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  هدف وانگيزه ازمصاحبه 

 ٢٠الزم بنظرميرسد که علت ترتيب دادن مصاحبه با مرد  ،اين تحرير ادامه يابد ١٩قبل ازاينکه قسمت 
 ،گيزه مصاحبهوان ..  زيرا مصاحبه بطورکلی برای دسترسی به يک ھدف استميليونی تشريح شود

 ھرمصاحبه ای متشکل ازمراتبی است که برخی درسوال و .ن ھدف ميباشدآوجا انداختن  اھت دادنوج
ممارست درکل مصاحبه ورجوع به پس وپيش جريانی که ترتيب مصاحبه  برخی از و جواب مطرح ميشود

   .يدآرا الزم دانسته بدست مي

   :است وردآميليونی دو دست ٢٠د دانا ومرد احبه مزبور ازسوی اميصھدف وانگيزه ازترتيب دادن م

  اتهام توهين به ملت  –دستاورد اول  

نجا که ايران آ! ولی ازمحکوم گرديده دشمنی با موجوديت ايران درحکم محکمه صحرائی اعليحضرت به
، نصف قضيه دشمنی با موجوديت ايران، نھم وارد استآ برعکس وبدون ملت فاقد معنای سياسی است 

نجا که ايران يک واحد جغرافيانی آمعلوم نشده است واز ن حکمآدر وتکليف ملت با اعليحضرت ؛است
محکوميت اعليحضرت به دشمنی با موجوديت  لذا ؛ملت يک واحد سياسی وفرھنگی وتاريخی است و ،است

   .ندن قانع باشآن ھدفی نيست که محکمه صحرائی ودست اندرکاران نامه ھشدار به آايران تامين کننده 

حکم  و ن گمشده ای است که درمحکمه صحرائیآميليونی برای تامين  ٢٠ترتيب مصاحبه اميد دانا با مرد
    .ن لحاظ نشده است يعنی رابطه شخص محکوم با ملتآ

   :اينطوری – ؟چطوریميليونی تکميل کرد   ٢٠مزبور را اميد دانا درکنارمردنقص 

اين نتيجه را  برای چندمين بار لوطن با اعليحضرتاميد دانا پس ازتجديد موضوع مصاحبه روزنامه ا
   :گرفت
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 بودنجا که شاھزاده رضاپھلوی به مصاحبه کننده روزنامه الوطن درمورد نام خليج که بکاربرده آاز<

  .>لذا شاھزاده  بکل ملت ايران توھين  کرده استاعترض نکرده 

نھا) تکميل ميشود درحدی که ديگر آ( سردسته محکمه صحرائی اتھام شاھزادهِ اکنون با اين اظھارنظرِ 
 با وھم به قطع ارتباط معنوی ھم به دشمنی باموجوديت ايرانيعنی اعليحضرت  ؛جای بحث وکالمی نيست

   .ملت ايران محکوم شده است

است که  ، دوستی وصفای قلبھمکاری ،متصدی مقا، ابزار ھای قطع رابطه اعتمادیزيرا توھين يکی از 
ميگردد که  یننه ونقار ودشمسبب کي ورد وآجدائی بوجود مي توھين شونده يک ديواربين توھين کننده و

ورد مصاحبه باال را نوعی حکم تفسير محکمه صحرائی آشايد بتوان دست .معلوم نيستھم ن آت عاقب
  .محسوب کرد ،که بوسيله اميد دانا خوانده شد طرف محکمه مزبور دانست از اعليحضرت

 یاحوال پرس، عدم مالقات واميد جانشنيز برای دلشادی  ميليونی ٢٠مرد  ابل متق نا گفته نماند  که
   .يانی راھم بفال توھين گرفتنبا مھندس شيبانی وخوشب >اعليحضرت<

يکی ازارکان توھين وتحقيرديگران قصد است که بايد احرازشود که واقعا عملی را که کسی مرتکب 
 درغيراينصورت يعنی اگرعامل قصد منظور .است ياخير فميشود ويا اظھاری که ميکند باقصد تحقير طر

    .نشود ھرعمل ويا اظھاری را ميتوان به باب توھين گرفت

ل يا عدم احوا وزنامه الوطن درمورد واژه خليچ اين تحرير وارد اين مقوله نميشود که سکوت درمقابل ر
 نين بحثــــچ زيرا داردــــــن رانـــاي به توھين به ملت یارتباط ھيچپرسی اعليحضرت ازبرخی ايرانيان 

