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  حقوقدان -ميرفيضا

 ؛ارادتمند  نداشته باشيد خواھش دارم انتظارشادباشی را از .وری ميکنمآياران گرامی سال نورا ياد به ايران
ھم به دوستان خود  نراآزيرا به تظاھر عادت چندانی ندارم  ولذا نميتوانم که با شادی مجازی مانوس شوم و

   .تقديم دارم

باشيم که سال گذشته ھمانند سالھای قبل کاری برای  وجدان سياسی ما حکم ميکند که شرمسار وخجلت زده
نجات ايران نکردم وچه افسوس که درسال گذشته مسئله تحميل تحريم سياسی اعليحضرت ھم مزيد برعلت 

دامان مبارزه ما ايرانيان پاک کند نکرده  اين باب کارمثبتی که بتوان اين ننگ تاريخی را از در و؛ شرمندگی شد
   .ايم

نه ممکن است درحاليکه کشورما درحيطه تصرف قومی وحشی وغارتگر گرفتاراست وشاه من نميدانم چگو
ما ھم درچنگال سياست خارجی اياالت متحده ممنوع ازفعاليت سياسی درتکليف است بتوان شادی حقيقی داشت 

  .نرابه دوستان تقديم کردآ و

دل ودماغ تبريک گفتن وشادی  ما ؛تصور نميکنم وقتی عزيزی ازما ويا فرزند ما درمصيبت گروگان بودن است
اين سنت مردانه ايرانی چنين  حکيم فردوسی از .با ديگران شريک شويم نراآکردن را داشته باشيم که بتوانيم 

   :يادکرده است

  كرد د يا   وسخنها همه    شت نب      در    به امه سوي برادر ـن  يـكي
 رهي استنه هنگام پيروزي وف    كه اين خانه ازپادشاهي تهي است

**  

کسانی ھستند که با يک وعده  ؛برای شادی وشاد بودن نميتوان موقعيت ويا کم وکيف خاصی را شناسائی کرد
کارھای اجتماعی  ولی در ؛شاد وخوشحال ميشوند وکسانی ھم ھستند که با ھيچ چيزی شاد نميشوند خوراک

نتيجه موفقيت باشد مانند  شادی دريد که آتبريک واشتراک درشادی بوجود مين آنجائی شادی ومتعاقب آ
   .نھاآورشکستگی  وامثال  بيماری ويا نجات از از بھبودی بعد

ن پيروزی صحنه ای درمبارزه عليه آ انتخاب شده است و ،ولی درکارسياسی معيار موفقيت وبروز شادی
حالت  صحنه ای تا چه رسد به نھائی موقعيتی در اشتياق رسيدن به شادی ناشی ازپيروزیِ ؛ دشمن است

اينجاست  و ؛وروحيه مبارزين راستين ايجاد ميکند که نميتوانند خودرا شريک شادی ھای غيرسياسی بنمايند
روحيه مبارزين ھم تغيير ميکند   ورد ويا موفقيتی کم کم آنھم بدون دستآوقتی مبارزه بسيارطول ميکشد که 

مده آه اين حالت درھمه مامبارزين کم وبيش بوجود نبرايشان يکی ميشود متاسفاوباصطالح  دوغ ودوشاب 
  .است


