




یسیون در میان جریانات سیاسی مختلف اپوزهاست تنها به یک واسطه بحث نقش سیاسی فیگور پهلوی سال

» شاهزاده«ی اول یک بودن. رضا پهلوی در درجه» شاهزاده«در جریان است. آن واسطه چیزی نیست جز 

 -ر معنای سیاسی/اجت�عی آنـ د» مقامی اعطایی«است. نه خود او حارض است از چنین لقب و در واقع 

بگذرد و نه طرفداران پر و پا قرص سلطنت چه از نوع متام و ک�لش، چه از نوع مرشوطه و چه از نوع �ایشی 

ای نیست که به آن حارضند از دادن این مقام به او بگذرند. از سوی دیگر این واسطه تنها واسطه» پرزنتاتیو«یا 

هایی که پهلوی در برگردد، بلکه این واسطه وراثت اقتصادی او را از پول» هشاهزاد«مبلیک حضور اجت�عی و س

نیز شامل را ی شاهزاده بودن از آن برخوردار است هنگام فرارش از کشور خارج کرد و امکاناتی که او به واسطه

شاید » شاهزاده«ه ها گویا باید یادآوری و ترصیح کرد، کحرف شود. به واقع با وجود بسیار بدیهی بودن اینمی

ی بحث پیوند خوردن او را با مساله نبود. این موضوع »شاهزاده«نبود اگر که رصفن یک » هیچکس«هرگز

ی خود و یا میراثی ی مبارزهرا به واسطه اشکند. او نقِش اجت�عی و سیاسیتر نیز میتر و پیچیدهسلطنت مهم

از زمانی که هنوز  ،است، بلکه او از دوران کودکیفته ذاشته، نگر اجت�عی و فرهنگی که از خود به جای گ

برد در این مقام قرار ن میکند و به چه طریق عمر خود را به پایانظام سلطنت چند سال عمر میمعلوم نبود 

گذرد بیشرت چه میشود که هر جایی حائز اهمیت میآناست. گوشزد کردن و صحبت از این مساله از گرفته 

» اتحاد«و حامل پیام » خنثی«کرد که او و برخی از طرفدارانش عالقه دارند به او جایگاهی توان مشاهده می

روی » انکار حقایق تاریخی«بود اگر او و طرفدارن او به سیاسِت در سیاست را بدهند. این مساله ممکن �ی

 آوردند.�ی



 »اهرهاز تهران تا ق«بیدار کردن نوستالژی سلطنت پهلوی، بازخوانی مستنِد 

ایران » مردم«با ها در این میان فرح دیبا گویا قرار است به ما یادآوری کند که ایران قبل از انقالب آنقدر

کم مخدوش از این نامشخص دست نبوده است. اگر بگویید چه مردمی؟ یک تصویراگر نهعدالت و نامهربان بی

های بسیاری اند که از آزادیرسخوش بودهمردمی  ،»مردم«ها این کنید. در این روایتمردم دریافت می

، اندشدهاند، شکنجه �یکردهکشور پیرشفت می» پیرشفت«با  ،انداند، دایم در حال پیرشفت بودهبرخوردار بوده

ریخی قابل افتخار و اتکا تا چیز هم بر وفق مراد نبوده است، اما هر چه بوده،اند و البته همهشدهتحقیر �ی

باره منترش در این» من و تو«هایی که در چند سال گذشته خصوصن در تلویزیون اهی به مستنداست. نگبوده 

 سندی بر این ادعاست. ١»از تهران تا قاهره«گفتگوی اختصاصی با خود فرح دیبا در مستند  ، به ویژهاستشده 

 پردازیم.جا به صورت سمبلیک به بازخوانی بخشی از این مستند میدر این

ها در هنگام شده در خیابانهای جمعزبالهدر ه�ن تصاویر اولیه با تصاویر  »از تهران تا قاهره«مستند 

توانید به آسانی به جایی بروید. ایستد. دیگر �یمیکشور دارد از حرکت باز «شود. اعتصابات رسارسی رشوع می

تا بلکه چند  رسندکیلومرت هم میه دو دهند که گاهی بهایی هل میهایشان را در مسیرها دارند ماشینراننده

چ اند و در نتیجه هیلیرت گازوئیل تهیه کنند. کارکنان خطوط هواپی�یی ملی نیز دست به اعتصاب علیه شاه زده

ز ااملللی وارد ایران شوند، ولی احت�لن شود. قرار بوده چند رشکت مسافربری بینای هم انجام �یپرواز داخلی

ت اند. به دلیل کمبود سوخن جلوگیری شود، زیرا که کارکنان فرودگاه نیز به اعتصابات پیوستهورودشان به ایرا

وسط الزمانی از ایران تتصویری آخر  این جمالت تداعی» .اند، آشغال در خیابان تلنبار شدهها را جمع نکردهزباله

کننده در استع�ر در ایران. روایت خزند. زبان انگلیسی، زبان تاریست که به زبان انگلیسی حرف میگزارشگری

دهد. ری رسارس ویرانگر میاز اعتصابات رسارسی در ایران تصوی ،گر در آن گزارشاین مستند نیز چنانچه گزارش

، که مخالفانش آن ای مستقیم با اعتصاباتی علیه یک حکومتدر رابطه در خیابان شدههای جمعتصویر آشغال

د هخواروابط حسنه با غرب. روایت می د، علیه یک نظام شاهنشاهِی داراینخوانحق میرا مستبد و نا

 ،چنانچه در این مستند ،گزارش خربنگار غربی در خیابان بگذارد. اعتصابات در یهاها را به جای انسانآشغال

هم برای  ها بهی آنزدههای گرههای پشت این اعتصابات و دستانگیز ندارند. انسانای انسانی و شورچهره

 شوند.می و از تصویر کلی انقالب کرس» کاران«طی کردن مسیر انقالب در فضایی مصمم به راحتی 

شود و مواجه می ۱۳۵۷دی ماه  ۱۱با تصویری از خودش و شاه در » مستند«فرح بعد از این گزارش در این 

دانسته به چند نفر ید از اینکه �یگوها میاش در آن روزکند، او از دردمندیبالفاصله رشوع به حرف زدن می

حرضت و علیا«یعنی خود  -باید دلداری بدهد و توان انسانی دلداری دادن به بیش از چهار الی پنج نفر

است. شاید حتی خود او به عنوان زنی که در رشایط فعلی از طرف را نداشته  »گرفتندافرسانی که متاس می

ر قدرت باشد، متوجه این نیست که او با چنین تعریفی از رشایط د» زن قوی«طرفدارانش قرار است �اد 

خوار دهنده، یک غمیک دلداری«دهد. ای یک زن تقلیل میخودش چقدر نقش خودش را به نقش کلیشه

