
  احمدرضا صدري
س�خن از يكي از كارگزاران رژيم گذشته است 
ك�ه از دوره اي، ب�ه مدد پ�ل زدن ه�اي متعدد 
سياس�ي، مدارج ترق�ي را يك به ي�ك پيمود. 
حكايت داريوش همايون اس�ت ك�ه ازدواج با 
هما زاهدي، براي او مواهبي ف�راوان به ارمغان 
آورد و وي را ت�ا وزارت اطالع�ات و جهانگردي 
پي�ش ب�رد. در مق�ال پي�ش روي، تفصي�ل 
ماجرا آم�ده اس�ت. اميد آنك�ه مقب�ول افتد. 

   
  يك ازدواج و موهبت هاي آن!

داري��وش همايون ب��ه ش��هادت يادداش��ت ها و 
كارنامه اش، همه چيز را در خدمت منافع شخصي 
درمي آورد و فداي قدرت طلبي خود مي كرد. او از 
ابتداي دهه 1340 كه به گروه هاي قدرت نزديک 
شد، مدام در اين انديشه بود تا به طريقي به دربار راه 
يابد. بر اين اساس روابط ويژه اي با سران قدرتمند 
وابسته به دربار برقرار كرد. او كه مي دانست از طريق 
ارتباط با اردشير زاهدي به قدرت و نفوذ بيشتري 
در چارچ��وب هيئت حاكمه ايران دس��ت خواهد 
يافت، خود را عاشق و شيفته هما زاهدي نشان داد 
و براي دستيابي به منافع بيشتر در 28 دي 1350 

با وي ازدواج كرد. 
  هما زاهدي كه بود؟

 هما زاهدي فرزند س��پهبد فض��ل اهلل زاهدي در 
يکم مهر 1310 متولد شد. پدرش از عوامل اصلي 
كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دولت ملي و برادرش 
اردش��ير زاهدي، وزير امورخارجه و س��فير ايران 
در امري��کا و داماد محمدرضا پهل��وي بود. هما در 
سن 18 س��الگي در س��ال 1328 با عبدالحسين 
اتحاديه)همس��ر اولش( ازدواج كرد. عبدالحسين 
اتحاديه، بازرگان متمول و سهامدار كارخانه توليد 
مش��روبات الکلي بود. ثمره ازدواج عبدالحس��ين 
اتحاديه با هما زاهدي دو دختر بود. حسين و هما 
هر دو فاقد تحصيالت عاليه بودند. به هر حال هما 
زاهدي از نيمه دوم دهه 40 فعاليت هاي سياسي و 
اجتماعي خود را بيشتر كرد و به نمايندگي مردم 
همدان در مجلس ش��وراي ملي از دوره 22 تا 24 
منصوب شد. هما مدت 22 س��ال همسر اتحاديه 
بود. وي بنا به گزارش مأموران ساواک زني عياش 
و اهل جلسات شب نشيني و عالقه مند به قمار بود. 
به نظر مي رس��د هما تا پيش از آشنايي و همکاري 
با داريوش همايون در ش��ركت تبليغات��ي مديا با 
همسرش حسين اتحاديه مشکل چنداني كه منجر 
به قطع زناشويي وي ش��ود، نداشته است و روزگار 

