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  ؛سرکارخانم ث 

. ايرانيان  به مصداق باسيلی صورتشان را خواندم رادرمورد نوروز وفقدان شادی اليه عيادداشت حضرت 
وشادی خودراشريک درشادی ھای نوروزی ميدانند ،به تبعيت ازعادت معھود ، وسرخ نشان ميدھند

 .يعنی شادی حقيقی وجود ندارد درحاليکه واقعا ايرانيان شاد نيستند رابه يکديگرھديه ميدھندوبھروزی 
منتشرساخته ايرانيان دومين مردم ناشاد دردنيا ھستند که اول مردم  ٢٠١٣بنابرگزارشی که گالوپ درسال 

  .عراق وبعد ازايران مصروسوريه قراردارند

  ن دل وجان شاد بسيارکم استآدر  تــم اســَـدوه غـــھد انــورما که مـــدرکش

  انه غم سراسرھمه استـــن خـــوي  تـمه اســای ھـــکی خانه وجـــايران چوي

  ھريکی نيست برای ھمه استــــزب  ه تمامــاين است که عيش ونوش اين خان

ايران خانه ھمه ماست   ايرانيان را تشريح ميکند وميگويد  ھمانطور که ما حکيم فردوسی اخالق وفرھنگ
. اگردريک خانواده مثال چند نفری يک فاجعه ای روی درغم وعيش ونوش اين خانه ھم ھمه شريک ھستيم

اگربه عيش ن خانواده آيا يکی ازافراد آوعزا راجانشين سازد  طورطبيعی با غم واندوه ھمراه دھد که ب
   ؟ور نخواھد بودآوعشرت وجشن  بپردازد  حيرت 

مگرايران برای ما  ، عيد وجشن وشادی را متوقف نميکنندانيان وقتی عزيزی را ازد ست ميدھندمگراير
   .ن درک کردنی  نميباشدآعزيز نيست وازدست رفتن وسوختن مدام 

 –فرينش زيک گوھرند آدم اعضای يکديگرند که در آسعدی ھم توصيه حکيم فردوسی را دربيت بنی 
  .ورده استآ گرعضوھارانماند قرار، دورد روزگارآچوعضوی بدرد 

ايرانيان دومين مردم  ،مارگالوپ وھمچين اظھارات سران جمھوری اسالمی غاصبآدرحاليکه اکنون بنا بر
  .ھديه داد ،اندوه، شادی را کجابايد پيداکرد وبه مردم غم زده وگرفتارِ نا شاد دردنيا ھستند
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  شادي حقيقي ومجازي 
س روانی وروحی است که ناشی ازموفقيت درکاروزندگی است يعنی با يک احسا ،شادی وخوشحالی واقعی

  .وھمين طوراست غم واندوه .يدآبوجود مي وطبيعی بطور قھری ،قت وپيروزی برمشکالتيموف

واگررابطه علت ومعلولی وجود نداشته  ،نه شخص شاد ،ن امرثالث استآ، معلول است وعلت شادی واقعی
نميتواند حقيقی  زادی وجود دارد شادیآ پيروزی ورفاه و کالت وموانعِ وقتی مش ،ودرمفھوم کلی باشد

   .، ظاھری وقالبیميشود مجازی ،وتظاھربه شادیموجوديت پيداکند 

برای مردان  شادی وبھروزی ھم اه تاريخی وقانونی خود قرارندارد،ھويت ملی درجايگ ، وقتیازنظرسياسی
 ،ن شادیآ، که ميدھد واگرھم خودی نشان بدھد درموقعيت اصيل وحقيقی خود قرارنخواھد داشت سياسی 

ن اشيوه مردگرچه بصورت عادت مورد تاسی است  ولی  واين کار، .ماھيتی مجازی وظاھری ونمايشی دارد
   .يدآباحقيقت جوردرنمي

   :ه استحکيم فردوسی فرھنگ اصيل ايرانی را دراين مورد چنين توصيه کرد

  مه ياد کرد ــــوی برادربه درد         نوشت وسخنھا ھـــــی نامه ســــيک                  

   نه ھنگام پيروزی وفرھی است        که اين خانه ازپادشاھی تھی است                  

   مــــا مسئوالن الكي خوشيم 

 کسانی که درميدان مبارزه ؛ان باشدنميتواند نصيب ھمه ايرانيمجازی ھم  ولی اين موقعيت يعنی ابرازشادی
رزه رابدوش گرفته اند  مسئوليت مبا خواھی نخواھی بار، درگذشته وحال قراردارند عليه جمھوری اسالمی

