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  با مزه يك ميليون توماني ملي ، دولت

  ن پيمانه ريختآن سبو بشكست وآ
  حقوقدان -اميرفيض

 تناوب روی کاغذ ويا فکره کشور ب دولت درخارج از ١٢نجا که اسناد سنگرنشان ميدھد حدود آ تا
لحاظ حقوقی ومشروعيت  نھا با بحث سنگرھم ازآ ازبرخی  و ،اشخاص تشکيل شد که ھمانجا باقی ماند

  .قانونی وھويتی روبرو گرديد

قانعی با دست اندرکاری سرھنگ  ۵٨اين اشاره بجاست که اولين دولت موقت درتبعيد درفروردين سال 
  ازسنگر)(  .پارک لندن تشکيل شد د! اميرمنصور روی نيمکتی درھايسرھنگ و

  وامــــا بعد

حکومت ملی) دولت ملی ( حکومت ملی  که نامش يادگار و برای تشکيل دولت تازه ای اخيرا يک خيز
  .قای شھرام ھمايون پرچمداری ميگرددآپيشه وری است برداشته شده که بوسيله 

کشور  خارج از رد ی خودسازيک دولت استثنائی است که برخالف دولت ھا ،اخير دولت ويا حکومت ملی
مانند يک گيالس عرقی که بايک مزه   ن تومانی ھمراه استبا يک مزه يک ميليو ھمايونشھرام دولت 

  .استثنائی مثال يک خانم خوب ھمراه باشد

  .دولت ايشان معرفی شود برنامه، اجازه فرمائيد قبل ازبحث

منوط به قبول اعليحضرت شده  دولت ملی و موجوديتنفرات تشکيل دھنده دولت ايشان معلوم نيست 
رھبری را برای اعليحضرت ظرف سه ماه قبولی خودشان  ست که اگرترسيم موصوع اين جوری ا و ،است

يا  ن دولت وآ بنابر  ،اداره خواھد شد نفر ۵نوقت حکومت ملی بوسيله  آ ،حکومت ملی اعالم نفرمايند
  .حکومت ملی تا انقضای سه ماه  وجود خارجی وحتی تصوری ھم ندارد

وجود خارجی وحتی تصوری ھم ندارد لذا تعلق بحث حقوقی به دولت ويا حکومتی که اکنون  
مقابل  ھائی که در وردآولی به مناسبت دست ،انتظار تحقق  شرط را داشت در بايد يست وموجه ن
ه شود چگونه شخصی که با قای شھرام ھمايون پرسيدآ اين حق قائم به ذات است که از ،است

جوديت ايران رضاپھلوی به دشمنی با مو ،ايشان وھمراھی ديگران تلويزيون ارپشتک ھمت و
ودشمنی با ملت ايران وبی شرافتی واھانت ھا واتھامات سنگينی درمحکمه صحرائی محکوم 

مسئله سم دادن به  ،شده وشخص شھرام ھمايون ھم قبل ازاين تعرضات به اعليحضرت
فراموش ( ؟اعليحضرت را مطرح کرده  ميتواند رھبری دولت ويا حکومت ملی را داشته باشد

دولت ويا حکومت امری بی معناست رھبری ملت وحزب وغيره ممکن است نکنيد که رھبری 
  .ولی رھبری دولت وحکومت خير)
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بی شرافت  ،! دشمن موجوديت ايران وملت باشداين چنين دولت وحکومتی که رھبرش 
، احمق باشد ووووو به ، خائن باشد، بی سواد باشد، پشه باشد ، عروسک باشدباشد

ن شخص باشد که رھبری آشھرام ھمايون سه ماه منتظر تصميم چه دردی ميخورد که 
   .حکومت ملی را قبول بکند يا نکند

 اقتضای اظھارات شھرام ھمايون دررابطه با حکومت ملی واتکای به تظاھرات در 
گذشت رفسنجانی  اين توصيه راھمراه دارد که دولت ملی ويا حکومت ملی 

 کاله تظاھر کفش و جود که ھنوزفرصت مو از و رضاپھلوی نشوند ،منتظرتصميم
دولت ملی تا  ،نرفته ومراسم ھفت وچھله ھم درپی است کنندگان رفسنجانی بکنار
  ،مد ھائی قابل پيش بينی نيستآکه چنين پيش را بپزد  نانش ،تنورتظاھرات گرم است
اتالف وقت وحقوق ملت  است  تازه اين صرف وقت برای چه  ،صرف وقت سه ماه

 . اين باورن گفته که ايشان نماد ملی ووارث پادشاھی ھستندشھرام ھمايو  ؟کی و
برای ھرکس درست باشد برای شھرام ھمايون نميتواند قابل استناد باشد زيرا نماد 

برای کسی شھرام ھمايون که ميگويد  و وارث پادشاھی نميتواند پشه باشد ملی و
  ؟ب نيست نماد ملی چه معنائی ميتواند داشته باشدسلطنت طل

