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 عفونت در حال طب شديد حاصل از ١٣٣٢آبانماه سال  ١٩زنده ياد دکتر حسين فاطمی در 

  .تيرباران شدچاقوی شعبان بی مخ و ديگر اوباش  ھای زخم

  *   *   *  
    

خاطرات و مبارزات دکتر حسين فاطمی به کوشش بھرام "کتاب  ٢٢۵در صفحه 
  : چنين آمدهادامه دارد  ٢٢٩که تا صفحه " افراسيابی

  بخش چھــارم 
  فصل دوم

  دوران بين دو کودتا به روايت باختر امروز
  

  به قلم دکتر حسين فاطمی
ساعت يازده و نيم ديشب چند افسر مسلح و قريب پنجاه شصت نفر سرباز گارد شاھنشاھی 

تير بدست مثل راھزنانی که در کتاب ھای افسانه قرون وسطائی خوانده ايد بخانه من شصت 
ماھه و  ريختند و بدون اينکه حتی اجازه دھند من کفش پا کنم در برابر شيون طفل يازده

توقيفگاه گارد شاھنشاھی بردند و در ھر اطاق خانه ام   –کاخ سلطنتی  –مادرش مرا بسعدآباد 
ماجرای اين  در اين مقاله نميخواھم. دوازده سرباز بيتوته فرمودند ر صبحنيز تا ساعت چھا

اين دستبرد و تجاوز شاھنشاھی را بحقوق ملت شرح دھم بلکه  –اين کودتای ننگين  –جنايت 
  :ميل دارم حقايقی را که تا امروز قسمت مھم آن از مردم مخفی مانده است ذکر کنم

  
در جرايد مرکز منعکس شد که من برای          يک ھفته بعد از واقعه نھم اسفند  

. !عـــرض گــزارش درباره ھيئت اعـزامی ايران ببغــداد بحضــور ملوکانه شرفيــاب شده ام
نيم طول کشيد شايد تنھا حرفيکه            آن روز که مالقات من با شاه  ريب دوساعت و

 .نزديم موضوع ھيئت اعزامی بغداد بود
 



شاه برنامه قتل مصدق را به دست آخوندھا و اوباش جنوب شھر در نھم : حسيبی( نھم اسفند پس از حادثه 
ديگر تا آنوقت بدربار  که دست خود شاه دخالت مستقيم در آن داشت من )اسفند ترتيب داده بود

نرفته بودم ولی ناگھان برای گفتن مطالبی تلفن کـــردم و يکســر گرسنه از وزارتخــانه به 
ويد مصدق از من اختصـــاصی رفتـــم ديدم شاه از دکتــر مصـــدق گله می کنــد و ميگکاخ 

رنجيده است بگمان اينکه در حادثه نھم اسفند من دست داشته ام شما چه ميگوئيد؟ بی پروا باو 
گفتم که ترديد ندارم اعليحضرت بوجود آورنده اين صحنه شرم آور بوده ايد بعد بدو چشمان 

ی داعيه معصوميت دارند نگاه کرده گفتم بمن بفرماييد تا کجا ميخواھيد برويد آيا او که خيل
 .نوکری انگليس ھا را کرد رت نيست؟ فاروق تا توانستعبدرس  اعمال فاروق برای شما

در روز موعود از دست گذاشت آيا  بملت خود تا آنجا رفت که تاج و تخت خويش را  پشت به
  شما ھم از آن راه ميخواھيد برويد؟

 د؟ه کسانی ھستنــد چــردم جنگ کنيــد  با نھضت مــا نصيحت ميدھنـه بشمــا کـاينھ  
  مگر شما چه بدی از اين ملت ديده ايد که در صف اول مخالفين قرار ميگيريد؟

ور ــر بدستــار در سی ام تيــيکبم ــرديم باالخره باو گفتــآنروز خيلی صحبت ک  
  کرديد و سزای آن را ديديد آيا خيــال  استعفامجبور ب رت انگليس دکتر مصدق راسفا

دربار در تمام طــول ده سال اخيـــر . آن آزمايش تلخ را تکرار کرد؟ ميکنيــد ممکن است
 قبلــه گاه ھرچه دزد، ھرچه بی ناموس و ھرچه واخورده اجتماع بوده قرار داشته و از 

       سفارت انگليس اين دربار گند و کثيف  تنھا تکيه گاه خارجيان و نقطه اتکاء ھمـــه بدتر
   .و لعنتی بوده است

  
          من در طول دوازده سال اخير ھرگز به آستان اين جوان خوش خط   

موقع ضعف و جبن سردرھم ميکشدو در فرصت و خال که مثل مار افسرده 
        مناسب نيش جانگزای خود را ميزند سر فرود نياورده ام و اين آخرين 

نشان ھمايون بمن داد ھرگز نشان اھدائی او را بر  ھــم که بابتکار خودش دفــعه
               از قمـــاش ھمـــان " ھمــايون " که اين سينه نزدم زيرا ميدانستم 

 او را انگليس ھا در موقع اشغالنظير) راجه(که پنجاه شصت است" ونھائیايھم"
  .ه اندھند در خاک وسيع ھند ايجاد کرد