زن بودن او هم قرار است خودآگاه یا بر  .در این روایت قرار است او همدلی مخاطب را کسب کند». خوب

از دالیل این در آن لحظه همراه شود. » دردش«بیاید. مخاطب قرار است با او و  حسب کلیشه به مدد او

 .ببینید آدرستوانید در این می این مستند را -١
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الزمانی فرح دیبا با ایت آخر شوند حرفی نیست. رو ای که به این اعتصابات منجر میاعتصابات و روند تاریخی

 در جریانشدیدی به حضور مذهبیان ها مترکز دارد که در آنمطابقت شده در مستند رش ی منتتصاویر اولیه

مطبوعات  گوید و از حمالتاز فشارها میاست. او ضد شاه در فضای انقالبی آن دوره شده  هایتظاهرات

 چرا نتوانستید انقالب را جمع«گر از او پرسیده باشد: گذارد، گویی مصاحبهخارجی. استیصالی را به �ایش می

صدای انقالب ش�«ی معروف تی به اطالعیهم در حال توجیه خودش و خاندان سلطنت است، حاو دائ». کنید

، ارجاع گذاردی را به �ایش میسلطنت تزلزل نهایی خاندان که در آن او» شاه«شده توسط قرائت» را شنیدم

گوید. در ادامه ، می»دادنباید اینطور �ایش ضعف می "شاه"ای بر این نظر بودند که عده«دهد و از اینکه می

کردند در نهایت به گویی فرقی هم نداشت، در آن زمان آنها هر کاری می«دهد که امه میتوجیه را اینطور اد

ها چه کردند که به آنجا رسید، گویی اشخاص اول مملکت و سوال این نیست که خود آن». رسیدجا میهمین

گر به فضا رهداران قدرت در یک کشور با منابع و قدرت ایران کودکانی باشند که تنها در مقام نظاسکان

ای اعتقاد عده«که بگوید  رودخگوی چیزی باشند. او حتی تا این مرحله پیش مینگریستند و قرار نیست پاسمی

او ». شده بود صحبت] به[ باید صحبت کرد که البته سعی«گفتند ای دیگر میو عده» داشتند باید زد و کشت

این از این جمله  توانبرای صحبت و مذاکره است. می د بلکه تاکید روی تالشگوید که کشتار هم شده بو �ی

 .اندنکشتهبیشرت خورد که چرا میحرست  را کرد که گویا او با بیان این جمالتتلقی 

گردیم. میبازتوسط شاه » من صدای انقالب ش� را شنیدم«ی معروِف آن اطالعیهی مستند به قرائت در ادامه

ی داند اما نگران دسیسهاست و البته بخشی از اعتصابات را هم بر حق میشاه صدای انقالب ملت را شنیده«

در آن اطالعیه شاه به روحانیت پناه ». شودست و از این جهت خواستار برقراری نظم میی نامعلومیعده

به عنوان » روحانیون«گوید، اما عاملین تغییر وضع را برد، درست است که گویی رو به مردم سخن میمی

های خود و که با راهمپی�یی» کندتقاضا می«ها داند و از آنمی» اسالم و به خصوص مذهب شیعه«سداران پا

زند که باشند و در نهایت به جوانان نهیب می» تنها کشور شیعی جهان«عوت مردم به نظم به فکر رسنوشت د

این او نیست که به خاک و خون یعنی ». رضر نزنند گونهاین کشور را به آتش نکشند و به فردای ایران«

کنند. این جوانان نیستند که باید به فکر رسنوشت باشند کشد بلکه این جوانان هستند که این کار را میمی

ی بلکه این او و بخشی از عل�ی روحانیت شیعه هستند که قرار است کشور را نجات دهند. البته فرح در ادامه

کردند که این عمل فضا را آرام ای تصور میار را کرد زیرا که او و عدهشاه این ک«کند که صحبت ترصیح می

رضا پهلوی در آن لحظه ه�ن کاری را کرد که متامی ، محمدفرح دیبا هایبه گفتهاستناد  الواقع بافی. »کندمی

 .کنند. نشان دادن استیصال و درخواست آرامش برای کنرتل اوضاعی نهایی سقوط میحاک�ن در لحظه

 کند، فرحگین فرح دیبا زوم میدهد و بعد روی سی�ی اندوهان میمستند در ادامه تصویری از اعرتاضات را نش

ر اختیار پیرشفت کشورش آن کسی که متام عمر، زندگی، وقت، هوش و توانایی خود را د کنیدفکر می« :گویدمی

بر شاه؟ واقعن آن روزها ایشان در فکر این  گویند: مرگاست باید چه فکری بکند که این مردم میقرار داده 

ب بیننده بدون واسطه تیتر بدین». گویند، بلکه دنبال جلوگیری از "قهقرا" بودندینبودند که چرا مردم این را م

ی پهلوی و رسدمداران بودند که پنداری کند. این خانوادهی پهلوی همذاتشود که با شاه و خانوادهدعوت می

شان آمده بود و به خیابان آمده ای که جانشان به لببودند، نه مردم پابرهنه» قهقرا«ی از در حال جلوگیر 

شود. به او هنوز جایگاهی خطاب می» حرضتعلیا«رضا پهلوی عمدتن با لقب ، محمدبودند. در حین روایت

ن حاکم بر مردم تاخاص بلکه واالمقام حرض » حرضت«د، او نه تنها یک شو های دیگر داده میماورای انسان



پیداست که انتخاب بختیار رصاحنت چه در مستند و چه در کالم خود فرح ». سقوط پهلوی«است حتی پس از 

به عنوان دولت موقت هم تنها تاکتیکی برای آرام کردن فضا بود. فرح در متام مدت مصاحبه از بین رفنت 

 زند.پیوند می» سلطنت«بین رفنت  را به از» مملکت«

گاه خمینی در به رساغ اقامتر ادامه برای تکمیل کردن پیوند زدن پایان سلطنت به موقعیت قهقرایی مستند د

شود و بالفاصله هایی از خمینی و طرفدارانش در بیت او نشان داده میرود. صحنهمی لوشاتوی فرانسهنوفل

الب سفید و مخالفت خمینی و گیرد. بحث انقی خمینی و پهلوی اوج میکند. دوگانهفرح رشوع به صحبت می

که از  ،شود. به راحتی پیوند دادن و زدن چپ به ارتجاعبا خمینی از زبان فرح مطرح می» هاهمراهی چپ«

» شاه«چه خود اگر  ».ارتجاع رسخ و سیاه« شود:تکرار می ،طلبان وارد شده بودزبان پهلوی به گفت�ن سلطنت

 حفظ«کند برای ها طلب میداند و به راحتی از آنی روحانیون �یارتجاع سیاه را قابل ترسی دادن به همه

شود به هر چیز و هر کسی که چیزی که با نام ارتجاع رسخ خوانده میبه کمک او بیایند، اما گویا آن » مملکت

