اول آ ﻣﺎه  ٨۶ﻤﺎره ٣٣٢ +۴٩٢

اعليحضرت بدون اتکاء به مشروعيت تداوم سلطنت و حقانيت قانون اساسی مشروطيت ،يعنی در
موقعيت يک شھروند ،قادر به برداشتن کوچکترين گامی عملی و اقدامی مثبت وپيشرو در جھت
نجات ايران نخواھند بود.
تمام تالش ھای ايشان بھمان نتيجه ای خواھد رسيد که در دوران عدول از سوگند سلطنت رسيده
است .يعنی صفر و صفر بعالوه بد نام ،اتھام بی عالقگی به نجات وطن ،اوج گيری بال ھای حکومت
اسالمی ،استحکام و ابديت جمھوری اسالمی اتھام فريب مخالفين جمھوری اسالمی و سلطنت طلبان،
خلف وعده ھا و امثال آنھا بخش کوچکی از دستآورد ھائی است که جايگزين افتخار نجات ايران
خواھد شد.
اعليحضرت بدون اقتدار به بالھای سلطنت که قرون متمادی است مردم صدای نجاتبخش آنرا شنيده
و می شناسند ،ھمانند پرنده ای خواھند بود که بدون بال وشاھپراست ،چه می تواند بکند جز دور
خودش ،چرخيدن و بقبقو کردن و در تشبيه اعالميه دادن.
تشويق اعليحضرت به رھبری مبارزه بعنوان يک شھروند بدون پشتوانه سلطنت ،مھلکه ای است
بسيار خطرناک و در تشبيه ھمان پرنده است که بالھايش را بسته واز ارتفاعی بلند بطرف زمين به
خيال پرواز کردن رھا می شود.
اعليحضرت در موقعيت يک شھروند از دامنه وسيع سنت روابط مردم با شاه خارج و در چنبره
روابط مردم با مردم قرار خواھند گرفت چنبره ای که تابلوی مشخص آن عدم ھمکاری وعدم تحويل
يکديگر تا چه رسد که مسئله رھبری باشد.
آيا در مدت  ٢٨سال گذشته کم ايرانيانی بوده اند که خواسته اند رھبری حداقل گروھی کوچک را
برعھده گيرند و ناکام مانده اند؟ آيا ھيچيک از آنھا به قدر اعليحضرت شخصيت علمی و آکادمی و
تبحر سياس نداشته اند و به اندازه ايشان وطن پرست نبوده اند؟
آن چيزی که شاھان را موفق و مقتدر می سازد صفات اخالقی ،تحصيالت ،قدرت بيان ،مردمداری،
شجاعت و سخاوت نيست ،بطور حتم سلطنت کھن ايرانی است و اگر مشروعيت تداوم سلطنت و
تصدی آنرا شاه نداشته باشد ،شاه نيست و يک فرد عادی است و مردم ايران ھم در رفتار با افراد
رفتاری مشابه دارند که بغير از »چو فرمان يزدان چو فرمان شاه« است.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺧﻄﺎر ﺗﺎرﻳﺦ
نظر به اينکه اعليحضرت در موقعيت يک شھروند عادی يعنی موقعيتی که ايشان برای خود قائلند
تاکنون نتوانسته اند کوچکترين گامی برای نجات ايران بردارند و سالھا است فقط گفتار بی کردار
کردند مرحمت و خوب ھم ميدانند که برآن منوال در سالھای آتی ھم کاری نخواھند توانست انجام
دھند ،پيشنھاد می شود که الاقل مسئوليت پايان دادن به حيات سياسی و مشروعيت تاريخی و سياسی
و اجتماعی نھاد  ٢۵٠٠ساله سلطنت ايران را برگردن نـــــگيرند و با بازگشت به موقعيت سلطنت
و تصدی آن ،مشروعيت تداوم سلطنت را پيوند دھند .اگر اعليحضرت ،تمايلی به سلطنت ندارند ،اگر
سلطنت را منافی با حاکميت و آزادی ميدانند ،اگر تحت محظورات سياسی قراردارند و نمی توانند
اعتبار سلطنت را در راه نجات ايران خرج کنند الاقل فقط مشروعيت تداوم آنرا حفظ و حراست
فرمايند.
تاريخ ايران پادشاھان بد و بی حال ھم داشته ولی ھيچ يک به حريم مشروعيت سلطنت کھن ايران
و تداوم آن تجاوزی نکرده اند.
اين درخواست و پيشنھاد تاريخ ،بدين معنی نيست که اگر اعليحضرت بازگشت به سوگند سلطنت
بفرمايند ،اين امر سبب نجات ايران خواھد شد ،خيـــــر ،متاسفانه اعليحضرت چنان پلھای اعتباری
را خراب فرموده اند که بسيار کوشش ھا و تالش ھا و از خود گذشتگی ھا ميخواھد تا آب رفته به
جوی باز آيد ولی تاريخ ،اين اطمينان را ميدھد که اگر روزنه ای ھر قدر کوچک برای نجات ايران
باز باشد ،اين روزنه از مسير سلطنت باز شدنی است.

ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
تحوالت سطاسی و اجتماعی و ساخت و ساز اقتصادی ھر ملتی نشاءت يافته از فرھنگ آن ملت
است .فرھنگ مجموعه ای علم ،دانش ،ادب و معرفت ،تعليم و تربيت ،آثار علمی ،ادبی ،ويا باور
ھای کھن تاريخی و باور ھاس دينی و عرفی يک ملت است.
در فرھنگ ملت ھا ايرانيان رھبر سياسی کشور با پادشاه و رھبر مذھبی با آخوند اعظم است ،تمام
اشعار و تحريرات مفسرين ايرانی و خارجی بربازتاب فرھنگ در امر رھبری کشور ما تاکيد و تائيد
دارد .تحقيقات محققين خارجی بال استثناء بر ضابطه رھبری شاه بر ملت ايران و الھی بودن اين
رھبری بشرح رفته است.
اعليحضرت خودشان به پيوستگی نھاد سلطنت با فرھنگ ايران اعتقاد راسخ دارند چنانکه در سال
 ١٣٨۵در مصاحبه با وال استريت ژورنال و ھيومن آو نت چنين فرموده اند:
»تصادفی نبوده است که نھاد سلطنت  ٢۵قرن در ايران بقاء داشته است و عميقا با تارو پود فرھنگ
و سنت ايرانی ريشه دوانده است و در دنيای امروز بخوبی می تواند ايفای نقش کند«

ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
از آنجا که در تشريح اخطاريه تاريخ به تحقيقات محققين خارجی اشاره شد بجاست که گزارش مرکز
مطالعات بين المللی ماساچوست را ھم بعنوان شاھد بياوريم:
»اصول اعتقادی ملت ايران بر دو پايه کامال مشخص استوار است ،يکی سنت کھن پادشاھی و ديگر
مذھب تشيع است .مظھر شاھنشاھی ايران شخص پادشاه و مظھر اسالم تشيع مجتھد اعظم و وقت
است و شخص ويا نيروی سومی در جامعه ايران وجود ندارد« مرکز مطالعات بين المللی ماسا
١
چوست
فرھنگ ملی ما خاصه درامور رھبری ريشه ای بسيار عميق دارد درست ھمانند يک درخت تنومند
که شاخ و برگ و ميوه آن به مالحظه حيات ريشه آن درخت است ممکن است سر شاخه ھای درخت
را شکست ولی وقتی ريشه باقی بود ،سالمت و فعاليت درخت به آسانی باز می گردد و شروع می
شود.
شورش  ۵٧با ھمه قدرتش توانست شاخ و برگ رژيم سلطنتی ايران را قطع کند نه ريشه آنرا و
تداوم سلطنت با سوگند نھم آبان سال  ١٣۵٩خيلی زود و با سرعتی غير قابل تصور شروع به رشد
محدود کرد.
اعليحضرت رشد سريع سلطنت را عليرغم قدرت خمينی چنين تائيد فرموده اند:
»سه سال پيش که مسئوليت تاريخی خود را برعھده گرفتم از داخل کشور جز نعره ستمگران و ناله
بيگناھان صدائی شنيده نمی شد ،آن روز دنيا باور نمی کرد که ملت ايران بتواند سر بردارد و راه
اصلی خود را بازيابد« پيام اعليحضرت بمناسبت روز نھم آبان . ١٣۶٢
باتفاق نگاه کنيم که مقصود اعليحضرت از راه اصلی چيست؟
در ابتدای ھمان پيام اعليحضرت می خوانيم:
»سه سال پيش ،در روز نھم آبانماه  ١٣۵٩که پا به بيست و يکمين سال عمر خود ميگذاشتم با
اتکا به خدای بزرگ و ھمت ملت ايران و اعتقاد به قانون اساسی در برابر پرچم ايران ،قرآن کريم،
آگاھی و تعھد خود را نسبت به مسئوليتی تاريخ برعھده ام گذاشته است اعالم کردم و از شما خواستم
که درراه نجات کشور و تحقق اراده ملی و استقرار قانون ،دست در دست يکديگر مبارزه کنيم«
بنابراين در ھمان تشبيه که ارائه شد ،سه سال نگذشته بود که شاخ و برگ ھای نھاد سلطنت که
بوسيله خمينی قطع شده بود بار ديگر شروع به رشد نمود ولی در کمال تاسف تاريخ و اسناد مبارزه
گواھی می دھد که اين بار شخص اعليحضرت عليرغم ھمان سوگندی که ياد فرموده بودند نھاد
 -١من به عنوان تايپ کننده اين نوشتار تاريخی از اين پژوھش آگاھی نداشتم ولی در تاريخ  ٣٠نوامبر  ٢٠٠٧در
يک ايميل به ليست بيش از  ١٩٧٥٠نفر نوشتم» :ايران يا بايستی ادامه پادشاھی را انتخاب کند ويا به واليت فقيه
تن دردھد اگر نمی خواھد تداوم پادشاھی را پی بگيريد ديگر برای حذف جمھوری اسالمی تالش نکنيد «.ح-ک

سلطنت را از بن کندند و در عبارتی تمام جنايات خمينی را به کمال مطلوب او رساندند .اکنون ريشه
نھاد سلطنت در مجاورت آتش بی مھری ،بی عنايتی ،دشمنی با شاھنشاھی ايران در حال خشک
شدن است.
اخطار تاريخ به اعليحضرت اين است که اگر از تصدی سلطنت وحشت داريد ،اگر از سلطنت پريشان
خاطر و دگر احوال می شويد ،اگر اساسا سلطنت را پديده ای نکبت بار يافته ايد ،اگر محظورات
سياسی مانع از حمايت و حراست از سلطنت است و امثال اينھا ،تاريخ و فرھنگ ايرانی از شما می
خواھد که کاری نکنيد که ريشه نھاد سلطنت در اين کوير سوزان دشمنی با سلطنت بکلی بسوزد؛
بگذاريد ريشه نھاد سلطنت حيات سه ھزار سال خودرا بھر تقدير دنبال کند.
فراموش نفرمائيد که قولی تاريخی در عبارتی روشن به ملت و تاريخ ايران چنين داده ايد:
»من در اين مبارزه تاريخی به شما تکيه می کنم که دست خدا با ماست از تمام ھوا ھای جوانی و
خصوصی چشم پوشيده ام و جز تکيه گاه اصلی پادشاه يعنی اراده ملت چيزی نمی شناسم پيوسته
در حفظ آن می کوشم .اين را از تاريخ و از حوادثی آموخته ام که در عمر خود ناظر آن بوده ام«
)از پيام اعليحضرت آبان (١٣۶٢
ھر تحولی در جامعه ايران اعم از سياسی و اجتماعی ھنگامی به ثمر و نتيجه رسيده است که حمايت
رھبر سياسی ويا رھبر دينی را بدنبال داشته باشد .مصدق اگر در ملی کردن نفت گام ھائی برداشت
حمايت شاھنشاه ايران را داشت ،سردار سپه اگر در سوم اسفند به پيروزی رسيد وفاداری او به
احمد شاه بود.
رفسنجانی در سال  ١٣۶٠خطاب به ايرانيان و شخص خمينی گفت» :اگر ھمه ما زنده باشيم و شما
)مقصودش خمينی است( حمايت نکنيد کاری از پيش نميرود« ) ١٨شھريورد  ١٣۶٠روز خاکسپاری
باھنر(.
در شورش  ۵٧رھبری سنتی مذھبی با کمک غرب توانست رھبری سياسی کشور که فرھنگ ايرانی
آنرا از حقوق ثابته شاه می داند را به خود اختصاص دھد و اين ،يک تحول کامال مخالف فرھنگ
ايرانی حتی فرھنگ اسالمی و دينی ايرانيان است بنابراين خالء حاصل از اين تجاوز مادام که ھمچنان
ادامه داشته باشد يعنی سطلنت ايران بال تصدی باشد ،رھبری سياسی نجات ايران و براندازی رژيم
غاصب ايران ابدا ممکن نخواھد بود و در کالمی روشن ،پيروزی خمينی و شورشيان  ۵٧مرھون
حرکت آنھا در راستای فرھنگ دينی و مذھبی مردم بود و اکنون نيز پيروزی بررژيم غاصب ايران
فقط و فقط در شاھراه سنتی و فرھنگ رھبری شاه امکان پذير است.
اين حقيقت را بارھا و بارھا اعليحضرت در مفاھيم و عبارات گوناگون تائيد کرده اند از جمله:
»در پيام ھای گذشته بارھا اعالم کرده ام که آينده ايران فقط در سايه قانون اساسی مشروطيت
تضمين است و نھاد مشروطه سلطنتی تنھا نھادی است که حافظ تماميت ارضی و داده ھای اجتماعی
)پيام  ١١امرداد سال  ١٣۶٣بمناسبت مشروطيت(
و سياسی ملت و ايران است«
چرا بايد نھادی که شخص اعليحضرت به حراست از آن سوگند فرموده اند به اراده مبارکشان قطع
و ريشه آن در حال سوختن باشد؟

مگر فراموش شده است که ايشان در مصاحبه با کانال اول تلويزيون فرانسه چنين فرمودند:
»مايلم يکبار برای ھميشه توضيح دھم که اگر بيش از ھرچيز برای ميھن من نياز و ضرورت مبرم
و حياتی به نظام پادشاھی مشروطه به عنوان بھترين و تنھا راه وجود نداشت من امروز اينجا نبودم
مطمئنم تا آنجا که به مسئله رھائی کشورم از موقعيت فعلی مربوط می شود اين بھترين راه حل
مسائل ايران است و به ويژه بايد خاطر نشان سازم که سلطنت مشروطه به ھمانگونه که در بسياری
ديگر کشور ھای جھان وجود دارد به خالف پاره ای اظھارات نظر ھا در برابر نظام ھای ديگر
حکومتی از مد نيافتاده است ،برای ايران بعنوان کشوری که شامل گروه ھای نژادی گوناگون است
و ويژگی ھای آن در ھرناحيه و بخش و سرزمينش تغيير ميکند نھادی ھمچون که سقف بر سر ھمه
سايه افکند يک نياز مبرم است اين نظام امنيتی بوجود ميآورد که ضامن يکپارچگی کشور است.
من تصور نميکنم در غيراز اين نھاد ،راھی برای نجات ايران از موقعيت کنونی وجود داشته است«
با وجود اين باور ھای درست ،اعليحضرت نھاد سلطنت را چنان از پی زدند که شيفتگان اين نھاد
نميتوانند آثاری از وجود آن پيدا کنند؛ الجرم در برھوت انتظار و سردرگمی و نا اميدی گم می شوند
که شده اند.