نسبتاً خوش��ي را مي گذراند. با وجود اين، به نظر 
مي رسد از سال 1348 پيدا شدن اختالفات جزئي 
خانوادگي ميان زاهدي و اتحاديه باعث دوري اين 
دو از يکديگر شده باشد. برخي از اختالفات به وجود 
آمده به فعاليت هاي هما زاهدي در عرصه سياسي 
و اجتماعي آن روز كش��ور بازمي گردد. هما براي 
پيشرفت و پيشبرد هدف هاي خود ناگزير بود بخش 
قابل توجهي از وقت خود را خارج از خانه بگذراند و 
به گفته اتحاديه ناهار خود را با وزرا و بزرگان و شام 
را در شب نشيني هايي با شركت امرا و درباريان ميل 
كند. طبيعي اس��ت فردي چون اتحاديه كه داراي 
مقام و مسئوليت درخوري نبود و از ويژگي خاصي 
جز تمول خانوادگي بهره نمي برد و به اين مجالس 
راه نداشت، تاب تحمل اين اوضاع را نداشته باشد. 
هر روز كه از زندگي هما با اتحاديه مي گذشت، وي 
بيش از پيش از او دور مي شد. ديگر اتحاديه برايش 
جذاب نبود و احساس مي كرد با اتحاديه بودن يعني 
تداوم تحقير. به هر روي، ورود همايون به محدوده 
زندگي هما و به مناسبات گوناگون در كنار او بودن 
باعث افزايش اختالفات هرچه بيشتر وي با اتحاديه 
و جدايي اش از او شد. به گفته اتحاديه: »هما، زني 
س��اده و با محبت بود و ازدواج ما نه به زور و اجبار 
بلکه ب��ر اثر عالقه تحق��ق يافته بود، ام��ا داريوش 
همايون با نقش��ه قبلي به هما نزديک ش��ده و بعد 
هم به اصطالح زير پاي وي نشست و باعث جدايي 
ما ش��د. ما با هم مش��کل حاد و الينحل نداشتيم. 
با وجود گذشت س��ه دهه از جدايي مان هنوز هم 
نمي دانم چه اتفاقي رخ داده است. احضاريه حضور 
در دادگاه براي انجام تش��ريفات رس��مي طالق را 
نيز از طريق پس��ت دريافت ك��ردم و با وجود همه 
مخالفت هايم و به رغم ميل باطني ام متأسفانه هما 

از من جدا شد«. 
  رابط�ه قب�ل از ازدواج به بهاي متالش�ي 

ساختن يك زندگي ديگر!
بدين گونه هم��ا زاهدي در مورخ��ه 26 فروردين 
1350 پ��س از 22 س��ال زندگ��ي مش��ترک ب��ا 
عبدالحسين اتحاديه و به رغم داشتن دو فرزند از او 
جدا شد. مطالعه پاره اي از دستنوشته ها و نامه هاي 
خصوصي همايون، نشانگر آن است كه وي پيش از 
جدايي رسمي و قانوني هما از اتحاديه با او ارتباط 
صميمان��ه اي  برقرار كرده بود. در مس��افرت هايي 
كه همايون به هند، مصر و آلمان داشت براي هما 
كارت پس��تال و نامه هاي عاش��قانه مي فرستاد. به 
هر روي با چنين احساس��ي، 10 ماه پس از طالق 
رسمي هما از اتحاديه، همايون در مورخه 28 دي 

1350 با وي ازدواج كرد. همايون كه از ايام نوجواني 
و جواني تشنه قدرت، مقام و سرمايه بود، با شناخت 
كافي چ��اره را در پيوند ب��ا بيوه خان��واده زاهدي 
مي ديد. به راستي همايون 43 ساله چرا با بيوه اي 
40 س��اله كه داراي دو فرزند 21 و 12 ساله است 
وصلت  كند؟ هما، زن متمول��ي بود و خانه مجللي 
در صاحبقرانيه داشت. از خانواده اي سرشناس كه 
محمدرضا پهل��وي تاج و تخت خ��ود را در روزگار 
بحراني مرداد 1332 مدي��ون زاهدي پدر مي داند 
و زاهدي پسر نيز با شهناز، دختر شاه از همسرش 
فوزيه، پيوند زناشويي بسته است و خود شخصي با 
نفوذ در دربار پهلوي است كه مي تواند از پشتيباني 

سياسي اش بهره مند شود. 
داريوش همايون براي اين ازدواج تبليغات وسيعي به 
راه انداخت و هزينه زيادي صرف كرد. او با بهره گيري 
از نفوذ خود در مقام يک مدير روزنامه، خبر ازدواجش 
را در تمام جرايد ايران چاپ كرد و كوشيد تا از حضور 
فرح پهلوي، خواهران شاه، وزير دربار شاهنشاهي، 
رئيس مجلس سنا و . . . در اين مجلس، بهره برداري 
كند. طبق باورهاي همايون، اين عاقالنه ترين گزينه 
و بهترين راه براي پيشرفت بود: » ازدواج خانم هما 
زاهدي، نماينده مجلس شوراي ملي با آقاي داريوش 
همايون، مديرعامل روزنامه آيندگان كه در حضور 
علياحضرت فرح پهلوي ش��هبانوي اي��ران برگزار 
ش��د، از خبرهاي جالب هفته گذش��ته بود. مراسم 
عقدكنان در منزل آقاي اردش��ير زاه��دي- برادر 
عروس- در حصارک]نياوران[ برگزار ش��د. در اين 
مراسم، واالحضرت ش��اهدخت فاطمه پهلوي، بانو 
فريده ديب��ا و چندتن از خاندان جليل س��لطنت و 
شخصيت هاي مملکتي حضور داشتند. شهبانو پس 
از انجام خطبه عقد يک عدد س��نجاق بسيار زيبا و 

