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 اين تحرير  رجز داخلیميبايست موضوع  ١ مده بودآبيست ودوم بنابرقراری که درپايان تحريرقسمت 
ايشان متوجه شدم که مورد تحرير نميتواند ارتباط  ولی با مالحظه برنامه ،قای اميد دانا باشدآخوانی ھای 

مردانگی  شجاعت وشرافت و به معنای تعريف ازخوانی زقطعی وجامع  با رجز خوانی داشته باشد زيرا رج
دارد بھمين دليل عنوان  کم کيميا راحُ  ،ن برنامهآ است واين موضوعات دراظھارات اميد دانا حداقل در

   .، نه رجز خوانیانتخاب شد  حمالت دريده اين تحرير 

  دليل تغيير عنوان تحرير

ازسوی خود است ودراين معرفی صفات ومشخصات  ،به معنای معرفی شخص ،شد که رجز ضعر
 و انگی مانند عدم تعدی شکست خورده درجنگ، مرد برجسته مانند شجاعت، گذشت وانصراف ازقتلِ 

نھايت احتياط به مراحل  در و ، روحيه وفا داری به ولی نعمتبه عيال وفرزندان شکست خوردهتعرض 
يک مرد واقعی وشجاع سپس ھمانند  بوسيله رجزخوان اعالم عام ميشود. مرسوم،مراسم اخالقی  و

   .ه حمله ميزندست بانسانی بنا شده است دحقيقی که شجاعت اوبراساس اخالق وشرافت 

  چرا رجزخواني؟

مده نشان آکه درميدان ی ورعمول بوده است؟ برای اينکه جنگ آم درگذشته ھا ميدانيد که چرا رجزخوانی
دادن طرف ر جز کشتن و به خاطرحب وبغض ومنافع شخصی ويا انتقام گيری ويا لذت از دھد که جنگ را

 گرفته جنگ که درمعرض تھاجم قرار خود ده کشورحقوق ثابت ش يانای يک اعتقاد وانجام نميدھد وبرمب
ويا ضربه ھای کاری به طرف وارد ساخته ھمينکه احساس کند که حقش قائم به اصالت نيست  ميکند و
محظوات جنگی  نيست ويا طرف درويا بھرجھت، طرف مايل به جنگ قادر به جبران نيست  فکه طر

ناست که انتقام، خونخواھی، خونريزی، شکنجه اين بدان مع نھا دست ازجنگ ميکشد.آاست وامثال 
شرافت انسانی  مردانگی و وعذاب دادن که غالبا نتيجه احساسات شخصی ويا ناشی ازساديسم است از

وکسانی که به اين مھم توجه نداشته باشند انسانی بی شرافت،  درجنگ ويا مبارزه بدورشناخته شده است 
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کنوانسيون ژنو ھم مراتبی که دراين تحرير اشاره ( ؛زار ميباشدآ انسان یيا يک ساديسم و زارگرآنامرد، 

  .قاعده حقوقی درجنگ منظورداشته است)شد بصورت يک 

  ه اي كه رم كرده استكاسب درش

زدبه جدول> اين تشبيھات درمورد کسانی  –<زد به جاده خاکی  :اميد دانا تکيه کالمی دارد که ميگويد
دست راست حرکت ميکنند که گاه با جدول اصطکاک پيدا  از نقدرـ ،ازتصادف است که ازفرط احتياطِ 

کنترل خارج  اصطالح درست اين است که طرف ازکنترل خارج شده است که وقتی راننده ای از ؛ميکنند
ھائی وارد  سيبآخراب وچه  را وچند خانه وکاشانه ميرود وچه ميشود ديگرمعلوم نيست که به کجا

که اگرراننده ميل به تخريب  شکه ای که رم کرده است.بديل ميشود به اسب دردم تآکه  ميسازد واينجاست
ھمه اين انحرافھا ويا خارج ازکنترل شدن امری ارادی تلقی  ؛ويا انتقام گيری ويا بطورکلی ساديسمی باشد

  .(حوادث کشتاری رانندگان فلسطينی دراسرائيل) ميشود

   شاهزاده خائن 

م نھم ھمراه با ساديسآ ، دقيقا ازکنترل خارج شدهر رابطه با محکمه صحرائیدرکمال تاسف عمل اميد دانا د
   :نمونه ای تقديم ميشود ؛زاریآمردم 

