
  

  
  قهرماندوست و در ثناي يك يك رثاي در 

  .    كاروان روشنگران ايراني يكي ديگر از همراهان خود را از دست داد
  

هنوز هستند، زنده اند و زنده هم  سپاس كه همرزمان او. رضا فاضلي رفت، و چه زود
ن جاودان  نام او را در اوراق زرين عصر روشنايي ايراو دهند راهش را ادامه تاخواهند ماند، 

  . البته كه چنين افتخار بزرگي شايسته اوست و خود او نيز بيش از اين آرزويي نداشت. سازند
ليكن آنچه ما را در رفتن او غمگين كرد، اين بود كه او دوست نمي داشت در بستر 

آرزو مي كرد مثل يك قهرمان در صحنه نبرد به خنجر كين آنهايي كه به . بيماري بميرد
 مي خواست الگويي براي جانفشاني در راه حاكميت زيرا. خاسته بود، جان بسپاردنبردشان بر

.  به خردورزي فرا خوانده بود آنها را كه خود اوكسانيخرد بر مردم ميهن خود باشد، بويژه براي 
  .افسوس كه به اين آرزوي خود نرسيد

 بلكه يك  جان نسپرد،پيكار با اهريمنانرضا فاضلي بابك وار به ميدان نبرد آمد، اما در 
او با رفتن نا به هنگامش دوستان . بيماري دردناك قهرمان دالور وطن ما را از ميدان بدر برد

دوستاني كه مانند خود او، مرگ بابك واري را برايش انتظار مي . خود را به سوگ نشاند
  . كشيدند

 )    خليفه وقت(ولي فقيه  بود كه همچون يعقوب ليث به كارگران شجاعياو يكي از پي
 داور خواهد )خرد(، شمشير ايرانميان من و تو در اين نبرد تاريخي و سرنوشت ساز: مي گفت

  . افسوس كه بيماري جانكاهش، مانند بعقوب، به او مهلت ادامه ستيز با اهريمنان را نداد. بود
با اين همه بجاي سوگواري در مرگ او، شايسته است كه در رثاي او پيمان ببنديم و راه 

بكوشيم تا مانند او . او و ديگراني كه براي بيداري و آگاهي مردم ايران مي كوشند، دنبال كنيم
زيرا ديگران نيز چنين كردند . خرد را پاس داريم و بگسترانيم و با خرد به جنگ اهريمنان برويم

  . پيروز شدندو
ما دوستدارانش با ستايش تالشهاي او و ارج  اينك در اندوه از دست دادن رضا فاضلي،

پيروزي خرد بر جهل، نور  كه تا نهادن بخدماتش به فرهنگ ايران، با او عهد و پيمان مي بنديم
   .و كوتاه كردن دست اهريمنان از سرزمين اهورايي خود، دست از تالش بر نداريمتاريكي بر 

 گر چه از ميان ما رفته، ولي نمرده است، زيرا آثار ، كه رضا فاضليبه ياد داشته باشيم و 
 و ديگر خردورزان ايراني در عرصه فرهنگ اوي كه هايبذر . او هرگز از ميان نخواهد رفتخدمات

همه  به زودي يي شده اند كه با تنومند شدن آنها،ايران پراكنده اند، هماكنون تبديل به نهالها
فرزانگاني كه . ما شاهد به ميدان آمدن دهها و صدها رضا فاضلي در ميان خود خواهيم بود

مانند او با تاريك انديشان حاكم بر ايران پيكار خواهند كرد و بنياد حكومت قرون وسطايي آنان 
  .را بر خواهند انداخت
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