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فرهاد نیکوخواه

چرا روزنامه اطالعات
درب��اره دليل چ��اپ اين مقاله در روزنامه اطالعات هم اطالع روش��ن
و متقن��ي وجود ندارد .برخي رقابت و دش��مني ش��خصي همايون -وزير
اطالعات -با مديرمس��ئول اين روزنامه را دليل آن دانستهاند .برخي ديگر
هم انتش��ار اي��ن مقاله را در روزنامه اطالع��ات ،تصادفي بيش نميدانند.
گويا علي باس��تاني ،از دس��تاندركاران امور آن روزنامه در روز برگزاري
كنگره فوقالعاده حزب رس��تاخيز در آن مراسم حضور داشته و همايون

داریوش همایون در کنگره حزب رستاخیز

مقاله «ايران و استعمار سرخ و سياه»
ك��ه حاوي مطالب بس��يار تن��د ،زننده و
توهينآميز نس��بت به امام خميني بود،
در روز ش��نبه  17دي  1356در صفح��ه
 7روزنام��ه اطالع��ات ب��ه چاپ رس��يد.
عليالظاه��ر براس��اس اس��ناد و مداركي
كه س��اواك در اختي��ار وزارت دربار قرار
داده ب��ود ،اي��ن مقال��ه در آن وزارتخانه
تدوين شد.
گويا متن نخستين اين مقاله ماليمتر
مظفر شاهدي
از آن بود كه شاه را راضي كند و به همين
دلي��ل بار ديگر لحن و محتواي آن تندتر
و توهينآميزتر از همان كه چاپ ش��د تهيه ش��د .همچنان كه ش��واهد
موجود نش��ان ميدهد اين مقاله در پاكتي ممهور به مهر وزارت دربار و
در روز چهارش��نبه  14دي  1356در جري��ان برگزاري كنگره فوقالعاده
حزب رستاخيز از سوي فرستاده هويدا و وزارت دربار در اختيار داريوش
هماي��ون ،وزير وقت اطالع��ات و جهانگردي و قائم مق��ام دبيركل حزب
رس��تاخيز نهاده شده بود تا در اولين فرصت ،ترتيب چاپ و انتشار آن را
(احتماالً) در همان روزنامه اطالعات بدهد.
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«استعمار سرخ و سياه» را چه كسي نوشته بود؟
پاس��خ اين سؤال را فقط يك نفر ميتواند بدهد و آن فرهاد نيكوخواه
اس��ت و بس .م��ن حتي ش��خصاً از داريوش همايون در مورد نويس��نده
مقال��ه پرسوجو كردم و همايون هم از نويس��نده مقاله اظهار بياطالعي
كرد و گفت :هويدا در محل كنگره حزب رس��تاخيز پاكت سربسته را به
م��ن داد تا به نمايندگان مطبوع��ات بدهم .من پاكت مربوط به آيندگان
را در جي��ب خودم گذاش��تم و پاكت كيهان را به امي��ر طاهري و پاكت
مربوط به روزنامه اطالعات را به علي باس��تاني دادم .هويدا آن روز چند
ب��ار به م��ن تأكيد كرد كه مطل��ب بايد فردا در روزنام��ه اطالعات حتماً
چاپ شود>...
جي .بي .لمبراكيس ،از اعضاي سفارت امريكا در تهران در گزارشي كه
در تاريخ  19مهر  11 /1357اكتبر  1978درباره مالقات و گفتوگويش
با س��يدمهدي پيراس��ته از رجال و كارگزاران رژيم پهل��وي براي وزارت
خارج��ه دولت متبوعش در واش��نگتن ميفرس��تد ،از ق��ول اين مهدي
پيراس��ته كه نام واقعي نويس��نده مقاله «ايران و استعمار سرخ و سياه»
را به او گفته بود ،مينويس��د« :او [پيراسته] حماقتي را كه با درج مقاله
اطالع��ات در ژانوي��ه 7( 1978دي  )1356در حمله ب��ه [امام] خميني
انجام شده بود ،مطرح كرد.
