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ھا ھا وپا ی  رپ   ارزیا
  نادقوقح ضيفريما

 ، ھنگاميکه طرح وبرنامه ای به اجرا گذاشته ميشود مجريان برنامه انتظار، معمول اين استھمانطورکه استحضارداريد
     .جبران شود نھا مورد ارزيابی قرارگيرد تااگر کمبودی وجودداردآدارند که طرح وبرنامه 

برنامه پرسشھای ايرانيان ازاعليحضرت وپاسخھای ايشان قرارگرفتم و اجازه ھمت جاويد ايران درجريان  به ارادتمند
  .ميخواھم برداشت وارزيابی حاصله را باستحضاربرسانم

  اميرفيض                 

ھا ھا وپا ی رپ   ارزیا

سال وناديده گرفتن اعتبارومشروعيتی است که ھويت ايرانی برای  ٣٠نھم بعد از آاز صفرشروع کردن است  اين برنامه
ِ                                                             درمقابل  عظمت  اين موقعيت، ميتوان ازبرنامه مزبور، تصويرسرگرمی وصرف وقت را . رف پرسشھا قائل شده استط      ِ       

ن است که شخصی ثروت بزرگ وشخصيتی راکه به آن بياوريم ھمانند آارائه داد واگر بخواھيم تشبيه مقايسه ای برای 
  .ارث برده است رھا کند ودنبال گردو فروشی برود

 >  آب درکوزه وماگرد جھان گرديدن است<زبور ھمان جريان م

، تاحدودی متفکرانه  وپاسخھا بسيارمھربانه وکوتاه وبامعنی است ولی  کاربرداين جريان زمانی است مؤدبانه سواالت
ابطه حتی کاربرد آن  درر وشروع  به يارگيری ميکند که جوانی بخواھد يک موقعيت اجتماعی برای خودش دست وپاکند

ِ                                         با تحصيل  موقعيت ويارگيری سياسی ھم  بسيارضعيف است        .   

  دوطريق

  :تفکر وارزش گزاری برطرح  پرسشھا وپاسخھا، دوباب راگشوده ميدارد

رد وعامه راخشنود واعليحضرت آبردلھا وآفرين ھا برزبان  ،وذوق نس باشد  ُ وا  ت                    ّ که بسياری رابرآن من   ،يکی آن باب
  .، غرق مسرت گردند که چنين گلی رابه سبد مبارزه بنھاده اندازد ودبيرانقرين س ،مبارکی وميمنت رابه

لذا تکليف مشخص است که طرح راارجی واال نھادن  وچشم  اوستنام به مقام است که طرح به  ،سخن وقدر ،دراين باب
ساختن،  گوش وحاکم برعقلطرح راآويزه  ،ثاربرگرفتن وبرمقام وشخصيت واحترام او نھادنآو عقل از محتوا ومفھوم و

اعليحضرت   برقلب نھادن وبوئيدن وبتفاخرگفتن که چنين طرحی ودرک فيضی ازکسی تاکنون تراوش نکردی که ار
 زارآلھا انبارشدی وپرسشھای مردم درد  .اھی نبوده استگآن کس راتاکنون آدريای بيکران مواھب زوا مرحمت گشتی

راھی عام، ھمچنان تابنده بودی  تااين طرح چون فروغی تابناک بر جھل ن مرحم نھد وگمآرساندی وکس نبودی که به 
ِ                ِونادانيھا بتابيد  وھمگان ازافاضل  اعظم، تاجاھالن     .شدیادھم ازخوان بيدريغ پاشخھای شاھانه مستفيض                                 

ازخرد چنانکه برھيچگس  وبرجايش حقايقی استوار بنشاندی ی،ھمه شبھات غائله کبرا رابه تباھی کشيدنادره زمان
وئی اين غايت اشتياق ماست گب و ئينه پاسخ ھرمشکل رايافتی وديدیآوچون   ی، ازفھيم ونادان ترديد باقی نماندوکالن
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   ،بخشيدیبنيکو گفتی وروانی مطلب به مردم  که  که کس راجزايشان نبودی که پادشاه اين طرح رابماارزانی فرمودی
نچه ازنيک وبد وزيان وخسران آامقدم برھرچيزبدانی واه وتشويق ايشان ررضايت خاطرپادش ،ی داردتاين اشتياق حکم

