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 سی تیز

یایستادگیملتدربرابراستبدادحماسهروزسال

مانهاییازدیروزبرایامروزوفردایدرس

تٝ فززای پز افترار  فززای تاریری ٞز ّٔت زر ٌزٚ ضٙاذت ٕٞٝ جا٘ثٝ زیزٚس ٚ أزٚس ٚ ٍ٘اٜ!میهنانهم

ٜ افتازا٘سیطاٖ تٝ وژراٞٝ  ذٛر ٚ وٛتٝ رٚس  طّثاٖ ٘اٖ تٝ ٘زخ سزٌاٖ سیاسی، ٕٞاٖ فزصت وٖٙٛ آٖ است.

سٞای س٘جیز تٝ ٞٓ پیٛستٝ ٚ زرس ٞا چٖٛ پیٛ٘ ٞای س٘سٌی ّٔت ٚ ٘طیةذٛز آیٙس وٝ فزاس ٝ تایس ت

ّا تِ درستی تاستیٌی ٍ تاسگَیی ٍ تاسشٌاسی  تزای تاسساسی آیٌذُ تایذ گذشتِٚ اس ایٗ ر ٔٛس٘س.آ

ُ دٍستی ٍ ، گاُ ّوسایگی، گا، تا الف تزادریدا دشوٌاى هلت کِ ّز رٍس تِ رًگیشَد تا هثا

ًوایٌذ،  ، تزٍس ٍ ظَْر هیٍ استزاتژیک تَدى ٍ گاُ ّوگام در هثارسُ ضذ استعوارپیواى  ّن

، سزای تشري سرٗ« ٘ظأی»وٝ  تزفٌذّای جذیذ ایجاد اختالل کٌٌذ؛ی تاریخی تا  در حافظِ

  فزٔایس: ٔی

 ی کسان انگطت ز پالودهگر                   لیسی به  ،خاک انگطت خویص

ساس  تٝ ٔثاتٝ زٌزٌطتی تارید (خیشش هلی سی تیز) رٚس أزٚس وٝ ٔا ضصت ٚ ٞطتٕیٗ ساَ میهنان!هم

ضی ٘ٛیٗ پیزأٖٛ ایٗ رذساز ، وٙىاترص ّٔی ایزا٘یاٖ ٔٛاجٝ ٞستیٓ زر راستای پیىارٞای رٞایی

ٝ ٚ تتسٖٚ اسّحٝ  ،وٙس تا زستاٖ تٟی یاتس وٝ چٍٛ٘ٝ ّٔتی ارازٜ ٔی ساس ضزٚرت ٔی ی سز٘ٛضت ذجستٝ

تٗ ز٘ساٖ ٔسّح را زر ی تا  ثساز ٚاتستٝتپاذیشز ٚ تساط است ،ٞای ّٔه ٚ ّٔت تز تاز زٜ زٚر اس ذطٛ٘ت

 خَاّی ایزاًیاى تز تارک تاریخ هیْي تٌشیٌذ. تِ گًَِ ًواد آسادی )سی تیز(ٞٓ پیچس ٚ 

 ،استثساز ذٛزوأٝ، تزای رٞایی است ،ٞا ٌٛ٘ٝ فزصت ز٘ثاَ ایٗٝ ایی وٝ ّٔت تٞ زر تشٍ٘اٜ میهنان!هم

 «هحوذ هصذق»دکتز  1331ٔاٜ تیز 52زٞس؛ أا چٍٛ٘ٝ؟! زر  ٝ زست ٔززْ ٔیػأُ ٚ اٍ٘یشٜ حزوت را ت

ٔٛرز  ،تٝ ٚیژٜ پست ٚسارت جًٙ ،تز سز ٔؼزفی اػضای واتیٙٝ ذٛز «ضاٜ»پس اس سٝ ساػت ٔذاوزٜ تا 

