٣٠/١٢/٢٠١٠
١

ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
قسمت دوم مصاحبه اقای فرھودی بااعليحضرت
درﺷﻠﻮﻏﻲ ﻛﺎﻓﻪ
اميرفيض  -حقوقدان
درقسمت اول نقد مصاحبه آقای فرھودی بااعليحضرت اشاره شد که باطرح سوالی ازجانب مصاحبه کننده مصاحبه
ريختگی نقد ،ترجيح داديم که گفتگوھائی که
ازمسيرعادی به قدری ت ّغــ ُير کشيده شد وماھم به منظور جلوگيری ازبھم
ِ
درشلوغی وتغ ّيرمطرح گرديده  ،دربخش ديگری که اکنون نوبت ان است بتحرير آيد.
ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ اﻏﺘﺸﺎش آورد
مصاحبه کننده ميگويد» :باھمه احترامی که برايتان قائل ھستم ،بسياری معتقدند که شمادراين سی سال فقط حرف زده
ايد وعمال ھيچ اقدام جسورانه ای نکرده ايد«
نشانگرح ِدعدم رضاي ِ
ت ازطرح چنين موردی بود فرمودند» :
سوال مزبور اعليحضرت راقدری متغـير ساخت وبالحنی که
ِ
مثال چی بپرم باچتروسط تبريزوازآنجا لشگرکشی کنيم به تھران منظوراين است«
مصاحبه کننده بال فاصله ميگويد» :مردم ميگويند چرارضاپھلوی نيامده مارانجات بدھد«
اعليحضرت باھمان حال قدری تالم ميفرمايند» :چه جوری ...آخربگوئيد فيل ھواکن آخريک جائی بايد يک مقداری
انتظارات واقع بينانه داشته باشيم«
****
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻮال واﻳﺮاد ﺑﻪ آن
سوال مصاحبه کننده درموقعيتی نبوده که سبب تالم
قبل ازاينکه به ادامه گفتگوبرسيم اين توضيح بنظر الزم است که
ِ
اعليحضرت بشود شخص اعليحضرت چند بار به اينکه تاکنون فقط حرف زده شده اشاره فرموده اند وحتی يک بارھم
گفتند که حرف زدن کافی است ازھرچه بوده ونبوده صحبت شده است حاال موقع عمل است ولی ھمانطور که اسناد
مبارزه نشان ميدھد ھمچنان حرف زدن ادامه داشته وبازارمصاحبه ھا درمقياس سال قبل بمراتب رونق بيشترداشته
است.
سوال مصاحبه کننده به مضمون اينکه چرارضاپھلوی نيامده مارانجات بدھد ،نقل قول مردم است که اعليحضرت ھم بااين
سوال کامال آشناھستند ازجمله درگفتگويی باھم ميھنان داخل کشور درتيرماه  ٧٩يک ايرانی ازسلماس پس از اظھار
مسرت ازگفتگوی بااعليحضرت گفت» :ازعاليجاب تقاضاميکنم مارازبدبختی نجات بدھيد ماآماده دستور عاليجناب ھستيم
دست اورامی بوسم« )راديوصدای ايران(
اعليحضرت درمصاحبه باروزنامه داالس مورنيينگ استار مندرج درکيھان لندن  ٨٠۶ميفرمايند» :ھرروز انتطارات
مردم ازمن زياد ترميشود«
اين شواھد نشان ميدھد که مطلب مصاحبه کننده ازجامعيت وحقيقت برخورداربوده است.
اعليحضرت بابيان اين واقعيت که» :انسان ازخودش خجالت ميکشد که کاری برای نجات کشورش نکرده است« ويا
آنجا که درمصاحبه احمد احرار ميفرمايند» :بايد ديد که مابادادن اينھمه قربانی و تحمل اين ھمه زحمات ،چه نتيجه ای

٣٠/١٢/٢٠١٠
٢

گرفته ايم آيا اين شخاص جانشان رافداکردند برای اينکه ما ھمانجا که  ١۵يا ٢٠پيش بوديم ايستاده باشيم وقدمی جلو
نيامده بلکه چند قدم ھم عقب رفته باشيم ،کارنامه مبارزه رانميتوان يک کار مثبت ارزيابی کرد« نشان ميدھد که ايشان
قبول دارند که کاری برای نجات ايران نشده وھمانطورھم که ميدانيم ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﺣﺮف ومردم
ايران ھم انتظار عمل ازاعليحضرت دارند نه حرف کما اينکه شخص اعليحضرت فرمودند» :مردم ايران به اين حرفھائی
که مادرخارج ميزنيم اھميتی نميدھند آنھا ميخواھند به ببينند کی ميايد وآنھارانجات ميدھد من دارم بھشون
ميگم من ھستم.
