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تعلق )) فاطمىشهيد دكتر حسين ((اگر قرارباشد زندگى قهرمانان معاصرتوصيف شود بى شك يكى از برترين رتبه ها به
او بهاى تالش در راه استقالل و آزادى ايران را .دارد،اويكى ازشيرمردان روزگار بود وحقوق ملت براى او يك مساله واقعى بود

 .با خون خود داد
هجرى شمسى پس از سه پسر ويك دختر آخرين فرزند سيف العلماروحانى 1296دردهم محرم سال: كودكى و جوانى

 .به جهان گشود و نام او را حسين گذاردند  چشم  خوشنام نائينى وسيده طوبى
و غالبا لجاجت و كله شقى وى موجب اصطكاك وى با  حسين از از كودكى استقالل ذاتى و اتكا به نفس خاصى داشت

اكثر معلمان قرار گرفت و او پس از ورود به دبستان گلزار مورد توجه .همساالنش بود كه با پادرميانى بزرگترها حل مى شد
پس از اتمام تحصيالت ابتدايى به .در هر فرصت در تعريف از اين پسر چشم سياه تند مى گفت او سيد حسينى است پدرش

همراه برادرش به اصفهان رفت ودرآنجا ضمن ادامه تحصيل در روزنامه باختر كه متعلق به برادرش بود شروع به فعاليت نمودو 
 و استعداد خويش را به نمايش گذارد و تا به آنجا پيش رفت كه مورد تشويق كسانى چون ملك الشعراى گوشه هايى از هوش

بهار،حسام دولت آبادى ودبير اعظم بهرامى قرارگرفت و سرانجام نيز با معرفينامه آنان در روزنامه ستاره در تهران مشغول به 
سردبير " آن امرار معاش مى كرد و هنوز بيست ساله نشده بود كه عمالشبها در دفتر روزنامه مى خوابيد و با در آمد .كار شد

و مورد توجه همه حتى مسئوالن سانسور شهربانى قرار گرفت وهمگى اذعان مى كردند كه وى به زودى نويسنده  روزنامه شد
 چيره دستى خواهد شد

و در مقاله اى .امه باختر را به عهده گرفتوى پس از مدتى به تقاضاى مصرانه برادرش به اصفهان بازگشت و اداره روزن
عروسك هاى خيمه شب بازى ناميد و با توجه به سابقه شهربانى از او به زندان افتاد و "نمايندگان مجلس رضاشاهى را تلويحا

مى از  همه زندانيان سياسى از جمله حسين فاط1320 افراد شرور و خطرناك هم بند شد تا آنكه پس از شهريور  تى هم با مد
در تهران راه اندازى نمود ودر اولين سر مقاله باخترعهد " زندان آزاد شدند و او به تهران آمده و روزنامه باختر را مستقال

-ايران-خدا(( اولين سرمقاله باخترباعنوان1321 تيرماه14يكشنبه (خويش را براى استقالل و آزادى ايران به همه نشان داد
 ):به قلم حسين فاطمى)) آزادى

... مى شود با روى سياه رفت؟مائيم و آيندگان با خفت و خوارى مى توان در گور خفت؟ نه. به نزد پدران باالخره بايد برويم
و تا لب پرتگاه مى رويم ولى مردانه مى –در راه انجام مقصود فداكارى مى كنيم جانبازى مى كنيم ...اين امر محال است

 ...كوشيم
  

م وى با رژيم هنگامى رخ داد كه سهيلى در صدد محدود ساختن مطبوعات برآمد و او به تنهايى در اولين رودر رويى مستقي
 چنين ))يا مرگ يا زندگى(( سرمقاله اى با عنوان 1332 خرداد 26برابر رژيم ايستاد و او را شاه سلطان حسين ناميد و در 

ين شرف و افتخار باشد همينطور است آن زندگى كه قر" مى پذيرد حتما   پيش از هرف چيز بايد بداند مرگى كه:نوشت
اين خواب طوالنى !برخيز بيدار شو...قبول مى كند ودر پناه آن دقايق ايام را سپرى مى سازد با سرافرازى و شرف توام باشد

 ...حيف از اين نژاد كه سرور و ساالر دنيا بوده منقرض شود...افتخار را از دست تو گرفت، تو مفتخر دنيا بودى



پس از اتمام جنگ جهانى دوم به توصيه عده .او در اين مدت قلم را نه با دربار ونه با هيچ حزبى ديگرى به معامله نگذاشت
 بودند بين اعضا هياتئ كه به پاريس اعزام مى شد قرار گرفت و در  اى از بزرگان كه استعداد سرشار وى را مشاهده نموده

تحصيل در رشته حقوق شد اما ارتباطش را با ايران قطع نكرد و همچنان مقاالتش را آنجا با سختى و تنگدستى مشغول به 
مهيج ترين مقاالت وى در باره مساله آذربايجان . براى وطن مى فرستاد و روزنامه هاى چاپ ايران را نيز دريافت مى نمود

 عالى دكتراى حقوق خود را با تز وضعيت كار با رتبه)   1327 تا اواسط 1323از (سال و چند ماه3سرانجام پس از . نوشته شد
در ايران از دانشگاه پاريس اخذ نمود و عالوه بر آن ديپلم مدرسه هوت اتود انترناسيونال را به ضميمه ديپلم روزنامه نگارى 

له ترور شد و اين مسامرد امروز در اين هنگام دوست بسيار عزيز وهمكار مطبوعاتيش محمد مسعود سردبير .كسب نمود
 .موجب ناراحتى بسيار زياد او شد

 رفت وپس از مدتى امتياز  مصدقپس از بازگشت به ايران مورد استقبال گسترده قرار گرفت اما فقط به دنبال پيشواى خود
 اولين سرمقاله باختر امروز با عنوان يا مرگ يا 1328در هشتم مرداد ماه . روزنامه پرمعناى باخترامروز به نام او صادر شد

با همان )) باختر((باختر امروز با همان تهور ديروز:آزادى به قلم دكتر فاطمى منتشر شد و بخشهايى از آنان چنين بود
 ... علف خورها و با پرهنه ها دفاع خواهد كرد جسارت و بى پروايى از مصالح

عنوان اين دزدها بازهم سوارى مى  مقاله اى تحت 1328 مرداد 12اما بيش از چند شماره از انتشار آن نگذشته بود كه در 
 .خواهند كار آن را به توقيف كشاند

 به دكتر مصدقاين هنگام مصادف بود با اتمام مجلس پانزدهم و بازگشت : تشكيل جبهه ملى به پيشنهاد دكتر فاطمى
رت مى گرفت ونيز صحنه مبارزه و بزرگترين مشكل آزاد نبودن انتخابات بود كه با مداخله شاه و ارتش در انتخابات صو

 گلشائيان در مجلس بود كه نامه دكتر مصدق خطاب به برخى نمايندگان وحمالت شديد باخترامروزتا -قرارداد ننگين گس
 .حدى آن را متوقف كرده بود و همه منتظر نتيجه مجلس شانزدهم بودند

ينيه كه باز دولت در همه جا دخالت مى در انتخابات دوره شانزدهم تقن:دكتر مصدق در اين باره در خاطرات خود مى گويد
نمود شادروان دكتر حسين فاطمى با من مذاكره نمود كه براى آزادى انتخابات فكرى بكنيم و بعد همان نماينده مخالف با 
قرارداد آمد و گفت اگر شما در انتخابات دخالت نكنيد از نمايندگان مجلس پانزدهم و مخالف قرارداد حتى يك نفر هم وارد 

 .فاطمى همچنين همكارى برخى مديران جرائد را نيز جلب كرد. مجلس نخواهد شد
و طى بيانيه اى از مردم مى خواهد كه او و يارانش را .و به اين ترتيب دكتر مصدق براى آزادى انتخابات وارد ميدان مى شود

 . مهرماه در دربار تحصن كنند22و در روز ...تنها نگذارند
 به دنبال دكتر مصدق و دكتر فاطمى   مردم دسته دسته در اعتراض به تقلب در انتخابات1328 ماه  مهر22صبح روز جمعه 

 نفر به نمايندگى ازآنان از دكترمصدق ودكتر فاطمى دربار 20و برخى ديگر از ياران آنان درخيابان كاخ اجتماع مى كنند و
لگيرى   بدون نتيجه تحصن را رها مى كنندو مصدق با دمتحصن مى شوند و حتى دست به اعتصاب غذا مى زنند اما سرانجام

به احمد آباد تبعيد مى گردد ولى در همين هنگام اعالميه دكتر فاطمى كه در آن دربار و هيات حاكمه محكوم شناخته مى 
 . بخشيد غير قانونى اعالم مى گردد به مصدق جان تازه اى) دوره شانزدهم(شوند و انتخابات 
دق كه در تبعيد احمد آباد به سر مى برد متحصنين دربار را به احمد آباد دعوت نمود و دكتر فاطمى ضمن در اين هنگام مص

 :نطقى چنين اظهار داشت
گرديد،چه خوب اكنون كه فوائد كاردسته جمعى برعموم رفقا روشن گرديد وقدرت نفوذ واتحاد و وحدت بر همه معلوم 

تحت نظم و ))جبهه ملى(( به نام است اين عده براى انجام كارهاى مهم سياسى و مملكتى دست به دست هم داده
 .ديسيپلين خاصى شروع به مبارزات براى پيشبرد اهداف مختلف نمائيم

 به ))ان جبهه ملى ايران ارگ(( از آن پس دكتر فاطمى سرپرست كميسيون تبليغات جبهه ملى شد و باختر امروز به عنوان 
 .فعاليتش ادامه داد

دكتر ...مبارزين راه آزادى جبهه ملى را تشكيل دادند:...در اولين مقاله پس از تشكيل جبهه ملى دكتر فاطمى مى نويسد
مصدق پيشواى بزرگ ملى ايران كه نيم قرن تمام در راه منافع مردم محروم اين كشور مبارزه كرده است اكنون بيش از 