  
 ارزين راه ــم مبــن پرستان و خصـردان، وطـــه آزادمــــن ھمـار دشمــدرب

  .استقالل و آزادی است
  
      وز درد و ــــاد ملت ايــران ھنــرسيد منکه در راه جھــاز او بپ يستور نــر اينطـــاگ
    اجنبی را بر تن و جان خود دارم و ھنوز از بيمارستان خــارج نشـده  ج و درد گلولهــرن



    م کـــه با اجنبی ديگر صرف قوه و انرژی می کنم چـــه جـــرمی مرتکب شد در مذاکره
  اسير تجاوزات افرادی غارتگر و قطاع الطريق بشوم؟ نيمه شب بايد

  
        من از محمدرضا شاه پھلوی ھرگز انتظار آن را ندارم که اين شجاعت و   

          شھامت خودش را در برابر بيگانگان بکار نبرد، من حتی بقدر سلطان مراکش و 
را نميخواھم ولی اعتراف ميکنم کــه تا ايندرجه او  بيک تونس ھم از او حمايت از حقوق ملت

و جھاد ملت خود  را حقير و کوچک فکر و ضعيف العقل نميشمردم که شبيخون بر مبارزات
بزند و تمام محصول فداکاری ھا و جانفشانيھای مردم محــروم و بينوای کشور را قربانی 

  . ھوسبازی و الس زدن با اجانب کند
  

ديگر شما و فاميل شما از اين يک مشت پا برھنه  از او بپرسد يکی نيست   
   و لختی که بيست سال پدرت آنھا را بنفت جنوب زير نظر مستقيم خميش 

را باقی گذاشته چه  ١٩٣٣فروخت و برای چھل سال بعد از خود نيز قرارداد 
   . ميخواھيد؟

  
        مردم از دستثروت يک مملکت را بغارت برديد، امالک و اموال و نواميس   

       در امان نبوده حاال ھم مثل دزدھا و بدھکارھا از تاريکی  اين خانواده سی سال است
  استفاده ميکنيد و برای استراحت به کالردشت تشريف ميبريد؟ شب برای کودتا

  
     آمدن ھژير و ساعد و رزم آرا محصول ھمين مسافرت ھای کالردشت و مشاوره   

             اين کودتای مسخره ديشب نيز بدون شک از آنجا . اجنبی بودم با عوامل مستقي
         اگر راست ميگفتيد و نشانه ای از حميت در شما وجود داشت . سرچشمه گرفته است

         ازانی را که ز نميزدند و تفنگ سربدر پناه تاريکی شب دست به اين جنايت ھول انگي
            ايرانی تھيه شده و گارد شاھنشاھی شما را تشکيل داده  خوارھای از ماليات علف

   . است بروی وطنخواھان نميکشيديد
  

     کلنل انگليسی، بروی » آيرونسايد«پدر شما يکمرتبه بدستياری   
               ھموطنان خود شمشير کشيد و عاقبت در منتھای نکبت در گوشه 

      او از اين جنايت چه چيزی ديد که . چشم برھم گذاشت» ژوھانسبورگ« 
          از روی نقشه فرستاده ھای سفارت انگليس بغداد و ايادی  امروز شما

  ؟ !راه نکبت بار و ملعنت آميز را از نو می پيمائيد جيره خوار اجنبی ھمان
  



و  اين فجايع  مل کرد و تا کی بايد شاھدچقدر بايد صبر و تح! آقای دکتر مصدق  
  . پنھانی و آشکار دربار بود رسوائی ھای

  
              دربار با رفتار ننگ آوری که ديشب مرتکب شد آخرين خط وصلی را که   

    ديگر بايد بدوازده سال توطئه، دوازده سال تحريک برادران و . يدبا ملت داشت بر
 شاھی اغراض و شھوات اجنبی خاتمه داد و بگارد شاھنخواھران و مادر و دوازده سال 

       کامال ثابت کرد که ملتی وجود دارد و اينمردم توطئه ھا و تحريکات ننگين دربار را 
         کاسه صبر ايرانی لبريز شده و فرياد انتقام . فقط تا مدت محدودی ميتوانند تحمل کنند

     . چگ و بزرگ برميخيزدفاروق را کھنه کرده از گلوی گو از اين جنايات که داستان
  

       عياشی و شھوت پرستی و بی اعتنايی بسرنوشت ميليونھا مردم تا ھمينجا   
  تا پای انقراض . از دربار بپرسيد ديگر از جان مردم و مملکت چه ميخواھيد؟. کافيست

ياھکاری و جلو رفته ايد و بدست خود آن گور بدنامی و ستاريخ و سقوط وطن اکنون شما 
  . اجنبی پرستی را کنديد

  
ديشب در ھمان موقعی که شصت تيرھای افسران و سربازان گارد شاھنشاھی بطرف   

من نشانه گرفته بودند و مرا به توقيفگاه سعدآباد ميبردند من با کمال خونسردی زير لب اين 
  : شعر سعدی را زمزمه ميکردم

  
  چو تيره شود مرد را روزگار                 
          
  ـــه آن کند کش نيايذ بکارھم                        

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

جاودان و راه و رسمش فرا راه مردم  دکتر حسين فاطمیزنده ياد ياد و خاطره 
يه و واليت فق نظام استبداد مبارزمان برای رھائی از چنگال بيرحم و خونين

  . استعمارگر اين نظام باد اربابان 


