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تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد
پیام تِ هٌاسثت فشا سسیذى سٍص  23اسدیثْشت هاُ
صذٍسی سال لثل دس چٌیي سٍصی ،دس تیستٍ ًْویي سٍص اص دٍهیي هاُ تْاس ساال ً 1221اَصادی دس
ایشاى صهیي چشن تِ جْاى گشَد کِ تؼذّا تِ تشجستِتشیي چْشُ سیاسی تاسیخ هؼاصش ایشاى تثاذیل داذ .اٍ
هحوذ هصذق ًاهیذُ دذ .هشدی کِ تِ هصذاق ًاهش ًوًَِ صذالت ٍ هَیاذ ساساتی ٍ ساساتیَیی دس اتاشاص
ػشمش تِ هیْي تَد .تضسگ هشدی کِ تؼذّا دس ًحَُ ػولکشد خَد دس ػشصِ پشتالطن سیاست ٍ ،دس یکی اص
پشآدَبتشیي هماطغ تاسیخی کشَسهاى ،تا ًمشآفشیٌیّایی ٍیژُ احتشاهی جاٍداًِ ًضد ایشاًی ٍ غیشایشاًای اص
خَد تِجا گزادت .هیْي دٍساتاى سا غاشق دس غاشٍس ٍ دداوٌاى اساتمالل ٍ آصادی ایاشاى سا حیاش صدُ ٍ
ػصثاًی کشد .ایي غافلییشی تاسیخی حا

اًتماام سا دس آًْاایی تشاًییخات کاِ خاَد سا لاین هلات ایاشاى

هیداًستٌذ؛ حاکواى هطلمی کِ دس ساستای دستیاتی تِ هٌافغ هلی ،خاَد خَاّااى لشتااًی کاشدى تسایاسی اص
جَاهغ تششی صهاى تَدًذ .اها سٍصگاس چِ تاصیّا داسد! چشاکِ ّویي حاکواى هطلك پ

اص گزدات چٌاذیي

ًسل ،صتاى تِ اتشاص دشهٌذگی ٍ ًذاهت اص ػولکشد خَد دس تشاتش هلت ایشاى گشاَدًذ .گشچاِ هصاذق دییاش
ًثَد تا تثیٌذ ٍ تشٌَد ٍلی اگش تیَئین کِ ایي اػتشاف تاسیخی ،حتی اگاش خیلای ّان صاادلاًِ ًثاَدُ تاداذ،
صشف اتشاص آى تشای هلت ایشاى یک پیشٍصی ،یا تْتش تیَئین یک اهتیاص دسخشاى دس تاصی سیاسی ،تِ اسهغااى
آٍسد .اهتیاصی کِ ها کسة آى سا تایستی هذیَى ػولکشد سیاساتوذاسی تاا تاذتیش ٍ دٍساًاذیش داًسات کاِ
هسثة ایي سشتلٌذی جاٍداًِ تَدُ ٍ ًاهی ًیک اص خَد دس التِالی صفحا

تاسیخ هؼاصش تاشای خَاًٌاذگاى

ًسلّای تؼذی تِجا گزادت.
صًذُ یاد دکتش هحوذ هصذق دس طاَل دٍسُ حواَسد دس صاحٌِ سیاسای ایاشاى تشاساا
تاٍسّایش ،کِ ًشأ

