
  شاهزاده رضا پهلوی باسخنی 

  فاضل غیبی

قدرت یافتن نیرویی که بتواند حکومت جهل و جنون اسالمی را ای از می گذرد و هنوز نشانه ۵۷سال از سقوط  ۴۲
 ملاینک با تحاما اسالمی رأی دادند،  به حکومت گرچه ن درحالی است که اکثریت ایرانیانایبراندازد، نمی توان دید. 

  مالیان از حکومت هستند.  خواستار برکناری، و ملی نیترین جنایت های انساسخت

های سالۀ او کشور به پیشرفت ۲۵ومت حکسایۀ در  شاه پهلوی کهنوان فرزند محمدرضادر این میان شخص شما، بع
 با مقایسۀ دوران پیش از انقالبآنان بزرگی در بسیاری زمینه ها دست یافت، مورد توجه و مهر میلیونها ایرانی هستید. 

   . آن دوران را دارندادامۀ آرزوی  ،ستیز مالیاناسالمی با چهار دهه حکومت ایران

منان دشدر خدمت  ،به سبب ناآگاهیبه انگیزۀ خدمت به کشور، اما از آن بخش مهمی از فرهیختگان که در جوانی فراتر 
ر دیگامروزه  پیموده اند و ایرانی و هویت ملیآشنایی با تاریخ  راه درازی را درند، در دو سه دهۀ گذشته ایران عمل کرد

قابل  . از این شگفت انگیزتر آنکه جمعنیک برای ایران آینده شناخته اندتنها گزینۀ بعنوان  نظام دمکراسی پارلمانی را 

امروزه با توجه به نقش ارزندۀ  ، نیزهحزب تودای چپ، حتی برخی از اعضای سابق هسازمانتوجهی از فعاالن سابق 
  کنند. هویت ملی از شخص شما پشتیبانی میپادشاه در پاسداری از ثبات سیاسی و 

نیازی دیگر  حتی ،رژیمعمر مرحلۀ آخرین  دراند که چنان در برابر ایرانیان منفور شدهاز سوی دیگر حکمرانان اسالمی 

 مبت به مردنس  جنایت فع ملی وه مناب پردهاز هیچگونه خیانت بیرفتار خود نمی بینند و مذهبی و  یا سیاسی  توجیهبه 
روزه توجیه می کردند، ام» مبارزه با امپریالیسم«اعمال ضدایرانی خود را بخاطر خود ابا ندارند. اگر آنان تا چند سال پیش 

    چوب حراج زده اند. ایران  و حق حاکمیت  منابع ملیچندان خریدار نیست، به درحالیکه حتی طرف چینی 

 ،ایرانیان برای گذار به نظام دمکراتیک پادشاهی ژیم از یکسو و خواست دهها میلیون ازبنابراین با توجه به ریزش نهائی ر 
  سیون تشدید می شود. اپوزی رود، بلکه روند پراکندگیا به پیش نمی نه تنه این امرشگفت انگیز است که 

زد، که  اجعه ای دامنخدمت به میهن به ف وابستگان به نسل سوخته ای که به انگیزۀنگارندۀ این سطور بعنوان یکی از 

تواند  بنظرم میرا که دو نکته ای ده است، از هیچ ترفندی ابا نکر  شیرازۀ هستی ایرانبرای گسست چهار دهۀ گذشته  در
  نهم. می با شما در میان، کمک کند مخالفان رژیم رهبریبه تحکیم 

ـ نخست اینکه  قوق و وظایف حنظام بسیار دقیق و پیچیده ای است که  ،بعنوان بزرگترین دستاورد بشر ،دمکراسینظام ــ

در چهارچوب آن همۀ و می کند تعیین اجتماعی  یقرارداد ای بصورتتک تک شهروندان را در هر مقام و مرتبه
ی، نه موضعی سیاس »دمکرات منشی«بدین معنی شهروندان بطور متقابل از حقوق و آزادی های یکدیگر دفاع می کنند. 

