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خير مقصود  ،ميليون ثروت دارد ٢٠مردی باشد که  ن نيست که صحبت ازآميليونی  ٢٠مقصود ازمرد
اروپا  ميليون ايرانی را در ٢٠دارد که ميتواند  واجتماعی  نچنان قدرت سياسی ومعنویآمردی است که 
. اين شخصيت ناب که شايد درتاريخ بشريت بيسابقه باشد، وردآ ھدف سياسی گرد ھم و بمناسبت يک کار

امکان خارق العاده  و شد وخودرا ھمراه ھنر اميد جانش حاضر شناخته نبود تا دربرنامه رودست درکنار
اين شخص شخيص که خدا  ؛اروپا  معرفی کرد درآنھم نھم ايرانی آ، تنميليون  ٢٠وری آاش درجمع 
 قای دکترآ غيرازرانی مقيم اروپا کم نکند کسی به معرفی اميد دانا ميليون اي ٢٠سران  از سايه اش را

   .مھندس علی فرازنده نيست

  يافت مزدش باخداست را او نکهآکس ندانستی که اين گوھرکجاست       

ن آکه عنوان مصاحبه به  اين تحرير اختصاص به برنامه مزبور
  .دارد داده شده 

  برداشت كلي

را ميخواند ويا فيلمی رامی  یانسان وقتی کتابمعمول اين است که 
ن خواھد داشت که ممکن است آبيند يک برداشت اجمالی وکلی از

   .درست باشد ويا نباشد

ن آتن وحاشيه نامه ھشداروادامه درم اقداماتِ  بنده با دقت درمراتبِ 
رسيده ی ميليونی به برداشت ٢٠درمصاحبه اميد دانا با مرد دقت با

  نرا مطرح سازم آم قبل ازنقد مصاحبه مزبور ام که فکرميکن

گرفتن ويا ترتيب  کردن ويا اقرار بروآديگرشکنجه ويا بی  ،معموال پس ازصدورحکم محکوميت يک متھم
ميشود واگرحکم متھم اعدام باشد که نه تنھا ديگر ومتھم به جريان اجرای حکم سپرده  ، متوقفمصاحبه
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يا مالی زندان برايش  و ،که بنابرعرف جاری کشيشبل ،دفراھم نميشو اسباب مزاحمت برای اعدامی
   .ھم ميخواند وغذای بھتروفرصت وصيت راھم به او ميدھند مرزشآدعای 

درمحاکم صحرائی جاری نيست وبه کرات ديده شده است (واقعه تجاوزبه  ،ولی اين قاعده معمول
 ثال به اجرای حد شالق و) که عليرغم حکم محکمه شرعی مدخترافغانی وحکم محکمه صحرائی شرعی

م بيچاره برنميدارند واورا دست ازسرمتھ ،صلواتی ھا وياحتی برخی ازدست اندرکاران محکمه ،يا اعدام
  .ميکنند مثلــــــــــهخودسرانه وبراه تعصب 

   مثله چيست

اسالمی مثله کردن يک مجازات قانونی وحتی شرعی نيست ولی مجازاتی است که دربين قبائل وجوامع 
با متھم است که  اعدام متھم را  شديد ن خشم ودشمنی وکينه توزیآعقب افتاده رايج است وعلت بروز 

مثله   ؛نھاستآراه معمول ومتداول  ،لذا راه مثله کردن متھم .ارتکاب جرم با نه کافی ميدانند ونه مناسبِ 
وان به شخص است که تاحد ن زخم زدن فراآو ريشه خشم وانتقام گيری است  از کردن اصوال ناشی و

  .قطعه کردن ھم پيش ميرود ،قطعه

نسبت  ،جمھوری اسالمی غاصبوحتی درزمان حاکميت  ۵٧مثله کردن افراد، درايران درجريان شورش 
زھرا  ھمسرش و و داريوش فروھر کسانی مانند ؛استخود نما بوده ، شکارآالفان حکومت بطور به مخ

