ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر" اﻳﻠﻨﺎ" اﺣﻤﺪ رﺟﺎﻳﯽ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﻠﻴﻞ از دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ:
ﺑﻴﺶ از  ٥٠ﺳﺎل از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺁن ﻣﺮﺣﻮم آﻮدك ﺑﻮدﻧﺪ،
هﻨﻮز در ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽهﺎ ﻧﺎم اورا ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻧﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺤﺮ درﺁﻣﺪﻩ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺎل و اﺣﻮال دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺑﺴﻴﺎر ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺻﺪاﻗﺖهﺎی او و
اﺧﻼق ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﭘﺎﻳﻤﺮدی اوﺳﺖ آﻪ درذهﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺪق در دوران ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮیاش از
درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزد و ﺁن را ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﯽآﺮد .او ﺑﺎ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮیهﺎ و دﺷﻮارﭘﺴﻨﺪیهﺎ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽآﺮد هﻤﻜﺎران ﺧﻮد را از اﻓﺮاد درﺳﺘﻜﺎر اﻧﺘﺨﺎب آﻨﺪ.
رﺟﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎن آﺮد :ﻣﺼﺪق ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ درس اﺧﻼق دهﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮد آﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ آﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ آﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﺮﺳﻴﺪ ،اﻓﺰود :دﻣﻮآﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ آﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﺮف ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد و ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻣﻮآﺮاﺗﻴﻚ و اﺣﺰاب ﺁزاد ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺼﺪق را ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺮق ﻣﻠﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎن دادﻩاﻧﺪ آﻪ ﺣﺘﯽ در دوران ﭘﺴﺎﻣﺪرن آﻨﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺴﺎس
هﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﻴﺎن آﺮد آﻪ ﺗﺴﺎهﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ در ﺣﻮزﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ دﻣﻮآﺮاﺗﻴﻚ از وﻳﮋﮔﯽهﺎی دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ
دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش" اﻳﻠﻨﺎ" در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﯽ رﺷﻴﺪی ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ و اﻗﺘﺼﺎددان ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺪق ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﻔﻬﻮم وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،او ﻓﺮدی ﺁزاد اﻧﺪﻳﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ارزش دارد.
وی ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮات اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮات هﻤﮕﯽ ﺣﺎآﯽ از دﻗﺖ ﻣﺼﺪق در
هﺰﻳﻨﻪهﺎی ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل و ﮔﺮﻳﺰ او از اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ.
رﺷﻴﺪی ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ آﻪ ﻣﺼﺪق آﺎری را ﺷﺮوع آﺮد آﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁن را آﻤﺘﺮ آﺴﯽ در اﻳﺮان درك آﺮدﻩ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯽهﺎ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در
دوران ﻣﺼﺪق ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ در آﻨﺎر ﻃﻤﻊ ورزیهﺎی اﻧﮕﻠﻴﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن آﺮد :ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺼﺪق ﺑﺮای ﻗﻄﻊ دﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر از اﻳﺮان ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺼﺪق ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرهﺎﻳﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺷﻴﺪی ﺑﻴﺎن آﺮد :ﻣﺼﺪق ﻣﻈﻠﻮم زﻳﺴﺖ و ﻣﻈﻠﻮم وﻓﺎت آﺮد ،در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت از هﻤﻪ ﺳﻮ ﺑﻪ او ﻇﻠﻢ ﺷﺪ و
او ﺗﺤﻤﻞ آﺮد .ﻣﺼﺪق زﻧﺪﻩ و ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ آﻪ هﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﺪﻳﻮن ﻣﺼﺪق اﻧﺪ ،اﻓﺰود:
اﻳﻦ آﻪ اﻣﺮوز روزاﻧﻪ  ١٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر درﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ دارﻳﻢ ،ﻣﺮهﻮن ﺗﻼشهﺎی ﻣﺼﺪق اﺳﺖ.
وی از ﺗﺴﺎوی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ,ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ,ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری,
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت و ﺗﻌﺎﻣﻞ ,دﻓﺎع از دﻣﻮآﺮاﺳﯽ ,اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ و ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ ,ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و
اﺳﺘﺜﻤﺎر و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﺣﺮآﺖ دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻳﺎد آﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﺪق ،ﻧﻮﻩ دآﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻗﻠﻌﻪ اﺣﻤﺪ ﺁﺑﺎد ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺁن ﻣﺮﺣﻮم از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزﺳﺎزی اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺁﻏﺎز
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪوارم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
هﻴﺎت اﻣﻨﺎی ﻗﻠﻌﻪ اﺣﻤﺪﺁﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را دارد و اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ آﻤﻚ
هﻤﮕﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ آﺎر را اﻧﺠﺎم دهﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻔﺮای ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﻳﺪار از اﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ آﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺁﺑﺮوﻣﻨﺪی ﻧﺪارﻳﻢ ،اﻳﻦ آﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش" اﻳﻠﻨﺎ" ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻴﻼد دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ آﻪ هﻤﭽﻮن ﺳﺎلهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺎﻣﻮران ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﻴﺮهﺎی رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ اﺣﻤﺪ ﺁﺑﺎد را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﻤﻊ آﺜﻴﺮی از دوﺳﺘﺪاران دآﺘﺮ ﻣﺼﺪق و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺬهﺒﯽ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ اهﺪای
ﺷﺎﺧﻪهﺎی ﮔﻞ ﺑﺮ ﻣﺰار وی ﺑﻪ ﺁن ﻣﺮﺣﻮم ادای اﺣﺘﺮام آﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻌﺮهﺎﻳﯽ در ﻣﺪح ﻣﺼﺪق ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود اﻳﺮان و ﺷﻌﺎر درود ﺑﺮ ﻣﺼﺪق ﭘﺎﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺖ.