درفرصت  و عقرب  مارنه کسی که مانند  که سوء نيت ندارند ھائی برای مردم اھل اصول واخالق است
   .است مکرر نيش زدن

سيا آبرخی ازجنگلھای  مده که درآ= درجائی  حاشيه
يک نوع ماری ديده ميشود که وقتی به انسان ويا 

 زا حيوان نيش ميزند برخالف مارھای ديگر که بعد
 در به طعمه ونيش زدن فرارميکنند اين نوع مار حملهِ 

چندی يک نيش  از ھر کنار طعمه خود مخفی ميشود و
اين عمل را  نقدرآ به طعمه زخم خورده خود ميزند و

   .ميميرد مارخود تکرارميکند که 

 ؛است ن نوع مارآه عمل اميد دانا بسيارشبيه نمتاسفا
نکه نيش اصلی وکشنده خودش رابه شاھزاده آبا 

کمين نشسته  تا درھرفرصتی يک نيش ديگری  در ،مارن مانند ھما و ؛زده ولی ول کن نيستخودش 
 ن مارعمل ميکنند متاسفانه آی که مانند اين انسان ھائلی نميتوان گفت ساديسم دارد و را ن مارآالبته  ؛بزند

  پايان حاشيه)( ساديسم دارند

  خربيار وباقال باركن -دستاورد دوم
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الزم نميساخته که مرد  یھيچ مورد ويا موضوع هبه مزبوراين توجه جلب ميشود کبا دقت درابعاد مصاح

وبا  را به خودش اختصاص واعالم کند ميليون پيرو ٢٠داشتن  ميلونی موقعيت اجتماعی وسياسیِ  ٢٠
 ٢٠ش با علقه رھبری خودميليونی) نشان ازاستحکام ودوام  ٢٠(دراظھارات مرد  >تضمين ميکنم<ذکر 

   .نشان دھد را رويميليون پ

 وسبب خواری وذلت و ؛ناباوری دراين حد معقول نيست ونی ميدانسته که غلوميلي ٢٠شايد ھم خود مرد
سايرين  ولی درکارھای تبھکاری معموال اتھامات بزرگ را گردن کسانی ميگذارند که از ،او ميشود تمسخر
ا برای حفظ منافع خودشان ن شخص رآتبھکاران  و ،تحت اراده رئيس تبھکاران است يا بيشتر و تر پخمه

صورت در رابطه با محکمه صحرائی  ميليونی  ٢٠به مرد  ت روشی که عينا نسب و کار ،سپربال ميسازند
ميليونی اظھارداشته اشکشان دم مشکشان است وخيلی زود  ٢٠نطور که خود مرد آ، خاصه گرفته است

  .رميگيرند که گرفته اندتحت تاثير قرا ھم  خيلی زود که چنين افرادی ھم گريه ميکنند

  اين مرحله وردĤدست

نھا آ نفربوده اند که يکی از ۵۴ ،نطور که اعالم شده صلواتی ھای معرکه محکمه صحرائی اعليحضرتآ
، الزم نيست که اھل نجا که چه دربيعت وچه دراعالم مخالفت ويا جنگآ از و ،ميليونی است ٢٠ھمين مرد

مخالفت ھمگی شرکت کنند وتنھا شرکت رئيس قبيله کافی است قبيله وپيروان افراد دربيعت ويا اعالم  و
ن رھبرميشود لذا به زعم دست اندرکاران آپيروان  فردِ  ،عينا منتقل به فرد مخالفت رھبر، يا بيعت و و

و پنجاه وچھار نفر  ليونينيستند بلکه  بيست م نفر ۵۴ ،  پيروان رای محکمه صحرائی محکمه صحرائی
  .ميشود

 محکمه صحرائی مقاومت نميکردند و کاری ھا جلب صحنه سازھا ومعتقد درمقابل اين سلطنت طلبان  اگر
ميليونی استفاده  ٢٠نھا ازاين دروغ وغلو مرد آمطمئن ھستم که  د،ن ھمت نمينمودنآوبه فاش کردن 

  .خربياروباقال بارکن>وبعد بقول معروف <ميکردند 

پيرو  ھزار ١٨٧ درايستا گرام نشان داد که انی)ھالک ايرقای غريبی (آبنده پيشنھاد ميکنم ھمانطورکه 
ميليونی خودش  ٢٠ميليونی ھم برای رفع سوء تفاھم امثال بنده نمايشی عددی ازپيروان  ٢٠دارد اين مرد

