت ،ولي از اين نكته غافل ماند كه پهس
از كودتاي  28مرداد كه نقش امريكاييها در سياست ايران نمود بيشتري يافت ،وي نيز به سوي امريكا متمايل شهد ،بههگونههاي
كه در سال  ،1111از افراد نفوذي آن كشور در جبهه ملي به شمار ميرفهت .پهس از آن ،همهايون بهه سهنديكاري نويسهندگان و
خبرنگاران پيوست و سپس به استخدام مؤسسه انتشارات فرانكلين درآمد.

همايون در سال  1141روزنامه آيندگان را تأسيس كرد و با شكلگيري حزب رستاخيز در سال  ،1151به عضويت آن درآمد و
حتي در سال  ،1155سمت قائممقامي آن را نيز به دست آورد .همچنين چند ماه بيشتر از دوران نخستوزيري آموزگهار نگذشهته
بود كه او به عنوان وزير اطالعات و جهانگردي دولت آموزگار برگزيده شد .در اين دوره بود كه همان مقاله (ايران و استعمار سرخ
و سياه) را در روزنامه اطالعات به چاپ رساند.
داريوش همايون با اوجگيري انقالب از جمله «منفورين» دستگير شده به وسيله رژيم پهلوي در دوره دولت نظهامي ازههاري
بود كه موفق به فرار شد و پس از چند ماه اقامت مخفي در ايران ،ابتدا به تركيهه ،سهپس بهه فرانسهه گريخهت و در پهاريس بهه
همسرش ،هما زاهدي پيوست و در آنجا به جريان سلطنت طلب حول محور رضا پهلوي نزديک شد .او در سال  1111بهه انتشهار
ناموفق روزنامه آیندگان در لوس آنجلس پرداخت و اكنون نيز از حاميان تلويزيون جام جم به شهمار مهيرود و در عهين حهال بهه
متحد كردن نيروهاي اپوزاسيون خارج از كشور ،نگارش مقاله عليه جمهوري اسالمي و نيز مصاحبه با رسهانههاي مخهال نظهام
جمهوري اسالمي ايران مشوول است و ميكوشد كه خود را چهرهاي دموكرات و حامي مشروطه سهلطنتي نشهان دههد( .همهان:
41ه )41
اهداف انتشار این مقاله

عدهاي همچون فريدون هويدا ،برادر اميرعباس هويدا ،نگاشتن آن مقاله را نتيجهه خشهم شهاه از ورود نوارههاي سهخنراني امهام
خميني به ايران و كوتاهي و ناتوانايي مأموران امنيتي در جلوگيري از ورود آنها به ايران ميداند:
موقعي كه صبر ورود و پخش قاچاقي نوارهای صميني به گوش شاه رسيد ،او را بهشد نسبت به سستي پ ي امنيتاي
صود صشمگين كرد و برای آنکه ضمن عمل مقاب ه به مثل ،دست به انتقامجاویي زده باشاد ،بادون مشاور باا كساي،
دستورداد مقالهای سراپا بدگویي و ناسزا برای صدمه زدن و تخریب صميني انتشار یابد .وزیر اطالعا آن زمان (داریوش
همایون كه شوهر صواهر اردشير زاهدی بود) را مأمور این كار كرد و نيز یکي از روزنامههای مه تهران را وادارساصت تاا
این مقاله را به چاپ برساند ،ولي انتشار این مقاله همچون جرقهای بود كه با شبکه بارو تماس پيدا كرده باشد( .هویدا،
)11 :1510

حمید انصاری ،از نزديكان امام خميني نيز اين مقاله را ناشي از حس انتقامجويي رژيم ميداند:
شهاد آیتاهلل حاج آقا موطفي صميني در اول آبان  1531مراس پرشکوهي كه در ایران برگزار شد ،نقطاه آغاازی بار
صيزش دوباره حوزههای ع ميه و قيام جامعه مذهبي ایران بود[ ...بنابراین ]،رمی شاه با درج مقالهای تاوهينآمياز ع ياه
امام در روزنامه اطالعا انتقام گرفت( .انواری)11 :1511 ،

