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  ظهوري ديگر

  سعيد   شميراني
  زشيران تھی يافتند        سگان فرصت رھبری يافتندچو بيشه 

  حقوقدان -اميرفيض

 اعتبار کودتائی عليه شخصيت و نرا بهآصحرائی که درواقع ميتوان پس ازبرنامه نامه ھشدارومحکمه 
ورد کودتای مزبور بود آعلی القاعده بايد درانتظاربھره برداری کودتاچيان ازدست ،اعليحضرت گرفت

 چنانکه ھمانھا يعنی کودتاچيان بموازات اقدامات خودشان اعالم کردند که سلطنت طلبان رضاپھلوی را از
ازطريق  ، تنھاا داشت که چون طی اين مسيرپس بايد منتظرانتصاب شاه جديد ر .سلطنت خلع کردند

 چيان قرارميان کودتا ردلقمه ای شد که  ن که رھبری ايراينان استآرھبری است لذا مرحله نخستين 
  گرفت 

   ربات ها  عنوان تازه
بطوريکه مستحضريد درجريان تحريرات 

، عناوين متعددی مربوط به محکمه صحرائی
ن داده شد که آعين به جريان نامه ھشدار ومتاب

) بود اکنون به اقتضای منکراننھا (آخرين آ
گان محترم خوانند جريان مشھود با اجازه 

 ھا  رباتعنوان  ،ن عناوينآبجای ھمه 
زيرا عناوين  ؛نھاستآشايسته ومناسب 

ن افراد است آارادی برای  فکری و نھا مترادف با وجود اقتدارآامثال  يا محکمه چی ھا و منکران و
ورد حاصل آھستند اين دستتن  ۵٠ن افراد که گفته شده آتحريرات  وطرف اتھام قراردادن  ازيکه درحال

 تتاثيری درعمل ربا تا دارند وھمانطور که اعتراض به ربااستثناء نقش ربات ر نھا بالآھمه  گشت که
ماجرای نامه ھشدار  نھا دقيقا درآتحريرات نشان داد که  ؛است وصل به جای ديگر تاعمال ربا ندارد و
 اصطالحات نوظھوراست ھمان عروسک ھای خيمه شب بازی و ھا که از تربا(را داشته اند  تنقش ربا

ن عروسکھا واجد اراده آل ميکند که داشته وانسان ظاھرا خيا که ازسابق وجود )يا پشت برده است
جای ديگری که ديده  از فاقد اراده وگفتار ھستند و انھأن است که آدرعمل وگفتارھستند ولی حقيقت 

    .ندنميشوند اداره ميشو

ن درمورد  تيمی است که درسال ھای گذشته آ ، سابقه استفاده ازھا علت ديگراستفاده ازعنوان ربات
 ھا نوشت و نرا درجريان داشتند وسنگر رساله ای تحت عنوان رباتآھمين برنامه نامه ھشدار وتبعات 
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ھماھنگی موضوع کامال مشھودی وجود  یھای کنون ن زمان با رباتآھای  اکنون وجه مشترک ربات
  .دارد

  امـــــــا بعد

  رهبرديگر
موقعيت  ١> ه يک ميليون تومانیدولت ملی بامزتحت عنوان < ٢٠١٧درتحرير مورخ  سيزدھم ژانويه 

اکنون  و مورد بحث ونقد قرارگرفت ازقول وادعای خودشان  حکومت ملیقای شھرام ھمايون درآرھبری 
   .شنا ميشويمآانی رقای سعيد شميآبا ظھور رھبر ديگری به نام 

  جهات تشابه

  كيفيت نجات ايران

شھرام ھمايون مدعی است  ؛ان استکيفيت نجات اير ،مھمترين وجه تشابه ادعای رھبران نوظھور **

ايرانيان خودشان عليه جمھوری اسالمی قيام ميکنند  ؛که با يک مليون تومان وعده به ھرخانوار ايرانی
مشروح درتحرير دولت ملی با مزه يک ميليون (وھيچگونه دخالت ويا اعمال قدرتی ھم الزم نيست 

  .تومانی)

