
 

 جاودانھ كھ ھرگز نخواھد مرد ییادبود مرد
 چھاردھم اسپند سالگرد دكتر محمد مصدق

 

چرا مردم ایران اینھمھ مصدق را دوست دارند، بھ راه و روش کشورداری او ایمان دارند و بھ راھبرد تعریف شده او امید 
گذشت او، در حسرت دموکراسی، مردم او را نمادي افسانھ اي از بستھ اند. ھنوز پس از گذشت پنجاه و دو سال از در

مردمساالری، حقوق بشر و تعھد خدمت بھ مردم میشناسند، و او را سرمشقي براي دولتمداران دلخواه خود مي شمارند. 
ا دار شد، بافسانھ مصدق افسانھ یك قھرمان ملي است كھ در دوران سردرگمي و از خودباختگي و ناامیدي ملت ایران پدی

نیرومندترین استثمارگر جھان براي حقوق ملت مبارزه كرد و با سربلندي پیروزمند شد. او براي نخستین بار دموكراسي 
 .را در ایران برقرار كرد و مزه شیرین آزادي را بھ مردم چشاند

ھ است كھ یاد آن مانند یك این مبارزه و پیروزي ملي، و این دموكراسي كوتاه مدت، در ذھن ما افسانھ شده، و شش دھ
گنجینھ ملي از دل بھ دل و نسل بھ نسل انتقال یافتھ است. مصدق ھرگز نمرده و جاي ستایش از او در صفحھ ُمردگان 
نیست. آنان کھ در سالروز مصدق برای او آگھی تسلیت مینویسند جایگاه او را در تاریخ نمبدانند. مصدق در دل ھمھ مردم 

 .و زنده و پویاستایران مانند یك آرز
نسل جوان ما كھ تشنھ خویشتن شناسي است باید بھتر مصدق را بشناسد، كھ او كیست و چرا اینقدر محبوب بوده و ھست. 
اگر مصدق را بشناسد، معنای ایراني بودن خود را خواھند شناخت. نسل جوان باید بداند كھ مصدق روزي میھنش را از 

استبداد و وابستگي اقتصادي و سیاسي بیرون كشید و بلندای قامت ایران خمیده را ژرفاي تباھي و ناامیدي ناشي از 
  .برافراشت تا جھان او را ببیند. جھان او را دید و ُكرنش كرد

رفاه اقتصادي مي خواھد، فرصت برابر و مناسب  نسل جوان امروز ما مي داند چھ مي خواھد: استقالل سیاسي مي خواھد،
اي خود میخواھد، آزادي مدني میخواھد و سربلندي بر پایھ شایستگي خود میخواھد. براي یافتن راه براي رشد استعدادھ

رسیدن بھ این ھدفھا باید بھ شناخت بھتر مصدق بپردازد. نسل جوان ما كھ آینده ساز ایران است باید بداند كھ این اندیشھ ھا 
ر جھان و تاریخ كوشیده اند كھ اندیشھ ھاي آزادیخواھانھ را ھمیشھ منفور دیكتاتورھا بوده و ھمھ دیكتاتورھا در سراس

  .سركوب كنند و خاموش نگھ دارند
نسل جوان ما در جستجوي ھویت ملي راستین خود تشنھ آگاھي است، آگاھي از اینكھ او كیست و اینكھ او چھ باید باشد. او 

و دروغ ھا و خشونت ھا و بیرحمي ھا بیزار و گریزان  بھ دنبال بھتر بودن میگردد و از بدیھا و پلیدي ھا و نادرستي ھا
است. او بھ دنبال سرمشق دلخواه و آرماني خود میگردد؛ و این سرمشق را كورش بزرگ براي او آفرید و مصدق بزرگ 
باززنده سازي كرد. سرمشق آزادي و آزادگي، سرمشق راستي و درستي، سرمشق مردمساالری و احترام بھ راي و اراده 

 .م و سرمشق حقوق برابر براي ھمھ، و رفاهمرد
براي این سرمشقھا كھ آینده ساز ما میباشد، نیازي بھ نگرش و جستجو در سرزمین ھاي دوردست نیست. ما خود سرمشق 
ھایي داریم كھ در جھان كم نظیر ھستند و مي توان بھ آنھا افتخار كرد. ما ھویت ملي خود را باید در خود بجوییم و ایراني 

ودن خود را یك امتیاز بدانیم، زیرا ما شھروند یک کشور بزرگ و یك ملت بزرگ ھستیم. ما باید قلب ھایمان را از ب
سرافكندگي ھاي چھار دھھ گذشتھ و سده ھاي گذشتھ تھي كنیم، و بھ آینده اي درخشان و پرعظمت در سایھ آزادي، 

اي دستیابي بھ آرمانھاي خود استوار ایستاده ایم حتي اگر دموكراسي و عدالت اجتماعي بنگریم. ما ملت بزرگ ایران بر
 .آسمان كوتاھتر از قامت ما شود؛ و با پشتوانھ اي چون كورش بزرگ و مصدق بزرگ، شكست ناپذیریم
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