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ن آ قای اميد دانا را بھمت جاويد ايران شنيدم درآافتخارحاصل شد که مناظره حضرتعالی با  -با درود
وری آمجيد ياد ت و ن داشت که ضمن تشکرآ بر داشت مرا مناظره که توفيق برجسته شما نمائی اظھر

  .مطلبی را خدمت گذارگردم

تکليف دارم که توجه حضرتعالی  .به فحاشی متھم کرد ن مناظره چند بار اميد دانا سلطنت طلبان راآ در
مجموعه  ،نآ درجلب نمايم  که  ١نامه ھشدار>  –، ادعا موجود اصول مفقود< تحرير ٣٠را به اشاراتی از

وری شده آگرد   ،تاتھامات وتوھين ھائی که ازسوی اميد دانا وھمفکران او متوجه اعليحضرت شده اس
    .است

ن ھمين اتھامات وفحاشی آ دورآن مصاحبه ھا که دستآوری بجاست که درنامه ھشدار ومتعاقب آاين ياد 
 نماد شاھزاده و ،جناب رضا پھلویاعليحضرت بنام   توھين ھا به اعليحضرت شده درحالی است که از و

 اھانتی از حاليکه اگر در  ،ميگردداتھامات وفحاشی ھا متوجه ملت ايران   ،ياد شده  که درمفھوم ملی
نه نماد   ،استنسبت به شخصی ديگر سوی سلطنت طلبی به کسی شده باشد يک اقدام وعمل شخصی

است   اھميت جرائم اھانت واتھام دررابطه باشخصيت توضيح بيشتر در  ،درنھايت ملت ايران ملت و
   .قابل مقايسه نيست عادی با شخصيت يک فرد ،شخصيت نماد يک ملت

ارائه ميگردد که تماما مستند وگرفته شده  ياران او کلکسيون اتھامات وفحاشی ھای اميد دانا و ،يلدرذ
ھمراه اين تصديع درخواست دارم دراولين فرصت ممکنه کمبود  .مصاحبه ھای اميد دانا با افراد است از

  .مناظره مزبور تکميل گردد

   :دوم نماد ملی ايرانيان شاه عليحضرت رضاکلکسيون فحاشی ھا واتھامات اميد دانا وتيم او به ا

 -۶شارالتان  -۵ –بيکاره  -۴ –مرگ برشاه  -٣دشمنی با ملت ايران  -٢دشمنی با موجوديت ايران  -١
مفتضح  -١٣ -بروآبی  -١٢ –بی شرف  -١١ –خائن  -١٠پول پرست  -٩-بيسواد  -٨کوته بين  -٧احمق 

 -٢٠خمينی دوم   -١٩دروغگو  -١٨اعتماد غيرقابل  -١٧حقه باز -١۶-عروسک  -١۵ –پشه  -١۴-
بد جنس  -٢٣نااليق  -٢٢فضوالت انسان  -٢١کسی که چاره ای جزکوبيدن سرخودش رابه ديوارندارد

رضا  -٢۶درود برمردمی که درفيس بوک به رضاپھلوی توھين ميکنند   -٢۵ازبابت غرور خدا -٢۴
شاه سلطان حسين ما  -٢٩رشيوخ عرب جيره خوا -٢٨کجرو وناتوان  -٢٧پھلوی پشت به ميھن کرده

   .اولياقت تف انداختن به رويش راھم ندارد -٣١زادگان برويش تف انداخته اند آ – ٣٠

 با احترام                                                                                                       
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