ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﮭﺎدت دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎطﻤﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ

ﻣﺎ در ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻢ ﺷﮭﯿﺪ ﻧﺪاده اﯾﻢ ،و ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎطﻤﯽ ﺳﺎﻻر ﺷﮭﯿﺪان ﻣﺎﺳﺖ .ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ او ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزداﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺎھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ او و آرﻣﺎن ھﺎی او ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺑﮫ آﻧﭽﮫ او ﺑﻮد و آﻧﭽﮫ او ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ
روزھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .او از ﮔﻮﻧﮫ ﺷﮭﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ راه ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎ را روﺷﻦ ﻧﮕﮫ ﻣﯿﺪارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺎ راﺳﺘﯽ و آزادﮔﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ.
او ﺳﯿﺎوش زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد.
ﮔﺎه در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮداﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در راه دﻓﺎع از آزادی ﻣﻠﺘﺸﺎن ،و در راه رھﺎﯾﯽ ﻣﺮدم از ﺳﺘﻤﮕﺮی،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻓﺴﺎد ﺷﮭﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن را دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎ ﻧﺎﻣﺮداﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ آوای وﺟﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺻﺪای ﺣﻖ را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ،وﺗﺎ ﻣﺮدم در راه آزادی و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺧﻮد از رھﺒﺮی آﻧﺎن ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ
ﺷﮭﯿﺪان ﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ھﺰاران ﺳﺎل ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و آزاده ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ،ﺷﮭﯿﺪان ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .از
ﻣﺮگ ﺳﯿﺎوش ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد وﻣﺎ ھﻨﻮز درﻣﺮگ او ﺳﻮﮔﻮار ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر و ﻓﺮوھﺮھﺎ و اﻣﯿﺮﻋﻼﯾﯽ آﻧﺎن
ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و آزادی ﻣﺮدم ،و ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻢ ،ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﻓﺴﺎد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ
اﻣﺮوز اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪاﻧﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮕﻤﺎن ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﮭﯿﺪان ﻣﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را زﻧﺪه ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺟﺎوﯾﺪان ﮐﺮده
اﻧﺪ ،و ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .
آﻧﭽﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺎطﻤﯽ آﻣﺪ ،ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار اﺳﺖ .او وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ و ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺴﺎدت ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮان را ﮐﮫ
ﺧﻮد را "ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮت" ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .او ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رخ داده ﮐﮫ :
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"دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﮫ طﺮف ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ و ﺑﮫ ﺳﻮی اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ رود" ،...ﭼﮫ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد او ﮐﮫ در دوران
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰﯾﺴﺖ؛ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل از آﻧﭽﮫ او ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
او ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را رھﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﺒﺘﮑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ
ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری ھﻢ اﻧﺪﯾﺸﮫ او ﺑﻮد .اﯾﻨﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﺒﻮغ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎطﻤﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﮫ ﻣﺼﺪق را ﺑﮫ او دﻟﺒﺴﺘﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺒﻮغ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣﺖ در اﺑﺮاز دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﺧﻮد ،ﻗﻠﻢ
ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰش و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای ﻣﺼﺪق ﺑﮫ وی ،ﺑﺎران ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ھﺎ ،ﻓﺤﺎﺷﯽ
ھﺎ ،ﺗﮭﻤﺖ ھﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت زﺷﺖ ،ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ھﺎ و ﺗﻮطﺌﮫ ھﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن
ھﻢ ﻧﺒﻮد .
ﻣﺎ ھﻨﻮز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ دھﮫ ﮐﮫ از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎطﻤﯽ ﻣﯿﮕﺬرد ،او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ اﯾﻢ .ھﺮﭼﻨﺪ
ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن وﺟﻮد ﻓﺎطﻤﯽ در ﺣﻀﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﺟﻮد ﻣﺼﺪق آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﻮد درﺧﺸﯿﺪن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ او را ھﻢ ھﻨﻮز ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﯾﻢ .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺮگ او را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺘﻞ او را از ﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﮑﺎراﻧﯽ در ﻣﺤﻔﻞ دوﺳﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺎطﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻣﺼﺪق ،ﻣﺮدی ﺑﮫ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،اﯾﻨﮭﻤﮫ ﺑﮫ ﻓﺎطﻤﯽ
ﺟﻮان اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﮫ او ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ؟ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن اﯾﻨﮭﻤﮫ ﻣﺮدان ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ و
ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ ،ﻣﺼﺪق ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ-ﮔﺮا ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎور و
ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن اﯾﻨﮭﻤﮫ از او ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻮروی و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت اﺳﻨﺎد ﻓﺎش ﺷﺪه ،ﺟﻤﻠﮕﯽ او را ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮاﻧﮫ
آن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ؟
ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﻓﺎطﻤﯽ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﺴﯿﻦ ﺗﯿﺰھﻮش و ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻓﺎطﻤﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ھﻮش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای داﺷﺖ و در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺷﮭﺎﻣﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .او ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ و ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود .او ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮان و ھﻮش و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﮭﻦ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻓﺴﺎد ﮐﻨﺪ ،و آﻣﺎده ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ...و اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ را در ﻓﺠﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .
ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﮫ از ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻢ ،اﺣﺴﺎس وﯾﮋه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺑﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ دارم .او در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮش در اﺻﻔﮭﺎن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و او
ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪ و ﭼﮭﻞ و ﭘﻨﺞ روز در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺪرم ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻔﺮ او را ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ داد .در آﻧﺠﺎ در ﺧﺎﻧﮫ
ﻋﻤﻮی ﭘﺪرم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ زﻋﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺖ .در ﺳﺎل  ،۱۳۲۷ﭘﺲ از اﺧﺬ دﮐﺘﺮا ﺑﮫ
اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﮫ ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﺼﺪق و ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدان ﺳﯿﺎﺳﯽ آن زﻣﺎن در ﻣﻨﺰل ﺳﯿﺪ
ﺣﺴﻦ زﻋﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻓﺎطﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﮐﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﻣﯿﺂﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺗﺨﺘﮫ ﻧﺮد ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮد.
ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺼﺪق و ﯾﺎراﻧﺲ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ دوره داﺷﺘﻨﺪ ،او ھﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره اول
روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻣﺮوز آﻣﺪ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ و ﻓﺮﯾﺎد زد" :ﻓﺮدا در ﺗﮭﺮان ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﻣﯿﺘﺮﮐﺪ!" ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸اﻣﺮداد او ده روز
اول ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪﻧﺶ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﺧﺎطﺮاﺗﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﯿﺰھﻮش ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺸﺪت ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺖ دارم ﻣﺮگ اﻧﺘﻘﺎم
ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ و ﻓﻘﺪان زودھﻨﮕﺎم او را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺷﺎه ﺑﮫ ﮐﺮﻣﯿﺖ روزوﻟﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد» :ﻣﻦ ﺗﺨﺘﻢ را ﻣﺪﯾﻮن ﺧﺪا ،ﻣﻠﺘﻢ ،ارﺗﺸﻢ و ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ … ﻣﺼﺪق ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﮫ
ﺳﮫ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ در روﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ .....وﻟﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺟﻮد دارد و آن ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎطﻤﯽ اﺳﺖ .او ھﻨﻮز
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﺑﺰودی او را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻓﺎطﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮد .او ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮده اﯾﮭﺎ را واداﺷﺖ ﻣﺠﺴﻤﮫ
ھﺎی ﻣﻦ و ﭘﺪرم را ﺳﺮﻧﮕﻮن و ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪ .او ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﺪام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ »[1].
ﻓﺎطﻤﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﺎ ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ﻣﺮگ ﺳﭙﺮده ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﮫ دژﺧﯿﻢ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ :
"ﻣﺮگ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ .ﻣﺮﮔﯽ در ﺧﻮاب ﻧﺎز ...و ﻣﺮﮔﯽ در راه ﺷﺮف و اﻓﺘﺨﺎر .و ﻣﻦ ﺧﺪای را ﺷﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ در راه
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺷﮭﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم"...
"...ﻣﻦ از ﻣﺮگ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارم ،آﻧﮭﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮگ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎری .ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮم ﮐﮫ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮان از ﻣﺮگ ﻣﻦ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد از وطﻨﺶ دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻧﮕﺬارد ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﺟﻨﺒﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ..
آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟
ﮐﻮرش زﻋﯿﻢ
 ۱۹آﺑﺎن ۱۳۹۷خ
][1ﺳﺮھﻨﮓ ﻏﻼم رﺿﺎ ﻧﺠﺎﺗﯽ ،ﺟﻠﺪ دوم ص۳۰۳-۳۰۵
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