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  تلويزيون پارس 
  قای مسعود صدرآ

  حقوقدان -اميرفيض

 قای اميد دانا اشاره ای بود که نميتواند حمل برآدربرنامه مستند وگيرای حضرتعالی درمورد بااحترام 
  .واقعيت باشد وتوضيح زيررا نيازدارد

نجاست که دربرنامه گفته شد که نسبت به اظھارات اميد دانا ھيچکس اعتراض وجوابگوئی آمقصود 
گاه آدرحاليکه چنين نيست واگرانسان ازجريانی  ،د شدنکرده است  وروی اين موضوع تاکيد ھم وار

اظھارات  نجاست که وقتی محققی به اين قسمت ازآنگرانی ازاين اعالم  .نرا انکارکندآنباشد نبايد کل 
حضرتعالی مواجه ميشود به اعتبارشخصيت رسانه ای سرکار بخودش اجازه ميدھد که بگويد نست 

متوجه اعليحضرت شده است  ھيچ دفاعی نشده است واين را  به اتھاماتی که درجريان نامه ھشدار
  .تيمش بگيرد قرينه ای برصحت اتھامات ناوارد اميد دانا و

توضيح برای استحضارحضرتعالی واحتماال انعکاس برای شنوندگان محترم تلويزيون پارس 
  :زيررواست

اولين   اعليحضرت عليهن رای دادگاه صحرائی آھشدار به وليعھد وضميمه به مجرد انتشارنامه  **

ھمراھان اميد دانا ضمن تحريری زيرعنوان نفر ۴٩ ن نامه وآادعای  رد اعتراض مستند ھمراه دليل بر
ن تحرير دقيقا ھمه ادعاھای آ در  ١ .انتشاريافت ٢٠١۶/١٢/٣١بتاريخ ، مفقود وادعا موجوداصول

 علی فرزادرا وآرزم منوچھر  دکتر فراستی واحمد قای آتيم اميد دانا ونيز افراد سرشناس تيم مانند 
عرب مصطفی قای آ گنجی ورکسان و خانم  فرمان دارد) ميليون طرفدارزير ٢٠مردی که مدعی بود (
يارای  نھا راآ قای فراستی کسی ازآ از ديگران مخاطب ومورد اعتراض قرارگرفتند بطوريکه بغير و

      .کشيد حضور ودفاع نبود وايشان ھم بسرعت کنار

 صفحه ميشود ٢٧٠که مجموعا حدود  يمه انتشاريافتشماره بانضمام چند شماره ضم ٣١تحريرات تا 
  :ن تحريراتآوازتبعات 

 که ازسوی ھمان اميد دانا و ؛است کلکسيون فحاشی ھای اميد دانا وتيم او به شخص اعليحضرت
مصاحبه ھا واظھارات اميد  از  ندنماد ھويت ملی ايرانيان ناميده شده بود که اعليحضرت را ياران او

نسخه ای برای شما وشنوندگان برنامه شما به  ؛يافته وری شده وقبال ھم انتشارآمع ج وياران او دانا
  .پيوست  ارسال ميگردد

  كمبود برنامه اميد دانا

 . مفھوم دربود ومناسبت ھدف  برنامه سرکاردرباره اميد دانا گيرا وبامنطوق بود ولی فاقد مفھوم
وحمايت  موضوع به  تعرض  لی بودن ودرصورت غيراصو وھدف  شناخت موضوع کالم به معنای

ميد دانا  قدری تعرض به اوھدف  متاسفانه  دربرنامه سرکار منطق  ،ن استآ ورفع اثر ازھدف  از
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بنظرميرسيد  زيرا ھيچ دفاعی ازاتھاماتی که اميد دانا  وتيم او به اعليحضرت وارد ساخته سرگردان 
مربوط اعتراض سرکار  بيشتر و درحاليکه  اعليحضرت ھدف اميد دانا وتيمش بود بود ديده نميشد

