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 مالحظات كلي

ترتيب داده شده درنوع خود کامال استثنائی ميليونی  ٢٠با مرد  قای اميد داناآاين مصاحبه که بوسيله 
ھد  تا که مصاحبه کننده مطلبی را مورد پرسش قرارميد ،ھا مصاحبه برخالف معمولِ  ،است بدين توضيح
شيوه مديريت اين مصاحبه چنين بود که اميد دانا موضوع مورد  ،رش را بگويدظمصاحبه شونده ن

مصاحبه ميليونی ( ٢٠مرد از ،وبعد نطور که خودش ميخواست شرح ميدادآ ونظرخودش را مفصل 
ھم  تمام موارد در و خواستم به بينم نظرشما چيست>دراين عبارت <نھم آ ؛نظرخواھی ميکند )شونده
 قدری تعريف ازخود از تاب و ب وآرا با مصاحبه کننده تمام ادعا ھای  اميد جان ذکربا  ميليونی ٢٠مرد

اتحاديه شولتر (قای مارتين آميليون نفرايرانی را بعنوان اپوزيسيون به   ٢٠تضمين اينکه ميتواند جمله <
  .ميکند دتائي >معرفی کند) اروپا

جانی وجود داشته  ،روابط جان هوقتی بين مصاحبه کننده ومصاحبه شونداغيراين ھم نميتواند باشد زير
   انتظاردارد. جواب طوری خواھد بود که  اميد جانش ،باشد

ک گفتگوی خصوصی بين دورفيق وعزيز يکديگراست که نيازی به رسانه ای شدن ندارد ياگرمصاحبه 
 نه تنھا نامانوس که بلکه سخيف و ھاه مصاحبه جنبه عمومی ومردمی دارد که استفاده ازاين واژ اگر و

، عموجان وغيره  معموال برای نزديکان فاميل است مانند عمه جان ،عنوان جان .مشمئز کننده ھم ھست
 یميليون ٢٠. تعجب کردم که مرداين واژه برای خطاب استفاده کنند دم سياسی ازآ ھرگز نديدم که دونفر

  ١.نبوده است گاهآديھی بکه عمری ازايشان گذشته به اين امر

رعايت نشد که با تذکر  ،نظر وتحميل يک مورد بطورموقت اين رابطه انتقالدر بنده کامال دقت کردم تنھا  
اين جريان  ؛قای علی فرازنده فورا نظرش را مطابق ميل اميد دانا اصالح کردآاميد دانا مصاحبه شونده 

که اميد  ،دھانشان پريد که اطرافيان شاھزاده ھستند که نميگذارند قای علی فرازنده ازآھم وقتی بود که 

                                               
 ک-خصلت ھمجنس گرايی بوده است. حتوضيحی الزم ندارد دليل پناھنده شدن اميد دانا به سوئد نخست در  - ١
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که  م خود شاھزاده بودمقصود<را اصالح کرد وگفت  قای علی فرزانده ھم اظھاراتشآ نا مجالش نداد واد
  .>اميد جان ؛نميخواھند

بی بنده تاکنون مصاحبه ای دراين حد ھمراه ذلت وخواری نديده بودم  چيزی که دراين مصاحبه بکلی 
بدون استثنا (تنھا  بود »اميد جان«) با لفظ يد دانااممصاحبه کننده ( نخطاب قرارداد ، ھمانسابقه بود

 ) ودرھيچ مورد ازنام ونام خانوادگی اميد دانا استفاده نشد و استفاده شد زکلمه اميدعزي مورد از دريک
بی سابقه بود  ،جلف نقدر اين تکرارآميشد  غازآ »يد جانام«پاسخ ھرموضوعی با کلمه  ،تمام موارد در

  .زدندوسينه مي »حسين جان ،جان حسين«ميگرفتند  ه ذکراد عزا داری ھای حسينی ميانداخت کي که مرا

  فقدان پرنسيپ 

احب شخصيت برای صن شناسائی آ عايت يک نکته اصولی است ور توجه و !قبل ازورود به نقد مصاحبه
عدم  . علت اين مھم روشن است که عدم صالحيت که ازقد قرارميگيردکالمی است که اظھاراتش مورد ن

   .د گوشواره نمايان باشدختم ميشود مسئله ای است که بايد مانن رعايت اصول اخالقی شروع وبه حجر

. ) فاقد پرنسيب اخالقی درکارھای سياسی وعقيدتی استميليونی ٢٠مرد درکمال تاسف مصاحبه شونده (
بعد  و ؛که خودشان دراين مصاحبه گفته است با دوستانشان عضو شورای تجزيه طلبان بوده است نطورآ

