
 رضا پھلوی مشروعیت خود برای «نمایندگی مردم» را از کجا آورده است؟!

 جمشید فروھر

و  تیدر حما یلینقش تکم کیخود را بھ عنوان «نقش اواخر شھریور ماه گذشتھ بود کھ رضا پھلوی در مصاحبھ با تلویزیون منوتو، 
نشاندن حرف و  یبھ کرس» است معرفی کرده و ھدف خود را در «یاسیو رھبران س نیآنچھ خواست مردم و گوشزد بھ مسئول قیتشو

کھ حکم  و دستور دھد بلکھ  ستین یمعتمد مردم کس کیاو ھمچنین در این مصاحبھ اظھار داشت: « .معرفی کرد» خواستھ مردم
د». وی در پایان خود را بھ عنوان «وکیل ملت» کن یدفاع م نیدر مقابل مسئولاست کھ از حق موکل خودش  یلیاش مثل وک فھیوظ

ھشتک «وکیل ملت»  تبلیغبیانیھ ھای مختلف بھ  معرفی کرد و پس از آن بود کھ طرفداران رضا پھلوی در فضای مجازی بھ انتشار
 پرداختند.

توانایی رھبری» و «پرھیز وی از برخی از منتقدان رضا پھلوی، «وکیل ملت» را در راستای «فرار از مسئولیت پذیری»، «عدم 
 شکستی دیگر» عنوان میکنند و آنرا گفتمان جدیدی از طرف وی نمیدانند. 

 اما برخی اظھارات رضا پھلوی در چند ھفتھ اخیر نشان میدھد کھ ابعاد موضوع فراتر از حدس و گمان ھای منتقدان است.

 گریز از مسئولیت در شورای گذار
ھ ابتدایی کلیدواژه «وکیل ملت»، گریز رضا پھلوی از پذیرش ھرگونھ مسئولیت پس از شکست پروژه ھمانگونھ کھ گفتھ شد، الی

«شورای ملی ایران» کھ رضا پھلوی از آن بھ عنوان «آخرین تیر» یاد میکرد، بود. بررسی ھای صورت گرفتھ نشان میدھد کھ 
پاسخی بھ  احتماال رانس شورای گذار حسن شریعتمداری نیز، روز قبل از کنف 9استفاده از عبارت «وکیل ملت» توسط رضا پھلوی، 

 دعوت این گروه برای مشارکت در «شورای مدیریت گذار» حسن شریعتمداری بوده است. نکتھ قابل تامل آنکھ بررسی ھای صورت
حمایت ضمنی او از  مصاحبھ مذکور رضا پھلوی با تلویزیون منوتو با مصاحبھ وی با سایت کیھان لندن و گرفتھ نشان میدھد کھ

«شورای مدیریت گذار»، در یک مکان و در یک روز و با حضور شھریار آھی، مشاور رضا پھلوی و از اعضای اصلی «شورای 
 مدیریت گذار» صورت گرفتھ کھ این موضوع احتمال ذکر شده را تقویت میکند.

 

 

https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-01-28


 

 

 مصاحبھ با نیوزویک

وی در قامت   نشریھ نیوزویک، مھر گذشتھ، اولین مصاحبھ رضا پھلوی پس از معرفی خود بھ عنوان «وکیل ملت» با  20
» کنید؟در مورد سیاست فشار حداکثری آمریکا چھ فکر می «ظاھر میشود و در پاسخ بھ سوال  «نماینده منتخب مردم»
ھا دسترسی رژیم بھ منابع مالی برای خرابکاری را محدود کرده و یا کاھش داده و مردم این  تحریم آشکارا اظھار میکند: «

 .میکنند و قدردان ھستند»را درک 

نھ  حت و بھ «نمایندگی مردم» از تحریم ھای فلج کننده آمریکا کھ این روزھا جالب آنکھ رضا پھلوی آنچنان بھ صرا
ھای طرفدار و حامی وی، حاضر   سایت گریبان ج.ا، بلکھ گریبان بیماران صعب العالج را گرفتھ، حمایت میکند، کھ حتی 

 .روی آوردند سانسور   بنابراین بھ ، نند نشدند این بخش از صحبت ھای او را ترجمھ ک

 

 ھادسناندیشکده 

https://www.newsweek.com/iranians-understand-trump-sanctions-obama-nuclear-deal-was-disastrous-shahs-son-says-1476874
https://kayhan.london/fa/1398/09/22/%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2%d9%88%db%8c%da%a9


حضور رضا پھلوی در اندیشکده امنیتی ھادسن اما نقطھ اوج در پیاده سازی طرح «وکیل ملت» ملت در ھفتھ ھای اخیر بود. او کھ 
دیماه اخیر در ھادسن حاضر شده بود، در گفتگو با مایکل دوران، چندین بار مسئولیت خود را در «ھماھنگی میان مردم»،  26در 

ماینده مردم» و ... معرفی کرده و سرانجام از آمریکا و غرب میخواھد کھ بھ جای مماشات و گفتگو با ج.ا، «رساندن پیام مردم»، «ن
 با «نماینده مردم» مذاکره کنند.

وی کھ پیش از این، در مصاحبھ ھای مختلف از تحریم ھای ھدفمند علیھ ج.ا دفاع میکرد، در اندیشکده ھادسن بھ عنوان «نماینده  
 » .ستین یکاف میاست اما تنھا اعمال تحر میرژ ھیاھرم فشار عل مھایتحراظھار داشت: «مردم» 

 

 

 وکیل ملت و دوستی خالھ خرسھ!!

پس از روی کارآمدن ترامپ در کاخ سفید و تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران، رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور نیز در قبال 
آمریکا، تمرکز اپوزیسیون خارج از کشور برروی  2016داشتھ است. اگر تا پیش از انتخابات مبارزات داخل، تغییر ملموسی 

مبارزات مدنی مردم داخل کشور بود، با پیروزی ترامپ اما بھ سمت تشویق غرب برای تحریم بیشتر ایران بود. بھ گونھ ای کھ با  
 تر میشوند.معرفی خود بھ عنوان «نماینده مردم» خواستار تحریم بیشتر و بیش

آنچھ واضح و مبرھن است، این تاکتیک باعث از بین رفتن جنبش ھای مدنی و پدید آمدن جنبش گرسنگان در داخل کشور خواھد شد. 
 سکوالریسم، عدالتتشویق غرب برای گروگانگیری نان و معیشت مردم، باعث تنزل مطالبات مردم از دمکراسی، آزادی بیان و قلم، 

کاھش سطح توقع مردم از مطالبھ حکومتی ھمانند سوئد، دانمارک و  دارو و ...، نان، مانند مایحتاج اولیھ زندگیو ... بھ موضوعاتی 
 عربستان سعودی، کویت و امارات خواھد شد. دیکتاتوری ھمانند و ... بھ کشورھایی ھمانند

 