  رفتار با دیگران است.   بلکه شیوۀ

وظایف خود، از جمله حفظ ثبات سیاسی، باید بتواند از  ی انجاماز سوی دیگر، پادشاه در نظام دمکراتیک پارلمانی برا
 و ا بدین معنی نیست که اما اینبه هماهنگی و همبستگی میان احزاب و جریانات سیاسی دامن زند.  راحزبی،ف ضعمو 

،  بلکه باید سیاستی را نمایندگی کند که بیش از هر جریان دیگری معطوف به باشد سیاسیمشخص فاقد موضع خود 

ت از پشتیبانی گستردۀ مل تنها در این صورت است که با برخورداریحفظ منافع ملی و پیشرفت عمومی جامعه باشد. 
حتی شخصیت و یاجریانات  احزاب،وگرنه، یابد. برای حفظ ثبات سیاسی دست میو اعمال نفوذ الزم اقتدار معنوی به 

اصوالً محبوبیت و اقتداری بوجود نمی آید که بتواند در جهت  دلیلی ندارند که از او پشتیبانی کنند و  سیاسی های

  بکار گرفته شود.  اتحاد سیاسیتأمین 
وار به جایگاه رئیس جمهور در کشورهایی مانند آلمان، اتریش و ایتالیا توجه کافیست نمونهرای روشن شدن مطلب ب

یت سیاسی و فعال انتخاب می شوند که در دوران طوالنیای ستههای سیاسی برجشخصیت واال، کنیم. بدین جایگاه

بنابراین بدون   بی عمل کنند.فراحز توانند در خدمت منافع ملی باشند که ب برخوردار شده اقتدار معنویحزبی از چنان 
و این اقتدار  ای نداردنتیجه نیروهای سیاسی تفاهم میان تحققکوشش برای  مردمی،اقتدار معنوی ناشی از پشتیبانی 

آرزوی  کانون اشتراکبه  را چنان نمایندگی کند که مهمترین خواست و نیاز زمانه مانی بدست می آید، که شخص پادشاهز 

  بدل گردد.  ملت
و در نتیجه از اقتدار معنوی برخوردار بانی مردمی توانست از پشتیسبب سپه بدین رضاشاه بزرگ در جایگاه سردار 

شود، که به روشنی عزم خود برای ایجاد امنیت و نوسازی همۀ جانبۀ کشور را نشان داد. ایرانیان در اوضاعی که هرج و 



از خواست رضاشاه  نه تنها مرج سیاسی، خطر تجزیۀ کشور و نفوذ کشورهای خارجی ایران را رو به نابودی می برد،

نوسازی مادی و  ،سال۱۶ردند که تنها در مدت کوتاه اهداف او خدمت ک برای رسیدنشتیبانی کردند، بلکه چنان پ

  شد.  کشور میسرمعنوی 
انی که لیست و یا کودتاگر تنها رهبران پوپو  .معه استو همکاری نخبگان جا، پشتیبانی پشتیبانی مردمی مقدم براما 

ن زمینه نیز در ای .هستند»  کف خیابانی«بانی پشتی ده دارند، در پی یافتنوت پشتیبانیای حفظ قدرت خود نیاز به بر 

 در این مورد وی تاریخی شت. تدبیرخبگان جامعه همت گماکری ندر درجۀ نخست به جلب همکاری و همفشاه رضا
 ،آبادىدولتزاده، عال، یمصدق، تق مشيرالدوله، الممالك،یمستوف :هایی مانندشخصیتبا  ای مشورتیهنشست

  : ز نظر بگذرانیمریخ ایران را انی از تابرگ زری در این بارهد. بو فروغى و هدايت

سردار سپه در مجلس اول نطق متینی میکند در لزوم خاتمه دادن باوضاع ناهنجار گذشته و شروع باصالحات اساسی و تقاضا «

و بکند تا برای کسی جای نگرانی نباشد که کارهای امیکند با این جمع جلسه های مرتبی داشته باشد و هرچه میکند با شور آنها 

  بر وفق صالح مملکت است.

ر چند روز یکمرتبه در خانه یکی از اعضا شبانه منعقد میشود و چند ساعت طول می کشد و هر کجا باشد سردار این مجلس ه 

شبها در مخصوصاً در امور مالی و اقتصادی و گاهی هم در آخر  .سپه در آنجا حاضر میگردد و در کارهای جاری صحبت میدارد

تماع خصوصی اظهار مسرت میکند اعضای حوزه هم خوشحال هستند منزل خودش مجلس منعقد میگردد.. سردار سپه از این اج

   )۱۳۶۲، فردوسی، ۳۲۵، ص۴(حیات یحیی، یحیی دولت آبادی، جلد »که سردار سپه حاضر شده است با مشورت آنها کار بکند..
نان آسیاسی پایان دهد، زیرا  ه ای است که خواهد توانست به پراکندگیحلقۀ مفقود دوستمیهن پشتیبانی سرآمدان

