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  نقد پيام نوروزي اعليحضرت

  )2553( 1393نوروز سال 
  حقوقدان  -اميرفيض

که تا به اين لحظه ھای کوتاه که به سالگرد سال نو  )٢۵۵۴( ١٣٩۴پيام نوروزی سال پی يافتن در 
به پيام نوروز سال گذشته  ھنوز در جايی منتشر نشده، (کمتر از نه ساعت)) مانده است ٢۵۵۴( ١٣٩۴

 اعليحضرت در سطحی کامال متفاوت با پيامپيام سال گذشته  ؛برخوردماعليحضرت  )٢۵۵٣ – ١٣٩٣(
   .سابق ايشان منتشرشده است یھای نوروز

  پيام مشتمل برسه فصل است  

   .ن ياد کرده استآداب نوروز وھفت سين وشئونات سنتی آ فصل فنی که از

ن که درواقع ھمه شھروندان کشورھای جھان را دربرگرفته است بطوری که پيام سعی آفصل شاد باش 
منستان ترک –قزاقستان  –ارمنستان  ازحتی نواحی درغرب چين که بارکند معرفی شده بی بھره نماند کرده 

ا نفھميدم چر( ھرنزا وکليک درشمال پاکستان –کشمير  –ھند  –سوريه  –ق اعر –ترکيه  –ذربايجان آ –
 –اروپا  – وکسو –لبانی آ –بحرين  –امارات  –لبنان  - )ھمه مردم پاکستان مشمول شاد باش نشده اند

  .مردم اسرائيل بمناسبت جشن پوريم  شاد باش گفته شده است گرفته تا فريقاآ

  .نھاآ، عيدی بدھند وامثال برای ايرانيان است که به ديدارخانوادھای دررنج بروند قسمت سوم تکليف

 لفاف شده درپيام مزبوريک اشاره سربسته ای ھم برای خالی نبودن پيام ديده ميشود که درعبارت زير
   .است

  >يباشدم منافع ملی ايراننچه دراين سال پيش روی داريم دستيابی به خواستھائ مشترکمان درراه آ<
   .درست شعار شيخ حسن روحانی بنمايندگی اصالح طلبان

  وامــــــا نقد پيام

  .پيام ارسال منويات قلبی وارادی افراد است نسبت به موضوعات 

افکاريپام دھنده است برای پيام گيران. پيام به خودی خود امواجی است که درفضای اليتناھی  پيام سياسی
   .نوقت پيام ميشودآجھان ميپيچد وھدر ميرود ولی وقتی با مبانی معنوی ويا مادی پيوست شد 

ايگھای ج ی تسخيربرا را بزرگترين سالح انسانی پيام است که چون سفينه ای پرقدرت انديشه ھای پيام او
   .وردآشنا فرود ميآ
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دان ن بآ و ، يامادی است ويا معنوینآشنائی است که آرکن  ،بنابراين رکن اصلی پرواز وسازگاری پيام
ھنده باشد واال پيام درفضای معناست که پيام گيرنده درارتباط با مسائل مادی ويا مسائل معنوی باپيام د

   .کوه عمل ميکندومانند فرياد در ب ميشودآ اليتنھاھی 

گويا نويسنده پيام خواسته است  ؛درپيام نوروزی اعليحضرت جوھرمعنوی ومادی متاسفانه وجود ندارد
والجرم ازکشورھا ومناطقی نام  ؛وردآرابوسيله بيانيه اعليحضرت بنمايش در تسلط برجغرافيای خودش

 برای درست نام بردن ازحتی  ،شنای عموم نيست وبضاعت خاص جغرافيائی الزم استآبرده است که 
اشاره  زم ااشتم وھمچنين نتوانستم درست بخوانند شنائی کلی جغرافيائیآن مناطق آنھا (بنده ھم چون با آ

  .)ن بازايستادمآبه 

 که دامنه پيام نميتواند نسبت به کسانی که چرا ،پيام دھنده کيست معلوم باشد ن است کهآرکن معتبرپيام 
ای ھ واين عمل اگردرپيامھای تجاری معمول باشد درپيام وجه موثرداشته باشدپيام دھنده را نميشناسند ت

   .سياسی قابل قبول مردم نيست

فته به گن کشور قراردارد (آيک قسمتی ازکشورچين که درمغرب                     ِ رضا پھلوی برای مردم   سال گذشته پيام
    .يک کارفکاھی ونمايشی است )پيام

       ِ درپيام    .پيام ازطريق مقام سياسی ويا مذھبی ويا ملی استبا  ،ارتباط معنوی بين پيام گيرندگانبطورکلی 
   .؟ ھيچيککدام رکن معنوی لحاظ شده استت                         ّ مردم چين واسرائيل ويا تب  به 

موقعيت پيام دھنده الاقل برای ايرانيان روشن بود چنانکه درپيامی  اعليحضرتدربرخی ازپيامھای سابق 
   :ازايشان ميخوانيم