عبارت »کی ميايد وآنھارانجات ميدھد« فعل است نه حرف اگرخواسته شود که باب شھامت رادرسخن گفتن ،مقام
بدھيم الب ّد ازمالحظه اين ديدگاه ھستيم که اعليحضرت درپاره ای ازبيانات واعالميه ھايشان بسيارھم رشادت وتھور
داشته اند ازآن جمله است درپيام ٢٢خرداد سال جاری که به رژيم اسالمی التيماتوم واتمام حجت کردند که »بس است
کشتاروخفقان کناربرويد« ويادرسالھای نخست مبارزه »کاری نکنيد که مجبورشويم تاآخرتان راازبين ببريم« افراد
ديگری ھم بااعالميه ھای خودشان نھايت شجاعت وتھور رانشان دادند ازجمله حسن نزيه درسال ٧٩اخطاری برای ۵
مقام اول جمھوری اسالمی فرستاد که فورا جمھوری اسالمی رامنحل واال باقيام مردم مواجه ميشوند )مشروح پيام
درسنگر ١۵مرداد  (١٣٧٩ولی اين راميگويند >رجزخوانی پشت ديوار< نه شھامت زيرا شھامت زائيده عمل است نه
حرف ،ورجز مقدمه حمله وعمل است.
دانتون ميگويد» :بايد دشمن رامرعوب ساخت برای ازبين بردن دشمن به سه چيز نيازاست اول جرأت ،دوم جرأت
وسوم جرأت« جرات درحرف ھم الزم است ولی اگرتوام باعمل نباشد الف است.
روانشناسان عقيده دارند کسانی که زيادحرف ميزنند معتقد به عمل نيستند ،خانم اولبرايت وزيرخارجه آقای کلينتون ھم
گفته است» :رھبرانيکه حرف ميزنند مردعمل نيستند«.
علت اين پديده رادرضرب المثل معروف خودمان ميتوان يافت که ميگويد» :وصف العيش نصف العيش« انسان وقتی
درموضوعی زيادصحبت کرد )عيش به معنای زندگی است( لذت تصنعی آن کار ،که ازحرف ايجادميشود ،شخص را تا
حدودی راضی ميسازد وديگرپيگير عمل به آن نميشود.
اﻣﺎ اﻳﺮاد ﺑﻪ ﺳﻮال
نفس سوال است اين است:
ايرادی که متوجه
ِ


اعليحضرت مصرانه عقيده دارندکه» :جنبش بدون پشتيبانی ودخالت جامعه بين المللی موفق نخواھد شد«
بنابراين :

نجات ايران چه نيازی به شھام ِ
ت اعليحضرت دارد شھامت رابايد ازجامعه جھانی خواست واينجاست که ميرساند
مصاحبه کننده محترم ،به ديدگاھھای اعليحضرت احاطه کامل نداشته است.




اعليحضرت دراين مصاحبه بعنوان يک شھروند عادی شرکت داشته اند ومصاحبه کننده ھم به اين موقعي ِ
ت
غيرواقعی ايشان صحه گذاشته است دراينحال ،درکدام قانون وياسنت ،يک شھروند تکليفِ ابراز شجاعت دارد
وکدام قانون وياشرع تکليفی سياسی برای شھروندان جزاطاعت از حکومت رامقررکرده است؟
انتظارات وخواست مردم که بوسيله مصاحبه کننده عنوان شده دررابطه باباورھويتی وتاريخی اعليحضرت
رضاشاه دوم است نه رضاپھلوی وچنين سوالی که »چرارضاپھلوی برای نجات ما اقدام نميکند« درغالب از
مصاحبه ھائی که ايرانيان داخل کشورھم پرسش کننده بوده اند وجوددارد واين امرگواه آن است که مردم داخل
کشور اگر چنين انتظاروياايرادی رابه ايشان دارند دررابطه باموقعيت وليعھدی وسپس سوگند سلطنت است واال
چرا چنين انتظاروياانتقادی رانسبت به سايرايرانيان مدعی رھبری درخارج ندارند )اعليحضرت به اين موقعيت
استثنائی وانتطار انحصاری مردم ازايشان درکتاب اخيرشان اشاره فرموده اند(
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اعليحضرت به عمل ،عقيده قاطعی ندارند ودرسابق ھم توصيه ديالک رافرموده اند متن توصيه ايشان چنين
است »اقدام موثری که ميتواند به کمک ھم ميھنان داخل کشورمنجرشود ايجاديک زمينه بحث وديالگ است«
)مصاحبه بارسانه ھای گروھی صدای ايران سال  (٧٧وتاکيدايشان به اينکه »ھرچه اصرارکنيد نه رھبری
ميکنم ونه کسی راانتخاب ميکنم« نشانی است از عدم عالقه به بخشی ازمبارزه که جنبه عملی ومادی داشته
باشد
مصاحبه کننده مالحظه داشته تاآنجاکه اعليحضرت درخواست وکالت ازايرانيان دارند ،موضوع وکالت را
درعبارت »ازطرف ما ُبرو اين حرف رابزن رضا پھلوی« محدودبه حرف ميسازند ،يعنی ديدگاھشان به حرف
است نه عمل واال موضوع وکالت درخواستی را نجات ايران عنوان ميکردند.
