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دربيست وششم جون سال جاری اعليحضرت گفتگوئی کوتاه باگزارشگری
تاحدودی نسبت به گزارشگران ديگرمنصف وتميز ازباطل بوده است.

١

داشته اند که ميتوان گفت آن گزارشگر

اين مصاحبه که بافاصله تقريبا غيرمعمول بامصاحبه ھا وبيانيه ھای اعليحضرت انجام شد سبب رفع نگرانی ھائی شده
که از فاصله مزبورعلت ميگرفت .بنظر ميرسد مسائل ناھنجاروغيرقابل انتظاری که متوجه بخشی از مبارزه خود
خواندگان شد )موج سبزومدحی( ،سبب انتخاب سکوت وفاصله شده باشد .بھرحال اجازه فرمائيد برسم سی سال گذشته
به اتفاق افتخار تجزيه وتحليل بيانات اخيرايشان راداشته باشيم.
اولین سوال
اولين سوال پرسش کننده چنين است :آيادرموقعيتی که خودتان رادرآن ميبينيد شاه است؟ شاھزاده است؟ فعال سياسی
است ويافعال حقوق بشر؟
خوانندگان اين تحريرمتفقا استحضاردارند که چنين سوالی بارھاوبارھا بااعليحضرت درميان گذاشته شده است نميدانم
گزارشکر ازسابقه اين سوال وجواب اعليحضرت بی اطالع است و ياسطح اطالعات اودرھمين حد سوال است دراين قبيل
موارد معمول اين است که سوال شونده توجه اورابه تکراری بودن سوال جلب ميکند که خود معنای ديگری ھم دارد.
روشنترين پاسخی که اعليحضرت درگذشته به چنين پرسشی دادند ،درمصاحبه باراديو فرانسه بود که فرمودند:
»نام من رضاپھلوی است واگر بخواھيد عنوان رسمی به آن نصب کنيد من بعنوان رضاشاه دوم ناميده ميشوم« ولی
ھرکس ھرطورکه ميل دارد مراخطاب کند.
رسمی ،به طريقی گفته ميشود که مبتنی برقانون وياعرف کھن مورد تائيد جامعه باشد ،مفھوم حقوقی بيان اعليحضرت
چنين است > نام من رضاپھلوی وپادشاه قانونی ايران ھستم< مفھوم فلسفی دربيان ايشان متوجه ماھيت شورش ۵٧
است به اين توضيح که آنھا که شورش  ۵٧رانامشروع ونتيجه دخالت خارجيان واغوای مردم ميدانند الجرم حقانيت و
تداوم مشروعيت قانون اساسی رامعيارگرفته وايشان راباعنوان رسمی خطاب ميکنند وآنھا که شورش  ۵٧ونکبت
بزرگی که برتارک تاريخ وھويت ايرانی بختک وارافتاده مشروع وبحق ميدانند بالطبع نميتوانند برای سلطنت مشروعيتی
قائل شوند تاچه رسد به متصدی آن .واقعا چرامسئله به اين سادگی وپاسخ صريح اعليحضرت ناديده وناشنيده گرفته

