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  حقوقدان -اميرفيض

   :حاوی دوبخش است ١٣٩٣ )٢۵۵٣( غاز سالآضرت بمناسبت حپيام نوروزی اعلي

ولی باھمه  ،ذين بخشيده استآ انشاء شاعرانه است که بازيبائی خاصی پيام را پيام، بخش نخست
ز ه انکآ با ،تعريف درانشاء ويا شعرويا ،و  ّ غل  . جای مناسبی درپيام اعليحضرت نداشته است ،برازندگی

چون انشاء وشعراست واين ھردو برسم  ،نميگشايد صداقت واصالت ميگذرد ولی جای اعتراض را مرز
م وبا بزرگ نمائی ھا ويا تحقير دلنشين ساختن کالد تا ظاھرکه ننا وماھيت کمترتوجه داربه مع ،معمول

   .عصاره مورد نظراستکه 

بسياراستفاده کرده اند  شايد  ،معمول                              ّ ء است شعرای ايران ازاين اسباب  عروانشاغلو اسباب گيرائی ش
   .مد شاعران دربکارگيری غلو باشدآحکيم ابوالقاسم فردوسی سر

ويا يک متن يک موضوع ويافرمان  اعالموبھمين دليل وقتی درپيام ويا  غلو حقيقت را مستورميسازد
   .ه اصالت به مجاز وغلو مبدل ميکندرتحقيقی  وارد شود کل پيام را عليل وازدائ

اگرقصد ازپيام دلشادی موقت شنونده باشد مصداق ھمان  ،تفاوتی ندارد چه غلو مثبت ويا منفی باشد
راست فتنه انگيزاست ولی يقين براين است که نظر وقصد اعليحضرت ازپيام  ميزبه ازآدروغ مصلحت 

  .دلشادی مجازی وموقتی نبوده است نوروزی

 وينده آورده شود نوعی فرمان برای آ گينده است واگرازسوی شخصيتی واال مقام وبزرآن پيام متضم
نھا باشد که اينھا پيام را ازمدارپيام خارج آوامثال نبايد ھمراه بحثھای تاريخی وفلسفی واست رھنمود کار

   .ميسازد وگيرنده پيام رابدنبال بحثھای تاريخی وفلسفی ميبرد

  سرگيجي درپيام

اتب قابل توجه پيام اين است که اگرپيام دھنده درموقعيتی است که پيام ھای مکرر ميدھد بايد يکی ازمر
   .تعادل وتوازن درپيامھا موجه باشد

درپيام نوروزی اعليحضرت درمقام مقايسه با پيامھای نوروزی سالھای قبل توازن وتعادل الزم بکل مفقود 
رچه د ه کيست وکاررفته که کامال معلوم است پيام دھنددراولين پيام نوروزی اعليحضرت عباراتی ب ،است
  .وموضوع پيام چيست دپيام ميدھن مقامی
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باستانی را ازصميم قلب  گخودم درمقام پادشاه ايران اين عيد بزر                                ِ من امروز برای نخستين باردرزندگی  <
بشما شاد باش ميگويم  من نيزمانند شما احساس ميکنم که امسال نوروزی به معنای واقعی برای ھيچيک 

  )از اولين پيام نوروزی اعليحضرت(                               ازما وجود ندارد  ولی.........>

درييام نه ای ازافول وعدم تعادل وانحراف نشاکه  قسمتی ازيکی ازپيامھای نوروزی اعليحضرتبه 
  اشاره ميشود ايشان است  نوروزی امسال

، ، ازاحزاب وسازمان ھای سياسی وازھمه نيروھای مسلحازھمه نيروھا وگروھای ميھن پرست وملی<
، ، روشنفکراناصيل ، ازروحانيتزمايش وطن پرستی خودرا داده اندآره دلير که ھموا ازعشاير

، روستائيان وبطورکلی ازھمه ، کارگران، جامعه اداری، نيروھای اقتصادی، اقليتھای مذھبیدانشگاھيان
زادی وشرافت کشورخود پايبندھستند دعوت ميکنم آاستعدادھاونيروھای فردی واجتماعی که به استقالل و