اعليحضرت درھمين مصاحبه ميفرمايند» :صورت مسئله رامن اينطورمطرح ميکنم ،آينده مملکت بدست مردم
ايران است ،نوع نظام سياسی آنھم بدست مردم است ،تعيين تکليف رضاپھلوی ھم بامردم است«........
خوب ،خواننده محترم بفرمائيد درحل اين معادله نجات ايران بامردم است يابارضا پھلوی؟ که مصاحبه کننده
فصل شھامت رامطرح ميکند ،اعليحضرت درصورت مسئله ای که خودشان ترسيم کرده اند وآنراجايگزين
قانون اساسی وسنت وفرھنگ ايرانی ساخته اند تکليف خودشان را فقط کمک به حل صورت مسئله فرموده اند
و کمک ھم امری نسبی است وحتمانبايد جنبه عملی داشته باشد که به شھامت محتاج گردد.

ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺣﺎﺷﻴﻪ -طرح صورت مسئله دربيانات اعليحضرت اين مختصر گفتگورامجاز ميسازد.
انسان ھا بمناسبت اينکه جزءاجتماع سياسی ھستند نميتوانند خارج از حقوق عمومی حاکم برجامعه ايکه به آن وابسته
ھستند فعاليت سياسی کنند ونميتوانند به ميل خودشان صورت مسئله ای برای فعاليت سياسی جامعه تھيه کنند فقط حق
دارند برای امورشخصی خودشان صورت مسئله تنظيم کنند آنھم به شرطی که مخالف قانون نباشد صورت مسئله ای که
ميتواند درجوامع ،مشروعيت وحقانيت ومحترم شناخته شود ،صورت مسئله ای است که ازقانون وياشرع وياسنت
ديرينه وپايدار پشتوانه داشته باشد .صورت مسئله ای که اعليحضرت به آن اشاره فرموده اند فاقد مشروعيت قانونی
قانون اساسی مشروطيت وسنت  ٢۵٠٠ساله سلطنت است وصورت مسئله ای که فاقد ارکان الزم باشد آن صورت
مسئله قابل حل نيست کمااينکه سی سال است صورت مسئله ای که شخص اعليحضرت مبتکرآنند بوسيله خودشان ھم
حل شدنی نبوده است ) پايان حاشيه(


اعليحضرت درھمين مصاحبه ميفرمايند »کسانيکه واقعا مرادرک کرده اندواقعا مشکلی ندارند بامن و
باراھکاری که من اتخاذ ميکنم برای اينکه نه ازمن انتظاردارند که بيايم اعالم رھبری کنم ويا ازحاال بيايم و
بگويم ميخواھم فالن کاره بشوم« .اين چنين طرز تفکری ميتواند مختص کسی باشد که ازکارعملی وقبول
مسئوليت گريزان باشد.

ﺣﺎﺷﻴﻪ  -فراموش نشود که اعليحضرت تاکنون چند باراعالم قبول رھبری فرموده اند وباتوجه به فرمايش اخيرشان که
درباال مستند قرارگرفت مثل اين است که اعليحضرت باخودشان مشکل دارند.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ميتوان از گفتگوی مصاحبه کننده بااعليحضرت اين نتيجه را گرفت که مصاحبه کننده به موضع فکری واعتقادی
اعليحضرت آشنائی کامل نداشته که باطرح چنان سواالتی مخالف باموضع فکری ايشان ،سبب تالم ّ
وتغيرشده است.
