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 موضوع اميد دانا
باز ھم بھانه ای بدست آورده و با به اصطالح بزرگداشت اميد دانا در رودست  ، بار ديگرروز پيشدو 

ورت خالصه ـــحاشی کرده بود، که مراتب به صشاھان پھلوی، به اعليحضرت رضا شاه دوم پرخاش و ف
  يد. به استحضار استاد اميرفيض رس و ای نوشته

زای مدتی که در تلمذ درس استاد اميرفيض قرارگرفته ام درخواستی برای نوشتن در باره در دراھرگز 
  ه عرض رسانده ميشود.از بابت آگاھی بمراتب موضوعی را نکرده است. 

به اميد دانا با گرفتن ياری از  DNAاميرفيض، نوشته ای در رابطه با پيشنھاد آزمايش دی ان ِا ِ استاد 
نوشته بودند، که جسارت کرده به آگاھی  بودن وی،» گی« آقای شھباز قھرمانی در بدست آوردن نتيجه

  بشوند.  صوصیخ هو جاويد ايران نخواھد بود وارد چنين مقولد استااستاد رسيد در شان مقام 

  در پاسخ چنين نوشته اند: استاد 

   ايران يارگرامی –جاويد ايران [[

  موضوع اميد دانا 

 وبنده ھم نظرم را دادم و را نسبت به برنامه رودست اميد دانا خواستارشديد حضرتعالی نظر ارادتمند
ناحيه من نيست بلکه  مستقل از يک تحرير قای اميد داناآ نامه دعوت از ھمانطور که مالحظه ميکنيد

امری است که مربوط به مزبور نظر درخواست حضرتعالی بنابراين استفاده از نظری است به اعتبار
   .خودشماست

رابطه با ادعاھا ومطالب  بنده حدود سی تحرير درھمانطور که استحضارداريد  – اما دردفاع ازنظرم
اين نشان ميدھد که راه  و ،ری او ارائه کردم وجوابی نگرفتمعنوان شده ازسوی اميد دانا وھمراھان فک

زيرا نه  ؛نشنيدمرا ن اشاره شده بود آکه به  رودست اخير بنده نوار .نھا بسته استآبحث وگفتگو بروی 
ولی ازاظھارات سابق اميد دانا اين دريافت حاصل شد که  ،نه اساسا کوچکترين تمايلی حالش را دارم و

   .ادعای رھبری دارداو 

مسائل تابعه  و موال کسانی که خارج ازظرفيت خود ادعائی دارند تمايلی به بحث درمورد برنامه کارمع
   .دنزمينه ھای قبول مردم را فراھم کنندارند وسعی دارند که با ھوچی گری 

ن موضوعات ھيچ آبه ھمين مناسبت است که اين افراد طرف حمله موضوعات شخصی قرارميگيرند که  
قای ترامب مواجه با اتھاماتی شد که مربوط به سالھای آھمين  ،ن نداردآورھبری  ربطی به کارسياسی

نظرحقوق بشرھم ترامپ مصونيت  نکه ازآولی با  ،بی ارتباط ھم با انتخابات رياست جمھوری بود قبل و
    .نھا دست گذاشتندآداشت ولی مخالفين او بر
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زادی است درست آی بودن نوعی گ امروزه، اينکه .نھم درجامعه ايرانیآمسئله رھبری بسيارحساس است 
   .به چشم يک رھبر نگاه کنند (ھمجنس گرا) گی دم آولی نميتوان قبول کرد که ايرانيان به يک  ،است

اين دليل قانع  ،دليل قانع کننده ای وجود داشته باشد نظر اصولی نميتوان  اميد دانا را  گی شناخت مگر از
 ؛نه قابل اعتبار ضوع نه ممکن است وولی امروزه متاسفانه شھادت به مو ،کننده البته که شھادت است

   .يک وسيله مطمئن وکم حرف است بنده براين است که دی ان ای  تصور

 د وقضيه تحصل حاصل خواھد بو و ،اين پيشنھاد نخواھد رفت بنده مطمئن ھستم که اميد دانا زيربار
   .مدآاھد خرنامه توضيح داده شد قضيه برمبنای گی شناختن ايشان بصورت قطعی درخوآ ھمانطور که در

ھم مدعی گی  خود او و ،تنھا کسی است درسوئد که بنده به فکرم رسيد ،قای شھبازقھرمانیآمسئله اما 
يچ ھ ،ممکن است اين ماموريت را قبول کند سرکار شخص ديگری بنظر اگر .بودن اميد دانا شده است

   .قای قھرمانی دراين کارنيستآاصراری درمشارکت 

 منتقل کرده ام  یرا ھم درتحرير اين نقص وعيب بزرگ او ی فحاش است وکامال قبول دارم که قھرمان
   .متفاوت است فحاش وتند خو برخورد با افراد ولی سياست افراد در

لمان بود بنام شھرام جاويد پور که مجله ای ھم بنام وطن يا ندای آ درسالھای نخست مبارزه جوانی در
 و ولی بسختی با سنگر ،افسرساواک بوده استگفته ميشد  نکه سلطنت طلب وآ ميساخت با وطن منتشر

با او بطريقی بود که ھمين  سنگر ولی کيفيت رفتار ،ميکرد شکارآ زشت و بنده مخالفت ھای سخت و
تنھا  ھم او و مد وعجيب است که بدانيدآ در صميمی ترين دوستان سنگرجمله از  ،پور دقای شھرام جاويآ
يکصد  ن که ازآاولين جلد  ورد وآدربصورت کتاب  دا چاپ ودرا مج سنگرھا بود که شروع کرد و او

کسانی بود که مرتبا  قای باونديان ازآ و ،اختيارايرانيان قرارداد در شماره سنگر تشکيل ميشد چاپ و
را پذيرفته است  شھرام جاويد پور ميدان داده وھمکاری ھای او به  برسنگرخرده ميگرفت که چرا سنگر

  .)رای حضرتعالی ذخيره کرده امنراھم بآن مجلد تنھا يک جلد دراختياردارم که آاز(

ھا الزم است  تا مبارز بتواند به ھدف خود برسد من قبول ندارم که با  گذشت درکارمبارزه سياسی بسيار
را ميتوان به  نھاآ ،قلم بکشد را نھاآبی ادبی وحتی فحاشی ھای افراد  انسان دور  برخورد با خشونت و

اين حالت  دربزنيم  را دور نھاآن است که آطريق  يک ؛گرفته اند راه ما قرار تشبيه که درکلوخ ھائی 
 جزئی از و کنيم خرد را نھاآن است که آيک طريق ھم  و، ماند نھا برای ديگران باقی خواھدآمزاحمت 

   .راه خودمان بسازيم

  با احترام اميرفيض
----------   

سارت اين شاگرد در مقابل استاد، اميرفيض براين نکته اشاره نداشت آدم ھای فحاش و بی ادب و جالبته 
آن نوشته ويژه را که به مسئله خصوصی گی بودن ارتباط  خشن را دور بزنيم، و برروی آنھا قلم بکشيم،

  يد ايران نميدانست.پيدا ميکرد را در شان استاد و ايميل جاو
  احترام و ارادتبا 

 ک-ح