بر مبناي اظهارات برخي رجال حكومت پهلوي ،اين مقاله نه در مقابله با حمالت امام به رژيم پهلوي كه پس از شهادت حاج
آقامصطفي شديدتر شده بود ،بلكه در امتداد سياست ارائه شده فضاي باز سياسي بهوسيله حزب دمهوكرات امريكها بهود تها بهدين
طريق هم توان نيروي مخالفان بهويژه اسالمگرا يان سنجيده شود و هم قدرت مذهبيون به امريكا نمايانهده شهود .احسهان نراقهي
دراينباره ميگويد:

شبي در یک مراس ميهماني احمد قریشي را دیدم و باه او گفات  :ایان نوشاته [مقالاه احماد رشايدی مط اق] چقادر
تحریکآميز بود؛ گفت :در ج سه كميته مركزی حزب رستاصيز ،همين موضوع مطرح بود .داریوش همایون ه آنجا باود
و گفت :ما آب ریختي در سوراخ مورچه تا مورچهها بيرون بيایند .تز آقایان این بود كساني كه اهل مبارزه هستند ،صود
را نشان دهند .شاه در مقابل سياست حزب دموكرا امریکا و كارتر در صوو باز شدن فضای سياسي ،هدفش آن باود
كه اگر ما آزادی بدهي  ،اسالميها با تودهایها سرب ند صواهند كرد .بنابراین ،شاه مایل بود با این كار سر و صدایي ب ناد
شود و مخالفين مذهبي حکومت نمایان شوند( .مؤسسه مطالعا تاریخ معاصر ایران)204 :1511 ،

با نگاهي به مطالب بيان شده ،ميتوان گفت رژيم از انتشار اين مقاله ،اهداف زير را در نظر داشته است:
 .1تخريب چهره سياسي ه ديني امام خميني ،بهگونهاي كه در «جاهطلب» و «بياعتقاد» خواندن او ،سعي داشهتند بهه وجههه
مذهبياش آسيب رسانند و با «وابسته و سرسپرده به مراكز استعماري» قلمداد كردن وي ،در نظهر داشهتند چههره سياسهياش را
تخريب نمايند و او را عامل بيگانگان در ميان مردم و انقالبيون جلوه دهند تا نهضت در حال پيروزي را به حركتي بيرهبهر بهدل
سازند.
 .2درصدد بودند ميان روحانيان تفرقه افكنند .براي اين منظور ،در اواسط و اواخهر مقالهه بها شهماري از روحانيهان سهنتي كهه
مخالفت جدي با رژيم نداشتند ،با احترام برخورد شده است .از اين رو ،آنان ميخواستند تا بدين وسيله ،روحانيان مبارز بههويهژه در
رأس آنها ،امام را كه به قول تهيهكنندگان مقاله« ،حتي در لباس مقدس و محترم روحاني» عليه حكومت پهلوي برخاستهانهد ،بها
آن عده از روحانيان سنتي درگير سازند تا با اين راهكار ،بخشي از پيكان مخالفهت بها رژيهم پهلهوي ،بهه درون خهود روحانيهت و
انقالبيون انتقال يابد ،ولي اين سياست نيز كارگر نيفتاد؛ زيرا در اين زمان ،انقالبيون به پختگي الزم رسيده بودند كهه نمونهه بهارز
آن ،موضعگيري آيتاهلل گلپايگاني است .وي كه براي طالب معترض و تظاهركنندگان مدرسه خان قم كه در منزل او گرد آمده بودند،
سخن ميگفت ،از اين موضو اين گونه پرده برداشت.
دیشب روزنامه را برای صواندند .صي ي ناراحت شدم .مدتي است كه به دین و روحانيت جساار مايكنناد .دساتگاههاا
ميگویند روحانيت با ما بودند ،در صورتي كه ه مراجع با برنامه آنها مخالف هستند و این را همه ميدانند و حااال ها
مخالف هستي و بعدا ه مخالف صواهي بود.