<نشستن  ؛شاھزاده را خائن ناميده است ،اميد دانا بعلت اينکه شاھزاده اش درکنارمحمد الکالمی نشسته
ا نميداند که خيانت چيست وخائن کيست نميشود گفت که اميد دان محمد الکالمی خود خيانتی است> کنار در

که (ولی انسان وقتی ازکنترل عقل خارج شد ويا عقل درحدی نبود که بتواند اراده را کنترل وھدايت کند 
ملی  را نماد شاھزادهيکطرف  از نتيجه اش ھمين است که )اين خود ميتواند نوعی ازساديسم تلقی شود

(درھمان خائن و بی شرافت وبی اصول ناميده است  را فاصله اوزطرف ديگر بالاوقطب اميد مردم ميداند و
    .مصاحبه)

که مسلمانان فناتيک عھد فتحعليشاه دراستقبال ازنمايندگان کشورھای خارجی بعلت مسائل گفته شده 
را  نھاآنھا اکراه داشت وجای پای آ کنار پذيرائی ونشست در نھا نجس ھستند، شاه، ازآمذھبی واينکه 

جمھوری اسالمی ھم نشستن درکنارمعاون مرکل را نھی ومنع  ؛باقی نماند یپاشيدند که ناپاک خاکسترمی
ھرگز  محمد الکالمی خيانت ميداند. گرفتن اعليحضرت را درکنارر که اميد دانا قرانه خيانت  ،دانست

لقی خيانت ت ،يک شخصيت مطبوعاتی که شيوه دمکراسی وسياسی است کنار نيده بودم که نشستن درنش
اميد دانا .   <باب تشخيص مسدود وباب اتھام مفتوح> مگر ،بھانه جوئی وريختن زھردشمنی مگر ،شود

ن حد دخالت ميکند که اعليحضرت آ که ميگويد من کارسياسی نميکنم غلط ميکند که درکارھای سياسی در
   .متھم به خيانت ميکند بمناسبت يک کارمعمول سياسی ومطبوعاتی را

  زاري آساديسم شاه 

ھومر  نسبت به  را، نميتواند ھمين سياق را خيانت ميداند حمد الکالمیم کنار نشستن در  اميد دانا که
 ن نيست با بحرآ خليج فارس چون نام فرمانده نيروی دريائی کوروش بر< داشته براميان که اصرارآ

 م محکوميت اعليحضرت بهکنندگان حکين کس ازتائيد اول. درحاليکه ندھد شمول  ،>تفاوتی ندارد احمر
   .استبوده براميان آھمين ھومر  ،به اعتبارنام خليج فارس ايران با موجوديت   دشمنی
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 وبی اعتبارکردن زارآ دانا تحقير وجريان غيرقابل قبول وجود دارد؟ زيرا ھدف اميد اين  يدانيد چرام

خليج فارس نبود امارات . خليج فارس بھانه است، شخص اعليحضرت است نه موضوع نام خليج فارس
بوسيله حقوقدانان ميگردد تا  نقدرآباالخره <که ھست امارات که نبود ھمانطور که خود اميد دانا گفته 

نقدر متھم را تحت فشارقرارميدھند تا چيزی عليه آدرست مانند مامورين پليس مخفی که  >چيزی پيدا کند
  .ه چيزی عليه ات پيدا ميکنم>نان ھم اين است <باالخرآاصطالح  ؛او بدست بياورند

  شمول قاعده اميد دانا

 ميليون ايرانی  زير ٢٠ن آبعالوه تن  ۵٢ن آمی ن پای ميفشارد تماآ با قاعده ای که اميد دانا ساخته وبر
 مسعود صدر و برديا قالبی و و بعالوه خود اميد دانا(علی فرازنده)،  يونیميل ٢٠مرد ن ِآ کليد اراده 

ده خليج براميان برباد آ کنار خائن ھستند زيرا در ،فروزندهفرامرز  و صطفی عرب؛ مشھرام ھمايون
    ٢ فارس نشسته اند.