  شهرام همايون  دولت

متضمن شخصيت ھای طبيعی معلوم ومشخص است لذا تا تحقق شرطی که   بطورکلی، نظربه اينکه دولت
کالم  براه اختصاره معنای حقوقی وجود نخواھد داشت لذا دولتی ب )سه ماه(شھرام ھمايون اعالم کرده 

   .نام دولت شھرام ھمايون داده ميشود ،به اين برنامه

خيلی تقال ميکند که دوباره ھمان جايگاه قبلی  ،اعليحضرت بريد ازھمايون اززمانی که = شھرام  حاشيه
 ؛دخالت وقيحانه کرد ،ن خيلی بيش ازحدآدراين رابطه درجريان نامه ھشدار وپيامد ھای  ؛را داشته باشد

اکنون مھمترين  ،اما موفق نشد ،به شھرام عنايتی داشته باشند باز شايد اعليحضرت مرعوب شوند و تا
 است که ھمين مسئله رھبری حکومت ملیدولت سوق داده  و به تشکيل حکومت ھدفی که شھرام را

 ين اميد که با آفریبه اکرده است  ق اخالص با اختيارات تام تقديم اعليحضرتطبَ  نرا درآ شھرام
دارو دسته اش  ص شده ودعوت وعذرخواھی شھرام ويشان حريکه به اعليحضرت ميدھد ا (پيشنھادی)
  )پايان حاشيه(  را به پذيرند

  رنامه دولت شهرام همايون ب

 صيف وکه شھرام ھمايون درتلويزيون خودش چنان ازبرنامه دولت وحکومت ملی اش تو ميشود؛فته گ
اوضاع کشور مسلط است  دولت ھم بر که ايشان رئيس دولت است و ،ن تصورميکندتشريح کرد که انسا

مريکا مطرح آوچون اين روزھا موضوع انتخابات  اکنون دارد برنامه اش را برای مردم تشريح ميکند و
 و  را درانتخابات مطرح ميکند  است تداعی انسان چنين ميشود که شھرام ھمايون دارد برنامه دولت خود

 ن قدرت سرکوبگرش مطرح نيست  وآجمھوری اسالمی با  انهاصال مسئله حضورغاصبديگر به عبارت 
   .فقط چيزی که مطرح است برنامه دولت ملی است
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اطمينان شھرام ھمايون به موفقيت طرح درحدی است که اساسا موضوع  ،اما اين تصوردرست نيست
 بکلی و ،رای بخش مقدماتی طرحاج و ،قرارميدھدحد ھيچ  در ووجود جمھوری اسالمی را تحت الشعاع 

ميکند ونه لزومی به اقدامات نظامی ويا مبارزات  اسی جمھوری اسالمی را مضمحل فوری حيات سي
     !با بکارگرفتن استراتژی حکومت ملی شھرام ؟چه جوری ،داخلی سياسی است

  استراتژي دولت شهرام همايون

اسمی وکاغذی خارج ازايران متمايز ميسازد ن چيزی که استراتژی  دولت شھرام ھمايون را ازدولتھای آ
شھرام ھمايون ميگويد  دولت او ازپولی که جمھوری اسالمی به کشورھای   ھمان مزه يک ميليونی است

 ميليارد دالراست به ھرخانواده ايرانی بغيرازطبقه ۴خارج ويا حزب هللا وسوريه کمک ميکند وحدود 
 ،دولت ملیده يک ميليونی عو دارد که ھمين اعالم و باور و مرفه يک ميليون تومان درسال خواھد داد

زادی که آ و کار ملت ايران را عليه جمھوری اسالمی ميشوراند وبه ھوای يک ميليون تومان ومحاسن و
نرا آنيازی به براندازی جمھوری اسالمی نيست وخود مردم  ،دولت شھرام ھمايون برقرارخواھد کرد

  ١ .)خواب ديدی خيرباشد( بال عظيمی خواھند کرددولت شھرام ھمايون استق از ساقط و

بجای يک ميليون تومان  ،نوعی معنای استراتژی دولت شھرام ھمايون اين است که اگرمثال دولت بنده
ن دولتی آ و ،جمھوری اسالمی را ساقط ميکنند ،سه ميليون تومان به مردم بدھد  پس مردم وعده دو تا

   !ال او خواھند رفتکه پول بيشتری به مردم وعده بدھد دنب

  عجب احمقي است كسي كه اينجور فكر كند

 بعد شد و ب وبرق مجانی واتوبوس برگرده مردم سوارآريشه اين فکر ازشخص خمينی است که باوعده 
ن شد که نه تنھا موفقيتی نداشت که کلی ھم آموجبات برقراری  ھم مسئله يارانه ھا که حکم شرعی از