 جمھوری غاصبِ  از سال است که وعده بازگشت شادی اصيل واساسی که رھائی کشورھفت يعنی سی و
وردھای بسيارمنفی آوعده نه تنھا عمل نشده بلکه دست ايم وبه اينھويت ملی ايرانيان است داده اند وداده 

  .باقی گذاشته ايم  ،ن دامان ماراگرفته استآ دامنه وسيع مسئوليت ھای ناشی ازکه بھرحال 

جمھوری  گرفتار و اسيرگرفتن درميدان مبارزه درواقع جزء بزرگی ازتالمات مردم باقبول مسئوليت وقرار ما
 از يان شادی ونشاط حقيقی وطبيعی خودراازدست داده اند ماھم دروھمانطور که ايران اسالمی شده ايم 

  .ھستيمنھا آدست دادن شادی وقبول مصائب ھموطنان شريک مسلم 

اين يک نوع  ؛يک وجدان بامسئوليت نميتواند چيزی راکه خود ندارد يعنی شادی رابه ديگران منتقل کند
انتقال دھيم بی عرضگی  وبايد به مردم  مبدھکارياخالقا ما چيزی راکه  ؛اخالق استواھی گری وبدوراز

دراين  ومشارکتخود وکوتاھی تاريخی پادشاھمان است که تصورنميکنم ھيچ ايرانی حاضربه قبول 
  .دباشقصور

سال است به اميد مبارزه ما ھفت يانی که سی وما بجای انتقال شادی مجازی وناموجود خود بايد ازايران 
نھا  که آ ان راصرف خواندن وشنيدن حرفھا ووعده ھای ما کرده اند  وازوقت خودش و ،انتظارميکشند

پوزش  وتقاضای عفو  ،بوسيله شخص پادشاه خواسته شد که کاری نکنند تا ايشان دستورعملکرد رابدھند
   .تزريق کنيم نانآبه ه بازھم سايه ھای شادی ھای مجازی خودرا  بطلبيم  نه اينک
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اکثرا شادو < مردم ايران که درزمان حکومت شاه  :سی ان ان نوشت باب بوستو خبرنگا ١٣۶٠درسال 
  .>، حاال فراموش کرده اند که چطور ميتوان خنديدخندان بوده اند

  .فقط ده درصد مردم ازوضع کنونی راضی ھستند>< :معاون وزارت کشور جمھوری اسالمی گفت

  )٩١٠کيھان (                                                                                                        

قبول کنيم ملت ايران درغم ورنج فزاينده ای که حتی خنده را برای مردم فراموش  تا ورده شدآاين شھود 
شده ساخته است گرفتارند وما وپادشاھمان که درھمان سالھای نخست وعده پيروزی سريع براشغالگران 

انجام اين تکليف  رانی اعليحضرت درفرانسه) کوچکترين قدمی درساعت سخن ٧٢حداکثر( يمدکشورمان را دا
تا جائيکه شخص متصدی وفرمانده مسئوليت نجات ايران ھم ازبازگوئی  ،برنداشتيم یميھنی وقانونی وتاريخ

ونه تنھا کارمثبتی نکرديم  > امساک نفرمودندشرمساريم که برای نجات ايران کاری نکرده ايم< اين حقيقت
   .دراھم يکی پشت ديگری درھم کوبيدند وکوبيديمپايگاھای مشروعيتی مبارزه وامکانات موجو  بلکه ھمه

   بگويند؛  ازجمله باورھای مذھبی وسنتیممکن است افراد عادی به اعتباراتی 

  )مولویشکرنعمت نعمتت افزون کند     کفرنعمت ازکفت بيرون کند        (

ولی افرادی که درميدان مبارزه عليه جمھوری  ؛را کتمان کننداز وضع حاضر ايران  ناخشنودی وناشادمانیو 
ن به آوانتقال واھی  وبھانه نوروز مجازی ھستيم  نميتوانند درسايه شادی وخشنودیواسالمی ھستند 

 مالياقت . وخودرادررديف مردم عادی قراردھيم  و کنيممسئوليت تاريخی واجتماعی خود رالوث کنندديگران 
 سال است فت ھنرا نداريم که سی وآشادمانی حقيقيی زمان شاھنشاه ايران را نداشتيم واکنون ھم لياقت 