جالب به عروس هديه كردند.« 
مدتي نگذش��ت كه ازدواج همايون ب��ا هما تأثير 
خود را گذاش��ت و او به عضويت شوراي آموزشي 
كش��ور منصوب ش��د. مدتي بعد با تقاضاي دكتر 
عبدالحسين س��ميعي، وزير علوم و آموزش عالي 
كه ب��ه واس��طه اميرعب��اس هويدا، نخس��ت وزير 
به محمدرض��ا پهلوي ارائه ش��ده ب��ود، وي در 7 
ارديبهش��ت 1354 به عضويت امناي»پژوهشگاه 

علوم انساني« منصوب شد. 
  پاشنه آشيلي در قامت يك حزب

محمدرضاش��اه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 
به تدريج سعي كرد با اتخاذ » استراتژي نظارت«، 
نهادها و س��ازمان هاي سياس��ي را ش��ديداً تحت 
كنترل خود بگيرد و از فعالي��ت نيروهاي مخالف 

همايون با اعالم تشكيل حزب رستاخيز 
به سهولت، به انديشه رستاخيز گرايش 
يافت و درص�دد بود تا اين مس�ئله را 
الق�ا كند ك�ه راه زندگي آس�وده و راه 
رش�د، تنها از كانال حزب رس�تاخيز 
مي گذرد. داريوش همايون با عضويت 
در حزب رستاخيز به يكي از بازيگران 
اصلي آن حزب تبديل ش�د و در مقام 
تئوريس�ين ح�زب مط�رح گردي�د

داريوش همايون و يك ازدواج كه پل ترقي سياسي شد

عشقمصلحتآميز!
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  شاهد توحيدي
اث��ر تاريخي- پژوهش��ي 
»دولت موق��ت« در زمره 
آثار نوانتشار مركز اسناد 
انق��الب اس��المي براي 
نوجوانان به شمار مي آيد. 
انگيزه هاي تحقيق و تأليف 
اين كتاب، در ديباچه آن 
اينگونه به قلم آمده است:

»يک��ي از نقاط حس��اس 
تاريخ جمهوري اسالمي، س��ال هاي تصدي امور 
كش��ور توس��ط نيروهاي ملي و ملي � مذهبي به 
رهبري مهندس بازرگان اس��ت كه در نگاه اغلب 
مورخان، از نق��اط تاري��ک، مه آلود و س��راب وار 
محسوب مي شود. اما امروز به مدد اسناد به دست 
آمده از النه  جاسوسي و نمايان شدن چهره  واقعي 
برخي از اش��خاص عمده  اين جريان، تا حدودي 
ابهام ياد شده روشن شده اس��ت. هر چند، مردم 
انقالبي ك��ه تحليل امام)ره( و رهب��ران انقالبي را 
مالک عمل ق��رار مي دادند، هي��چ گاه دچار ابهام 
نش��دند و از همان ابتدا و در پ��ي بيانات حضرت 
امام)ره(، نسبت به اين قضايا، آگاهي الزم را پيدا 

كردند. 
كتاب حاضر، پژوهشي متناسب با اطالعات سياسي 
و ميزان آگاهي هاي نسل سوم انقالب اسالمي و به 
منظور آشنايي آنها با يکي از مهم ترين دوره هاي 
حيات جمهوري اس��المي تدوين شده است و به 
بررس��ي نحوه  پيدايش، طرز تفکر و انديشه هاي 
افراد تأثيرگذار، اقدامات و تحركات نهضت آزادي 
پيش و پس از پيروزي انقالب اسالمي تا استعفاي 
دولت موقت و سرانجام اين گروه پرداخته است. در 
پايان ضمن تشکر از محقق محترم آقاي محمدعلي 
صدر شيرازي، از تالش هاي آقاي مهدي حق بين، 
مدير گروه هن��ر، جناب آقاي عل��ي كردي، مدير 
محترم بخش تحقيق و آقاي دكتر اكبر اش��رفي، 
معاون محترم پژوهشي و همکاران محترم معاونت 