   :ردوپايه قرارداردکه ب قای شميرانی استراتژی ديگری داردآ **

اگرايرانيان نجنبند  که ،ايشان به مردم ايران خواھند گفت واينکه بيان حال وضع کنونی ايران -١
مدعی است که باقدرت بيانی قای شميرانی آايشان يعنی  نھا بی فايده خواھد بود وآديگرجنبيدن 

   .که ادعای اوست  درايجاد جنبش ملت ايران موفق خواھد بود

 ،ورميشودآياد  را >فالن خورن است ،تعريف ازخود<! ضرب المثل قدرت بيانش قای شميرانی ازآتعريف 
  .گويميوبقيه اش را چنين م گفتم ؛خصوصی زيرگوششان

   قدرت بيان

، فلسفی ودرمورد حقوق اجتماعی مقرون به نص باشد قدرت بيان بايد متوجه موضوعات علمی ** 

قدرت بيان بدون ظرفيت ھای علمی قدرت بيان  ،سنجيده ميشود که درمجموع با ظرفيت شعور ودانش

                                               
١ - .pdf2017Jan13-AmirFeyz-Million1years.org/AmirFeyz/DolateMeliBaMaze1400http://   
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به کمک کلمات  و ،زبان بازی يعنی به کمک گردش زبان مردم را فريب دادن. نيست بلکه زبان بازی است
   .مردم رابه امورواھی اميد وارساختن

 نيست مگر بيان که واژه ای فارسی است به معنای درخشش است واين بدان معناست که ھرحرفی بيان
شميرانی بارزه رفع شک واحتمال وتبديل سعيد قای آاظھارات  يا درآ ؛ازيقين رفع احتمال ومجازکند نکهآ
قضاوت با  ؟يا اظھارات ايشان بيان تلقی ميگردد ويا زبان بازیآ ؛؟ البته که خيرن به يقين وجود داردآ

  .خودشان

  شعارنويسي روي اسكناس
ايشان  قيام عمومی تحقق خواھد يافت و ،اسکناسھا وديوار ویويسی رن با شعار ايشان مدعی است که 

(گفته اين طرح قرارداشته ومنتظر فرمان ايشان ھستند  اجرای در که بچه ھای ايران ھمگی ؛گفته است
  .)بروستآاند دروغ ماليات ندارد ولی مالياتش 

که روی  ابداع شدتوضيح اينکه شعارنويسی روی اسکناسھا  برای اولين باربوسيله جنبش سبز  **

واکنش جمھوری اسالمی  و >رای من کجاست< :ھا بنا برتوصيه موسوی وکروبی نوشته ميشد اسکناس
ويا  طوطنھا چيزی نوشته ويا خآھائی که  روی  ھم اين بود که بانک مرکزی اعالم کرد که کليه اسکناس

ھائی به  ين چنين اسکناسومدتی ھم تعيين کرد که دارندگان ا ؛اعتبارساقط است می ديده شود ازئعال
روی  نويسی در شعار شعب بانک ھا رجوع کرده وتعويض اسکناس نمايند وبدين ترتيب استفاده از

ھمان  ،مدآکمی در ِيتوان انتظارداشت که مردم گرفتاريعنی نم ؛ھا غيرقابل استفاده شده است اسکناس
  .نراھم با شعارنويسی باطل کنندآمقدارناچيزی که دارند 

به راھی بسته که کامال  که اميد خودش را شميرانی گواه استسعيد قای آگاھی وبی اطالعی آ ااين امر ازن
ھم بی اطالع  ن ميدھد که به جريانات روزمره ايران نشا و ،مسدود شده استازسوی جمھوری اسالمی 

  .است

  شعارنويسي برديوارها

 رفاه و(ان  وارنويسی برديوارھاست وشعارھارا ھم ازاکنون تعيين کرده  استراتژی ديگرايشان شع **

  .)زادی استآ

 ، شعارھای دولت جمھوری اسالمی و ای قانون اساسی جمھوری اسالمیزادی  شعارھآ شعاررفاه و
   .شعارھای ادعائی شخص خامنه ای است

