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 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

 اسدیثْشت هاُ 23 سٍص تِ هٌاسثت فشا سسیذى پیام

ًاَصادی دس   1221ًْویي سٍص اص دٍهیي هاُ تْاس ساال   ٍ صذٍسی سال لثل دس چٌیي سٍصی، دس تیست

اٍ . تثاذیل داذ  تشیي چْشُ سیاسی تاسیخ هؼاصش ایشاى  د کِ تؼذّا تِ تشجستَِصهیي چشن تِ جْاى گشایشاى 

هشدی کِ تِ هصذاق ًاهش ًوًَِ صذالت ٍ هَیاذ ساساتی ٍ ساساتیَیی دس اتاشاص     . هحوذ هصذق ًاهیذُ دذ

تضسگ هشدی کِ تؼذّا دس ًحَُ ػولکشد خَد دس ػشصِ پشتالطن سیاست، ٍ دس یکی اص . ػشمش تِ هیْي تَد

ًضد ایشاًی ٍ غیشایشاًای اص  احتشاهی جاٍداًِ  ٍیژُّایی  آفشیٌی تشیي هماطغ تاسیخی کشَسهاى، تا ًمش پشآدَب

صدُ ٍ  هیْي دٍساتاى سا غاشق دس غاشٍس ٍ دداوٌاى اساتمالل ٍ آصادی ایاشاى سا حیاش        . جا گزادت خَد تِ

 تشاًییخات کاِ خاَد سا لاین هلات ایاشاى      دس آًْاایی   حا  اًتماام سا  ایي غافلییشی تاسیخی . ػصثاًی کشد

خاَد خَاّااى لشتااًی کاشدى تسایاسی اص       ،حاکواى هطلمی کِ دس ساستای دستیاتی تِ هٌافغ هلی ؛داًستٌذ هی

چشاکِ ّویي حاکواى هطلك پ  اص گزدات چٌاذیي   ! ّا داسد اها سٍصگاس چِ تاصی. جَاهغ تششی صهاى تَدًذ

ذق دییاش  گشچاِ هصا   .ًسل، صتاى تِ اتشاص دشهٌذگی ٍ ًذاهت اص ػولکشد خَد دس تشاتش هلت ایشاى گشاَدًذ 

تاداذ،   ُصاادلاًِ ًثاَد  خیلای ّان    حتی اگاش ًثَد تا تثیٌذ ٍ تشٌَد ٍلی اگش تیَئین کِ ایي اػتشاف تاسیخی، 

دس تاصی سیاسی، تِ اسهغااى   یک اهتیاص دسخشاىیا تْتش تیَئین  ،تشای هلت ایشاى یک پیشٍصیصشف اتشاص آى 

کاِ  تاا تاذتیش ٍ دٍساًاذیش داًسات     اسی آى سا تایستی هذیَى ػولکشد سیاساتوذ اهتیاصی کِ ها کسة  .آٍسد

 الی صفحا  تاسیخ هؼاصش تاشای خَاًٌاذگاى   ٍ ًاهی ًیک اص خَد دس التِتَدُ ایي سشتلٌذی جاٍداًِ هسثة 

 .جا گزادت ّای تؼذی تِ ًسل

ػمایاذ ٍ  تشاساا   یاد دکتش هحوذ هصذق دس طاَل دٍسُ حواَسد دس صاحٌِ سیاسای ایاشاى       صًذُ

 ای  ػشك تِ ٍطي ٍ ّوَطي تاَد، دس اراش سفتاسّاای خاَد تثاذیل تاِ چْاشُ         گشفتِ اص أشکِ ً ،ّایشستاٍ

ی حوَسی کَتاُ گشچِ اٍ تِ لحاظ کوّ. ختایشاى سا دگشگَى ساآیٌذُ دٍس ٍ ًضدیک هلت کِ  دذساص  تاسیخ

ّای تؼذی تا تِ اهشٍص تتَاًٌذ، الثتاِ دس صاَس     اد آًچٌاى تَد کِ ًسل کي کیفیت کاسّای سیاسییدادت ل