اين جبهه پرچمدار آزادى و طرفدار قانون اساسى و دشمن زورگويى و دزدى و ...پيش خودش را در اختيار ملت گذارده است
مساعى اين جبهه در اين راه به كار خواهد رفت كه قيافه مسخ دموكراسى كاغذى دروغين فعلى را به  رشوه خوارى است

چ وقت به لذت امروز مقاله ننوشته ام امروز مانند عاشقى كه پس از من اقرار مى كنم كه هي...صورت واقعى بيرون آورد
 ...سالهاى مفارقت و هجران به وصل معشوق خود رسيده است در عين شوق و شعف اين سطور را به پايان مى برم



تعدادى مى  خواهر شاه قرار گرفت او صياد جوانانى بود كه در ناحيه شان ذوق و اساشرفدكتر فاطمى همچنين مورد توجه 
اصرار داشت كه دكتر فاطمى در حلقه ياران او در آيد و در اين راه حاضر بود هر امكانى را در اختيارش بگذارد و  ديد،اشرف

اين براى كسى كه تازه مى خواست وارد زندگى جدى سياسى شود بهترين موقعيت بود و پيش از دكتر فاطمى بسيارى در 
او پس از تشكيل جبهه ملى تمام تالش .فاطمى در معامله با خود و روزگار نام نيك را برگزيداين دام افتاده بودند اما دكتر 

خود را بر سرشكل گيرى جبهه ملى گذاشت و پس از آن كه انتخابات دوره شانزدهم تهران به دليل رسوايى بيش از حد 
ق كه راى اول تهران را به خود اختصاص داده باطل اعالم شد به عنوان يكى از نمايندگان جبهه ملى به به همراه دكتر مصد

بود وارد مجلس شد و مبارزه افتخار آميز خود را پشت سر پيشوا و مرادش دكتر مصدق آغاز كرد در حقيقت دكتر فاطمى 
 دادند كه   موتور لوكوموتيوى بود كه مصدق نحيف و پير را در صدر نشانده بود و پيش مى رفت و مردم به درستى تشخيص

 كه در مقابل ايجاد   مى رسد تنها كسى است  سطور باختر امروز به گوش ى مصدق كه از البالىصدا
   مى ايستد  تازه  ديكتاتورى يك

و آنان مخالفت خود را با قرارداد   وبه اين ترتيب مبارزه مصدق و يارانش كه از آن بوى نفت به مشام مى رسيد آغاز شد
 در غارت منابع ايران آسوده خاطر مى ساخت آغاز نمودند و اين در حالى 1993ا سال گلشائيان كه دولت انگليس را ت-گس

 گلشائيان را -بود كه شاه به انگليسيها قول داده بودكه كه با گرفتن اختيار انحالل مجلسين خواهد توانست اليحه نفت گس
رجى تيمسار رزم آرا بر سر كار آمد تا با فشار و وچون حسين عال كارى از پيش نبرد بابا فشار اربابان خا راند از تصويب بگذ

 .ديكتاتورى منافع اربابان خارجى را تامين نمايدو او خود نيز روياهاى بزرگى در سر داشت
و رزم آرا سرانجام صبحى زود به تنهايى به  مصدق و يارانش قاطعانه در برابر رزم آرا ايستادند و عمال كار او رامتوقف كردند

اطمى رفت تا شايد او را نيز مانند بسيارى ديگر با وعده و وعيد و يا سخن گفتن ا ز اصالحات بفريبد اما دكتر منزل دكتر ف
فاطمى باز هم دكتر فاطمى ماند وفريب نخورد و تا آنجا پيش رفت كه رزم آرا دستور توقيف او را صادر كرد اما دكتر فاطمى 

 .يان سرانجام آزاد شداز آن كه بود عزيز تر شد و با اعتصاب دانشجو
و در اوج اين مبارزات مصدق سخن دكتر فاطمى را كه مى گفت براى اين كارها وقت ندارم را نشنيده گرفت و 1329در بهار 

 ساله سرهنگ سطوتى، سال بعد خدا 22او را كه بيش از سى سال داشت بر سر سفره عقد نشاند،عروس پريوش دختر 
 .ا على نام نهادفرزندى به او عطا نمود كه او ر
در اين زمان كه بحث برسراليحه نفت طوالنى شد وكار كم كم به بن بست مى رسيد دكتر : طرح ملى شدن صنعت نفت

جبهه ملى مطرح نمودكه نه تنها در ايران بلكه  فاطمى پيشنهادى را ابتدا با مصدق و سپس به اشاره او در جمع نمايندگان
ارى بس عظيم آفريد و آن عبارت بود از پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور در تمام دنيا به روزگار خود انفج

 .كه مورد موافقت اكثريت نمايندگان جبهه ملى قرار گرفت
مملكت : روزى در دربار، شاه به دكتر فاطمى مى گويد.و به دنبال آن مصدق و يارانش مورد شديدترين حمالت قرار گرفتند

كشيد ؟مگر مى شود نفت را ملى كرد؟انگليسيها عشاير را تحريك خواهند كرد و يكپپارچه ايران را را به كجا مى خواهيد ب
 در جواب پادشاه ترسو داستان خواجه نصير و خليفه عباسى را نقل مى كند كه او را الى  به آتش مى كشند و دكتر فاطمى

 ...يد او را رها مى كنيم واال الى نمد جان مى دهديم آسمان به زمين مى آ يد نمد گذاشتند تا جان داد وگفتند اگر د
. به هر روى هيچ يك از اين اقدامات در اراده آهنين آنان هيچ تاثيرى ننهاد و باختر امروز پيشرو و سردمدار مبارزه بود

اشت و با شاه دكتر فاطمى در اين زمان دوستان بسيارى نيز پيدا كرده بود و حتى با اطالع جبهه ملى به دربار نيز راه د
 و رزم آرا نيز  ارتباط داشت و آنان سرانجام موفق شدند قانون ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور را به تصويب برسانند

 . تاريخ ايران ثبت نمودند هرچه تالش كرد كارى از پيش نبرد و آنان به اين ترتيب نام نيك خود را براى هميشه
خست وزير شد و چون كارى از پيش نبرد استعفا داد و هرچه شاه از او خواهش كرد تا پس از ترور رزم آرا مدت كمى عال ن

 ...باقى بماند نپذيرفت و در اين هنگام وحشت در اردوى مليون افتاد ، سخن از كودتايى نظامى بود
برنامه آن بود كه به مصدق  دكتر فاطمى سرمقاله باختر امروز را نوشت و سپس به نوشتن وصيت نامه خود پرداخت

پيشنهاد نخست وزيرى شود و چون او نپذيرد مجلس به سيد ضياالدين ابراز تمايل كند اما مصدق كه از اين مساله آگاه 
 . ماده اى براى ملى كردن صنعت نفت و خلع يد نمود9شده بود بر خالف هميشه پذيرفت اما آن را منوط به تصويب اليحه 

صدق روز عمل فرا رسيد و آنان كه به دنبال مال و مقام به جبهه ملى آمده بودند سخت برآشفته تا پس از نخست وزيرى م
آنجا كه مى خواستند جبهه ملى را منحل كنند و يا مصدق را از آن كنار بگذارند و اين فقط دكتر فاطمى بود كه با از خود 



 در جبهه ملى شد و در باختر امروز نوشت اگر ملى شدن گذشتگى و تالش فراوان مانع از طرح آن دو نكته و نفاق بيشتر
 .صنعت نفت نبود كابينه طور ديگرى تشكيل مى شد

 منصوب شد وسعى  و سخنگوى دولت پارلمانى نخست وزيربه سمت معاون 1320 ارديبهشت 30دكتر فاطمى در تاريخ 
ستقالل و دموكراسى در ايران بر طبق قانون اساسى و فراوانى هم در آن داشت كه شاه را با ملت همراه سازد به اميد آن كه ا

تامين شود اما به زودى متوجه شد كه شاه جوان براى فروش ... همانند كشورهايى مشروطه همچون انگليس،هلند،اسپانيا و
 .مملكت به بيگانگان از پدر خود پيشى مى گيرد

پس از مدتى از شروع به كار دولت ملى : گليسكشف اسناد جاسوسى انگليس در خانه مستر سدان و رسوايى بزرگ ان
با تالش به جا و دقيق دكتر فاطمى اسناد جاسوسى فراوانى از دخالتها و جاسوسيهاى انگليس در 1330 بهار  مصدق در

ايران در خانه مستر سدان كشف شد و بزرگترين رسوايى جاسوسى تا آن تاريخ را براى انگليس به ارمغان آورد و با تالش 
و نكته قابل توجه آنكه بخش بسيار زيادى از اين اسناد توهين ها ..ر فاطمى اين مساله به مجامع بين المللى كشانده شددكت

وبد و بيراه ها به دكتر فاطمى بود تا آنجا كه به هيچ يك از نمايندگان جبهه ملى به اندازه او توهين نشده بود وتالش 
ا بى دين معرفى نمايند و به گفته دكتر فاطمى قسمت خوشمزه يكى از آن اسناد بسيارى صورت گرفته بود تا دكتر فاطمى ر

 .اين بود كه در ترجمه پدر دكتر فاطمى را شمشير علما معرفى كرده بودند
پس از شكايت انگليس از ايران به شوراى امنيت دكتر فاطمى به همراه مصدق به نيويورك سفر كرد به گفته دكتر 

د دكتر مصدق از معدود ياران مصدق بود كه سياهى لشكر نبود و با تمام قوا از حقوق ملت ايران غالمحسين مصدق فرزن
 نفر روزنامه نگار را از كشورهاى مختلف مى پذيرفت 300 الى 200 هر روز سخنگوى ايراندفاع نمود اودراين زمان به عنوان 