انتشارات قدرداني مي شود.« 
در فصل مربوط به پيدايش گروه موسوم به نهضت 

آزادي، نويسنده روايت و تحليل را توأمان مطرح 
س��اخته و تصويري دقيق در اين باره به مخاطب 

ارائه كرده است. در اين باره مي خوانيم:
»نهضت آزادي زماني تأس��يس ش��د ك��ه به تبع 
سياس��ت هاي به ظاه��ر انسان دوس��تانه  كندي، 
ش��اه مجبور به كاهش فضاي اختناق ش��ده بود. 
پس از سقوط مصدق، ياران وي همچنان گرفتار 
اختالفات دروني بس��يار بودند. برخي ملي گراها 
مصدق را احساس��اتي و بازنشس��ته مي خواندند 
و گروه��ي از آنان ك��ه نهضت آزادي را تأس��يس 
كردند، به ه��واداري از وي پرداختند. اختالفاتي 
از اين دس��ت، موجب ش��د كه در ارديبهشت ماه 
س��ال1340، گروهي از عناصر مذهبي ليبرال با 
انش��عاب از جبهه ملي، گروهي مل��ي � مذهبي را 

تحت عنوان نهضت آزادي ايران تأسيس كنند. 
نهضت آزادي به همان اصول جبه��ه ملي وفادار 
ماند. حلقه  واس��ط نهضت آزادي با جبهه ملي را 
مي توان نهضت مقاومت ملي دانست. بنا به اذعان 
اعضاي نهضت آزادي، در واقع نهضت آزادي ايران 
ادامه  همان نهضت مقاومت ملي بود. اعضاي هيئت 
مؤس��س42 نفر بودند كه ب��ازرگان، دكتر يداهلل 
سحابي، آيت اهلل طالقاني، مهندس منصور عطايي، 
حس��ن نزيه، رحيم عطايي و عباس س��ميعي، از 
مهم ترين آنان به ش��مار مي رفتند. حسن نزيه در 
جلسه  اعالم تأسيس نهضت، اصول فکري نهضت 

را اين گونه اعالم كرد:
1 � مسلمانيم. . . دين را از سياست جدا نمي دانيم... 
آزادي را به عن��وان موهبت اوليه  الهي و كس��ب 
و حفظ آن را از س��نن اس��المي و امتيازات تشيع 

مي شناسيم.
2 � ايراني هستيم 

3 � تابع قانون اساس��ي ايران هس��تيم ولي منافي 
)نؤمن ببعض و نکفر ببعض( نبوده ايم. 

4  � مصدقي هستيم. 
در ادامه اين مرامنامه  مي خوانيم: به حکم مبادي 
عاليه  دين مبين اس��الم و قانون اساس��ي ايران و 
اعالميه  حقوق بشر و منش��ور ملل متحد، نهضت 
آزادي فعاليت خود را آغ��از مي نمايد. . . با نگاهي 
ساده به اصول نهضت، نيازي به توضيح بيشتر در 
خصوص نگاه آنان به اسالم و مسئله  جدايي دين از 
سياست نمي باشد. اعضاي نهضت در عمل نيز ثابت 
كردند كه اس��الم را تا آنجا مي خواهند كه مخالف 
قانون اساسي شاهنشاهي، مرام سکوالر مصدق و 

حقوق بشر اومانيستي نباشد...« 

 دولت موقت و آغاز و انجام آن 
در آيينه يك پژوهش نوانتشار

صدارت ناتمام!

