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در مقابل سئوال ) ٢۵۴٨( ١٣٨٨بهمن سال  ٢٢چنانکه استحضار داريد، اعليحضرت در مصاحبه راديو فردا مورخ 
  : زير

در شرايطی که ماامروز هستيم . ران با شما گفتگو ميکنيمبهمن وسی يکمين سالگرد انقالب اسالمی در اي ٢٢درآستانه «
  » با گذشته چه تفاوتی بين اين سالگرد سی و يکمين سال و سالهای پيش می بينيد؟

  : پاسخ اعليحضرت

مشروح بيانات و انتقاد ( »..مردم در سی سال قبل ميدانستند که چه نمی خواهند ولی نميدانستند که چه می خواهند.... «
  ١) تحرير قسمت دوم مصاحبه باراديو فردا مالحظه کردنی استسنگر در 

در آن  )اشپيگل آلمان(و جاری مصاحبه ای داشتند با راديو دويچه وله فروردين سال  ١١اعليحضرت در تاريخ 
مصاحبه، مصاحبه کننده عين همين سئوال راديو فردا که در فوق مالحظه کرديد را بشرح زير با اعليحضرت درميان می 

  : گذارد

  : سئوال مطروح

مقايسه ) ۵٧شورش (اگر بخواهيم جنبش سبز را که جنبش اعتراضی ومدنی امروز مردم ايران است با جنبش آن روز 
به آن گذشته نگاه می کنيد چه تشابهی يک تجربه سياسی معين  باساله بودند و امروز ١٨کنيم شما که درآن زمان جوان 

  ن از جنبش چيست؟ ميان اين دو جنبش می بينيد و ارزيابيتا

  : پاسخ اعليحضرت

  » الی آخر... به بينيم چه می شود دسال پيش مخالفين نظام و انقالبيون آن زمان ميگفتند فعال شاه برود بع ٣٠اگر ... «

  : ناسخ و منسوخ

ز از موقعيت نظربه اينکه محتوای هردو سئوال راديو فردا و دويچه وله متشابه است ونظر به اينکه سئوال کنندگان ني
و نظر به اينکه طرف پرسش هردو سئوال شخص واحد ) يعنی هردو مصاحبه کننده خارجی هستند(واحدی برخوردارند 

                                            
  ک-در صورتيکه آن بخش از نوشته استاد امير فيض را نديده باشيد درخواست کنيد تا برای شما فرستاده شود ح - ١



است و از آنجا که فاصله  ۵٧يعنی اعليحضرت بوده است و نظربه اينکه پاسخ اعليحضرت دقيقا متوجه ماهيت شورش 
ن گفت که اعليحضرت نسبت به پاسخی که به راديو فردا داده اند، بسيار کم است لذا بطور قطع می توااين دو مصاحبه 

تجديد نظر را الزم دانسته و با پاسخی که به دويچه وله داده اند پاسخ به راديو فردا را اصالح وباصطالح حقوقی نسخ 
  . کرده اند و پاسخ ايشان به دويچه وله ناسخ پاسخ به راديو فردا است

بشرحی که بيان کرده اند خارج از اعتبار و منسوخه  ۵٧ه راديو فردا در باب ماهيت شورش بنابراين پاسخ اعليحضرت ب
  . بوده وغيرقابل استناد واستفاده سياسی و با تحقيقات تاريخی ميباشد

مشروحه در راديو فردا را مبارک  ۵٧اجازه ميخواهم اين تجديد نظر الزم وتصحيح وفسخ نظريه درباب شورش 
  . را بدرقه توجه و موقع شناسی ايشان بنماييم نو تشکر و شادی سلطنت طلبا اعليحضرت دانسته

  : جزء تابع کل است

نه حضور اجزاء . بربيان موضوعات، جزء تابع کل است و کل متشکل و يکپارجه از اجزاء و بيان کل مطلوب است
  ) منتخب الکلمات(چنانکه دريا کل است و داخل آن بسيار چيز ها 

در تعريف يک رودخانه گفته می شود که از فالن نقطه شروع و پس از طی مسير های . با يک مثال جلوبرويم بهتراست
مقداری  فالن و فالن به فالن دريا ميريزد و ديگر به نهرهايی که احتماال از همان رودخانه منشعب می شود  وپس از طی

رودخانه متصل ميشود ويا در زمين فرو ميرود اشاره ای نمی شودمگر خواسته شود که طبيعت رودخانه راه دوباره به 
  . تشريح شود

است که کسانی شعار هايی ويا مسيرهايی را عنوان  ويا هر انقالبی هم همين وضع را داشته و دارد ممکن ۵٧شورش 
 ۵٧دارند ونه در بحث کلی شورش  ۵٧انقالب وشورش  ی از کل شورش هستند و نه تاثيری در مسيريا جزهکنند ولی آن

  . ی می توانند داشته باشنديجا

يا ببينيم که چه خواهد شد همانطور که ا عليحضرت اشاره فرموده بودند کسانی که می گفتند شاه برود هرکه می آيد بيايد 
  . محلی از اعراب نداشتند ۵٧ولی اين افراد درمقابل حرکت اصلی شورش 

د شاهد بودم که کسانی از آنچه که درمملکت بوسيله شورشيان ميگذشت وشعار هايی که عليه شاهنشاه ميدادند، بنده خو
  . به آن استناد نکرده اند ۵٧سخت گريه ميکردند ولی نه اعليحضرت ونه ديگر کسان دررابطه با شورش 

آخوند وباتدارک وبرنامه ريزی خارجی  ۵ا بوسيله تنه ۵٧حقيقت غير قابل پنهان اقتضای آن دارد که قبول کنيم شورش 
آخوند را از  ۵به جريان افتاد ونه مردم با اراده و قصد و فهم به آن پيوستند، که مذهب آنها حکم تبعيت از فتاوی همان 

ها ويا ناسيوناليست ها باز  یخاصی برای جبهه ملی ويا توده ا درآن توده مردم هم نميتوان حسابپيش داده بود و
کردويا شعار های آنان را مستند حرکت های سياسی دانست وهمانطور که يک روزنامه خارجی آمريکا از قول يک 

 ميخواستند) آيت اهللا ها(مانند گوسفندانی بوديم که هرکجا شبان  ۵٧مادرجريان انقالب «: دانشجوی ايرانی نوشت
  » ميرفتيم

گله گوسفندان به هدايت چوپان بيک سوی معين ميرود ممکن است يک ويا چند گوسفند هم بع بع بکنند ولی در مسير 
   .ها حساب کردنی استع ــــحرکت گله که خواست چوپان است نه تغييری می دهد ونه آن ب

  