گیشی اص تاکتیک پاسذاسی اص آصادی ٍ آصادگای ٍ   دٍستی ساستیي سا اص طشیك تْشُ گشایی ٍ ٍطي هلی خَاستي،

. هیٌْی، کِ ّواًا ساختي ایشاًی آتاد است، فشا گیشًاذ  ّای ّذفاحتشام تِ سأی ٍ خَاستِ هلت ٍ دس ساستای 

تٌْاا تتَاًاذ    کِ ًِ یشًٍیجْاى تصحیح دس سٍیاسٍیی تا ساّثشد یک  گضیٌشاستفادُ اص ایي تاکتیک ّوضهاى تا 

یؼٌی  تلکِ حافع رشٍ  ٍ استؼذادّای خذادادی هلت ها تادذ ،اهٌیت داخلی ٍ تواهیت اسضی سا حفع ًوایذ

 .ّواًا خَاستِ للثی هصذق تشای هیْي ٍ هلتش
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گیاشی   خَاست، کِ دس صَس  دکَفا داذى اساتؼذادّا ٍ تْاشُ    اٍ ایشاى سا آًچٌاى لَی ٍ سشتلٌذ هی

ی جْاًیااى حشفا  ًضد دٍلتوشداًی دلسَص ٍ هذتش، تتَاًذ دس جْاى ٍ  هذیشیتِ تحتِ ،هٌاتغ خذادادی صحیح اص

 .دست آٍسد خَیش سا تِ دس خَسِ اػتثاسٍِ آى تشای گفتي دادتِ 

تَاى تِ تؼْذا  هیٌْی تا آخشیي لحظاِ حیاا  ٍفااداس هاًاذ،      هصذق تضسگ تِ ها آهَخت چیًَِ هی

ی ٍطي، اص هیذاى الپزیش ج تا هماٍهت دس تشاتش گضیٌِ پشجزتِ ٍ حتی گاّی تَجیًَِهیذی تِ خَد ساُ ًذاد ٍ 

ٍ سٍداٌایی   ،گشدد تش اص ّویشِ هی اٍ تِ ها آهَخت چیًَِ دس تضًیاّی کِ ػشصِ تشای ها تٌگ. تِ دس ًشفت

 .ادتتا توام تَاى هماٍهت کشدُ ٍ ایشاى ػضیض سا تٌْا ًیز، دَد سَتش هی دسٍى لف  کن

تاِ ػْاذ   ٍفای  اًذ ِتَاًستّای هصذق  تِ ساُ ٍ آسهاى تا اػتمادکِ  ّایی تَدُ ٍ ّستٌذ اًساىتسیاس چِ 

. ٌذهلی ٍ هیٌْای، تاِ رثاَ  سسااً      ٍ دس ساستای تحمك آهال ،خَد سا تا فٌا کشدى صًذگی خَد ٍ فشصًذاًشاى

دس طَل ایي  .تِ جوغ دیفتیاى ساُ هصذق پیَستن ،ّای پایاًی دتیشستاى ٍ طی سال ،اص ًَجَاًیًیض ایٌجاًة 

سایش اص  تلکِاص هصذق تضسگ، تٌْا  ًِسا کِ دٍستی  هذاسی ٍ ٍطي صذالت ّوَاسُ سؼی ًوَدم دسٍ ِّا  سال

سا ػشاك خاَد تاِ ٍطاي      ،ٍ دس همااطغ حساا  تااسیخی    ،ٍاس هختلفدکِ دس طَل اآهَختِ دٍستاًی  ایشاى

ّاا لثال ساُ ایاي     لتٌااتشایي ساا   .توشیي ًوااین دس ػول هشٍس ٍ دس رّي ّوَاسُ  ایثاسگًَِ ًشاى دادُ تَدًذ،

ساُ هاي ساُ  تا آخشیي لحظِ حیاتن  ،گش سٍصگاس اهاًن دّذاهیذٍاسم، خَدخَاستِ تشگضیذم ٍ طَس  تِ تضسگاى سا

گزسد ٍ هي هتؼْذ ٍ هصاون ّوچٌااى    ٍسِ سال اص صهاى ایي گضیٌش هی دصتاکٌَى . خذهت تِ ٍطي تادذ