  مراسم انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزيری 
دولت موقت

رژيم جلوگيري كند. تاريخچه پيدايش احزاب 
دولت��ي، ب��ه مثابه وس��يله حکومت��ي كنترل 
فعاليت هاي سياس��ي و اجتماعي م��ردم، در 
عمل به س��ال هاي پس از كودت��اي 28 مرداد 
برمي گردد. بي تفاوتي و عدم پش��تيباني مردم 
از دس��تگاه حکومت و ض��رورت جلوگيري از 
ايجاد و فعال شدن مراكز قدرت عليه شاه و به 
طور كلي بروز بحران هاي سياسي در سال هاي 
1324 تا 1332 شاه را وادار به تشکيل احزاب 
دولتي كرد. در واقع شاه مي خواست در داخل 
كشور مركز همه قدرت ها باشد و تصور مي كرد 
از اين طريق مي تواند در رديف سران كشورهاي 
بزرگ درآيد. تملقات و ستايش هاي درباريان به 
او اين باور را القا كرده بود كه يگانه متفکر بزرگ 
است و صاحب نبوغ و وارث كورش مي باشد، لذا 
هر نوع تجاوزي ب��ه حقوق ملت را حق خودش 
مي دانس��ت و آن را برابر مصلحت تش��خيص 
مي داد و عالقه مند بود كه همه تسليم باشند و 
او را تأييد كنند. شاه در سخنراني هايش بهترين 
نظام حزبي در دنيا را در ممالکي موفقيت آميز 
خواند كه »بيش از دو حزب ندارند« و قول داد 
كه »مملکت ما هم در آينده همين طور خواهد 
شد«. سرانجام حزب»مردم« به رهبري اسداهلل 
علم، وزير كشور، غالم خانه زاد و حزب»مليون« 
به رهبري نخست وزير، اقبال، چاكر جان نثار، در 
بهمن 1336 تأسيس شدند. مردم يکي را حزب 
»بله قرب��ان« و ديگري را »بل��ه اعليحضرت« 
لقب دادند و جوانان يکي را حزب پپسي كوال و 
ديگري را حزب كوكاكوال ناميدند. به هر حال 
اين دو حزب نيز در دوران فعاليت ش��ان عماًل 
در مقابل منافع ملت ق��رار گرفتند و هر دو در 
جهت اعمال سياس��ت بيگانگان و فرامين شاه 
بودند. در نتيجه پس از مدتي با اعالم تأسيس 
حزب رس��تاخيز به دست ش��اه اين دو حزب 

منحل شدند. 
  ايدئولوژي بافي همايون براي حزب شاه 
س��ه اصل رس��تاخيز كه از سوي ش��اه مالک 
 س��نجش ايراني��ت ب��ود عب��ارت بودن��د از: 
1- وفاداري به نظام شاهنش��اهي 2- وفاداري 
به قانون اساسي و 3- وفاداري به اصول انقالب 

سفيد. 
پهل��وي دوم به همي��ن راحتي خط��ي ميان 
وف��اداري و خيان��ت را براي مردم كش��يد. در 
حقيقت در كشوري كه صدها سال زير سلطه 
استبداد مطلقه قرار داشت، حکمرانانش از اين 
گونه سخن گفتن با مردم هيچ پروايي ندارند. 
الزم به ذكر اس��ت كه طرح حزب رستاخيز كه 
شاه آن را فراگير خطاب مي كرد از طرف گروه 
جمشيد آموزگار و با ش��ناخت از خلقيات شاه 
ارائه شد. در سال 1353 گروه آموزگار، به قلم و 
فکر داريوش همايون، طرح اين حزب را چنان 
نوشتند كه ش��اه در دوراني كه درصدد ايجاد 
پايه هاي ايدئولوژيک براي رژيم خود بود قانع 
گردد كه اين تنها راه حرك��ت دادن به جريان 
از تحرک افتاده و بي تفاوت سياس��ي مملکت 
است. زماني كه حزب فرمايشي رستاخيز ايجاد 
شد، داريوش همايون به اين حزب پيوست و به 
عضويت هيئت اجرايي حزب در آمد و تمام توان 
و قدرت خود و روزنام��ه آيندگان را در خدمت 
آن قرار داد. او با چاپ مصاحبه و بيانات شاه در 
آيندگان در مقاله اي با عنوان»حزب فراگيرنده 

ملت« نوشت:
» با اعالم تشکيل حزب رس��تاخيز ايران ديگر 
حزب حاكم يا حزب مخالف نخواهيم داشت. به 
جاي آن يک حزب فراگيرنده ملت خواهد آمد؛ 
حزبي كه همه تابش هاي طيف سياسي ايران را 