کشيده  ن شورا کنارآ ھمکاری با ازپيرزاده ويک زن ديگر  نامتناسب رضا رفتار به علت ناسازگاری و
   .است

ه ھرگز اجازه يدردگن شورا آقطعنامه  ١١ن شورا وامضای ماده آپرنسيپی که سبب ورود ايشان به 
   .ميتواند محسوب شود ١١برمطلبی ھجوم بياورد که ازتبعات ھمان ماده  گروه و در نميدھد که امروز

نميدھد که کارسياسی بکند  موقعيتی قرار دم را درآ ،است بودن ه ھمان ھرھریاين گونه بی پرنسيپی  ک
اگرھم بنده دراين نقد واردشده ام با علم به فقدان پرنسيپ  و ،نقد اظھارات اوھم شايسته منتقد نيست و

   .مصاحبه شونده وبنا برتکليفی که بر ھرمنتقدی وارد است ورود کرده ام

  افلی زيشانحيلت بد انديشان       تا نگويند غفاش کن 

  ن مصاحبهآ نكاتي از

که خيلی سبب داالس  در اعليحضرتاين تحرير محدود به مواردی ازکل است وبعالوه مصاحبه ميدان نقد 
   .دراين مصاحبه شده استنسبت به اعليحضرت  اميد دانا  واتھامی ميدان داری والفاظ نامربوط

  ادب ومتانت 

کردم که دراين مصاحبه  معرفی کرد فکر شولترقای مارتين آ ميليونی خودش را ازدوستان ٢٠دوقتی مر
   لی متاسفانه به مصداقودرصحبت روبروھستم  شنا به رعايت ادب ونزاکتِ آالاقل  یبا شخص

  پسته بی معز چون لب واکند رسوا شود          بی کمالی ھای انسان ازسخن پيدا شود  
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 و وقيح وبی سواد را دارگان به نامه ھشبارانتقاد کنند چندميليونی  ٢٠ن مرد آ تصورم نادرست بود و
  .ميھستو جاويد ايران  گان خوشبختانه بنده ن انتقاد کنندآ ی ازکه البته يک  پررو ناميد

 چيزی بگويد يا براين پايه است که ھرطرفتن  جانی دو ،زيراروابط دوستی وجان ،جای تاسف نيست
بھترين ھديه ای گان نامه ھشدارنتقاد کنندبه ا وناسزا گفتن خشنود وراضی بشود مقابل بکند که طرف 
  .است جانشان داده  ميليونی به اميد  ٢٠است که مرد

  ھواداران کويش راچوجان خويش پندارم      مراعھدی است با جانان که تاجان دربدن دارم         

    به بينيم وباورکنيم>< ھوادارانش را جان خودش ميداند جان اميد و ،ميليونی، تاجان دارد ٢٠يعنی مرد 

  مهندسي كه عدد نميداند چيست

ازيک  .باب مثال از .نھاستآ گران به مالحظه شھرت ومقام وتخصصرابطه انتظاری وتوقع مردم ازدي
   .نھاستآيک مھندس تسلط برارقام ودرک مفاھيم وعظمت  از فقيه مسائل مذھبی و

تسلط  ايشان بررقم وعدد  ،اولين انتظاربئده نوعی بعنوان مھندس معرفی ميشود علی فرازندهقای آوقتی 
دراروپا بعنوان  یميليون ايران ٢٠است يعنی حداقل بداند که بيست ميليون چه وزنی دارد وجمع کردن 

   .وچقدرازعقل وعمل دوراستاپوزيسيون چه عظمتی دارد 

وبنده ھم  ،ھم وارد چالش موضوع نشدواميد جانش کرد  را ن ادعاآميليونی  ٢٠ن مرد ۀولی وقتی که 
بی سواد  يونی اگرميل ٢٠نديده بودم  ميتوانم فکرکنم که مرد  ھيچکس  از را الف درغربت دراين حد

   .ندارد نسبت به عدد را نيست حتما قدرت درک وفھم

شان  شصت نفر  اسالمنظاميان <شنائی نداشت ودرکتابش نوشته آخوند خمينی با عدد آگفته ميشود که 
 رومی را اسيرکردند واينھا اثر ھفتصد ھزار ،نھاآ رومی حمله کردند وچند ھزارنفر لشگر به شصت ھزار

  >  نيروھای دينی بود

  کشف االسرار) ٧صفحه(                                                                                          

 بپای اسالم ن غلو راآنيست زيرا خمينی  ميليونی ٢٠ مرد  ،حد غلو در ،ولی بيگانه بودن خمينی با عدد
   .امکانات خودش و تداربپای اق ميليونی ٢٠قای آاين  گذاشته و

