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  زمان  انتخاب
  نادقوقح - ضيفريما

  

نگاه فشرده ای به عنوان کتاب داشته باشيم اکنون به اتفاق  قرارشد> زمان انتخاب<     ِ کتاب   ١٢درپايان نقد فصل 
  سرقرارھستيم

  :موضوعات اين تحرير

  دليل  –بازگشت به اصل خويش  –بيانات سابق اعليحضرت 

******  

ولی ازآنجاکه کتاب . ولی اينکه مورد انتخاب چيست گويانميباشد .دعوت عام است به انتخاب  ِ گر   عنوان کتاب، رسا
، ھنوز مياورد که بنظر اعليحضرت داعی رابوجودت ، ايناعليحضرت نسبت به مسائل سياسی است مجموعه ای ازبيانات

سال ايرانيان انتخاب خودشان رانکرده اند واکنون زمانی است که به تشخيص ايشان جادارد که اين انتخاب  ٣٠د از بع
  .صورت گيرد

دليل اول بيانات سابق اعليحضرت است درباره   :به دودليل ،اين چنين برداشتی بيشتر به وھم وخيال نزديک است تانظر
   .دبه سراغ ھردودليل وآثارآن، ميروکه اين تحرير ست درانتخابوم طبيعت انسان اودليل د انتخاب ملت

  نخست بيانات سابق اعليحضرت

  بازگشت به اصل

   :درمصاحبه ای فرمودند ۶۶اعليحضرت  درسال 

گرفته اند ونشان داده اند که ميل دارند به نظامی  ينده کشورشانآرابرای  ھموطنان ماازمدتھاقبل تصميم خودشان«
نچه آايرانيان داخل کشور آن خوگرفته اند وھم حافظ  فرھنگ وارزشھای ملی ايرانيان است م قرنھابابرگردند که ھ

  »نان  پاسخ مثبت بدھيم؟آد انجام ميدھند اکنون نوبت ماست که به فداکاری ازدستشان برمياي

برای فعل انتخاب است وتاکسی  ، مقدمه الزمز انتخاب است زيرا تصميمامفھوم تشخيص وبيان اعليحضرت  خيلی باالتر 
   .تصميم نداشته باشد انتخاب صورت نخواھد گرفت

زمدتھا قبل تصميم گويای بازگشت به اصل است ودرتطبيق مورد  يعنی مردم ا>  ميل دارند به نظامی برگردند<عبارت  
فتند رکه گ  ١٣۶٠نھاتصميم خودرا درھمان سالآ ،دگرفته اناست به بازگشت به ھويت اصلی خود که رژيم سلطنتی 

   .ردندکاعالم > مرگ برماکه گفتيم مرگ برشاه<

ست مدتی به دالئلی معطل د ممکن اگرايشھا وباورھای سنتی مردم چيزی نيست که قابل انتخاب وياتعويض ومعامله باش
ه است  ممکن است بين پدر وفرزند به دالئلی کدورتی مثالش ساد ؛خر به اصل خويش باز ميگرددآ             ِ ماند ولی دست  ب

وھمچنين  نھا ازبين نميرود وفرزند  نميرود پدرديگری انتخاب کندآ نبوجود بيايد ولی گرايشھای طبيعی پدرفرزندی بي
  .پدر
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 >بازگشت به اصل خويش< ن بااصلآکه تلفيق   دمطلبی فرمودناعالم سلطنت خويش  داعليحضرت درپيام سومين سالگر
  .نزديک است

ھمانطور که کسی که ميخواھد خودکشی کند وموفق  >جمعی تشبيه فرمودند هرابه خودکشی دست ۵٧شورش < ايشان
ن بازگشت به اصل خويش آمفھوم فلسفی  وبه زندگی ادامه ميدھد ويامعالجه ميشود نميشود وياخودش منصرف ميشود 

    .است

  .نرابامقدمه اين بيت ساخته استآگوياومفصلی دارد  که  تحقيق خودش                                    ِ حکيم مولوی درباره رجعت انسان به اصل  

  ھرکسی کودورماند ازاصل خويش     بازجويد روزگار وصل خويش

که نميتوانند ازريشه خود ھستند یا ما، ملتھای باريشه انسان ھابطورکلی وبيشترملتھای کھن تاريخی مثل ملت 
   .جداشوند