او ب��اور نميك��رد كه من ندانم نويس��نده واقعي آن مقاله چه كس��ي
بود و گفت كه «كاخوده» آن را نوش��ته و هوي��دا در محضر همايون آن
را تصحي��ح كرده بود ».تردي��دي وجود ندارد كه اي��ن لمبراكيس تلفظ
نام نيكوخواه را اش��تباه ش��نيده ي��ا به غلط در خاطر س��پرده و بعد هم
ب��ا واژه نامأن��وس و بدون معناي «كاخ��وده» آن را تايپ ك��رده و براي
وزارت خارجه آن كشور فرستاده است .در متن انگليسي سند مذكور واژه
كاخوده به صورت « »Kakhoudehنوش��ته ش��ده است كه ميتوان به
طور قريب به يقين گفت كه اين واژه اش��تباه شنيده شده واژه نيكوخواه
« »Nikoukhahبوده است.

مقاله «ايران و استعمار سرخ و سياه» چگونه تهيه شد؟
احمد رشيدي مطلق كيست؟

با دريافت اين مقاله (عليالظاهر س��ر به مهر) و بدون آن كه از محتواي
آن اطالعي داش��ته باشد ،به صرف آن كه شنيده بود دستور نخست وزير
(دكتر آموزگار) است تا فوراً و حتماً در نشريات چاپ و منتشر شود ،باعث
ش��ده بود تا با ديدن باس��تاني فوراً پاكت مذكور را در اختيار او قرار دهد
و از او بخواه��د تا در اولين فرصت مقال��ه را در روزنامه اطالعات چاپ و
منتشر كند .جمشيد آموزگار ،نخست وزير هم كه دستور چاپ اين مقاله
را داده ب��ود ،عليالظاهر از متن آن آگاهي نداش��ت و به صرف اين كه از
طريق وزارت دربار به او گفته شده بود دستور اكيد شاه است تا اين مقاله
در اولين فرصت در روزنامه يا نش��ريات چاپ ش��ود ،پاكت را همان گونه
سربسته و سر به مهر به وزير اطالعاتش سپرده بود.
داري��وش همايون هم ك��ه تا مدتها مته��م بود خ��ود مقاله مذكور
را نوش��ته و در روزنام��ه اطالع��ات به چاپ رس��انده اس��ت ،همواره اين
موض��وع را تكذيب ك��رده اما برخ��ي معتقدند همايون اگ��ر از محتواي
زنن��ده و توهينآمي��ز آگاهي نميداش��ت ،ميتوانس��ت آن را براي چاپ
به روزنامه آيندگان بس��پارد كه خود س��الياني طوالني مديرمس��ئول آن
ب��ود يا اين ك��ه در اختيار روزنامه «رس��تاخيز» ارگان حزب رس��تاخيز
ق��رار دهد كه باز هم خود قائم مقام دبي��ركل اين حزب بود .با اين حال
تصمي��م نهايي گرفته ش��ده بود و باي��د اين مقال��ه در روزنامه اطالعات
منتشر ميشد.
وقتي قائ��م مقام مديرمس��ئول روزنامه اطالعات( ،احمد ش��هيدي)،
پس از آگاهي از متن بس��يار زنن��ده و توهينآميز مقاله با همايون (وزير
اطالعات) تماس گرفت و تبعات س��وء و ناگوار آن را يادآور شد ،همايون
تأكي��د كرد ك��ه اين روزنامه چ��ارهاي جز چاپ اين مقاله ن��دارد و گويا
گفته بود« :در صورتي كه مقاله در روزنامه اطالعات چاپ نش��ود ،ما آن
را بر سر ش��ما خراب خواهيم كرد ».عليالظاهر جمشيد آموزگار هم كه
بعدها چاپ و انتش��ار اين مقاله تحريكآميز و سرنوشتس��از در روزنامه
اطالعات را محصول دش��مني هويدا با خ��ود ميداند ،چيزي از محتواي
آن نميدانست.
چه کسانی از محتوای مقاله خبر داشتند
گفته ش��ده اس��ت كه در آن مقطع جز ش��اه ،هويدا و نويسنده مقاله،
كس ديگري از محتواي آن اطالعي نداشت .محتواي مقاله به حدي تند
و توهينآميز بود كه حسين بني احمد جهت سلب مسئوليت از خود ،به
مجرد آگاهي از محتواي آن ،از سمت خود در آن روزنامه استعفا كرد.