ػمایاذ ٍ

گشفتِ اص ػشك تِ ٍطي ٍ ّوَطي تاَد ،دس اراش سفتاسّاای خاَد تثاذیل تاِ چْاشُای

تاسیخساص دذ کِ آیٌذُ دٍس ٍ ًضدیک هلت ایشاى سا دگشگَى ساخت .گشچِ اٍ تِ لحاظ کوّی حوَسی کَتاُ
دادت لیکي کیفیت کاسّای سیاسیاد آًچٌاى تَد کِ ًسل ّای تؼذی تا تِ اهشٍص تتَاًٌذ ،الثتاِ دس صاَس
خَاستي ،هلیگشایی ٍ ٍطيدٍستی ساستیي سا اص طشیك تْشُ گیشی اص تاکتیک پاسذاسی اص آصادی ٍ آصادگای ٍ
احتشام تِ سأی ٍ خَاستِ هلت ٍ دس ساستای ّذفّای هیٌْی ،کِ ّواًا ساختي ایشاًی آتاد است ،فشا گیشًاذ.
استفادُ اص ایي تاکتیک ّوضهاى تا گضیٌش یک ساّثشد صحیح دس سٍیاسٍیی تا جْاى تیشًٍی کِ ًِتٌْاا تتَاًاذ
اهٌیت داخلی ٍ تواهیت اسضی سا حفع ًوایذ ،تلکِ حافع رشٍ
ّواًا خَاستِ للثی هصذق تشای هیْي ٍ هلتش.
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ٍ استؼذادّای خذادادی هلت ها تادذ یؼٌی

اٍ ایشاى سا آًچٌاى لَی ٍ سشتلٌذ هیخَاست ،کِ دس صَس

دکَفا داذى اساتؼذادّا ٍ تْاشُگیاشی

صحیح اص هٌاتغ خذادادی ،تحتِ هذیشیتِ دٍلتوشداًی دلسَص ٍ هذتش ،تتَاًذ دس جْاى ٍ ًضد جْاًیااى حشفای
تشای گفتي دادتِ ٍ آى اػتثاسِ دس خَسِ خَیش سا تِدست آٍسد.
هصذق تضسگ تِ ها آهَخت چیًَِ هی تَاى تِ تؼْذا

هیٌْی تا آخشیي لحظاِ حیاا

ٍفااداس هاًاذ،

ًَهیذی تِ خَد ساُ ًذاد ٍ تا هماٍهت دس تشاتش گضیٌِ پشجزتِ ٍ حتی گاّی تَجیِپزیش جالی ٍطي ،اص هیذاى
تِ دس ًشفت .اٍ تِ ها آهَخت چیًَِ دس تضًیاّی کِ ػشصِ تشای ها تٌگتش اص ّویشِ هیگشدد ٍ ،سٍداٌایی
دسٍى لف

کنسَتش هیدَد ،تا توام تَاى هماٍهت کشدُ ٍ ایشاى ػضیض سا تٌْا ًیزادت.

چِ تسیاس اًساىّایی تَدُ ٍ ّستٌذ کِ تا اػتماد تِ ساُ ٍ آسهاىّای هصذق تَاًستِاًذ ٍفای تاِ ػْاذ
خَد سا تا فٌا کشدى صًذگی خَد ٍ فشصًذاًشاى ٍ ،دس ساستای تحمك آهال هلی ٍ هیٌْای ،تاِ رثاَ

سسااًٌذ.

ایٌجاًة ًیض اص ًَجَاًی ٍ ،طی سالّای پایاًی دتیشستاى ،تِ جوغ دیفتیاى ساُ هصذق پیَستن .دس طَل ایي
سالّا ّوَاسُ سؼی ًوَدم دسٍ ِ صذالتهذاسی ٍ ٍطيدٍستی سا کِ ًِتٌْا اص هصذق تضسگ ،تلکِ اص سایش
ایشاىدٍستاًی آهَختِ کِ دس طَل ادٍاس هختلف ٍ ،دس همااطغ حساا

تااسیخی ،ػشاك خاَد تاِ ٍطاي سا

ایثاسگًَِ ًشاى دادُ تَدًذّ ،وَاسُ دس رّي هشٍس ٍ دس ػول توشیي ًوااین .تٌااتشایي ساالّاا لثال ساُ ایاي
تضسگاى سا تِطَس خَدخَاستِ تشگضیذم ٍ اهیذٍاسم ،گش سٍصگاس اهاًن دّذ ،تا آخشیي لحظِ حیاتن ساُ هاي ساُ
خذهت تِ ٍطي تادذ .اکٌَى دصت ٍسِ سال اص صهاى ایي گضیٌش هی گزسد ٍ هي هتؼْذ ٍ هصاون ّوچٌااى
دس ساّن .دس طَل ایي سالّا ّشگض اص توشیي آًچِ آهَختِام تاص ًٌشستِ ٍ سالّای هتوادی صًذاى سا ،تذٍى
آًکِ رسُ ای اص اصَل اػتمادی خَد هٌحشف گشدم پیدسپی گزساًذم تٌاتشایي هحشٍهیت اص آصادی سا پزیشفتاِ،
ٍ تا اًذٍُ تسیاس گزس ػوش سا ًظاسُ کشدُ ٍ تِ فشصاتّاای اص دسات سفتاِ صًاذگیام افساَ

