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 به نام خداوند جان آفرين
 حکيم سخن در زبان آفرين

  

 با اينهمه ابهت پاييزان
  که برگ وار فرو ريزندآن سان

 ياران به صحن غمزده ی باغ
 هنگامه ای است تماشايی
 وانگه چه اضطراب غريبی

  
 اسطوره وار به ياد می آميزند

 پروازشان به اوج
 تا بيکرانه جاويدان

 تا آسمان آبی مينايی 
 
 )بخشی از يکی از اشعار خودم(

 

تفاقی بس سترگ و تاسف بار بوقوع پيوسته با عرض سالم خدمت حاضران در جلسه، چند سالی است که ا 

سالهايی که چون دود و بخار و ابر و مه و دم به شتاب رفته است ولی اندوهی بس ژرف بر دلها باقی . است

 .گذارده است

سالها پيش در دوران جوانی و دانش آموزی، آوازه ی حرکت های آزاديخواهانه و مردمی رادمردی به نام دکتر 

و هر گام او در حکومت ) در باختر امروز، يادش به خير دکتر حسين فاطمی(يدم و می خواندم صديقی را می شن

 .ملی را مدد به پيشرفت راه پيروزی بر ستمکاری و برهه ای از درخشش تاريخ معاصر ايران می دانستم



اهی که ولی سپس در معيت يکی از خادمان ملت و مبارزان راه آزادی، همسرم شادروان محمد حسن خرمش

ارادتی به آن يار ديرين دکتر مصدق و آزادمردان داشت چند بار به مناسبت هايی به ديدار آن رادمرد شريف، 

هر بار ديدار ايشان در من جاذبه و نيرويی از بلند انديشی، مردم دوستی، اخالق، . زنده ياد دکتر صديقی نائل شدم

ذارد و با خود می انديشيدم، اينگونه رادمردان هستند که فخامت طبع و آرايش خيال و شکوه آرمانی باقی می گ

در اوج آسمان عزت چون شهابی فروزان می درخشند و پرتو درخشانی چون آفتاب تابان بر زيستگاه خود و بر 

 .صحنه زندگی مردم می افشانند

 فت کس واقف ما نيست که از ديده چها ر              تا رفت مرا از نظر آن نور جهان بين

با قصد خدمت . و حضور او و امثال او در عرصه اجتماع يک اتفاق خلقتی و در تداوم عشق خدايی به انسان بود

می گفت » جان«به مخاطب . آمد و با اراده ای فروزان به مردم، سربلند زيستن، آزاده و سرافراز بودن را آموخت

 .جاودانه بسته بود تا آنکه به جانان پيوستو اين کالم را از جان ادا می کرد و با جان آفرين ميثاقی 

جلسه بزرگداشت عزيزی از . با عرض تکريم و ارادت مجدد خدمت بزرگوارانی که در اين جلسه حضور دارند 

من در اينجا صرفًا نه . دست رفته، انسانی واال، دلسوز جامعه، فرزانه و مقاوم در پيگيری اهداف بزرگ انسانی

بلکه بر اساس مسئوليت جمعی با آموزشهای آن رادمرد بزرگ در سازمان محترم به صفت و انگيزه شخصی 

ولی انگيزه هر چه باشد، با عشق . جبهه ملی ايران، آينه وار بر اندوه و تاثر جمع گرامی حاضر، حضور يافته ام

کتب واال عشق به انسانی خدايی، عشق به آزاديخواهی و وطن دوستی و عشق به آرمان خواهی در م. آمده ام

 .و پيشرفت آن در عرصه جهانی بوده و هست) به بيان دکتر مصدق ( مردمی که انگيزه شان سعادت ملت ايران 

سالهايی چند گذشت که غمی بزرگ بر دل و جان دوستان و ياران ما سايه افکند و مردی بزرگ با تدين و تقوی 

 -ان اکرمکم عنداهللا اتقيکم : ست، چنانکه خداوند فرمايد که نزد باريتعالی دارای کرامت و جايگاه وااليی ا–

زنده ياد دکتر صديقی مردی که با پايمردی عزم پايداری در راه . شيفته ميهن و سرافرازی وطن را از دست داديم 

گذاشت و سختکوشانه مسير آزادی طلبی و تالش در جهت حفظ منافع جامعه و آرمان گرايی را با همه توان طی 

 . با تمام فراز و فرودها به توانايی بر ستيغ قله رفيع بلند انديشی و اوج فضای خردورزی دست يافتکرد و

می افروخت و می آموخت و در روند نيک انديشی . او با هر چه توان بود می انديشيد، می گفت و می نوشت

ه به او می پيوستند و سران و جوانان مشتاقانه به جهت اعتالی آگاهی به دانش و خرد، مشتاقان. اثرگذار بود

در زمان حکومت ملی بدليل . بزرگان خردمند جبهه ملی با همفکری او، فرزانه وار ارائه ی طريق می نمودند

شهامت، راستگويی، درست انديشی و مبارزه با ستم شاهی بارها به زندان های سياسی، اين جايگاه خردمندان و 

 .غم رفتن او جانکاه بود. دانه خود عدول نکردظلم ستيزان افتاد و هرگز از راه بخر

  آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت          بر شمع نرفت از گذر آتش دل، دوش

من با دريغ و دردگويی و همسويی با سوگ سترگ خانواده ارجمند صديقی و همسر محترم و شريف آن بزرگ 

 برای آن شادروان و تسال به گراميان خانواده، تبيين مرد تاريخ و فرزندان برومند ايشان با آمرزش خواهی

تهنيتی نيز برای آنان دارم که اين مهم، پيام بنده و اين جمع مبنی بر لزوم اعزاز بزرگی، شيفتگی و عاشقانه 



زيستن و کار کردن زنده ياد دکتر صديقی است، که هرگز آثار گرانقدر اين شخصيت گرامی زوال و تاريکی ندارد 

 .ينده ای دور نيز نام و کردار آن شخصيت واال در تاريخ سياسی کشور ما به وضوح خواهد درخشيدو تا آ

من نمی توانم اين حقيقت را باز نگويم که همفکری و هم قدمی همسرم مرحوم حسن خرمشاهی و تبيين انديشه 

تاثير نافذی داشته و به ) در حوزه ها و کميته ها(های افرادی چون دکتر صديقی توسط ايشان در من و ديگران 

پايداری در اهداف ياران می افزود و اين که هر دوی آن رادمردان در اعتالی اهداف انسانی و عدالت خواهی 

 )البته هر کدام در مقام خاص خود. (تالش پيگيری داشتند

 :در پايان تکميل شعر فردوسی بزرگ را قرائت می کنم

 ز داد اينهمه بانگ و فرياد چيست          اگر مرگ داد است، بيداد چيست 

  بسوزد عجب نيست زو سوختن                      اگر آتشی گاه افروختن

  ندارد ز برنا و فرتوت باک               دم مرگ چون آتش هولناک

  بر اسب قضا گر کشد مرگ تنگ         در اين جای رفتن نه جای درنگ
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 عضو هيات رئيسه شورای مرکزی جبهه ملی ايران

 

 


