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مورد ولی بھرحال نافع و گرچھ بسیاردیرورآقای فخرآونی تصمیم جنابعالی دائر بقطع برنامھ ھای تلویزی
  .جای تشکرش محفوظ استوبود انتظار

زیرا چندان غریبھ با روابط شما   ؛عارف رومی بیتی دارد کھ فکرمیکنم میتوانم با سرکاردرمیان بگذارم
  :نیست او گفتھ است ورآفخر و

 است وشرف زدمی فربھ زعِ آ  جانور فربھ شود  لیک ازعلف 

 برنامھ تلویزیونی  کسی را بھ قول نویسنده روضت الصفا  ۳۵سرکاربا 

 ی کھ بھ خاک ره برابرشده بود         برداشتی وبھ زر برابر کردیشان

برنامھ عالمت شخصیت ومھم دانستن  ۳۵تخصیص  .بھ عزت وشرافت واعتماد عمومی مزین ساختید
 کھ سرکار گفت کھ ھیچ ایرانی تاکنون چنین موقعیتی نصیب نداشتھ است نمیدانم شاید بتوان ؛افراد است

  :کھ ارزانی کسی داشتھ اید

 روزگاراین گندم نمای جو فروش       برکند ازبیخ وبن راحت کند مخلوق  را

  .بند دریک برنامھ تلویزیونی سرکاررا داشتھ باشند منی رزوی حضورآکم نیستند کسانی کھ فقط 

بیت ن است کھ گرگ زاده ای  کھ مصداق این آده شود ھمانند روآاگربخواھیم یک تشبیھی دراین مورد 
 :معروف است

 نجا شرافت ھرکس دست خوردنی استآچشم بھی مدارازاین قوم بد سکال       ک

ن گرگ زاده بد آدرکنف حمایت مرد بزرگواری سالھا زیست ولوحھ انس بگرفت کھ  ،یا هدازگ رگ 
او نھراسید کھ گرگ نیست وانسانی  مردم از و ؛موز ورفیق انسان ھا گردیدهآست سگال، دیگری شده ود

 خاک ره  ون ناکس آسال حمایت وھمراھی ومعرفی  ۳۵وپس از ،کفرگریختھ است دیار کھ از ؛استازم
ن بزرگوار آت عنای از ،ن گرگ زاده  معروف شدهآبھردلیلی  اگربعنوان زر بازیافتنی   بھ کسان وناکسان

تصمیم  ن گرگ زاده دربین مردم فراموش شدنی است وبموازات  تغییرآیا تاثیر مردمی بودن آ ؛شد دور
 .البتھ کھ خیر ؟ن بزرگوار ھمھ مردم درجھت تجدید نظردربرداشت قبلی خود قرارخواھند گرفتآ
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حکایت کنند وھرچھ  ،مردان بزرگ ومعلمان جامعھ نباید  ھرچھ بیننداینجاست کھ بزرگان گفتھ اند <
> زیرا اگرمعلمان وصاحبان رسانھ ھا بھ اھمیت نقش خود دربھسازی ویا ویرانھ کنند غازآروایت  ،وندنش

سازی جامعھ اھمیت ندھند با ھمھ موقعیتی کھ برای خود قائل ھستند  مشمول این قاعده رقم خورده 
  .میشوند

 ب صد دریا ازاو ننگآنشوید      شد  گوھربھ یک ننگ   لودهآ اگر

وچقدرمایلم وامید نبستید  بردیا پارس قالبی ذخیره ای ازتجربھ بکارزمورد کھ حضرتعالی اچقدرمتاسفم 
  .خرین بی احتیاطی سرکارباشدآکھ این  وار

 رزوی پیروزی   آ با احترام  و                                               


