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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم اﺳﺘﺎد ﺟﺎن ،ﺧﺪا ﻗﻮت! اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰم ،در اﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﻄﯿﺮ
ﻣﺠﺎزی و در اﯾﻦ ﺳﯿﻄﺮه ی ﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺎدﯾﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪه ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻧﻮﺟﻮان  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ی اﯾﺬه ای ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی از ﺳﻮﺧﺘﻦ و درد و آﺗﺶ ﻧﻬﺮاﺳﺪ و ﭘﺮواﻧﻪ وار ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت دو اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دل آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ و از ﻗﻀﺎ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰی ،ﺷﻬﯿﺪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ!؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی دﺳﺖ ﺧﺪا ﺷﻮد .اﺳﺘﺎدﺟﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮔﺎم دوم
اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺠﺠﯽ اﻧﺪ! اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ی ﺷﻤﺎ در
ذﻫﻨﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اﻣﺜﺎل ﺣﺠﺠﯽ ﻫﺎ و ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻫﺎ و ﻋﻠﯽ ﻟﻨﺪی ﻫﺎی
ﻣﺎ را از روزﻣﺮﮔﯽ و ﺧﻮاب ﮔﺮان ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﯾﺜﺎر
اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻨﺪه را ﺣﯿﺮان و ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮده ﻫﺴﺖ!
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :اﯾﻦ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪﷲ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﺮت روح اﷲ »رﺿﻮاناﷲﺗﻌﺎﻟﯽﻋﻠﯿﻪ« ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ،ﻣﺎ اﻣﺮوز آن را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺎت ﻋﺎﻟﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ و
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮری در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﻮاع
ﭘﻮﭼﯽﻫﺎ و اﮐﻨﻮنزدﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﭘﯿﺮان .و ﺷﻬﯿﺪ ﻟﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۵۷ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺑﻌﺎد ﭘﻨﻬﺎن او ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﻣﺪه .آری! اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ در وﺟﺪان
ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﻟﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﻓﻖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ در
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