  د.زبين رفتنا طريق مثله فريدون فرخزاد از کاظمی و

   :گفته است کترجمشيد مظاھری  دراين باب د

 زارآ، روانی وجنسی طوری که اين ديگران به صورت جسمی زارآساديسم عبارت است ازعالقه به <
جسمی  يا روحی و آزار و تمسخر و تحقير رسان شود اين افراد از رامش فرِد آزارآ رساندن موجب لذت و

 خود نشان و گاھی رفتارھای پرخاشگرانه از ميبرند وجنسی افراد به خصوص درحضورديگران لذت زياد
  دکترمظاھری بيماری ساديسم)(                                                            .>ميدھند

   .برای اشخاص باال استفاده کرده استدگرآزاری دکترمظاھری ازواژه  

  مثله اعليحضرت بعد ازمحكمه صحرائي

روال بعدازحکم محکمه صحرائیِ دائر به محکوميت اعليحضرت نشان ازجريان مثله کردن محکوم  
نجا که بعضی ازدست اندرکاران که به حکم محکوميت اعليحضرت قانع نيستند آرا دارد منتھا از

زاری ھستند باوجود حکم محکوميت اعليحضرت  معھذا دست آدگر مبتالی به ساديسم  وويا 
بھرچيزی که  انشسرکش وتسکين غرور رساندن وشادی خودشان زارآراه  در نيستند و بردار

  ١.ممکن است متوسل شده وميشوند

                                               
ند که نسبت به آنان حسادت و کينه ميورزاين مورد در بسياری از به اصطالح تک تيراندازان اوپوزيسيون ھم در باره ديگران  - ١

 ک-حجاری و ساری است. 
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سان تراست  آفراموش نکنيد که  تحمل مثله کردن جان بمراتب ازبی اعتبارکردن افراد با اعتبار  
مرگ يکبار شيون يکبار> ھمين را ميخواھد گفته باشد که بی اعتبارکردن وخفت دادن مرگ <

    .يکباره نيست وھزارباره است

برائت  – دناحکوم کرده دشمنی با موجوديت ايران ماعليحضرت را به  ،درجريان محکمه صحرائی 
،  دشمنی با ناسيوناليستی ايران ميشد ھم که ترتيب اثرداده نشد ونبايد دھم ازايشان خواسته ان

ميليونی) اعالم ھم  ٢٠ا مرد مصاحبه بايران شد (موجوديت ھم ضميمه محکوميت به دشمنی با 
اميد  -  ندحاکمان محکمه صحرائی ميانديشند نيست ان يعنی اعليحضرت درمسيری کهشد که ايش

ولی  امثالھم  و تمايلی برای ديدن ايشان دارد ونه کاری با ايشان هدانا ھم صريحا اعالم کرد که ن
حظه فروگذاری ويا احتياط اھانت به اعليحضرت يک ل و زارآ با ھمه اين احوال درراه تحقير و

   .بيماری ساديسم قراردارند و زارآزيرا درمسير  ؟چرا ؛نميکنند

  که دل مردمی بيازارد         دمی شرف دارد  آن آسگ بر

قای اميد دانا آات وحرکات خود تمام شرائط وارکان ساديسم را دراظھار ودرحد بضاعت بنده بادقت 
 خاصه د وديگران بصورت روانی لذت ميبر زارآ ودقيقا احساس ميکنم که از نممی بي متاسفانه
اعليحضرت  تحقير و زار رساندن آحرکات وترتيب مصاحبه ھا برای  ازطرف. تمسخر و ازتحقير

 ،صورت ايشان شعف در و جد و ،چشم، برق حرکات ين لذت کامال ازابعاد ا .لذت خاصی ميبرد
نظرش به ديگران وبيشتر تحميل  سرتظاھر به يادداشت برداری، حرکت  ،بادست ،بازی با مداد