آﻳﺎ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻳﺮان دارﻧﺪ؟
تجزيه و تحليل پيشنھاد اخطار تاريخ الزم می سازد که يک موضوع اساسی مورد نقد قرار گيرد .و
آن اين است که آيا اعليحضرت حقيقتا تمايل به نجات ايران را دارند يـــــــــــــــا خيــــــــر؟
در يک جمله می توان پاسخ اين پرسش را چنين داد.
اعليحضرت عالقه کافی و وافی برای نجات ايران را دارند ولی نه از مسير آشنای مردم و مسيری
که فرھنگ و منش ايرانی آنرا می شناسد و به ھمين دليل است که عالقه و تمايل ايشان به نجات
ايران زير سئوال قرار می گيرد و شکل فرار از مسئوليت و بھانه به خود می گيرد!.
در آخرين وتازه ترين مصاحبه ای که از اعليحضرت در دست است ،مصاحبه ايشان با راديو صدای
آمريکا است که فرموده اند:
»من می خواھم پرچمدار چنبش مردمی برای آزادی ايران باشم« و بارھا و بکرات ،اعليحضرت
عالقه قاطع خود را به پرچمداری مبارزه عليه رژيم غاصب جمھوری اسالمی در عبارات گوناگون
و با مفاھيم ھم آھنگ در مصاحبه ھا اعالم فرموده اند که به مراتب مفاھيم اجرائی و اعتقادی آنھا
بيشتر و محکم تر از بيانات اخيرشان با صدای آمريکا است.
حتا قول دادند که ديگر اتالف وقت نشود و مسئله رھبری را حدی و در تکليف خودشان قرار بدھند،
دريک مورد علت قبول رھبری و عدول از مقاومت از قبول رھبری را چنين فرمودند:

»ھم ميھنانمان به من گفتند که آقا معطل چی ھستی ما احتياج داريم که شما
بيائيد پشت ما را بگيريد ،ديگر بيش از اين صبر نکن ما از شما انتظار داريم
)مصاحبه با راديو صدای ايران(
واقعا کس ديگری نمانده«.

نمی توان گفت که عامل قبول رھبری مبارزه از سوی اعليحضرت اصرار ھم ميھنان داخل کشور
بوده است چرا که بيانات سابق اعليحضرت نشانگر آن است که اعليحضرت از ھمان سال ھای
نخستين قبول سلطنت خود را مکلف به رھبری مبارزه نجات کشور و بازگشت سلطنت می دانستند
ولی در اين ھدف مقدس و ميھنی نا کام و نا موفق بوده اند.
دالئلی که نشانگر اشتياق و قبول تکليف رھبری و نجات کشور است بسيار است وحتی بيشتر از آن
است که به سر فصل ھای آن در سنگر اشاره شود ولی شايد اشاره به دو سه مورد کافی برای اثبات
موضوع باشد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ اول:
»ما بايد با استفاده ای تجربيات  ٨سال گذشته و درس گرفتن از تالش ھای نا موفق اوپوزيسيون
و انسجام بيشتر ،طرح تازه ای را به اجرا بگذاريم و زمينه را برای براندازی رژيم تروريست کنونی
و استقرار قانون ودولتی که بتواند بازسازی کشور را شروع کند از ھر لحاظ فراھم کنيم درحاليکه
يک رژيم تروتريست و حتا بی قانون ،بی انصاف ،بی رحم در کشور ما حکومت می کند ما ناچاريم
بزور حتا با توسل به اسلحه با آن روبرو شويم ،در چنين شرائطی رھبری تفاوت می کند .من به
اين موضوع واقفم و متاسفم که در اين سال ھای اخير بسياری از مسائل از دائره توجه ما خارج
شد) «.بيانات اعليحضرت ھشتم امرداد ماه (١٣۶۶

ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم:
»در داخل ايران ھموطنان ما از ھر جھتی حتا تا درگير شدن با عوامل رژيم فدا کاری می کنند اما
نمی توان از آنان انتظار داشت که مدام موجوديت خود را در اقداماتی بدون پشتوانه به خطر بياندازند
ھموطنان ما از مدت ھا قبل تصميم خودشان را برای آينده کشور شان گرفته اند و نشان داده اند که
ميل دارند به نظامی برگردند که ھم قرن ھا به آن خو گرفته اند ھم حافظ فرھنگ و ارزش ھای ملی
ايرانيان است .ايرانيان داخل آنچه از دستشان بر ميآيد انجام می دھند اکنون نوبت ماست که به
فداکاری آنھا پاسخ مثبت بدھيم« )از ھمان مصاحبه ھشتم امرداد ماه (١٣۶۶

ﻏﺮض از اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 .١اعليحضرت  ٨سال تالش مداوم برای انسجام اپوزيسيون به اين حقيقت رسيدند که تالش ھا
ناموفق بوده و بايد طرح نو و تازه ای به اجرا بگذارند و به معنای ديگر پرونده ھمبستگی
را بسته دانستند.
 .٢برايشان مسلم و روشن بوده که رھبری در چنين شرائطی )شرائط را خود اعليحضرت اعالم
و غير عادی بودن آنرا تصديق فرموده اند( با رھبری که در شرائط عادی کشور نياز به آن
دارد متفاوت است.
 .٣طرحی را مورد نظر داشته اند که به تشکيل دولتی که بتواند باز سازی کشور و استقرار
دموکراسی و آزادی را موفق شود منتھی شود.

 .۴باور داشته اند که ايرانيان بازگشت به نظامی راخواستارند که قرن ھا به آن خو گرفته و
حافظ فرھنگ و ارزش ھای ملی آنھا است يعنی رژيم سلطنتی ايران و اين بدان معنی است
که پس از اين برداشت منطقی ديگر تعقيب التــــــــــــــاری گذاشتن سلطنت نه تنھا بی ربط
بلکه مغاز با آگاھی اعليحضرت از خواسته مردم وايرانيان است.
 .۵ايرانيان داخل کشور در حد مقدور فداکاری وجانبازی کرده اند واکنون نوبت ماست .بديھی
است که توجه تکليف در بيان اعليحضرت نخست متوجه خود ايشان و سپس متوجه ديگران
است.
مراتب باال و نشانی ھای بسياری ديگر که آرشيو ھای مبارزه گويای آن است گواھی است مستدل
که اعليحضرت عالقه به نجات ايران را دارند ولی معھذا ھمانطور که تاريخ مبارزه ايرانيان خارج
از کشور نشان می دھد اعليحضرت کوچکترين موفقيتی نداشته اند و حتا اين موفقيت درحد شروع
ھم نبوده است.
مسير اين تحرير در اين راستاست که علت عدم موفقيت اعليحضرت را درابعاد مبارزه بررسی نمايد.

