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 چٟاردٞٓ اسفٙد

 تشري «ٔصدق»ٌزأی تاد یاد 

 ؛خٛاٜ آسادیس٘اٖ ٚ ٔزداٖ 

اش  ّوَاضُ زض هیْي ،استثسازی ٍاتستِ اى هلت ضفت وِ زض سایِ سلطِ ًظامهطزی اظ هی 5431هاُ زض چْاضزّن اسفٌس

اى جْاى چٌاى  ٍ آظازیپطستاى  ّای هیْي اش زض سیٌِ ٍ ًام ، یازتا ایي ّوِ ؛اش زض تثؼیس تِ سط تطز ذاًٍِ زض غطیة  ذَّا
اظ هؼسٍز وساًی تَز وِ تا توام  «هصسق»ضهع ٍ ضاظ ایي هاًایی ٍ پایٌسگی اٍ چِ تَز؟ زوتط  ثثت ٍ هاًسگاض است. تِ ضاستی

تا ایي  ؛زاًست چِ اًتراب اٍ ضا ذالف هططٍطیت هیتِ ػٌَاى پازضاُ جسیس تِ هرالفت تطذاست  «ذاى ضظا»لَا تا گعیٌص 
هرالف حاوویت ًس. زوتط هصسق وِ ، ضاٌّطاُ جسیس ایطاى هٌصَب وطز«ضظا ضاُ»ٍجَز استؼواضگطاى اٍ ضا تِ ػٌَاى 

ًساضت ٍ زض ًتیجِ زوتط  زست اظ هثاضظُ تط ،ضیاستی ٍ استثسازی تَز ،فطزی وِ ظیط ػٌَاى پازضاّی وِ زض ٍالغ فطزی

پس اظ ذلغ ضظا ضاُ اظ سلطٌت تَسط  هصسق زض تواهی زٍضاى سلطٌت ضظا ضاُ زض ظًساى یا تثؼیس تِ سط تطز.
هصسق اظ تثؼیس ذاضج ضس ٍ تِ فؼالیت لاًًَی  ،ٍ تا اًتراب ضاُ جسیسضاّی ًطاًسُ تَزًس  استؼواضگطاًی وِ اٍ ضا تط هسٌس

ًطاًسگاى زاذلی آًاى ازاهِ زاز. زض غائلِ اضغال  اضظُ تا استؼواضگطاى ٍ ػَاهل زستذَز زض ضاُ تطلطاضی زهَوطاسی ٍ هث

ُ استؼواض سطخ تا توام تَاى ػلیِ ایي ًطاًس ی هتجاٍظ ضَضٍی ٍ یاضی سطسپطزگاى ٍ زستآشضتایجاى تَسط ًیطٍّا

ٚاٌذاری "ضا زض هجلس تِ تصَیة ضساًس وِ  ای الیحِ ،ٔصدق وٝ طزفدار ٔٛاس٘ٝ ٔٙفی تٛد اضغالگطی تپاذاست.

ٚ در سٔا٘ی وٝ دوتز ٔصدق ٚ  ".وزد یٍا٘ٝ را تدٖٚ تصٛیة ٔجّس ٔٙع ٔیٞزٌٛ٘ٝ أتیاس تٝ وطٛرٞای ت

ٖ صٙعت ٘فت در ٝ ّٔی وزد حشب تٛدٜ سزسپزدٜ استعٕار  سزاسز وطٛر را آغاس وزد٘د. اعضای یارا٘ص سٔشٔ

، ضعار ّٔی وزدٖ ٘فت جٙٛب را ٔطزح وزد٘د وٝ اٚ تا ضجاعت اعالْ وزد وٝ صٙعت ٘فت در سزاسز ضٛرٚی

تا تحصي اٍ زض  ،اًتراتات فطهایطی هجلس ضَضای هلی زض آى ظهاىهصسق ٍ یاضاًص تا اػتطاض تِ  وطٛر تاید ّٔی ضٛد.