   برنداشته ايمرمانھای مبارزه آقدمی درراه رسيدن به 

                                                         

  بانو ث: اين بوده است: نامه 

   ک با درود -قای حآ

نکہ آبا  .مده ولی شاد نيستمآ، نوروسال چشمانم را دريا کرد و دلم را خون ٣٧پيام دکتر امير فيض پس از 
  .ان ميبايست داشتہ باشدغئين کھن سراسر شادی و سرور ارمآاين 

، و در ھمين اطاق فرين گفتم ولی باز شاد نشدمآن آنکہ در دل بآار ھم با کنوشتہ ميھنی و شورانگيز سر
، تلويزيون ھای ديگری کہ رمقی نداشتند و شھرام ھمايون نگاه ميگردم پای دستگاه اينترنت بہ برنامہ
   .اساسا ھيچ کسی شاد نيست

  

. در ما روحيہ نيست ، زندگی کہ فقط خورد و خوراک نيستخوند شادی و خوشی را از دل مردم گرفتہآاين 
ورتش شاد صکند ولی متن دا بہ پا ميص، شھرام ھمايون سرو و ھمہ اگر ميخندند تظاھر بہ خنده ميکنند

  .کی بخت ملت باز ميشود ھيچ معلوم نيست ،فعال از ملتی کہ حق نا شناس است بخت برگشتہ ،نيست

  ک-قای حآ
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ويل با شھبانو ھستيم و پيام شاھزاده رضا حھمايون اعالم کردند کہ سال ت )(شھرامقای آاز دو روز جلوتر
طبيعی است کہ ايرانيان با شاه الفت قلبی دارند و . ايشان يشان و يک روز زندگی اپھلوی و سفری ھم با 

برنامہ سال گذشتہ  ولی .بودن يکی دوساعت با ايشان مسرت بخش ميبود و شايد سال نو رونقی پيدا ميکرد
حضرت ياسمن کہ سال گذشتہ با لباس سرخ زيبائی کنار اعالحضرت رضا شاه دوم بودند و را با حذف عليا

ن گذشتہ شھبانو ھم آاز  ،و نہ پيام دادند ،ولی امسال نہ بودند ،نو را گفتند ھمچنين پيام و تبريک سال
احبہ امسال است صقای ھمايون کہ مآپارسال بود کہ بجای امسال پخش شد و وانمود کرد  برنامہ سال نو 

رسال بی پارسال و ھمان دکوراسيون پاآزيرا سال گذشتہ با توجہ بہ عالقہ ايشان بہ لباس و مد ھمان لباس 
حضرت رضاشاه دوم جلب شد ياحبہ با اعلص. توجھم در مميرفتند لن شپز خانہ بہ راھرو و ساآکہ از  ،بود

، و ن محور دور ميزدآ؟ سئوال فقط در ميپرسداز سينما و فوتبال از ايشان  قای شھرام ھمايونآ کہ چطور
قای شھرام آنميدانم يک مرتبہ بی مقدمہ ، با اين احوال ن سواالت جواب ميدادندآيل بصشاھزاده ھم با تف

ھمايون از شاھزاده تشکر کرد و از ماشين پياده شد. من ماندم کہ قرار بود يک روز با شاھزاده و زندگانی 
، و مرا بيشتر نگران کرد کہ شايد ب در نيامدآنطور کہ گفتہ بود از آايشان باشيم و سر سفره شھبانو ھمہ 

، کہ ٰعلياحضرت ياسمين با اعالحضرت زندگی نمی کند و اری درست باشدصب ی خانم دکتر طلعتحبت ھاص
  .مرا بيشتر غمگين کرد و شد موريانہ ئی در فکرم

  ک  -قای حآ

  .قوزی باالی قوزمان نباشد ؟ شما خبری داريد کہ ما از دلھره نجات پيدا کنيم

  با احترام  

  --------  ث م

Forwarded message  

در نوروز گذشته استاد اميرفيض، درپاسخ ايرانياری پر از احساس که نوشته اورا در پيوست و در پيوند 
 پيام نوروزی را اينطور داده اند:  دزير خواھيد خوان

 باھم ميخوانيم و برای آن استاد بزرگوار تندرستی و شادمانی و درازای زندگانی آرزو ميکنم. 

    ک-ح
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