تالی فاسد چنين .نھا که ميتوان گفت امری نظری است  آميشد به مسئله کردستان وسوريه  وامثال 
 ھم شود که بقيه ادعاھای او ازميتواند متو) اميد دانا( دفاع محدود وناپخته ای اين ميشود که مدعی

ن وارد آصل اتھامات به اعليحضرت وموضوعات مطرح شده مورد تائيد است که اعتراضی به جمله ف
  ) رويه قضائی درمحاکماتنشده است (

برنامه مزبور به موقعيت نماد ھويت ملی اشاره کامل ودرست وبجا شد ولی دردفاع ازھمان  در **

 سلطنت طلب انتشار ۴٩رسانه جمعی وھمراه تائيد  نھم ازآنماد ملی که به بدترين اتھامات وفحاشی ھا 
فقط به اميد دانا وتيم او  یتوجھی نشده بود وازکلکسيون فحاشی ھايافته بود واکنون ھم ادامه دارد 
ديبا  گويای اين است که تنھا اين  به عنوان رضاتنھا  اشاره  و  عنوان رضا ديبا تمسک شده

قرارگرفته است که البته  مورد توجه واعتراض سرکاربه اعليحضرت   اميد دانا  وفحاشی تحقير
   .دفاع ناقص بدترازدفاع نکردن استبه ھمين دليل است که گفته شده  نيست  اينطور

   :کلکسيون فحاشی ھای اميد دانا وتيم او به پيوست تقديم است

شارالتان -۵ بيکاره -۴ –مرگ برشاه  -٣-دشمنی با ملت ايران  -٢دشمنی با موجوديت ايران  -١
-برو آبی  -١٢ بی شرف -١١ –خائن  -١٠پول پرست -٩-بيسواد  -٨-کوته بين  -٧احمق  -۶
 -١٩ –دروغگو  -١٨-غيرقابل اعتماد  -١٧-حقه باز -١۶عروس -١۵پشه  -١۴-مفتضح  -١٣

فضوالت انسان  -٢١-ندارد  کسی که چاره ای جزکوبيدن سرخودش رابه ديوار -٢٠ –خمينی دوم 
س بوک به رضا درود برمردمی که درفي -٢۵ -خدا ازبابت غرور -٢۴بد جنس  -٢٣نااليق  -٢٢

جيره خواه  -٢٨کجرو وناتوان  -٢٧رضاپھلوی پشت به ميھن کرده  -٢۶.پھلوی توھين ميکنند
اولياقت  -٣١ –زادگان برويش تف انداخته اند آ ٣٠ –شاه سلطان حسين ما  -٢٩شيوخ عرب 

تف ھرچه دھاتی است  -٣٣رضا پھلوی بی غيرت – ٣٢تف انداختن به صورتش راھم ندارد 
       رضا ديبا  -٣٧بی پرنسيپ  ٣۶مترسک  ٣۵حرامزاده  =ناپھلوی  -٣۴يرت براين بيغ

****  
  به پيوند هاي زير نگاه كنيد ودنبال كنيد:    آقاي صدر

 15Sep2017.pdf-AF-Bardia-Homayoun-http://1400years.org/AmirFeyz/DolatMeliSh 

 15Sep2017.pdf-AF-Bardia-Homayoun-http://1400years.org/AmirFeyz/DolatMeliSh 

02Jun2017.pdf-AmirFeyz-http://1400years.org/AmirFeyz/MonazerehMirGhaderiBaOmidDana 

 15Feb2017.pdf-AmirFeyz-http://1400years.org/AmirFeyz/MozoeOmidDanaGay 

 .pdf26Jan2017-AmirFeyz-Dana-http://1400years.org/AmirFeyz/BahanehSakhtemanPlascoO 

 01Sep2016.pdf-AmirFeyz-4-http://1400years.org/AmirFeyz/OsoulMafghudDarHoshdar 

مورد ديگر است را خودتان  15از سال است.  بقيه كه بيش  1400آقاي صدر اينها مشتي از نمونه خروار است كه در سايت 
  رد يابي كنيد. 