<اگرکرده ھای رضاپھلوی را ناديده  :دانا گفته است دامي ؛دامنه اتھام خيانت به ھمين جا ختمی نميشود
 ه کسانی که به مھمالت و> يعنی ھم.......زمره خائنين قرارميگيريد حق با ماست بيائيد  بگيريد در

کم توجه اند ودنبال اميد دانا وفتنه انگيزی او نميروند  و ھمفکرانش تراوشات بيماری ساديسم اميد دانا
  خائن ھستند؟

را  چه راحت شما و ؛دامنه اين افکارپليد تاکجا ادامه خواھد يافت شما خواننده محترم فکرميکنيد که 
  ؟عا ھا ميتواند ازيک عقل سالم واراده ناشی ازفرمان عقل بروزکنداين قبيل اديا آ؟ مشمول ساخته است

  فرمان عقل بيمار

<عقلمون اجازه حمايت  :نطور که خودش قبل ازتشکيل محکمه صحرائی گفته استآفرمان عقل اميد دانا 
ه ب <من عالقه ای به ديدن ايشان ندارم> :بعد ھم دوبارگفت و وتائيد شاھزاده رضا پھلوی را نميدھد>

 تبديل به حکم محکوميت اعليحضرت بهدرمحکمه صحرائی  ،ادعا نامه ھشدار  ،اميد دانا حکم ھمان عقلِ 
محکوميت  از التربا ،(باالترازرنگ سياھی رنگی نيست) درتطبيق مورد .ايران شدموجوديت  دشمنی با 

  .که نيستھيچ اتھام وجرمی نيست که نيست  با موجوديت ايران

  رائي ضمائم حكم محكمه صح

اميد دانا پس ازصدور حکم محکمه صحرائی که تيرخالص به اعتبارشخص اعليحضرت ھدف  
 نھاآ است که برخی از حاشی ھای بسياری ھم ضميمه حکم کردهاميد دانا بوده است اتھامات وف

  :عبارتند از ؛که دم دست است

سياه < ،اراست ><عروسک بی اختي <پشه است> ،><افتضاح کرده است ،>شاھزاده خائن است<   
، >گناھکار ومستحق عذرخواھی ازگناه<، >بی آبروست< ،= حقه بازوغيرقابل اعتماد> نما کاراست

                                               
ران را به صدام حسين ميداد و سرھنگ ھايی که در ــھای اي ندرگاهــھمه اينان آنروز که شاپور بختيار آدرس پايانه ھای نفتی و ب - ٢

 ک-دستگاه او بودند و با صدام حسين ھمکاری ميکردند تا ايران را بمباران کند سکوت کرده بودند و بختيار را قھرمان ميدانستند. ح
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که ميخواھد نمائی اما اين سياه  بخشيد را خواھيم اوھمين االن حاضرشود عذرخواھی کند  ،االن اگر<

  .جلوی مابه ايستد جلوی تان خواھم ايستاد>

وبا  عنی اعليحضرت با اراده ونيت خالص= ي >ارا انجام داده استگاھانه اين کارھآشاھزاده < 
توجه به اثرات وضايعات احتمالی است که اين فرمايشات واقدامات را مينمايند وتالی اين برداشت 

عراب اِ  ويا تلقين سوء مشاورين محلی ازکاربردن واژه ھا اين است که فرض اشتباه وخطا درب
   .ندارد

 که درعرض نظريک شھروند ايرانی و دعای اميد دانا اين است که او اظھاراتی رانکته قابل توجه درا
اعليحضرت گرفته است که توجه اتھامات به اعليحضرت ازجنبه  درحد کاروعملفارغ ازمسئوليت است 

   .به فعِل انجام، شده تبديل شده باشد ،رینظ

مدعی  ھم  ميکند که لمات را درحالی دنباھمه ابن اتھامات واقدا جيب درعجيب اين است که  اميد داناوع
   .موزش ديده استآوھم مدعی است که پھلوی پرست و درمکتب رضاشاه کبير کارسياسی نميکند ،است

  عالئم ساديسم

زار رسانی وفحاشی واتھام آاينکه بعد ازحکم  محکمه صحرائی اميد دانا ول کن نبوده ومرتبا  
واال کسی که ميگويد من با  ،ئم ساديسم نيستسازی عليه اعليحضرت کرده چيزی جز ازعال
قلمون اجازه حمايت وتائيد ايشان را نميدھد وحکم شاھزاده کاری ندارم ونميخواھم اوراببينم وع
بايد قاعدتا طرف را ول کند ولی می بينيم که  ه استددشمنی با موجوديت ايران را ھم صادرکر