وھمانطور که اعليحضرت اشاره کرده اند  ھويت سياسی وميراثھای تاريخی است، ريشه ما ايرانيان ھويت فرھنگی
ازاين ريشه                   ِ يه نظامی برخواسته  ورفاه خودشان را درسا وامنيتخو گرفته اند وسعادت ه ايرانيان  قرنھاست که بااين ريش

   :عين بيانشان چنين است ميدانند

نظام پادشاھی مشروطه باتکيه برريشه ھای تاريخی اش ثبات بيشتری برای جامعه بوجود مياورد وبرای کشوری چون «
    .کتاب زمان انتخاب ١٧صفحه »  ھمبستگی ملی ويکپارچگی ارضی کشورحمايت ميکندکه از ايران مانند چتری است

  :وصف الحال مورد راميتوان دراين بيت مولوی يافت 

  فارغ از اندوه وآزاد ازطرب    حبذا، روزی که بيش ازروز وشب

يت    ودــــشاه وج اـــوديم بـــد بــــتحــــم ّ   حکم غير    ی محوبودـــلـ، بک      

 نمودجمله راازخود زخود بيخود    ودـــحرجـــمد بآان درجنبش ـــاگھــن

ِ  که سبب  ولی ھميکنه  آن ھستريک وفريب بزرگ ودغلکاری ھای مذھبی  يان شده بود فروکش ازخود بيخود شدن ايران     
نھا به رژيم سلطنتی آغاصب مانع بود که لبيک  درست است فشار حکومت مردم به ا صل خويش بازگشتند ،کرد

رضا <وشعار  >مرک برما که گفتيم مرک برشاه<نھا طنين افکن باشد ولی ھمان شعار آوبازگشت به ھويت نھادی 
   :مولوی استبازگوکننده ومصداق اين بيت  >پھلوی بچه مولوی

  ليک سرتاپا بتوانی چشيد    ھست لبيکی که نتوانی شنيد

  :راچشيده اند که درکتابشان ميفرمايند> لبيک< اعليحضرت  خودشان

 ھم اکنون درتاريخ ايران ازسوی اسالم گرايان اجراتنھا تجربه جمھوری  نھاد پادشاھی به قدمت خود کشورايران است«
 ديگری رانشناخته اند حتی درميان جوانانی که رژيمبرپايه ھمين تجربه . درنوع خود فاجعه است ميشود که

  ».......  شده است تبديلفکر يک نظام پادشاھی پارلمانی ازنو به گزينه مشروع 

نان از آن جوا است  درست است که> بازگشت به اصل<عبارتی که خط تاکيدی برآن گذاشته ام  بيان کننده =حاشيه 
نھارابه سوی آرژيم سلطنتی مشروطه ايران سابقه ای ندارند ولی اصل ايرانی بودن واصل توارث ھويت ملی است که 

  )پايان حاشيه(    نظام پادشاھی عطف داده است

  طبيعت انسان وانتخاب  –دليل  دوم 
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شنانيست آ نومعموال چيزی راکه با آای نشان ميدھد  نسبت به انتخاب حساسيت فوق العادهطبيعت انسان جوری است که 
انتخاب نميکند چراکه انتخاب به معنای تميز وبرگزيدن است وانسان تاچيزی رانشناسد وتميز ندھد انتخاب نميکند 

مانند توصيه (نھم انتخاب صحيح وارادی محسوب نميشود آانتخاب راتائيد کنند که      ِ مورد   ،مگراينکه افراد مورد احترامی
قوانين ارگانيکی  يعنی اموری که جنبه طبيعی وسنتی برای مردم )  اسالمی خمينی به رای دادن به جمھوریميز آکم  ُ ح  

  .نھاآدين  ووطن وامثال  –شناخته نميشود  مانند ھويت ملی  ،دارد قابل انتخاب

تخاب خودش سال ھنوز ان ٣٠مجموعا ميتوان گفت که بندرت ممکن است دراين جھان بزرگ کسی پيدا بشود که بعد از
واگرھم فعال سياسی باشد  اگرعالقمند باشد نکرده باشد ،مد ويافعاليت ھای اجتماعی وورزشیآراچه ازلحاظ کارودر