در ادامه ،وي طالب را به اتحاد فراخواند و خاطر نشان ساخت كه رژيم از اختالفهات مها سوساسهتفاده مهيكنهد .از ايهن رو ،و
اختالفات را « ...از آمدن كارتر به ايران ،بدتر و زيانآورتر» توصي كرد( .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )111 :1181 ،
 .1از اهداف ديگر اين مقاله ،ميتوان به بدبين كردن دهقانان به انقالبيون مذهبي اشاره كرد .دهقانان كه پهس از اصهالحات
ارضي ،صاحب زمين شده بودند ،هرچند بيشتر آنها از اثرات سوس اين اصالحات رنج ميبردند ،در هر حال از بازگشت به دوره قبل
از آن ناراضي بودند و دقيقا اين مقاله سعي در هراساندن اين دسته از دهقانان داشت تا بدين وسيله ،آنهها را در مقابهل انقالبيهون
قرار دهد .به هر حال ،نگارش و انتشار اين مقاله در آن دوره پرالتهاب كهه مهردم ديگهر كهامال تحهت زعامهت امهام خمينهي و
مذهبيون قرار گرفته بودند و جرقهاي الزم بود تا رژيم پهلوي سقوط كند ،اشتباهي بزرگ بود.
واکنشهاي به عمل آمده در برابر انتشار این مقاله

برخي از پژوهشگران تاريخ معاصر انتشار اين مقاله را در اوضا و احوال آن روز ايران ،به جرقهاي در انبار باروت تشبيه كردهاند.

اولين جرقه انقالب در نيمه دوم دي  ،1151تنهها هشهت روز پهس از عزيمهت كهارتر از ايهران زده شهد .ايهن جرقهه ،مقالهه
توهينآميزي بود كه به دستور داريوش همايون ،وزير اطالعات و جهانگردي وقت ،عليه امهام خمينهي در روز نامهه مههم اطالعهات
منتشر شد( .روبين)141 :1111 ،
از ديدگاه اين طي از پژوهشگران ،اين عمل ،از نخستين قدمهايي بود كه رژيم پهلوي ،براي نابودي خود برداشت:
در ماه مانویه سال ( 1111دیماه  ،)1531رمی نشان داد كه در ارزیابي قدر مخالفين مذهبي صود دچار سوء محاسبه
عجيبي است و یکي از قدمهای نابودكننده صود را برداشت .به حسب گزارشا موجود ،به دستور شاه مقالهای در روزنامه
نيمهرسمي اطالعا چاپ شد كه در آن بهشد به آیتاهلل صميني حم ه و توهين شده بود( .كدی)531 :1511 ،

نيكي .آر .كدي ،نويسنده سطور فوق در ادامه درباره پيامدهاي انتشار آن مقاله چنين مينويسد:
دست زدن به چنين افترایي نشان ميداد كه رمی تا چه حد درصدد بدنام كردن و باياعتباار سااصتن آیاتاهلل صميناي
است ،اما حوادث بعدی نشان داد كه این عمل از سوءمحاسبههای بسيار وصي رمی بوده است( .همان)531 :