در خود خواهد داشت.« 
  پي جوي�ي ق�درت و ث�روت در دكان 

»رستاخيز«
همايون با اعالم تش��کيل حزب رس��تاخيز به 
س��هولت، به انديشه رس��تاخيز گرايش يافت 
و درصدد بود تا اين مس��ئله را القا كند كه راه 
زندگي آسوده و راه رش��د، تنها از كانال حزب 
رستاخيز مي گذرد. داريوش همايون با عضويت 
در حزب رس��تاخيز به يکي از بازيگران اصلي 
آن ح��زب تبديل ش��د و در مقام تئوريس��ين 
حزب مطرح گردي��د. وي ب��راي توجيه افکار 
عمومي درباره اهداف حزب رس��تاخيز، همراه 
محمود جعفريان و پرويز نيکخواه در برنامه هاي 
تلويزيوني ش��ركت كرد و به بحث و سخنراني 
درباره ح��زب پرداخت. بدين گون��ه داريوش 
مطيع فرامين ش��اه بود و خواس��ته  هاي وي را 

در حزب اجرا مي كرد تا اينکه در س��ال 1355 
جمش��يد آموزگار به دبيركلي حزب رستاخيز 
منصوب ش��د. وي نيز داري��وش همايون را به 
قائم مقام��ي خوي��ش منصوب ك��رد. داريوش 
همايون در كتاب»گذار از تاريخ« خود در اين 

باره مي نويسد:
»از س��ال 1354 كه حزب رس��تاخيز تشکيل 
شد، من به حزب پيوستم و عضو هيئت اجرايي 
حزب شدم. در س��ال 1355 قائم مقام دبيركل 
شدم و عماًل گرداندن حزب را بر عهده داشتم. 
همه كارهاي حزب را انجام مي دادم و در تعيين 

سياست هايش خيلي مؤثر بودم.« 
به هر حال اعالم تک حزبي شدن كشور در سال 
1353 و بيان سخنان ناپخته شاه مبني بر اينکه 
» كس��اني كه نمي خواهند اين وضع)حکومت 
تک حزبي( را بپذيرند، در اي��ن مملکت جايي 
ندارند. مي توانند گذرنامه هايشان را بگيرند و به 
هر جايي كه مي خواهند بروند«، در ميان مردم 
و شخصيت هاي ملي و مذهبي عکس العمل هاي 
مختلفي را در پي داشت. مردم مسلمان ايران با 
اطالع از سياست جديد رژيم با ارسال نامه اي به 
محضر امام خميني)ره( از ايشان استفتا كردند. 
امام خميني نيز ب��ا آگاه��ي از ماهيت و نحوه 
فعاليت حزب رس��تاخيز در پاسخ به استفتاي 

جمعي از مردم طي بيانيه اي اعالم كردند:
»نظر به مخالفت اين حزب، با اس��الم و مصالح 
ملت مس��لمان ايران، ش��ركت در آن بر عموم 
ملت حرام و كمک به ظلم و استيصال مسلمين 
است و مخالفت با آن، از روشن ترين موارد نهي 
از منکر است و چون اين نغمه تازه كه به دستور 
يغماگران براي اغفال ملت از مس��ائل اساسي از 
حلقوم شاه برخاسته، تا كش��ور را بيش از پيش 
خفق��ان زده كند و راه را بر مس��ائلي كه در نظر 
دارند، باز نمايند و قوه مقاومت را به كلي از ملت 
سلب نموده و نفس را در سينه ها حبس نموده، 
لذا الزم است حس��ب وظيفه، تذكراتي بدهم، 
باش��د ملت ايران- تا فرصت از دست نرفته- با 
مقاومت بيش از پيش و همه جانبه، جلوي اين 
نقشه هاي خطرناک را بگيرند. پيش از اين بايد 
گفت شاه در اين پيشنهاد غيرمشروع به شکست 
فاحش طرح اس��تعماري انقالب ششم بهمن و 
برخوردار نبودن آن از پش��تيباني ملت، اعتراف 
نموده اس��ت. كس��ي كه بيش از 10سال فرياد 
مي زند كه ملت ايران موافق با اين انقالب است و 
اسم آن را انقالب شاه و ملت گذاشته، امروز مردم 
را به صف هاي مختلف تقسيم كرده و مي خواهد 
با زور و سرنيزه براي خود موافق درست كند. اگر 
اين به اصطالح، انقالب از شاه و ملت باشد، ديگر 
چه احتياجي به حزب تحميلي است. درباره اين 
حزب به اصطالح رستاخيز ملي ايران بايد گفت 
كه اين عمل با ش��کل تحميل��ي، مخالف قانون 
اساسي و موازين بين المللي است و در هيچ يک 
از كشورهاي عالم نظير ندارد. ايران تنها كشوري 
اس��ت كه حزبي به امر ملوكانه تأسيس كرده و 
ملت مجبور است وارد آن شود و هر كسي از اين 
امر تخلف كند سرنوشت او يا حبس و شکنجه و 
تبعيد يا از حقوق اجتماعي محروم شدن است. 
مردم محروم اين كشور مجبورند موافقت خود را 
با نظام شاهنشاهي اعالم كنند. نظام پوسيده اي 
كه از نظر اس��الم مردود و محکوم به فناس��ت؛ 
نظامي كه هر روز ضربه اي تازه بر پيکر اسالم وارد 
مي آورد و اگر خداي نخواسته فرصت يابد، اساس 