اين عمليات واين قبيل احساسات غيرمعقول چه نميدانم به  ،مانند مارمنتظرفرصت نيش زدن است
   . ساديسم ميتوان گفت غيراز

  علي بهانه گير

يکی ازعالئم بيماری ساديسم اين است که بيمارنميداند چه ميخواھد. بنده باھمه دقتی که بجريان  
حد خرد  چه تا ابتدا تا به امروز دارم نفھميدم که اميد دانا واقعا به  دنبال چيست  و اميد دانا از

حدس نيستم ولی  را قانع ميسازد. البته بنده فارغ از کردن مجازی وتصوری اعتباراعليحضرت او
 حقيقت است. با کمی اغماض ميتوان گفت که جريان اميد دانا شباھت نزديکی با از حدس غير

  ٣. دارد را علی بھانه گير لطيفه

  فوق حساس  –فوق حساس 

اده کرد که بنده برای برنامه اش استف >فوق حساس< جمله از بارابتدای برنامه اميد دانا  دو رد 
جھانی است که اين حساسيت فوق العاده را به  ربوط به رويداد ھای اخيرفکرکردم مسائلی م

                                               
ميسازد، در حاليکه مردم » همعمای شا«سال  ٣٧روش اين حضرات مطابق با روش جمھوری اسالمی است که ھنوز ھم پس از  - ٣

بخاطر ميسازد و درھر نطق و خطابه ای از سوی ھرکسی » قھوه تلخ«را ميسازد و » شھرزاد«ايران معتقدند شاه معمايی نداشت، 
 ک-را مقصر می کنند. ح» شاه«خشکسالی يا توفان يا ھر عمل ديگری 
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برنامه ميدھد ولی درکمال تاسف حساسيت برنامه ناشی ازغليان ساديسم وازعالئم خودبزرگ 

   .بود اميد دانا زاریآبينی وشاه 

  بروريزي است هدف آ

ازاين  بروتان راميبرم> کاشفّ اينطوری جلوتون می ايستم وآ؛ <ويداميد دانا درھمين برنامه ميگ 
اعليحضرت اين حرکات را انجام  ريزی از بروآی اميد دانا به قصد عبارت اين است که او يعن

بيماری حکم دشمنی با موجوديت ايران برای اعليحضرت ازعالئم  اين عمل بعد از و ،ميدھد
   .ھم برنميدارد جنازه طرف خود حتی دست از که بيمار ساديسم است 

  اعالن جنگ 

<بامن طرف شده ايد جلوتان می ايستم ........> کسی با  :درھمين برنامه فرياد کرد ميد دانا ا 
 ن ھم سيل اتھامات ودشنام ھاآ ايشان ھست که محکمه تشکيل داده وبعد از ايشان طرف نشده و

گاه آلو اميد مردم به ايشان د اميد دانا ھم به موقعيت استثنائی وعّ ه اعليحضرت که خوِ را متوج
   .است  کرده است

 که بيمارساديسمی ھمواره درحالت بدبينی است و حالت مزبورھم ميتواند يکی ازعالئم ساديسم باشد چرا
ديگران نباشند امکان موفقيت اوحتمی  ميکند که اگر فکر نھاست وآنابودی  ھمه را دشمن وخواستار

 ھر ماده ايستادن جلویآاين است که ھميشه خودرا  ؛است واين ديگران ھستند که جای اورا گرفته اند
  .دھحرکتی نشان ميد

  سال زندان 5 

سال زندانی برای خودم پيش بينی کرده ام. ھمين اظھاری که  ۵ اميد دانا ميگويد به ھمسرم گفته ام که 
 و مازوخيسم ساديسمعوارض  از وحشت ونگرانی و ن نمايانگرآباطن  ،ويای خود نمائی استظاھرش گ

سال زندان محکوم خواھد  ۵سوی سلطنت  طلبان به  است. اين ساديسم است که ايشان فکرميکند که از
  .شد