زيرا ھرقدراين ھماھنگی  ھنگ ترکنند.آبازھم متشکل تر، قاطع تر، نيرومند تروھم  راه اين مقاومت ملی ک
تکرارميکنم بدنبال اين مقاومت ھمه جانبه ملی است که مرحله  ،بيشترباشد پيروزی نزديکترخواھد بود

 ام کشور ان دھد ورستاخيزرھائی بخش فراخواھد رسيد تابطورقطع به اين دوران سياه تاريخ ايران پاي
نی باستا دراين نوروز .يندھای روشنآبه اميد  تمدن وترقی بازگرداند.ازعصرجاھليت به مسيرصحيح  را

اطمينان ميدھم  ماده شده ايم وآاعالم ميدارم که ھمه ما برای انجام وظيفه ای که دراين راه برعھده داريم 
  .خواھد يافت که باھمت فرزندان شايسته ايران اين مژده اميد بخش حافظ تحقق

  >بگذرازاين روزگارلخ تراززھر       باردگرروزگارچون شکر

 درپيام نوروزیدراين است که ورده شد آام نوروزی امسال اعليحضرت با پيامی که درپيعدم تعادل وتوازن 
سال  ٣۵ نھم پس ازآروشن کردن شمع  به فصل ،دم درمقابل رژيم تبھکارمسيرمقاومت مر، اعليحضرت

   .منتھی شده است

 لقیت ن پيام رابنام اولين فرمان پادشاھمانآ سنگر ،پيام نوروزی اعليحضرت منتشرشداولين  ھنگاميکه 
  .)۶٧سنگرھمه گيرندگان سنگرخواست که متن پيام رابرای ايرانيان داخل کشور بفرستند ( از و

پيام نوروزی سال جديد رابرای ايرانيان داخل کشور که  ازکشور فکر ميکنيد اگر اکنون ايرانيان خارج
ايرانيان داخل فريب سال انتظارووعده < ٣۵پس از نھا داده شده استآماموريت روشن کردن شمع به 

   .چه واکنشی خواھد داشت >نخورند وکاری نکنند تامن بگويم چه بکنند

  قرينه براي ارزيابي 

اگرخامنه ای ازايرانيان  رين جمھوری اسالمی توسط جيش العدل نفرازمامو ۵دررابطه با گروگان گيری 
يه که توص قدر قابل استيضاح وخنده بودنھا شمع روشن کنند ھمانآه برای نجات کويا بخواھد ميخواست 

   ١ .وراستآروشن کردن شمع درپيام اعليحضرت سرکوفت 

                                               
 ک-روشن کردن ھمه مشخص شده است. ح شمعپيام نوروزی اعليحضرت به آخر نوشته افزوده شد و واژه ھای  - ١



 حقوقدان -اميرفيض -به مالحظه پيام نوروزی اعليحضرت                                           ٨از  ٣برگ  ٢٠١۴/٠٣/٢۶(تيرشيد) چھارشنبه 

 ا کارمشابه است که ميتواند ازولی درقياس ب ،نچه خود ميکند تصورميکند بھترين استآانسان معموال 
  .نادرست خود ارزبابی صحيح داشته باشد کار

  بخش دوم پيام

شت به ھويت ايران مواج است گدرپيام ھای نوروزی سابق اعليحضرت مبارزه برای نجات ايران وباز
 ار، حالت نذروتوسل روشن کردن شمعرادارد وتوصيه ھای برای نجات ايران پيام اخيرحالت مرثيه ولی 

رد لوم نيست چگونه موئين يھود است که معآلکه ئين ايرانی نيست بآرسم و ،زنده مينمايد وچنين رسمی
 رزوھايشان راآکه با روشن کردن شمع درامامزادھا اميد به رسيدن به  شيعه قرارگرفته استقبالل اھل

انستان بمناسبت افغدربرخی ازکشورھای مسلمان برای بزرگداشت ازشھدا شمع روشن ميکنند ( ،دارند
  !شمع روشن کرد) ٢١ن کشور دريک عمليات تروريستی آافسرارتش  ٢١کشته شدن 

درجائی خواندم که عده ای  ؛مريکا روشن کردن شمع يک عادت ديرينه است بويژه برای سالگر تولدآدر
دراستراليا ھم  -شمع بگذارند ھزار ۵٠٠روی يک کيک تولد موفق شدند حدود  شمع برای رکورد گذاری