که مدام درحال انتخاب  ،کارفراری ازمگر فرصت طلبان بی عقيده وبيکاران  باالخره گرايشھائی را انتخاب کرده است
کافرھمه رابه کيش <نھاست  اين افراد به مصداق ضرب المثل آشامل حال > ......آی من چکاره ام < وطنز اينکه ھستند

  .نھارادارندآ، حال وروزگار يکند که ھمه مردمفکرم> خود پندارد

  ولي؟ ،بازگشت مردم به اصل

 نکه بايد پايگاهآکم ايرانی بودن وھويت ومنش ايرانی به اصل خويش بازگشتند ولی درکما ل تاسف          ُ مردم به ح   ،ریآ
 ن ناگواررادادند که ميخواھند درفعاليت ھايشان از ھويت نھادی شا ، درکتابشان اين بشارتاصل راخالی نميکرد

نچه راکه بحق آ مفھوم اين سخن ساده اين است که وقتی ايرانيان به اصل خويش رجوع وبازگشت ميکنند .دنجداباش
  .رسيدند> ستجا تراست وبچه ني <انتظارداشتند نديدند وبضرب المثل 

ماايرانيان مانند ھميشه دروعده گاه تاريخ برای تجديد پيمان باگذشته «اعالم داشتند  ۶١اعليحضرت درپيام نوروزی سال 
ھم قطع باگذشته رامقرر فرمودند وھم خودشان ديگر دروعده گاه ،ولی درچندسال بعد»   خود حاضرشده ايم ھزاران ساله

  .تاريخ حضورنيافتند

 خويش پشت کرده است چه خواھند کرد جز با                                                     ِ ه اصل خويش بازميگردد ولی ميبيند که پدرمعنوی اوبه اصل  ملت وقتی ب
ميکنند اکنون نوبت ماست که مده آمردم ھرکاری که ازدستشان بر«نجاکه اعليحضرت ميفرمايند آ؟ حاکم غاصب کناربيايند

به اصل خويش  آنھا نھاوبازگشتآ، پاسخ به فداکاری ھای وميگوئيمنچه ماميکنيم آيا آ »نھاپاسخ مثبت بدھيمآبه فداکاری 
  ؟است

که ھرگز نميتوان باناديده  ، ويک رواق ميھن پرستی دارد، يک طنين ملیھنگ سياسیآ، يک ، ووطن، باملتسلطنت«
  »نھا به حيات ملی ايرانيان ادامه دادآگرفتن يکی از

بکرات تائيد درتائيد فرموده اند به اصل خويش بازگشته اند واين ھم ضرت واعليح نطور که يقين استمردم ھما
پس ازسی سال ھنوز انتخاب خودشان رانکرده اند يعنی نميدانند که کجای مبارزه سياسی ايستاده اند  اعليحضرت است که

شنائی اقرانی آن آايران باوھنوز به اين تشخيص نرسيده اند که بدون استفاده ازھويت نھادی  واستفاده ازچتری که ملت 
وبه ھمين دليل است که خارجيان ميگويند ايرانيان خارج نميدانند که چه رژيمی  دارد ناموفق وسرگردان  خواھند بود 

   .ميخواھند

  يادبودي به اعليحضرت

نان آحالت نااميدی  ھمان ،آن         ِ که خاکستر  . سنتی مردم ايران به سلطنت ھمانند آتش زيرخاکستراست گرايشھای
خاشاکی است نمايان و ماده سوزاندن ھرخس آن خاکستربرطرف گردد آتش گداخته که آازاعليحضرت است  ھمينکه 

مردم وميدان دادن به گرايشھای  کردن وارميشود ھمانطور که برای برطرف کردن خاکستر نياز به باد است، برای اميد
گاه قدرتمند معنوی سلطنت  وتبعيت از سنت سلطنت درقانون اساسی نيز نياز به حضوردرجاي فکری وھويتی آنان

تش آن آن خاکسترخواھد بودتاباالخره آدرجھت افزايش  ،ھرچه اراده بفرمائيد وياانتخاب کنندبه غيراين . مشروطيت است
  .زيرخاکسترھم تبديل به خاکسترشود