 و غيرخدا  باشد نه از خدا يد ازرفاه بی معناست واساسا ھرخواستی با زادی وآ ت که دراسالمدرست اس
عمل جمھوری و ظاھرولی سياق  .ر شناخته شده استفقر است که فخ عنايت خدائی نيست و رفاهاصوال 
وکلی ھم مدعی است که  زادی برای مردم تبعيت ميکندآ ورفاه  شعار از و فقرزدائی است ادعای  اسالمی

زادی آيگذارد يا خير بھرحال شعاررفاه ونرا به اجرا مآحال  !ھرروز رفاه مردم را بھترساخته است
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مخالف جمھوری  يک رھبر مزبور، شعارلذا شعار ؛شعارمخالفت با جمھوری اسالمی شناخته نميشود
جھت کثيف  از مخالفت کند مگر ن شعارآجمھوری اسالمی ھم نميتواند با  و ؛اسالمی نميتواند تلقی گردد

   .کردن ديوارھا

  وعده هاي عملي 

به جزيره ای  را نھاآاال ودرحکومتش ھمه معتادان را معالجه عده داده که و قای شھرام ھمايونآ **

  .ديگر ھای خيالی خواھد کرد و چيز تبعيد مشروط

به حساب ايشان حدود است وتنھا ادعائی که صريحا اعالم کرد وقای شميرانی وعده ھايش بسيارمآولی 
ھيچ گدائی درايران وجود نخواھد  ؛شدل که رھبری کشوردراختيارايشان باسا ۵که ظرف گذاشت اين است 

   .داشت

سوی  از ھنگاميکه اين ادعارا
يدم ياد اظھارات شميرانی شن

ازجمله اينکه   ديگرايشان افتادم
اگربگويم که شش ماه نوشت <

 *يکلایر کارنکرده ام ،است
باورتون نميشه بخدا قسم امروز 
ازبچه ھايم خجالت کشيدم  دوتا بچه 

خانواده ام دارم که قادربه معيشت 
اين زمان به طرفدارانم  نيستم  در

ميگويم احتياج به ھمکاری 
  . >وھمياری مالی شما دارم

  اگربيل زني باغچه خودت رابيل بزن 

گدائی پيشه دارد گدائی را ازکشوربرچيند ولی خودش  صفت  چطورميتوان باورکرد کسی بخواھد **

نکرده  م بگويد شش ماه است يک لایر کاربه مرد درمالء عام  د که ندانگ گدائی راھم قبيح ــــــنن وحتی 
   .ام

> دقيقا عبارتی است که مرسوم گداھا *به خدا قسم که شش ماه است يک لایر کارنکرده اماصطالح  <
ن عادت آقای شميرانی ھنوز عينا آخيلی عجيب است که  ؛نھاستآبرای ايجاد حقانيت ومشروعيت گدائی 

کند که به اين  را بازگو . اين مسئله ميتواند خيلی چيزھارسم گداھای سابق را فراموش نکرده است و
   .اينھمه پرروئی دا ودم گآاز جمله ضرب المثل  تحرير مربوط نميشود 

اين گدائی تنھا  ؟باشد وشش ماه بيکارباشد ورزشکار و يا واقعا قابل قبول است کسی تن سالم داشتهآ
 در دالر ١٠بدھد حداقل  ھرفردی که تن بکار ن يابوستکردن ديگران وخورد کار و تن پروریت نيس
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باشد که ديگران کارکنند وبه چقدر انسان بايد طفيلی وبی عرضه ومتوقع  ؛ساعت براحتی دريافت ميکند
؟ معاش کرده ارکجا امر لایر کارنکرده از ماه است که يک ۶خوب اگرايشان  ،ايشان ھزينه زندگی بدھند

به ھمين دليل است که سعدی  -ن هللا اکبرآخاصی ميخواھد ودروغ ھمراه گدائی خودش يک بی شرمی 
   :ميگويد

