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  حقوقدان -ميرفيضا

انی خواندم  که احساس تکليف قای شميرآقل قول ازفيس بوک قای سعيد شميرانی مطلبی به نآبا  دررابطه
   .شد براين  تحريرمختصر

   :نقل قول ازفيس بوک ايشان چنين است

قسم امروز ازبچه ھايم خجالت  بخدايشه ماه است يک لایر کارنکردم باورتون نم ۶<اگربگم بيشتراز
دراين زمان به طرفدارانم ميگويم احتياج به ھمکاری وھمياری  ،کشيدم که قادربه معيشت خانواده ام نيستم

  .دارم>

مريکا ويا آ. مگرميشود کسی درسند عدم لياقت اوست ،باشد قای شميرانی اگرمنتسب به اوآاعالم اين 
وبعد  مد نداشته باشد آ ماه يک لایر  در ۶) نه درحالت پناھجوئی( خارج ازکشوربا داشتن تابعيت اقامت

. پس ايشان چگونه امرارمعاش خود وخانواده اش اين اشد بی عرضگی وبی لياقتی است ؟قسم ھم بخورد
انسان اگرنتواند زندگی متکلفين خودش را تامين  ، چطور ھزينه تلويزيون را ميدھد؟را کرده است وميکند

م خروس يا قسم حضرت دُ   ؟بشودنھا آورھبری مردم ايران کند چطورميتواند مدعی تامين رفاه وزندگی 
دمی نميگويد که من نااليق وبی عرضه ام ولی وضع وحالت او گواه موقعيت آ. ھيچ عباس ھمين است

   .حقيقی اوست

 مريکا وياحتی کانادا کسی که نتواند ھزينه خود وفرزندانش را بدھد يک بی عرضه تمام عيارآواقعا در
يعنی کسی که کارھای ابتدائی وبدون تخصص انجام   Handy-Man، ندی منا يک ھَ است دراين کشورھ

خانه ھم ميتواند  خانه وياحتی خانمِ  دستمزد دارد يعنی ھمان کارھائی که يک مردِ  دالر ٣۵ميدھد ساعتی
دراين وضع يک ايرانی جوان تنومند   .دانجام دھ

تن  جز !مد نداشته باشد عالمت چيستآاگريک لایر در
ه به کاروقبول مسئوليت وعادت به پروری وعدم عالق

.  درجائی خواندم که ردنفتخواری وگدائی کم
پناھجويان ايرانی درجنگل کاله فرانسه که محل اقامت 

نھاست باترتيب دادن قھوه خانه ھاو مراسم آاجباری 
توريستی بوجود (مرکز)  ورزشی ونمايشی يک سانتر

که موجب حيرت وتجليل خبرنگاران خارجی  ؛ورده اندآ
تماشای ويان ازنقاط کشورشان برای وفرانس ست شده ا

   .نھا به کاله ميروندآ

 کسی به سن وسال وجوانی شميرانی . نديده ام ورندآايرانيھا اگرذاتا تنبل نباشند اززيرسنگ ھم پول درمي
شاھی زيرا مطالبه ازخلق < ،باشد که خجالت فرزندانش را تحمل کند وتن به کارندھد چلمن وپخمه نقدرآ

  .> ناصرخسروگدائی است نبود
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تقرب به خداست ولی ھرگز ديده نشده  نھا آ مردم ايران ذاتا به گدايان رغبت کمک مادی دارند که قصد
  .ه رھبری خودشان رابه يک محتاج وگدا بدھندک

مپ اقای ترآھمين  !رابرعھده گرفت نه درموقعيت گدائی ريايیآھنگری رھبری قوم آھنگرھم درشغل آکاوه 
مريکائی آمريکا اگرفقط يکدفعه ميگفت مردم من لنگ ھزينه زندگی ام ھستم  ھيچ آديد رياست جمھوری کان

بکشد  کسی که نتواند جورخودش  راحقيقی است  اين يک امرطبيعی وبرداشت ؛به او نظرمساعد نداشت
  .تواند جورديگران راھم بکشديمن

نھم آوقت کسی پيش نزديک ترين دوست خود  گدائی ويا تحميل به ديگران شدن يک عمل قبيح است  يک 
نرادررسانه ھای آخيلی سربسته ورنگ ورخساره باختن ازتنگندستی خود شکايت ميکند ولی يکوقت 

  .نھم باقسم به خداآعمومی مطرح ميکند 

قای شميرانی آاين دومی که متاسفانه  کاربرخی ازايرانيان خارج ازکشورازجمله 
ی گدائی وتحميل ھزينه خود به مردم قائل به قبح است نشان ميدھد که ايشان برا

    .ھم نيست

 به مبارزه عليه جمھوری اسالمی با انتشار ۵٨اسفند ماه سال  درھمين کانادا ايرانيانی ھستند که از

سالگی  ٩٠ادامه دارد ودرتمام اين مدت تا سن  دند وتاکنون ھم فعاليت سياسی اوبه کارکر غازآنشريه ای 

ديان رقم اسی وتحقيقی به فعاليت توليدی وصنعتی سخت مشغول بوده ويکی ازموعالوه برفعاليت سي

فرزندانش  و ھمسر ی انتاريو محسوب است  واين درشرائطی است که تمام اموال ان ايرانی وتدرشت ماليا

  .را جمھوری اسالمی مصادره کرده است

ن آبا مبارزه سياسی ندارد بلکه الزمه  گفته باشم فعاليت اقتصادی نه تنھا منافاتی اتوردم آاين  نمونه را 
 را که مردم ھزينه زندگی وخانواده مبارز ين مردم نباشد واگرقرارباشداست زيرا مبارز سياسی بايد زيردِ 

 ی ول باشد واين افراد چون مستعد گدائدين افراد خواھد افتاد ونميتواند مستق زير ن مبارزآبدھند 
و ھمان بھترکه کسب گدائی فوذ بيگانه قرارخواھند گرفت خودفروشی ھستند بيش ازافراد ديگر تحت ن

   . داشته باشند تا کارمبارزه سياسی

مقصود شان اين است که به قيمت  راسرخ نگھميدارد ويند با سيلی صورتشدارند که ميگ ھا بيانی ايرانی 
لی يعنی گرسنگی ميکشند ونان خا ؛بروشدن ورنگ باختن صورت نيستندآسيلی خوردن حاضربه بی 

قای شميرانی آمن نميدانم اين اخالق وعادت را  .ميخورند ولی حاضر به گدائی وتوسل به ديگران نيستند
  ؟موخته اندآازکجا 

> يعنی ھيچکاری نانش بيايد حرمسرا ،مرد برود کاروانسرا< :فارسی ضرب المثلی داريم که ميگويد در
نيست وعيب  وقتی است که  عيب  ردبرای م پھن حيوانات راجمع کردن>< کارکردن ا حتی درکاروانسر

  .خرج خانه اش رابدھد نکند  تا مرد کار