    د.بگذار

  وامـــــــا بعد

قای مھندس شيبانی ومحل نشستن آ، موضوع اعتراض به اعليحضرت درمورد برخورد با تحرير قبلدر 
  .ايشان بود

 شه اين اعتراض رابايد درفرھنگ ماايرانيان جست که ھمه کمبود ھايمان اعم ازمادی ومعنوی وري
 مردی را ديدم که چند نان زير« ؛ھدايت نوشته استصادق  شادروان  ؛شاه متوقع ھستم احساسی را از

 .»دوزن نان ميدزد تقصير شاه است که نانوا از ؛سبب پرسيدم گفت ،ل داشت ومدام فحش ميدادغب
> مصدق ھم ھمين گرفتاری ھای بزرگ ھمه چشمھا بسوی شاه است در< :ارجی گفته اندمستشرقين خ

صحت تلفنی داشتم  يکی  عربمصطفی  قای آروزی که بنده با  .تاريخ ھم ھمين را گواھی ميدھد ؛گفته را
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شرکت داشت ايران کروبات آافسرھوائی که درتيم گاليه ھای ايشان ازاعليحضرت اين بودکه فالن  از

ميليون دالر وبقيه  ١٠اتومبيل عوض ميکند وھمچنين اشاره ای داشت به اينکه علياحضرت  اکنون روغن
، انسان ، احوال پرسیاين فتح باب اين است که توقع محبت مقصود از اش را صالح ندانست که بگويد

متوجه اعليحضرت است  باورايرانيان در ، رفع گرفتاری ودرنھايت امرنجات ايران، کمک مادینوازی
   .يا ما محدوديتی درتوقعاتمان قائل بشويم وبدون اينکه محظورات ايشان منظور گردد 

   ھتاک به ملت ايران استاعليحضرت دشمن موجوديت ايران وولی زمانی که کسانی حکم ميدھند که 
قبول يکی  تناقض اختالف بين دومورد است کهھرگونه انتظاری ازاعليحضرت تناقض است  < ديگر

ھتاک به ملت و دی ايراندشمن موجونعمت خودشان را > نميشود کسانی ھم وليمستلزم رد ديگری باشد
، احول پرسی ودرنھايت اقدام به نجات او مھربانی از شده ھم بگذارند وباز حکم امضا ،نآ وبر بدانند

ضروغايب است ھمان است مانند وجود حا ،. جمع اين دو ممکن نيستاست اين تناقض ،ايران بخواھند
حکيم مولوی بيت  >با پا پس زدن وبادست پيش کشيدن است< :که ضرب المثل ما ايرانيان ميگويد

  :معروفی دربيان موضوع تناقض دارد که ميگويد

  يدتآقول وفعل بی تناقض بايدت    تاقبول اندرزمان پيش 

 گردد عرق ملی ووطن پرستی او مانع است تا ازوازفرط گرسنگی بی تاب  اگرکسی وطن پرست باشد 
   .رص نانی کنددرخواست قُ  دشمن موجوديت ايران ودشمن ملت ايران

نعمت خودشان باموجوديت ايران وتحقيرملت ايران ! ولياين حضرات که ازيکطرف سعی درتثبيت دشمنی
  .نآاين ويا يا  ؛داشته باشند چنين توقعاتی ازدشمن موجوديت ايرانرا دارند نميتوانند 

  خلع وليعهد

 ديای، ايران دوستان ووطن پرستان امثال براين بيانيه ازطرف عاشقان ايران<: ميليونی ميگويد ٢٠مرد  
> ميگويند انتقاد کرده اندميکنند بجای اينکه بگويند <م محکو نراآواين افراد که  ،نوشته شده زعزي

ايشان سمتی  مگر«: رسيده با پوزخند ميگويدنکه به کشف مھمی آبعد ھمانند  و *وليعھد را خلع کردند
اظھارات  ميليونی درھمين مختصر ٢٠مرد   »ميز تلقی کندآ. اين بيانيه را ھيچکس نميتواند توھين دارند

   .برد سه بار ازبرديا قالبی با افتخارنام

به خلع بی اعتمادی ظاھرميشود وھمان است که درسلسله مراتب اداری  عملی است که پس ازابراز ،خلع
   .شھرت دارد یازمقام معروف است ودرقضا به سلب حقوق اجتماع