د به پشتیبانی مردمان دامن زنند و نیروی الزم برای پیشرفت بسوی خود می تواننعلمی و هنری  فکری، هایتواناییبا 

در ورای  مرحلۀ ثبات و نوسازی نیزنخبگان و سرآمدان جامعه نه تنها در دوران گذار، بلکه در آینده را فراهم آورند. 
 ها و »داور«ها در دوران رضاشاه ، دهند. نه تنمی پروژۀ ملی را تشکیل تحقق هر ایبر  مدستگاه دولت، اهرم الز 

کاردانی چرخ پیشرفت را به حرکت آوردند، بلکه ـ آنچه از نظرها دور مانده ـ در دوران محمدرضا شاه نیز  ها با»تیمورتاش«

های خاندان به منسوبفرهیخته های شخصیت گذار از مناسبات ارباب و رعیتی بدون پشتیبانی  سفید و انقالب
  می یافت. نموفقیت ی برای امکان کمتر )ها»کاللی«ها و »اقبال«نند ما(فئودالی 

ان و حتی جلب نخبگغیرممکن می نماید که چالشی پروژۀ انقالبی چنان البته این نیز روشن است که در ابتدای کار 

 سنگ بنایین حال در عنیاز  دارد که و درایتی  ، شهامتعزم گام های نخست به ودشواری ممکن است   به سرآمدان نیز
بخوبی نشان می دهند که هرچند امر نوسازی » سفرنامه های خوزستان و مازندران« اقتدار معنوی الزم را فراهم می آورد.

نگشت ا مورد پشتیبانی تنها  بنظر می رسد، اما در ابتدای کار از دیدگاه امروز امری بدیهی در دوران رضاشاه بزرگ ایران

  بود. سرآمدان شماری از 
ـ مطلب  دیگر رعی مشکل، بلکه ف سیاسی کنونی نه بزرگترینبست  بنکه برآنم  ردد.گبرمیگذار از حکومت اسالمی به  ــ

  نخواهد بود.  پذیرامکان است که بدون حل آن هیچ حرکت مثبتی از مشکلی

، ه نکردهسیاسی بسند به تصرف قدرت ،تلریانند دو نمونۀ تاریخی استالینی و هیم حکومت توتالیتر اسالمی در ایران
ذهبی مشکسته، از زندگی خصوصی تا اعتقادات  مدنی را نیز درهم پیشرفتنمادهای های اجتماعی و بلکه تمامی ارزش

 باشد و باسیاسی اری تنها گذتواند نمیگذار از حکومت اسالمی،  بدین دلیل تجاوز قرار داده است. ایرانیان را مورد

  به انجام برسد.  حاکمتیم تغییر 
م سؤاستفاده از اسال در اوان تسلط حکومت اسالمی تصور می شد که مهمترین ویژگی حاکمیت جنبۀ اسالمی آن است.  

ا مرفتارهای غیرایرانی و ضدانسانی حاکمان تازه به قدرت رسیده است، اباعث  »یاسیاسالم س«به صورت ایدئولوژی 

یازهای بهیچوجه با ن ،بدویتدوران بعنوان آیینی برخاسته از واقعی ربیات تلخ ملت ایران نشان داد که اسالم تجبزودی 
  که بتواند در جوامع مدرن دوام آورد. ) سازگار نیست تا چه رسد شهرنشینی تمدن (دوران 

بلکه حتی کنند، نمیبه موازین اسالمی رفتار  ،»لمانمس« اکثر ایرانیانخوشبختانه  میان آنکه،این اما نکتۀ اساسی در 

برقراری حکومت اسالمی بدین سبب . را پاس می دارندان موازین زندگی ایرانشهری چنهم پس از سده های طوالنی
، اختس شوکی عمیق وارد» مسلمان«ایرانیان بر هرچند  بزرگ را بر طرف کرد و یسؤتفاهم ای بیش نبود، امافاجعه چهاگر 

 ار نهادینه در جامعۀالق و رفتند که در تمامی سده های گذشته اخهمانا مالیان هست  مسلمانان واقعیاما نشان داد که 

  را بپوشانند. » اسالم ناب«، تا ماهیت واقعی نداهداد تبه اسالم نسب را ایران



وجه به با ت که، مشترک نتیجۀته است؛ با این  دهه های گذشته بررسی های وسیع و عمیقی صورت گرف در در این زمینه