 .و از حقوق ملت ايران دفاع مى نمود
 انتخابات مجلس هفدهم برگزارشد و دكتر فاطمى به عنوان 1330در بهمن ماه : ئيان اسالمترور دكتر فاطمى توسط فدا

 مزار روزنامه نگار شهيد محمد مسعود مشغول   در حالى كه بر1330 بهمن 25نماينده مردم تهران انتخاب شد اما در 
لوله اى سخنان او را قطع نمودو او را نقش  و گراميداشت ياد و خاطره اين روزنامه نگار شجاع بود ناگهان صداى گ سخنرانى

 .دستگير شد"  ساله و عضو گروه فدائيان اسالم به نام محمد مهدى عبد خدايى بود كه سريعا16ضارب جوانى.بر زمين نمود
دكتر فاطمى در . چند تن از نزديكان دكتر فاطمى از جمله محمد على سفرى او را سريع به بيمارستان منتقل مى كنند 

چه زنده بمانم و چه :و كمى بعد مى گويد ... ين با لبخندى به اطرافيانش مى گويد ديديد باالخره انگليسيها مرا كشتندماش
نگذاريد اين چراغ را كه به خون دل .نمانم تقاضاى من اين است كه باختر امروز به همين سبك و روش و شيوه انتشار يابد 

 ...روشن نگه داشته ام خاموش شود
قصد قرار مى گيرد كه با هوشيارى اطرافيان خطر رفع مى شود اما آثار اين گلوله ’ اطمى در بيمارستان نيز مورد سودكتر ف

 .حتى پس ازمراجعه به آلمان وعمل جراحى درآنجا نيز باقى مانده وتا آخرعمركوتاهش اورا آزارمى دهد
البته برخى از اعضاى فدائيان ...اتل دستگير شده استجالب توجه آنكه در همان شب راديو بى بى سى اعالم مى دارد كه ق

كاشانى از اين عمل ابراز انزجار مى نمايند و پدر ضارب نيز در مصاحبه اى از ... اسالم از جمله خليل طهماسبى و نيز آيت ا
 با خانواده عازم  كالس درس به علت ناسازگارى4عمل فرزندش ابراز انزجار مى نمايد و اعالم مى نمايد كه فرزندش پس از 

الزم به ذكر است كه ضارب اكنون زنده و بازمانده فدائيان اسالم .تهران شده و به شاگردى در مغازه اى مشغول گشته است
 .است وبا لقب استاد و محقق خوانده مى شود

 :كشته شدن در راه نجات يك ملت بزرگترين افتخار است
كشته شدن در راه نجات يك ملت ((  باختر امروز پس از ترور اين گونه بودبخشهايى از اولين سر مقاله دكتر فاطمى براى

تنها آتش مقدسى كه بايد در كانون سينه هر جوان ايرانى هميشه زبانه بكشد اين آرزو و ايده آل ...بزرگترين افتخار است
اين ...دبختى و ظلم و جور بگذاردبزرگ و پاك است كه جان خود را در راه رهايى جامعه و نجات ملت خود از چنگال فقر و ب

گلوله اينتليجنت سرويس به پايدارى و استقامت من صد چندان افزود و مرا در راه خدمت به ميهن عزيزم سرسخت تر و 
 ...آهنين تر و فداكار تر نمود

 براى 1331اد  خرد19 در بيمارستان دريافت نمود و در 1331دكتر فاطمى اعتبارنامه مجلس هفدهم را در فروردين ماه 
 از آنجا براى عمل جراحى به آلمان 1331 خرداد 26استيفاى حقوق ملت به همراه هيات ايرانى عازم الهه هلند شد و در 

ين سالى پير شده بود به ايران بازگشت و به وظايف نمايندگى اش   درحالى كه چند1331رفت وسرانجام در مردادماه 
 پايان عمر كوتاهش رنج مى برد و گاه دچار دردهاى شديد در ناحيه شكم مى شد اما اما از آثار آن گلوله تا. مشغول شد



هميشه مى گفت كه اين رنج ها در مقابل رنج هايى كه پيشواى آزادى يعنى دكتر محمد مصدق به خاطر منافع ايران كشيده 
 از دو ساعت كار نكند اما او با جديت دكتر ها در اين هنگام به او توصيه كرده بودند كه روزى بيشتر. است هيچ مى باشد

 .تمام فعاليتهايش را ادامه مى داد
 كه كارشكنى انگليس در ايران به اوج خود رسيده بود و وزير 1331در مهر ماه : دكتر فاطمى وزير امور خارجه مى شود

 سرانجام استعفا داد و دراين  بود به علت عواقب بعدى حاضر به قطع رابطه با انگليس نبود و امور خارجه كه مردى شريف
 سفارتخانه انگليس را تعطيل 1331 مهر 19 شد و با قاطعيت تمام در وزير امور خارجه و سخنگوى دولتهنگام دكتر فاطمى 

 .وجاسوسان آن را اخراج نمود و كينه شديدى را در دل انگليسيها ايجاد نمود
 روزى پرچم دار علم و فرهنگ  ملتى كه ... :مقاالت او كه بيانگر نظر او نسبت به استعمار است چنين مى خوانيمدر يكى از 

ملتى كه راست بود ،دوست بود،شعارش پندار نيك،گفتار نيك و كردار نيك بود يك چنين ملتى را ...و صنعت جهان بود
 ...))يكصد سال استعمار كوشيد خرد كند

 كاشانى و –استى همه وجود خود را وقف ايران نمود و تالش بسيار فراوانى در جهت التيام روابط مصدق دكتر فاطمى به ر
قوام جبهه ملى نمود و حتى در مواردى نزد كاشانى ،مكى و بقايى به گريه افتاد و تا حدى هم در ابتدا موفق بود اما سرانجام 

 .نفتى ايران بودآنچه نبايد مى شد ،شد و اين هنگام مصادف با تحريم 
دكتر فاطمى كه خود مبتكر نظريه اقتصاد بدون نفت براى ايران بود درباره حل و فصل دعواى : نظريه اقتصاد بدون نفت

نفت،عقيده داشت كه يافتن يك راه حل دوستانه براى اين مساله در آينده نزديك امكان پذير نبوده و ايران ناگذير است 
اگر اين بهايى است كه .يرد ومملكت ما ، قرنها بدون نفت زندگى كرده است  خود را بپذتعطيل شدن نامحدود صنعت نفت

دكتر فاطمى در ضمن معتقد بود بايد بسيارى از  .بايد براى حفظ حيثيت و تماميت ما پرداخت گردد بگذار چنين شود
 ...لى نفت تحول يابدمخالفان حكومت را از ميان برداشت تا ايران بتواند از يك كشور متكى بر تك محصو

الزم به ذكر است كه در دوران كوتاه حكومت ملى دكتر مصدق گامهاى بلندى در اين راه برداشته شد واگر يك سال ديگر  
 سال نخست وزيرى 3در " دولت دكتر مصدق بر سر كار بود ايران از صادرات نفت بى نياز مى شد و قابل توجه اين كه صرفا

 تراز بازرگانى مثبت بوده است و اين در حالى بوده است كه ايران نفت را هم صادر نمى كرده است و دكتر مصدق ايران داراى
 .در سالهاى بعد و تا به امروز با وجود صادرات نفت تراز بازرگانى ايران منفى بوده وهست

 تيرگى شديد روابط شاه پس ازتوطئه نهم اسفند وقصد شاه براى قتل مصدق وبه تبع آن: دريافت نشان درجه يك همايون
نشان (و مصدق شاه تالش فراوانى در جهت جذب دكتر فاطمى به خود نمود و در اين راستا باالترين نشان سلطنتى ايران

را به دكتر فاطمى اهدا نمود و شاه و وزير دربار هم به او قول داند كه پس از مصدق مى تواند بر روى ) درجه يك همايون
كاشانى و مكى وبقايى براى جذب او صورت گرفت ... كند ونيز تالشهاى فراوانى از طرف از طرف آيت اباالترين مقام حساب 

دكتر فاطمى با شجاعت تمام در برابر شاه و هر دشمن ديگرى مى ايستاد . اما سيد دمى از مراد خود دكتر مصدق جدا نشد 
دهند با نهضت مردم جنگ كنيد چه كسانى هستند؟ مگر شما  شما نصيحت مى  اينها كه به(( ودر اين زمان به شاه گفته بود 

مصدق به دليل عالقه فراوان به دكتر فاطمى اورا ...))چه بدى از اين ملت ديده ايد كه در صف اول مخالفين قرار مى گيريد 
 .پسرسوم خود مى دانست

   
ور، سيد د مى از مراد خود جدا نشد اما  اسفند و قتل شهيد افشار طوس رئيس شهربانى كل كش9پس از روزهاى وحشتناك 

پس از اين مسائل معتقد بود كه بايد با دربار برخوردى انقالبى داشت اما مصدق كه هفتاد سال قدمى بر خالف قانون ننهاده 
 . بود و با قانون نيز به اكثر خواسته هاى خود رسيده بود زير بار نمى رفت

محمود افشار طوس در اواسط دولت دكتر مصدق به همراه   كه شهيد سرتيپالزم به ذكر است: شهيد سرتيپ افشار طوس
جمعى از افسران درستكار سازمان افسران ناسيوناليست را بنا نهاد ،آنان تالش داشتند به مصدق كمك كنند تا افراد فاسد و 

د تا از اين طريق دموكراسى در نااليق را از ارتش كنار بگذارند و ارتش را طبق قانون تحت فرماندهى نخست وزيردر آورن
 نسبت فاميلى نه چندان نزديكى هم با دكتر مصدق داشت و افسرى بسيار اليق و  سرتيپ افشارطوس. كشور نهاد ينه شود



 

 
شكست مصدق بسيار  و با وجود او. گرانبهايى انجام داد او در مقام رياست شهربانى دولت ملى خدمات. بود كاروفادارو درست