تاػث ضس وٝ « ٔصسق»ٌیزی  ارٜ، استؼفا وزز. تاستاب وٙٚسیزی لزار ٍ٘زفت ٚ اس ٘رست« ضاٜ»ٔٛافمت 



٘ساری ٘ظأی تٟزاٖ اػالٔیٝ ٞا تؼطیُ ضٛز. فزٔا تاسارٞای تٟزاٖ ٚ ضٟزستاٖ ٚ ٞا ٞای ذیاتاٖ تیطتز ٔغاسٜ

، ٌٕاضتٍاٖ ا٘تظأی تا آٔیشی ٔٙتطز وزز ٚ ٔززْ را اس ٞز ٌٛ٘ٝ تظاٞز تز حذر زاضت ٚ زر پی آٖ تٟسیس

کِ اًذیشِ  غافل اس ایياط ٟٔٓ پایترت را سیز ٘ظز ٌزفتٙس. ٞا ریرتٙس ٚ ٘م پٛش تٝ ذیاتاٖ تا٘ه ٚ سرٜ

ٔجّس  ،تا اضارٜ ذٛز ،ذٛزوأٝ «ضاٜ»، ی حاوٕاٖ ٔستثس ٝ رٚیٝت تَاى سزکَب کزد. را تا سٍر ًوی

ٚسیزی  ر ٕ٘ایٙسٌاٖ فزاوسیٖٛ ٟ٘ضت ّٔی )جثٟٝ ّٔی( تٝ ٘رستضٛرای ّٔی را ٚازاضت تسٖٚ حضٛ

تٝ ٘اْ  ،«جٙاب اضزف»ٚسیزی را تا ِمة  رای تٕایُ زٞس ٚ ضاٜ فزٔاٖ ٘رست اِسّطٙٝ(  )لٛاْ« احٕس لٛاْ»

ذطٓ ٔززْ را تزاٍ٘یرت ٚ سٔیٙٝ سمٛط فٛری ذٛز را  ،ٞٓ تا صسٚر اػالٔیٝ ضسیس «لٛاْ» اٚ صازر وزز.

زیکا ٍ سکَت اتحاد جواّیز شَرٍی کِ تا حوایت اًگلستاى ٍ آه «قَام» .فزاٞٓ آٚرز

رٍی کار آهذُ تَد تا ًْضت هلی ایزاى را خاهَش  ،گز سزکَب ٍ ًیزٍّای )سَسیالیستی(

ٍردّای هثارسُ ضذاستعواری ٍ آ تادگی هزدم را در پاسذاری اس دستقذرت ایس ،ساسد

، ٕٞٝ ٔززْ ٚ چٙیٗ ضس وٝ زر تظاٞزات ٚ ذیشش ّٔی زر سی تیز ضذاستثذادی، دست کن گزفتِ تَد

( زر وٙار ٞٓ تا ، سٖ ٚ ٔززفىز، تاساری، پیز ٚ جٛاٖ رٚضٗ، ، وارٔٙس، زا٘طجٛٚر )وارٌز، وطاٚرس، پیطٝ

ٞا  ، تا ٘ظأیاٖ ٚ پاسثا٘اٖ وٝ تٝ سٛی آٖاست (پیزٍس «هصذق)»ٚ  («هصذق»یا هزگ یا )فزیازٞای 

 سذٕی ضس٘س. ، جاٖ تاذتٙس یاضٕار سیازی اس ٔززْ ،زرٌیز ضس٘س ٚ زر جزیاٖ آٖ ،ٌطٛز٘س آتص ٔی

، ضاٜ را ٍ٘زاٖ وزز ٚ تؼس اس ظٟز ٕٞاٖ یٛستٗ تسیاری اس ٘ظأیاٖ تٝ ٔززْپ ،زر ایٗ رٚیارٚیی هممیهه!