ات اًتراتآغاظ هثاضظات اٍ ٍ یاضاًص تحت ػٌَاى جثِْ هلی ایطاى گطزیس وِ ضاُ ًاچاض تِ اتطال اًتراتات ٍ تجسیس سط ،ضزضتا
ٍ زض اًتراتات جسیس زوتط هصسق تا آضای ٍالؼی هطزم تِ ػٌَاى ًوایٌسُ اٍل تْطاى تِ هجلس ضَضای هلی ضاُ یافت ٍ  ضس

زوتط هصسق تِ ػٌَاى  ،صَیة تگصضاًس. پس اظ تصَیة الیحِ هلی ضسى ًفتهَفك ضس الیحِ هلی وطزى صٌؼت ًفت ضا اظ ت

ٚ تا ا٘جاْ خّع ید اس ضزوت ٘فت ایزاٖ ٚ اٍّ٘یس در جٙٛب وطٛر ٚ ّٔی وزدٖ ًرست ٍظیط ایطاى اًتراب ضس  

در ٝ ضیالت در ضٕاَ وطٛر وٝ در دست ٕٞسایٝ ضٕاِی تٛد ٔٙاتع تشري التصادی را اس دست تیٍاٍ٘اٖ ت

حعب تَزُ ٍ ّای  هؼٌای ٍالؼی آى تا ٍجَز واضضىٌی زهَوطاسی تِ ،زاضی زوتط هصسق هاُ ظهام 82زضاظای زض  آٚرد.

، تحت تؼمیة لطاض ذاطط اتطاظ ػمیسُِ وسی ضا ت ،هاُ 82ّای لثل زض ایي  . تط ذالف زٍضُفطها تَز زضتاضیاى زض وطَض حىن

تا تاییس  ،تا یه وَزتای ًظاهی ،48هطزاز  82وِ زض  فطها تَز. تا آى ظازی احعاب سیاسی ٍ اجتواػات حىنزازًس ٍ آ ًوی

، )تی هد( « ضؼثاى جؼفطی»چَى  ل ٍ اٍتاضاًی ّنتٌساى تْطاى ٍ اضاش یاضی ضواضی اظ زضتاضیاى ٍ لساضُ تطذی اظ ضٍحاًیَى ٍ
طاى . حىَهت ضا سالط وطزًس ٍ تط هٌاتغ ًفتی تاض زیگط زست یافتٌس ٍ وَزتاگ ...ٍ« حسیي ضهعاى یری»، «هحوَز هسگط»

زوتط هصسق زض زازگاّی فطهایطی  ٚ سزا٘جاْتط اظ استثساز ضظا ضاّی ضا تطای هطزم تِ اضهغاى آٍضزًس.  زیىتاتَضی سرت



سط ِ ت ،زض ضطایط تثؼیس ،ٍ تا پایاى ػوط زض آى زّىسُ هحىَم وطزًس (احوس آتاز)تِ سِ سال ٍ پس اظ آى تثؼیس زض زّىسُ 

اش تزای اعشاْ اٚ تٝ یه وطٛر  افزاد خا٘ٛادٜ ٚ اصزار در اٚاخز عٕز تٝ سزطاٖ حٙجزٜ ٔثتال ضد تطز.

اٌز " :دا٘ست ٚ ٌفت تٛٞیٙی تٝ پشضىاٖ تا ضزف ٔیٟٗ ٔیچٖٛ آٖ را  ؛ارٚپایی تزای ٔعاِجٝ را ٘پذیزفت

 53س استثساز ٍ استؼواض زض ّای زض تٌ ایي آهَظگاض ضّایی هلت مصدق ".تٍذارید در ایزاٖ تٕیزْ ،لزار است تٕیزْ
هطز  گًَِ آییي ضا تطای اٍ هوٌَع ٍ حتا اجاظُ ًسازًس طثك ٍصیت آى تعضي چطن تط جْاى فطٍ تست ٍ تطگعاضی ّط هاُاسفٌس

تِ ضسن اهاًت تِ  ،پیىطش زض وٌاض هعاض ضْسای سی تیط تِ ذان سپطزُ ضَز ٍ تِ ًاچاض زض ّواى زّىسُ احوس آتاز ،آظازُ