 - ١دو مورد در تارنمای اعليحضرت در ارتباط با اين گفتگو مشاھده می شود که در ھيچکدام اشاره ای به نام گزارشگر ويا رسانه ای که گفتگو با
آن آنجام شده است مشاھده نمی شود .معلوم نيست چرا ژک چنين پنھان کاری نام گزارشگر الزم بوده است!! .ح-ک
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ميشود وھرمصاحبه کننده ای توسل به اين سوال رانوعی مباھات ميداند به سواالت ھمين مصاحبه نگاه کنيد تمامی ۴
سوال دررابطه باموقعيت اعليحضرت وطرفداران سلطنت است.
شايد پاسخ چنين باشد :آنھا تکراراين سوال رامباھات نميدانند بلکه خدمت به سياستی ميدانند که قائل به حقانيت
ومشروعيت تداوم سلطنت نيست وميخواھند با تکرارسوال وپاسخھای نه يکنواخت وھماھنگ به ريشه گرفتن آن سياست
شوم بيگانه که مانع فروزانی مشعل پرفروغ پادشاھی است ياری بدھند.
به سوال نگاه کنیم
باتفاق به سوال مصاحبه کننده نگاه کنيم که تاچه اندازه بی ارتباط وبی محتوای است .تفاوت گذاشتن بين پادشاه
وشاھزاده وفعال سياسی وفعال حقوق بشر ،بدور از منطق واختالط مفھوم است.
مگرپادشاه ،شاھزاده نيست؟ درست است که ھرشاھزاده ای پادشاه نيست ولی ھرپادشاھی پادشاه زاده است )سعدی واژه
پادشاه زاده رابجای شاھزاده بکاربرده وبسيارھم بجاوزيباست(.
مگر فرق است بين فعال سياسی وفعال حقوق بشر؟ ممکن است بين رھبرسياسی بافعال حقوق بشرويافعال سياسی تفاوت
ھای عملی غيرمحسوسی يافت ولی ھرفعال سياسی فعال حقوق بشرھم ھست ،درجھان حقوقی امروزه سياست وحقوق
بشر پيوسته اند ،نه دو چيز جدا ومنفک ،وانگھی کدام قانون وياسنت وياعرف پايدار پادشاه راازفعاليت سياسی برای
نجات کشورش ورعايت حقوق بشربرای ملتش منع کرده است که مصاحبه کننده يک خط قرمزبين آنھا بوجود آورده
است؟
پاسخ اعلیحضرت
اعليحضرت پس ازطرح موضوعاتی که ھيچ ارتباط به سوال مصاحبه کننده ندارد واتکاء به موضوعی که ابدا صحيح
نيست به سوال ،چنين ادای پاسخ ميفرمايند:
»اينکه بمن چه لقبی بدھند وياتعريفی بکنند ،به بيان وگفتار ھم ميھنان وناظران واگذارميکنم من دنبال ھيچ لقبی نيستم«
اعليحضرت دراين پاسخ ھمان رافرموده اند که درمصاحبه باراديو فرانسه فرموده اند )درباال به متن اشاره شده است(.
توضيح اينکه عنوان رسمی ،با لقب ،کلی تفاوت دارد .عنوان رسمی ھمانطورکه گوياست عنوانی است که قانون به
شخصيت ھا بمناسبتھای قانونی ميدھد ولقب مدح وياذمی است که پس وياپيش از اسم افراد ميآيد ،مانند خلفا که ازلقب
اميرالمومنين استفاده ميکردند ،ويانويسنگان وشعراکه لقب خاصی برای خودشان وياديگران برای آنھا تخصيص ميداند
يا القابی که برای آخوندھا جريان دارد ويا »پروين« که لقب سلطان فوتبال ايران رايافته بود يا ھمين واژه تحقيرساز
>شاھزاده< که برای اعليحضرت بکارميرود.
سعدی جمله زيبائی دارد که بابيان اعليحضرت ھماھنگ است ميگويد >مراپرسی که چونم بھرلقب که توخوانی<
موضوع ناصحیح
اشاره شد که اعليحضرت درحاشيه ای که برای جواب به اولين سوال مصاحبه کننده انتخاب فرمودند برای اولين باربه
موضوعی اشاره داشتندکه بنظر ،محل تامل وشايد بتوان به آن عنوان >آپانديس< داد ،موضوع مورد توجه وتاکيد آميز
ايشان اين است:
»البته اين ٣٠سال بايد ميگذشت تا ھم ميھنان ما آگاه شوند ازعواقب يک حکومت مذھبی«
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اين نظريه تاکيد آميز اعليحضرت بافلسفه مبارزه سياسی و ھمچنين با نقل قولھائی که اعليحضرت از شخصيت ھای
خارجی مستند قرارداده اند )اگرسياست جھانی بروفق مانباشد ماسياست جھانی راتغييرميدھيم( بکلی منافی است –
الھوتی ھمين نقل قول اعليحضرت را درسه بيتی زير بيان کرده است:
گـــــرچــــــرخ به کام ما نگردد