خنثى كرده بود و هنگامى كه بنا به دستور صريح مصدق  مشكل به نظر مى آمد كما اينكه كه با جانفشانى توطئه نهم اسفند را
سرويس انگليس طراحى شده  اينتليجنت   كه توسط داشت در توطئه اىعوامل آمريكا  قاطعانه قصد تصفيه شهربانى را از

 بعد 9 ساعت  1332 فروردين 31او در. نبود قتل او در برنامه البته. شهربانى كشور متوقف شد بود ربوده شد و اصالحات در
وافسرانى از  (قدرت اله-لهاسدا-سيف اله(وتوسط افرادى ازدار ودسته بقايى و برادران رشيد يان ازظهربه منزل خطيبى رفت

گرسنه نگاه داشته شد بنا به دستور بقايى توسط   ساعت48ربوده شد و پس از آنكه ... قبيل مزينى ،منزه، بايند ر،زاهدى و
 ارديبهشت با تالش بسيار زياد جنازه او درغار تلو در تپه 6در. فجيعى به قتل رسيد افسر فاسدى به نام بلوچ قرايى به طرز

توام بود در بيمارستان  پيكراوپس ازتشييع جنازه اى كه با حضور گسترده مردم. رك در شمال تهران پيدا شدلشك هاى
در پشت پرده آن پنهان بود به راستى كمر دولت ملى  قتل افشار طوس كه دربار. شهداى تجريش تهران به خاك سپرده شد

 وگرچه مانند سايرين به دزدى نپرداخت اما به دليل نوع رئيس امالك سلطنتى بود افشار طوس در زمان رضاخان.را شكست
همين چند ماه براى قرار گرفتن  او چند ماه صادقانه در خدمت نهضت ملى بود اما. يادگار نبرد  نيكى هم از آن زمان به كار نام

مرده اند ذره اى از منزلت او " كثراتاريخ ثبت شد و قاتالن او كه امروز نيزا نام شهيد درجلواسم اوكافى بود و نام او به نيكى در
تاريخ تمام زندگى افشار . نبردند آنان اگرچه دردادگاه دستورى پس از كودتا تبرئه شد ند اما جز بد نامى نصيبى.نيافتند را

ن چنين است سرنوشت انسانها كه سرانجام روزى از اي.اورا ناديده گرفت طوس را منحصر به همين چند ماه كرد و تمام گذشته
اين بستگى تمام دارد  گذرند،قضاوت تاريخ حتى در مورد آنان كه در نيمه راه عمردر مى گذرند يكسان نيست و جهان در مى

پس از انقالب بقايى عامل اصلى اين جنايت تا .گيرد به آن كه انسان در فرصت هاى كوتاهى كه نصيب مى برد در كجا قرار
 .اعدام شد زمان مرگ در زندان ماند و مزينى هم

 مرداد دكتر فاطمى كه تازه به منزل آمده بود ناگهان با هجوم 24 وشب   انتظارش مى رفت رخ داد سرانجام آنچه: كودتا
" وحشيانه ماموران دست چين شده به منزلش روبرو شد آنها او را با خود بردند و با همسر و بچه خردسالش نيز شديدا

هنگامى كه او را به سمت توقيفگاه مى بردند با .ا مصدق ،فاطمى و رياحى اعدام شوندقرار بود صبح فرد. بدرفتارى كردند 
 : آرامش اين شعر را زمزمه مى كرد 

  همه آن كند كش نيايد بكار                       چو تيره شود مرد را روزگار                     
و اطالع از بدرفتارى هاى شديد ماموران با همسر و فرزندش دكتر فاطمى پس از شكست كودتاى اول و مراجعه به منزلش 

به دربار بد وبيراه مى گفت و در اين هنگام از مصدق مى خواست تا او را وزير دفاع كند تا " خشمناك شد و علنا" شديدا
 بلكه  ر گريخته بود نروندقاطعانه با دشمنان برخورد كند و از تمام سفيران ايران خواست تا نه تنها به استقبال شاه كه از كشو

و به مصدق مى گفت كه اين بهترين فرصت است و بايد جمهورى اعالم شود اما مصدق كه مى ديد ... او را به كشور بازگردانند
 .همه چيز با آرامش به نفع او خاتمه يافته است او را دعوت به آرامش وميانه روى مى كرد



 بهارستان شديد ترين حمالت را به دربار نمود و خواهان برچيده شدن بساط  دان مرداد در ميتينگى درمي26دكتر فاطمى در 
ننگين پهلوى شد و مردم نيز كه در راس آنها جهان پهلوان تختى بود مجسمه هاى شاه را از جاى كندندو دكتر فاطمى هم در 

كه حكومت آينده فقط با نظر مردم عمل مى به دربار حمله مى كرد و به مردم وعده مى داد " سرمقاله هاى باختر امروز شديدا
 .كند

 :برخى مطالب باختر امروز به قلم دكتر حسين فاطمى 
 ))  مرداد٢۵باختر امروز ***((اين دربار شاهنشاهی روی دربار سياه فاروق را سفيد کرد

 ))  مرداد٢۶باختر امروز ***((خائنی که می خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد
 ))  مرداد٢٧باختر امروز ***((و روزنامه های محافظه کار لندن ديروز عزادار بودند) نفت(شرکت سابق 

 رفراندوم و نحوه   مرداد هيات دولت مشغول تصميم گيرى درباره28اما افسوس ناگهان زلزله اى همه چيز را ويران كرد در  
پس از مشاهده .  از شهر گزارش برخى شلوغى ها مى رسيداما.برگزارى آن بود و تصور مى رفت هيچ خطرى وجود ندارد

برخى شلوغى ها در شهر كه در ابتدا بى اهميت جلوه مى كرد دكتر فاطمى از مصدق خواست كه طى بيانيه اى مردم را به 
زحمت به كمك بخواهد اما هنگامى كه نوار ضبط شده سخن مصدق را به راديو رساند آنجا را در تصرف كودتاچيان ديد و با 

كودتاچيان در اين زمان دفتر باختر امروز را غارت كرده بودند و مير اشرافى در راديو از كودتاچيان مى .منزل مصدق بازگشت
دكتر فاطمى با فداكارى سعيد فاطمى خواهر زاده اش و برخى . خواست تا هر جا دكتر فاطمى را يافتند او را قطعه قطعه كنند

 مهلكه گريخت و ابتدا به باغ پور رضا نماينده قشقايى ها رفته و پس از تاريك شدن هوا به خانه محافظان نخست وزير از آن
سيد حسن مصطفوى رفته و سپس از طريق ناصر خان قشقايى و كاظم قطب به منزل دكتر محسنى كه دوره خدمتش را در 

ز نوشت كه پس از انقالب با عنوان با چشمى ارتش مى گذراند منتقل شد و مدتى در اختفا بود و برخى خاطرات خود را ني
نظر خود درباره سلسله ننگين پهلوى كه از ابتدا خانه زاد انگليس " او پس از مدتى مجددا.گريان تقديم به عشق منتشر شد

اشت  تشكيل شده بود بيان داشت و بيان دزنجانى... آيت ابودند را در نامه اى خطاب به نهضت مقاومت ملى كه به پايمردى 
كه تا يك نفر از اين خاندان ننگين بر سر كار باشد محال است پاى استعمار از اين مملكت به در رود و درستى اين نظر سالها 

 .آشكار شد" بعد و حتى امروز كه اسناد محرمانه آمريكا افشا مى شود بر همگان كامال
نجام سروان جليلوند كه همان روز به درجه سرگردى رژيم همه جا به شدت به دنبال دكتر فاطمى مى گشت و سرا: دستگيرى

رسيد به رئيس شهربانى گزارش داد كه مرد مشكوكى در خانه روبرى خانه خواهرش زندگى مى كند و شايد افسر توده اى 
دمولوى سرگرد مولوى زنگ منزل را به صدا در آورد و دكتر فاطمى كه منتظر دكتر محسنى بود در را باز كرد و با سرگر. باشد 

دكتر محسنى و همسرش كه از سر كوچه شاهد ماجرا بودند دو دستى بر سرشان مى كوبند و از آنجا فرار كرده و به .روبرو شد
مولوى ابتدا با قساوت تمام با هفت تير بر سر دكتر فاطمى مى كوبد و با همان لباس منزل او را به نزد . خارج از كشور مى روند

دا به دكتر فاطمى بد دهنى مى كند و دكتر فاطمى در جواب مى گويد ما براى مملكت به جز خدمت نصيرى ابت.نصيرى مى برد
كارى نكرده ايم،آينده اين را به شما اثبات مى كند و در جواب ناسزاى نصيرى مى گويد تيمسار شما مودب تر صحبت كنيد و 

  پر خون مى شود ودماغ  م صورت ولباس دكتر فاطمى مى كوبد كه تما نصيرى در جواب چنان با مشت به صورت دكتر فاطمى
 
 
 
 
 

  
  
  

   اميرمختار کريمپور شيرازی      
 

مولوى كه همان روز سرهنگ مى شود، در آن روز فحش ها از بختيار مى خورد كه چرا دكتر فاطمى را زنده .او مى شكند
ختيار مى خواهد كه سريعتر او را به قتل برساند در آورده است و اشرف نيز كه چون ماده ببرى خشمگين است مصرانه از ب



دفتر تيمور بختيار او اسلحه اش را به سمت سر دكتر فاطمى نشانه مى رود و سپس به سقف شليك مى كند كه موجب 
 .وحشت شديد دكتر فاطمى مى شود

دستگيرى دكتر  هلوى هنگاميكى از فجيع ترين جنايات پ :نيروهاى خود جوش صحنه سازى براى قتل دكتر فاطمى به دست
مى آيد شعبان بى مخ و اوباش وى از قبيل اكبر  فاطمى رخ مى دهد و هنگامى كه دكتر فاطمى از پله هاى شهربانى به پائين