ﭼﺮا رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
در اخطار به تاريخ اين مھم مطرح شد که اعليحضرت بدون اتکا به مشروعيت تداوم سلطنت يعنی
در مقام يک شھروند عادی موفقيتی درنجات ايران نخواھند داشت.
علت اين عدم موفقيت در شخص اعليحضرت نيست بلکه در فرھنگ رھبری ما ايرانيان است که
بطور وضوح رھبری کسی را جز پادشاه باور و قبول نداريم.
ھر عملی برای اينکه در مسير استقبال مردم قرارگيرد بايد از موازين حکمت ،سنت ،سابقه ،قانون
و در مجموع فرھنگ ملی مردم الھام گرفته باشد .واال نقض غرض می شود.
رھبری يک شھــــروند ايرانی بر توده ايرانيان و در نھايت امر مھم نجات ايران از چنگال جمھوری
اسالمی در فرھنگ ايرانيان بی سابقه و غير قابل استقبال است.
رھبری سياسی پادشاه بر ملت ايران ھمانند جريانی تاريخی و طبيعی است که سه ھزار سال يا الاقل
 ١٠٠نسل از ايرانيان جريان داشته است و مردم دراين جريان و با اين جريان بر مشکالت کشورشان
فائق آمده اند ،اعليحضرت با آنکه از نظر تئوری اين جريان را قبول دارند ولی تمايلی در حرکت در
٢
مسير آن جريان نـــدارد و در واقع جريانی خــــــــالف آنرا انتخاب کرده اند.

ﺷﻬﻮد ﺑﺴﻴﺎر
اينجا اين سئوال می تواند مطرح بشود که آيا در طول  ٢٨سال گذشته ھيچ ايرانی چه در داخل و
بيشتر در خارج از کشور صالحيت رھبری ايرانيان را نداشته که با تشکيل سازمان و تشکل مخالفين
 -٢بشدت شايع است و اسنادی در دست است که شھبانو با معرفی کسانی که در مسير خالف جھت امتداد پادشاھی قدم بر
ميدارند به شاھزاده موانعی را در اين راستا در راه امتداد و تداوم شاھنشاھی فراھم آورده اند .از جمله شايع است که اعليحضرن
به ھمسرشان قول داده اند از اين راه به آن مقام نروند و شايع است که ايشان اين درخواست را پذيرفته اند .ح-ک

مبارزه عملی و اساسی با رژيم غاصب را آغاز کند؟ آيا ھمه اين سه ميليون ايرانی خارج از کشور
بی عرضه ،بی غيرت ،بی عالقه به وطن بوده اند؟ مسلما خير اسناد مبارزه نشان می دھد که بسياری
از ايرانيان خارج از کشور برای رھبری مبارزه پا به ميدان گذاشته اند اشخاصی مانند علی امينی،
بختيار ،مدنی ،دکتر گنجی ،و بعد صد ھا سازمان و کنگره و جبھه به منظور رھبری مبارزه عليه
رژيم غاصب ايران تشکيل شد ولی ديديم که ھيچيک را مردم ايران تحويل نگرفتند و کارشان کساد
و به انحالل و سکوت پايان يافت.
اگر اعليحضرت ،تحت عنوان شھروند عادی )رضا پھلوی -شاھزاده( به تشکيل سازمان ويا انتخاب
افرادی مبادرت بفرمايند سرنوشتی ھمانند ھمان سازمان ھای ورشکسته را پيدا خواھند کرد و آن
کس را که انتخاب بفرمايند ،آن بيچاره با ھمه موقعيت و نامی که دارد سنگ روی يخ خواھد شد و
خودشان ھم غرق در بی اعتباری.

وﻋﺪه اي ﻛﻪ ﻋﺪول ﻧﺸﺪ واﻧﺸﺎ اﷲ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اعليحضرت در سالھای قبل وعده داده اند که خدا راشکر که از آن تاکنون عدول نفرموده اندو اين
وعده اين بود که فرمودند» :ھرچه اصرار کنيد من نه کسی را انتخاب می کنم و نه رھبری می
نمايم« رضا پھلوی بدون اتکاء به مشروعيت تداوم سلطنت و احترام و اعتبار به حقوق سلطنت در
قانون اساسی مشروطيت کسی نيست که حق رھبری ويا انتخاب رھبر را داشته باشد اگر اعليحضرت
به عنوان يک شھروند ايرانی اين حق را برای خودشان قائل باشند ھزاران ھزار ايرانی ديگر نيز
ھمين حق را دارند و نميتوان در اجرای اين حق قائل به تبعيض شد .الجرم اجرای آن از سوی
اعليحضرت به عنوان يک شھروند عادی ھرج و مرج موجھی بوجود می آورد که خفت و شکست
آنرا از ھم اکنون می توان مالحظه کرد.

حق رھبری ،حق انتخاب رھبر ،انتخاب نخست وزير ،انتخاب مسئول مبارزه،
فرماندار و فرمانده نيرو ھای مقاومت را تاريخ و فرھنگ و سنت ايرانی و
قانون اساسی مشروطيت به متصدی سلطنت داده نه ھيچ شھروند عادی وقتی
اعليحضرت اين حقوق تاريخی که کليد نجات ايران است و در زمينه ھای
مشروعيت ھای قانونی و ملی و دينی حرکت دارد تبديل به ھيچ نمايند خودشان
ھم تبديل به ھيچ شده اند و از ھيچ ،ھيچکاری ساخته نيست ونه کسی به ھيچ
توجھی دارد و نه اعتنا و اميدی ولی مسئوليت ھيچ البته که ھيچ نمی شود
ودر جايگاه اتھام به اعليحضرت ھمچنان رشد خواھد کرد.

ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎري دﻫﻨﺪه
گزاشگر وال استريت ژورنال در سوم ژوئن سال  ،٢٠٠۶نانسی دوولف اسميت ،عضو شورای
سردبيری روزنامه مزبور گفته است:

»رضا پھلوی بايد بداند که تنھا نام او به عنوان فرزند محمد رضا شاه پھلوی که برای مدتی ايران
را به محوری از ثبات تبديل کرد و کشور خود را به سوی مدرنيته و شکوفائی رھنمود شد يک
٣
)کيھان لندن (١١١٠
عامل ياری دھنده است«
گزارشگر وال استريت ژورنال به تاريخ ايران آشنائی الزم را نداشته است ،عاملی ياری دھنده به
رضا پھلوی فرزند شاھنشاه ايران بودن نيست .عامل ياری دھنده سلطنت است نه اصل و نسب،
شاھنشاه ايران اگر به موفقيت ھای بسيار ارزنده ای دست يافت نه بدان جھت بود که فرزند رضا
شاه کبير بود بلکه بدان سبب بود که تصدی سلطنت ايران را عھده دار بود .اگر شاھنشاه ايران
برفرض نخست وزير و يا وزير بود آيا ايران به چنان موفقيت ھائی می رسيد و وحدت و تماميت
٤
ارضی کشور مان تامين می شد؟
سلطنت ،عامل موفقيت شاھان چه در راستای نيکو کاری و چه در جھت ھای نا سازگاری است.
شاه اسماعيل صفوی در سن  ١٢سالگی به سلطنت رسيد در تاريخ شاھنشاھی ايران پادشاھان کم
سن و سال زياد بوده است در کشور سلطنتتی مصر حتا طفل  ٨ساله ھم به سلطنت رسيد اين بدان
معنی است که عنوان سلطنت معجزه گر و راھنمای مشکل ھاست و نه خود پادشاه.