درميان  من امروز درکنارشما مبارزه ميکنم وفردا -يامھای شمارادريافت ميکنمھم ميھنان عزيرم من پ«
شما به  ايفای وظايف خود بعنوان يک پادشاه مشروطه خواھم پرداخت وصميمانه معتقدم که حفظ موازين 

   »قانون اساسی واصل حاکميت ملی بايد ميزان حکومت باشد

دھنده کيست  وچه پيامی وبرای چه کسانی دارد  ولی  کامال معلوم است که پياماعليحضرت اين پيام  در
اشاره به منافع ملی شده  نجا ھم کهآ و ھمه ارکان يک پيام مفقود است ٢۵۵٣=١٣٩٣پيام نوروزی  در

  .است شعارحکومت جمھوری اسالمی را تداعی ميکند

يام عمومی مردم ازپ واين برداشتيا پيام اميد است ويا پيام ياس  ، واجد دوگويائی استدرمفھوم کلی پيام 
 )ياس يا واری واميد( ِ  انتقال پيام به ديگران درھمين دومسير .ن توجه کنندآنکه به مفاھيم آاست بدون 

   .جريان می افتد

اعليحضرت مملو ازياس ونااميدی وسپردن مبارزه  ٢۵۵٣= ١٣٣٩سال  درکمال تاسف پيام نوروزی
   .يد وابسته شده استآونجات ايران به تاريخ وزمان وھرچه پيش 

***  

   اين است:  ٢۵۵٣برابر با  ١٣٩٣سال گذشته  پيام
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	١٣٩٣پيام شاھزاده رضا پھلوی به مناسبت نوروز 

Wednesday, March 19th, 2014  

 

 ١٣٩٣فروردين ماه اول 

 روزتان خجسته و شاد و بھاری بادون

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

ـرسبزی سال نو می س 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  کاريم، خانه تکانی می کنيم، آلودگی ھا، زشتی ھا و بدی ھا

 .سالی ديگر و بھاری ديگر

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 اميد، برای آينده ای بھتر والی نو با ھزاران آرزو و س

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

» سپند « وار در کنار ھم می چينيم. به احترام گذشته ھا  نه، ھفت سينبر پارچه ھای ترمه قديمی خا
 نور و روشنايی بر  روشن می کنيم ، باشد که» شمع « فرزندان و عزيزانمان  دود می کنيم و برای
  .تاريکی چيره گردد

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

 .نوروز آيينی باستانی برای پيوند و تقويت ھمبستگی ملت ھا در منطقه و جھان است
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مرقندی، بر بخارائی و  برآمدن خورشيد در نخستين روز بھار را بزرگداشت ندی و س  ج  َ                     بر خ         َ  ُ راتی، بر      َ          ھ 
من        َ          َ کابلی و ب لخی، بر ب   خشانی و س  َ   د  افغانستان و تاجيکستان که با سبدی از  و برھمه مردم  گانیَ         

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

، در کنار نوروز که در ھنگام               ُ         َ           ِ                    بر شھروندان ا زبکستان، ق زاقستان، ق رقيزستان و ترکمنستان نوروز
 .، خجسته بادا آذين می بندندسبزه نوروزی شھر ھای خود ر

ُ        ُ     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 
 .رقص ھای با شکوه برپا می کنند فرخنده باد

ِ             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 رنوروز بر مرد َ    َ  م آلبانی و ک وسوو در اروپا و ھمچنين بر مردم ز                                  ُ  .در آفريقا فرخنده باد ١           

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

 .گويم

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

 .باشند زنده و جاودان پاسداری می کنند

  م ميھنانم،ھ

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

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

ياد حضورمان روشن کنيم.  ديدار خانواده ھای عزيز از دست رفته برويم و شمع خانه ھايشان را با 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  يان سياسی ـ عقيدتیاين روزھای بھاری و نوروزی به ديدار خانواده ھای زندان در
 .ھايمان شمع بر افروزيم روزھای نوروزی ھمراه باشيم و به يادشان در خانه

                                               
  ک-ت. حيبر را نمی دانسته اسانگليسی برداشته است معنی راستين زنزاست شايد بدليل اينکه نام ھارا از متن » زنگبار«مقصود نويسنده پيام  - ١
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بيمارستان ھا و مراکز  ديدار آنھا که در بستر بيماری ھستند برويم و در کنار سفره نوروز در به
 .نگھداری از افراد معلول، آنھا را ھمراھی کنيم

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

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

  ھر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز

 پاينده ايران

 ٢ رضا پھلوی

  

  

  

 

                                               
 ک-تن از آن بازديد کرده بودند. ح ۴۴۶٨زمانی که رونوشت پيام در ساعت تنظيم از سايت رسمی برداشته شد تنھا  - ٢


