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 ۱۹/۱۲/۲۰۱۹          مسعود فارانی

 اظهار امتنان
 

  ر داکت چند روز قبل از برکت دو شخصیت عزیز ومحترم هریک 
سه جلدی   کتاب    انجنیر قیس کبیر  و جناب دیپلوم  صاحب نعیم اسد  

زندگی سیاسی شهید محمد  » تحت عنوان را  ارزشمندیوزین و
با  دریافت نمودم که برایم بسیار گرامی و « داؤد از آغاز تا انجام

  دانشمند و معتبر که از زحمات اثر گرانبها این   .است ارزش
نشر و تدوین  ،خلق سید عبدهللا کاظم داکتر  جناب  کشور   محبوب 

روشن ساختن چشمانم به  ،  چشمانم را روشن ساختواقعا ًشده است  
چنین اثری م .  پیدا نمود  در زمان حیاتگمشده خود رااین معنی که  

 برای  کهیدار شد دپای ستاره کشورم همچون   فضایدر ارزشمند 
، و راویان حقایق، جوانان جستجو گر نگر ژرف  ارانتاریخ نگ

  ، آشناسازندیشان داشته هاحقایق  ا ش دارند تا جامعه را بتال سالمت گویی روایات  بهجامعه ء  وترقی اعتال که برای  شمندندیا
  وسعتچنین با تاکنون که  میباشدما کشور  یتاریخ حقایق ای یک دورهاز ینه ئآاین اثر مؤثر است.  ویک اثر خاص این کتاب 

   .بودشده ن نوشته  ودقت
  

بیگانگی با ضعف ها وقوت های   پس   . بشناسدنیک تا قوت ها و ضعف هایش را  مند استنیاز  هعماجهر   دون شکب از آنجایکه 
با شناخت دقیق ضعف ها وقوت هاست   را از پویایی وتکامل باز میدارد. ازینرو امعوج ،وچه در حال ها گذشته  در چه  خودی

 .  دنر دامی  ام بر گترقی  روبه مردم آنو  امعوجکه 
  است که  آگاه و متجرباندیشمندان  احصل خدماتمبالتردید آید  بدست می که و معتبر دقیق  شناسایی ه هر خصیص مبتنی برین
جامعه  فقط  هرچیز    از   یشتر ب  ، چنین اشخاص  در نزد .  دنگیر می  کار  دقت الزم    از   ،  در تشخیص حقایق  یاجتماع  ولیتئبا درک مس
تا حقایق را   کنند وخواسته های خود را در برابر حقایق قربانی می سلیقه هاحتی چنین بزرگان  ،د می گیر قرار  تقدمومردم در 

ی  وبد ی ها نیکدر تشخص که  در اختیار دارند را خلق چنین اثری توانایی با ارادۀ قوی  منورین  . سالم دسته بندی کرده باشند
بر   یک شده کتف اسناد جمع آوری  برویت ارم که  کنند حتم دمی در آفرینش آن اقدام که را  هر اثری  و  شدهار تزلزل دچکمتر  ها 

چنین ینۀ ئدر آ پس .سازندمی برجسته  صحت وسُقم موضوع را آنچه که استاست که   و تفحص، تتبع قیق تحقیق و تدمبنای 
 ند. آور  می  بدست را  الزمآگاهی   قوت ها وضعف هایشان از مردم   است که   می لتتبع وتفحص س، قیق دتحقیق و ت

 
پذیر  تغییر شرایط به نسبت  ، آن دثحوا واریخ این امر مرتبط به زمان وت  بخصوص. ساده نیست ، کار در هر حالت این کار  

  کند  تدوین  اثری را  دوباره  تحقیق وتتبعمتکی بر در شرایط کنونی   گذشته چند قرنتاریخ از بطور مثال اگر کسی بخواهد . است
را در قید   شاهدان عینی از قضایا ،اثر چنین  چراکهر است ساده تاز اوضاع واحوال معاصر نویسی تاریخ کارش به اندازه ای 

منور اصرین مع با است بلکهصحیح وناصحیح مقابل اسناد انبوه با مورخ در تاریخ نویسی معاصر نه تنها  اماد نندار  حیات
نیک وبد  واز  ندشتدا عینی حضور  وع حوادثدر وقهمچون  شاهدان  جامعه قید حیات اند و در در   الحمد هلل  هنوز  که  محترم و