برگرديم به کافه شلوغ ،پريدن باچتر وھواکردن فيل برای اتصال موضوع وتعلق بحث.
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عين سوال وجوابی که موجب تغـ ُيروآشفتگی مصاحبه شد مجددا به اينجا آورده ميشود .مصاحبه کننده ميگويد »بسياری
معتقدند که شمادراين سی سال فقط حرف زده ايد وعمل متھورانه واقدام جسورانه ای نکرده ايد – ايرانيھا ميگويند چرا
رضاپھلوی نيامده مارانجات بدھد«
پاسخ اعليحضرت که نقد رامتوجه ميسازد چنين است ميفرمايند:
»مثال چی بپرم باچتروسط تبريز وازآنجالشکرکشی کنم به تھران منظوراين است – چه جوری بيايم ايرانی ھارانجات
بدھم آخر بگوئيد فيل ھواکن آخريک جائی بايد يک انتظارات واقع بينانه داشته باشيم .من دارم راھکارراارائه ميدھم که
بايد به صورت دستجمعی به نتيجه برسد«
مصاحبه کننده وارد شده وميگويد» :آياشمافکرميکنيداين حکومت بااين حرفھاکنارميرود خيلی ھافکرميکنند که اين
حکومت باتمام حکومتھافرق دارد«.
اعليحضرت» :من دارم فقط يک پيشنھاد ميدھم مردم حق دارند نظرمرارد کنند ،بگويند خيرماميخواھيم لشگرکشی کنيم
تفنگ بگيريم وھرچه پاسداروآخوند است بکشيم من ميگويم مبارکتان باشد  ٧نسل ديگرھمينطور دورباطل انتقام جوئی
رابکشيد«
مصاحبه کننده ميگويد» :اين کاربردی که ارائه ميدھيد بردی ندارد  ٣١سال ھم گذشت«
اعليحضرت ميفرمايند» :يک شبه که نميشود ،شماخيال ميکنيد من عجله ندارم ولی من وظيفه دارم برای يک برخورد
عقالنی ويک آگاھيھائی که ازشرائط جھانی دارم واينکه چه چيزھائی ميسرھست ونيست «.....
****
اجزه فرمائيد نقداين قسمت ازمصاحبه که درفوق آورده شده بايک مقدمه شروع بشود.
ھرکاروعملی که انسان انجام ميدھد اگر درچارچوب قانون وياشرع نباشد ناظر به ايراد ھست ،زيرا آن کاروتصميم برپايه
نظر است ونظر الزم االتباع نيست وقتی نظر الزم االتباع ميشود که زيربنای آن قانون ويانظردھنده آن ،مجری قانون
باشد.
مشکل دراين مصاحبه وھمچنين درسايرمصاحبه ھای اعليحضرت وحتی کتابشان اين است که اعليحضرت خودرامقيد به
تعارض مشھود وگاه
نص وقانون نميدانند وھرچه ميفرمايند برپايه نظراست ،وبھمين دليل است که درنظرات وبياناتشان
ِ
غير قابل انتظار بوجود آمده است واين مشکل ،وقتی ايجاد ھيجان وناراحتی ميکند که مردم ايران بمناسبت يک باور
طبيعی ھويت وتداوم سلطنت ميدانند وچون آن تکاليفی راکه متصدی
تاريخی وفرھنگی اعليحضرت رامقيد به قانون
ِ
سلطنت دارد ومردم با آن آشنا ومنتظرند نمی بينند برخی تصورات وتالمات پيش آمده که بخش کوچکی ازآنرادرھمين
مصاحبه مالحظه داريد.
واﻣـــــــﺎﺑﻌﺪ
تمام راھکارھائی که اعليحضرت نشان ميدھند ,دلسوزی ھائی که برای ايران وايرانی دارند ھمه وھمه صدقه محسوب
ميشود نه تکليف صدقه دادن خوبست ولی جای ماليات که تکليف است را نميگيرد تکليفی که نص وقانون وسنت ايرانی
برای ايشان مقررکرده ،فيل ھواکردن نيست ،وآنجاکه ميفرمايند »چه جوری بيايم ايران رانجات بدھم – يک جابايد
انتظارات واقع بينانه باشد« ھمه آنھا درھمان تکليفی است که نص ،اجرای آنرامحول اعليحضرت کرده است ،محول
کرده است ،به اين معنی نيست که يک تنه ھمه آن تکاليف راانجام دھند انتقال مشروعيت قانونی وسنتی خود به افراد
برای نجات مردم وکشوراست اين راميگويند تشکيل دولت موقت که سی سال است مورد درخواست وکليد مشروع و
قانونی وآشنای ملت ايران است .اگراعليحضرت فيل ھم ھواکنند چون درراستای قانون ونص آشنای مردم نيست ھيچ
واکنش مثبتی نخواھد داشت شايدھم باعث سخريه گردد ولی ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺒﺎرزه درزﻣﻴﻨﻪ
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ﻫﺎي آﺷﻨﺎي ﻣﺮدم وﻓﺮوغ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ اﻧﺼﺎف ﺧﻮﺑﺴﺖ ،ا اﮔﺮ ﺑﻴﺴﺖ وﭼﻨﺪﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﻟﺰوم
ﺗﺸﻜﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻬﻢ آﺑﺎن ﺧﻮد وﻓﺎدارﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮوز اﺛﺮي از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﺒﻮد.