  .شته شدن يک پناھجوی ايرانی مردم شمع روشن کردندکبمناسبت 

  ارجحيت دعا برروشن كردن شمع

ابطه ر             ِ مرابه تکاپوی   زندانيان سياسی  زادی آ مبنی برروشن کردن شمع برای راستش پيام اعليحضرت
 ازروشن کردن شمع با ھيچ سابقه ایکه آنجا غيب کرد ورسيدم به تر وروشن کردن شمعزندانيان نجات 

   .ن استآن است که حضرت زھرا ضامن آنھا آکه مھمترين  يافتم برعکس چند دعا ،زادی زندانی نيافتمآ

دارد ومقرب  دزادی زندانی وجوآنميدانسته که دعای  )طبقه ٧سمان آ(                             ِفکرميکنم نويسنده پيام نوروزی  
 سر اگرميدانست  درد و ،نھم شخص معتبری برای اھل تشيع ايرانآرانيان ھم ھست وضامن اجرائی اي

   .شمع روشن کردن را بگردن پيام نمی انداخت

دوم قيمت شمع  –ن مقدارشمع درايران وجود ندارد آميليون شمع کارکوچکی نيست اوال  ٧٠روشن کردن 
د نھا خوآی تھران مزيد ميشود وخاموش کردن لودگی وخفقان ھواآبه سيم اينکه سياه پيدا ميکند  بازار

تش سوزی آميليون شمع نميتواند ازحوادث  ٧٠روشن کردن  ھارمچ برای ھوا مصيبت ديگری است
   .وصدمات ديگرمصون باشد

نيان نيابت زنداه خطی کافی است که يکنفرب ۴ای شمع راندارد يک متن درحاليکه دعا ھيچ گرفتاری ھ
سمان ھفت طبقه آفرشته ای دعای خوانده شده رابه  . وبروايت معتبر!!سياسی بخواند ھمين وھمين

ائی رھ ) نزد خدا ميبرد وخدا اجابت کرده وفرشته ديگری را مامور(گرفته شده ازپيام نوروزی اعليحضرت
   .)زاد سازدآمانند رھائی کروبی که خدا باراک اوباما را مامورکرده که کروبی وموسوی را زندانی ميکند (

 س ازموفقيت درانجام کارواميدوارشدن به اوھام است واين چنين حالتی که دربه شمع به معنای يأل توس

خبرازمرگ مبارزه عليه پيام نوروزی اعليحضرت جايگزين پيامھای قبلی شده  معنای خاصی دارد که 
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 نھم توصيه روشن کردن شمع برای مرگآيعنی پيام يک کسری دارد   وردĤجمهوري اسالمي را مي

  .است مبارزه عليه جمھوری اسالمی 

شوه است به امامزاده که درقبال روشن ن کردن شمع درامامزاده ھا نوعی ريکی ازمحققين نوشته که روش
، توھم مقبره دل مرا ردممن مقبره ترا روشن ک(ورده کند آبر ، امامزاده ھم نيت اوراامامزاده فضای کردن

   .)سخن روشن کننده شمع –روشن کن 

ران ھم راتوصيه کنيم که اي      َ واين و   کردمنطقی را درپيام مبارزاتی جاسازی توان اين چنين باورفلج وغيرنمي
     .است نه کارسياسی شمع روشن کردن نوعی جادو جمبل .شمع ميتوان نجات داد نراباروشن کرد

    مبارزه تكليف است 

ت نرا قانون اساسي مشروطه وسنآاجرائي تكليفي كه ابعاد . مبارزه برای نجات ايران يک تکليف است
  . تاريخي سلطنت ايران مقرركرده است

 .ن متعھد ساخته بودندآبه رعايت  را خود ،ھای نوروزی سالھای قبل ھمان تکليفی که اعليحضرت درپيام
ن تکاليف قانونی وسنتی رابه روشن کردن شمع آد ننميتوان يعنی اعليحضرت  مکلف اصلی ونھائی

ی رفع گرفتار ،شمع روشن کردن بياورند که ھدف ازپيام برمزيد نقدر اصرارآودرپيام خود د نتعبيرساز
  .ن به شادی با نورشمع تصور شودآل وتبدي