  گرمعتبرشود ازخدا بی خبرشوديارب مخواه که گدا معتبرشود     

را برای خودش  ازگدائی  اين خود غيرقابل باوراست که انسانی دررسانه ويا نوشتاری چنين موقعيتی
گ به شکم بستن يعنی ھمين که انسان پيش ھرکس ناصطالح س ؟برو وشرافت کجاستآپس  .ترسيم کند

به شکمش بخورد  ينکه ميگويند کاردا ؟، کجارفته استبرباد ندھد ش رابرو وحيثيت خودآناکسی  و
   .مد به ھرشيوه ای دست ميزنندآمتصف به ھمين افراد است که برای کسب در

   .گدا گرھمه عالم به او دھند بازگداست –با حيائی است  ،براستی درست گفته اند که گدائی مترادف با

خواھد بکند نرا درک آ ننگ وعار متوقف کند وياچطور ميتوان قبول کرد کسی که نميتواند گدائی خودش را 
باغچه خودت رابيل بيل زنی  قاجان اگرآاينجاست که ميتوان گفت  ؛کشور برچيند سال گدائی را از ۵ظرف 

  .کنی وگدا معرفی نشویبزن که گدائی ن

 التماس ميکند که اگر و کسی که خودش اعالم ميکند شنا بلد نيست ن استآقای شميرانی مانند آداستان 
ادعا کند که ھمه غرق شدگان را نجات خواھد داد وبعد ھم  درعين حال  و را نجات بدھند اد اوب افتآبه 
     .نامدطرفداران خودش ب را نھاآنھا باورکرده اند وبعد ھم  آيال کند که خ

  ابزاركار
 ولی شميرانی در شھرام ھمايون ھنوزنگفته است که چقدر پول برای رھبری حکومتش الزم دارد **

   .که بايد گفت بنازم به نيازيک گدا او گفته که صدھا ميليون  مقابل پرسش از

خواننده محترم فکرميکنيد که کسی که ظرف شش ماه يک لایر کارنکرده ميداند که صدھا ميليون 
    .>ريگ بيابانھا ھمه زرشود چشم گدايان پرشود اگر ،چه درست گفته اند  <محال عقل است چقدراست

     التيماتوم

 و مردم نخواھند اگر ؛شھرام ھمايون گفته است ؛التيماتوم ھم به مردم داده اند ،ھردوی رھبران منتظر
کتاب ميروم  و مبارزه ميکشم که دست از قای شميرانی ھم گفتهآ وتلويزيون را تخته ميکنم  ،نيايند

   :اين است کهقايان آدوی اين  مينويسم  پاسخ ھر

  ن قھرکرده باشدآی که شغال ازغباخوشا 

ايشان يکسال مدت  ؟قای شميرانی که چه مدتی برای التيماتوم خودتان قائل ھستيدآ درمقابل اين پرش از
دين باراعالم اتمام که تا کنون چن قای شھرام ھمايون البته مدتی تعيين نکرده چراآ و ،تعيين کرده است
  . ولی انگارنه انگار خته کردن دکانشان را کرده اند صبر ومدت وت
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  دررابطه باسلطنت 

شکارگفت که سلطنت طلب آ فارغ ساخت وصريح و را ھرترديدی خود قای شھرام ھمايون که ازآ **

   .نيست

 ولی درکمال وقاحت در ؛قای شميرانی وشھرام ھمايون ھيچکدام معتقد به تداوم وحقانيت سلطنت نيستندآ
 ؛شاھنشاه ايران و يربا نمايش طرفداری ازخدمات رضاشاه کب استفاده ازسلطنت طلبان ھستند و انتظار

   د.ندارو ھمفکرانش ترفندی که اميد دانا . ھمان ميخواھند براحتی برگرده سلطنت طلبان سوارشوند

  مجاهدين خلق 

برنامه ھای  شھرام ھمايون عمال در  ؛ين گير داده اندبه مجاھد ھمايونشھرام شميرانی و  قايانآجفت 
شميرانی ھم اعالم کرد که  .ن اشاره شده استآنشان داده که درتحريرات ھم به  خودش اين گير را

ھمان حرف ھا که بتازگی رضا تقی زاده در برنامه ميبدی . از حاضراست با مجاھدين خلق ھمکاری کند
   ھم اعالم داشته.