از  بختيار پاى پله هاى شهربانى با چاقو بر سر دكتر فاطمى مى ريزند و اگر فداكارى خواهر با هماهنگى تيمور... گيليكه اى و
خواهر از جان گذشته اش خود را بر روى  شته دكتر فاطمى بانو سلطنت فاطمى نبود كار او را همان جا مى ساختند اماجان گذ

 دكترفاطمى مى شود و حال   نصيب  او و چندين ضربه هم ضربه چاقو نصيب  چندين او مى اندازد و در اين مراحم ملوكانه
 از افتضاح  د و اين خبر به همه جهان مخابره مى شود و شاه هم براى جلوگيرىبرابر بد مى نماي] چند  [ را بيمار دكترفاطمى

پس از دستگيرى دكتر فاطمى جالدان چهره كريه خود را نمايان تر مى . بيشتر دستور مى دهد به هر قيمت بايد زنده بماند
 .كنند

امير مختار كريمپور شيرازى شاعر   و حضور مى يابند  در زندان اشرف و عليرضا)1332 اسفند 23(در چهارشنبه سورى 
آتش مى زنند و بى نام و    كه از او نيز كينه شديدى را به دل داشته اند را به مناسبت چهارشنبه سورى وروزنامه نگار ملى

 مجللى در قصر مى گيرند و با اين جنايت  جالدان پس از اين جنايات جشن.نشان در گورستان مسگر آباد دفن مى كنند
مى دهند كه با دكتر    مى توان يافت به راستى وجود و باطن خود را افشا مى كنند ونيز نشان كه كمتر نمونه آن رافجيع 

 ... فاطمى چگونه خواهند بود
 از شاه مى خواهد حال كه مصدق در كودتا كشته نشده است از 1953 سپتامبر 30چرچيل طى نامه محرمانه اى به تاريخ

براى فاطمى بهترين جواب اعدام است تا زمانى كه اين افراد : در باره دكتر فاطمى چنين مى نويسد  مااعدام اوصرف نظر كند ا
 ... ايران هستند امكان ضد كودتا وجود دارد زنده و در

 )371/104584استخراج از سند شماره اف او(
تى به دهان او بكوب تا بداند هيبت در نخستين فرصت مش:سر دنيس رايت سفير بازگشته انگليس به بختيار چنين مى گويد

 ...امپراطورى بازى كردنى نيست
مرداد جنين مى گويد من تاج وتختم را مديون خدا،ملتم 28شاه در مالقات با كروميت روزولت مامورسيا و عامل كودتاى 

 سال زندان در نظر 2حى  سال و براى ريا3و درباره نحوه برخورد با مصدق و يارانش براى مصدق ...،ارتشم و شخص شما هستم
او پس از دستگيرى اعدام ...فقط يك استثنا وجود دارد و او دكتر حسين فاطمى است:مى گيرد و در ادامه چنين مى گويد

 ..خواهد شد
ميل داشت تا از او توبه نامه اى بگيرد و سرهنگ " در اين هنگام كه حكم اعدام دكتر فاطمى تائيد شده بود دربار شديدا

 ناگهان سر  او را تحت فشار مى گذاشت از جمله اقدامات آنها اين بود كه هنگامى كه مى خواست كمى بخوابد" ديدازيبايى ش
 در اين هنگام در تب مى سوخت فشار  دكتر فاطمى. و صداى شديدى به راه مى انداختند و خواب را بر او حرام مى كردند

ى مداواى او اتاق او را بسيار گرم مى كردند و دكتر فاطمى به شدت خون و ضربان قلب بسيار بدى هم داشت و جالدان بجا
عرق مى كرد و اين بار ناگهان در را باز مى كردند و اين باردكتر فاطمى از سرما مى لرزيد اما مانند كوه مقاوم و استوار باقى 

ندان چه راست درباره خودش گفت كه ماند و حتى از ساير دوستان انتقاد مى كرد كه چرا از خود ضعف نشان مى دهند ودر ز
زنجانى كه نهضت ... اودر زندان مختصر ارتباطى از طريق نامه با آيت ا. شير را هرچند در زنجير نگه دارند گربه نمى شود

زنجانى تالش بسيارى را در تعيين وكيل و تقبل هزينه هاى ... مقاومت ملى به پايمردى او تشكيل شده بود پيدا كردو آيت ا
.. با تالش پيگير آيت ا. ثبت شد دگاه دكتر فاطمى نمود و در اين ارتباطات برگهاى زرين ديگرى در پرونده دكتر فاطمىدا

 با شرافت تمام بدون دريافت وجهى وكالت دكتر فاطمى را پذيرفت و در ابتدا كه فكر مى كرد شايد سرتيپ قلعه بيگىزنجانى 
 وكيل دادگسترى نيز در تهيه اليحه دفاعى بدون دريافت وجهى بسيار كمك  زادهشهيدمفيد واقع شود تالش فراوانى كرد و 

 ..كرد
وكيل . دكتر فاطمى را در حالى كه از درد به خود مى پيچيد روى برانكارد به دادگاه نظامى منتقل كردند1333 مهر ماه 7روز 

بيگى از دادگاه خواست تا قاضى و دادستان از محل زندان كه نزديك هم بود ديدن تا نمايند تا آثار استفراغ او سرتيپ قلعه 
خون شب قبل دكتر فاطمى را مشاهده نمايند و به آنها اثبات شود كه در اين شرايط محاكمه او غير قانونى است اما پزشكان 

،سرتيپ دكتر مقبل وسرهنگ دكتر تد ين با وجود استفراغ خون  ايادى خائن سرلشكر دكتر خوشنويسان، سرلشكر دكتر
 او نيز پس از زمان تنفس ديگر به دادگاه باز نگشت و براى آن كه  شب قبل اعالم نمودند كه او در سالمت است و وكيل



عنوان وكيل سريعتر كار تمام شود وكيل دكتر شايگان و مهندس رضوى را كه حتى تا آن موقع پرونده را نديده بود به 
ناميدند در حالى )) آ يشمن ايران((  كه به روزگار خود كس از او منفورتر نبود و او راآزموده جالدتسخيريش انتخاب كردند و

كه حتى محاكمه مصدق هم علنى بود از دادگاه خواست تا محاكمه دكتر فاطمى سرى و غير علنى باشد و سرانجام حكم 
 .شددستورى اعدام دكتر فاطمى صادر 

 .رئيس دادگاه اوليه سرتيپ قطبى ورئيس دادگاه تجديد نظرسرلشكرمزين بود وتقاضاى فرجام هم رد شد
 هفته پس از مطبوعات از ادعانامه 3دكترفاطمى در روزهاى اول براى نوشتن چند صفحه از اليحه دفاعى خود در حالى كه 

 . تب كرده و به حالت ضعف افتاد"د وشديدادادستان اطالع پيدا كرده بود تا دو سه روز دست به قلم نبر
 :بخشهايى از دفاعيه دكتر فاطمى چنين است

با همه انتقامجويى ها و خشونتها و بد رفتارى هايى كه با من بخصوص شده است هزار مرتبه آن زجر ها و عقوبت ها را بر ...  
 ...هتر از نوازش و عطوفت ديگرى مى پذيرممهر و لبخند هر بيگانه ترجيح مى دهم و سيلى از دست هم وطن خود را ب

شجاعت و شهامت او را در . سال امتحان تقواى سياسى و شرف و مردانگى را داده بود50) دكتر مصدق(اين مرد بزرگ...
 ...ديگرى نديده بودند

داشته بود كه نتيجه را به طور كلى شيوه دفاع دكتر فاطمى در دادگاه شيوه اى مستدل و قانونى بود ودر ضمن در ابتدا اعالم 
از ابتدا پيش بينى مى كند و محال است ماه ها تالش و برنامه ريزى براى حفظ قانون قربانى شود و بنا به گفتار معروف الفونتن 

اما به خاطر آن كه ديگران تصور نكنند مطلب صورت قهر و تعرض به خود گرفته .)) دليل قويتر هميشه مقبول تر است(( 
 .قدر در جواب دادن عاجز شده است كه سكوت كرده است از خود دفاع مى كنداست و يا آن

در ابتدا به صالحيت دادگاه اعتراض مى كند كه مورد قبول واقع نمى شود و پس از آن نحوه بازجويى و سوال و جواب را شرح 
دكتر فاطمى ادعانامه . رده استبايستى استراحت مى ك" خالف قانون بوده و در آن ايام متهم قانونا" مى دهد كه تماما

قسمت ناسزا و دشنام تقسيم مى كند وبيان -3 قسمت مبالغه و اغراق -2 قسمت حسامى و رزمى -1دادستان را به سه بخش 
 ...مى دارد كه اگراين سه بخش را ازادعانامه حذ ف كنند چيزى ازآن باقى نخواهد ماند

به كيفر رسانيدن ما چه ...وارد آورده ايم؟به جان چه كسى سو قصد نموده ايم؟بايد پرسيد ما به آسايش عامه چه صدمه اى ... 
 ..ارتباطى با تامين تماميت و استقالل كشور دارد؟

و دكتر فاطمى بيان مى ... مرداد قصد كودتا داشته است25قابل توجه آن كه دادستان در ادعانامه بيان مى كند كه متهم در 
ه در منزلم دستگير شده ام قصد كودتا داشته ام اما آنان كه به منزل من حمله كرده اند آن قدر دارد من كه با سر و پاى برهن

 ...پاك و معصومند كه حتى نامى از آنان نبايد برده شود
سرمقاله و شركت در يك 3در جواب به برخى موارد اتهامى دادستان چنين مى گويد كه چگونه ممكن است كسى با نوشتن 

 ره يك تلگراف بتواند اساس حكومتى را بر هم زند ميتينگ و مخاب
 ...و به راستى وزير امور خارجه چگونه مى تواند اساس حكومتى را تغييردهد مگرآن كه مردم با اوهم عقيده باشند