بدي��ن ترتيب در اي��ن ميان يك موضوع از همان زمان كام ً
ال آش��كار
و انكارناپذير بود و آن اين كه مقاله «ايران و اس��تعمار س��رخ و سياه» از
وزارت دربار و دفتر مطبوعاتي هويدا نش��أت گرفته است و مسئوالن امر
در روزنام��ه اطالعات هم به مجرد اطالع از متن و محتواي آن ،بش��دت
نگران ش��ده و به درستي عواقب سوء بسياري را براي آن (پس از انتشار)
پيشبيني ميكردند.
محمد حيدري از گروه س��ردبيري روزنامه اطالع��ات كه گويا هنگام
رسيدن مقاله مذكور به روزنامه بيمار بود و در منزل به سر ميبرد ،بعدها
در خاطراتش در اين باره چنين نوش��ته اس��ت« :عصر احمدرضا دريایي
متص��دي اجراي��ي صفحات داخلي روزنامه با صدايي ل��رزان و پراندوه به
احوالپرسي من پاسخ داد .به شوخي گفتم :كشتيهايت غرق شده؟ گفت:
نه همهمان به دردس��ر افتادهاي��م ...از وزارت اطالعات نامهاي آوردهاند و
اصرار دارند همين فردا چاپ شود.
گم��ان كردم از همان نامههاي معمولي اس��ت كه وزارت اطالعات در
دوران اختناقآمي��ز چاپ آنها را همواره ب��ه مطبوعات تحميل ميكرد و
البته غالباً موضوعاتي بود كه چاپ آنها ،خواننده آگاه را متوجه طرز تفكر
و مديريت بس��يار ابتدايي و پيش پا افتاده و خندهآور مسئوالن تبليغاتي
مملك��ت ميكرد .بدين لحاظ بود كه گفتم :چه ميش��ود ك��رد ...ما كه
پوستمان كلفت شده است.
مطل��ب را در يك��ي از صفحات��ي كه كمت��ر مورد توجه اس��ت و الي
آگهيها گم و گور كن .گفت :اين دفعه موضوع فرق ميكند ،گفتم« :من
100درصد مخالف چاپ نامه هس��تم ...بگذار با س��ردبير روزنامه صحبت
كنم و بعد بگويم چه بايد كرد .گفت :سردبير روزنامه استعفا كرده است.
االن روزنامه بي س��ردبير اس��ت .تهديد كردهاند كه نامه حتماً بايد چاپ
شود ،گفتم :حاال كه كسي در روزنامه نيست ،من موظفم مانع انتشار اين
نامه بش��وم ولو آن كه فردا به دارم بكش��ند و بعد به شوخي گفتم :من تا
حاال غذاي زندان را نخوردهام ...به امتحان كردنش ميارزد.
مقاله باید منتشر شود
البت��ه فكر ميكردم رونوش��ت اين نامه مجعول ب��ه روزنامههاي ديگر
هم داده ش��ده و آنه��ا هم چنين مقاومت��ي را كردهاند ،اما دلخوش��يام
دي��ري نپاييد ،چرا كه همكارم تلف��ن كرد و گفت «فالني نامه بايد چاپ

ام�روز ديگر موض�وع مقاله «ايران و اس�تعمار س�رخ و
س�ياه» و جايگاه آن به عنوان يك نقط�ه عطف تأثيرگذار
در ش�تاب گرفتن يكباره تح�والت و تحركات انقالبي مردم
ايران بر ضد رژيم پهلوي بر آگاهان به امور پوشيده نيست.
اين مقاله كه حاوي مطالب بس�يار تند ،زننده و توهينآميز
نسبت به امام خميني(ره) بود ،در روز 17دي  1356در صفحه
 7روزنامه اطالعات به چاپ رس�يد .گفته شده كه حمالت و

انتقادات شديداللحن امام خميني(ره) به رژيم پهلوي ،شاه
را بر آن داش�ته بود تا پ�س از مذاكراتش با كارتر و حصول
اطمينان از حمايت او ،به ساواك و وزارت دربار دستور دهد
مقاله شديداللحن و توهينآميزي نسبت به امام خميني(ره)
نوشته ش�ده و در يك روزنام ه كثيراالنتش�ار منتشر شود.
