ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﯿﮕﻮر ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .آن واﺳﻄﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ »ﺷﺎﻫﺰاده« ﺑﻮدن .رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در درﺟﻪی اول ﯾﮏ »ﺷﺎﻫﺰاده«
اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺧﻮد او ﺣﺎﴐ اﺳﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻘﺐ و در واﻗﻊ »ﻣﻘﺎﻣﯽ اﻋﻄﺎﯾﯽ« ـ در ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ/اﺟﺘ�ﻋﯽ آن-
ﺑﮕﺬرد و ﻧﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻪ از ﻧﻮع ﻤﺗﺎم و ﮐ�ﻟﺶ ،ﭼﻪ از ﻧﻮع ﻣﴩوﻃﻪ و ﭼﻪ از ﻧﻮع �ﺎﯾﺸﯽ
ﯾﺎ »ﭘﺮزﻧﺘﺎﺗﯿﻮ« آن ﺣﺎﴐﻧﺪ از دادن اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ او ﺑﮕﺬرﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ واﺳﻄﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ »ﺷﺎﻫﺰاده« ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ وراﺛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی او را از ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮی در
ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮارش از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮد و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻮدن از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری و ﺗﴫﯾﺢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ »ﺷﺎﻫﺰاده« ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﺮﮔﺰ»ﻫﯿﭽﮑﺲ« ﻧﺒﻮد اﮔﺮ ﮐﻪ ﴏﻓﻦ ﯾﮏ »ﺷﺎﻫﺰاده« ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮردن او را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ِ
ﻧﻘﺶ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽاش را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺒﺎرزهی ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﯿﺮاﺛﯽ
اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن و ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از آنﺟﺎﯾﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﯿﺸﱰ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ او و ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ او ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ »ﺧﻨﺜﯽ« و ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم »اﺗﺤﺎد«
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ »اﻧﮑﺎر ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« روی
در ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ �ﯽﺑﻮد اﮔﺮ او و ﻃﺮﻓﺪارن او ﺑﻪ
�ﯽآوردﻧﺪ.

ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨ ِﺪ »از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻗﺎﻫﺮه«
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮح دﯾﺒﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺑﺎ »ﻣﺮدم« اﯾﺮان
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺮدﻣﯽ؟ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮاﮔﺮ ﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺨﺪوش از اﯾﻦ
ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ اﯾﻦ »ﻣﺮدم« ،ﻣﺮدﻣﯽ ﴎﺧﻮش ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آزادیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،داﯾﻢ در ﺣﺎل ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ »ﭘﯿﴩﻓﺖ« ﮐﺸﻮر ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ �ﯽﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺗﺤﻘﯿﺮ �ﯽﺷﺪهاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺨﺎر و اﺗﮑﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻦ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﻣﻦ و ﺗﻮ« در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﻨﺘﴩ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮح دﯾﺒﺎ در ﻣﺴﺘﻨﺪ »از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻗﺎﻫﺮه«  ١ﺳﻨﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ »از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻗﺎﻫﺮه« در ﻫ�ن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﻤﻊﺷﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﴎاﴎی ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد» .ﮐﺸﻮر دارد از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ .دﯾﮕﺮ �ﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ.
راﻧﻨﺪهﻫﺎ دارﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻟﯿﱰ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﭘﯿ�ﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه زدهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﭻ
ﭘﺮواز داﺧﻠﯽای ﻫﻢ اﻧﺠﺎم �ﯽﺷﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮده ﭼﻨﺪ ﴍﮐﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ وارد اﯾﺮان ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﺣﺘ�ﻟﻦ از
ورودﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮﺧﺖ
زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،آﺷﻐﺎل در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه «.اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺗﺪاﻋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺰارﺷﮕﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،زﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻌ�ر در اﯾﺮان .رواﯾﺖﮐﻨﻨﺪه در
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰارشﮔﺮ در آن ﮔﺰارش ،از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﴎاﴎی در اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺮی ﴎاﴎ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺷﻐﺎلﻫﺎی ﺟﻤﻊﺷﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎن در راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ آن
را ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽِ دارای رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب .رواﯾﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
آﺷﻐﺎلﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎی در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮕﺬارد .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﮔﺰارش ﺧﱪﻧﮕﺎر ﻏﺮﺑﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻬﺮهای اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و دﺳﺖﻫﺎی ﮔﺮهزدهی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ »اﻧﮑﺎر« و از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﴪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮح ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮔﺰارش در اﯾﻦ »ﻣﺴﺘﻨﺪ« ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﻮدش و ﺷﺎه در  ۱۱دی ﻣﺎه  ۱۳۵۷ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﴍوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او از دردﻣﻨﺪیاش در آن روزﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ �ﯽداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﯾﺪ دﻟﺪاری ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻟﺪاری دادن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر اﻟﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ -ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد »اﻋﻠﯽﺣﴬت و
اﻓﴪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻤﺗﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ« را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﯽ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ از ﻃﺮف
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻗﺮار اﺳﺖ �ﺎد »زن ﻗﻮی« در ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﴍاﯾﻂ
ﺧﻮدش ﭼﻘﺪر ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﯾﮏ زن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ» .ﯾﮏ دﻟﺪاریدﻫﻨﺪه ،ﯾﮏ ﻏﻢﺧﻮار
ﺧﻮب« .در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ او ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .زن ﺑﻮدن او ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﻮدآﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد او ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ او و »دردش« ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد .در آن ﻟﺤﻈﻪ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ
 -١اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ آدرس ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .رواﯾﺖ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮح دﯾﺒﺎ ﺑﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اوﻟﯿﻪی ﻣﻨﺘﴩﺷﺪه در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎی ﺿﺪ ﺷﺎه در ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن دوره ﺷﺪه اﺳﺖ .او از ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و از ﺣﻤﻼت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ .اﺳﺘﯿﺼﺎﻟﯽ را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮔﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ» :ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ اﻧﻘﻼب را ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﯿﺪ« .او داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮدش و ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪی ﻣﻌﺮوف »ﺻﺪای اﻧﻘﻼب ﺷ�
را ﺷﻨﯿﺪم« ﻗﺮاﺋﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ »ﺷﺎه« ﮐﻪ در آن او ﺗﺰﻟﺰل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ،ارﺟﺎع
ﻣﯽدﻫﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ »ﻋﺪهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "ﺷﺎه" ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر �ﺎﯾﺶ ﺿﻌﻒ ﻣﯽداد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در اداﻣﻪ
ﺗﻮﺟﯿﻪ را اﯾﻨﻄﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ« .ﺳﻮال اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ اﺷﺨﺎص اول ﻣﻤﻠﮑﺖ و
ﺳﮑﺎنداران ﻗﺪرت در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺪرت اﯾﺮان ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﻋﺪهای اﻋﺘﻘﺎد
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زد و ﮐﺸﺖ« و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻌﯽ ]ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ[ ﺷﺪه ﺑﻮد« .او
�ﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ روی ﺗﻼش ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺗﻠﻘﯽ را ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺣﴪت ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﯿﺸﱰ ﻧﮑﺸﺘﻪاﻧﺪ.
ِ
ﻣﻌﺮوف »ﻣﻦ ﺻﺪای اﻧﻘﻼب ﺷ� را ﺷﻨﯿﺪم« ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
در اداﻣﻪی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آن اﻃﻼﻋﯿﻪی
»ﺷﺎه ﺻﺪای اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ را ﺷﻨﯿﺪهاﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮان دﺳﯿﺴﻪی
ﻋﺪهی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ ﻣﯽﺷﻮد« .در آن اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮد ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ را »روﺣﺎﻧﯿﻮن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﺳﺪاران »اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ« ﻣﯽداﻧﺪ و از آنﻫﺎ »ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﮐﻪ ﺑﺎ راﻫﻤﭙﯿ�ﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد و
دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﴎﻧﻮﺷﺖ »ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر ﺷﯿﻌﯽ ﺟﻬﺎن« ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ
»ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮدای اﯾﺮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﴐر ﻧﺰﻧﻨﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ او و ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠ�ی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺸﻮر را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮح در اداﻣﻪی
ﺻﺤﺒﺖ ﺗﴫﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺷﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ او و ﻋﺪهای ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻀﺎ را آرام
ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮح دﯾﺒﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫ�ن ﮐﺎری را ﮐﺮد ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ
ﺣﺎﮐ�ن در ﻟﺤﻈﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﯿﺼﺎل و درﺧﻮاﺳﺖ آراﻣﺶ ﺑﺮای ﮐﻨﱰل اوﺿﺎع.
ﻣﺴﺘﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﻋﱰاﺿﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻌﺪ روی ﺳﯿ�ی اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻓﺮح دﯾﺒﺎ زوم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮح
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻤﺗﺎم ﻋﻤﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ،وﻗﺖ ،ﻫﻮش و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﴩﻓﺖ ﮐﺸﻮرش
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه؟ واﻗﻌﻦ آن روزﻫﺎ اﯾﺸﺎن در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از "ﻗﻬﻘﺮا" ﺑﻮدﻧﺪ« .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺪون واﺳﻄﻪ
دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﺬاتﭘﻨﺪاری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﻬﻠﻮی و ﴎدﻣﺪاران ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از »ﻗﻬﻘﺮا« ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺐﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﯿﻦ رواﯾﺖ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺑﺎ ﻟﻘﺐ »اﻋﻠﯽﺣﴬت« ﺧﻄﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ او ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺎورای اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ،او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ »ﺣﴬت« ﺧﺎص ﺑﻠﮑﻪ واﻻﻣﻘﺎم ﺣﴬﺗﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم

اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از »ﺳﻘﻮط ﭘﻬﻠﻮی« .ﭼﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ در ﮐﻼم ﺧﻮد ﻓﺮح ﴏاﺣﻦﺘ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺘﯿﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ ﺑﻮد .ﻓﺮح در ﻤﺗﺎم ﻣﺪت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ
»ﻣﻤﻠﮑﺖ« را ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﻦﺘ »ﺳﻠﻄﻨﺖ« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﴎاغ اﻗﺎﻣﺖﮔﺎه ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﻧﻮﻓﻞﻟﻮﺷﺎﺗﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽرود .ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در ﺑﯿﺖ او ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻓﺮح ﴍوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﮔﺎﻧﻪی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﻬﻠﻮی اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺤﺚ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ و
»ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﭼﭗﻫﺎ« ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ از زﺑﺎن ﻓﺮح ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن و زدن ﭼﭗ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ،ﮐﻪ از
زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﮔﻔﺘ�ن ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد» :ارﺗﺠﺎع ﴎخ و ﺳﯿﺎه« .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد »ﺷﺎه«
ارﺗﺠﺎع ﺳﯿﺎه را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﴪی دادن ﺑﻪ ﻫﻤﻪی روﺣﺎﻧﯿﻮن �ﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آنﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای »ﺣﻔﻆ
ﻣﻤﻠﮑﺖ« ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ارﺗﺠﺎع ﴎخ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﻧﺪک ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﭼﭗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺳﺖ .ﻧﻪ در ﮔﻔﺘﺎر »ﺷﺎه« و ﻧﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﱪی از ﭼﭗﻫﺎ ﺑﺎ
