
 !به یاد آن که تابنده بود

، دیذى کَ چَ ػزض کٌن؟ ثب چؼن ثٌذ کَ ًوی ػْد دیذ؛ ثِتز ثگْین اس ًشدیک ػٌیذهغ، دهزخْاثیذٍ اّلیي ثبر کَ دیذهغ

ثز کق كلشی آهجْالًظی هلزّع ثب پتْیی طزثبسی ثْد کَ تدِیشات ػوت آى را ثزداػتَ ثْدًذ ثزای اًتوبل سًذاًیبى اس 

ثَ سًذاى اّیي اس آى اطتلبدٍ هی کزدًذ تب « ػِزثبًی سهبى ػبٍ- کویتَ هؼتزک طبّاک»ُوبى ! «تْزیذ»طلْل ُبی سًذاى 

 .ثب ؿلظ اًذاس خلت تْخَ ًکٌذ

هْهغ طْار ػذى هأهْر ثـل دطت راًٌذٍ ثب تسکن ّ تِذیذ ثَ هب كِوبًذٍ ثْد کَ زن ًذاریذ ثب ًلز پِلْیی کْچکتزیي ززكی 

ثشًیذ، الجتَ هب ُن در آى ػزایظ خزأت ًوی کزدین ًُُغن ثکؼین، اهب پض اس هذتی ًلز هدبّر هي ثَ هصذ ػٌبطبیی ّ پیبم 

! دادى ثَ ثویَ، ثَ ثِبًَ کوزدرد ػذیذ ّ تٌگی خب خغبة ثَ هأهْر اعالػبت طخٌی ثَ سثبى آّرد کَ ػٌبختوغ

َ ای ُهزُهزی کزدم کَ دکتز ُن هزا ػٌبخت ّ ثب اطتلبدٍ اس طز ّ صذای ثیزّى  هي ُن خزأتی کزدٍ ّ دهبیوی ثؼذ ثَ ثِبً

 طبل کْچکتز ثْد خدبلت کؼیذم ۱۶هبػیي ّ ثْم هبػیي ُب تجبدل اعالػبتی كزدین، ّضؼیت اّ را کَ دیذم، اس خْدم کَ 

 . ّ رّزیَ گزكتن

ثزای ًخظتیي ثبر ثْد کَ هب را، کَ پض اس هذتی كِویذم چِبر ًلزین، ثؼذ اس پٌح هبٍ تسول طلْل اًلزادی، ثزای هالهبت اس 

دّ ًلز دیگز را کَ ثؼذًا ػٌبختن؛ یکی دکتز پبرطب هتخصص . پؼت ػیؼَ ثب خبًْادٍ ثَ سًذاى اّیي هی ثزدًذ ّ ثزگزداًذًذ

ّخزاذ هـش ّ اػصبة ثْد کَ در ارتجبط ثب گزٍّ ُبی چپ دطتگیز ػذٍ ثْد ّ پض اس هذتی اس اّ ثَ ػٌْاى پشػک 

ثِذاری سًذاى هدبًًب اطتلبدٍ کزدًذ ّثؼذُب ثَ خبعز تخصصغ، ثَ درخْاطت خبًن کزّثی کَ هذیزیت ظبُزًا ثیوبرطتبى 

. خبتن االًجیبء را ثزػِذٍ داػت ثَ آًدب اًتوبل دادًذ

هجال ُیچ ػٌبختی اس ُن ًذاػتین، ظبُزا اّ ًیش اس ثـل . در ثِذاری اّیي ثْد کَ ُوزاُی اع در آهجْالًض را یبدآّر ػذ

ثَ ُززبل ػخصیت . دطتی اع هٌِذص ػشت اهلل طسبثی در آهجْالًض هخلیبًَ ُْیت دکتز تبثٌذٍ ّ ثٌذٍ را دریبكتَ ثْد

 .ّاالیی داػت ّ ُزگبٍ ُزکذام اس خوغ هب کبرهبى ثَ ثِذاری سًذاى هی کؼیذ ًِبیت رطیذگی ّ هسّجت را هی کزد

در ُوبى هذت سًذاى . دکتز تبثٌذٍ را پض اس ُؼت هبٍ ثَ دلیل کوزدرد طخت ّ ضؼق ػذیذ ًبػی اس ِکجز طي آساد کزدًذ

. ثْد کَ ُوظز ّكبدار خْد را اس دطت داد، گْیب ٌُگبم تللي ثَ دكتز سًذاى ثزای کظت اعالع اسزبل دکتز طکتَ کزدٍ ثْد

ثؼذ اس آسادی اس ُوظزم ػٌیذم کَ دّ طَ ُلتَ پیغ اس آى، ثَ دلیل دیظک کوزػذیذ دکتز، خبًن کوزثٌذی عجی تِیَ کزدٍ 