هایخاَسم.

فشصتّایی کِ گش دادُ هیدذًذ هیتَاًستٌذ هشا دس تحمك تخشی اص تشًاهاِّاا ٍ آسصٍّااین تاشای سااختي
ایشاى یاسی ًوایٌذ .اگش دس هیاى ایي سختیّا ،تاِ صجاش غیشلاتال تَصایف ٍ تاَاىفشساای سایٍساِ ساال
هحشٍهیت اص دیذاس فشصًذاى ًیض اداسُ کٌن .آًیاُ تِ گضاف ًخَاّذ تَد اگش تیَین چِ ّضیٌاِای سا تاِ جااى
خشیذُ ام تا ّوچٌاى سّشٍ ساُ آهَصگاساى تضسگن تادن! فمط ٍ فمط اص پشٍسدگاس خَاّاى آًن کِ یاسیام دّاذ
تا تتَاًن تا آخشیي لحظِ حیا  ٍ ،تا صهاى ارثا

تیگٌاّی ٍ حماًیتن دس ساُ تحمك آسصٍّااین تاشای ایاشاى ٍ

ایشاًی تِ پیوَدى ایي ساُ ددَاس اداهِ دّن.
اص ایيّا کِ تیزسین ،دس حال حاضش تِ دسگاُ پشٍسدگاس دکش هیکٌن کِ دس چٌیي سٍصی هایتاَاًن اص
ساُ دٍس ،تا جسوی خستِ ٍ هاًذُ لیکي للثی پش اهیذ ٍ ،ضوي ػشض تثشیک هجذد تِ هٌاسثت آغاص سال ًاَ،
فشا سسیذى سٍص  23اسدیثْشت سا تِ ّوِ ّوَطٌاًنّ ٍ ،وِ آًاًی کاِ دٍساتذاس ایاشاى تاَدُ ٍ اص ساُ دٍس ٍ
ًضدیک حافع حشهت ٍ تضسگی آى ّستٌذ ،تثشیک ػشض ًواین.
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ایٌجاًة تواهی اهیذم تِ جَاًاًی است کِ تتَاًٌذ اص طشیك تالد دس ساُ تحصیل ػلن ٍ تِ سٍص داذى
تا اطالػا

ٍ فيآٍسیّای ًَیي ٍ ،کَدش دس جْت دکَفا کشدى استؼذادّا ٍ تشٍص خاللیتّا ،تِتاذسی

خَد تثذیل تِ هٌْذساًی گشدًذ کِ اهیذٍاساًِ اهکاى دٍتاسُ ساختي ٍطي سا تااٍس داسًاذً .یشٍّاای هفیاذ ٍ
ساصًذُای کِ دس ساُ جثشاى خسشاىّای هادی ٍ هؼٌَی ٍ ضایؼا

اسفتاس فشٌّیای ٍ اخاللای تاا احیاای

دٍتاسُ جاهؼِای سالن ٍ تاًشاط اص ّیچ تالد ٍ کَدشی دسیغ ًٌوایٌذ.
تٌاتشایي تا دستاًی تستِ ،لیک چشواًی هٌتظش ٍ تا ًیاّی پش اهیذ سپا

للثی ام سا ًثاس آًاًی هیًوااین

کِ ػاللوٌذ تِ آدٌایی تا هشام ٍ دیذگاُ هصذق تضسگ ّستٌذ .کساًی کِ هیتَاًٌاذ تاا هطالؼاِ تااسیخ ٍ ،تاا
سجَع تِ هستٌذا