ﻫ�ن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻃﯿﻒﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﱪی از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﴎﮐﻮب ﭼﭗﻫﺎ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﺣﻔﻆ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪی ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ را داﺷﺘﻪ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﺧﻦﺘ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
و اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﴎﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮح در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﻪی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺳﻄﻠﻨﺖ ارﺟﺎع
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :دوﺳﺖ دارم ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد،
ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ« .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺎن ﭘﺮ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺑﻪ ﻤﺗﺎم اﺟﺰای
اﯾﻦ ﻣﻌ� ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮح ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد .او ﺷ� را ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ اﮔﺮ ﺧﻮب ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ آﻧﭽﻨﺎن از ﻣﻨﻄﻖ ﮔﻔﺘﺎری اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﯾﺮان دور ﻧﯿﺴﺖ» :اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﺎن ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ« اﻣﺎ او ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و دوﮔﺎﻧﻪی ﴍ اﻋﻈﻢ و ﴍ اﺣﻘﺮ را درﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ �ﯽﮐﻨﺪ .او در واﻗﻊ
اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﻪ را دوﮔﺎﻧﻪی »ﴍ اﻋﻈﻢ و ﺧﯿﺮ ﺑﺮﺗﺮ« ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدن .ﺧﻮدم را ﺣﯿﻦ دﯾﺪن ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﻦ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب »ﻣﺠﺒﻮر« ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم؟ ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻨﺪ راه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮ ِد در اﺟﺒﺎر ﻗﺮار دادنِ ﻣﺮدم ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻧﺪارد در ﻤﺗﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از زﺑﺎن ﻓﺮح و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻓﺮح در اداﻣﻪی ﻣﺴﺘﻨﺪ اﴏار دارد ﮐﻪ »ﺷﺎه
�ﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻦﺘ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪ« .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﺑﯿﺮون و در واﻗﻊ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی
»ﺧﻨﺜﯽ« ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،رواﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه �ﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﮑﺸﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﺮد،
رواﯾﺘﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از »دروغ و اﻧﮑﺎر« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ،ﺷﺎه در ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎریِ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﻪﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﺪارﯾﻢ و آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﺮان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ« ٢ .ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮی را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و از ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 -٢ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﻋﻼم ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻤﺗﺎم ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺒﻠﻐﺎن آن ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﻪ ﻣﺠﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ .در ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻗﺎﻫﺮه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺘﯽ
اﺷﺎره �ﯽﺷﻮد» .ﻣﻦ و ﺗﻮ« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮح دﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از
ﺷﺎه را روﺗﻮش ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﺸﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻋﻤﺪهای از ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؟
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭼﭗ ﻣﻌﱰض در آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻌﱰﺿﺎﻧﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺎرهﻫﺎی آﺟﺮ ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ،در ﺻﺤﻨﻪای ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ آﺟﺮی ﺑﻪ دﯾﻮار درب ﺳﺎﺧﺘ�ﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﺎخ
ﻣﯽزﻧﺪ .ﻓﺮح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﺑﻠﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪﯾﻮن ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ آن ﺳﻮال ﺗﮑﺮاری را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد» :دﻢﻟ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﻢ اﮐﻨﻮن آنﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟« ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و
ﻧﻘﺶ اﯾﺮان دوران ﺷﺎه در اوﭘﮏ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺎه ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ از ﺷﺎه اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻧﻘﺶ »ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری« ﻏﺮب ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ او ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﺎه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ روی ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﻓﺸﺎری دارد :ﭘﯿﴩف و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدن
ﮔﺮان ﻣﺎﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺮدم ﺧﻮد ﮐﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ
»ﭼﺸﻢآﺑﯽﻫﺎ« ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ »ﭼﺸﻢﻗﻬﻮهایﻫﺎ« ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﻤﺗﺎم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان دو ﻋﻨﴫ
را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺎه ﺗﺸﺨﺼﯿﺺ داد :ﻏﺮور و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ .ﻓﺮح ﭘﺲ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ اﺑﺮاز ﻏﺮور
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ »ﻣﺎ ﺑﻬﱰ ﺑﻮد ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ
ﻣﻼﯾﻢﺗﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ« زﯾﺮا ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ او ـ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪـ آنﻫﺎ ﺷﺎه را در ﺳﺎلﻫﺎی
آﺧﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﺷﺎه و ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ آن ﻋﺎﻣﻞ ﻏﺎﯾﺐ در
ﺻﺤﻨﻪ ،آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽﺷﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻓﺮح ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻏﺮب و ﺷﺎه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ از ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن اﯾﻦ اﺗﺤﺎد و از دﺳﺖ دادن ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺑﻪ واﻗﻊ اﺻﻠﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی و روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻓﺮح ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮای او ﻫﺮﮔﺰ زﯾﺮ ﺳﻮال
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ او و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺘﻢ ﻣﻮرد ﺳﻮال و ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار �ﯽﮔﯿﺮد ،ﺟﺪای از
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ او در آن ﺟﺪی ﺑﻮده ﻣﺤﻞ زﯾﺎدی از
اﻋﺮاب ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽاﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻘﻮط ﻧﮑﻨﺪ«.
