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ﺳﻼم و درود :ﺳﻮاﻟﻢ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر دﮐﺘﺮ
داوری ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری را ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و دﯾﺎﻟﻮﮔﻬﺎ را داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﮐﺮده اﯾﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ در ﺷﻬﺎدت ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ رخ داده )ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺎدت ﺣﺠﺠﯽ و
ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ( از اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺶ رﺳﻤﯽ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ درﺑﺎره
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ و ﻋﻠﯽ ای ﺣﺎل ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ و ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ در ﺷﻬﺎدت داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺨﺮی زاده ﻓﺎرغ از ﻧﮕﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم دﮐﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﯿﺎم ﯾﺎ واﮐﻨﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮگ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎد آن داﻧﺸﻤﻨﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺨﺮی زاده ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ﻓﯿﺰﯾﮏ آﯾﺎ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺼﺪ و ﻏﺮض ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮدن ﺟﻨﺎب داوری اذﻋﺎن دارم و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﯾﺸﺎﻧﻢ دﻧﺒﺎل واﻗﻊ
ﻗﻀﯿﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر دﮐﺘﺮ وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻋﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻘﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ.
ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻬﯿﺪ ﻓﺨﺮیزاده ﺟﺎی ﺳﺆال ،ﺑﯿﺴﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ

ً
ﺻﺮﻓﺎ وﺟﻪ
ﺟﻬﺖ وﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﺸﺎن وارد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ

ً
ﺑﻌﻀﺎ
ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه و اﻣﺜﺎل ﺑﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺆال ﻫﺴﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ
در اﯾﻦ اﻣﻮر وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را وﺟﻬﯽ از ﺗﻔﮑﺮ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