وزارت  ايرانيان که بقول گزارشگر نھم ازآميليونی  ٢٠يا واقعا او نميداند که تشکيل يک اپوزيسيون آ
خيال ميکند  يا واقعا چه >, يعنی ميشودعقيده بينشان پيدا  ۶ايرانی جمع ميشوند  ۵وقتی مريکا <آخارجه 

نھم بنام آميليون  ٢٠وری آيا حقيقتا نميداند که جمع  و ؟ابله ھستند ،دکانداران نامه ھشدار منتقدينِ  !که
  يعنی چه؟ اپوزيسيون جمھوری اسالمی

. غلو يک شادی موقت وسبب طرف توجه قرارگرفتن شخص ميشود ،غلو ؛لو ميکنندانسان ھا غالبا غّ  
کشور که خودشان را خوب  نھم برای ايرانيان خارج ازآ ؛اين حد ولی نه غلو در ،خوانی استنوعی رجز 

  .ازنظرھمکاری سياسی وتشکيل اجتماع ميشناسند
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 ١۵٠جمله داشتن  با غلو ھای عجيب وغريب ايراينان از ،حد اقل بنده ،سی وچند سال است که ماايرانيان
 ٢٠ن غلو ھا به پای غلو اين مرد آ.  ولی ابدا تمھس شناآووووو مرز ايران و ايرانی مسلح کنار ھزار

   !!ه ميکشندآداشتن چنين امکانی فقط با ضمنا اين سند بی عرضگی ايرانيان ھم ھست که  ؛ميليونی نميرسد

  چه بايد كرد

ممکن  راستی چه بايد کرد> اين عبارت! با حالتی پريشان گفته <ميليونی بارھا دراين مصاحبه ٢٠مرد
قادراست اپوزيسيون جمھوری  که مدعی است لی بنده بی کس وکار راه پيدا کند نه اواست به کله خا
با يک ؟ جامعه شناسان عقيده دارند <. ديگرمعطل چه ھستیمتشکل سازد یميليون ايران ٢٠اسالمی را با

 !داريد کليد خود ميليون ايرانی را زير ٢٠شما که  >ھزارم افراد يک کشورميتوان حکومت راساقط کرد
من تصورميکنم که   ؟اعليحضرت رضاه دوم ميدانيد زارآ و تحقير در را راه نجات کشور ه ميکشيد وآچرا 

   .کسری دارد ميليونی فقط دو ٢٠اين مرد 

  ورجز خوانی وخودنمائی ميکند يددروغ ميگو اول اينکه 
  .ذردنھم موقتا تاخرش ازپل بگآ ،تحويل نميگيرد ايرانی بغيرازاميد جانش اورا  ھيچ اينکه  ديگر 

  دفاع ازمحكمه صحرائي  

 کوتاه و بسيار ن دفاع کرد وآمد ھای آميليونی بارھا دراين مصاحبه  ازاصالت نامه ھشداروپی  ٢٠مرد 
   .با استدالل وادب ونزاکت تنظيم شده است نامه  نآ> ھمه به غيرازيکی دولغت وجمله< :سربسته گفت

واژه که درنامه ھشدار  يا دو ن جمله وآميليونی سوال ميکنم که  ٢٠ازمرد  بنده بموجب ھمين تحرير
حکمه ن نامه کثيف که منجربه مآ برای رفع شبھه درضمن دفاع از چرا و مطلوب نظرشما نبوده چيست

ھم به تبعيت  سرکاراين است که  از يا غيرآ ؟ن موارد اشاره نکرديدآبه  صحرائی اعليحضرت شده است 
اينکه نتيجه محکمه صحرائی که محکوم کردن  جانتان وديگران وحشت داريد از پنھانکاری اميد از

   ؟اعليحضرت به دشمنی با موجوديت ايران است اعالم شود

 از گاھی عمومی چيست؟ بغيرآ سوال ديگر اين است که نام اين روش پنھانکاری درمقابل چشمان و
  ن داريد؟آيا نام ديگری برای آ ؟نامردمی نامردی و

   ه انديشه اعليحضرتاعتراض ب

 ٢٠ما (مرد  ) درراه مقصود اعليحضرت  استن (نخستين اعتراض ايشان اين است که انديشه ايشا 
  ) نيست؟وھمفکرانشان ميليونی