او ﺑﻪ ﯾﮏﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان رﺟﻮع �ﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺮدم ،در ﻣﻌﻨﺎی رﻫﺎﯾﯽ ِ
ﺑﺨﺶ آن« .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ،رﻣﺎﻧﺘﯿﺰه ﮐﺮدن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮیﺳﺖ .او ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺬاتﭘﻨﺪاریای ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﺮﺳﻨﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺣﺘﯽ در ﻫ�ن ﻟﺤﻈﻪی ﭘﯿﺮوزی
ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺎ رﻓﻦﺘ ﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﱰی ﻧﺼﯿﺐ ﺷ� ﻧﺸﺪ؟« در زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺑﺮای

اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻠﻤﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ» :ﻟﺬت از ﺧﺴﺎرت« ٣ .او از ﺧﺴﺎرت دﯾﺪن ﻣﺮدم ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮح ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ و ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺎده ﮐﻪ »آنﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ
ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻧﺸﺪ« و اﯾﻨﮑﻪ »اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺮج ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ« ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻤﺗﺎم
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای  ٤ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ژاﻧﻮﯾﻪی  ۲۰۱۲رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﺎرازﯾﺖ
ﺑﻪ داراﯾﯽای در ﺣﺪود  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻮری
اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ داراﯾﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻟﺮﺑﺎی از »ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻗﺎﻫﺮه« ﺑﺮ ﭼﻪ ﺗﻀﺎدی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؟
ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ �ﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺮﯾﺒﯽ دﻟﺮﺑﺎﺳﺖ .ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮر اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪه از اﻧﻘﻼب  ۵۷را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اداﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺘﻢ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارﺗﺠﺎع را ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﯽواﺳﻄﻪی اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و
ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮی و ﺷﺎه ﺑﮕﺬارد و
داﺋﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻫﻤﺬاتﭘﻨﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ
در ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﭘﺮﺳﺶ از ﭘﻬﻠﻮی دﻋﻮت �ﯽﺷﻮد ،در ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﮏ در درﺳﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻠﻄﻨﺖ دﻋﻮت �ﯽﺷﻮد .در ﻫﯿﭻ ﻟﺤﻈﻪای از
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺘﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻮاﺟﻪ �ﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ ارﺟﺎع داده
ﺷﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از زﻧﺪانﻫﺎی ﺷﺎه ،از ﻓﻘﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ،از ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی ﺳﺎواک ،از ﺗﮑﱪ ﺷﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﺶ ﭘﺨﺶ �ﯽﺷﻮد ،ﻓﺮح دﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﮕﻮر اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﻋﻤﯿﻘﻦ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ �ﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮش را از دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺪا و ﺳﯿ�ی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ رواﯾﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﻔﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ،وارووﻧﻪ ﺳﺎزی ﺣﻘﯿﻘﺖ ،دروغ ﮔﻔﻦﺘ ﻣﺨﻔﯽ .ﺷﺎﯾﺪ او
ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺿﻮح دروغ �ﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ را �ﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦﺟﺎ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪاﺳﺎزی ﺻﺪا و ﺳﯿ�ی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ و آن زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﻣﻦ و ﺗﻮ« اﺳﺖ .زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺮومﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺪرت و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻮر
درﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺲ ﻗﺪرت را �ﺎﯾﺶ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﺮان دوران ﭘﻬﻠﻮی و ﻏﺮور ﺷﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺲ ﻣﯿﻞ
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ را آن درﺷﺖ ﮐﺮدن ﭼﻬﺮهی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ »ﻣﺪرن« ﭘﻬﻠﻮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای دوﮔﺎﻧﻪ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ .ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﯾﻦ ﺷ� ،اﯾﻦ دوران ﺧﻮش ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺿﻌﻒﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺶ و اﯾﻦ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺰه ﺷﺪهاش ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﻃﻮر ﺻﻮرتﺑﻨﺪیاش ﮐﺮد:
»ﺗﻀﺎد ﭼﺎدرﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺷﯿﮏ و آراﯾﺶ ﺷﺪه .ﺗﻀﺎد رﯾﺶ و ﭘﺸﻢ و ﮐﺮاوات« .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد
ﺗﻀﺎدی واﻗﻌﯽﺳﺖ و �ﯽﺗﻮان آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺮاوات و آراﯾﺶ ﻣﻮ ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در روﻧﺪ
 -٤ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﺎرازﯾﺖ.