 91ساعت  ٍادار تِ استعفا شذ.  ،«السلطٌِ قَام»یٙی وزز٘س ٚ ٘ط ، ػمة٘یزٚٞای ارتطی ٚ ا٘تظأی ،رٚس

ایي آهَسگار « هصذق»شذًذ ٍ دکتز  «هصذق»عاسم خاًِ دکتز  ،ّشاراى تي اس هزدم ،آى رٍس

ذرداًی ق ،هلت ایزاىاس ّوثستگی  ،رتٌذ ٍ پیشَای خزدهٌذ ًْضت هلیّای د رّایی هلت

پیزٍسی تشرگ دیگزی  ،تشرگ «هصذق»تِ رّثزی  9339ام تیز  کزدًذ ٍ در شاهگاُ رٍس سی

الوللی هثٌی تز عذم  ثز اعالم رای دیَاى دادگستزی تیيًصیة هلت ایزاى شذ ٍ آى خ

، حما٘یت ایٗ رای در هَرد ًفت ایزاى تَد.صالحیت دادگاُ در رسیذگی تِ شکایت اًگلستاى 

اْ را وأُ  ی سیّٔت ایزاٖ زر ٔثارسٜ ػّیٝ جثٟٝ ٔتحس استؼٕار ٚ استثساز ٚاتستٝ را ثاتت وزز ٚ پیزٚس

استثسازی رٞثز ٔثارسات ضساستؼٕاری ٚ ضس« ٔحٕس ٔصسق»، زوتز تستٍی ّٔی ساذت ٚ زر سایٝ ٞٓ

 اْ أٛر را ٔجسزا زر زست ٌزفت.سٔ ،تا رای ٌستززٜ ٔززْ ایزاٖ ،ّٔت ایزاٖ

ٞزٌاٜ ا٘س ٚ  سزسٔیٗ ٕٞٛارٜ اس حك حاوٕیت ّٔی، ٔٙافغ ٚ ٔصاِح ذٛز زفاع وززٜ ٔززْ ایٗ هممیهنان!

ٌز  ، جّٜٛی حیات ّٔی ٌاٜ پیزٚسی زر ػزصٝ ، آٖوزز زٚستی ظٟٛر ٔی رٞثزی صازق، ا٘سیطٕٙس ٚ ٔیٟٗ

ٞا ٚ  ٕ٘ٛز وٝ تسٚاْ ایٗ ٟ٘ضت ٞا رخ ٔی ؼیضضس ٚ آسایص، آسازی، ػساِت ٚ تزاتزی ٚ رفغ تث ٔی

 آیس. ایٗ ٔزس ٚ تْٛ تٝ ضٕار ٔیٍٟ٘ثاٖ استمالَ ٚ آسازی  ،ٞا تستٍی ٞٓ



ست وٝ ٟ٘ضت ّٔی ایزاٖ تٝ رٞثزی  ز ایٗ تاٚرست: تارید ایزاٖ ٌٛاٞیت حسبملتایران

، راٞی آسازی ٚ استمالَتار زیٍز ایٗ حمیمت تاریری را ثاتت وزز وٝ تزای رسیسٖ تٝ  ،تشرگ «هصذق»

تا ایستازٌی ٚ ٔثارسٜ آٌاٞا٘ٝ ساالری ٘یش  ٚ ٔززْساالری ٚجٛز ٘سارز  جش استمزار سأاٖ ٔززْ

ٔطؼُ فزٚسا٘ی را وٝ زوتز  ،اس ایٗ رٚ پذیز است. ، أىاٖزٚر اس ذطٛ٘تٝ ت ،استثسازیضساستؼٕاری ٚ ضس

 ،تٝ ٚیژٜ جٛا٘اٖ ٔیٟٗ ٔا ،طّة ٚ استمالَذٛاٜ  ٞای آسازی تزافزٚذت تزای ٕٞیطٝ فزا راٜ ّٔت «ٔصسق»

 پزتٛ افطاٖ ذٛاٞس ٔا٘س.
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