  .گرفتاری وچياول راسبب گرديد

يس را باورکردند بعلت موقعيت مذھبی وعده ھای ابل ساير ب وبرق مجانی را وآرمردم ايران وعده اگ
   .روحانيت را مردمی راستگو ومردم دار وبيغرض ميدانستند ،خمينی بود که بطورعموم ملت ايران

يچوجه ب وبرق مجانی را مھندس بازرگان ويا ھرغيرمرجع تقليدی ميداد به ھآيقين بدانيم که اگروعده 
   .ه نميشدتتحويل گرف

جھات  يکی از بيت المال است و از معاش مردم با حکومت و ھزينه امرار ،ن گذشته درحقوق اسالمیآ از
 ،افتراق حکومت اسالمی با حکومت ھای مردمی وغيراسالمی ھمين تعلق ھزينه مردم به دولت است

                                               
براين اگر ھر تومان است. بنا  ١٠٠٠تومان تا  ۶۵٠نان سنگک در تھران وبرخی شھرستان ھا ھر دانه نرخ  -١

ھزار تومان پول  ۶٠مصرف کند، حد متوسط ه سنگک دان ۶٠خانواری در طول ماه روزی دو سنگگ و در ماه 
يست ميليون تومان بمتری در مجيديه و نبرد (نميدانم نبرد چه خيابانی است)،  ۴٢يک آپارتمان اجاره نان ميدھد. 

زل بدھد در ماه يک خانواده تنھا نان سنگک بخورد و کرايه مناگر  ھزار تومان کرايه دارد.  ٩٩٠پيش و ماھی 
ون شايد يک ميليون تومان وعده شھرام ھماييعنی ھزينه دارد،   *)ھزار تومان ۵٠(يک ميليون و ١،٠۵٠،٠٠٠

دھان پرکن باشد ولی ارزشی در ميان ھزينه ھای سرسام آور امروز رژيم جمھوری اسالمی نيست و به حساب 
حاليکه در زمان شاھنشاھی ميليون تومان چرک دست به حساب می آيد. در کاسبکار ھای رژيم اسالمی يک 

  ک-ح ه خمينی ھم بی ارزشتر است. وعده شھرام ھمايون از وعداين ابربن ميشد با آن مبلغ دو آپارتمان خريد.
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خدمات رايگان بودن  ری است داسالمبنابراين يکی ازعواملی که سبب اغوای مردم شد ھمين حکم شرعی 
   .ن توسط دولت استآ ضويا پرداخت عو

  ن سبو بشكست وان پيمانه ريختة

ريسمان سياه وسفيد  شھرام ھمايون اوال روح هللا خمينی نيست ودوم اينکه مردم به قياس مارگزيده از 
ھای خمينی تن  ر به وعده ھای نظير وعدهگايرانيان دي از ممتنع است که حتی يکنفر محال و ؛ميترسند

گوسفند امام است که < بدھند تا چه رسد به وعده ھای کسی مانند شھرام ھمايون که سابقه نشان داده
  .>شام نميچراندھم تا  را رضا

  نسخه كارشهرام همايون

اليش ھای سياسی ميتوان گفت که شھرام ھمايون طرحی برای آھرگونه  ازبدور درساده ترين حالت و
 در  .فراھم کرده استيد آدر دولت موقت به اجرا ن طرح درآسقوط جمھوری اسالمی که  دوران پس از

ن اعليحضرت دانسته  لذا راه آ به اينکه شھرام ھمايون اختيارات رھبری طرح را ازاين فرض با توجه 
بدور ازحقه بازی ھا وصحنه سازی ھا اين است که طرح خودش را چه درست ويا نادرست  روشن و

عليحضرت ا دارند  حضور ھائی که داشته اند و کما اينکه افراد ديگری طرح ،تقديم اعليحضرت نمايد
واينکه کسی مدعی شود که درطرحی که تنظيم کرده نبايد ھيچگونه تغييری  ازجمله سنگر)( تقديم کرده اند

اين چنين ادعادی ازسرنادانی است وطرح بمناسبت زمان اجرا ومسائل تابعه قابل  تغيير ويا  ،داده شود
   .شکل گيری است

  پيش بيني 

حرکت محکمه صحرائی است لذا  دنباله ھمان حرکتی درنجا که طرح دولت ملی شھرام ھمايون يک آاز
   :را ھم اکنون ارائه داد ميتوان پيش بينی زير

اعليحضرت رضاشاه دوم با فراستی که نسبت به توطئه محکمه 
صحرانی نشان دادند، ترديد نيست  که چاه ودام جديد را بسرنوشت 

 و مختوم خواھند ساخت و  محکمه صحرائی روبرو  ھمان توطئه
ان حکومت ملی  بوسيله شھرام ھمايون به دام تازه ای که تحت عنو

فراھم شده بی اعتنا خواھند بود  وقضيه حکومت ملی درھمينجا 
    .درکنارتوطئه ھای ديگر به خاک سپرده خواھد شد