  باد درپيامآنكته 

   :ميفرمايند .درپيام اعليحضرت اشاره ای است بسيارقابل اھميت

  دورميريزيم وازگذشته مياموزيم>لودگی ھا وزشتی ھا وبدی ھارا آ، <بمناسبت سال نو خانه تکانی ميکنيم

 لودگی ھای سياسی وآ از اگراعليحضرت واعظ غيرمتعظ نباشند وخودشان را ،سخن گران معنائی است

 فتخارا که به تداوم قانون اساسی وسوگند سلطنت روا داشته اند پاک سازند وازگذشته ھای پر تجاوزھائی 

 ھايشان برای اگرتشخيص داده باشند که کوشش. مبارکشان باد دوران سلطنت شاھان پھلوی بياموزند

ن آلودگی اخالقی وسياسی  بزرگی است که سالھا به آن دوران چه آبريدن ازگذشته ومحکوم کردن 
   .اصرارداشتند

  مراسم نوروزي 
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يب مده است وبطور تقرآدرپيام نوروزی اعليحضرت نام کشورھائی که نوروز را جشن ميگيرند به تفصيل 
ليون مردم کشورھا به استقبال نوروز ميروند ولی  نکته قابل دقت اين است که ھمه کشورھا يم ٣٠٠

   .ورندآئين نوروزی را بجا نميآ ،ورسمنھا بيک سبک آومردم 

با نام وعکس شاه مزين است گريشمن باستان شناس فرانسوی نوشته است  ،درمنش ايرانی رسم نوروز
بزرگان  درتخت جمشيد برای بزرگداشت ازنوروز فراھم ميشد  و ھمه چيز ،ھخامنشيان               ِ درمراسم نوروزی  

مايندگان ن زمان نآدرسنگ برجسته ھای مدند (آشاھنشاھی ونمايندگان کشورھا درتخت جمشيد گرد مي
  .)کشوردرمراسم نوروزی  کندکاری شده است ٢٢

ن برای طبقه خاصی ازمردم آ جشن نوروزی دردوران باستان ھميشه بنام شاه افتتاح ميشد وھرروز<
   .درتمام دوران شاھنشاھی رسم مزبور برقراربوده است > اختصاص داشت

ه تشريح کرددقيقا نوروز رابه شاه  خی طوسی مقاله ای دارد که ھمبسته وپيوند تاريخواجه نظام الملک 
   .است

تاريخ نشان  ،راه يافتی اشراف وسپس به طبقات مختلف مردم امراسم نوروزی ازدربارشاه به خانواده ھ
مراسم نوروزی مسکوت ميماند مردم ھم به تاسی ازپادشاه مراسم نوروزی  یکه ھرگاه بمناسبت ميدھد

 رغبتی ، مردمين بودکه درمواقع عزای خانواده ھا ويا عزای ملیسنت ايرانيان چن ،نميگرفتند وھمچنين
  .به جشن نوروزی نداشتند

  ي وغمشاد

 ،صن بيشترخارج ازاراده شخآسبب ، پديده ھائی انتقالی نيستند بلکه ناشی ازحالتی است که شادی وياغم
   .شناخته ميشود

   .لود است نميتوان ازاوخواست که شادی کند ويابه او شادی تزريق کردآکسی که بمناسبت ضايعه ای غم 

 با انسانيت  نميتواند ملت خويش رادرچنين اسارت وحشتناک ومعيشت سخت به بيند و              ِ يک انسان کامل  
م گران ھولی خودش شاد وبدي دنگران استقالل تماميت ارضی کشورش باشواکسن شادی باشد ای پذير
   .ببخشد یشاد

نيمی ازروح وفکرشان درايران ونيمی سوخته وپريشان درجسمشان  ازکشور ايرانيان وطن پرست خارج
 مگربنی ،اين موجود دوتکيه چگونه ميتواند شاد باشد وپذيرای شاد بودن بشود ،درخارج ازکشوراست

گاه آنھا آوضع  از ربه بيينيم وچطور ميتوان درماندگی ھموطنان داخل کشو ؟دم اعضای يکديگرنيستندآ
   .باشيم ومادرخارج ازکشور صحبت از شادی وجشن وسرور کنيم

