« پاینده ایران »
با درود،
شورایعالی رهبری حزب پان ایرانیست،
می دانیم که حزب پان ایرانیست علیرقم آنکه به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسالمی فعالیت می کند و
رسم ًا حکومت دینی را در رویارویی با منافع و مصدال ملدی مدی داند  ،امدا بندا بده د یلدی تدا کندون از
موضعگیری روشن نسبت به سامانه حکومتی جایگزین جمهوری اسالمی اجتناب کرده است.
با وجود ع م موضعگیری روشن حزب پان ایرانیست ،اند امان حزبدی کده ب دای دود ،امدا هدم دیگدر
گروههای سیاسی و هم جمهوری اسالمی از دیگاه نهایی حزب در اینباره – که همانا شاهنشاهی واه
بود – آگاهن .
شرایط ملتهب سیاسی – اجتماعی امروز ایران ،بگونه ایست که شای لزوم اعالم موضع روشن حزب در
اینباره ضروری باش .
با توجه به حرکتهای اعتراضی ش ی جامعه پس از انتخابدا سدا  ،88دیگدر ههنیدت بهبدود تد ری ی
شرایط در چهارچوب جمهوری اسالمی از میان رفته است و حتی عوامل حاکمیت نیز از چنین ههنیتدی
به کلی دور ش ه ان .
در این شرایط طبیعتاً تمایل عمومی در دو قالب سامانه پادشاهی و سیستم جمهوری دسته بن ی می شود.
گروگانگیری مطالبا عمومی مردم در اعتراضا پس از سا  ،88از سوی عناصری چون سی محم
اتمی که سرنوشت واسته های مردم را – علیرقم هزینه های سنگین مالی ،جانی و روانی جامعه – به
یک عذر واهی ساده منتهی کرد ،مایه اعتبدار بدیا از پدیا شداهزاده رضدا پهلدوی گردید ه و ن دا
آفرینی به دور از تمامیت واهی و انحصارگرایی ایشان با اسدت با قابدل توجده همگدانی روبدرو گشدته
است.
در پی این مسایل ،درگذشت ناگهانی شاهپور علیرضا نیز روح عاطفی جامعه را به ش

متدثرر کدرده و

حتی گروههای سیاسی مخالف سامانه پادشاهی را به انعطاف واداشدته اسدت ،تدا جاییکده شدهبانو اعدالم
نمودن اگر رمره زن گی فرزن م همین یک نتی ه بوده ،زن گی پر باری داشته است.

به هر روی شرایز امروز جامعه ایران در درون کشور به گونه ایست که هواداران سامانه پادشداهی – بده
ویژه نسل جوانی که پس از واقعه  57پای به گیتی نهاده ان – وزن اجتماعی مشخصی یافته ان و با بهره
گیری از فناوری های ارتباطی مانن اینترنت ،حضور ملموسی پی ا کرده ان .
همچنین شخص شاهزاده نیز با وجود آنکه باور دارن رأی آزاد مردم نظام حکومتی آیند ه را مشدخص
واه کرد ،بارها به روشنی تمایل ویا را به سامانه پادشاهی اعالم نموده ان .
گهگاه از شاهزاده در بر ی زمینه ها انتظار موضعگیری های محکم تری می رود ،امدا در شدرایطی کده
در میان گروهها و جریانها و دسته های سیاسی گوناگون ،تنها حزبی که رسماً موضع شاهنشاهی ود را
اعالم کرده حزب حشروطه ایران می باش و شاهزاده در همه فضاهای سیاسی با م موعه ای روبرو می
باشن که اغلب جمهوری واه ان  ،ب ون همراهی گروههای چون حزب ما راهی جز انعطاف نخواهن
داشت.
این در حالیست که گروههای سیاسی جمهوری واه هر چن که هرگز برآین تمایال عمومی جامعه
نیستن  ،اما با مانورهای سیاسی و تریبونها و رسانه هایی که در دا ل و ارج در ا تیار دارن بده شد
در پی جریان سازی و ههنیت سازی علیه سامانه پادشاهی هستن  .گروههدایی کده همگدی در براند ازی
حکومت شاهنشاه آریامهر و برپایی جمهوری اسالمی سهیم بودن و در حزب پان ایرانیست بهتدر از هدر
جای دیگری می دانیم که همگی وابسته و سرسپرده بیگانه هستن .
شوربختانه این گروهها با توجه به امکانداتی کده در دا دل و دارج در ا تیارشدان گدذارده مدی شدود،
توانایی با یی در جوسازی و جریان سازی دارن تا با ای داد یدک فضدای ملتهدب ،م اصد