ها با و نه در مستند خربی از چپ» شاه«است. نه در گفتار ته باشد قابل تعمیم اندک گرایشی به چپ داش

 حال حفظها و در عینکوب چپهایشان نیست، خربی از صحبت کردن در مورد رس ن گوناگونی طیفه�

این تصویر  ساخنت ، نیست.یت اتحاد با سلطنت را داشتهکم تا حدودی قابلروحانیت به عنوان متحدی که دست

لنت ارجاع ی و سطی خمینرسد که فرح در خود مستند مردم را به دوگانهو این دوگانه تا به رسحدی می

شمرد، اردی که خمینی برمیدوست دارم مردم خود قضاوت کنند که این مو «د: خواندهد و به قضاوت میمی

تاریخی چنان پر از فراز و نشیب به متام اجزای  اینکه برای قضاوت کردن در مورد. »استکدام یک محقق شده 

ناممکن دست خواند که به انتخابی مید. او ش� را فرای از اعراب ندار این مع� نیاز است گویی برای فرح محل

 انتخاب«طلبان ایران دور نیست: م آنچنان از منطق گفتاری اصالحیرالواقع اگر خوب بنگبزنید. انتخابی که فی

کند. او در واقع صویر �یر را درست تی رش اعظم و رش احقصویر و دوگانهاما او حتی این ت» میان بد و بدتر

 .زندجا می »رش اعظم و خیر برتر«ی گانهگانه را دوو این د

غافلگیر  هاییحین دیدن مستند در لحظهسخت است در برابر این تصویر فریبنده مقاومت کردن. خودم را 

کردم؟ با سپردن خود به دست کردند کدامین را انتخاب میمی» مجبور«کنم که واقعن اگر مرا به انتخاب می

نیست، اینکه خوِد در اجبار قرار دادِن مردم میان این دو انتخاب هیچ ربطی به سیاست مستند راه دیگری 

 شود.بخش ندارد در متام این مستند آگاهانه انکار میرهایی

شاه «ی مستند ارصار دارد که گوید. فرح در ادامهمی غمستند به راحتی از زبان فرح و خاندان پهلوی درو 

هر چه سعی کنیم با نگاهی از بیرون و در واقع با رویکردی ». کشنت پیوند بزند خواست سلطنت خود را به�ی

خواست کسی را بکشد و از این جهت کشور را ترک کرد، به مساله نگاه کنیم، روایت اینکه شاه �ی» خنثی«

کته در آوری یک نقابل توصیف نیست. تنها یاد» دروغ و انکار«است که با هیچ صفت دیگری غیر از روایتی

انگارِی مارکسیسم های خودش با خربنگاران خارجی به جرماین مورد کافیست، شاه در بخش زیادی از مصاحبه

ها همه هزار زندانی سیاسی در ایران نداریم و آنما بیشرت از سه«گوید: ای میکند. در مصاحبهمیاشاره 

دیم که در گذشته ست تنها به این سوال بازگر کافی ٢.»استند، در ایران مارکسیسم غیرقانونی مارکسیست هست

قانونی ؟ غیر اندانگاری کردهتفکری را غیرقانونی و از طرفدارانش جرماند که تا همین امروز چه کسانی بوده

 .ببینید اینجادرضا پهلوی را در مصاحبه با محم -٢

https://goo.gl/eTv7qQ
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ها کند. شاه مارکسیستاعالم کردن یک تفکر به راحتی متام طرفداران و مبلغان آن تفکر را به مجرم تبدیل می

کرد که قابلیت پیگیری جزایی دارند. در مستند از تهران تا قاهره، به این مساله حتی تبدیل میرا به مجرمانی 

مانده از دن مردم حتی تصاویر باقیدیبا برای به قضاوت فراخوان به همراهی فرح »من و تو«شود. اشاره �ی

های قیق نشست وقتی بخشتوان به قضاوتی ددهد. سوال اینجاست، چطور میشاه را روتوش شده ارائه می

 مانند؟می یتاریکدر ای از حقیقت عمده

یابد، معرتضانی خشمگین که با های عمدتا چپ معرتض در آمریکا ادامه میدادن دانشجومستند با نشان 

یک دانشجو با آجری به دیوار درب ساخت�نی شبیه یک کاخ  ایصحنه کوبند، درجر به در و دیوار میهای آ پاره

». های بنیاد پهلوی به خارج از کشور رفته بودندها دانشجویانی بودند که با بورسیهاین«گوید: د. فرح میزنمی

دمل «: آوردمه آن سوال تکراری را به زبان میگوید این دانشجویان مدیون پهلوی هستند و در ادابله او می

ها به گران شدن نفت و عد از این صحنهمستند ب» کنند؟ها کجا هستند؟ چه میخواهد بدانم اکنون آنمی

و خربنگاران غربی نشان داده  هاهایی از شاه با رسانهمصاحبه پردازد.نقش ایران دوران شاه در اوپک می

د، تصویری که گویا قرار است دیگر تنها در ندهاز شاه ایران ارائه می تصویری قدرمتند هاکه در آن شوندمی

خواهد به عنوان حاکم ایران با او به مثابه یکی از ر نشود، بلکه شاه میغرب ظاه» خدمتگذاری«نقش 

شان هایی که نمصاحبه که او نیز دستور بدهد. شاه درهای غربی برخورد شود. به او دستور داده نشود بلکشور

حق بودن ی ایران از لحاظ صنعتی و اقتصادی، بر پیرشف و توسعهشوند روی چند چیز پافشاری دارد: داده می

های غربی که بیشرت از مردم خود کار بکشند و اینکه حتی گران ماندن قیمت نفت، توصیه به کشور

توان دو عنرص ها میگوش بدهند. در متام این مصاحبه» هاایقهوهچشم«باید گاهی به صحبت » هاآبیچشم«

ها ابراز غرور ین بخش از مصاحبهدن ای توسعه. فرح پس از دیرا در برخورد شاه تشخصیص داد: غرور و برنامه

ها با لحن ما بهرت بود با آن«های بزرگی بودند و شاید ها قدرتشود که این قدرتور میآ کند و در ادامه یادمی

های سالها شاه را در تواند بخشی از حقیقت باشدـ آنطبق روایت او ـ که می زیرا» تری صحبت کنیمالیمم

ترتیب باعث ضعف شاه و سقوط سلطنت شدند. باز هم در اینجا آن عامل غایب در بدینآخر تنها گذاشتند و 

فرح شاید بدون اینکه شان مد نظر باشد، مردم هستند. در واقع صحنه، آن کسانی که باید رضایت واقعی

نت ن این اتحاد و از دست دادن سلطکند و در واقع از بهم خورداتحاد غرب و شاه اشاره می بخواهد به