ری                                                                 ُ ، ارمغان  ومرحمت پادشاه بشناسی  وزبان  خرده گيرخود وديگران رابب  ن طرح ميبينی ھمه راچون گوھری نابآدر
تيجه بگيری که چنبن کسی وستيبز باشاه بشناسی  ون اورابه بيغيرتی وا گرکسی چيزی بران بنھد وياسفيرانتقادی بفرستد

  نیاروری بی محابا وخودسری رسواباشد  واين بيت راھم برای تاديب اوبخو                َ زشاھدوستی تھی وش  ا

  اگر شه روز راگويد شب است اين            ببايد گفت اين است ماه و پروين

  طريق ديگر

روش ازحقايق تاريخی وسنت گرانقدر پادشاھی  م نھی که مفباب ديگر آنست که ازباب اول روی گردانی  وبرميدانی قد
 جور نما ميشود وطرح راچون وصله ای ناوسنتھاست که خود  دراين راه، حقيقت ايرانی است وتابنده ازفروغ باورھای
   .وغريبه احساس ميکند

 گی فکری گرفتی  ونرابه فال عقب ماندآن وشنيدن اين مقوله دريع کردندی  وحقيقت وسنتھا ميدانند که بسياری ازخواند
ن نينداختی  واز سوی دبيران يکسره ضاله اعالم  گشتی  ومشاوران وطراحان آچه بساھم که پادشاه نظری وتوجھی بر

واين عرائض رابی ادبی وبی  وينده رانادان وبه جنون فکری متھم کردیگطرح بران خنده تمسخرآميز بچسباندی و
ين نقد است  ، غروروخود خواھيش عامل اايرادش باطله است يه استسخنش بی ما ؛حرمتی شاه محسوب داشتی وگفتی

نبايد شنيد  ا، پادشاه راازملت جدا وفکرش دربرج عاج است  سخنش ر، نوکراستبداداستدمکراسی بی بھره است از او
   .که اويک فرد گمراه است

  اما سنت وغيرت ايراني ميگويد  

سيب به ايران آن آسيب پذيری آحرمت اين مقام حرمت ايران است  .  پادشاه رامقامی است که منبعث ازسلطنت است
حرمت مقام درحفظ لوازم وترتيبات  ،است  حرمت داری اين مقام ازاسباب سالمت ايران ورھائی ملت ازگرفتاری ھاست

تمايز رابه مقام يک حالت تمايزاست  م –ت  ووطن زيان رساند ھم شان نباشد  برسلطننچه که باپادشاھی آن است  وآ
ن نيست که انسان آخفت . مرتبه باالرساندن فخرباشد ولی عالی رادانی ساختن عيب مھم واثری ازکوچکی وخفت باشد

خودش احساس کند خفت ازعقل وچشم ديگران بتراود  وھمينھاست که بناھای اعتماد اقرانی ملت  رابه سستی  وسنت 
  .ھا وانتظارات مردم رابه لرزه اندازد

  ن شاه، كوخواردارد شهي                 شود زود ازاو تخت شاهي تهيآهر

 نھا که ذات وماھيت سلطنت راميشناسند  وباورھا ی مردم رانسبت به شاه بھترميشناسند  ازاين طرح  اشک غم ريزندآ 
نھاکه سلطنت راقدرتی آيافته و شنا ونامانوس افول آی نا که پادشاه به چنين طرحی رغبت يافته وحد سلطنت درحد

ن بيمناکند  وازپادشاه تمنا آميدانند ازچنين طرحی  دلھره ھادارند  واز عاقبت  ی با شکوه وفاقد مسئوليت         ّ معنوی وفر  
که حد پادشاھی رادرحد سلطنت بشناسند واين حد راکه سرمايه واقعی نجات ايران ورستگاری ملت است  دارند

  .ارجگذارباشند

  ب باشد اگر مجری ان پادشاه نباشدطرح راصوا

  ھرچ رخ نمايد پايه اش برجای نيست        عرصه بحث سياسی رامجال شاه نيست

    

    