ﭼﺘﺮﻧﺠﺎت
قاطع توقع وانتظارمردم است
تشبيه موقعيت خودشان دررابطه باانتظارات مردم به چترنجات با آنکه بنظر اعليحضرت
ِ
ولی تشبيه کامال باسابقه است باتفاق ميخوانيم.
 ....دراوايل ژانويه سال) ١٩۴٢ژان مولن( رئيس پليس سابق باسمت وعنوان نماينده کل ژنرال دوگل درمنطقه جنوب
فرانسه باچترنجات فرود آمد ودرنتيجه اقدامات اوبود که اتحاد ويگانگی فوق العاده ای بين سازمان ھای مقاومت
طرفداردوگل بوجود آمد )جنبش ھای مخفی دراروپا (١٢٩
مالحظه ميفرمائيد؛ مارشال دوگل خودش باچترنجات درجنوب فرانسه پياده نشد يک افسرفرانسوی باسمت وعنوان
نماينده کل دوگل به اين کارمبادرت کرد وموفق ھم شد.
اعليحضرت يادشان ھست که شادروان سپھبد امجدی برای حرک به ايران درخواست سمت ونمايندگی ازاعليحضرت
راداشت؟ ما امثال ژان مولن داشتيم ولی دوگل نداشتيم.
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﺳﺘﺠﻤﻌﻲ
چنانکه مالحظه کرديد اعليحضرت راھکارھای مورد نظرشان رابه صورت دستجمعی قابل اجراميدانند.
درحالی که ميدانند کاردستجمعی درفرھنگ ماايرانيان معمول وشناخته شده نيست .خودايشان درمصاحبه با احمد احرار
در سال  ٢٠٠٠ميفرمايند» :به دالئل مختلف ھماھنگی گروھا آنطورکه بايد وشايد موفقيت پيدا نکرد ،موانعی پيش آمد
بطورکلی ھمان مشکالتی بود که جامعه ما گرفتار آنست .اصل فکربد نبود ولی مرحله اجرای آن ،آن طور که
انتظارداشتم اگرپيش نرفت شايد علتش ساده انگاری من بود واعتقاد زيادی که به پيشرفت کارھا ازطريق دمکراسی
داشتم«
معقول وقابل دفاع نيست که انسان با آنچه درک واذعان دارد پس از  ١١سال راھکاری راارائه بدھد که تجربه تلخ
گذشته پيوست آن باشد ھيبت اين مسئله بيشتر به بھانه نزديک است.
ﻋﺠﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ
چقدر قبول اين واقعيت که ما ھمواره ازکارنجات ايران غافليم سخت است وسخت تر بھانه ھائی است که ازمادرتاريخ
بيادگارخواھد ماند.
درسال ١٣٧٠درمصاحبه واشنگتن باصدای ايران فرمودند» :بگذريد ازاينکه  ١٠يا ١٢سال از عمرمبارزه گذشته
است درتاريخ ملتمان مدت طوالنيست«
درسال  ١٣٨٠فرمودند» :درمقابل  ۵٠٠٠سال عمريک ملت بيست وچند سال زيادنيست تاايران قطعه قطعه نشده ما
خواھيم جنگيد « ودراين مصاحبه ٣١ ،سال ازعمرمبارزه به يک شب تشبيه شده است برای ارزيابی اين واقعيت تلخ
کافی است مقايسه ای بشود بين جمھوری اسالمی سال ھای نخست بااکنون.