 خورد.افسوس می

تنها با  این مستند نیست.های فرح پهلوی و رویکرد های پیچیده از صحبتبه واقع اصلن احتیاج به تفسیر

طنت برای او هرگز زیر سوال توان به این نتیجه رسید که در واقع سلهای فرح میبازخوانی و دقت به صحبت

گیرد، جدای از لید ستم مورد سوال و پرسش قرار �یاست، نقش واقعی او و خاندان پهلوی در بازتو نرفته 

زیادی از  که مسولیت او در آن جدی بوده محل تا این لحظه، پرسشگری از یک نظام ۵۷ی نهایی انقالب نتیجه

است که اعراب ندارد، تنها پرسشی که برای او و این مستند به صورت واقعی مطرح است، این سوال تاکتیکی

 ».د تا سلطنت سقوط نکندکردنباید چه می«

هر چه هست، رمانتیزه کردن ». بخِش آنیمردم، در معنای رهای«کند: چیز به هیچ عنوان رجوع �یاو به یک

ی پیروزی لحظه ند از پیروزی انقالب حتی در ه�نبا مردم خرس ایپنداریست. او هیچ همذاتسیاست پهلوی

در زبان آملانی برای » دیدید با رفنت ما چیز بهرتی نصیب ش� نشد؟«خواهد بگوید: م مینیز ندارد. گویی که دائ



او از خسارت دیدن مردم لذت  ٣.»لذت از خسارت«ای وجود دارد که حاوی بار مثبت نیست: این احساس کلمه

نها است ت پردازد، اما این پرداخت هم قرارهایی که شاه از کشور خارج کرده نیز میپول برد. مستند به بحثمی

ها تالش کردند و از ما شکایت کردند و اما آن«با چند جمله و یک استدالل ساده که  فرصتی باشد که فرح

مساله را متام » کردیمها را داشتیم که خرج مبارزه در ایران میاگر این پول«و اینکه » شان نشدچیزی نصیب

ی پارازیت لوی در برابر کامبیز حسینی در برنامهرضا په ۲۰۱۲ی ژانویه ۲۷به تاریخ  ٤ایکند. البته در مصاحبه

ری کند و البته طو ، اعرتاف میاستکه توسط شاه از کشور خارج شده  میلیون دالر ۶۰ای در حدود به دارایی

 زند که گویی این دارایی مبلغ کمی است.میاین حرف را 

 

 بر چه تضادی استوار است؟» تهران تا قاهره«تصویر دلربای از 

 توان انکار کرد که این تصویر و این روایت به شکل غریبی دلرباست. بیننده محصور این تصاویرهمه �یینبا ا

های ستم در ی سیاستانگیزد، قدرت گرفنت خمینی و ادامهمیرا بر ۵۷شود. مستند خشم بیننده از انقالب می

بیند و می ۵۷ی انقالب واسطهی بیساختار جمهوری اسالمی و حتی چرخش بزرگ به سمت ارتجاع را نتیجه

شود که خود را جای فرح پهلوی و شاه بگذارد و ست که از این بابت خرسند نباشد. بیننده تحریک میطبیعی

پنداری کند. مخاطب مستند ها پیوند خورده بود، همذاتشان با آنکم با کسانی که منافعها یا دستدائم با آن

درستی  ای به تشکیک درشود، در هیچ لحظهین و پرسش از پهلوی دعوت �ای به فکر کرددر هیچ لحظه

ای از شود. در هیچ لحظهخود بر حق بودن موضوع سلطنت دعوت �ی های کلی پهلوی برای �ونهسیاست

ها به صورت کالمی ارجاع داده شود، حتی اگر به آنارد به خصوص ستم پهلوی مواجه �یمستند مخاطب با مو 

های ساواک، از تکرب شاه نسبت به های شاه، از فقر بخش عظیمی از مردم، از شکنجهتصویری از زندانشود، 

 شود، فرح دیبا به عنوان فیگور این مستند با سوالی عمیقن نقادانه مواجه نیست.مخالفینش پخش �ی

به خوبی  وری اسالمییگرش را از دستگاه صدا و سی�ی جمهای دهشود که �ونهمخاطب با چیزی مواجه می

مخفی. شاید او  اروونه سازی حقیقت، دروغ گفنتو نیمه، و  هشناسد. سیاست روایت حقایق به صورت نصفمی

گوید، اما حقیقت است، به وضوح دروغ �یصائب سلطنت در ایران درگیر نکرده برای مخاطبی که خود را با م

 جا وجود داردکننده در اینتعیین همه یک عاملبا این گوید.های مهمی از حقیقت را �یت که او بخشن اسای

شناسی سازی صدا و سی�ی جمهوری اسالمی در تضاد است و آن زیباییکه به شدت با دستگاه پروپاگاندا

مانده از قدرت و زیبایی جور ی ایرانی محرومای که با سلیقهشناسیاست. زیبایی »من و تو«تلویزیون 

کند و حس میل ا �ایش عظمت ایران دوران پهلوی و غرور شاه در برابر غرب ارضا میآید. حس قدرت ر میدر 

واسطه با جمهوری بی ای دوگانه وپهلوی در مقایسه» مدرن«ی به ظاهر به زیبایی را آن درشت کردن چهره

ین و ا های کوچکشی ضعفخوش پهلوی با همه شود: این ش�، این دوراناسالمی. به مخاطب گفته می

اش کرد: بندیطور صورتتوان ایناش میی که در صورت کاریکاتوریزه شدهخمینی و جمهوری اسالمی. تضاد

البته که این تضاد ». واتا. تضاد ریش و پشم و کر های شیک و آرایش شدهمشکی با موهای تضاد چادر«

جمهوری اسالمی در روند . البته که داوات و آرایش مو تقلیل داتنها به کر توان آن را �یست و تضادی واقعی

                                                             
3. Schadenfreude 

 .ی پارازیتبرنامهی رضا پهلوی با مصاحبه -٤
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گرایانه سیست�تیزه کرد و این در سازی از خودش مردساالری موجود در جامعه را به شکلی بنیادایدئولوژی

ی شاه قرار بود به خودی ی توسعهگیرد. البته که برنامههای انقالب سفید شاه قرار میتضادی جدی با سیاست

کند و البته که این » مدرنیزه«تناسب به وضعیت ریخ پهلوی به شکلی از باال و بیخود ایران را در امتداد تا

شناسی اهمیتی نیست و دقیقن به دلیل اهمیت همین تضاد هم هست که این نوع زیباییتضاد اصلن تضاد بی

 است.موفق عمل کرده رسد که در سطوحی نیز خودش را دارد و اینطور به نظرمی کارکرد ی سلطنتاز مساله

هایی را باید در کنار برنامه »تو من و«ای های رسانهگوهای در خدمت او از بلندسیاست انکار پهلوی و مستند