قرآن را برمي چيند.« 
  تالش بي فرجام ب�راي افزودن به حزب 

شه ساخته!
مردم مس��لمان ايران با اط��الع از نظر مرجع و 
رهبر خود از ترفند جديد رژيم مطلع و حاضر به 
هيچ گونه عضويت و همکاري با حزب رستاخيز 
نبودند كه به دنبال اين بي اعتنايي مردم، عمال 
رژيم به انحاي مختلف تالش مي كردند تا مردم 
را متقاعد به عضويت نمايند. از جمله تالشگران 
جدي در اين هدف داريوش همايون است كه 
ذيال فقط دو نمونه از اظهارات علني او را مرور 

مي كنيم:
»حزب رستاخيز كوشش دارد تا مقامات و مردم 
را به طور مساوي به اهميت اين فرمان و اجراي 
صحيح آن متوجه سازد و از سوي ديگر روحيه 

عمومي را براي اجراي فرمان مساعدتر كند... «
و در جاي ديگر مي گويد:

»وقتي نخس��ت وزير و دبيركل حزب يک نفر 
اس��ت، اين معني را دارد كه در سطح استان ها 
نيز تمام دس��تگاه هاي اجرايي در خدمت اين 
حزب هس��تند. اگر كساني هس��تند كه حزبي 
فکر نمي كنند، بايد بدانند كه آينده اي در اين 
مملکت نخواهند داشت و بايد به فکر خودشان 
باش��ند زيرا موقعيت كنوني كش��ور ما ايجاب 
مي كند كه همه آحاد ملت اي��ران، حزبي فکر 
كنند. اگر كس��ي مي خواهد در اي��ن مملکت 
مسئوليتي داشته باشد و در نظام مملکتي مؤثر 

باشد، بايد حتماً عضو حزب باشد. . . «
با اوج گي��ري جنبش انقالبي و اس��المي مردم 
ايران، بستر س��رنگوني كابينه آموزگار فراهم 
شد و دولت وي پس از حدود يک سال و 20 روز 
در پنجم ش��هريور 1357 سقوط كرد. روز بعد 
به دنبال اس��تعفاي آموزگار و وزرايش، تقريباً 
تمام مس��ئوالن سرش��ناس حزب رستاخيز از 
تش��کيالت كناره گيري كردند و در نتيجه در 
9 مه��ر 1357 حزب پ��س از 1308 روز كه از 
تشکيل آن مي گذشت متالشي و منحل گرديد. 
سرنوشت تشکل و حزب شاه شناخته و بريده از 
ملت)رستاخيز( جز اين نبود كه 1308 روز پس 
از تشکيل اينچنين به ذلت بيفتد و به بايگاني 

تاريخ سپرده شود. 
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همايون كه از اي�ام نوجواني و جواني 
تش�نه قدرت، مق�ام و س�رمايه بود، 
با ش�ناخت كاف�ي چ�اره را در پيوند 
با بي�وه خان�واده زاه�دي مي ديد. به 
راستي همايون 43 س�اله چرا بايد با 
بيوه اي 40 س�اله ك�ه داراي دو فرزند 
21 و 12 س�اله است وصلت  كند؟ هما، 
زن متمول�ي ب�ود و خان�ه مجللي در 
صاحبقرانيه داش�ت. از خان�واده اي 
سرشناس كه محمدرضا پهلوي تاج و 
تخت خود را در روزگار بحراني مرداد 
1332 مدي�ون زاهدي پ�در مي داند