مت نچه حکوآ >دوسال است نتوانستم گوشت به فرزندانم بدھم<: يک مادرداخل کشور گفت ای درمصاحبه
ورد چه جای نشاطی باقی گذاشته که آورده وبازھم خواھد آمردم ايران سردزد بر، تبھکار ،غاصب
  :ميگوئيم
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ايرانيان که زمان شاه <: يک خبرنگارخارجی نوشته است .> نفرت براين سالھاصدسال به اين سالھا<
  ؟تن داردن تلخ وسياه جشن گرفا> اين دورميخنديدند حال فراموش کرده اند خنده چيست

. تبريک با جشن وشادی تفاوت داردگرامی داشتن نوروز يک سنت است ولی گرامی داشتن يک سنت 
نه ا نھآوتھنيت دررابطه با موضوعی است که جديدا تحقق يافته است مانند تولد نوزاد ويا ازدواج وامثال 

   .ضايعه ای که برسرمردم فروافتاده است

شعار نوروزی ما تبريک به يکديگراست  تبريک به معنای  دعا کردن به افزونی حالت خوبی  است که 
ھا  تاریدعای اينکه اين گرف و ؟جای تبريک داردملت ماميرود برسر کهنچه آيا واقعا آ ،شخص دارد

  ؟افزوده ودوام يابد يک کارانسانی است

  ن دل وجان شاد بسيارکم استآدر    تـم اســــــھد اندوه غــــدرکشورما که م

  وين خانه غم سراسری ھمه است  ران چويکی خانه وجای ھمه استـــــــاي

  ھريکی نيست برای ھمه استــازب    اين است که عيش ونوش اين خانه تمام

            احترام به سنت نوروزي 

، پاسداران استقالل پدران ما درحدی بود که به نوروز سنت پيوستگی بقای سلطنت وسالمتی شاه
، جشن وسروررابرخود حرام ميدانستند حکيم وميراثھای کھن وطن ما وقتی ايران ازپادشاھی تھی بود

   :فردوسی ابياتی دارد که تائيد کننده سنت تاريخی ومنش ماايرانيان است

  دشت وسخنھا ھمه ياد کرـــــنب  امه سوی برادر به دردـــی نــــــيک

  نه ھنگام پيروزی وفرھی است  که اين خانه از پادشاھی تھی است

****  
**  

 ١٣٩٣اول فروردين ماه 

 نوروزتان خجسته و شاد و بهاري باد

فرارسيــدن بھار، نوروز دل انگيــز و اين جشن شکوھمنــد ملی را به شما ھم ميھنـان گراميم و به ھمـه 
   .ملت ھای جھان، شادباش می گويم

سـرسبزی سال نو می  برای» سبزه « ماه مانده به لحظه تحويل سال نو، از دانه ھای گندم و ماش  يک
را به دور می ريزيم. آماده می شويم برای  ريم، خانه تکانی می کنيم، آلودگی ھا، زشتی ھا و بدی ھاکا

 .سالی ديگر و بھاری ديگر
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می رويم و به فرارسيدن  گذشته ھا می آموزيم تا برای سال آينده برنامه ريزی کنيم، به پيشواز بھار از
 .روشن، خوش آمد، می گوييم بھتر و سالی نو با ھزاران آرزو و اميد، برای آينده ای

م   »ھفت« َ  به چ  ُ                                                ھفت س روش گرداننده ی جھان و ھفت روز ھفته، ھفت اقليم و       ھفت طبقه ھفت دريا،      
مھر، روشنايی و نوزايی از طبيعت را  نماد عشق،» ھفت « و زمين و سيارات، ھفت فرشته و  آسمان

د دو» سپند«کنار ھم می چينيم. به احترام گذشته ھا وار در  بر پارچه ھای ترمه قديمی خانه، ھفت سين
 تاريکی نور و روشنايی بر   ، باشد کهروشن می کنيم» شمع«فرزندان و عزيزانمان  می کنيم و برای

  .چيره گردد

از سال گذشته و  ، گذر»آغــاز«و يک » پايـان«فرارسيدن سال نو، لحظه تحويل، مرز بين يک  ھنگام
 .می زنيم» حافظ«نو، فالی بر  رسيدن سال