ای از شناسی بسیار سادهچون آکادمی گوگوش و بفرمایید شام قرار داد. انکار و دروغ در کنار زیبایی

و  کادمی گوگوشهایی چون آ ه برنامهی اسالمی. گرچی مردم در نظامی چون جمهور های سادهمحرومیت

های خصوصی ی تلویزیونکنندههای رسگرمهای ضعیفی از برنامهو کپی چندمهایی دستبفرمائید شام برنامه

ای از دریافت آزادی است را نشانهمحروم شده  اما مخاطب دقیقن دریافت ه�ن چیزی که از آن غربی هستند،

ای در زندگی روزمره هستند. وقتی همین رقص، ها عنارص تعیین کنندهرقص و آواز، این . لبخند و شادی،داندمی

زندگی  شوند،انگاری میئولوژیک حذف و حتی جرمها به شکلی ایدی انسانشادی و آواز از زندگی روزمره

ه جلسی کانهای لس، بازگشت به خواننده»رنگارنگ«شود. از این جهت بازگشت به عادی مردم سیاسی می

من و «شناسی ی دیگر زیباییگذار است. نکته، تاثیر و آواز ارمغان زندگی بودند ها برای مردم محروم از سازسال

ی شدهی تثبیتهاسی و بسیاری دیگر از رسانهبیخالف بیکند زن است. بر ادی که برجسته میو تض »تو

رد در چه سطحی، اهمیت ندارد چقدر این زنان در است. اهمیتی ندا» زن«پر از حضور  »من و تو«زبان، فارسی

هر چه هست زن  است،ها فکری و تحلیلی رد چقدر نقش آنای و عمیق هستند، اهمیت نداکار خود حرفه

آمیز در تر به شکلی تورمهایی برجستهایشی ایران از زنانی با پوشش آزاد و آر ماندههستند و زیاد. نگاه محروم

اند و چندماش از لحاظ فکری و سیاسی دستاسیهای سیو مستند »من و تو«شود. گرچه ارضا می »من و تو«

سوار شدن روی آنها  یشان واقعن از عمق باالیی برخوردار نیست، اما برگ برندهشناسیحتی زیبایی

 دارند.یشهست که عمیقن واقعی و رهاییتضاد

دست اینای میان دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسالمی و ههای پیچیدبه واقع از لحاظ روشی تفاوت همهبا این

و حال  . نداشنت شفافیت نسبت به گذشتهسازسازی نیست. رمانتیزه کردن خود و گفت�ن سلبی دیگریز مستندا

شده از یک خانواده که اگر دری به دن ای�ژی رسارس اغراقدا مثلنخود و تعریف خود به شکلی ملکوتی 

 گرفت.ی ایرانی قرار میخانواده هامیلیون ورد در جایگاهی عادی مانندخ�یای تخته

آید و میحظاتی و با چه منطقی به �ایش در برای فهم کارکرد این تضاد باید دقت کرد که این تضاد در چه ل

 یست. گویی که به تضاد نابسندهست؟ تضاد میان پهلوی و خمینی تضادی محتوایی و برصیحامل چه پیامی

ده از این جهت که این تضاد ها را �ایندگی کنند. نابسنهای ناقصی ببخشیم که آنمدرنیته و سنت پیکر

ی تواند �ایندههای تاریخ ایران نیست، ناقص از این جهت که نه پهلوی میی فراز و فرودی همهدهندهتوضیح

ی سنت تعریف کرد. اما این ن تنها به واسطهتواخوبی برای مدرنیته در ایران باشد و نه جمهوری اسالمی را می

شوند، وقتی جمهوری ها الاقل در قالبی برصی و حتی در بسیاری از لحظات به صورت محتوایی �ایان میتضاد

واسطه و با انکار عاملیت مردم، روشنفکری و چپ در برابر دوران سلطنت پهلوی اسالمی را به شکلی بی

 بگذاریم.



ور است و همینطشده هایی که با فرح دیبا تنها در این مستند، بلکه در انواع و اقسام مصاحبهاین رویکرد را نه 

سلبی  مشاهده کرد. رویکردی که از وجهتوان در مورد انقالب نیز می »من و تو«های تلویزیون ی مستندبقیه

 پردازد.در مواجهه با جمهوری اسالمی به تاریخ پهلوی و در پرتو آن به حال می

 

 ی سیاست انکار در رویکرد ایجابی رضا پهلویدامها

 ی جنجالی با رضا پهلویمیدان ـ بازخوانی یک مصاحبه

ن برنامه ای ٥رود.می» رضا پهلوی«ای با نام میدان به رساغ برای اولین رسی از برنامه» ایران اینرتنشنال«تلویزیون 

شود. دیویی در واشنگنت ضبط میو برنامه حتی در است رود، چرا کهبه رساغ او می واقعن در معنای اخص کلمه

قرار «است: مساله این صورت توان با مساله مواجه شد.ی معرفی برنامه توسط دو مجری میدر ه�ن لحظه

د هولیع«به بار کل�ت توجه کنیم: ». هایی پرسیده شودسوال است از ولیعهد پیشین ایران "شاهزاده رضا پهلوی"

تنها   -یکی از گردانندگان برنامه-ی سی� ثابت گان این برنامه به گفتهکنندو اما پرسش». شاهزادهپیشین ایران، 

هم در  اند، آننیز به این برنامه دعوت شده» شهروندانی از آمریکا«دیو نیستند بلکه و دو مجری حارض در است

 »شاهزاده«در نزدیکی ارگانیکی با » جریان فرشگرد«که از قضا بعضن در قامت » ندانیشهرو « مقام پرسشگر.

مرکزیت پهلوی در میدانی که شویم. چینش صحنه و قرار دارند. به رسعت با چیدمانی مشخص مواجه می

نیز به آن اشاره  -آپانته- ای او که مجرِی اول برنامهوات فیروزهااست و کر » میدان میلیونی«گر کمپین تداعی

 توانعنوان �ی هایی هستند که حضورشان را به هیچها عنرصست. اینایگرکمپین رنگ فیروزهکند، تداعیمی

توان از متاشاچیان ه�هنگی عجیبی با لباس رضا پهلوی دارد. البته �ی اتفاقی دانست. حتی لباس درصد باالیی

 انکار کرد که این چیدمان بسیار جذاب است.