نرا متضمن است  آحکم محکمه صحرائی نسبت به متھم کلی است يعنی کلی است که تمام اجزا ومراتب  
   .، مقّيد ميسازدھرگونه حقوق اجتماعی تا حد محروميت ازحيات از ، متھم رادشمنی با موجوديت ايران

روان ايشان  ھميشه دل نازکی واشکھای سر از نيست و وارد  >مگرايشان سمتی دارند<نکه آادعای 
گان محکمه کسی رامحکوم به دشمنی است يعنی دانرکنند »خرين وليعھدآھشدار «زيرا عنوان نامه  ،است

 داده اند  وچون ماھيت وذات اين سمت خرين وليعھد ايرانآبه او عنوان که باموجوديت ايران کرده اند 
خرين آ لذا حکم محکمه صحرائی اول از ،ومتضاد است ھماھنگی ندارد تھام دشمنی با موجوديت ايرانبا ا
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وبعد ايشان را محکوم به دشمنی با موجوديت ايران  !کرده د سلب مقام وموقعيت وحتی نمادينوليعھ

   .نموده است

بعد متھم محاکمه ميشود.  و ،ميکنند )خلع اعتماد وامانتدرمحاکم اداری نيز اول ازمتھم سلب اعتماد ((
متھم سلب کرده است بعد حکم  از يائی که خدا محبتش راآقرائت  محکمه صحرائی اسالمی نيز اول با در

> به کسی که امين است متھم محسوب نميشود< :درفلسفه بابی است که ميگويد ،ارتداد را اجرا ميکنند
  .کمه ميگردندھمين دليل است که افراد اول خلع اعتماد ميشوند وبعد محا

  ادعاي عدم توهين

 ؛متن حکم محکمه صحرائی ثابت استاين ادعا در ،ميليونی به اينکه ما توھينی نکرده ايم ٢٠ادعای مرد 
 نھا را درآزيرا حکم محکمه براتھام محکوم صادرشده ومحکوميت کلی است که توھين وتحقير وامثال 

  .>مد نود ھم پيش ماستآچونکه صد < خود دارد

چ حکمی چه دادگاه صحرائی ارتش ويا دادگاه ھای کيفری دادگستری ويا حتی داگاه شرع  ضمن درھي
صدورحکم محکمه است که سيل بی  اما پس از ،ديده نميشود به متھم  توھين ،محکوميت صدورحکم

ميشود ودرھنگام اجرای حکم ھم توھين واھانت وسنگ پرانی به متھم معمول  غازآحرمتی به متھم 
  .)رقص پسرش -نوری نمونه = دارکشيدن شيخ فضل هللا(ھاست صلواتی 

کامال ديده  ،حکمائی واعمال صلواتی ھا بعد ازصدوردررفتارمحکمه صحر ھمين مسئله که عرض شد 
که برديا قالبی درتلويزيون فرامز  دشمنی اعليحضرت با موجوديت ايران بود حکمِ  صدور بعد از ميشود

 وبعد ازاھانت ھای اوبود  که اميد دانا درھمين برنامه اخير فروزنده اعليحضرت را پشه وعروسک  ناميد
 ،ملی ايرانيان ميداند درا نما نھم نسبت به ھمان کسی که اميد دانا اوآبقول معروف چاک دھانش را بازکرد 

نچه گفته است  درشان خود آميگويم وبسياری چيزھای ديگر. نحتی تھديد به محاکمه اعليحضرت ھم کرد 
   .وزن اھانت وتحقير با اھرم شخصيت انسان ھا سنجيده ميشود ست زيرااميد دانا 

  درتنگنای حيرتم ازنخوت اميد       يارب روا مدارکه گدا معتبرشود

  .وقتي برنامه را گوش كردم پيش خود گفتم  چه دشواراست ميان ديوانگان زيستن

  كاسه صبر

اگرکسی کاسه صبرش لبريز شد بايد حکم به > کاسه صبرمان لبريز شدميليونی گفته است < ٠٢مرد 
ميليونی درھمين  ٢٠؟ بايد  اورا که خود مردمحکوميت اعليحضرت به دشمنی با موجوديت ايران بدھد