ست ا ن ھمي ؛، نه بياناست واال زبان درازی است ه بيان الزمکه شعورسياسی ودرک فلسفی  عرض کردم
 مدعی است قدرت بيان دارد نداند که نميشود ھم تمکين ازفلسفه سلطنت داشت وھم تبعيت از که که کسی

ايرانی تحت ھيچ عنوانی نميتواند با مجاھدين  اند ويا بداند واھميت ندھد که ھيچند مجاھدين خلق کرد و
   .ھمکاری کندخلق وھمه کسانی که درجنگ عراق وايران درکنارعراق عليه ايران جنگيده اند 

  .>صفوف ايرانی بايد ازغيرايرانی جدا باشد<بکالم شاھنشاه ايران  

 نه تنھا ازنظرفلسفی اين ھمکاری ممکن نيست بلکه درعرف مردم کوچه وبازارھم امکان عملی ندارد و
روی  ازاسب استفاده کند ولی درعين حال ھم يک لنگش بر مسابقه در ن است که کسی بخواھدآمانند 

  .باشد يک االغ

  كوله بارسياسي
 رضا«کوله بارسياسی شھرام ھمايون اتکا به خدمات و احترام به شاھان پھلوی وارادت شخصی به 

است درعين اينکه صريحا گفته است که سلطنت طلب نيست ولی راه مزبور تنھا طريقی است  »پھلوی
ول نيست ولی ايشان سياسی قابل قب نظر چه اين مسئله از اگر ؛که ميتواند کسب وکارخودش رابچرخاند

ھرکس نزديک به  درعين اينکه سلطنت طلب نيست بيش از ؛سياسی تجاری ميکند تا کار کار بيشتر
موقعيت شھرام به افول  بعد ازتاسيس برنامه افق ايران و از حضر و سفر نھم درآ .اعليحضرت بوده است

  .هنرا تشکيل دکان جديد رھبری حکومت ملی ايران يافتآراه جبران  کشيد و

حضور  اعليحضرت ايشان از متوسل به اين دروغ وبھانه شده است که بدستور ،ی سعيد شميرانیقاآاما 
اين صحنه سازی ارزش وجودی خودش را  ميخواھد با منع شده است و ريائیآدربرنامه ھای تلويزيون 

 یرا حمالت ناموجه شميران قای وطن خواه علت اخراج اوآحاليکه  در ،مقابل اعليحضرت نشان بدھد در
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 ) وراه رضا پھلوی جداست شميرانی دربرنامه ای اعالم کرد که راھش از( اعليحضرت عنوان کردبه 
ن تلويزيون که آن تلويزيون سبب اعتراض بينندگان آشميرانی واظھاراتش دربرنامه ھای  حضور ؛گفت

  .عموما سلطنت طلب ھستند شده بود

قای شميرانی نبوده آزيون تنھا متوجه ن تلويآريائی درحفظ موقعيت سلطنت طلبی آحساسيت  تلويزيون 
ريائی اخراج آخانم دخی عبدی وخانم زيبا تھرانی نيز به علت عدم ھماھنگی با روش تلويزيون  ،بلکه

   .شده اند

  همكاري سياسي 
شھرام ھمايون وسعيد شميرانی و اميد دانا وديگران  يا بين آاين است که  ،اين تحرير نياز خرين موردِ آ

  ؟که ھريک بنوعی مدعی رھبری مبارزه ھستند ھمکاری سياسی ومبارزاتی وجود دارد

  :پاسخ سوال باال را اجازه فرمائيد  اين دوبيتی بدھد

  متفق ومھربان يکديگرند    تاسگان را وجوه* پيدانيست

  کديگربدرندــگاه يھيـــت تا    دازــــانشان انــــلقمه ای درمي

زاده به که وقتی نوري ،بينيدنمونه اجرائی اين موضوع را ميتوانيد درروابط شھرام ھمايون ونوريزاده ب
   .زاده را دريدگاه نوري) دست يافت شھرام ھمايون تھي*وجوه درشعر( عربستان  پول