دهد کند و در واقع نوید نوعی از تغییر نظام را میرضا پهلوی صحبت را با بحث پرهیز از خشونت رشوع می

زند. آن پرهیز از خشونت ممکن است، برای این مساله به عنوان مثال از آفریقای جنوبی مثال میروند که در 

 اش بهدهد، حتی اشارهارجاع �ی آپارتاید در آفریقای جنوبیی ضد های مبارزهبه فراز و نشیب به هیچ عنوان

الواقع از انکار وجوه مختلف مبارزه و حتی شکل مقاومت خود ماندال پیش از ولت با ماندال فیی دمذاکره

های نظامی و پردازد و به شکلی ایجابی از پیوسنت نیرو نشسنت پای مذاکره برخوردار است. به بحث ارتش می

نوع رویکرد ادغامی در  پردازد. در گذشته اینمی -بدون مشخص کردن ساز و کار مساله-ارتش به نظام بعدی 

شکست هیتلر مشاهده از توان در آملان پس کار در ساختار بعدی را میمورد نیروهای نظامی یک نظام ستم

بلکه  ،»رایش سوم«ده در نظام فاشیستی کنننه تنها بسیاری از افراد مشارکت کرد. آملان غربی پس از هیتلر

جنسگرایی را در خود ادغام انگاری همه از جمله قانون جرمحتی بسیاری از افرسان نازی و قوانین متحجران

پرسش قرار  ی شصت تا نود میالدی آملان موردهای مرتقی دههدر فضای جنبشبود که کرده بود. این مساله 

در جریان آن جنبش بود که تغییر کردند. پرداخت ادغامی رضا پهلوی این  و بسیاری از این قوانینگرفت 

 گیرد.ال ستم را بالکل نادیده میهای انتقسویه
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شده، از روی کاغذ خوانده پرسد. سوال از پیش نوشتهاولین سوال را از میان متاشاچیان سارا بیات از او می

لرزد، سوال ی کافی با صالبت و روان نیست. دست و صدای سی� ثابت میشود، حتی ادای سوال به اندازهمی

چه تضمینی وجود دارد که  در صورت براندازی«شود: روی کاغذی خوانده میو از است شده  او از پیش نوشته

کنم در صورت من فکر می«دهد: د و رضا پهلوی پاسخ جذابی میکننده می نشینپرسش». سوریه نشودایران 

کننده. پرسشگری که قرار پاسخی به غایت ساده و راضی». بقای این نظام است که ما با خطر تجزیه مواجهیم

شود. زدن میبه دستتر از بقیه از جواب شاهزاده مشغول کننده را داشته باشد، خود مشتاقشوده قامت پرسب

ظر ضبط و اجرای سوال و جواب بوده و تنها منت زده بودهگویی که او پیش از پرسش هم از دانسنت جواب ذوق

است که او و لوی منعقد نشده هنوز کالم رضا په است تا به قسمت اصلی کار برسد: تشویق و هواداری!

آید، اما آن چیزی که کمرت به کنند. پاسخ شاهزاده به نظر بسیار جذاب میج�عت حارض در صحنه تشویق می

است. کمرت توجه » جدایی«ی اکم تعبیر خنثبه جای دست» تجزیه«شود استفاده از گفت�ن آن توجه می

است که بسیاری از فعاالن کرد و عرب » طلبیتجزیه« ه بای اسالمی تحت لوای مبارز شود که همین جمهور می

گفت�ن متایت ارضی ایران قد علم کند. » مدرن«حاال در قامت » شاهزاده«کشد. عجیب نیست که و بلوچ را می

یگر به پردازد، اما در پاسخ به سوالی دالبته اگر از حق نگذریم او به بحث حقوق اقوام و مذاهب مختلف می

گوید. گفت�نی که بخش عظیمی از به ایران سخن می» تجاوز اعراب«گردد و از میم در ایران باز تاریخ اسال 

حاال در  »من و تو«های گردد. او در امتداد ه�ن مستندمیی ایرانی به آن باز جود در جامعهستیزی مو عرب

و » پرستیمیهن«تی که با های حقار هاست. عقدههای حقارت ایرانیشکلی ایجابی مشغول ماساژ دادن عقده

کند حواسش باشد که میسعی » شاهزاده«شوند. پاسخ داده می» نژادپرستی«در امتداد آن نوعی از پرورش 

هایش مشهود باشد اما او گویا متوجه نیست که در مقام کسی چون او قاعدتن از میان سیاسی در حرف نزاکت

 ها.ها و گفتگو ی بحثصورت و پوسته پی برد و نه توانها میالی خطوط است که به کنه حرفو البه

 پردازد. گویی که برای حارضین بحثمی» ی انتقالیدوره«در ادامه یکی دیگر از حارضین در صحنه به بحث 

کننده کنندگی مقام رضا پهلوی پس از سقوط (نزدیک) جمهوری اسالمی کاملن مشخص است. پرسشتعیین

ی انتقالی چیست. رضا پهلوی با وجود طفره رفنت از بحث رضا پهلوی برای دورهی خواهد بداند که برنامهمی

داند. به متخصصینی نامشخص و ی انتقالی میبه بحث دوره ، خود را در مقام پاسخ»سلطنت آری یا نه«

ای که باید تشکیل ی مشخص کردن بحث به دولت انتقالیدهد و در لحظهتر ارجاع مینیروهایی نامشخص

که -هایی میان این دو د و از گفتگودهو اینکه مخالفان داخل و خارج باید با هم متحد شوند ارجاع می شود

 گوید.، می-ها با خرب استاش از آنگریی میانجیالبد او به واسطه

یز اش را نه حکومتیمدل دلخوا ،شودکه مدام با این لقب نیز خوانده و تشویق می ،»شاهزاده«در ادامه البته 

ت، کند که فرم نظام مهم نیسداری. مدام تکرار میدموکراسی پارملانی غربی و البته نظام رسمایه کند:آشکار می

لقب شاهزاده در خدمتتان باشم یا در مقامی دیگر مهم نیست. او جوری  منظورش این است که اینکه من با

حرف را تکرار می کند و یا بلی است. مدام اینکند که گویی بحث فرم نظام تنها سوال پادشاهی خیر وا�ود می

هایشان پسند به کارگران و محرومیترسد. در شکلی عامههای از نظر او موفق جهانی میبعد به مثال

 است. کند مدل سوئد و فرانسه و انگلیس و ژاپناش میپردازد اما مدلی که او �ایندگیمی



افرسان  ین صحنه که پدرش در جریان انقالب به عنوان یکی ازدر پاسخ به یکی از حارضین در ا» شاهزاده«

های جنبشی و زند که اگر قرار باشد ما حتی نیمی از پروسهاست، حرفی میگارد شاهنشاهی اعدام شده 

ترسناک  ظر قرار بدهیم هم پاسخیبرده شده از طرف او را مد نهای نامهای این کشورالگو» دموکراتیک«

خواهند جدا شوند و در جریان ها میداند که آنکه با سپاه، بسیج، ارتش ارتباط دارد، میگوید است. او می

اند باید ای که مرتکب جنایت شدهالبته عده«گوید: ست، میایطلبانهبحث عفو عمومی که البته گفت�ن صلح