    عذرخواهي اعليحضرت وبخشش

خواھيم بخشيد> اعلی درجه  را ھم االن اعليحضرت عذرخواھی کند او ،اينکه  ميگويد <اگراالن 
که گدا  روا مدار(يارب  :خود خواھی وبيماری غرور وتفرعن است  واقعا که چه خوب گفته اند از

يعنی سوابق خودش وھمت اعليحضرت برای  شود ازخودش بيخبرشود گرمعتبر  --معتبرشود
  .نجات او ھمه فراموش ميشود که شده است
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  ادعاي اجبار

ھيچکس ايشان را   >يکنيد که محکم به ايستم (مقصود جلوی اعليحضرت است)<مرامجبورم :ميگويد
  ھم وخيال بيماری ساديسم است. ناشی ازھمان وَ  ،ميکند ن اجباری راکه اميد دانا حسآ .مجبورنکرده است

انسان است  اين و نه مرسوم.شدنی است ونه مقبول  نه اجرا ،اجباربه تمکين وامر ،خارجیھای درکشور
ناشی ازحکم عقل  ،اجباربه انجام کار .به انجام کاری متعھد ومجبورمی بييند ويانمی بيند ش راکه خود

ی مانند بديينی  جای ن باورھای قلبی سالم نبود وبيماری ھای خاصآ که اگر ،واعتقاد وباورھای قلبی است
روحی است  روانی و ن بيماریآاست که تامين کننده خو ،باربالطبع  حالت اجسالمت عقل را گرفته باشد 

  .وردآبوجود مي را

  يك دسته وكيل

  :يکی ازمشخصاتی که ممکن است ازعالئم بيماری ساديسم شناخته شود اين است که ايشان ميگويد

  دعوا کنم ينده ميروم ميگردم ويک دسته حقوقدان پيدا ميکنم که يک چيزھائی عليه تان پيدا کنند وآ در

اين خواست  ،ن استآفراھم کردن  که اميد دانا منتظر ،ردم عاقل نيستعمل متداول م و اقدامی کارچنين 
   :او تمام نصايح بزرگان ادب فارسی را که ترک کينه را توصيه کرده  وگفته اند انتظار و

  ايزد دربيابانت دھد باز که      کن ودر دجله انداز  مي تونيکی 

   ی ازبيماری ساديسم وانتقام گيری استنشان ،زيرپا ميگذارد وعده چنين کاری را به مردم دادن
نھم آگشتن  دنبال شر ؛سال مبارزه نظير چنان کالمی را ازکسی شنيده باشيد ٣٧تصورنميکنم درطول 

 مگرکسی که بنوعی ازبيماری ساديسم مبتال باشد دمی.آن است نه صفت آئی با قبح شناآنشان ن آاعالم 
   .حالت انتقامی است ن ھم سبک کردنآکه برايش يک امرعادی وبيان 

ستيعالمت پ  

اگرازمن شکايت نکنيد من ميدانم چقدرپستيد واگرشکايت صبرم لبريز شده است < :است هاميد دانا گفت 
   .نکنيد  دروغگو ھستيد>

   .ھمينکه اميد دانا ميگويد <صبرم لبريز شده> دليل فقدان ظرفيت است

 ويعنی مرد بايد ظرفيت وتحمل ، باشد>ب سياآدھر سنگ زيرين  شبايد که درکشاکد بيت مشھور <مر
    .داشته باشد نه با اندک چيزی صبرش لبريز شود بردباری وصبر

بنده تاکنون نديده ام که شکايت نکردن ازافراد دليل پستی ودروغگوئی باشد برعکس شنيده ام که شکايت 
    .ی شناخته ميشودبزرگواری وسعه صدر ومردانگ نکردن عالمت
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   ان وانتقام گيري؟چراين هيج

تا عده < نجا که ميرود وميگرددآتا نھم آ حال سوال اين است که اين ھيجان فوق العاده ساديسمی اميد دانا
   ؟برای چيست وموضوع دعوای او چيست >عليه اعليحصضرت پيدا کند ودعوا کند ای وکيل شرخر