ﻫﻴﭻ ﻛﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ
عرض شد که اعليحضرت بعنوان شھروند عادی قادر به عمل مثبتی در راه نجات ايران نيستند و
اصرار ديگران که انتظار دارند اعليحضرت بعنوان يک شھروند عادی )شاھزاده( رھبری مبارزه را
٥
قبول بفرمايند از سر نادانی و يا نا چاری است.
 .١حال فرض کنيد که رضا پھلوی )شاھزاده( رھبری مخالفين جمھوری اسالمی را در خارج و
داخل ايران برعھده گرفتند خوب چه خواھد کرد؟ مگر سالھای سال نيست که اعليحضرت
عمال نقش رھبری برای اتحاد مبارزين را برعھده دارند و رساله ای ھم در اين زمينه تنظيم
و منتشر ساخته و در تمام مصاحبه ھا زير بنای ھر حرکت سياسی را
منوط به تحقق آن دانسته اند ،يعنی  ٢٨سال است در انجام آنچه که بسياری آنرا بھانه فرار از
مسئوليت تلقی می کنند نا موفق بوده اند .نا گفته نماند که چند بار ھم اعليحضرت از دلمشغولی
خودشان به اتحاد نيرو ھا صحبت کردند که واقعيت نداشت از جمله در مصاحبه با فيگارو  ١٢ژوئن
 ٢٠٠۶که فرمودند» :مخالفان ايرانی امروز متحد ھستند«.
 .٢چه کسانی شاھزاده رضا پھلوی را تحويل خواھند گرفت وبه روابط رھبری او اعتبار خواھند
داد؟ جمھوريخواھان ابدا ،ابدا ،شخص اعليحضرت ھم در مصاحبه با روزنامه حريت ترکيه
 - ٣بھمين دليل است ھرجا ميخواھند از اعليحضرت نام ببرند با تاکيد و با قھری آميخته به تنفر می نويسند» :رضا پھلوی فرزند
آخرين شاه ايران که بدست خمينی ساقط شد« اين توھين قابل پذيرش نيست .ح-ک
 -٤در يک دوره کوتاه شخص سرسخت و يک دنده ای مثل محمد مصدق ميرفت که کشور را در کـــام توده ای ھای وابسته به
مسکو فرو برد و اگر مردم در روز  ٢٨امرداد از ترس جانشان و نگرانی از اعدام ھای بی امان بر پا نخاسته بودند کشور به
کام ھيوالی کومونيسم افتاده بود .ح-ک
 -٥کو گوش شنوا ،ح-ک

فرمودند که »جمھوريخواھان بعلت مخالفت با اساس سلطنت در محور ھمکاری و اتحاد
قرار نمی گيرند« .آيا سلطنت طلبان شاھزاده را تحويل خواھند گرفت؟ مسلما خير زيرا که
شاھزاده محلی از اعراب در حقوق سياسی کشور ما ندارد و سنت ديرينه ايران متوجه
وليعھد ويا پادشاه است و شاھزاده گان اگر اعتبار و احترامی دارند منتبع از متصدی سلطنت
است.
 .٣اعليحضرت ذاتا از اقتدار قبول مسئوليت ناتوان ھستند و فرار از مسئوليت بصورت يک
عادت ديرينه و باطنی ايشان شده است .رھبری توام با مسئوليت ھای اخالقی ،قانونی و
مالی است که اعليحضرت تحمل و امکان قبول ھيچ يک از آنھا را ندارند.
رھبری نياز به امکانات مالی دارد ،اعليحضرت بنياد ميھن را تشکيل دادند ومالحظه کردند که
ايرانيان به اقدام ميھن پرستانه و مردمی اعليحضرت که زير عنوان رضا پھلوی صورت گرفته
تا چه حدی بی اعتنا بودند که بنياد ميھن ناچار به توقف شد.
 .۴روحيه و تربيت طبيعت اعليحضرت برای رھبری خلق نشده است برای پادشاھی که فاقد
مسئوليت است خلق شده است .مسئوليت در رژيم سلطنتی ايران با نخست وزير و وزرا با
دولت است.

ﻧﻤﻮﻧــــــﻪ
در اينجا نمونه ای مياوريم تا مالحظه کنيد که ھمان کسانی که سال ھا است از اعليحضرت زير
عنوان شاھزاده رضا پھلوی رھبری مبارزه ميخواھند چه طرز فکر وعملی دارند.
»مدت ھاست که ھمه خواستار آن ھستند که شاھزاده رضا پھلوی فعاليت ھای جدی مبارزاتی خود
را آغاز کنند تا ھمه حضور ايشان را در صحنه احساس کنند .چرا که مھره ای ھستند کار ساز....
در اين روزھای حساب بحرانی اگر شاھزاده رضا پھلوی گروھی را در کنار خود قرار دھند که بتوانند
يک تشکيالت سياسی قدرتمند را ايجاد کنند بدون شک ايرانی ھا قادر خواھند بود که در يک مسير
مشخص سياسی طی طريق کنند وشايد ھم مسير تحوالت را درايران تغيير دھند«
)شرفشاھی صبح ايران (۵٠٩٢
چند روز بعد از اين نوشته سيروس شرفشاھی ،جنبش نجات ايران )سازمان در شرف تشکيل( در
اعالميه ای خواستار رھبری اعليحضرت زير عنوان شاھزاده رضا پھلوی گرديد و درست ھمان
مطالب صبح ايران را منعکس کرد و گفت که رضا پھلوی تنھا مھره ای است که ميتواند مبارزه
رھائی بخش ايران را رھبری کند.
راديو صدای ايران اعالميه جنبش نجات ايران را پخش کرد اکنون به واکنش شرفشاھی به رھبری
رضا پھلوی توجه کنيد.
شرفشاھی در شماره  ۵١١٠يعنی  ١٠روز بعد از آن سرمقاله ای که خواستار رھبری مبارزه از
سوی شاھزاده شده است سخت به راديو صدای ايران حمله و تعرض کرده که چرا بخاطر حمايت
ھای کور کورانه يا شعار گونه از شاھزاده رضا پھلوی به مبارزات عليه حکومت تھران ضربه ھای
سنگينی زده است.

عدول از سوگند سلطنت بوسيله اعليحضرت آثارش محدود به عملکرد و ناموفق بودن اعليحضرت
نگرديد بلکه ايرانيان خارج از کشور را به سردرگمی بزرگ سياسی گرفتار ساخت که در کل چنين
٦
شد که نميدانستند و نميدانند که چه می خواھند.