 يليونی وم ٢٠وفق راھی باشد که بنده نوعی ويا مرد  چرا اين توقع وجوددارد که انديشه ايشان بايد
انديشه وتفکريکسان  ،انديشه به معنای فکرکردن است ومحال است که دوانسان ؟ديگران فکرميکنند

  . داشته باشند تاچه رسد به ميليونھا ايرانی
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انديشه ای محترم است که درگردونه باورھای عمومی بصورت  حتی مذھبی  درجامعه حقوقی وسياسی
است که واجد ھيچگونه  ينصورت انديشه يک جريان فکری شخصدرغيرا ،مده باشدآنص وقانون در

   .ثاری نيستآ

 اعليحضرت خواسته ميشود حرکت درجھت انديشه ای است که قانون اساسی مشروطيت مقرر نچه ازآ
    .ويا اميد جان درمخيله خودشان ريخته اند ميليونی  ٢٠که مردپليدی ن انديشه آنه  ،کرده

حالتی را بايک ديگر درمقابل برخورد  ،استن آ تفاوت انديشه درانسان ھا که ازمواھب وجودیتضاد و 
   :نرا چنين تشريح کرده استآبھائی درکتاب خود  خورد که شيآبوجود مي

  جانی ھستند) ،جانگرند    (د مشفق ومھربان ھم       ا وجوه پيدا نيستتا سگان ر                    

  ھيگاه يکديگربدرندــــــتا ت        مه ای درميانشان اندازــــــلق                      

را  شماره ثبت شوراست که واقعا تھيگاه يکديگرسرِ  ،ميليونی وپيرزاده ٢٠ورد مردنمونه اش ھمين برخ
 باطالع عامه  نراآميليونی  ٢٠واگرھم ھمه نشنيدند مرد ن راھمه شنيدندآچنان دريدند که صدای دريدندن 

   .رسانيددرھمين مصاحبه 

مده آکشوربصورت قانون اساسی در اصيل برای اينکه مسئله دريدن تھيگاه ھا پيش نيايد انديشه سياسی
   .را قانون مشخص کرده استومردم  محدوده فکروتصميم ومسئوليت شاه  و

  سوال پيش رو

بقول  اعليحضرت و از يا ايشانآليونی قرارميدھد که مي ٢٠اين سوال را روبروی مرد  ،کنون ھمين موردا
را واين درخواست  ؟رگيرندخواسته اند که درمسيرقانون اساسی مشروطيت قرا شاھزادهخودشان 

  .ند که درنيمروزلندن مقاله مينوشتندزيرا مدعی ا ؟مطبوعاتی وانتشاراتی کرده  باشند

  هوشياري  شاهزاده

ند مورد درھمين مصاحبه صحبتھايش رابرپايه ھوشياری وتحصيالت اعليحضرت ميليونی درچ ٢٠مرد
 و ھوشيار انديشه اعليحضرت که بتصديق اوخودش از ميليونی ٢٠گرچنين است چرا مرد. ااستوارساخت

مردم  دمدمی ما و  معلوم یاندايشه ھا تحصالت برتردارد تبعيت نميکند که خواستارتبعيت اعليحضرت از
  ؟است

اگرالتفاط وحساسيت عمومی، درقراردادن اعليحضرت درجايگاه قانون اساسی نباشد  چه تفاوتی دارد که 
ايشان چگونه فکرميکنند درچنين موقعيتی ايشان يک فردعادی است وقيد وبندی برای انديشه کردن 

   .ايشان نيست  کما اينکه برای ھيچ ايرانی نيست

کات ناشی ، تحر. فکروانديشهه ما ميکنيمان ھمانند فکری باشد کاين چه توقعی است که بخواھيم فکرديگر
درمغز ول ومتغيرميباشد.  اين چه خودخواھی است متحّ  ،زادی انسان ھاآم ازاحساس وعوالم است که بحک
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ادعا تازه اين  و .نھا فکرميکنندآکند که ھمانطور فکر شاھزاده انھاس حتی کسانی که ميخواھند ھمه ک
  .ھرروز سازی ميزنند .فکرميکنند نھا نميدانند که چه ميخواھند وياآحالی است که خود وانتظارھم در

 و ا يک شکل نيستند فکريندراين دتن ھمانطورکه دو ؛فکر وانيشه تاازقوه به فعل درنيايد باد ھواست 
  .انديشه افراد ھم يک جورنيستند

  فكروانديشه نيست  ،ن موجوديت ايرانمفكردش 

يا قالبی ميليونی واميد دانا وبرد ٢٠نشانگر فکروانديشه مرد ،ئی اعليحضرتحکم محکمه صحرا 
. دشمن موجوديت جوديت ايران استدشمن مواعليحضرت به عنوان  ن شناختنآاست  که محصول 

