سال نو – اميرفيض  -حقوقدان

 ١٨/٠٣/٢٠١١برگ ١

ﺳﺎل ﻮ
اميرفيض-حقوقدان:
درسنگر مبارزه مجازی ،تظاھر به مبارزه ميکنيم بمناسبت سال نو تبريک
مانده ام به ايرانيارانی که سی ودوسال است
ِ
بگويم واگر نگويم چه خواھند گفت ،مانده ام سال نورا عيد بگيرم واگربگيرم،عيد شمامبارکباد راباچه روئی به
ھمسنگرانم بگويم.
عيد به معنای بازگشت است ،ازآنجاکه شادبودن ،خوب زيستن وسربلند بودن حق مسلم انسان ھا وآنھم ازحقوق بنيادی
است ايرانيان ھرموفقيتی راکه برای خودشان وياديگران حاصل ميشود مقيد به تبريک ميدانند.
تبريک ،به معنای دعا کردن وخواستن افزونی ھا وموفقيت وشادی ھائی است که درگذشته نصيب کسی شده است
بنابراين ھمانطور که موفقيت ھا تبريک پذيراست معلوم است تبريک گفتن به کسی که مشکالتش ھرروز بيشتروافق
پيروزی وخوشبختی ازاوگريزان ميشود تبريک گفتن نه موجه نيست که بسيارنامانوس وغيرقابل انتظارھم ميباشد به
کسی که فرزند گمشده اش رايافته تبريک مناسب است ولی به کسی که فرزندش دراسارت دشمن است که نميتوان
تبريک گفت.
مادرسال گذشته کدام موفقيت وپيروزی رادرمبارزه ای که آنرا مافوق ھرفعاليتی ميدانيم داشته ايم که تکرار آنرا بابيان
تبريک خواستارگرديم.
نگرانی از آينده کشور که به مجرای تجزيه کشيده ميشود زندگی مرگبار ھموطنان مادرداخل کشور ،بی اعتباری وتضييع
آبروی ايرانيان درجھان ،سلب آزادی ھای دلبخواھی حکومت ازمردم وفعاليت ھای اجتماعی آنھا ،انزوای بين المللی
وتحريم ھای بين المللی ،ترکتازی سران جمھوری اسالمی بمناسبت نبود قدرت نھادی مقابل ،آشفتگی درباصطالح
مبارزه عليه رژيم غاصب ،ترلزل فکری واعتقادی نسبت به حقانيت تداوم سلطنت ،بی رھبری وفرار ازتکاليف ملی
موقعيتی که اعليحضرت برخالف قانون وسنت ايرانی برای خودشان قائل شده اند ،ناديده گرفتن سوگند سلطنت وتکاليفی
که قانون وسنت وفرھنگ ايرانی برای ايشان مقرر کرده ست ،بی اعتنائی به سلطنت طلبان وطرد آنان به کرات ،دعوت
به دخالت بيگانگان درامورايران ،وسال گذشته مانند سی سال گذ شته کارمثبتی نکردن جز تکرارمرثيه خوانی وباالخره
ھم مبارزه را پيوند دادن به اسرائيل وآمريکا وامثال آنھا کجايش موفقيت وپيروزی وشادی است که روی آنراداشته
باشيم که افزونی آنرا برای ھمسنگران خود بخواھيم وبه آنھا تبريک بگوئيم؟
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺼﻮد
يک ميھن پرست کانتيکاتی درسال  ١٧٧۵درجريان جنگ ھای استقالل آمريکا نوشته است:
»غروب چھارشنبه گذشته شماری ازبانوان وآقايان درمحلی بنام >ايست فارمز< درکانتيکات گرد آمده بودند ودرآنجابه
سرگرمی ھای غير ضروری پرداخته وخودرابايک ليوان شراب خوب شادمان ساخته بودند چنين سرگرميھا تفريح ھارابه
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سختی ميتوان درھرموقعی توجيه کرد اما درچنين روزی که ھمه چيز پيرامون ما جنبه تھديد کننده دارد آنان ميبايست
از اين کاردوری کنند وھرانسان خوبی بايد نفوذش را درجھت سرکوبی اين کارھا بکاراندازد« )کالبد شکافی  ۴انقالب(
اين تحرير ميگويد؛ نميتوان به مبارزين عليه جمھوری اسالمی وحقانيت رژيم برحق سلطنت مشروطه تبريک گفت
البته که ميتوان به کسانی که عزای ايران راندارند ويا برای بازگشت پيروز مندانه سلطنت مبارزه جدی نميکنند تبريک
گفت.
ايرانيان قديم که پاسداران ميراثھای کھن ملی مابودند براين باوراستواری تام وتمام يافته بودند که وقتی ايران از
پادشاھی تھی بود جشن وسرور وتبريک به يکديگررابرخود حرام ميدانستند که حکيم فردوسی ازاين سنت مردانه
وايرانی چنين يادکرده است:
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