تاسیخی ،خَد لواٍ

ًوایٌذ ٍ دس صَستی کِ ًتای تشایشاى تَجیِپازیش ٍ هثثات تاَد،

ػضم خَد سا جضم کشدُ ٍ صذ الثتِ تا تَجِ کاهل تِ دشایط سٍص ایشاى ٍ جْاى ،لذم دس ساُ ساختي ایشاى فشدا
تشداسًذ .آًْا تذٍى دک خَاٌّذ تَاًست دس الذاها

خَد تِ تاصپشٍسی جاهؼِای سالن ٍ پَیا هَفك گشدًاذ.

جاهؼِای کِ تتَاى دس آى آصادی ٍ آصاداًذیشی ،احتشام تِ حمَق یکذییش ٍ ،استثاط ًاٍاتستِ اساتثواسگًَِ تاِ
لذس ّای دییش ضوي ایجاد سٍاتط لاتل لثَل تا آًْا ٍ دس ًْایت اػتالی فشٌّگ ایشاىصهایي سا تاِ ساحتای
تجشتِ کشد .تَصیِ ام تِ ًسل جَاى ٍ تِ تواهی جَاًاى ایشاى دٍست ایاي اسات کاِ ّواَاسُ هطالؼاِ کٌٌاذ،
ػولکشدّا سا تسٌجٌذ ٍ ًتای حاصلِ اص ّش یک سا دس کفِّای تشاصٍی ػذالت تاسیخی لاشاس دٌّاذ .پا
لواٍ

ٍ تِ دٍس اص ّشگًَِ تؼصة ،اص آًچِ الصم ٍ هفیذ هیتیٌٌذ تْشُ تییشًذٍ .لتی دس ًْایت ٍ پ

اص
اص فشا

گشفتي آهَختِّای الصم ػلوی داٍطلة خذهت تِ هیْي دذًذ ساُ ػول خَد سا اًتخاب ًوایٌذ .اگاش دس ایاي
ساستا پیشٍی اص کالى افکاس هیْي دٍستاًِ هصذق تضسگ تِ رائمِ سیاسی آًاى ًضدیکتش تَد آگاُ تادٌذ کاِ ساُ
هصذق ساُ آساًی ًیست ،ػشك هیخَاّذ ٍ پایذاسی ،اػتواد تِ ًف
غلثِ تش َّای ًفساًی دس تشاتش ًَس خیشُ کٌٌذُ جالل ٍ جثشٍ
دس کتاتشاى تحت ػٌَاى «دس خلَ

هیخَاّذ ٍ ػضهی ساسخ ٍ ،دس ًْایات

سٍصگاس! دس ایي تاب ،خاًن دایشیي ساویؼی

هصذق» چِ گَیا ٍ پشهؼٌا اٍ سا تَصیف کشدُاًذ:

«تِ اٍ تالیذى چِ آساى ٍ چَ اٍ صیستي چِ هشکل».
دس پایاى ،اص پشٍسدگاس تضسگ خَاّاى دادی سٍاى هصذق تضسگ ،پش سّاشٍ تاَدى ساّاش ٍ ،ساالهتی
ّوِ پَیٌذگاى ایي ساُ هیتادن .اص ساُ دٍس تِ یکایک دوا کِ تِ سغن ًسلّا فاصلِ تاا دٍسُ هصاذق اص سٍی
ػشك ٍ ػاللِ ٍ ،اص طشیك هطالؼا

تاسیخی ،خَد سا آداٌای ساُ ٍ هاشام اٍ کاشدُ ٍ دس آى ساَی آبّاا تاا

تشپایی تضسگذادتّا ٍ گشاهیذادتّا تشای ایي تضسگ هشد حافع ًام ًیاک ٍ یااد پشخااطشُاد دس دل ّواِ
ایشاى دٍستاى ّستیذ دسٍد هیفشستن.
تا احتشام ٍ اساد
ػثا

اهیشاًتظام

تْشاى ا  23اسدیثْشت سال 1331
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