مظفر شاهدي پژوهشگر تاريخ معاصر طي يادداشتي به روند
تهيه و انتشار اين مقاله در روزنامه اطالعات پرداخته است.

چکیده مقاله
وقتي قائم مقام مديرمس�ئول روزنامه اطالعات ،پس از آگاهي از متن توهينآميز مقاله با همايون ،وزير اطالعات تماس
گرفت و تبعات سوء و ناگوار آن را يادآور شد ،همايون تأكيد كرد كه اين روزنامه چارهاي جز چاپ مقاله ندارد.
گفته شده است كه در آن مقطع جز شاه ،هويدا و نويسنده مقاله ،كس ديگري از محتواي آن اطالعي نداشت .محتواي
مقاله به حدي توهينآميز بود كه حسين بني احمد جهت سلب مسئوليت از خود ،به مجرد آگاهي از محتواي آن ،از سمت
خود در روزنامه استعفا كرد.
محمد حيدري از گروه سردبيري وقت روزنامه اطالعات در خاطراتش مينويسد :به متصدي اجرايي صفحات داخلي روزنامه
گفتم« :من صددرصد مخالف انتش�ار مقاله هس�تم ...بگذار با سردبير روزنامه صحبت كنم و بعد بگويم چه بايد كرد .گفت:
سردبير روزنامه استعفا كرده است».
همايون به عنوان قائم مقام حزب رستاخيز ميتوانست اين نامه را همزمان با روزنامه خودش در روزنامه ارگان حزب چاپ
كند ،آن هم بيآن كه با مقاومت امثال من ناچيز روبهرو شود .پس چرا قرعه به نام روزنامه اطالعات افتاد؟
اردش�ير زاهدي كه س�فير ايران در واشنگتن بود ،در خاطراتش صراحت ًا اذعان ميكند كه نويسنده و تهيهكننده مقاله،
مشاور هويدا در وزارت دربار بوده و زاهدي او را به خاطر انتشار اين مقاله تحريكآميز مورد سرزنش قرار داده است.
انتخاب روزنامه اطالعات براي چاپ مطلب ،بيشتر به اين سبب بود كه تصور ميكردند روزنامه اطالعات در ميان روحانيت
و محافل بُرد بيشتري دارد و اگر آنجا چاپ شود ،تأثير بيشتري به جا خواهد گذاشت.

بشود ...ش��رح و تفصيل نميدهم ».وقتي نااميد ش��دم و دريافتم كاري
از هيچ كس س��اخته نيس��ت و اگر مث ً
ال مدير روزنامه هم در دس��ترس
باش��د و موافقت كند به خاطر احتراز از چاپ اين نامه از انتش��ار روزنامه
جلوگي��ري كني��م ،يعني چن��د روز روزنام��ه ندهيم ،باز خود دس��تگاه
سانس��ور روزنام��ه را بي آن ك��ه آب از آب تكان بخورد ،منتش��ر خواهد
ك��رد .ل��ذا گفتم :پس بي��ا و زيركي كن .نام��ه را از صفح��ه اول بخش
نيازمنديها ،البهالي بيخوانندهترين آگهيها ش��روع كن و هر پاراگراف
را در ي��ك صفح��ه بگذار و بنوي��س بقيه در صفحه بع��د و اين وضع را
تكرار كن تا نامه تمام ش��ود .تيتر مطلب را هم  12س��ياه (كوچكترين
حروف تيتر) بگذار.
صبح ف��ردا عليرغم ادامه بيم��اري به روزنامه آمدم .وقتي چش��مم
به صفحات اليي افتاد ،چون صاعقهزدهها بر جايم خش��ك ش��دم .مقاله
عليرغ��م س��فارش و تأكيد من با حروف درش��ت داخ��ل كادر و جاي
مش��خص چاپ شده بود .ساعتي بعد فهميدم دستگاه سانسور احمدرضا
دريایي ،همكار مرا تحت كثيفترين نوع فشار وادار كرده است نامه را با
اين وضع مشخص چاپ كند...