 :اينك به بيان برخى نكات برجسته مكتوبات وى در زندان مى پردازيم :مكتوب ها در زندان
حضرتعالى از راه خانواده هايشان بفرمائيد ...لى گله مى كند كه چرا قاطعانه سخن نمى گويند؟او از رفقاى جبهه م)1مكتوب 

اميد نجات "توصيه فرمائيد ارزش مبارزات مردم را خراب نكنندآنها اقال..به آنها بگويند خيلى كم ظرفى از خود نشان ندهند 
 را دارند كه مخلص با اين وضعيت اميد را هم ندارم

  غرض اندر ميان سالمت اوست    من و دل گر فنا شد يم چه باك                
 ...روحيه بنده به فضل الهى محكم وقوى است زيراحق با ما است و هر كه حق با او است خدا با اوست)...2مكتوب

ر مصدق در اين مكتوب مى خواهد كه رفقاى جبهه ملى نحوه دفاع او را مشخص كنند و بپرسند كه آيا دكت)4مكتوب 
اين نكته را بنده با كمال صداقت و آرزوى خلوص عرض مى كنم كه به هيچ " مخصوصا:و مى گويد  دستورى براى او دارد يا نه

وجه در تعيين اين خط مشى منافع شخصى ما را در نظر نگيريد كه بنده مريضم،چاقو خورده ام،زن و بچه وخواهر و برادرم چه 
آرزو دارم كه ...نظر بگيريد كه ما به خاطر حفظ و حمايت آن جهاد كرده و به اين روز افتاده ايممى گويند بلكه آن چيزى را در 

به هرحال در دادگاه :و در مورد شيوه دفاع مى گويد...نفسهاى آخر زند گيم نيز در راه نهضت و سعادت هم وطنانم صرف شود
بر فرض كه هيچ كس هم نفهمد و ...سيوم و حاميان او بزنيمما مى توانيم بسيارى حقايق را فاش كرده و داغ باطله بر كنسر
و فرداى روشن ممكن است مورد استفاده نسلهاى آينده و .صداى ما را خفه كنند در تاريخ و در پرونده باقى خواهد ماند

يم و چند سال و يا راه ديگر آن است كه معتدل و ماليم حرف بزنيم و طلب عفو وبخشش كن.. همچنين نسل معاصر قرار بگيرد



زندان براى ما حسب االمرتعيين كنند كه زير بارشق آخرى بنده هرگز نخواهم رفت حتى اگرآنچه دلشان بخواهد دادگاه راى 
 ...دهد

مى گذ رانم ولى به جد بزرگوارمان قسم كه اگر )البته از نظر مزاج( با هرجان كندنى هست به هر حال وضعيت…)9مكتوب 
زن اين لوطى بازى ها در اراده و روحيه مخلصتان تاثير داشته باشداگر حمل بر خود ستايى نباشد خيال كنيد به قدرسر سو

به خواهرم ... از اين حيث خيالتان راحت باشد)شير را هر چند در زنجير نگه دارند ممكن نيست گربه شود(عرض مى كنم
ه برادرش دالل و واسطه فروش وطن نشدوبه احساسات و متاثر و ناراحت نباشد بلكه بر عكس افتخار كند ك" بفرمائيد كه ابدا

 ... عقايد جامعه سر تعظيم فرود آورد
دراين موقعى كه يك ساعت از صدور راى دستورى مى :... چنين مى نويسد11پس از صدور حكم اعدام در مكتوب شماره 

ين نيمه جان را بگذارم درست در راه حقيقى گذرد يك ذره ناراحت نيستم زيرا اگر آن افتخار را پيدا كنم كه در راه وطنم ا
 ...خودش صرف شده است

 در اين هنگام كه حكم اعدام او صادر شده بود حجم زيادى از نامه هايش در ارتباط با كنسرسيوم و نفت بوده است
 بيان مى كند كه از  ماهه بعد از كودتا گاليه مى كند و15 آشكارا از عذاب   آبان19و سرانجام در آخرين مكتوب خود در شب 

 ...اين زندگى سراسر رنج و عذاب خسته شده است
زنجانى به كمك آقاى شهشهانى تالش بسيارى براى جلوگيرى از اعدام دكتر فا طمى مى كند و ... الزم به ذكر است كه آيت ا

 :بروجردى در پاسخ او چنين مى گويد...  وآيت ا بروجردى هم كمك مى خواهد... حتى از آيت ا
 .))انگليسيها از او كينه به دل دارند ،شاه هم ضعيف است كارى نمى شود كرد((

 آبان تيمور بختيار فرماندار نظامى به همراه آزموده دادستان ارتش و عده 19ساعت چهار و هفت دقيقه صبح : حماسه شهادت
 .ن به زندان مى رونداى ديگر از جمله قاضى عسگر،سرتيپ دكتر ايادى،سرتيپ نجف زاده و سرهنگ دكتر تدي

 ...دكتر فاطمى در تب مى سوخت وتوان حركت نداشت اما پزشكان به امر شاه برگه اى كه حاكى از سالمت او بود امضا كردند
اگر وصيتى داريد بفرمائيد شما كه مكرر مى گفتيد از مرگ ابايى ندارم و مرگ حق است كه دكتر فاطمى : آزموده گفت 

د و گفت آرى آقاى آزموده مرگ حق است آنهم مرگ به چنين پر افتخارى، من مى ميرم كه نسل نگذاشت سخنانش تمام شو
جوان ايران از مرگ من عبرتى گرفته و با خون خود از وطنش دفاع كرده و نگذارد جاسوسان اجنبى بر اين كشور حكومت 

 ...س سفارت الزم نداردمن درهاى سفارت انگليس را بستم غافل از آنكه تا دربار هست انگلي..نمايند
آزموده از او خواست تا اگر تقاضايى دارد بگويد و دكتر فاطمى خواهان ديدار با خانواده و مالقات با دكتر مصدق وصحبتى با 
افسران شد كه آزموده با خشم به او گفت هنوز هم دست از سر اين مرد بر نمى دارى؟؟؟ و دكتر فاطمى تنها توانست چند 

تر شايگان و مهندس رضوى خداحافظى كند و آن هم چه خداحافظى سوزناكى كه خاطره آن تا سالها باقى لحظه اى با دك
 .دكتر فاطمى مصدق را وصى خود قرار داد...ماند

مرگ در راه شرف و افتخار و ...بر دو قسم است مرگ در رختخواب نازآقاى آزموده مرگ :قبل از اجراى حكم به آزموده گفت 
من خداى را شكر مى كنم كه كه در راه مبارزه با فساد شهيد مى شوم ،خداى را شكر مى كنم كه با شهادتم در اين راه دين 

 ...خود را به ملت ستمديده و استعمار زده ايران ادا كردم
در آن موقع روحيه اش به قدرى قوى بود كه اگر كسى از اوضاع اطالع :وردش گفتند نظامى در مصاحبه اى در م مقامات

 ...نداشت هرگز باور نمى كرد كه اين شخص تا دقايقى ديگر اعدام مى شود
 ...خورشيد نخستين طاليه روز را بر بلنداى البرز ريخت

دقايقى بعد صداى آزموده در .ى انداختند دكتر شايگان و مهندس رضوى با ديدگان اشكبار خود را روى تخت دكتر فاطم
آمبوالنس الزم نيست خودش مى آيد دكتر فاطمى آمد بلند شود اما افتاد سربازان زير بازويش را گرفتند و او :محوطه پيچيد

 :آخرين سخنان او اين بود....او با چشمان باز در برابر جالدان ايستاد...را به قتلگاه بردند
  زنده باد دكتر محمد مصدق -- پاينده باد ايران --رحيم  بسم اهللا الرحمن ال 

خون پاكش بر زمين ...هشت گلوله از لوله هاى تفنگ چهار سرباز شليك شد دو تير درست بر روى قلب و شش تير روى سينه
 ...ستاره اى در آسمان نبود...صداى گلوله در فضا پيچيد...ريخت و از آن الله هاى سرخ روئيد

 ...  ثبت شدتنها شهيد جبهه ملىر دكتر فاطمى در آن موقع به عنوان نام پرافتخا
 :شهيد دكتر فاطمى در نظر مصدق

 :دكتر مصدق در نامه معروف خود درباره ملى شدن نفت چنين مى نويسد



وآن  پيشنهاد را نمود تشكر كرد  اگر ملى شدن صنعت نفت خدمت بزرگى است كه به وطن شده است بايد از كسى كه اول آن
كس شهيد راه وطن دكتر حسين فاطمى است كه روزى در خانه جناب آقاى نريمان پيشنهاد خود را داد و عمده نمايندگان 

رحمه اهللا عليه كه در طول مدت همكارى با اينجانب حتى يك .جبهه ملى حاضر در جلسه آن را به اتفاق آرا تصويب نمودند
 .ترك اولى هم از آن بزرگوار ديده نشد

ه راستى اين جمله كه حتى يك ترك اولى هم از آن بزرگوار ديده نشد از كسى چون دكتر مصدق كه همواره به معناى و ب
 دقيق كلمات توجه داشت بيانگر چيست؟؟؟

هرگاه به ياد زجرهايى كه به آن راد مرد داده شده است مى افتم بى :...و در نامه اى خطاب به خانواده شهيد فاطمى مى نويسد
 ...يقين دارم كه نام نيكش همواره درالبالى صفحات تاريخ ايران باقى خواهد ماند...ارمتاثر مى شوماختي

 آرى شادروان دكتر حسين فاطمى يك تقصير داشت و آن پيشنهادى بود كه در يكى از جلسات  :و درباره گناه او مى گويد 
 ....جبهه ملى براى ملى شدن نفت كرد و به جزاى خود هم رسيد