   .ھويداست )طرف مصاحبه(

، خواسته يا ن استآمالحظه ميشود که تمام برنامه ھای رودست که اميد دانا مجری  ،اساسا باکمی دقت
روحی وروانی ترتيب داده  نظر زار ديگران ازآدرجھت  ناخواسته  درجھت وموضوعی است که بنوعی 

  وجود ايشان فقط متوجه اعليحضرت نيست در  اين موضوع نشان ميدھد که شايد  ساديسم .ميشود

  نيش عقرب نه ازره کين است    اقتضای ساديسم ايشان چنين است

  پنهان كاري 

 برخی عقيده دارند که  ،کم ويا زياد ساديسم کم وبيش درھمه انسان ھاھست ولی درانواع مختلف 
توکزمحنت <ت معروف بي ؛به غمخواری ديگران خودش نوعی ساديسم است ازحدِ  بيش حساسيت

که چيزی  ازساديسم مثبت وخوب حکايت دارد >دمیآديگران بی غمی نشايد که نامت نھند 
  ٢. درعرض وسواس است

بنابراين ميتوان ساديسم رابطورکلی به خوب وبد ويا باسوء نيت وياباحسن نيت قسمت کرد  يکی  
زار، چون سوء نيت دارد تالش آدگر. توام باسوء نيت پنھان کاری است ازمشخصات ساديسمِ 

بيان  از يا و ، مسدودن مانع لذت او ميشودآنچه که طرح آ ميکند که تمام روزنه ھای حقيقت و
   .پرھيز نمايد گرداندند ا کُ ر ررسوب  آزا چه که ممکن است نآ

                                               
اين چکامه را جيسون رضا جرجانی ھمفکر ورفيق اميد دانا بکار برد (بصورت غلط) و گفت اين نشان از حقوق بشر نيست. سعدی  - ٢

 ک-نيستند... استدالل را ببنيد.. ح» آدم«اشتباه ميکند وميخواھد نشان بدھد کسانی که غم نميخورند 
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 عملِ پنھانی بودن < :ن استفاده ميشود ميگويدآ دراين مورد جمله ای دارد که عينا از يکی ازحقوقدانان
  .)قانون مجازات ۶٩٨بحث تفسيرماده (   >حاکی ازسوء نيت است ،ارتکابی

  .محقق شده تلقی ميگردد ،عامل سوء نيت دروقوع جرم وقتی عمل پنھانی فاش شد،

  سوء نيت وپنهانكاري 

قای اميد دانا نقش آ ؛خرين وليعھد که بصورت محکمه صحرائی عمل شدآخرين ھشداربه آدربرنامه 
   .سوء نيت ايشان بشمارخواھد رفت قرائنِ  ن داشته اند  که ازآبرجسته ای درپنھان کاری 

  :ايشان گفته اند

چ نقشی نداشته ـخرين وليعھد ھيآخرين ھشداربه آمن بصورت رسمی اعالم ميکنم  که درنوشتن بيانيه «
ن موافقت کرده آگاھی کامل با آرسيد واينجانب با  ن بدستمآه ن بيانيه ازطريق نويسندگان فرھيختواي *ام 

کننده وسپس  اينجانب تنھا يک امضا و *بيانيه ھيچ ربطی به اينجانب وبرنامه رودست ندارد  ،وامضا کردم
بيانيه ازسوی عده  –اين بيانيه تاريخی پشتيبانی ميکنم  خرين قطره خونم ازآ تا حامی بيانيه ھستم و

بيانيه  – * ن نيستآوکال وحقوق دانان تنظيم شده وھيچ ايرادی متوجه  وازديپلماتھای رژيم شاھنشاھی 
   »*.درکمال ادب ونزاکت وفارغ ازھرگونه تحقير واتھام واھانت نوشته شده است

قای اميد داناست که قبل آاين بخشی ازاظھارات 
سوی ايشان به  از ،شکاری ابعاد موضوعآاز

، از به جريان افتادن کار بعد کرات اعالم شد و
ن بود که ايشان آ حقيقت امر غيرمعلوم شد که 
 معلوم شد که ايشان سردمدار مدعی بودند و