تذٍى  ّای هتوادی صًذاى سا،  ستِ ٍ سالشًٌام تاص  آًچِ آهَختِّا ّشگض اص توشیي  دس طَل ایي سال. دس ساّن

ِ تٌاتشایي پی گزساًذم  دس پیای اص اصَل اػتمادی خَد هٌحشف گشدم  آًکِ رسُ  ،هحشٍهیت اص آصادی سا پزیشفتا

 .خاَسم  ام افساَ  های   دسات سفتاِ صًاذگی   ّاای اص   تا اًذٍُ تسیاس گزس ػوش سا ًظاسُ کشدُ ٍ تِ فشصات ٍ 

ِ  دذًذ هی ّایی کِ گش دادُ هی فشصت سااختي  ّاا ٍ آسصٍّااین تاشای     تَاًستٌذ هشا دس تحمك تخشی اص تشًاها

ٍساِ ساال    فشساای سای   ّا، تاِ صجاش غیشلاتال تَصایف ٍ تاَاى      اگش دس هیاى ایي سختی. یاسی ًوایٌذ ایشاى

ِ . هحشٍهیت اص دیذاس فشصًذاى ًیض اداسُ کٌن ای سا تاِ جااى    آًیاُ تِ گضاف ًخَاّذ تَد اگش تیَین چِ ّضیٌا

ام دّاذ   فمط ٍ فمط اص پشٍسدگاس خَاّاى آًن کِ یاسی! تادنتضسگن  ام تا ّوچٌاى سّشٍ ساُ آهَصگاساى خشیذُ

تحمك آسصٍّااین تاشای ایاشاى ٍ    گٌاّی ٍ حماًیتن دس ساُ  تا تتَاًن تا آخشیي لحظِ حیا ، ٍ تا صهاى ارثا  تی

 .شاًی تِ پیوَدى ایي ساُ ددَاس اداهِ دّنای

تاَاًن اص   کِ دس چٌیي سٍصی های کٌن  دس حال حاضش تِ دسگاُ پشٍسدگاس دکش هی ،ّا کِ تیزسین اص ایي

ساُ دٍس، تا جسوی خستِ ٍ هاًذُ لیکي للثی پش اهیذ، ٍ ضوي ػشض تثشیک هجذد تِ هٌاسثت آغاص سال ًاَ،  

آًاًی کاِ دٍساتذاس ایاشاى تاَدُ ٍ اص ساُ دٍس ٍ     ّوِ ٍ  ،ّوِ ّوَطٌاًناسدیثْشت سا تِ  23 سٍص  فشا سسیذى

 .تثشیک ػشض ًواین ،ًضدیک حافع حشهت ٍ تضسگی آى ّستٌذ
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ایٌجاًة تواهی اهیذم تِ جَاًاًی است کِ تتَاًٌذ اص طشیك تالد دس ساُ تحصیل ػلن ٍ تِ سٍص داذى  

تاذسی    تِ ،ّا ٍ تشٍص خاللیت کشدى استؼذادّاٍ کَدش دس جْت دکَفا ، ّای ًَیي آٍسی تا اطالػا  ٍ في

ًیشٍّاای  هفیاذ ٍ   . سا تااٍس داسًاذ  ساختي ٍطي اهیذٍاساًِ اهکاى دٍتاسُ  تِ هٌْذساًی گشدًذ کِخَد تثذیل 

تاس فشٌّیای ٍ اخاللای تاا احیاای      اسفّای هادی ٍ هؼٌَی ٍ ضایؼا   دس ساُ جثشاى خسشاىای کِ  ساصًذُ

 .ًٌوایٌذاط اص ّیچ تالد ٍ کَدشی دسیغ ای سالن ٍ تاًش جاهؼِ دٍتاسُ

ًوااین   ام سا ًثاس آًاًی هی لیک چشواًی هٌتظش ٍ تا ًیاّی پش اهیذ سپا  للثی تستِ،تٌاتشایي تا دستاًی 

ٍ تاا   ،تَاًٌاذ تاا هطالؼاِ تااسیخ     هی ِکساًی ک. کِ ػاللوٌذ تِ آدٌایی تا هشام ٍ دیذگاُ هصذق تضسگ ّستٌذ