قيام  91دي قم

نخستين واكنش در برابر اين مقاله توهينآميز ،در روز  18دي  1151اتفاق افتاد؛ يعنهي يهک روز پهس از درج مقالهه در روزنامهه
اطالعات .طالب مدرسه خان قم پس از خواندن قسمتهايي از آن ،هنگامي كه بهه نهام امهام خمينهي رسهيدند ،صهلوات بلنهدي
فرستادند و از همان لحظه تظاهرات و شعار آغاز شد .آنان در همان حال به منزل آيتاهلل گلپايگاني رفتند و همان گونه كهه قهبال
نيز اشاره شد ،وي جمعيت معترض را به اتحاد و عدم مخالفت با يكديگر فراخواند .هنگامي كه سخنراني به پايان رسيد ،به سهوي
منزل آيتاهلل شريعتمداري رهسپار شدند كه در ميان راه ،با حمله مأموران روبهرو شدند ،ولي به هر ترتيبي كه بود ،خودشان را به
منزل وي رساندند .او نيز جمعيت طالب را به اتحاد دعوت كرد ،و در پايان ،همگي قرار گذاشتند بعدازظههر همهان روز در منهزل
آيتاهلل نجفي جمع شوند .از اين رو ،در ساعت  1/5در همان مكان گرد آمدند و پس از شنيدن سخنان آيتاهلل نجفي ،بهه منهازل
آيتاهلل صادق روحاني و مرتضي حائري رفتند .پس از نماز مورب و عشاس ،هنگامي كه سخنراني آيتاهلل حائري بهه پايهان رسهيد،
معترضين شعارهاي «درود بر خميني» و «مرگ بر اين حكومت يزيدي» را سر دادند و پس از پاره كردن تعهدادي از شهمارههاي
روزنامه اطالعات ،قرار گذاشتند در مخالفت با اين اقدام توهينآميز ،همه كالسهاي درس حوزه علميهه تعطيهل شهود( .مؤسسهه
تنظيم و نشر آثار امام خميني 111 :1181 ،ه )111
تظاهرات روز  18دي طالب قم تنها مقدمهاي براي قيام  11دي آن شهر به شمار ميرفت .در ايهن روز ( 11دي) كهه مهردم
نيز به طالب پيوسته بودند ،ابتدا پيش از ظهر به تظاهرات نسبتا آرامي دست زدند .آنان موازهها را بستند و نمازهاي جماعهت نيهز
برگزار نشد.
در ادامه تظاهرات همان روز كه در بعدازظهر اتفاق افتاد ،طالب و مردم در مدرسه خان و مسجد اعظم اجتما كردند .سهپس
با حركت در خيابان صفائيه ،به برخي مراكز دولتي از جمله حزب رستاخيز حمله كردند و هنگامي كه قصد حمله به كالنتري يهک

قم را داشتند ،با هجوم نيروهاي انتظامي روبهرو شدند كه به كشته و زخمي شهدن شهماري از تظاهركننهدگان انجاميهد( .همهان:
)222
نيكي .آر .كدي ،شمار كشتهشدگان را بيش از  12نفر تخمين ميزند.
روز بعد [ 11دی] ،ط بههای مر اكز آموزشي ق دست به یک تظاهرا وسيع و تحوّن زدند كه توسط نيروهاای امنيتاي
رمی دره شکسته شد .درنتيجه ،بين دو گروه برصورد شدیدی روی داد كه در عرض دو روز به مار بايش از  14تان
انجاميد .این ،صونينترین حادثه بعد از حوادث سال  )1502( 1115شمسي بود( .كدی)531 :1511 ،

گرچه نيكي كدي درخصوص تلفات تظاهركنندگان راه مبالوه را پيموده است و طبق شواهد ،تعداد تلفات نبايد بهيش از شهش
هفت نفر بوده باشد( .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني  ،)211 :1181 ،ولي چيزي كه بيشتر توجه همگهان را بهر ميانگيهزد،
بازتابهاي قيام  11دي قم است .اين واقعه ،سرآغاز تظاهراتي بود كه هر چهل روز يک بار تشديد ميشد ،بدين صورت كهه ههر
چهلمي سبب شهيد شدن شماري ديگر ميشد و زمينه را براي حوادث تازهاي در چلهم بعدي فراهم ميآورد .تظاهرات بعدي كهه
در ادامه تظاهرات قم بهوقو پيوست ،در تبريز اتفاق افتاد و در آنجا نيز به كشته و مجهروح شهدن عهدهاي انجاميهد .پهس از آن،
نوبت تهران ،مشهد ،اصفهان ،شيراز و شهرهاي ديگر بود.
با اين وجود در فاصله هر چله ،واشنگتن فكر ميكرد اوضا توسط شاه كنترل شده است ،ولي هر مراسم چلههاي ،وسهيعتهر و
پرجمعيتتر از مراسم پيشين بود ،بهگونهايكه در تابستان همان سال ،اين مراسمها جنبه سراسهري بهه خهود گرفهت و دولهت در
شهرهاي اصفهان ،شيراز ،تبريز و اهواز ،حكومت نظامي برقرار كرد( .روبين)141 :1111 ،
اين استراتژي نيز كارايي خود را بهزودي از دست داد؛ زيرا اگر در گذشته نيروهاي مخهال شهاه بهه صهورت پراكنهده اقهدام
ميكردند يا احيانا در مقابل هم قرار داشتند ،اكنون حول محور امام خميني جمع شده بودنهد .در واقهع ،مهذهبيون رهبهري را در
براندازي رژيم پهلوي به دست آورده بودند و شاه نيز هر اقدامي انجام ميداد ،چه تعهوي