3. Schadenfreude

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﺳﺎزی از ﺧﻮدش ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﺰه ﮐﺮد و اﯾﻦ در
ﺗﻀﺎدی ﺟﺪی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺎه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﺎه ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی
ﺧﻮد اﯾﺮان را در اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﺎﻻ و ﺑﯽﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ »ﻣﺪرﻧﯿﺰه« ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻀﺎد اﺻﻠﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﯽاﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﻗﯿﻘﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
از ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮدش را دارد و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮﺣﯽ ﻧﯿﺰﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﭘﻬﻠﻮی و ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی در ﺧﺪﻣﺖ او از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای »ﻣﻦ و ﺗﻮ« را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن آﮐﺎدﻣﯽ ﮔﻮﮔﻮش و ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎم ﻗﺮار داد .اﻧﮑﺎر و دروغ در ﮐﻨﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای از
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎدهی ﻣﺮدم در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﮐﺎدﻣﯽ ﮔﻮﮔﻮش و
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺷﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖﭼﻨﺪم و ﮐﭙﯽﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﴎﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ دﻗﯿﻘﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻫ�ن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺸﺎﻧﻪای از درﯾﺎﻓﺖ آزادی
ﻣﯽداﻧﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺷﺎدی ،رﻗﺺ و آواز ،اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻨﺎﴏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ رﻗﺺ،
ﺷﺎدی و آواز از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺬف و ﺣﺘﯽ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎدی ﻣﺮدم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »رﻧﮕﺎرﻧﮓ« ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﻫﺎی ﻟﺲاﻧﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم از ﺳﺎز و آواز ارﻣﻐﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ »ﻣﻦ و
ﺗﻮ« و ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ زن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪهی
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن» ،ﻣﻦ و ﺗﻮ« ﭘﺮ از ﺣﻀﻮر »زن« اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﭼﻘﺪر اﯾﻦ زﻧﺎن در
ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﺮﻓﻪای و ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﭼﻘﺪر ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ زن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﯾﺎد .ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺮومﻣﺎﻧﺪهی اﯾﺮان از زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آزاد و آراﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻮرمآﻣﯿﺰ در
»ﻣﻦ و ﺗﻮ« ارﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ »ﻣﻦ و ﺗﻮ« و ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽاش از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖﭼﻨﺪماﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽﺷﺎن واﻗﻌﻦ از ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهی آﻧﻬﺎ ﺳﻮار ﺷﺪن روی
ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﻦ واﻗﻌﯽ و رﯾﺸﻪدارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ از ﻟﺤﺎظ روﺷﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﻦدﺳﺖ
از ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .رﻣﺎﻧﺘﯿﺰه ﮐﺮدن ﺧﻮد و ﮔﻔﺘ�ن ﺳﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮیﺳﺎز .ﻧﺪاﺷﻦﺘ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
ﺧﻮد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻣﺜﻠﻦ دادن اﯾ�ژی ﴎاﴎ اﻏﺮاقﺷﺪه از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ اﮔﺮ دری ﺑﻪ
ﺗﺨﺘﻪای �ﯽﺧﻮرد در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻋﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد در ﭼﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ و
ﺣﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽﺳﺖ؟ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﭘﻬﻠﻮی و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻀﺎدی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺑﴫیﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻧﺎﺑﺴﻨﺪهی
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﻧﺎﻗﺼﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ را �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد
ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪهی ﻫﻤﻪی ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﻗﺺ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ �ﺎﯾﻨﺪهی
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺳﻨﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻻاﻗﻞ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﴫی و ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ �ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽواﺳﻄﻪ و ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﺮدم ،روﺷﻨﻔﮑﺮی و ﭼﭗ در ﺑﺮاﺑﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی
ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮح دﯾﺒﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »ﻣﻦ و ﺗﻮ« در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ از وﺟﻪ ﺳﻠﺒﯽ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻬﻠﻮی و در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﯽﭘﺮدازد.
اداﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮑﺎر در روﯾﮑﺮد اﯾﺠﺎﺑﯽ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی
ﻣﯿﺪان ـ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﺎ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »اﯾﺮان اﯾﻨﱰﻧﺸﻨﺎل« ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﴎی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﴎاغ »رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی« ﻣﯽرود ٥ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
واﻗﻌﻦ در ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﴎاغ او ﻣﯽرود ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺘﯽ در اﺳﺘﻮدﯾﻮﯾﯽ در واﺷﻨﮕﻦﺘ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫ�ن ﻟﺤﻈﻪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺠﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺻﻮرتﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻗﺮار
اﺳﺖ از وﻟﯿﻌﻬﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان "ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی" ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد« .ﺑﻪ ﺑﺎر ﮐﻠ�ت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ» :وﻟﯿﻌﻬﺪ
ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺷﺎﻫﺰاده« .و اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺳﯿ� ﺛﺎﺑﺖ -ﯾﮑﯽ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺗﻨﻬﺎ
دو ﻣﺠﺮی ﺣﺎﴐ در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ،آن ﻫﻢ در
ﻣﻘﺎم ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ» .ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ« ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﺑﻌﻀﻦ در ﻗﺎﻣﺖ »ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮﺷﮕﺮد« در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ »ﺷﺎﻫﺰاده«
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﭼﯿﻨﺶ ﺻﺤﻨﻪ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﻬﻠﻮی در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺪاﻋﯽﮔﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ« اﺳﺖ و ﮐﺮاوات ﻓﯿﺮوزهای او ﮐﻪ ﻣﺠﺮیِ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﭘﺎﻧﺘﻪآ -ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺪاﻋﯽﮔﺮﮐﻤﭙﯿﻦ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزهایﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻨﴫﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان �ﯽﺗﻮان
اﺗﻔﺎﻗﯽ داﻧﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎس درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻤﺗﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی دارد .اﻟﺒﺘﻪ �ﯽﺗﻮان
اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ.
رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﴍوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻧﻮﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم را ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در روﻧﺪ آن ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪآﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ارﺟﺎع �ﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ اﺷﺎرهاش ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮهی دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﻻ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ از اﻧﮑﺎر وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪﻻ ﭘﯿﺶ از
ﻧﺸﺴﻦﺘ ﭘﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ارﺗﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ از ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻌﺪی -ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﺴﺎﻟﻪ -ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع روﯾﮑﺮد ادﻏﺎﻣﯽ در
ﻣﻮرد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢﮐﺎر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻌﺪی را ﻣﯽﺗﻮان در آﳌﺎن ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد .آﳌﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺲ از ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ »راﯾﺶ ﺳﻮم« ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﴪان ﻧﺎزی و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺤﺠﺮاﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻫﻢﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ را در ﺧﻮد ادﻏﺎم
ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی آﳌﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ادﻏﺎﻣﯽ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦ
ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺘﻢ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 -٥ﮔﻔﺖوﮔﻮی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان اﯾﻨﱰﻧﺸﻨﺎل.

اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال را از ﻣﯿﺎن ﻤﺗﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺳﺎرا ﺑﯿﺎت از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ .ﺳﻮال از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ،از روی ﮐﺎﻏﺬ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ادای ﺳﻮال ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ و روان ﻧﯿﺴﺖ .دﺳﺖ و ﺻﺪای ﺳﯿ� ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻟﺮزد ،ﺳﻮال
او از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از روی ﮐﺎﻏﺬی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد» :در ﺻﻮرت ﺑﺮاﻧﺪازی ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
اﯾﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺸﻮد« .ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺻﻮرت
ﺑﻘﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ« .ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺎده و راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه .ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮده ﻗﺎﻣﺖ ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ از ﺟﻮاب ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ دﺳﺖزدن ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻢ از داﻧﺴﻦﺘ ﺟﻮاب ذوقزده ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺿﺒﻂ و اﺟﺮای ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺮﺳﺪ :ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻫﻮاداری! ﻫﻨﻮز ﮐﻼم رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او و
ﺟ�ﻋﺖ ﺣﺎﴐ در ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﺑﻪ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻔﺘ�ن »ﺗﺠﺰﯾﻪ« ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺖﮐﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻨﺜﺎی »ﺟﺪاﯾﯽ« اﺳﺖ .ﮐﻤﱰ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺮد و ﻋﺮب
و ﺑﻠﻮچ را ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﺷﺎﻫﺰاده« ﺣﺎﻻ در ﻗﺎﻣﺖ »ﻣﺪرن« ﮔﻔﺘ�ن ﻤﺗﺎﯾﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از ﺣﻖ ﻧﮕﺬرﯾﻢ او ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم در اﯾﺮان ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و از »ﺗﺠﺎوز اﻋﺮاب« ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از
ﻋﺮبﺳﺘﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .او در اﻣﺘﺪاد ﻫ�ن ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی »ﻣﻦ و ﺗﻮ« ﺣﺎﻻ در
ﺷﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﻋﻘﺪهﻫﺎی ﺣﻘﺎرت اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﺳﺖ .ﻋﻘﺪهﻫﺎی ﺣﻘﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ« و
در اﻣﺘﺪاد آن ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﺮورش »ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ« ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .ﺷﺎﻫﺰاده« ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰاﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ او ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﮐﺴﯽ ﭼﻮن او ﻗﺎﻋﺪﺗﻦ از ﻣﯿﺎن
و ﻻﺑﻪﻻی ﺧﻄﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد و ﻧﻪ ﺻﻮرت و ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ.
در اداﻣﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺎﴐﯾﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ »دورهی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ﻣﯽﭘﺮدازد .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﴐﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط )ﻧﺰدﯾﮏ( ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻠﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮای دورهی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ .رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﻔﺮه رﻓﻦﺘ از ﺑﺤﺚ
»ﺳﻠﻄﻨﺖ آری ﯾﺎ ﻧﻪ« ،ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ دورهی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻟﺤﻈﻪی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو -ﮐﻪ
ﻻﺑﺪ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮیاش از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﱪ اﺳﺖ ،-ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
در اداﻣﻪ اﻟﺒﺘﻪ »ﺷﺎﻫﺰاده« ،ﮐﻪ ﻣﺪام ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺪل دﻟﺨﻮاه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽاش را ﻧﯿﺰ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری .ﻣﺪام ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮم ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﺷﺎﻫﺰاده در ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺟﻮری
وا�ﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﻓﺮم ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮال ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪام اﯾﻦﺣﺮف را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی از ﻧﻈﺮ او ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻣﯽﭘﺮدازد اﻣﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ او �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽاش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺪل ﺳﻮﺋﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و ژاﭘﻦ اﺳﺖ.