شمن پس از شکست فاشیسم در در جریان دادگاه آی». اندای تنها به دستورات عمل کردهگو باشند اما عدهپاسخ

بلکه به عنوان یک  ، خود مرتکب جنایتی نشدهادعا داشت که او به هیچ عنوان ضدیهود نبودهآملان، آیشمن 

یان این دادگاه به درخواست است. هانا آرنت که در جری او بوده، انجام داده ای را که به عهدههول وظیفئمس

ی نیویورکر به اورشلیم رفته بود تا روی این دادگاه مطالبی بنویسد، به عنوان گزارشگر از طرف رزونامه خودش

گذارد تعریف می» ابتذال رش«گذارد و آن را با  مفهومی که خودش نام آن را دقیقن روی همین نکته دست می

آیشمن یک مأمور نوعی بود. و یک مأمور، وقتی چیزی بیش از یک مأمور رصف «ی آرنت: کند. به گفتهمی

ای عده شباهت عجیبی با ادعای آیشمن دارد،ی پهلوی که به گفته». ست، واقعاً انسان خیلی خطرناکی استنی

جا قصدم زیر سوال بردن در این». مامور و معذورند«های نظامی ایران وجود دارند که تنها در ارتش و نهاد

ای، چه چه پروسه طی ست که این بخششا نیست. بحثم بیشرت این» بخشش و عفو عمومی«خود بحث 

بخشد؟ چه کسی ای چه کسی را میشود؟ چه کسی طی چه پروسهپرداختی و از طرف چه کسی انجام می

 اند؟ای مامور و معذور بودهکند که عدهتعیین می

ادی پنجاه سال است که در واقع قرار است تیم اقتصکند که در حال تشکیل تیمیرضا پهلوی حتی اعالم می

دهد که از این تیم در آینده رو�ایی خواهد شد. این ادعا به شکلی مشخص دهد. او نوید میتشکیل  آینده را

کدام  آینده داشته باشد در تضاد جدیست. خواهد نقشی در حکومت�ی ا ادعای دیگر او مبنی بر اینکهب

کند؟ رصف طراحی طراحی می» تیم اقتصادی«خواهد در آن نقشی داشته باشد شخصی برای حکومتی که �ی

نداشته باشد، دخالت در نوعی » شدنشاه «او مبنی بر ادعای خودش دعوی چنین تیمی حتی اگر 

 است.سازی حکومت

هایی ایجابی بحث» شاهزاده«های رود، بحثچیز دقیقن به همین منوال پیش میبرنامه هم همه یدر ادامه

کنند. اما این گفت�ن در ذهن مخاطب عام تداعی می تر از نظام فعلی راشک مرتقیهستند و محتوایی بی

دهد و کند. او پاسخ میایجابی خود را به هیچ عنوان در امتداد یک تاریخ و یک تحول تاریخی تببین �ی

 کند. او از، تببین �یا در این جایگاه قرار داده استای که او ر ، گذشتهاشگذشتهبا ی خود را دهد. و رابطه�ی

اش به جریان کی فعلینزدیما به ازای عملی زند اما به هیچ عنوان ه نام یک پل ارتباطی حرف میخودش ب

کند. او از ساز و کارهای مشخص روشن �ی -های کلی نسبنت مشخص استبا سیاستکه یک جریان -فرشگرد را 

نیستند.  مفاهیم جدیدی پردازد کهجا به مفاهیمی میکند و در آنصحبت می» تغییر ٰرژیم«ای برای سیاسی

پدیای فارسی وجود ندارد و با متاسفانه برای توصیف این مفهوم حتی ویکی». عدالت انتقالی«مفاهیمی مثل 

شویم که کمرت به توضیح خود ساز و کارهای این سیاست گوگل کردن این مفهوم ما با سیل مطالبی مواجه می

ا عراق هایی مثل افغانستان یق بکنیم این مفهوم در کنار نام کشورپردازند. اما اگر بیشرت در این مورد تحقیمی

ها ی نظامی آمریکا به خاک آنقرار گرفتنشان همراه با حمله» عدالت انتقالی«مورد  آید. دو کشوری کههم می

ه کند. پهلوی در پاسخ به ساست. انصافن مجری برنامه به عراق اشاره میه و گسرتش تروریسم و ناامنی بود



» دولت موقت، تعیین مجلس موسسان و قانون اساسی و بعد انتخابات«کند که شامل ی گذار اشاره میمرحله

پردازد البته به هیچ او به آن می چهر همین روزها برای آن روز. آنگذاری احزاب دشود، همچنین از پایهمی

به این مساله طفره از پاسخ دادن  عنوان مانع از عراق شدن یا افغانستان شدن ایران نیست. او مشخصن

 است.پردازد ه�ن نقش مردم به آن �ی آن چیزی که او در این مرحله رود و بازمی

اف بکنند. شاهد این مدعا ه قرار است این جاده را هموار و صهستند ک» کف خیابان«مردم برای او ه�ن 

 دهد اما به مطالباتی مثل جلوگیری ازن ارجاع میداران و معل�ن و کارگران و کولربااینست که او به کامیون

چرخد و به پردازد. متام مدت روی صندلی میهای اقتصادی دیگر این قرش �یسازی و یا دغدغهخصوصی

دهد که به هیچ عنوان نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ طبقاتی، حارضین مشخصی در صحنه پاسخ می

 باشند. ،کندترین بخش اعرتاضات را سازماندهی میاکنون در ایران عمدهتوانند �ایندگان آن طبقه که �ی

کند که باید در این میان برای اشاره می» نخبگانی «این البته اصلن اتفاقی نیست، خود او هم به نقش 

ترین مسایل رفع مشکل اقتصادی ایران یکی از ساده«و نظر شخصی او اینست که ». براندازی وساطت کنند«

ها و جلب دارانه و نقش بانکر؟ بالفاصله او به اقتصاد رسمایهتچه ادعایی از این فریبنده». ایران است روز

داری غربی از نوع دهد. پاسخ او مشخص است: یک نظام رسمایهگذاران ارجاع میاعت�د رسمایه

 پادشاهی و یا چیزی شبیه آن.پارملانی/

اش های عامیانهکنند، به شوخیخطاب می» شاهزاده«خیزند، او را ا میکنندگان به پدر متام مدت برنامه پرسش

عامل «او را به عنوان  شودمان صحنه در نهایت موفق میچید .کنندزنند و ذوق میخندند، برایش کف میمی

ه تثبیت نقش او بنیروهای مختلف تثبیت کند. در انتهای برنامه او اگر یک چیز را برده باشد همین » اتحاد

ست که گویا ارصاری هم بر شاهزاده بودن ندارد. او آنقدر در جایگاه شاهزاده تثبیت ای»شاهزاده«عنوان 