دربرابر  کهبخرچ دهد چون  قتد بیشتر وقایع  معاصر در ارزیابی وادار میسازد تا  را  متعهد  مورخ این امر   پس ، ندا  آگاهقضایا 
چنین ازینرو  ، می گیردقرار نیز معاصرین  باشد مورد قبولتدوین شده دقیق  اثر که هرقدر و است جوابگو نیز آگاهان معاصر 

 بدست می آورد. را  خاص  و اعتبار  ارزشاثری 
واز جانب  گذردب انه فراز ر سهفتخوان رستم از  تا ددار می  مورخ را وا ،قدیمه ییخ نویستار به نسبت  معاصر  ینویستاریخ 

   .  تاریخ بدوزد بدرختبا پیکان حقایق حیله گر را دیگر شغادان 
 

 سندهنوی  ب وبغضحُ به    متکی  هابیشترآنمتاسفانه    وند  نک  روج میخها    سلیقهانبوه  ی  ر امجکه از      بمیان می آیندقات اثار  بسیاری او
 د.  ننمی توانکرده جامعه را فراهم  ع  انقا  ،بوده انش گان 

ید را سیاه وسیاه را سفید  تا سف ند نیز سخت فعال ا دستهای شیطانی استعماری هادار درچنین گیرو فراموش نشود که همچنان 
نحصر به  و معقب مانی را محتوم هر کنند که  مردم فکر ساخته ،  ضعف و تخدیر  گرفتار  را  بیشتر مردم وجامعه  که جلوه دهند 

 . زهر کشنده است منحیثبرای جامعه چنین تفکر ایجاد که  محاسبه کنندسرنوشت خود 
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که   سبب می شود را  اجتماعی  ءالخ بذات خود  د نتوان نمیداده انعکاس  ( آنچه که است)را قوت وضعف های ماکه وقایع  و  آثار 
قلمدارانی    آن    محصولاین خالء      . مردم وملتنه از    تشخیص دادقشر از تحصیل کرداگان  اجتماعی  ضعف    میتوان  رای  چنین خال

ص  تشخ که ء گرده اند ، بخود نیز جفا انیشدر کنار سهل انگاریها ی گروه چنینرا انجام نداده اند.  دقیقی زمینه کاری است که در 
در   گویا  مردم که معنی این به   اندازندرا بگردن مردم می خود   مسئولیت  ندانستهاین گروه   ، داده ومیدهندسلیم را نیز از دست 

اشخاص  ین . چنکنند  مذمت میملت را حتی و   قلمداد نموده بی سواد وبیخبر از همه چیز مردم را  ، وبا کلمات واهی. انداشتباه 
 . راملت خاموش   ملیونی مردم جمهور هم ونه   نه خود را شناخته اند متاسفانه 

  
در واقع    شخاصا، این  مؤثری را انجام می دهنداقدام  چنین    کاظمسید عبدهللا  داکتر  استاد  همچون  با درایت و مسئولیت    کسانیکه   

 به پـُر کردن  که شده با عث   شناخت دقیق چنین  ،   راخود اند که هم خود را شناخته اند وهم مردم آگاهانی از جمله ای آن 
البته چنین  .برای اعتالی کشور رقم بزننددیدی را جفصل خود ر ارزشمند ومرغوب ااث تا با د ن نمایجدی اقدام یاد شده  ءخال

خواهند  اندیشمندان  بدون شک ن چنین بزرگا . قلیل واندک اندبیشمار و وافر شخصیت های خبرگان در انبود تحصیل کردگان 
ایای ضعف  از قضمردم را و  خواهند داد سوق آگاهانه  است ایشان موجود که در ذات جامعه را بطرف قوت و سالمتی که  بود

با  را ها خواستن  یعنی  . برویت اسناد به ثبوت رسانیده اندخود ارادیت مردم را  چراکه   خواهند ساخت،و قوت ایشان اگاه 
دیگر  ارزشمند در کنار اثار است که  سید عبدهللا کاظم داکتریکی از بزرگان معاصر ما جناب . برجسته نموده اند ها توانستن

ان یک افغاداء نموده است. من منحیث  و ملت  در برابر جامعه  را  خود    وظیفه ایبیشتر ایشان    و ماندگار   پایا  ،  باقیاین اثر با  شان  
 . م دار شکران  واظهار امتنان  در راه وطن  ایشانخدمات از صمیمانه 
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