از همان روزى كه شروع به كار كرد تا :.. در خاطرات خود مى نويسد  رهبر جبهه ملى در سالهاى بعد كتر كريم سنجابىد
 هيچ گونه خطايى و  "و نه لفظا"و نه قلما"روزى كه حكومت مصدق ساقط گرديد بنده اين شهادت را مى دهم كه نه قدما

و حتى يك بار به ... در مالقات با شاه خيلى از خود گستاخى نشان مى داد...انحرافى از او نديدم مردى بود شجاع و بى باك
 .اگر تو نخواهى نخست وزير شوى دكتر مصدق نمى خواهد شاه شود:شاه گفته بود

ی ملی ايران بود، که جا دارد از او به ی اصلی نهضت جبههمرحوم دکتر فاطمی نيرودهنده و تقويت کننده:حسين شاه حسينى
 . د برتر نهضت ملی ايران ياد کردعنوان شهي

 امير كبير شباهتى مى برد نوشته آيد مكرر در مكرر تا ياد آنان كه بر وعده خود  و بايد داستان قتل مظلومانه او را كه به قتل
 25رچه سلطنت شاه با تيرباران شهيد دكتر فاطمى در مسيرى افتاد كه گ. وفا كردند و ايمان خود را نفروختند از يادها نرود

كه سازمان عفو بين الملل در گزارش سال  آنجا پيش رفت  سال بعد اما سرانجام به رسوايى افتاد و جنايات رژيم تا
شهيد دكتر فاطمى با نوشته اند كه ..در نقض حقوق بشر كارنامه هيچ كشورى تيره تر از ايران نيست: خود نوشت1975و1974

   .خون خود مشروعيت را از حكومت كودتا گرفت
در زمان احمد شاه قاجار هنگامى كه اطرافيان احمد شاه به او فهماندند كه بايد رضا خان را بكشد و گرنه سلسله قاجار را 

ضا خان را اكنون بكشم او نيز جد من امير كبير را كشت و او بسيار عزيز شد ،اگر من ر:منقرض خواهد كرد او در جواب گفت 
 قاجار منقرض شد و به همين طريق نيز پهلوى با  امير كبير خواهد شد و خون امير كبير موجب انقراض سلسله قاجار شد و

به هر روى قبل . تير باران شهيد دكتر فاطمى كينه اى شديد در ملى گرايان كاشت و سرانجام نيز با رسوايى تمام منقرض شد
 .  بود اد ايران در راه دموكرتيك شدن مرد28از 

مزار سردار بزرگ نهضت ملى ايران شهيد دكتر فاطمى بر طبق خواست او در جوار مزار شهداى سى تير در ابن بابويه تهران 
بر سزار . قرار دارد در حا لى كه رژيم حتى سنگ قبر او را نيز دو نيم كرده بود و مزار خواهر فداكارش نيز در كنار مزار او است

 :مزار او اين شعر نوشته شده است
  كه زيارتگه رندان جهان خواهد شد         بر سر تربت ما چون گذرى همت خواه

 . دكتراى خود را در رشته اقتصاد اخذ نموده است تنها فرزند شهيد دكتر فاطمى دكتر على فاطمى
 .را نام برد... فاطمى،شهيد محمد مسعود، محمد على سفرى ودكتر سعيد : از همكاران اين شهيد كبير مى توان

  كه واجب شد طبيعت را مكا فات                چو بد كردى مباش ايمن از آفات
 سال بعد وقتى شاه از برابر امواج انقالب ملت مى گريخت تنها سفارش يك نفر را به نخست وزير منصوبش كه ادعاى 25

ود و آن آزموده دادستان دادگاه نظامى مصدق و يارانش بود و اين در حالى بود كه بيشتر نزديكان پيروى از مصدق را داشت نم
 .خود را در زندان جا گذاشته بود

شعبان بى مخ و آزموده به خارج گريختند و اكنون در منتهاى نكبت و بد نامى در حالى كه اكثر اعضاى خانواده خود را از 
 .دگى خود مى گويند و مى نويسنددست داده اند ،از رنجهاى زن

 سال بعد در اوائل انقالب در صفحه تلويزيون ظاهر شد و اين در حالى بود كه به حدى كتك خورده بود كه توانايى 25نصيرى 
 حرف زدن نداشت وچند روز بعد هم اعدام شد و ميراشرافى هم به همراه پسرش چندى بعد اعدام شد

 .سرانجام هلى كوپترش روى دكل برق فشار قوى سقوط كرد وتكه تكه شدمولوى به درجات باالتر رسيد و 



يد   مرداد مامور دستگيرى دكتر فاطمى بود تا درجه سرلشكرى هم رسيد و سرانجام زير فشار شد25سروان شقاقى كه در 
 .شاه دست به خودكشى زد

 .ك ترور شدبختيار پس از مدتى چنان با شاه درگير شد كه به خارج گريخت و توسط ساوا
 . كيلو الغر شده بود ، با نكبت تمام در مصر مرد20 ماه 4رى در حالى كه در  و محمد رضا پهلوى شاه ايران پس از مدتى دربد

 ... اين جهان كوه است و فعل ما ندا               
ه ديرتر ماندند اما به جز بد نامى شهيد دكتر فاطمى اگر چه زود رفت اما آنچه از او باقى ماند نام نيك بود و قاتالنش اگرچ

 . چيزى از آنان باقى نمامد
 اولين سرمقاله 1321 تير ماه 14يكشنبه (بخشى از اولين سرمقاله به قلم دكتر فاطمى دراولين روزنامه متعلق به خودش

 ):باختر به قلم حسين فاطمى
 :آزادى-ايران-خدا 

... روى سياه رفت؟مائيم و آيندگان با خفت و خوارى مى توان در گور خفت؟ نهمى شود با . به نزد پدران باالخره بايد برويم...
و تا لب پرتگاه مى رويم ولى مردانه مى –در راه انجام مقصود فداكارى مى كنيم جانبازى مى كنيم ...اين امر محال است

 ...كوشيم
كشته شدن در راه نجات يك ملت بزرگترين :(( امبخشهايى از اولين سر مقاله دكتر فاطمى براى باختر امروز پس از ترورنافرج

تنها آتش مقدسى كه بايد در كانون سينه هر جوان ايرانى هميشه زبانه بكشد اين آرزو و ايده آل بزرگ و پاك ...افتخار است
وله اين گل...است كه جان خود را در راه رهايى جامعه و نجات ملت خود از چنگال فقر و بدبختى و ظلم و جور بگذارد

اينتليجنت سرويس به پايدارى و استقامت من افزود و مرا در راه خدمت به ميهن عزيزم سرسخت تر و آهنين تر و فداكار تر 
 ...نمود

 .است و او با خون خويش ثابت كرد كه كماكان بر عهدى كه از اول با خداى خويش بسته بوده تا پاى جان پايدارمانده
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 هايي از زندگي و مبارزات دكتر حسين فاطمي فراز
 حسيني وگو با آقاي حسين شاه گفت

  
  
هر ساله . كنيم بسيار تشكر مى, اختصاص داديدانداز ايران  كه وقت خود را به خوانندگان چشم از اين! حسينى جناب آقاى شاه(

او عاشقى بود كه هم . شود دكتر حسين فاطمى در خاطرة رهروان آزادى زنده مى, "سيد بزرگوار"ياد , شدن به ماه آبان با نزديك
در مورد , مايليم تا شما و ديگرانى كه در نهضت مقاومت ملى حضور داشتيد. نگر بود بينش درستى داشت و هم فردى واقع

هايى را  شود توضيحاتى دهيد و ناگفته رفتار و كردار ايشان مى, زنجانى و آنچه مربوط به اخالق اهللا ارتباطات دكترفاطمى با آيت
 .جايى چاپ و گفته نشده است براى نسل جوان و نسل آينده بيان فرماييد كنيد تا به حال در هيچ كه فكر مى

 وزيرى را پذيرفت ـ قطعاً مطلع هستيد كه وقتى دكترمصدق نخست الرحيم الرحمن اهللا بسم( 
اين موضوع براى جامعة آن روز بسيار سنگين بود و اين سؤال مطرح . عنوان معاون پارلمانى خود معرفى كرد دكترفاطمى را به, 

معاون پارلمانى , باره در آن هياهوى نفت  دليل بايد يكبه چه, سالگى نرسيده بود شد كه دكترفاطمى كه هنوز سنش به چهل مى
شدن صنعت  هاى دكترمصدق و حتى ملى اعتراضات زيادى ازسوى كسانى صورت گرفت كه مخالف انديشه. دكترمصدق شود

حوم نگار مر خصوص ازجانب رقباى روزنامه اين اعتراضات به. دانستند نفت بودند و اين مسئله را ضعفى براى دكترمصدق مى
بود و پاينده هم اهل " مردم"فريدپور مدير روزنامة . گرفت پاينده و فريدپور بودند صورت مى, فاطمى كه در رأس آنها ميراشرافى

اى منتشر  همچنين در آن زمان در تهران روزنامه. كرد را اداره مى" آتش"ميراشرافى هم روزنامة . بود" صبا"اصفهان و مدير مجلة 
شد كه بيوك  منتشر مى" عدالت"نام  روزنامة ديگرى هم به. كه آقاى محسن بگدلى صاحب امتياز آن بود" قشال"نام  شد به مى

صابر صاحب امتياز آن بود و از دوستان بسيار نزديك جمال امامى بود و همواره نظرات جمال امامى و نيروهاى لمپن را منتشر 
وجه  هيچ هاى اصفهان غسل تعميد داده شده و به  مدرسة امريكايىدر) دكترفاطمى(زدند كه ايشان  آنها تهمت مى. كرد مى

! كند با محمد مسعود حشر و نشر داشته و در جلسات خوشگذرانى با او شركت مى! كند موازين مذهبى و اخالقى را رعايت نمى
اى هم كه در اطراف  هبالطبع عد. گونه آگاهى نسبت به مسائل ايران ندارد تحصيالتش را در فرانسه گذرانده است و هيچ