واينکه فقط يک  اين موضوع بوده وھستند
 و کذب است امضا کننده ھستند دروغ و

شد که نويسنده نامه ومحرک  شکارآھمچنين 
ه نام حقيقی ــــــقضيه شخصی است که ن

 ه سن او وبانام قالبی بردياــــاومعلوم است ون
 شکارشد که نويسنده نامه نه حقوقدان وآپارس که نام فرزند کورش کبيراست ظاھرشده  ودرمجموع 

يعنی به (نعمت خود است بی وفا به وليکوتوله ای بلکه يک جوانی  ،زمان شاه وکيل است ونه ديپلماتِ 
نجات داده وبرای او امکان زندگی واحتماال تحصيل  جمھوری اسالمیندان وز از را اعليحضرت که او

  .) که درفرھنگ ايرانی ازباب وفا درعرض سگ ھم قرارنداردفراھم ساخته

  چرا دروغ

نھم درکشوری که نيازبه تقيه ومخفی کاری نيست آورد آانسان اگرعملی را ازباب اعتقاد ويا انتقاد بعمل مي
    .ن يافتآبايد دروغ بگويد وپرده پوشی کند  فقط ميتوان دوعلت برای  چرا
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بلکه ھدف تسکين ترشحات مغزی ساديسم  ،به موضوع است ونه انتقاد سازندهاول اينکه نه ازباب اعتقاد 
   .شکارشودآ ه قبح دروغ ودغل کاری را نميگذارداست ک

  .مانع موفقيت ساديسم نگردند ،به موضوع نھاآ که با ورود  دوم اغوای مردم

ا رفتاروکردارايشان يآ. رودست ندارد قای اميد دانا اعالم کرده که نامه ھشدارھيچ ربطی به ايشان وآ
محکوميت اعليحضرت به دشمنی نسبت به نامه مزبور که درجريان اقدام به صورت محکمه صحرائی با 

نشان ازھمان بی ربط بودن  ،اثبات محکوميت اعليحضرتوسعی ايشان در با موجوديت ايران درامد
   .ھستيم شناآ> کی بود کی بود منکه نبودمما ايرانيان باعبارت < ؟ارددرودست  هموضوع با ايشان وبرنام

 بايد کسی که بيعت خودرابا گفتارنيک وکردارنيک وپندارنيک اعالم کرده وريخت و اصال چرا 
؟ علت روشن ورده به اين سادگی وصراحت دروغ بگويدآشمايلش راھم مشابه بيعت گيرنده در

   .امثال اينھارا نميفھمداخالق و و برادری وانصاف ئين وآ است ساديسم دين و

    دروغ وسيله اغوا

داشته که نامه ھشداربوسيله ديپلمات ھای زمان شاه وحقوقدانان  قای اميد دانا اصرارآاينکه  
ی زمان شاه ھمينکه نام ديپلماتھا امعتبرنوشته شده با ھدف اغوای سلطنت طلبان تدارک شده زير

ن نامه آاصالت  می سلطنت طلبان مانع ميگردد که واردبرروی کارويامتنی باشد اعتماد عمو
   .بشوند وچشم بسته قبول ميکنند

  ن راحت تر>آدروغ ھرچه بزرگترقبول <

با مشوب کردن ذھن با نامی  قای اردشير زاھدی راآبھمين دليل بود که اوايل کارسعی کردند که دخالت 
   .بقبوالنند درتنظيم نامه ھشدار مشابه،

د که اين يی اعالم ميگردنراست حسي شاه نميشد و اگرتنظيم نامه ھشدارمنتسب به ديپلماتھای زمانيا آ
نامه توسط شخصی نوشته شده که نامش معلوم نيست وبه اعليحضرت ھم بی وفائی خودش را نشان داده 