دود را بده

جامعه تل یین کنن که نمونه هایی از آنرا هم در تهییج عمومی به حمایت از موسوی در انتخابدا سدا
 88و هم در ماجرای درگذشت عز اله سحابی دی یم.
در چنین فضایی اگر براستی بازیابی و بازسازی اقت ار ایران در در گرو برقراری دوباره سامانه پادشاهی
می دانیم ،می بایست امروز پشتیبانی ود را از چنین موضعی اعالم کنیم؛ اگر نه در هیداهوی آن لحظده
سرنوشت ساز ،اعالم چنین موضعی تنها به عنوان سن ی در تاریخچه حزب بایگانی واه ش و تثریری
در رون تحو

کشور نخواه داشت.

درست همانگونه که در روزهای پرغوغای رداد  ،88بیانیه حزب پیرامون عد م شدرکت در انتخابدا
در میان هی ان عمومی گم ش و جامعه مسیری را پیمود که از آغاز اشتباه بود.
اگر در پی آن هستیم که کشور را از اشتباها تاریخی مصون ب اریم ،زمان اق ام هم اکنون است؛ اگر
نه درست به مانن واقعه  ،57بی آنکه بتوانیم کشور را از مصیبت جمهوری اسالمی برهانیم تنها دلخوش
واهیم بود که ن شی در این جنایت ن اشته ایم که بی گمان به معنی ان ام وظیفه راستین در برابر تاریخ
گذشته و نسلهای آین ه ایران نخواه بود.
به هر روی حتی اگر جریانهای استعماری و سیاست های بیگانه هم برای سرزمین ما طرح ریدزی هدایی
می کنن  ،اعالم موضع ما و وزن سیاسی ما نیز در تغییر این طرح ها مؤرر واه بود.
از سویی در برهه کنونی ،با توجه به در پیا بودن انتخابا م لس ،بدا رویکدرد حاکمیدت فرقده ای در
کاستن از مح ودیت های سیاسی روبرو هستیم .حاکمیت فرقه ای برای کشان ن دوبداره مدردم بده پدای
صن وقهای رأی ،بازی همیشگی را در پیا گرفته و فضا را برای بیان بر ی ن

و انت ادا بازتر کدرده

است .وضعیتی که پیا از انتخابا سا  88هم وجود داشت ولی به دلیدل مشدکال ناشدی از ا دال
عناصر ود محور مورد بهره برداری حزب قرار نگرفت.
از دیگر سو ،اگر نگرانی از فشار احتمالی حاکمیت فرقه ای مانع از اعالم این موضع حدزب مدی باشد ،
فشارهای احتمالی قطعاً از زمان ص ور بیانیه مشترک با حزب دمدوکرا کردسدتان کمتدر واهد بدود.
چرا که این حزب بر علیه جمهوری اسالمی حتی دست به اسلحه بدرده و طبدن نظدر حاکمیدت فرقده ای
محارب محسوب می شود .اما اعالم موضع حزب درباره سامانه پادشاهی چنین پیام ی نخواه داشت و
اتفاقاً بر الف بیانیه مشترک با کردستان ،مسثله ایست که ارزش تحمل فشار را هم دارد.
جای وشحالی است که امروز در شورایعالی رهبری حزب پان ایرانیست ،مفاهمه قابل تدوجهی وجدود
دارد که به ان ام مسئولیتهای بر زمین مان ه حزب کمدک مدی کند  .شدورایعالی رهبدری هدم از ا دال
عناصر ودمحور ب ور است و هم با پیوستن قانونی سرور طالیدی ،بدرای اعدالم چندین مواضدعی ،طبدن
اساسنامه م موعه کاملی می باش .
با دیگر یادآور می شود که حاکمیت فرقه ای برای برگزاری انتخابا  ،تنوری را گرم مدی کند کده بدا
توجه به درایت رهبران حزب می توان در جهت اعالم موضع حزب در حمایت از سدامانه پادشداهی و

نه با اصطالحاتی چون آیین شاهنشاهی) استفاده شود .چرا که مشخص نیست زمینه مساع برای رسی ن
به چنین تنای ی تا چه هنگام در درون حزب و شورایعالی رهبر وجود دارد.
همچنین تث یر در بیان چنین موضعی سبب واه ش که در هی انهای لحظا سرنوشت سداز ،بر دی
از ان امان حزبی هم تحت تثریر واقع شون و همان شود که هنگام انتخابا سدا  88رخ داد و شدماری
از ان امان حزب در موج غوغا غرقه ش ن .

تن رستی و سرافرای همیشگی شورایعالی رهبری حزب پان ایرانیست را واستاریم.
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