رئهيس سهاوا يعنهي عهزل نصهيري و

انتصاب ناصر مقدم به جاي وي ،و چه تويير كابينههاي متعدد ،نميتوانست در برابر موج انقالب بايستد .بدين ترتيب ،سهلطنت 2522
ساله ،جاي خود را به نظام جمهوري اسالمي داد.
نتيجهگيري

مقاله «ايران و استعمار سرخ و سياه» كه با اسم مستعار احمد رشيدي مطلق در  11دي  1151در روزنامه اطالعهات منتشهر شهد،
معلول حوادث چندي بود كه برخي از آن حوادث عبارتند از .1 :درگذشت ناگهاني حاج آقها مصهطفي خمينهي و فرسهتاده شهدن
نامههاي تسليت از سوي افراد و شخصيتهاي مختل  ،از جمله ياسر عرفات كه امام در پاسخ نامه تسليتآميز او ،پايهان عهزايش
را نابودي رژيم پهلوي عنوان كرد؛  .2ورود و پخش نوارهاي سخنراني امام و خشم شهاه از ايهن اقهدام ،بهه گونهه اي كهه وي را
بهشدت به واكنش واداشت؛  .1براساس آنچه احسان نراقي از احمد قريشي نقل ميكند ،قصد رژيهم پهلهوي از انتشهار آن مقالهه،
سنجيدن توان نيروهاي مذهبي و به حركت واداشتن آنها جهت هشدار به امريكا درباره قدرت مذهبيون بود.

در هر حال ،مقاله فوق بنا به دستور شاه ،بهوسيله وزير دربار ،هويدا ،و تيم مطبوعاتي او تهيه شده بود و سپس وزير اطالعهات
و جهانگردي كابينه آموزگار ،داريوش همايون ،آن را در صفحه  1شمار 1ه  155روزنامهه اطالعهات درج نمهود كهه بها مهوجي از
ناآراميها و تظاهراتها در ميان مردم و طالب قم روبهرو گشت و در پايان ،با خشونت نيروهاي امنيتي رژيم ،به شهيد و مجهروح
شدن شماري از تظاهركنندگان انجاميد.
در واقع اين ماجرا ،سرآغاز تظاهراتي بود كه پيشتر براي پاسداشت ياد و خاطره و شهدا ،از سوي مردم ،هر چهل روز يکبهار
اتفاق ميافتاد ،ولي چيزي كه در اينجا مهم است ،تداوم اين چهلمها و تشديد تظاهراتهاي ضدرژيم در هر چهلم بعدي بود كهه
با شهيد و مجروح شدن عدهاي ،زمينه را براي تشديد اقدامات در چلهم بعدي آمادهتر ميسهاخت ،بههگونههايكهه ايهن چهلمهها،
قدرت مذهبيون را در راهبري قيام مردم برضد رژيم پهلوي چه در داخل ،چه خارج ،مسجل ساخت و به مخالفتهها ،عليهه رژيهم
عمق مذهبي بيشتري بخشيد.
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"Iran and the Red and Black Colonialism" was the title of the article prepared and published by Shah's
order and by his agents such as Abbas Huweyda and Dariush Humayun, pen-named Ahmad Rashidi
Mutlaq on Dey 17, 1356 SH. It can be called a political suicide, since Shah's regime fell nearly 400 days
after its publication. The present article aims at studying the writers, the goals and the consequences of
that article to analyze it and disclose that shameful event.
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