ھانت > به دشمنی با موجوديت ايران واميليون ايرانی طرفدارشاھزاده است ۶٠مصاحبه گفته است که <
ميليونی اورا  ٢٠ميليونی به تذکرات پدرش توجه نکرد مرد ٢٠؟ اگرفرزند مردبه ملت ايران محکوم کند
  ؟محکوم به اعدام ميداند
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درھمين ميليونی  ٢٠. مرد گرم انصاف داشت ٢٠ميليون انسان  ٢٠ميليونی بجای ادعای  ٢٠کاش مرد 

عبارت اوچنين  نمايدميسک تشبيه کرده تجليل مصاحبه ازبرديای قالبی که اعليحضرت رابه پشه وعرو
  :است

م ميکني دوستان که ما به وجودشان افتخار ساير و پارس عزيز امثال برديا ،اين نامه رانوشته اند افرادی<
  .>مترود ميفرسبرديا پارس دمن به وجود اميد دانا و

 ھوادار ليون ايرانیيم ۶٠ميليونی ھم ھمان شاھزاده ای را که  ٢٠ نجا که مردآکه درمعنا ميرسد به 
   .ھم پشه تشريف دارندايرانی  ميليون  ۶٠ن آنجا که آنھايت ميرسد به  در اوست  پشه ميداند و

  ؟ميليونی مدعی است که توھين نکرده ايم ٢٠بازھم مرد 

  بگوئيد هستم يا نيستم 

قاطی شده  دم مخبط وآ. ازيک ھستم يا نيستمميليونی اصراردارد که شاھزاده اش بيايد وبگويد  ٢٠مرد 
مليونی  ٢٠کسی که محکوم شده به دشمنی با موجوديت ايران وھمين مرد  خرآھم اين حرف بعيد است 

کسی که  مگر !ھستم يانيستمدارد که متھم بگويد  چطور انتظار ،گان اين حکم استھم يکی ازصادرکنند
ھست باشد که چه بکند دشمنی اش را با ايران  ؟ھست باشدميتواند دشمن با موجوديت ايران شناخته شده 

  ؟وردآازقوه به فعل در

او  رش خالص شوند نه ازدشمن با موجوديت ايران درقطبی قراردارد که ايرانيان وطن پرست بايد ازشّ 
يعنی کسی که درھرجريان وفرصتی موظف ومقيد است  . دشمن باموجوديت ايرانباشد ھستبخواھند که 

که  پرسيده شود او يا عقل سالم چنين تجويزی ميکند که ازآ ،که به ايران صدمه وزيان ھای کاری بزند
   ؟نيست ھست يا

  بازي شطرنج

ما ايشان را کيش داديم  ؛ميليونی جريان محکمه صحرائی را تشبيه به تخته شطرنج کرده ميگويد ٢٠مرد 
   .مات کند را ما ان بيايد وايش

 ،به کيش ومات تشبيه ميکند يکی ھمين است که حکم محکمه صحرائی را ،ورده ھا عقل ناقصآاز فر
  .ه اتھام دشمنی با موجوديت ايراننھم بآ ،محکمه صحرائی حکم حذف شاھزارده خودتان را داده است

نامه ھشداريک نامه انتقادی که  دوريآچرا نميخواھيد وبروی مبارکتان نمي اينھا کجا وبازی شطرنج کجا
    .تان استدنيست يک حکم محکوميت شاھزاده خو

   .توضيح روشن شودبھتراست اھميت حکم محکمه صحرائی دردشمنی با موجوديت ايران با قدری 

  حكم اعدام مكرر

درناديده گرفتن حق حاکيمت واسقالل وامثالھم  ساله ١٠اتھام پافشاری  ،درمقدمه حکم محکمه صحرائی
 اين اتھامات درماھيت خيانت کامل عليه استقالل وتماميت ارضی و ؛متوجه اعليحضرت کرده است را
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ورد کافی برای ن اتھامات برای يک مآ عمال ھريک ازاين بدان معناست که اِ  و ،موجوديت کشوراست
اشته باشد ومورد اتھام سال اين تجاوزبه حقوق حقه ايران ادامه د ١٠حال اگر ؛صدورحکم اعدام است

 حکم مزبور در ،ورده  شاھزاده شماآھم  درمقدمه حکمش  که محکمه صحرائی ،گرفته شود مورد ۴ھم 
  .ميليونی ٢٠قای مرد آری اين ھنرنمائی شماست آ. ر اعدام محکوم شده استبا ۴به  حداقل 

      ست البته که ناتمام ا

  

  

  

  

  

  

     

   

   

  

 