»ﺷﺎﻫﺰاده« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﴐﯾﻦ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻪ ﭘﺪرش در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻓﴪان
ﮔﺎرد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﻋﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺸﯽ و
»دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« اﻟﮕﻮﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎمﺑﺮده ﺷﺪه از ﻃﺮف او را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک
اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ،ﺑﺴﯿﺞ ،ارﺗﺶ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺤﺚ ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘ�ن ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎﻧﻪایﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪهای ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﺪهای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه آﯾﺸﻤﻦ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در
آﳌﺎن ،آﯾﺸﻤﻦ ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺿﺪﯾﻬﻮد ﻧﺒﻮده ،ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻮل وﻇﯿﻔﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی او ﺑﻮده ،اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارﺷﮕﺮ از ﻃﺮف رزوﻧﺎﻣﻪی ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ روی اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ،
دﻗﯿﻘﻦ روی ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و آن را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﺎم آن را »اﺑﺘﺬال ﴍ« ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی آرﻧﺖ» :آﯾﺸﻤﻦ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻮد .و ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ،وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﴏف
ﻧﯿﺴﺖ ،واﻗﻌﺎً اﻧﺴﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ« .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی آﯾﺸﻤﻦ دارد ،ﻋﺪهای
در ارﺗﺶ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﻣﺎﻣﻮر و ﻣﻌﺬورﻧﺪ« .در اﯾﻦﺟﺎ ﻗﺼﺪم زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن
ﺧﻮد ﺑﺤﺚ »ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺤﺜﻢ ﺑﯿﺸﱰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﻃﯽ ﭼﻪ ﭘﺮوﺳﻪای ،ﭼﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ و از ﻃﺮف ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻃﯽ ﭼﻪ ﭘﺮوﺳﻪای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﺎﻣﻮر و ﻣﻌﺬور ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺣﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻤﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .او ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﯿﻢ در آﯾﻨﺪه رو�ﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎ ادﻋﺎی دﯾﮕﺮ او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ �ﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﮑﻮﻣﺖ آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻀﺎد ﺟﺪﯾﺴﺖ .ﮐﺪام
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ �ﯽﺧﻮاﻫﺪ در آن ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ »ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی« ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﴏف ﻃﺮاﺣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮدش دﻋﻮی »ﺷﺎه ﺷﺪن« ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ در ﻧﻮﻋﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖﺳﺎزی اﺳﺖ.
در اداﻣﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ دﻗﯿﻘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﺑﺤﺚﻫﺎی »ﺷﺎﻫﺰاده« ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﯽﺷﮏ ﻣﱰﻗﯽﺗﺮ از ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن
اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ و ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺒﺒﯿﻦ �ﯽﮐﻨﺪ .او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ و
�ﯽدﻫﺪ .و راﺑﻄﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪاش ،ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ او را در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺗﺒﺒﯿﻦ �ﯽﮐﻨﺪ .او از
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ ﺑﻪ ازای ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﻌﻠﯽاش ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﺮﺷﮕﺮد را -ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﻦﺘ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ -روﺷﻦ �ﯽﮐﻨﺪ .او از ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﯿﺎﺳﯽای ﺑﺮای »ﺗﻐﯿﯿﺮ ٰرژﯾﻢ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ »ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺘﯽ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ
ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮد ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﱰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻋﺮاق
ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .دو ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻮرد »ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک آنﻫﺎ
و ﮔﺴﱰش ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺼﺎﻓﻦ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻬﻠﻮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮔﺬار اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ »دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺣﺰاب در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای آن روز .آنﭼﻪ او ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺮاق ﺷﺪن ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪن اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﺸﺨﺼﻦ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﻔﺮه
ﻣﯽرود و ﺑﺎز آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آن �ﯽﭘﺮدازد ﻫ�ن ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﺑﺮای او ﻫ�ن »ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎده را ﻫﻤﻮار و ﺻﺎف ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮنداران و ﻣﻌﻠ�ن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﻮﻟﱪان ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﯾﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﴩ �ﯽﭘﺮدازد .ﻤﺗﺎم ﻣﺪت روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺎﴐﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
�ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﱰاﺿﺎت را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻠﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮد او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ »ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ « اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮای
»ﺑﺮاﻧﺪازی وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﻨﺪ« .و ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ او اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ »رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ
روز اﯾﺮان اﺳﺖ« .ﭼﻪ ادﻋﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ؟ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺟﻠﺐ
اﻋﺘ�د ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺎﺳﺦ او ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻏﺮﺑﯽ از ﻧﻮع
ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ/ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آن.
در ﻤﺗﺎم ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،او را »ﺷﺎﻫﺰاده« ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪاش
ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻒ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ذوق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺻﺤﻨﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻋﺎﻣﻞ
اﺗﺤﺎد« ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ او اﮔﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻘﺶ او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﺷﺎﻫﺰاده«ایﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﴏاری ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻮدن ﻧﺪارد .او آﻧﻘﺪر در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﻫﺰاده ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای اﴏار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه �ﯽﺑﯿﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺗﻀﺎد ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه و ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺاش ﴎ و ﮐﺎر دارﯾﻢ .اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزیﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ
روﮐﺶﻫﺎی ﻣﺪرن ﺷﻮﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻬ�ن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ در آن »ﻣﯿﺪان« ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻮالﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﭘﻬﻠﻮی ﻧﭙﺮﺳﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی واﻗﻌﯽ و ﭼﺎﻟﺸﯽ اﻟﻘﺎ ﻧﺸﻮد .ﺷﺎﻫﺰاده
ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﻦﺘ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﱰام او واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﴎ او ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دروغ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﺨﺸﺶ
»ﻣﺎﻣﻮران و ﻣﻌﺬوران« ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﺪ.
ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﭘﻬﻠﻮی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد .در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻣﻬﺪی ﺧﻠﺠﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی
واﺷﻨﮕﻦﺘ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ  ٦ﺑﺮ ﴎ ﺣﻀﻮر ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﭘﻬﻠﻮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ داد ،ﻣﺸﺨﺺ
 -٦ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﻬﺪی ﺧﻠﺠﯽ ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ.

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﻬﻠﻮی در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ
واﺷﻨﮕﻦﺘ او ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻣﺸﺨﺺ »ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ« وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﻋﱰاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آنﺟﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر »دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ،دروغ ﻣﯽﮔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ« ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم .از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎی ﴎدﻣﺪاران رژﯾﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
»ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ« ﺑﺪﻫﺪ ،از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﺣ�ﯾﺖ »ﻣﻌﻨﻮی« از ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺣ�ﯾﺖﻫﺎ را
ﺟﺪیﺗﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام »ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ« و اﯾﻦ »ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ« ﭼﻄﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ �ﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺮدم ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻠﺠﯽ در ﻫ�ن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﭘﻬﻠﻮی« ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﻟﻪی
»ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ« اﺳﺖ .ﭼﻄﻮر او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﺑﯿﻨﻨﺪه اﯾﻨﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد» :در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎی ﴎاﴎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرگ آﻗﺎی ﭘﻬﻠﻮی ارﺟﺎع ﻣﯽدادﻧﺪ« .ﭘﺲ ﺣﺘﯽ
ﺧﻠﺠﯽ ﻫﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﴪ را در اﻣﺘﺪاد ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺪر و ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﻌﺎر
ﺳﻠﺒﯽ ﻣﺮدم و روﯾﮑﺮد ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﻮژﯾﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪای زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ »ﻣﻦ و ﺗﻮ« ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﭘﻬﻠﻮی ﭘﴪ در اﻣﺘﺪاد دو ﭘﻬﻠﻮی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮑﺎر و
ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در دورهی ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪی واﻗﻌﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻔﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﮐﻠ�ﺗﯽ ﻣﺜﻞ »آزادی«» ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«» ،اﺗﺤﺎد«» ،ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر«» ،ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ«
دوری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب  ۵۷و در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوﻣﯽ ﻣﺮدم را از روﻧﺪ ﻣﺮدمﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی دردﻧﺎک آنﺟﺎﺋﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ اﺟﺰای ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪی ﻣﻠﻮدرام ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ واﺳﻄﻪی ﻣﺮدﻣﯽ واﻗﻌﯽای ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
دادﺧﻮاﻫﯽای ﺑﺮای ﻤﺗﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺣﺒﺲﺷﺪه در زﻧﺪانﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮی ،ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎواک ،ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاه و ﭼﭗﮔﺮا ،ﺑﺪون ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﭘﺮورش روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی و ﯾﺎ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺬﻫﺐ در روﻧﺪ »ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« اﯾﺮان در دوران رﺿﺎ ﺷﺎه.
»ﻣﻦ و ﺗﻮ« و رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻌﺎر ﺳﻠﺒﯽ »رﺿﺎ ﺷﺎه روﺣﺖ ﺷﺎد« ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻦ رو ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد ،ﭼﯿﺰی از زﻣﺎن ﺣﺎل �ﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﯾﮏ دﻫﻦﮐﺠﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﺠﺎﺑﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫ�ن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی اﺣﻀﺎر روح ﺷﺎه ﺑﻪ دﻋﻮت از ﻓﺮزﻧﺪ او در ﻫ�ن ﻟﺤﻈﻪ �ﯽﭘﺮدازﻧﺪ؟
اﻣﺎ ﺧﻠﺠﯽ و »ﭘﻬﻠﻮی« ﭘﴪ و ﺳﯿﻞ ﻃﺮﻓﺪاران از اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی »اﯾﺠﺎﺑﯽ« را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺮدﻣﯽﺳﺖ!
اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﺪی ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﮔﺮیای ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی و دور زدن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رﺟﻮع ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽاش و اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریاش اﺳﺖ؟
ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎز ﻫﻢ در روﻧﺪی از ﺑﺎﻻ و ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ دارد ﻫ�ن ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻟﻘﺎ و ﺣﻘﻨﻪی اﯾﻦ ﺣﺲ ﺣﻘﺎرتآﻣﯿﺰ

ﺑﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آنﻫﺎ »ﻟﯿﺎﻗﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻬﱰ را ﻧﺪارﻧﺪ« .اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ اﮔﺮ درﺳﯽ ازﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﭘﻬﻠﻮی و ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﻠﺤﻪای ﻣﯿﺎن ﺷﻘﯿﻘﻪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺪهای آن ﺳﻮ و ﻋﺪهای اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﯽﺷﮏ در
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻌﻠﯽ ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎﺷﻪ را ﺑﻔﺸﺎر« .اﯾﻦ آن
ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ورای اﯾﻦ �ﺎﯾﺶ دﻟﻔﺮﯾﺐ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

