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  حقوقدان -ضاميرفي

    ؛جاويد ايران

> من ايرانی ھستم عرب نميپرستممده بود گفته شده  بود که عبارت <آبراميان آدرايميلی که دررابطه با 
  ...زار داده بودآاعليحضرت را خيلی 

زرده  آال عبارت با نه ھيچکس از نه اعليحضرت و ؛فرستنده ايميل درست باشد ؛تصورنميکنم برداشت
می پرستند نه ھيچکس چه  تلقينی فقط خدا را برباور زيرا انسان ھا علی القاعده و ؛نخواھد شد ونميشود

ته بندی ميتواند بردسکه  ن استآجنبه سياسی بور مز شعار م رضايت اعليحضرت از. عدعرب وغيرعرب
واين احساسی است که برای ھمه ايرانيان بوجود  وجبھه گيری کشورھای عربی عليه ايران مستعد گردد

دوری  صلح و ونماد ملی  و وتنھا رھبرکشور وشخصی که ضامن حفظ امينت وتماميت ارضی  ،ميايدـــــن
يك رهبرهوشمند ميداند كه غرب  . ن قرارميگيردآھاله ھای وحشت  در ،مخاصمه است جنگ و از

تدارك يك اقدامات نظامي وجنگي  كشورهاي عرب منطقه و تمايل جمهوري اسالمي  در اردركن
  .تش دامن بزندآلذا نبايد به اين  و عليه ايران است 

مقام  تداوم ذلت جمھوری اسالمی را ناديده گرفته اند در نجا که اعليحضرت  درواکنش به شعارمزبورآ
 قالل وتماميت ارضی کشور ازبين خواھد رفت ومقايسه با بروز يک جنگ عليه کشورماست که ھم است

  .بسياری را تحميل به مردم ما خواھد ساخت، ھم عوارض پيش بينی نشده بسيار

**  

 ياران گرامی نخواستهايران زکسی ا ،>بگيريم براميان راآما نتوانستيم جلوی < :گفته شده بود ايميلی در
امثال اورا بگيرند بلکه خواسته شده بود که اعتراض که يک کارسياسی است  براميان وآبود که جلوی 

   .بنمايند

   .رميکنم بجاست که وصف الحال ماستدوروز پيش خبری منتشريافت که فک

 سوی سياه مريکا به يک سياه پوست تظاھراتی عليه پليس ازآدرچند ماه قبل بمناسبت تيراندازی پليس 
به اين ترتيب که فيلمی  ؛ھرات استفاده تبليغاتی کرداظن جريان تآ از ن براه افتاد شرکت پپسی کوالپوستا

    . به پليس ميدھدالومريکائی با طنازی خاصی يک قوطی پپسی کآزن رپيشه نھيک ن آ ساخت که در

 ی اعتبارگھآسخت اعتراض کردند وگفتند که اين  مريکا به اين اقدام شرکت پپسی کوالآجامعه سياھان 
گھی کرده آصرف اين  ليونھا دالرينکه مآال با وشرکت پپسی ک ؛را مخدوش ساخته است سياسی مبارزه ما

   .گھی تبليغاتی استفاده نکندآن آ بود به اعتراض سياه پوستان تن داد وقبول کرد که ديگر از
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      ؛گرامی يارری ايرانآ

م براي نماد ملي ما ايرانيان خارج ازكشور به اندازه يك قوطي پپسي كوال ه
دارند قائل به   وتنها شخصيتي كه صالحيت قانوني براي رهبري مبارزه را

درحد سياهپوستان اعتراض دوخطي نشان بدهيم كه    نيستيم كه بايك اعتبار
    .مبارزه واقف هستيم مريكا  الاقل به درك مواضع اعتبارآ

 ===  

فرستاده است. سه چھار دست گشته است. اين چھارمی يد که شخص سوم يا ندر پايين ايميلی را ميبي
نوشته استاد  ،نوشته پس از آنکه شخصی نوشته مربوط به کالف سر در گم بيرون رفت انگلستان

اميرفيض را که در آن به موضوع فحاشی ھای آقای ھومر آبراميان اشاره ھای مھمی شده بود را خوانده 
 است نوشته شده: 

من آريايی ھستم عرب نمی  ی که بايد استاد بداند اين است که ھومر با جملهاما نکته مھم((
شاھزاده را خيلی آزار داد در حاليکه ھومر خودش از نژاد آريايی نيست. آشوريھا و  پرستم

از نژاد سامی ھستند يعنی يھوديھا و حتا ارامنه ايرانی ھيچکدام آريايی نيستند و اتفاقا ھمه آنھا 
 با عربھا ھم نژادند!!! ولی او برای کوبيدن شاھزاده اين شعار قالبی را کرده پيراھن عثمان

استاد ميتواند اين موضوع را برای روشن شدن آنھا که ھنوز سخن ھای ھومر  بدون ذکر نام من
کرده ام ھيچکدامشان  را باور ميکنند منتشر کند من خودم در مورد نژادھای اين اقوام پژوھش

 من آريايی ھستم آريايی نيستند و متاسفانه ھومر برای آشفته کردن ايرانيان ازاين شعار که
  (نام نويسنده محفوظ است). ))بھره برداری ميکند

  