نام��ه در زمان تصدي كس��ي بر وزارت اطالعات چاپ ش��د كه خود
روزنامهنويس��ي اس��ت قديمي و سياس��تمداري كهنهكار .او اگر آن نامه
را خدمتي به رژيم و مملكت ميدانس��ت ،پس چرا اين افتخار را نصيب
روزنامهاي نكرد كه خود بنيانگذار آن بوده و تا پيش از پوشيدن كسوت
وزارت رسماً مديريت آن را به عهده داشت>.
مسئولیت مقاله با کیست
ام��ا در آن روزگار آش��كار نش��د كه اي��ن احمد رش��يدي مطلق نام
مس��تعاري كه به عنوان نويس��نده مقاله «ايران و استعمار سرخ و سياه»
به مخاطبان ارائه ش��ده بود ،كيس��ت .با اين حال همين موضوع مستعار
بودن نام نويس��نده نش��ان ميداد كه مطلب تهيه ش��ده ميتواند تبعات
س��وء بسيار خطرناكي را متوجه نويسنده واقعي آن كند .اما بهرغم تمام
پردهپوشيها و احياناً رد گم كردنها و آدرس غلط دادنها ،خروج مقاله
از وزارت دربار و دفتر هويدا نش��ان ميداد كه قطعاً اين مطلب توس��ط
مس��ئوالن و دستاندركاران امور در دفتر او و مهمتر از همه آنان ،مشاور
هويدا ،فرهاد نيكوخواه تهيه ش��ده و او نميتواند از مس��ئوليت مشاركت
و احتم��االً هدايت تدوين و تنظيم اين مقاله ش��انه خالي كند .عدهاي از
دس��تاندركاران بعدها در خاطرات و نوشتههاي خود صراحتاً نوشتن و
حداق��ل مديري��ت و جهتدهي در تهيه و تدوين اي��ن مقاله موهن و در
عين حال سرنوشتس��از را به فرهاد نيكوخواه ،مشاور وقت هويدا نسبت
دادند .نويسنده و خبرنگار مطلعي از اهالي مطبوعات آن روزگار (اسكندر
دلدم) كه خود از نزديك ش��اهد ماجرا بوده ،بعدها در خاطراتش درباره

ي�ك موضوع از
هم�ان زم�ان
ً
كاملا آش�كار و
انكارناپذي�ر ب�ود و آن
اين كه مقاله «ايران و
استعمار سرخ و سياه»
از وزارت درب�ار و دفتر
مطبوعاتي هويدا نشأت
گرفته است

چند و چون اين مقاله و ترتيب تدوين و س��پس ارس��ال آن به روزنامه
اطالع��ات و چاپ و انتش��ار آن چنين نوش��ت < :اين مقال��ه احمقانه كه
سرنوش��ت مملكت را عوض كرد ،از توصيهه��اي يكي از همين نخبگان
فرهنگ��ي! و به قلم يكي از ماركسيس��تهاي مرتد بود! باز در اينجا بايد
كمي به عقب برگرديم.
قب� ً
لا گفتيم كه هويدا در دوران نخس��ت وزيري ،دار و دس��تهاي از
مطبوعاتيها را گرد خود جمع كرده بود كه كارش��ان اداره افكار عمومي
ب��ه نفع هوي��دا و محبوبالقلوب كردن او بود .هر ك��دام از اينها مجله يا
روزنامهاي را تيول ش��خصي خود ساخته و با گرفتن پولهاي بي حساب
از نخست وزيري ،زير علم هويدا سينه ميزدند.
حتي بعضي نظير لوش��اني را هويدا به زور بر مس��ند سردبيري مجله
خواندنيها نش��انده بود تا مطبوعات يكس��ره حامي او باشند .پس از آن
كه هويدا به وزارت دربار منصوب شد و آموزگار جاي او را گرفت ،هويدا
ضمن اسبابكشي به وزارت دربار ،عدهاي از اين جيرهخواران مطبوعاتي
را هم جزو جهیزيهاش با خود برد!