ثْد تب ثَ ایؼبى ثزطبًٌذ، ّلی اس سخن سثبى هأهْر تسْیل گیزًذٍ کَ گلتَ ثْد؛ آهبتْى هذ خْخَ ػذٍ، ایي کوزثٌذ ثزایغ 

 . طخت ثَ گزیَ اكتبدٍ ثْد! گؼبد اطت

خغبة ثَ رییض خوِْر ّهت آهبی ُبػوی ركظٌدبًی «  اهضبیی۹۰» ًلزی کَ ثَ دلیل اهضبی ًبهَ هؼِْر ثَ ۲۵اس 

دطتگیز ػذٍ ثْدًذ، كوظ ًَ ًلز را کَ ػضْ ًِضت آسادی ایزاى ّ خوؼیت دكبع اس آسادی ّ زبکویت هلت ثْد هسبکوَ ّ 

 .ثَ دّطبل سًذاى هسکْم ّ ثویَ را ثَ تذریح پض اس ػالم ّ اخذ تؼِذ ػذم كؼبلیت ثَ تذریح آساد کزدًذ

َ اًذ؟   ثؼذ اس یک طبلی کَ ثَ ثٌذ ػوْهی هٌتول ػذین، سًذاًیبى ػبدی هی گلتٌذ ثبثب ایي پیزهزدُب را دیگَ ثزای چی گزكت

َ اًذ؛ دکتز ۴۸هِي آى سهبى   طبلَ خْاى تزیي ػضْ خوؼی هسظْة هی ػذم کَ ایٌک چِبر تي اس آًبى ثَ دیبر ثبهی ػتبكت

اردالى ّسیز دارایی دّلت هْهت، دکتز داّراى اطتبًذار گیالى ّ هبسًذراى، هٌِذص هّْزذ دثیزکل زشة ایزاى ّ سریٌَ 

چِبر تي ثبهیوبًذٍ کَ ُوچٌبى ًگِجبى آسادی ّ زوْم هلت اًذ؛ هٌِذص صجبؿیبى . ثبف ػضْ ػْرای هزکشی خوؼیت

دکتز رضب صذر ّسیز . ّسیز کؼْر، هٌِذص تْطلی ّ هٌصْریبى ػِزدار ّ هؼبّى ػِزداری دّلت هْهت ثْدًذ



ُوچٌیي دکتز . ثبسرگبًی دّلت هْهت را پض اس ػالم ّ ػکٌدَ ثب دطتجٌذ هپبًی ّ هصبزجَ تسویلی هجال آساد کزدٍ ثْدًذ

 . ثٌی اطذی هؼبّى ًخظت ّسیز ّ دکتز ثِجِبًی هظئْل اًتؼبرات خوؼیت کَ ثیغ اس ُوَ ػکٌدَ ػذٍ ثْد

پض اس آسادی اس سًذاى، ثب تؼذادی اس آى خوغ هزاری ُلتگی در خبًَ دکتز تبثٌذٍ، کَ پض اس درگذػت ُوظزع تٌِب در 

خبًَ کْچَ اًذیؼَ خیبثبى كزذ خٌْثی سًذگی هی کزد ّ خبیی دًح ثْد، گذاػتَ ثْدین ّ ثَ یبد آى ایبم اًض گپی هی سدین ّ 

تجبدل خجز ّ تسلیلی هی کزدین، خذا رزوت کٌذ آى هزد را کَ چَ هتْاضؼبًَ ّ هِزثبًبًَ ثزای ُوَ چبی هی ریخت ّ 

ثب ثزادر کْچکتزع دکتز آسادٍ ًیش کَ ًبم كبهیلغ هتلبّت ثْد، ارتجبعی خبًْادگی اس عزین ُوظزاًوبى . پذیزایی هی کزد

 .داػتین کَ اّ ًیش رادهزدی ثشرگْار ثْد

 ۲۵چٌذ هبُی ًگذػتَ ثْد کَ پض اس درگذػت هغت دراّیغ گٌبثبدی، اصزار پیزّاى را ثزای پذیزع خبًؼیٌی اّ کَ اس 

هجال اس خْد ایؼبى ػٌیذٍ ثْدم کَ . طبلگی تْطظ پذرع ّارد ػزضَ ػزكبى ػذٍ ثْد، در خوغ دّطتبى ُن ثٌذ هغزذ کزد

ُویي درخْاطت اس ایؼبى ػذٍ ثْد ّلی  (هززْم هسوذ زظي ثیچبرٍ ثیذختی هلوت ثَ صبلر ػلیؼبٍ)پض اس كْت پذر 