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ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻳﺮان
اعليحضرت به عجله وعالقه خودشان به نجات ھرچه زودتر اشاره کرده اند ممکن است عالقه وعجله به نجات ايران
وجود داشته باشد ولی کارنامه سی ساله مبارزه گواھی عجله وعالقه به نجات ايران رانميدھد ،اگرصحب ِ
ت نجات ايران
رامالک بگيريم ،درشتا ِ
ب نجات ھستيم ولی اگرعمل وتصميم رامالک بگيريم خير.
ﻓﻘﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﻜﻨﻢ
اعليحضرت خيلی ساده وراحت ميفرماييند» :من فقط پيشنھاد ميکنم ايرانيان ميتوانند آنرارد کنند«
اعليحضرت بکل غافل از توجھات خاصه مردم به نظرشاه است وفراموش فرموده اند که نظرشاه درفرھنگ ايرانيان
فرمان وحکم خداست ايرانی ھمانطورکه زيربارنظرھموطنان خودش نميرود ھرگز ھم خود رادراين جايگاه نميبيند که
درمقابل نظرشاه ايستادگی کند.
وانگھی اعليحضرت که صريحا به مردم ايران فرموده اند »ھشيارباشيد که ازوجود گرانقدر شماسوءاستفا ده نشود ،من
به اطالع ھم ميھنان عزيزداخل کشورخواھم رساند که چگونه دست به اقدامات بزنيد تاقربانی ھائی که ميدھيد وکارھائی
)پيام ارديبھشت سال  ١٣۶۴به ملت ايران(
که ميکنيد بيحساب نباشد«
حاال بعد از ٢۶سال انتظار گفت» :برويد ھرکاری دلتان خواست بکنيد«
اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
مصاحبه کننده پرسش ميکند که »فکرميکنيد که چه تعداد ازجوانان مملکت شمارابعنوان يک چھره برجسته اپوزيسيون
قبول دارند«
اعليحضرت بمناسبت ادامه حالت تغيرفرصت پايان صحبت رابه مصاحبه کننده نميدھند وميفرمايند» :چه فرقی ميکند چه
يکنفر چه  ٧٠مليون نفر درکاری که من خواھم کرد کوچکترين تاثيری نخواھد داشت«
گرفتارتغير بوده شامل قاعده »درتغير صحبت ازحق بی بھاست« ميشود
اين قسمت ازفرمايشات اعليحضرت چون سخت
ّ
ﺳﻮال اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
دراينوقت اعليحضرت مطلبی رامطرح ميفرمايند که پاسخ آنراازايرانيان انتظاردارند وآن مطلب چنين است:
»آيا واقعا بھترين راه ھزينه کردن سرمايه سياسی که شخص رضاپھلوی بھردليلی که ممکن است درنظرداشته باشيد که
بسياری ھم مشروطه خواه وھم جمھوری خواه ميدانند که دارم چيست؟ بھترين راه ھزينه کردن اين سرمايه بنفع خودتان
به چه فرمی است بيائيد جواب آنرابدھيد برای خودمن مشخص است ،فکرميکنم بايد برای عده ای ازھم ميھنانم ھم بايد
مشخص بشود«
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
تصوری وذھنی ،وديگری ھويتی که ناشی از مشروعيت
دردوبار ِزه ،مشخص است يکی
سرمايه سياسی اعليحضرت
ّ
ِ
قانونی ودينی وفرھنگ وسنت ايرانی است که آن سلطنت وتداوم آن است .ھزينه کردن سرمايه تصوری وذھنی بدليل
تصوری وذھنی بودن برقائمه مشخصی استوارنيست وھرچيز که برقائمه قانون وسنت وشرع متکی نباشد حق شناخته
نميشود که قابل ھزينه کردن باشد.
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ھويتی اعليحضرت ،به ھمان کيفيتی است که آن سرمايه بوجود آمده وسنت وقانون اساسی
اما َصرف کردن سرمايه
ِ
مشروطه کيفيت مصرف آنرادقيقا احصاء کرده است واعليحضرت ھم با اتيان سوگند درنھم آبان ماه  ۵٩تعھد به مصرف
آنرا در راھی که قانون اساسی مشخص کرده متعھد شده اند.
اينکه اعليحضرت ميفرمايند برای ايشان طرز مصرف سرمايه سياسی ايشان مشخص است ،اين تشخيص ،متوجه
صوری وذھنی است نه سرمايه ھويتی سلطنت
سرمايه ت ّ
درقسمت پايانی اين تحرير سوال مصاحبه کننده دررابطه باسوگند نھم آبان  ١٣۵٩وپاسخ اعليحضرت به اتفاق نقد
وبررسی خواھد شد