هويدا در مالقاتهاي مرتب روزانه با ش��اه ،موض��وع برپايي مجالس
يادب��ود و ع��زاداري براي فرزند ارش��د ام��ام خميني را ب��ا وي در ميان
ميگذارد .شاه هم كه از طريق گزارش های روزانه ساواك قب ً
ال در جريان
ق��رار گرفته بود ،با عصبانيت زي��اد از هويدا ميخواهد مطبوعات داخلي
حمالتي را عليه (امام) خميني و خانواده او شروع كنند تا از مطرح شدن
مجدد وي و بروز حوادثي ش��بيه حوادث  15خ��رداد  1342جلوگيري
گ��ردد .هوي��دا به تيم مطبوعاتي خود دس��تور تهيه مطالب��ي عليه امام
خمين��ي را صادر ميكند و در اول قرار نب��ود كه كار فقط با همين يك
مطلب «رش��يدي مطلق» تمام ش��ود .اما عكسالعمل شديدي كه نشان
داده شد ،موجب گرديد از خير تهيه وچاپ مطالب بعدي بگذرند!
دستور ویژه درباری
هويدا شخصاً اين مقاله را در يك پاكت سربسته و در جريان برگزاري
كنگره حزب رستاخيز به دست داريوش همايون ميدهد و به او ميگويد
بايد در اولين شماره روزنامه اطالعات چاپ شود .داريوش همايون ،قائم
مقام حزب رس��تاخيز و همچنين وزير اطالعات و در ضمن س��خنگوي
دول��ت هم ب��ود .هويدا مقالهاي را كه در دفتر مطبوعاتي او (به رياس��ت
فره��اد نيكوخواه) تهيه ش��ده بود ،در پاكت سربس��ته (با مهر و نش��ان
وزارت دربار شاهنش��اهي) ضمن كنگره حزب رستاخيز كه روز  16دي
م��اه  1356در س��الن  12هزار نفري مجموعه ورزش��ي آريامهر (آزادي
كنوني) برپا ش��ده بود ،به دس��ت داريوش هماي��ون ميدهد و ميگويد
اول در روزنام��ه اطالعات بعداً در س��اير نش��ريات چاپ ش��ود .دس��تور
اعليحضرت همايوني است>.

عبدالرضا هوشنگ مهدوي كه در آن روزگار آخرين سالهاي خدمتش
در وزارت امور خارجه را س��پري ميكرد ،فرهاد نيكوخواه را نويسنده آن
مقال��ه موهن ميداند .او بعدها در خاطراتش و با اش��اره به انتقادات تند
و صري��ح امام خميني از رژيم پهلوي (به دنبال درگذش��ت فرزندش��ان
آي��تاهلل س��يدمصطفي خمين��ي) و تبعات آن كه باعث خش��م و توأم با
نگراني ش��خص شاه ش��ده بود ،متذكر شد« :ش��اه ...به فرهاد نيكوخواه
مش��اور مطبوعاتي هويدا كه اكنون در دربار انجام وظيفه ميكرد ،دستور
داد مقاله مشهور استعمار سرخ و سياه را به امضاي مستعار بنويسد و در
آن ب��ه آيتاهلل خميني حمله كند .پس از پيروزي انقالب بس��ياري ادعا
كردن��د كه اين مقال��ه را داريوش همايون ،وزير اطالع��ات و جهانگردي
نوش��ته اس��ت .در حالي كه نگارنده كه نظير اين ماجرا را دو ماه پيش به
چشم ديده بود ،بدون اين كه احساسات موافقي به همايون داشته باشد،
يقين داش��ت همان طور كه وي ادع��ا ميكرد پاكت محتوي مقاله را كه
از وزارت دربار واصل ش��ده بود ،دربس��ته و نخوانده به خبرنگار اطالعات
داده بوده است».
مجي��د مه��ران ،ديپلماتي كه او ه��م همزمان با عبدالرضا هوش��نگ
مه��دوي در وزارت امور خارج��ه خدمت ميكرد ني��ز در خاطرات خود
ضمن ش��رحي درباره اختالفات هويدا و آموزگار ،مينويس��د« :شايع بود
فره��اد نيكوخواه معاون وزارت دربار تهيهكنن��ده اصلي آن متن بوده»...
به دنبال انتش��ار اين مقاله كه بحران سياسي گسترده و پايانناپذيري را
در كش��ور پي افكند ،جمشيد آموزگار نخست وزير وقت بر اين باور قرار
گرفت كه هويدا تعمداً ترتيب تهيه و انتشار آن مقاله را فراهم كرده است
تا با تشديد ناآراميهاي سياسي ،او در مقام نخست وزير نتواند بر اوضاع
كشور مسلط شود.