ﺷﺎﻫـــﺪ ﻗﻀﻴـــﻪ
گری سيک که معروف ايرانيان است از عملجات بنای جمھوری اسالمی و تحميل آن به ملت ما است
در گفتگوئی با کيھان لندن می گويد:
»متاسفانه فعاالن سياسی ايران منتظر کسی ھستند که بجای آنھا جنبش ضد رژيم را سازمان دھی
کند ،او گفته است؛ مجموعه ايرانيان خارج نميدانند چه نوع حکومتی برای آينده مناسب تر است
طبيعی است که چنين وضعی به سود رژيم کنونی است و جمھوری اسالمی از اين نقطه ضعف بھره
)کيھان لندن (١١٧٨
برداری می کند«
گری سيک درست می گويد ولی نه ھرکسی ،نه فعاالن سياسی تمامی فرد ،فرد ملت ايران در انتظار
ھستند که جنبش ضد رژيم غاصب را شاه رھبری کند ،نه ھرکس .گری سيک خوب ميداند که در
طول اين بيست و ھشت سال صد ھا بار »باصطالح« فعاالن سياسی خواستند جنبش ضد رژيم غاصب
را براه بياندازند وآنرا رھبری کنند ولی با آنکه ميخواستند ولی موفق نشدند چرا که فرھنگ ما با
اين مسير ھا آشنا نيست .فرھنگ ما ايرانيان برای اين مقوله دو خطی ثبت و ضبط است که در
جامعه ايرانی رھبر سياسی شاه است و رھبر مذھبی آخوند اعظم است ،مگر در شورش  ۵٧فعاالن
سياسی شورش را تدارک ديدند يا رھبر مذھبی را آمريکائی ھا و انگليسی ھا حمايت کردند و در
مقابل رھبر سياسی وسنتی ايران علم کردند ٧ .قسمتی از اظھار نظر گری سيک که گفته است:
»مجموعه ايرانيان خارج نمی دانند چه نوع حکومتی برای آينده مناسب تر است «....حقيقتا ننگی
است بر پيشانی مبارزه ما ،واقعيتی است بسيار تلخ که شايد ھيچ مبارزه ای در جھان به اينچنين
شومی و سرافکندگی دچار نشده باشد.
سنگر در تائيد اظھارات گری سيک نميخواھد به اساسنامه ويا اعالميه ھای با اصطالح سازمان ھا
استناد کند که ھمگی درست در تائيد اظھارات گری سيک است ،به اينکه ھيچ يک از آنھا که نام
فعاالن سياسی ھم برخود گذاشته اند ،شھامت ،شعور ،و اين درک را ندارند که بدانند چه نوع رژيمی
را برای کشورشان ميخواھند  ٨ولی شاھدی که مايلم برايتان بياورم از قاضی سعيد است که لولھنگش
را آنقدر آب کرده که خودش ھم نميتواند آنرا بلند کند .در عصر امروز نوشته است:
»جھانيان و بخصوص دولت ھا بدانند که ما برای يک شخص ويژه يا يک ايدئولوژی خاص ويا يک
جريان فکری و قومی و مذھبی وسياسی نيست که فرياد می کنيم تقاضای ما اين است که ما را کمک
کنندتا شر اختاپوس چند دست و پای آخوندی را از سر کشور وملتمان رفع کنيم و بعد نوع نظام
وسيستم حکومتی را در يک فضای آزاد و باز به رای مردم خواھيم گذاشت تا خودشان تصميم
)عصرامروز(
بگيرند«
 -٦جانا سخن از زبان ما ميگوئی .ح-ک
 -٧عامل اصلی و تدارک اصلی از سوی انگلستان و حمايت کننده ھای آن چين ،روسيه ،فرانسه و در نھايت آمريکا بود .ح-ک
 -٨تايپ کننده اين برگ ھا خوشبخت است اقرارکند با شھامت تمام بارھا اعلالم کرده است تنھا راه نجات ايران از راه پادشاھی
است و از اينکه نماد ھای سه ھزارساله سنت و افتخار ايران را ريشه کن کنند نگرانی خود را اعالم داشته است .ح-ک

اين فعال سياسی خودش نميداند که چه می خواھد ،عقيده سياسی ندارد و دنبال رھبری ھم نيست
فقط مترصد است که کشور ھای بيگانه که مسلم در راس آنھا آمريکا است پول به ايشان بدھد ولی
اين آدم يک چيز بسيار کوچک ولی با اھميت را نمی فھمد و آن اين است که کسی ايشان و امثال
ايشان را تحويل نمی گيرد و اگر ميگرفت ظرف اين  ٢٨سال سری را درميان می شناختيم!
اين فعال سياسی که امروز ،خودش نميداند که چه می خواھد عقيده سياسی اش چيست ،در سالھای
نخست مبارزه يعنی سالھائی که اعليحضرت در مقام سلطنت قرار داشتند مانند امروز فکر نميکرد،
روزنامه ھای ايران تريبون حکايتی غير از اين نوشته ھا دارد ولی با عقب نشينی وعدول اعليحضرت
از سوگند سلطنت ،بند ھا پاره شد ھمه در تحقير سلطنت ،قطع مشروعيت تداوم سلطنت سبقت گرفتند
بدرستی می توان گفت که آغاز اين فاجعه با شروع عقب نشينی اعليحضرت آغاز شد تا جائی که
امروز حتا طرفداری خشک و خالی ھم از اعليحضرت از سوی پاره ای از ھمان اشخاص که روزی
احترام و موقعيت خاصی برای اعليحضرت قائل بودند ،اعتراض بردار شد.

ﻋﺪم ﻋﻼﻗـــﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
اعليحضرت ذاتا ھمانطور که شاھنشاه ايران اظھار نظر فرموده اند ،خود دار از قبول مسئوليت
ھستند صرفنظر از اين روحيه خاص اساسا قبول سلطنت برای وليعھد نو جوان کار شاقی است که
بندرت وليعھد ھا به رضايت و شوق و ميل به آن تن داده اند .تشريفات سنگين سلطنت ،رعايت آداب
و رسوم ،محروميت ھا و محدوديت ھا که عموما با حالت جوانی و آزادگی منافات دارد عواملی است
که بی ميلی در قبول مسئوليت سلطنت را طبيعتا بوجود می آورد.
اينکه سياق پادشاھی ايران چنين بوده که وليعھد از کودکی تحت سرپرستی بزرگان کشور و گاه به
دور از پايتخت تحصيل می کردند برای عادت و آمادکی به قبول مسئوليت سلطنت بوده است.
در تاريخ ايران و جھان ھنگام درگذشت شاه ،شخصيت ھای سياسی و نظامی کشور به حمايت و
ھدايت وليعھد بر ميخواستند و مانع می شدند که وسوسه ھای مخالفين و راحت طلبان ھمراه ضعف
٩
و بی ميلی وليعھد مانع تداوم سلطنت گردد.
در کمال تاسف در آبانماه سال  ۵٩و آنچه که بر شاھنشاه ايران رفته بود و نبود شخصيت ھائی که
بتوانند بر وسوسه ھای مخالفين سلطنت و تداوم آن شاه را ياری کنند وجود نداشت و آنھا ھم که
وجود داشتند وحتی اقداماتی ھم کردند در مقابل باند مخالفين تداوم سلطنت چندان کارساز نبودند.

آرشيو سنگر نشان می دھد که مخالفين تداوم سلطنت و قبول سلطنت از سوی
اعليحضرت و نيابت سلطنت از طرف علياحضرت بوسيله شاپور بختيار ،علی امينی،
دکتر نصر ،رضا قطبی ،علی رضائی ،نھاوندی و در راس آنھا شخص علياحضرت
پشتيبانی می گرديد .و اين پشتيبانی به اشاره سياست آمريکا در قطع تداوم سلطنت

 -٩شوربختانه اين حرکت در ايران پس از مرگ "شادروان شاھنشاه" رخ نداد و ھر کدام از اين بزرگان و نظاميان به گوشه
ای فرو شده بودند و آنانی ھم که پيش از سقوط دولت بختيار خود را با امضای يک ورقه به خمينی تسليم کرده بودند پشتی به
ميھن و مردمشان کردند که نتيجه اش جز اين نمی تواند باشد .ح-ک