  مامورجمهوري اسالمي 

عنوان ضرت منتشرشده به اميد دانا نتسب به اعليحن است که درنامه ای که ازسوی شورای مآعلت 
نرا به حساب آجمھوری اسالمی داده شده واميد دانا به اعتبارھمان بيماری ساديسمی فورا  مامور

   .اعليحضرت گذاشته است

  عامل جمهوري اسالمي نه مامور

وشته شده يا خير چيزی ن ،مورجمھوری اسالمی وعامليادم نيست که درتحريرات قبلی راجع به تفاوت ما
   .اميد دانا اين مختصرشايد بجاباشد رامش نسبی وتسکين آبھرحال برای 

مامورجمھوری اسالمی نيستند. مامورکسی است که يک ماموريت  يا ھمفکرانشان اميد دانا وبرديا قالبی
ن است که آاقتضای اين عمل  .ن را درماموريت خود داردآ ديکته شده بدون انحراف از مشخص و

   .دن برنامه ميکنآی را مامور اجرای کسان ،نسبت به کاری مھوری اسالمی با برنامه ريزیِ ج

 وعامل اين است که عامل در فرق بين مامور نه مامور. ت عاملين جمھوری اسالم ھستندااين حضر
وجمھوری اسالمی را متنفع جريان کاری که ممکن است بنفع جمھوری اسالمی تمام شود دخالت ميکند 

نرا متوقف ويا منحرف ميسازد  آيا کاری که ممکن است به زيان جمھوری اسالمی تمام شود  سازد ومي
  .مامورجمھوری اسالمی ندارد ،زادی عملی که عامل داردآمجموع  در و

تشکيل محکمه صحرائی واتھامات بسيارسنگين ومعنا داری که دقيقا اعتبارسياسی واجتماعی اعليحضرت 
نراھم ميديد تا برای انجام ان ماموريتی به آنيست که جمھوری اسالمی حتی خواب  یرا نشانه گرفته چيز
    .بدھد و شرکاء اميد دانا وبرديا قالبی

 ودرزندگی ظرفيت ووجود عقده ھای حقارت  سرخوردگی ازتامين انتظاراتش و فقداناميد دانا بعلت 
جريانی که نتيجه  صحرائی کشيده شد، اه تشکيل محکمهبه ر مفرط وشايد نداشتن تربيت صحيح  بدبينی

   .ن کامال وبدون ترديد بنفع جمھوری اسالمی استآ

واره ايجاد بي اعتمادي وخرد كردن زيرا درشرائط كنوني هيچ كمكي به جمهوري اسالمي درحد وق

به اجرا و شركاء  ديا قالبي شخصيت  اعليحضرت نيست كه اين مهم بوسيله اميد دانا وجفت فكري او بر

 .ذاشته شده استگ
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  تشخيص بسياردشوار

سانی آ کار ،ميشود ياخيراسالمی تمام تشخيص اينکه کاری که انجام ميشود درنھايت بسود جمھوری 
به نفع جمھوری  ،نفع ويا ضرر موازنهِ  در ودرنھايت  اقدامات وحتی نوشته ھا خيلی ازنيست وچه بسا 
 مليت جمھوری اسالمی را ايفا کرده است.نقش عا ھمين شورای تجزيه طلبان دقيقا ؛اسالمی تمام شود

د زيرعنوان <شورای ملی درمسيراھداف جمھوری ــــــتحريری تقديم ش  ٢٠١٣/٣/٢٢تاريخ  در
   .که دالئل موضوع کامال بيان شده است ٤> اسالمی

ارزه مبارزات سياسی که دارای رھبری وکادرھای مسئول است کمتراين پيچيدگی وجود دارد ولی درمب در
     .جدی است به چنان رخ دادھائی  عمل ميکند وسواسِ  نی خودما که ھرمبارزی به ميل وذوق آ

  قاي اميد داناآ

خيرخواھی  سر از ؛ن ھستيد ميکنمآکه شخص شما موجد  یبعنوان کسی که احساس مسئوليت درجريان
   ؛ھستيدودھن بين بدبين  و عصبانی وکم ظرفيت وحتی ترسو ،حد تصور عرض ميکنم که شما بيش از

   .واژه ترسو نھراسيد از

 و ميکند ھيوالی نامرئی ترس را درناصيه سرکارکامال حس ،اظھارات شمارا ھرکه با دقت گوش کند
 ن نميشودآبه شما نگفته دليل نبود  نراآکسی  اگر و شنوندهکمک ميکند به درک  صدای زنانه ولرزش شما