اردش��ير زاهدي هم كه در دوران ناآراميهاي سياسي و انقالبي مردم
اي��ران بر ضد رژيم پهلوي س��فير آن حكومت در واش��نگتن بود ،بعد در
خاطراتش صراحتاً اظهار داش��ت كه نويس��نده و تهيهكننده مقاله ،فرهاد
نيكوخواه مش��اور هوي��دا در وزارت دربار بوده اس��ت و او نيكوخواه را به
خاطر انتش��ار اين مقاله موهن و تحريكآميز مورد س��رزنش و انتقاد قرار
داده است.
احمدعلي مس��عود انصاري ،از وابس��تگان و نزدي��كان به دربار پهلوي
ك��ه به خاطر ارتباط بس��يار نزديكش با دربار و حاكميت از بس��ياري از
مس��ائل پي��دا و پنه��ان آن روزگار اطالع دقيق و جالب توجهي داش��ت
ني��ز در خاطرات خود به نقش دفت��ر مطبوعاتي هويدا و فرهاد نيكوخواه
در تهي��ه و انتش��ار آن مقال��ه صريح��اً اش��اره ميكند هر چن��د تحليل
مس��عود انصاري درباره انگيزه و دليل تهيه و تدوين و انتش��ار اين مقاله
سرنوشتس��از چندان با واقعيت امر قرين نيس��ت و ترديدي وجود ندارد
كه ش��خص شاه نقش قاطعتري داشته و اساساً به انگيزه نابخردانه حمله
به آيتاهلل امام خميني و طرفداران ايش��ان دس��تور تدوين و انتشار اين
مقاله را صادر كرده و ش��خص هويدا در اين ميان مجري خواس��ت ش��اه
بوده است.
فرهاد نيكوخواه کیست؟
نيكوخ��واه معاون  50س��اله وزارتخانه بود و از دانش��گاه تهران داراي
ليسانس علوم سياسي بود و خدماتش براي سلسله پهلوي سابقهاي دراز
داش��ت .وي قب ً
ال رئي��س روابط عمومي در بنياد پهل��وي و نيز برنامهريز
جش��نهاي  2هزار و  500ساله در تخت جمش��يد بود .ولي به هر حال
حمله انجام ش��ده ،نشانهاي از طرز فكر حكومت و نمايانگر اين بود كه از
پشتيباني آشكار يا تلويحي شاه برخوردار است.
بدي��ن ترتيب ترديدي باق��ي نميماند كه فرهاد نيكوخ��واه در تهيه،
تدوي��ن و تنظيم نهايي مقاله سرنوشتس��از «ايران و اس��تعمار س��رخ و
س��ياه» كه با نام نويسندهاي مس��تعار (احمد رشيدي مطلق) در صفحه
 7روزنامه اطالعات و در روز ش��نبه  17دي  1356چاپ و منتش��ر شده
و توفان��ي بر ض��د مجموعه رژيم پهلوي به راه انداخ��ت كه ديگر تمامي
نداش��ت ،نقش درجه اول و احياناً منحصر به فردي برعهده داش��ته است
و اگر هم بپذيريم كه س��اواك در تهيه مطالب خام اين مقاله ايفاي نقش
ك��رده و برخي ديگر از همكاران نيكوخ��واه در دفتر مطبوعاتي هويدا در
وزارت دربار هم در تدوين اين مقاله دس��ت داش��تهاند ،نقش اساس��ي و
محوري از آن همين فرهاد نيكوخواه بوده است.
اي��ن مقاله به عنوان ي��ك نقطه عطف ،تحركات انقالب��ي مردم ايران
را بر ضد رژيم پهلوي ش��دت بخش��يد و وارد مرحله بس��يار حس��اس و
سرنوشتس��ازي كرد كه ديگر تمامي نداش��ت و مقدر بود تا زمان نهايي
حاكميت پهلوي تداوم پيدا كند .داريوش همايون قبل از مرگش نوشتن
متن مقاله را به علي شعباني نسبت داده كه تحت هدايت فرهاد نيكوخواه
در دفتر مطبوعاتي هويدا در وزارت دربار فعاليت ميكرد.
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