ميشود انتظارفکرکردن را داشت ونه ھمراھی  ،خراست وازدشمن موجوديت ايران نهآايران حرف 
  .وجوديت ايران فقط بفکراجرای حکم است. دشمن مرابا افکارديگران 

اده يپديگراينکه حضرات فکر وانديشه خودشان را که محکوميت اعليحضرت است روی کاغذ  
 فکر حکم ھم يعنی انديشه و اصدار و ؛بی عقلی زده اند نرا مھرآکرده اند وعده ای صلواتی ھم 

جای با اين جريان  سوی اعليحضرت قبول شود اجبارا بايد از ،گان محکمه صحرائیگردانند
زيرا  ،نيست فکرنميکند ، يانھا فکرميکنندآنطورکه آ نھاآشاھزاده نگرانی برای حضرات به اينکه 

     .حاصل است لتحصي حکم محکمه صحرائی و

  اعتراض به نشستن اعليحضرت

ميليونی است  يکی  ٢٠> وصف الحال اين مرد مرده راکه روبدھی به کفنش فالن ميکندضرب المثل  <
قای آنشستند وبه  اميد مھراعتراضاتش به اعليحضرت اين است که چرا دراجالس پاريس کنارامثال  از

  .مھندس شيبانی توجھی نکردند

معرفی شده چه افتخاری است  به حکم محکمه صحرائی دشمن موجوديت ايرانکسی که امروز  
   .که پھلوی کسی بنشيند يا ننشيند

 ،يک احساس است که حتی درحيوانات ھم ديده ميشود ولی يک تکليف نيست ميليونی ٢٠مرد  اين توقع
مواردی  واين را از ميليونی مثل کودکان سفره دلش را پيش ھمه بازکند  ٢٠يک حق نيست که مرد

   .بداند ! محکمه صحرائیدراثبات اصالت

ميليونی به بصيرت وتشخيص اعليحضرت معتقد است که ھست نميتواند برای ايشان تعيين  ٢٠اگرمرد
 رسانه ھا قرار اسباب استيضاح اعليحضرت در ھم از نراآتکليف کند که کنارکی بنشيند وکنارکی ننشيند و

 چند امثال سرکار و ؟ددندرھمان اجالس بوتن قای مھندس شيبانی چند آامثال  !ميلونی ٢٠قای مرد آ .دھد
  ؟روبرونشودی متضاد رارگرفتن اعليحضرت با تزاحم دستوارات وخواستھاکه کيفيت ومحل ق ؟بوده اند نفر

= ھنگاميکه سنگر ازحضورمھندس شيبانی برادرشادروان اميرعلی شيبانی دراجتماع تجزيه گران  حاشيه
روابط حقوقی با ايشان داشتم ودرلندن ھم ايران  قای اميرعلی شيبانی که ازآمطلع شد  موضوع را با 
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ايشان  گو ميکردم  بحالت اعتراض درميان گذاشتم وتفکسانی بودند که با ايشان تماس وگ ديکی ازمعدو
    .نجا چه خبراست رفته  استآ بيند درکه برادرم برای اينکه بفرمودند 

گاھی آن جمع جنبه نظارت وآدر قای مھندس شيبانیآحضورقای اميرعلی شيبانی آاظھار  بنابر  ،بنابراين
    .داشته است نه عضويت

ل دريک مطلع بود ودوروز قب ازعزيمت بنده ازلندن به کانادای بود که اميرعلی شيبانی تنھا کس قایآ(
) درسونا مدت طوالنی درباره مسائل ايران ومبارزه صحبت کرديم ی،رزشخصوصی دريک باشگاه و ديدار

تقريرات  ،سنگر  ١٣٨٢به اظھارات ايشان استناد شده است درسال  ٨۴بان آول بارھا درسنگرھم ازجمله ا
انه رونقش تصميم ھای متھو اثر( قای اميرعلی شيبانی ومھندس عبدالحميد شيبانی را تحت عنوانآ

واکنون  بصورت رساله ای درسطح مشترکين سنگر منتشرنمود ريامھر درصنعتی کردن کشور)آشاه شاھن
ھمگان  ن تاآپخش سراسری  ن ارسال ميدارم با استدعای درصورت امکانبرای جاويد ايرا را ن رساله آ
  ).ن مستفيض شوندآ از

  برگی فايل را بزرگ ميکرد، جداگانه مرتب شده است و آنرا در آدرس:  ١٢اين کتابچه چون 
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  بخوانيد.

        معلوم است که تحرير نيمه تمام است 

  

    