آینده  درهویت تاریخی و فرهنگی خویش را بازیابد و اگر ایران می خواهد  آنچه به اسم و رسم اسالم بر ایرانیان روارفته، 

  . رهایی از اسالم در پیش نداردرآید راهی جز رهای پیشرفته و مدرن ددر شمار کشو
ان چنبه . آنان  ملت ایران تحمیل کرده استرواداشته اند، به  چهار دهۀ گذشتهکه مالیان در  جور و جنایتی این گام را

زیرا که  حکومت اسالمی را غیرممکن می کند.از گذار مسالمت آمیز که  دامن زده اند، جامعۀ ایرانشکاف عمیقی در 

کرده عتقادات اسالمی پشتبلکه بطور کلی بخش بزرگ مردم ایران نه تنها به ا، نسل جوان اکثریت قاطع امروزه نه تنها
  نگرند. همدستانشان  بدیدۀ نفرت میبلکه نسبت به انبوه مالیان و  اند،

جویی سراسر انتقام ، کینه خواهی ورژیم فرضی ای روز سرنگونیأی هستند که فردر هماوضاع ایران ناظران  ،با این وصف

 خیزش همگانی، مردم ایران را از همین شکافواهمه از پیامدهای از سوی دیگر ایران را به خاک و خون خواهد کشاند. 
ی مادامیکه این دو گانگ امروز دانست و پذیرفت، بستصلی بنامل اعسبب  آن را باید و بدین  بازمی دارد زیمسالمت آم

چشم  پایدار به تحولی وانتنمیاصوالً چنانکه تجربیات چهار دهۀ گذشته نشان می دهند، ایران را می فرساید،  جامعۀ

 داشت. 
متولیان اسالم با دست زدن به هر جرم و جنایتی می خواستند تسلط خود را بر ایران ابدی کنند، اما باید می دانستند 

الیان بطور انی که طبقۀ مزم عۀ ایران دیگر جایی نخواهند داشت وان بسر خواهد آمد، در جامروزی که دوران حکومتش

دن این برافتا ید می دانستند که باترور را بر جامعۀ ایران تحمیل کردند، با حجاب و صیغه و  چه حکومت تعزیر ویکپار 
  . تسلط اسالم بر ایران نخواهد بودجایی برای  ،سنت های وحشیانه

خواهیم بنابراین اگر می » امکان ندارد گرگ تبدیل به برّه شود! «های خود بدین اشاره نمودید که:شما در یکی از سخنرانی

تدارک گذار  ،ممکن تنها راه، سقوط ایران به جنگ داخلی و حملۀ گرگان منجر نشود ریزش حکومت اسالمی بهکه 
سیع ایرانیانی دارد که نیاز به همکاری واست که  »شدهکنترل فروپاشی«یان نموده اید، بمسالمت آمیز و یا چنانکه شما 

  در آنان نهادینه باشد.  آمیزهای مسالمته و باور به روششیعی رها کردستیزه جویی  خود را از

طور که مردم درمانده و عقبالبته همانترک اسالم است. می ت آمیز از حکومت اسال راه گذار مسالم،  تنها کوتاه سخن
ابل قچنین رستاخیزی  ، امروزه نیز پیامدهایان نوین نداشتندتصوری از ایر  ی،نوسازی رضاشاهپیش از دوران  در مانده

و خفت  در جهت رهایی از زبونی انسانیو رستاخیزی واقعی تصور نیست. مهم این است که این گام، گامی درست 

  را ممکن می کند. بازیافت سرافرازی انسانی و هویت ملی ایرانی تاریخی ایرانیان است و 
نها نه ت ،بزرگ برخوردار است که آیین ایرانشهرییگرکشورهای اسالمی  از این دهش خوشبختانه ایران بر خالف همۀ د 

سرچشمه گرفته اند. بهررو، صرفنظر از آنکه ای است، بلکه بسیاری آیین های انساندوستانه نیز از آن جایگزین شایسته

 نیز اجتماعیدین پدیده ای  اما از آنجا که دودۀ خصوصی تعلق دارد،مح به ، باورهای فردیدر جامعۀ دمکراتیک آینده
 یهویت مل مایندۀن ، بعنوانآینده ایران ، پادشاهبخشدعه را تبلور میجام »یاشتراک آرزو«و  »تاریخی هویت« هست و

  خواهد بود. نیز  یاناسدار آیین کهن ایرانپ ،ایران

  با مهر و سپاس

  

   