 بیند.برای ارصار بر این جایگاه �ی شود که نیازیمی

ها شاید سازیاش رس و کار داریم. این دست برنامههای ناقصن تضاد نابسنده و پیکردر این برنامه هم ما با آ 

های دموکراتیک موجود در همین جوامع اما از حداقل ای تلویزیونی غربی را دارا باشند،های مدرن شوهروکش

حضور نداشته  »میدان«یک مه�ن مخالف شاه به معنای واقعی کلمه در آن  اند کهبهرهبه قدری بی غربی

الشی القا نشود. شاهزاده ی واقعی و چهای پیچیده از پهلوی نپرسد، حتی هیجان یک مصاحبهسوال باشد تا

است. احرتام او واجب است. میدان به تخت سلطنتی نشانده شده  این پیش از نشسنت به تخت سلطنت در

 غ نگوید، بخواهد که از بخششرو کسی نیست رس او فریاد بزند، بخواهد که شفاف باشد، بخواهد که د

 حرفی نزند.» ماموران و معذوران«

 

 مواجهه

ی مهدی خلجی از کارگزاران انستیتوی ی مشخص سیاسی ندارد. در جریان مصاحبهد که برنامهکنپهلوی ادعا می

انگیز پهلوی در این موسسه و بحثی که ارائه داد، مشخص بر بر رس حضور بحث ٦سیبیواشنگنت با تلویزیون بی
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پهلوی در انستیتو است. در جریان حضور رخواست خود رضا پهلوی برگزار شده شود که این برنامه به دمی

جا نیز گوید و آناز اعرتاضات کارگری می شود،وارد صحنه می» تغییر رژیم«ص ی مشخواشنگنت او با مطالبه

ها و مطالبات پردازد تا شعارمی» آمریکاست گنجاست، دروغ میدشمن ما همین«بیش از هر چیز به شعار 

مداران رژیم در خارج از کشور را مصادره کند و به های رسدخواهد که پولاقتصادی مردم. از آمریکا می

ها را از مردم مخالف دست بردارد و ح�یت» معنوی«خواهد که از ح�یت بدهد، از آمریکا می» مخالفین«

ی مردم شوند و چرا باید پولی چطور قرار است �اینده »مخالفین«این  و» نمخالفی«تر کند. اینکه کدام جدی

 شود.د به طور محدود مشخص میها برسبه دست آن

ی ترین گزینه برای  اتحاد نیروها حول مسالهمحبوب» پهلوی«گوید سی میبیخلجی در ه�ن مصاحبه با بی

در جریان «: شودی بیننده اینطور مشخص میبرا ؟استاست. چطور او به این جایگاه رسیده » تغییر رژیم«

پس حتی ». دادنددیم که به پدر و پدربزرگ آقای پهلوی ارجاع میهای رسارسی ما با مردمی مواجه بو تظاهرات

داند. چطور است که وقتی به بحث شعار خلجی هم پهلوی پرس را در امتداد پهلوی پدر و پهلوی پدربزرگ می

 ،برایشان ترسیم کرده بود» من و تو«ای زیبا که پیش از این سلبی مردم و رویکرد نوستالوژیکشان به گذشته

ن به سیاست انکار و شود. اما وقتی بحث رسیدسیم، پهلوی پرس در امتداد دو پهلوی گذشته خوانده میر می

 بزرگ باشد اینطور نیست؟ی پهلوی پدر و پدر شده در دورهجنایات انجام

ی صحنه بسیار دلفریب است. چه شویم. طراحرو میی واقعی روبهای مختلف این صحنهاینجاست که ما با اجز 

» فضای باز سیاسی«، »نجات کشور«، »اتحاد«، »دموکراسی«، »آزادی«ست که این روزها از کل�تی مثل اکسی 

و در جریان شکست این انقالب به  ۵۷هایی مردمی هستند که پیش از انقالب ها محرومیتدوری کند. این

ست که گویی قرار است جائیی دردناک آناند. اما نکتهداشتهشدنشان باز مردم را از روند مردمشکل مداومی 

که این روزها بدون  ،شوندی سلطنتی تبدیل برای یک خانوادهم رادی ملو یم بیشرت به اجزای یک صحنهاین مفاه

کنند. بدون هیچ معرفی می» جایگزین وضع موجود«ای خود را دوباره به عنوان ی مردمی واقعیهیچ واسطه

های پهلوی، بدون پرداخت به ساواک، بدون پرداخت به در زندان شدهای برای متام زندانیان حبسدادخواهی

گرا، بدون موضوعیت دادن به پرورش روحانیت توسط خود خواه و چپقلع و قمع جریانات سیاسی عدالت

 ایران در دوران رضا شاه.» نتقالیمدرنیزاسیون ا«قمع مذهب در روند و رضا شاه پهلوی و یا قلع محمد

قرار » رضا شاه روحت شاد«است در خدمت شعار سلبی تی که از زمان پهلوی ارائه کرده یو روا» من و تو«

است. کجی گوید، گویا بیشرت یک دهن�یگیرد، شعاری که مشخصن رو به گذشته دارد، چیزی از زمان حال می

پردازند؟ ه �یست که چرا ه�ن مردم به جای احضار روح شاه به دعوت از فرزند او در ه�ن لحظاگر ایجابی

گیرند که او یک نیروی را می» ایجابی«ی پرس و سیل طرفداران از این شعار این نتیجه» پهلوی«اما خلجی و 

 ست!مردمی

های سنگینی برای ای که هزینهتوان با حضور جدی فعاالن سیاسی و کارگریاما سوال اینست که چطور می

بازی و دور زدن به کسی به عنوان عامل اتحاد ، بدون شعبدهاندبش عدالتخواهی در ایران پرداختهپیرشفت جن

اش است؟ گذاریاین حال سیاست اش وی سلطنتیی خانوادهگذشته نیروهای مخالف رجوع کرد که این

ربط به مبارزات از پایین شکل گرفته دارد ه�ن خشونتی به مردم الواقع باز هم در روندی از باال و بیفی

آمیز ی این حس حقارتزرگرتین خشونت به این مردم همیشه القا و حقنهیش از این رفته بود، برود که پمی



توان می ۵۷اما به واقع اگر درسی ازشکست انقالب ». لیاقت چیزی بهرت را ندارند«ها است که گویی آنبوده

 است. یک انتخاب جعلی» یان پهلوی و خمینیانتخاب م«گرفت همین است که 

شک در روند. اما بیای این سو میای آن سو و عدهها گذاشته شوند عدهای میان شقیقهاگر اسلحه البته که

این آن ». ماشه را بفشار«گویند: ای میبرند و یا عدهای نیز دست به اسلحه میعده مواجه با این انتخاب جعلی

 مواجه خواهیم شد. ست که اگر ورای این �ایش دلفریب را نگاه کنیم با آنحقیقت واقعی
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