ايران بود که ھنری برشت آنرا مطرح و برنامه مبارزه بدون شاه را جايگزين تداوم
سلطنت نمود١٠ .
آرشيوسنگر اين برداشت را ميدھد که در آبانماه سال  ۵٩ھيچکس مسئوليت تاريخی و وجدانی و
قانونی وليعھد را به ايشان ياد آور نشد و ھمچنين بی اعتنائی به تکاليف سلطنت ويا سرسری گرفتن
قبول سلطنت را بطور اساسی وجدی برايشان تشريح نکرد و به ھمين دليل وليعھد سوگند سلطنت
را به عنوان يک تشريفاتی که بايد انجام شود ادا فرمودند و وقتی ديگران باند مخالفين تداوم دست
بکار شدند اعليحضرت ھم بسادگی از سوگند سلطنت عدول کردند.
از آنجا که اعليحضرت در موقعيت جوانی بودند وتحت تاثير تربيت و خواستای مادرشان قرار داشتند
و در مسائل سياسی از مادرشان الھام می گرفتند )تائيد اعليحضرت( بنابراين بطور طبيعی ھمکاران
و مشاورين خودشان را ھم از آن گروه وبا توصيه آن اشخاص انتخاب فرمودند و در نھايت چنانکه
ميدانيم عدول از سوگند سلطنت و سپس پی آمد ھای آن مسير حرکت سياسی اعليحضرت را ترتيب
داد.
علت اصلی عدم موفقيت حتی عدم موفقيت در شروع به وعده ھائی که داده بودند اين شد که
اعليحضرت از مشروعيت سلطنت که پشتوانه وعده ھا بود خود را جدا ساختند و در نتيجه از قدرت
آشنای ملت و اقتدار مشروع پادشاھی جدا شدند و الجرم قدرت اجرائی ھر تصميمی در مورد نجات
ايران ويا تصميمی که ملت با آن سروکار پيدا کند از ايشان سلب گرديد.
اين حقيقت درک کردنی است که اعليحضرت بدون موقعيت سلطنت وبدون اتکار به حقانيت تدواوم
سلطنت ھيج قدرتی ندارند ،ھيچ امکاناتی در اختيارشان قرار نمی گيرد ،ھيج اعتباری نخواھند داشت
کوچکترين محبوبيتی که توام با جاذبه سياسی باشد ندارند .در صف مردمی عادی قرارخواھند گرفت.
بطوريکه قرارگرفته اند؛ که مھرداد خوانساری گفته است» :ما چرا دنبال رضا پھلوی برويم اوست
که بايد به دنبال ما بيايد« نبود جاذبه سياسی ناشی از سلطنت سبب می شود که ھر دری را که
بخواھند بگشايند با ھمه عالقه ای که دارند چون کليد سلطنت را بکار نميبرند محال است که درباز
شود ،قول و وعده ميدھند که در را باز کند ،پرچم مبارزه را بدست گيرند ولی آيا در بسته باکليد
آشنا باز می شود يا قول و حرف و اعالميه؟

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ
من کامال درک می کنم که برای اعليحضرت دشوار است که به مسير حقانيت و تداوم مشروعيت
قانون اساسی مشروطيت باز گردند و مقيد به سوگند ياد شده گردند ولی اين ظاھر کاراست ،حقيقت
اين است که عدول اعليحضرت از سوگند سلطنت و تصدی سلطنت عدولی نا موجه ،خالف سنت
ايرانی ،مغاير با حکم قانون و وصيت پدر است و در نھايت عھد شکنی است با خدا و ملت و قانون
اساسی.

 -٩قطع تداوم سلطنت از زمان احمد شاه از سوی انگلستان طراحی شده بود و اگر رضا شاه را ھمان توده مردم که خواستار
تداوم سلطنت بودند اصرار نورزيده بودند ايران در ھمان سال ھا تداوم سلطنت را به جمھوری باخته بود .بازھم مردم خواستار
اين تداوم بوده اند .ح-ک

افراد ،حق دارند از حق يا مالی که متعلق به آنھا است اعراض کنند ويا آنرا بفروشند يا به حراجی
بگذارند .حق ويا مالی که به امانت نزد کسی گذاشته شده و اعلالم قبول امانت را ھم کرده نه حق
اعراض از امانت داری را دارد و نه حق واگذاری به غير ويا حراج گذاشتن آن.
سلطنت نمادی است با پيشينه تاريخی  ٢۵٠٠ساله منبعث از ھويت و فرھنگ ايرانيان و تائيد اديان
زرتشت و اسالم ،اين امانت که به اعليحضرت سپرده شده اعليحضرت مسئول حراست و پاسداری
از آن ھستند ،سلطنت مال شخصی ايشان نيست که از آن اعراض کنند اين را می گويند »از کيسه
خليفه بخشيدن« ودر اصطالح حقوقی ،فضولی نسبت به مال و يا حقی است که تعلق به فضول ندارد.
بنابراين بازگشت از طريق نا حق ،نا موجه و اتھام ساز به طريق موجه و قانونی ،افتخار و سربلندی
و مباھات است و موجب سرمشق ديگران.

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺗﺼﻮرات اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
اعليحضرت بارھا اعالم فرمودند که  ٣٠ميليون از ايرانيان چيزی از سلطنت نمی دانند واين غير
واقع را دليلی برای بی اھميت ساختن سلطنت در آينده ايران بشمار آوردند.
جوانانی که بقول و خيال اعليحضرت چيزی از سلطنت نميدانند و اساسا در ھنگام شورش  ۵٧متولد
نشده بوده اند بر گور کورش کبير بوسه ھای افسوس می زنند و می گويند:
»کورش ما شرمنده توئيم که با خيانت و کاھلی کشور را به دست بيگانه انديشان بی فرھنگ
سپرديم« کيھان لندن که به مراسم سالگرد کورش کبير اشاره ای داشت نوشته است:
» ٢٨سال تمام تالش بی وقفه حکومت اسالمی برای زدودن ھويت ملی ايرانيان نتيجه ای کامال
معکوس داده است جامعه امروز ايران به ويژه نسل جوان از فرھنگ و ھويت بيگانه ای که رژيم
اسالمی قصد حاکم کردن آنرا دارد روی برگردانيده و بدنبال ھويت ملی و باستانی خويش ميگردد«
)کيھان لندن (١١٨١
اين شھادت بزرگ و عينی که با عکس و تصوير انتشار يافته بايد اعليحضرت را متوجه برداشت
نادرست خودشان بنمايد و اين درک سنگين را احساس بفرمايند که مظھر ھويت ملی ايران يعنی
اعليحضرت نمی توانند و نبايد از بازگشت سوگند سلطنت واھمه و نگرانی ھائی داشته باشند.

ﺣﻔﻆ ﺗﺪاوم و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﻋﺪم اﻳﻔﺎي وﻇﺎﺋﻒ
پيشنھاد اخطار تاريخ درست با درنظرگرفتن روحيه اعليحضرت تدوين شده است .عدم ايفای وظائف
سلطنت واجد آن مسئوليتی نيست که اعليحضرت در کالم و عمال قطع تداوم سلطنت را دنبال می
کنند ،يک مثال ميتواند مسئله را کوتاه سازد.
»فرماندھی که بھردليل ناچار به عقب نشينی و يا عدم مبارزه با دشمن ميشود اگر در حال عقب
نشينی اعتقاد به حقانيت خود بکند و پرچم جنگ را برافراشته دارد ،سربازان جدا شده و گريزان
کم ،کم به زير پرچم جمع می شوند و عقب نشينی را تبديل به حمله و پيشروی می کنند ولی اگر

ھمان فرمانده اعتقاد به حقانيت خود را باخت ،و پرچم حقانيت مبارزه را به زير خاک کرد و خودش
ھم بين دشمن و دوست قائل به تفرق نشد و از سربازانش خواست که به درگاه جمھوريخواھان
بوسه بزنند ،آنوقت فصل مسئوليت آن فرمانده فصل مشروحی می شود و امکان تبديل عقب نشينی
به پيشروی ھم غير ممکن خواھد شد.
اعليحضرت که از قبول مسئوليت ھا واھمه دارند تنھا در موقعيت سلطنت است که اين خواست
ايشان تامين شدن قانونی است واال اوراق تاريخ را درباره مسئوليت ايشان از ھم اکنون ميتوان
خواند که چنين است:

اﺗﻬﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ
مطمئن ھستم که اعليحضرت نميتوانند آثار چنين مسئوليتی را که در تاريخ نقش پررنگ و تاسف
باری خواھد داشت را از ھم اکنون ارزيابی بفرمايند در حاليکه ساده ترين عبارتی که در اين باره
در تاريخ خواھد آمد چنين است» :فرزند محمد رضا شاه پھلوی عليرغم سوگند سلطنت ،قول وفاداری
به تداوم سلطنت ،و برخالف وصيت پدر و با بی اعتنائی به گروه عظيم سلطنت طلبان با قصد و
اراده و آگاھی کامل به تداوم سلطنت  ٢۵٠٠ساله ايران خاتمه داد« و مفسرين خواھند نوشت:
»بنظر نمی رسد که بھانه حاکميت مردم ويا دموکراسی بتواند پوشش برای بھانه ايشان باشد چرا
که قرائنی مانع است و نشان می دھد که زمينه ھای دموکرات بودن ھم چندان درباور ھای اساسی
ايشان متبلور نيست«.
يک دموکرات در مورد نظر خود که برخالف نص قانون و سنت ايران است  ٢٠سال بيشتر پا فشاری
نمی کند وبا آنکه از ھموطنان ميخواھد که اورا قانع سازند که براه درست روی آورد ھرگز تن به
تجديد نظر در نظريه ھای خود نمی کند .اعتراف به ناکامی می نمايد ولی حاضر به تجديد نظر نيست.
ناتمام.....
زيرا ھنوز راه ادامه دارد...