ثزًّذ کَ هتأطلبًَ پض اس کْتَ هذتی  (پشػک)هتْاضؼبًَ اس آًِب خْاطتَ ثْد طزاؽ ثزادر ثشرگتزع دکتززظیي تبثٌذٍ 

زبج )هغت خذیذ هلوت ثَ رضبػلیؼبٍ رزلت کزد، دّهیي ثبر کَ طزاؿغ آهذٍ ثْدًذ ثَ ثِبًَ کِْلت، ثزادرسادٍ خْاًغ 

اهب دطت اخل پض اس هذت کْتبُی هغت تبسٍ . را تْصیَ کزد کَ اهیذ ثیؼتزی ثَ دّام ّ ثوبی اّ هی ركت (ػلی تبثٌذٍ

رُجزی كکزی آًبى را ثب صذاهت ّ پبیوزدی ّ ثب تدزثیبت هسجْة ػلیؼبٍ را ُن ثَ طزای اثذ ثزد ّ ایي ثبر ثَ ًبچبر 

. خذهت ثَ خلن ّ عبػت رّة داػت ثز دّع ُوت ّاالی خْیغ گزكتدر   کَگزاًوذری

اّیغ کَ هؼوْال دّر اس طیبطت ُظتٌذ، ثزای ًظبم ّالیت هغلوَ رص خوؼیتی اس دأزضْر چٌیي هجبرس آسادیخْاُی در ر

 ّ دطتگیزی یبراى ّ طزکْة هؼتزضبًؼبى ػتبة ّ  ُبآًبى ثب تخزیت زظیٌیَ كویَ ثظی گزاى آهذ ّ اس ایي رّی كؼبر ثز

تزیي  آهیش هبًًْی خبرج ًؼذ ّ تْاًظت در زظبص هظبلوتػیٍْ زبل هززْم تبثٌذٍ ُزگش اس  ػذت هضبػق گزكت، ثب ایي

ّارطتَ هزدی اس تجبر ثبر دگز دریؾ ّ اكظْص کَ  .لسظبت کؼتی عْكبى سدٍ آى عزیوَ را ثَ طبزل طالهت ُذایت کٌذ

آسادگبى آگبٍ ّعي ّ هجبرساى ًظتٍْ طزسهیٌوبى ثَ دیبر زن ػتبكت ّ یبراى ّ ػبگزداًغ را در زظزت زضْرع ثبهی 

. گذاػت

 ّکیل هذاكغ سًذگی دکتز ًْرػلی تبثٌذٍ ثب تبریخ طیبطی هؼبصز ایزاى گزٍ خْردٍ اطت؛ اّ اس پیزّاى راٍ هصذم،

، اس خولَ رّزبًیًْی هثل آیت اهلل پظٌذیذٍ ّ آیت اهلل عبُزی اصلِبًی، ّ دّراى اطتجذاد طلغٌتیرایگبى سًذاًیبى طیبطی 

كؼبل زوْم ثْد، دارای دکتزای زوْم اس داًؼگبٍ پبریض ّ  ّکیل هذاكغ هٌِذص اهیزاًتظبم دّراى اطتجذاد كوبُتی  درًیش

 در پظت هؼبًّت ّسارت ارػبد، هؼبًّت دادگظتزی ّ  اس ُوکبراى دّلت هْهت هٌِذص هِذی ثبسرگبىد ّّةثؼز 

َ ػوبر هی ركت  .هذیزیت طبسهبى زح ّ سیبرت ث

ثَ طِن خْد كوذاى آى رادهزد ػبرف ّ آسادٍ را ثَ هلت ایزاى ّ دراّیغ گٌبثبدی تظلیت هی گْین ّ اس خذای رزوبى ثزای 

آى یبر طلز کزدٍ هـلزت ّ رزوت ّ ثزای خبًْادٍ ، خْیؼبى، دّطتبى ّ پیزّاًغ طالهت ّ آراهغ ّ پیزّی اس اػوبل 

. صبلر اّ را علت هی کٌن

اس هیبى هؤهٌیي هزداًی ثَ آًچَ ثب خذای خْیغ ػِذ ثظتَ ثْدًذ صبدهبًَ ػول کزدًذ، اس هیبى ایؼبى ثزخی 

َ اًذ ّ ثزخی در اًتظبرًذ، ایٌبى ػِذ خذا را ثب ُیچ چیش هجبدلَ ًکزدًذ  طْرٍ ازشاة )ّكب کزدٍ ّ اس دًیب ركت

(.۲۳آیَ   

 ۲۰۱۹ دطبهجز ۲۹ هغبثن ۱۳۹۸ُؼتن دیوبٍ 

 ػجذالؼلی ثبسرگبى