  .>يکنندايرانی ھا درگفتن حقايق کمی احتياط م<

دوخته  براي طرح دعوا عليه كساني كه بشما اتهام مامورجمهوري اسالمي زده اند شما كيسه اي كه
ي براه ققشقردادگاه  دركه با حضورعده اي مانند خودتان ن دل خوش نكنيد آسوراخ است وبه  ايد،

 ست نيستيد ماده شنيدن حرف درآست كه . گرچه همين اظهارات عالمت ترس شماخواهيد انداخت
اتهام مامورجمهوري اسالمي ويا  ولي ميخواهم گفته باشم كه  قبل قشون كشي ميخواهيد بكنيد از و

 تيز حاال  از اساسا درقوانين كشورهاي خارجي جرم نيست كه شما شمشيرتان را ر ن كشوآعامليت 
   .ميكنيد

حدود به اطالع رسانی است  تتان ميسياسی نميکنيد وفعال نجا که شما مدعی واعالم کرده ايد که کارآ از
پيدا  کار واتھام سر لذا اتھاماتی که متوجه اعليحضرت کرده ايد تماما ازمحدوده کارسياسی که با نوعی از

ن آ ،مقيد ميگردد که درنھايتبه انتقال اعالم خودتان  شود وخارج مي ،ومعمول کارسياسی استميکند 
ولی  .عادی کرده ايد قابل تعقيب خواھد بوديک شخص باتھامات که سرکارمتوجه اعليحضرت ويا حتی 

ميدانيد وشايد ھم ھمين دانستن سرکارباشد که اعليحضرت واصوال خانواده پھلوی عادت به شکايت 
   .ندارند مشوق شما شده استدکيفری  ازھموطنان خو
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ه که بنده نه اصرارونه عالقه دارم که کسی به بيماری ساديسم مبتال باشد  ھمين بی عالقگی سبب شد

چه بسا علت ناراحتی ساديسم گذاشته ام  نراآيک چيزی رنج ميبريد که بنده نام  از احساس کنم سرکار
به يک روانشناس رجوع کنيد  توصيه پدرانه من اين است که سرکارسرکار اصال بيماری ساديسم نباشد 

نمونه (بطور  .ونه غيرشماھائی باشد که خودتان ميدانيد  بمناسبت شايد ھم ناراحتی سرکار و
لمانی بمناسبت اينکه درسی آامروز خبرگزاريھا خبری را منتشرکردند که يک جوان ھم  اسکيتزوفرنی)

سال است  ٣٠خانه خارج شدن را ندارد و ھايش فشارھا وناروائی ھايی ديده ميل از سال قبل ازھمکالسی
. تشخيص بنده اين است که ن مواجه باشيدآ نظير  يیھم با گرفتاريھاچه بسا  .که خانه نشين شده است

 خط اخالق ووفاداری خارج شدن  زا و اين اعصاب واين عقده ھای کينه توزی ودشمن تراشی ھا شما با
   .تفاوتی ھم نخواھد داشت چه درکارسياسی ويا غيرسياسی مشغول باشيد و ؛ينده مشکل خواھيد داشتآدر

  يا عمل اميد دانا سابقه دارد؟آ

سی وھفت سال گذشته چنين روالی  يا درآ اين تحرير ناقص است اگربه اين پرسش پاسخ داده نشود که
  ؟بعنی اعتراض تند نسبت به اعليحضرت وجود داشته است ياخير

بعالوه يک  .نھاآری وجود داشته است ولی نه درحد محکمه درست کردن وحکم محکوميت دادن وامثال آ
 که تاکنوناست وقاحتی  وتوام با دريدگی   که اقدامات اميد دانا ن اين استآ و ديگر شکارآ تفاوت بسيار

حد  گذشته  منتقدان کامال رعايت حد خود و در و ديده نشده است حتی ازدشمنان اعليحضرت  ازکسی
  .ميکردند  واميد دانا خير وحد اخالق ومنش ايرانی را  اعليحضرت را

  نآھرچه ازحد بگذرد ناچارگردد ضد 
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