را  نامه ھشدار ،ن نويسنده مجھول وبدسابقهآ يا کسانی به اعتبارآوتوضيح بی وفائی اوھم داده ميشد 
ديگران برای رسيدن  ، شارالتانيسم وگول زدنميگويند اغوا وفريب اين را .تصورنميکنم ؟ندتائيد ميکرد

 ودرقوانين مترقی جرم است  پندار نيک  ممنوع  و گفتار و کرداربھرحال درمکتب  .به مقصودی نامشروع
   .ين مھم ھم ثابت است که بدون اين دروغ واغوا نامه ھشدارحرکتی نداشتوا

   دروغ دغل تا اين حد

شده  شاھزادهرعايت احترام وحرمت مقام  براينکه درنامه ھشدار،اصرارسخت وتوام با تاکيد  
ن را دارد زيرا سند رسوائی اين آدروغگوئی جرات تکيه بر ن دروغھائی است که کمترآ است  از

  .دروغ دم ديد است

  .>را م يا دم خروسيقسم حضرت عباس را قبول کندرست مصداق <
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؟ ا موجوديت ايران ھتک حرمت وسلب اعتبارايشان نيستيا محکوم کردن اعليحضرت به عنوان دشمنی بآ
  ؟وبه چنين عملی رعايت احترام واصول اخالقی گفته ميشود

کسی ب  . خواو مدام ميگويند که جان ما فدای ايران و به اصطالح پشتيبانان اميد دانا وھمدستان 
 قايانآ يا ميشود ھمآ؟ دراين معادله چه جائی دارد موجوديت ايران است دشمن نھاآ که به نظر

جالب  ؟دشمن موجوديت ايران را ھم محترم  بشمارند حترام واعتبارا جانشان فدای ايران باشد و
اينجاست که ھمه اين تعديات وھتک حرمتھا ازکيسه وفاداری واحترام به خانواده پھلوی وشخص 

   .) خرج ميشوداعليحضرتشاھزاده (

که ار شاھزادهکه  د به اين نتيجه رسيده اندن مرآ دانا وميليونی اميد  ٢٠درھمين مصاحبه با مرد  
يا بازھم اميد دانا که مدعی آ !ناسيوناليستی را ھيچ ميداند ،دنی ميداننماد ناسيوناليست

توضيح الزم ؟ (ناسيوناليستی است ميتواند حرمت دارکسی باشد که به ناسيوناليستی فکر نميکند
  .مد)آخواھد 

ميگوئيد   غدروغ ميگوئيد سخت ھم درو اين راھم  مظھرونمادملی ايران است شاھزادهميگويند  
يا  نمادملت ايران بداند نميتواند دشمن موجوديت ايران راکسی که جانش را فدای ايران ميکند 

. وليعھد ھرگز نماد ملی ايران نيست شاھزادهواساس ادعا ھم دروغ است  لصواصال ا ن اين يا آ
   ه ھست.و جانشين شاه در مقام شا

  )وحشیوان گفتن که ماست دوغ است     (تناست       غسخن دروداند ھمه کس که اين 

دشمنی با ازاتھام تالش او برای پرده پوشی  ؛پنھانکاری اميد دانا به ھمين مورد محدود نبود 
رھمه اقدامات ومصاحبه ھائی که ترتيب داده موجوديت ايران که به اعليحضرت نسبت داده شده د

ميزبوده که گويا اصال آچنان حساس وموفقيت  ر نظر خودشد اواين تالش  ،بخوبی مشھود است
محکوميت به دشمنی با موجوديت درحکم محکمه صحرائی اعليحضرت صحبت ازاعالم برائت و

   .ايران وجود ندارد

وھمه کسانی که دراين فساد مشترک ھستند روی فاش نشدن اين قباحت متحد و  انا نقدراميد دآ 
درتمام مصاحبه  حکم محکمه صحرائی عليه اعليحضرت بھيچوجه اشاره ای به دقت دارند  که 
بقول  و د ميگويندودرميدان گفتگو ھرچه دل تنگشان ميخواھنکرده ونميکنند  ھا وبرنامه ھا 
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