 .نوروز آيينی باستانی برای پيوند و تقويت ھمبستگی ملت ھا در منطقه و جھان است

مرقندی، بر بخارائی و   برآمدن خورشيد در نخستين روز بھار را بزرگداشت ندی و س  ج  َ                     بر خ         َ  ُ راتی، بر      َ          ھ 
منگانی        َ          َ کابلی و ب لخی، بر ب   خشانی و س  َ       د  در    افغانستان و تاجيکستان که با سبدی از سبزه، و برھمه مردم   َ         

 .به پيشواز سال نو می روند، فرخنده باد، می گويم »سمنو پزی گروھی«مراسم 

نوروز ، در کنار  که در ھنگام                ُ         َ           ِ                    بر شھروندان ا زبکستان، ق زاقستان، ق رقيزستان و ترکمنستان نوروز 
 .جسته بادسبزه نوروزی شھر ھای خود را آذين می بندند ، خ

ُ        ُ     س ورنا و د ھل،  در کنار سبزه نوروزی با نواختن پرسروصدای   ترکيه که   بر ملت آذربايجان و نوروز
 .ھمگان را از رسيدن بھار باخبر می کنند، شاد باد

نوروزی با آتش و  در کنار سبزه   بر شھروندان کشور عراق و سوريه که اين آيين باستانی را نوروز 
 .برپا می کنند فرخنده بادرقص ھای با شکوه 

ِ             بر پارسيان ھند، بر مردم ک شمير، بر مردم ھ ونزا و گ لگيت در شمال نوروز         ُ                ِ ومچی،                           ُ       پاکستان، بر مردم ا ر  ُ                  
ر و يارکند در غرب چين َ                      کاشغ   .برشھروندان ، لبنان، امارات و بحرين شادباش می گويم و ھمچنين      

نزيب ر در آفريقا فرخنده باد َ    َ                       نوروز بر مردم آلبانی و ک وسوو در اروپا و ھمچنين بر مردم ز                                  ُ                        . 

وريم جشن شکـرگزاری از منشور  ، بـر ملت اسراييـل و ھمه يھوديـان جھان که بــرای(Purim)   ُ     پــ 
جسته می ايام نوروزی برگزار می کنند، خ در» آزادی کورش و برگرداندن يھوديان به سرزمينشان«

 .گويم

اختياری در بيش  ويژه خدمت ھم ميھنانم در سراسر جھان می گويم، که با مھاجرت اجباری و يا شادباشی
ايرانيت و فرھنگ ايرانی را ھرجا که باشند  جشن ھای ايرانی را برپا می کنند و از صد کشور جھان،

 .زنده و جاودان پاسداری می کنند

  ھم ميھنانم،
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پيش روی داريم، تالش بيشتر برای دستيابی به خواست ھای مشترکمان در    در سال آينده،آنچه که 
 .راستای منافع ملت ايران می باشد

 »به ياد داشته باشيم که نوروز است و ليکن بھار برای ھمه نيامده است«

روشن کنيم. ياد  حضورمان خانه ھايشان را با شمعديدار خانواده ھای عزيز از دست رفته برويم و  به
ميھن، راه آزادی و سربلندی ملت ايران کردند،  دليرانی که جان خود را سخاوتمندانه فدای حفظ تماميت

 .کنيم» جاودانه پاسداری « را 

 .را بگيريم» قتل يک انسان  اجرای«، جلوی »رفتن و ديدن صحنه اعدام«بجای 

برويم، با آنھا دراين  زندانيان سياسی ـ عقيدتیاين روزھای بھاری و نوروزی به ديدار خانواده ھای  در
 .بر افروزيم شمعھايمان  روزھای نوروزی ھمراه باشيم و به يادشان در خانه

ی ربيمارستان ھا و مراکز نگھدا ديدار آنھا که در بستر بيماری ھستند برويم و در کنار سفره نوروز در به
 .از افراد معلول، آنھا را ھمراھی کنيم

، تــا مراکــز نگھــداری از کــودکـان بی بی خـانمان و آواره در خيابــان ھاعيـدی دادن بـه فـــرزنـدان 
 .سرپرست را فراموش نکنيم

 .در آستانه اين سال نو، به تمامی مبارزان آزاديخواه ميھنمان درود می فرستم

  نوروزتان پيروز ھر روزتان نوروز،

 پاينده ايران

 رضا پھلوی

  

       

         

   

 