تِ زیساض ٍ تجسیس پیواى تا اٍ ّا  ّا ٍ هحسٍزیت توام واضضىٌی َى تایّهٌساى ٍ هلِّ ذان سپطزُ ضس ٍ ّوِ سالِ اظ سَی ػالل
 ضَز. اضت تط هعاض اٍ جلَگیطی هیّاست وِ اظ تطگعاضی ایي هطاسن تعضگس سال !تا زضیغا .ضًٍس هی

 ؛ٞٓ ٔیٟٙاٖ

ٝ استمالَٚ خٛدٔحٛری طّثی تزتزی ٘ٝپایٙدٌی ٔصدق تشري  راس  ٝ ٔٙفی خٛاٞی ، آسادیطّثی ، تّى ،  ، ٔٛاس٘

ٝ تثعیض ،حاوٕیت ّٔی ٝ تٝ خٛاستٝ رفع ٞزٌٛ٘ ٚ لٛٔی ٚ تٛج ٚ تالش در تزلزاری  جٙسیتی   ْ ٞای ٚالعی ٔزد

ٝ تٛد. ٝ ٔعٙای ٚالعی وّٕ ْ ساالر ت  ّای آیٌسُ تا استثساز ٍ استؼواض ضا تِ ًسل هصسق تعضي زضس هثاضظُ حاوٕیت ٔزد

اى اظ هىتة هصسق آهَذتٌس آهَذت ٍ تسیاضی اظ آضهاى سٝ ٔزد  ،در لزٖ ٔا آسیا"گفتِ تَز: « ًْطٍ»اظ آى جولِ  .ذَّا

ٔائٛ »، دٚٔی «ٌا٘دی»ایٗ سٝ ٔزد تشري یىی  ؛ا٘د وٝ در جٟاٖ تاثیز ٕ٘ایاٖ ٌذاضتٝ ٚجٛد آٚردٝ تشري ت

دوتز ٔصدق را ": ، گفتِ تَزطگطای هص ضّثط هلت« ػثسالٌاصط»ٍ یا  "است. «ٔصدق»ٚ سٛٔی دوتز « تسٝ تًٛ٘

َ سٛئش را تزای ٔصز ّٔی وزدْ ٚ وا٘ا  ْ  ": ت ضَضٍی زض ایطاى اػالم وطزُ تَزٍ یا سفیط ٍل ".سزٔطك خٛد لزار داد

: ًَضت 5991زض سال زض سالٌاهِ ذَز ٍ یا ساظهاى اطالػات اًگلستاى  ".تٝ سا٘ٛ افتاد ،ٔصدقدِٚتص در تزاتز 

در جًٙ جٟا٘ی دْٚ تٝ اٍّ٘یس  «ٞیتّز»اس خسارتی وٝ  ،ّستاٖ ٚارد وزدخسارتی وٝ دوتز ٔصدق تٝ اٍ٘

ٓ در تزاتز ٔصدق ،ٚارد وزد ٖ ضىست تیتیطتز تٛد . ٔا ٔعتزف ٞستی اظ ایي  ".ای را ٔتحُٕ ضد ساتمٝ ، اٍّ٘ستا

وِ زاضًس ّواضُ اظ ضٌیسى ًام اٍ  ،وِ ًگْثاًاى تثاّی ٍ تاضیىی ستضٍ گلَّای فطظًساى  اٍ اظّای  ! آضهاىاها چِ تان .ٍّا

س ، طٌیيّا زض سطاسط هیْي حاوویت لاًَى ٍ ضفغ تثؼیط ذیعز ٍ تا ضسیسى تِ ضٍضٌایی ٍ ط هیهیْي ت  .تَز اًساظ ذَّا

 

 تشري «ٔصدق»تٝ رٚاٖ پان  درٚد 

 تزچیدٖ س٘داٖ سیاسی ٚ ٔد٘ی خٛاست ّٔی است

 ساالری ٚ حاوٕیت  تزلزار تاد سأاٖ ٔزدْ
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