کــــــاری بکــــنيم تا نگردد

ھـــــــرگز قــــــــد مــردان آزاد

باھــــــيچ فشار تــــا نگردد

درپـــــنجه اقـــــتدارمــــــــردان

نبــــ َود گـِـــرھی که وانگرد

اين اشارات گواه آن است که نميتوان برای اتالف سی ساله مبارزه بھانه ای تراشيد ،آنھم بھانه ايکه فقط ادعای بدون
دليل است ،فکرميکنم اگر ازما پرسيده شود که برای استقرارحکومت سکوالر که الزمه آن برداشتن جمھوری اسالمی
است چه اقدامی دراين سی سال کرده ايد ،اگر منصف باشيم بايد بگوئيم ھــــيـــــچ يعنی ھمان ھيچی که اعليحضرت
درچند سال قبل فرمودند .تالی فاسد برداشت تاکيد آميز اعليحضرت عادی وناچيز گرفتن روندی است که از سوی
حکومت غاصب برملت وايران ميرود.
ھالک ماچنان مھمل گرفتيد

که قتل موردرپای سواران

تمایل به پادشاهی
بيان مکرر اعليحضرت به اينکه >محتوای نظام مھم است ،نه شکل نظام از سلطنت وياجمھوری ،ولی تمايل من به نظام
پادشاھی است ،دراين مصاحبه ھم تکرارشده است.
نظربه اينکه اگر اشتباه نکنم درموضوع مطروحه باال تاکنون تحليلی وارد نشده؛ باتفاق حضورکوتاھی درآن داشته باشيم
تمایل درحرف وتمایل درعمل
تمايل رابدان معنا ميشناسيم که گرايش احساسی ويااعتقادی به چيزی درمقابل چيزھای ديگراست .انسان ھاباحالت تمايل
پيوند طبيعی دارند ،تمايالت وانواع آن شکل گيری جامعه راممکن ميسازد ،حالت طبيعی تمايل سبب ميشود که ابعاد
وسيع آن به مسائل اقتصادی وفرھنگی وسياسی واحساسی کشيده شود.
از خصوصيات مھم تمايل ميل به حرکت وناسازگاری باسکون است .درفلسفه ،تمايل امری ارادی است که مبنای قصد
واراده شناخته ميشود.
آخرسوی کل مايل است  -سعدی(
ازآنجاکه تمايل امری است که روبه تکامل است )طبع ھرخردی که ھست
پس ھرتمايلی نسبت به ھرشئی وياموضوعی نميتواند از واکنش محروم باشد وياواکنش تمايل رامخفی ساخت.
از خصوصيات بارز تمايل يکی رابطه فکر وتمايل است يعنی حواس وفکرانسان دائما متوجه آن موضوعی است که مورد
تمايل اوست وھمين امر سبب نوعی فعاليت برای رسيدن به تمايل ميشود.
نميدانم ازکيست که گفته >ميل گردون سوی قصد تست نه رای تو ،ازتوحرکت ازخدابرکت.
فرق بين انسان وجماد ،انديشه وتفکراست که به تمايل وانتخاب وتصرف می آنجامد انسان بی تفاوت جماد است
بنابراين ،تمايل بابی تفاوتی بکلی ناسازگاراست تصور نميکنم که اين بديھی نيازی به برھان داشته باشد.
بی تفاوتی يک حالت سرگردانی وبی تصميمی است که باذات وطبيعت انسان ناھماھنگ است.
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درکمال تاسف درتمايل اعليحضرت نسبت به نظام پادشاھی ارکان تمايل که تفکر وحرکت وحمايت ازآن است مشھود
نيست وحالت سکون که غيرقابل تحمل برای تمايل است سالھاست که سايه سنگين به تفاوتی رابرتمايل اعليحضرت
کشيده است.
تمايل يک وقت آنی الحصول است ويک وقت ريشه درباورھا وساخت وسازھای ارثی افراد دارد تمايل اعليحضرت به
نظام پادشاھی از نوع دوم است که آنرا باسوگند سلطنت بتکليف مبدل ساختند واين چنين تمايل ايشان که ريشه درفرھنگ
ايرانيان دارد امری نيست که درھامش بی تفاوتی جائی داشته باشد.
اميدواريم که تمايل اعليحضرت بصوب تکامل حرکت اساسی وصريح داشته باشد واين بی سامانی ھای ناشی از بی
تفاوتی پايان يابد.