اين نوشته از روی سنگر تايپ شده است زيرا خط ھای سنگری که بدست من رسيده بود در برخی
جا ھا ناخوانا و نا مشخص بود؛ چنانچه فرتور آنرا می فرستادم برخی نمی توانستند استفاده کنند.
اين نوشته تاريخی است و ياد آور می شوم که در گذشته در ھمين راستا مطالبی نوشته ام و اين
نوشته واقعا جانانه از دل بسياری از ايرانيان می گويد.
در جوالی سال  ٢٠٠۶نوشتم:
اگر مشروطه ھيج نداشت اين حسن را داشت که من امروز درک ميکنم نبايد "خفه شوم" "الل
شوم" و تو ميدانی که حقوقت چيست...
در اول دسامبر سال  ٢٠٠٦نوشتم:
ما وظيفه داريم ايران را دوباره متولد کنيم ...اين بايد است ...ھمانطور که کورش ،نادر شاه ،رضا
شاه آنرا يکبار بدنيا آوردند ...رنسانس ما از دوران رضا شاه آغاز شده است و اين رستاخيز

مدرنيزاسيون گرچه دچار وقفه شده است ھمانطور که اروپا در دوران جنگ جھانی دچار وقفه شد،
نبايستی ما را از ميدان بدر ببرد.
ما ميليون ھا ايرانی ھستيم ،ھمانطور که اروپا و آمريکا به مقصد رسيدند ما نيز پيروز خواھيم شد.
ما بايستی اين دوران پرخاشگری و آوارگی را به يک زندگانی شيرين که با يک خواست ملی ھمراه
شده باشد مبدل کنيم.
ما به عنوان "مردم" بايست به اين باور برسيم که قادر ھستيم و ميدانيم و ميتوانيم انجام بدھيم.
ميخواھيم که انجام بدھيم ...خواست شما خواست ھمه مردم ايران است ..از صميم قلب بخواھيد...
پيش از رسيدن به روز آخر سال مسيحی ويا سال ايرانی با خود عھد کنيد که در سال جديد آرزوی
حتمی شما نجات ايران به ھمراه او و من باشد...
در ٨اکتبر –  ٢٠٠٤مھر ماه  (١٣٨٣) ٢۵۴٣ – ١٧نوشتم:
صدائی که چند روز پيش از گلوی بھروز صوراسرافيل درآمد آنچنان رسا بود که گوش بسياری از
ايرانيان را تيز کرد .بسياری به من توسط نامه و تلفن آگاھی دادند و نوشتند» :جانا سخن از زبان
ما میگويد«» ،صدای او میتواند بسيار ياریدھنده و اميدوار کننده باشد« .بسياری که ھميشه
تصورش را میکردم جمھوریخواه ھستند به من نوشتند »حاال میدانيم که پادشاھی چاره درد ايران
است و اين  ٢٥سال به ما آموخت ما اشتباه کرده بوديم« .ھمه اشتباه میکنند شايد آنانی ھم که
شاھزاده را راھنمائی کردند اشتباه کردهاند .ھر کسی اشتباه میکند .ھر اشتباھی قابل برگشت است
ولی حد و شرايطی دارد.
در ھمان نوشتار با عنوان »ھنوز ھم دير نيست« نوشتم:
ھنوز دير نيست و ما میتوانيم؛ اگر بدانيم چه کاری بايسته است.
افرادی مثل رضا شاه بزرگ ،مارتين لوتر کينگ و گاندی اشتياق و عالقه وافری به »ھدفشان«
داشتند ،میدانستند چه بايسته است بنابراين جلو افتادند و چنان ھيجانی را در مردمان خود بوجود
آوردند که پيروز شدند .رھبری....
ما نياز به سازمان رھبری داريم که بتواند اشتياق و ميھنپرستی فوقالعاده زيادی بين افراد ملت
بجوش آورد .درست است که بسياری بطور خودجوش به اين امر میپردازند ولی ھنوز اکثريت از
امور مربوط به ميھن غافل بوده و از آن فاصله میگيرند.
ما کار بزرگی در پيش داريم .بايستی چنان اشتياق ) (Passionعميقی در جامعه بجوش آوريم که
غليان آن ھرگز به آب ساکن تبديل نشود .زيرا آب ساکن زود میگندد .اين کار ميسر نيست مگر به
صورت تاکتيکی و مستمر بدست افرادی که در اين کار تجربه دارند.
در غير اينصورت اگر فردا خود خمينی ھم زنده شده و يا اکبر رفسنجانی راجع به دموکراسی و
سکوالريسم صحبت کند دوباره رای میآورد و در زنده بودنش »مقبره« او صد مرتبه بيشتر مورد
زيارت ملتی که به تعبد و ناآگاھی بسنده کرده قرار خواھد گرفت.

در سپتامبر  ٢٠٠٧نوشتم:
»اعليحضرت )شاھزاده( بايستی يکبار برای ھميشه يک انتخاب درست و منطقی را انجام دھند .ھيچ
رھبريتی بدون تائيد مردم رھبر نشده است و ھيچ رھبريتی از پائين به باال نبوده است .رھبر بودن
شرائطی دارد و شرائط اگر فراھم نباشد گفتار و واژه ھا مثل دست به دست کردن توپ است..
اگر وليعھد جوان در فردای روز خروج رضا شاه فروغی را از کنار خود حذف کرده بود ھرگز
سلطنت در ايران دوام نمی گرفت و جمھوری ھمانموقع به سلسه پھلوی پايان داده بود.
اين روند ھرگز به مقصد نخواھد رسيد مگر اينکه اعليحضرت ھمراھان خود را از کجاوه نشينان به
ھواپيما و فضا پيما نشينان و کارکشتگان ،سياستمدارانی ھمچون فروغی ،قوام و رامبد ،ھای زنده
و با ھوش و کارآمد مبدل کنند.
اين کاربسيار ضعيف است و کسانی که ايشان را تحريک و تشويق می کنند آنانی ھستند که خود
کارنامه و کوله بار کجی دارند و مثل ھمان عباس ميالنی ميخواھند از ھم آالن در چھار گوشه
ساختمانی که ميخواھيم آجر ،آجر آنرا بسازيم کار گذاشتن ديناميت ھا را آغاز کنند .اينھا می خواھند
ايشان را به ميدان بکشند تا يکبار برای ھميشه ريشه نماد سه ھزارساله تاريخ را به تباھی بکشند.
چه در گذشته اينکار را بارھا تکرار کرده اند ھربار از راه گروھی ديگر ولی وابسته و حمايت شده
از ھمان مرکز اصلی وارد ميدان شده اند.
ايشان تا مدتی که از کمونيست ھای قديمی و از جبھه ملی ھای وابسته دوری نکرده اند به مقصد
نخواھند رسيد.
وسالم نامه تمام«.
دريغا صبح بيداری
دريغا روز ھوشياری.
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