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  حقوقدان -اميرفيض

مده است که زھرا رھنورد ھمسرميرحسين موسوی برای درمان چشم به بيمارستان آی خارجی درخبرھا
   .رفته است

اوبه بيمارستان  بايد درصدر اخبارخارجی   حيرت کردم که اين جانورچه اھميتی دارد که خبر رجوع
باره خليج فارس اظھاراتی در درگشته ھا  ھمو برايم زنده شد که  ياد ضعيفی  . بفکر بودم کهقرارگيرد
اصال تصورش  .کارشاقی بود سنگرھاصفحه  ١٢٠٠٠تقريبان درآپيدا کردن واقعا  .شفته شدمآکرده که 

ادفی وبسيار تصبراحتی  کهاتفاقی عجيب  وبرای خودمن اتفاقی بود  ،راھم نميکردم که بتوانم پيدا کنم
بتحرير  ،گرفتم که اين مختصر را فالی  آنی ن دسترسی يافتم وھمين موفقيتآبه  شانسی معروف وبقول 

  يد آ

حفظ حجاب ازحفظ خليج فارس زھرا رھنورد  دراجتماع زنان عرب کشورھای عربی درتھران گفت <
  )٧۴مشروح درسنگر اول مرداد ( )١٩٨۴کيھان ھوائی ژانويه سال (                        >مھمتراست

ھمسراوھم صريح وروشن  ،به چنين گساخی ھا مبادرت کرده خير ن جانور ايرانخوارآکنيد که تنھا فکر ن
   .>يران نميشناسيمما کشوری بنام اگفت  <

ن جانوران سينه آ سالھا عده ای درحمايت از ،ن جانوروھمسرش گفتند ورفتند خيرآتصور نکنيد که 
   .وھست ن حيوانات بودآن تائيد زوزه آکه مفھوم  به دست وسينه خود بستند وبند سبزدند سپرکر

مھدی طائب ھم درطويله   ،ن دونفربوده استآن جانوران محدود به آبازھم تصورنکنيد که درايران 
دشمنی  نھا،آ نھا ھم قبل ازھمهآ ورھبر ؛متراستاسالمی اعالم کرد که سوريه ازخوزستان برای ما مھ

  خودرا باايران بارھا اعالم کرد 

درخارج ازکشورھم  ازاين جانوران  ھستند  خير  خوار تنھا درايرانين جانوران ايرانتصورنفرمائيد که ا
رمانده ف اگرخليج فارس نام داريوش وبراميان گفت <آ . يکی دوسال قبل بود که ھومرايران خوارکم نيستند

  >ن زمان رازنده نکند چه ارزشی وتفاوتی دارد با خليج اسکندريهآنيروی دريائی شاھنشاه ايران 

براميان ھم با نام داريوش آھومر  با چادرتاخت ميزند و ارس راپمالحظه ميفرمائيد که زھرا رھنورد خليج 
ايران را برضايت  ن زمان  وگروه ديگری ھم وحدت وتماميت ارضیآوفرمانده نيروی دريائی شاھنشاه 
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که البته ايران تکه تکه شده باراحتی بيشتربه حلقوم جانوران  ندزاد تاخت ميزآا زيرشعارانتخابات مريکآ
   .تا ايران يکپارچه ايرانخوار فروميرود 

   .نکه خداوندگارايران شناخته ميشودآچه  نيکو پندی ميدھد برھمن به 

يشت خويش تواند ساخت ونه ديگران را متعھد به انجام ، نه اسباب معاعراض نمايد ،ھرکه ازکسب حق<
  .)خداوند نگھدارايران باد> (تکليف

 