پازیش ٍ هثثات تاَد،     خَد لواٍ  ًوایٌذ ٍ دس صَستی کِ ًتای  تشایشاى تَجیِ ،سجَع تِ هستٌذا  تاسیخی

دس ساُ ساختي ایشاى فشدا لذم ػضم خَد سا جضم کشدُ ٍ صذ الثتِ تا تَجِ کاهل تِ دشایط سٍص ایشاى ٍ جْاى، 

. گشدًاذ  سالن ٍ پَیا هَفكای  تاصپشٍسی جاهؼِآًْا تذٍى دک خَاٌّذ تَاًست دس الذاها  خَد تِ . تشداسًذ

تاِ  اساتثواسگًَِ   ٍ استثاط ًاٍاتستِ، یکذییشکِ تتَاى دس آى آصادی ٍ آصاداًذیشی، احتشام تِ حمَق ای  جاهؼِ

تاِ ساحتای   صهایي سا   اػتالی فشٌّگ ایشاىدس ًْایت ٍ تا آًْا ضوي ایجاد سٍاتط لاتل لثَل  ّای دییش لذس 

سات کاِ ّواَاسُ هطالؼاِ کٌٌاذ،      یاي ا اى دٍست اام تِ ًسل جَاى ٍ تِ تواهی جَاًاى ایش تَصیِ .تجشتِ کشد

پا  اص  . ّای تشاصٍی ػذالت تاسیخی لاشاس دٌّاذ   اص ّش یک سا دس کفِ ػولکشدّا سا تسٌجٌذ ٍ ًتای  حاصلِ

ٍ پ  اص فشا ًْایت ٍلتی دس . تیٌٌذ تْشُ تییشًذ اص آًچِ الصم ٍ هفیذ هی ،تؼصةّشگًَِ تِ دٍس اص  ٍ لواٍ 

اگاش دس ایاي   . ساُ ػول خَد سا اًتخاب ًوایٌذداٍطلة خذهت تِ هیْي دذًذ ّای الصم ػلوی  گشفتي آهَختِ

تش تَد آگاُ تادٌذ کاِ ساُ   دٍستاًِ هصذق تضسگ تِ رائمِ سیاسی آًاى ًضدیک ى افکاس هیْيی اص کالساستا پیشٍ

دس ًْایات  اسخ، ٍ خَاّذ ٍ ػضهی س خَاّذ ٍ پایذاسی، اػتواد تِ ًف  هی هصذق ساُ آساًی ًیست، ػشك هی

دس ایي تاب، خاًن دایشیي ساویؼی   ! ش ًَس خیشُ کٌٌذُ جالل ٍ جثشٍ  سٍصگاستغلثِ تش َّای ًفساًی دس تشا

 : اًذ چِ گَیا ٍ پشهؼٌا اٍ سا تَصیف کشدُ« دس خلَ  هصذق»دس کتاتشاى تحت ػٌَاى 

 «.تِ اٍ تالیذى چِ آساى ٍ چَ اٍ صیستي چِ هشکل»

، پش سّاشٍ تاَدى ساّاش، ٍ ساالهتی     هصذق تضسگ تضسگ خَاّاى دادی سٍاىاص پشٍسدگاس پایاى، دس 

هصاذق اص سٍی   ُّا فاصلِ تاا دٍس  اص ساُ دٍس تِ یکایک دوا کِ تِ سغن ًسل. تادن ّوِ پَیٌذگاى ایي ساُ هی

ّاا تاا    خَد سا آداٌای ساُ ٍ هاشام اٍ کاشدُ ٍ دس آى ساَی آب     ،ٍ اص طشیك هطالؼا  تاسیخی ،ػشك ٍ ػاللِ

اد دس دل ّواِ   حافع ًام ًیاک ٍ یااد پشخااطشُ   هشد ّا تشای ایي تضسگ  ّا ٍ گشاهیذادت تضسگذادت تشپایی

 .فشستن ایشاى دٍستاى ّستیذ دسٍد هی
 

 تا احتشام ٍ اساد               

 ػثا  اهیشاًتظام                
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