مند بود ـ و عناصر ديگرى  دكترمصدق بودند ـ غير از حسين مكّى كه به دكترفاطمى عالقه داشت و دكترفاطمى هم به او عالقه
, شد ها بيشتر مى هرچه مخالفت. دليل ناآشنايى با دكترفاطمى شروع به مخالفت كردند به, كه در احزاب سياسى آن روز بودند

اى نوشتند و بيوگرافى   نامه نگاران روزنامه, به خاطر دارم كه در همان تاريخ. شد صدق به دكترفاطمى بيشتر مىاعتقاد دكترم
بعدها . عنوان عامل سرسپردة انگليس معرفى كردند دكترفاطمى را به, در آن بيوگرافى. وتحليل كردند دكترفاطمى را تجزيه

گوييد او عامل و سرسپرده  طور كه شما مى اگر هم آن: "ك پرسش گفته بودهايش يا در پاسخ به ي دكترمصدق در يكى از نطق



تواند از هر حيث موجه  است كه مى" حرى"ايشان هم توبه كرده است و از نظر من , طور كه خودتان توبه كرديد همان, باشد
بلكه , اند ها بوده اراى اين ويژگىالبته اين مطلب دال بر اين نيست كه دكترمصدق قبول كرده باشد كه دكترفاطمى د." باشد

كرد كه مخالفان از زدن اين اتهامات به دكترفاطمى دست  دكترمصدق اين مسئله را به اين دليل مطرح مى
  .                                                                              بردارند

 مجمع مسلمانان مجاهد و حزب زحمتكشان ملت ايران و حزب ايران  ,ردم ايرانحزب م:  احزابى كه در آن زمان بودند ازجمله 
از ارادتمندان دكترفاطمى ـ كه در رأس آنها دكترسعيد .  گرفتند وجه اين انتخاب را تأييد نكردند و درمقابل آن موضع هيچ به

وى بعد از ". هاله"نام رقابى با تخلّص  ى بود بهفاطمى خواهرزادة ايشان بود و در حال حاضر نيز در قيد حيات است ـ شاعر معروف
حقيقتى كه شايد كمتر كسى . كرد و چند سال پيش فوت شد انقالب هم به ايران آمد و مدتى در دانشكدة ادبيات تدريس مى

 شد و خيلى از  از راديو و تلويزيون پخش مى1332 مرداد 28كه بعد از كودتاى " مرا ببوس"بداند اين است كه شعر 
در اصل چنين نبوده و هاله اين شعر را گفته , ها هم تبليغ كرده بودند كه اين شعر را سرهنگ مبشرى گفته است ماركسيست

نراقى آن را  نام گل بعد هم يكى از خوانندگان خوب به. آن را آشكار نكرده بود, خواست دچار مشكل شود اما چون نمى, بود
, در كنار دكترفاطمى, ملى ايران بودند و تا آن تاريخ در احزاب نبودند مند به نهضت بعدها نيروهايى كه عالقه. خوانده بود

 .را تشكيل دادند" ملى ايران سربازان نهضت"
 اين توافق و ائتالف در چه زمانى صورت گرفت؟ (
 را در ميدان "ملى ايران سربازان نهضت"ماه بيشتر از روى كارآمدن دولت دكترمصدق نگذشته بود كه  حدود شش ـ هفت(

حالت تحزّبى كه در حزب ايران و ديگر احزاب بود وجود , ولى در عين حال, تشكيل دادند) پاساژ شركت روزى(بهارستان 
شدت به  بينيد كه به مى, هاى آن زمان را بخوانيد  زمان حزب توده نقش بسيار بدى بازى كرد و اگر روزنامه در آن. نداشت

ولى اعتقاد . زدند؛ كه يكى از داليلش نيز انتخاب دكترفاطمى بود ه او اتهام امريكايى بودن مىكردند و ب دكترمصدق حمله مى
سيدرضا  اهللا حاج بعدها در پيام تسليتى كه مرحوم آيت. دكترمصدق به دكترفاطمى آنچنان قوى بود كه حدى بر آن مترتب نبود
سال محكوميتى بود كه آقاى   البته اين موضوع بعد از سهزنجانى بعد از شهيدشدن دكترفاطمى براى دكترمصدق فرستادند ـ

من . دكترمصدق در زندان كشيده بود و به احمدآباد آمده بود ـ اين نامه را به من دادند تا خدمت آقاى دكترمصدق ببرم
به آنجا , شد مىو دهات اطراف احمدآباد وانمود " آباد كتول حسن"و " بالغ آق"عنوان شخصى كه جزو زارعين دهات اطراف  به

سيدرضا زنجانى با شادروان مهندس  طبق قرار قبلى كه مرحوم حاج. رفتم و اين نامه را به شادروان دكترمصدق رساندم 
زدن به آنجا تشريف  احمدآباد بود و دكترمصدق براى قدم من نامه را در باغ انگورى كه در جنوب قلعة , گذاشت احمدمصدق مى

اى  بعد از اين كه نامه. گرفتم آمدم و پاسخ را مى مى تا فردا صبح در ده بعدى ساكن بودم و مجدداً . ادمد آوردند به ايشان مى مى
آقاى مصدق پاسخ نامه را دربسته به من داد و فرمود . سيدرضا زنجانى داده بودند به آقاى دكترمصدق دادم را كه آقاى حاج

." خوانم حسينى آن را برايت مى شاه: "ى زنجانى بردم و ايشان گفتسپس من نامه را نزد آقا. خدمت ايشان سالم برسانيد
اهللا زنجانى تجليلى از دكترفاطمى كرده بود كه حدى بر آن مترتب نبود و او را به حر تشبيه كرده بود  دكترمصدق خطاب به آيت

 .اش دست از تفكّر من برنداشت لحظات زندگىكسى بود كه تا آخرين ,  فكر و عالوه بر اين آزاده, كه او حرى بود آزادانديش و اين
اى نوشته بود و در آن پيشنهاد  اهللا زنجانى نامه مقاومت ملّى و آيت گاه خطاب به نهضت در مخفى,  دكترفاطمى قبل از بازداشت  

ن است ـ سيدرضا زنجانى در زندا كرده بود كه اگر آقاى دكترمصدق اجازه بدهد ـ در شرايطى كه هم دكترمصدق و هم حاج
شما از ايشان سؤال بفرماييد تا اگر آمادگى دارند در اينجا مطالبى در مورد شخصيت , چون من به دكترمصدق دسترسى ندارم

 . منتشر كنيد" باختر امروز" روزنامة  دكترمصدق و دفاعيات ايشان حاضر كنم و براى شما بفرستم تا در ادامه
اين مردى بود ـ اشاره به دكترفاطمى ـ كه , آقا"دق به اين موضوع اشاره كرده بود كه  دكترمص  آقاى زنجانى در نامة اخيرش به 

و حتى بعد از آن تاريخ من مطلبى از ايشان " شرايطى دست از آن ارادة قوى و تفكّر آزادانديش خودش برنداشت در هيچ
اين " چه اندازه بزرگوار بود؟) دكترفاطمى(ين سيد دانى ا آيا مى"سيدرضا زنجانى به من فرمودند كه  كه روزى حاج نشنيدم تا اين
 است كه گاهى حسين مكّى به منزل آقاى 1332 مرداد 28گويم مربوط به پنج ـ شش سال بعد از كودتاى  مطلبى كه مى

پهلوى در زمان دكترمصدق بسيارى از ما را  حسين مكّى براى آقاى زنجانى تعريف كرده بود كه اشرف. رفت زنجانى مى
ازجمله فاطمى را . عواطف و عاليقى نداشته باشيم, كرد كه نسبت به دكترمصدق پذيرفت و تشويق و تهييج مى خواست و مى مى

پهلوى گفته  مكّى به آقاى زنجانى گفته بود مقاومتى كه دكترفاطمى كرده بود و مطالبى را كه به اشرف. به دفعات خواسته بود
پهلوى به اين شكل  كدام از ما شجاعت و شهامت او را نداشتيم كه مقابل اشرف انه هيچولى متأسف, بود از ياد ما نخواهد رفت

كرد و  را اضافه مى" كبير"اين لغت , "مصدق كبير: "گفت دكترفاطمى مى, آورد مقاومت كنيم و وقتى اشرف اسم دكترمصدق را مى



 مشروطة شما آبرو داد و بقاى سلطنت شما و برادر شما ايرانيت و حتى به سلطنت و, بفرماييد مصدق كبير كه به ايران: "گفت مى
كند و يقين داشته باشيد از  اگر بشنويد سلطنت شما دوام و بقايى پيدا مى. هاى دكترمصدق را بشنويد در اين است كه حرف

طور كه در  ه آنچرا كه شا, به اين جهت بسيار مورد كينة شاه و اشرف بود." بين رفتن شما با نشنيدن سخنان او يكسان است
وجه حاضر نبود اصالً اسم دكترمصدق را بشنود و در  هيچ بود و به" مصدق"يكى . گفتند از دو اسم بسيار منزجر بود گذشته مى

وشنود و همكارى به آنجا  در آستانة انقالب هم كه عموم آقايان را براى گفت. بسيار ناراحت بود" سپهبد جم"كادر نظامى هم از 
البته نه ." جم در ارتش نباشد"گفت  گفتند كه شاه مى هر سه مى, دكترصديقى و دكتربختيار, ايان دكترسنجابىآق, بردند مى
بينيد در  مى, قطعاً اگر به تاريخ مراجعه كنيد. اما اين دو خيلى مورد كينة شاه بودند, كه بخواهم تعريفى از جم كرده باشم اين

وقتى معمرين و رجال , رفتند معموالً آقايان براى تبريك خدمت اعليحضرت مى مردادى كه شاه در ايران بود و 28آخرين 
يكى از سناتورهاى انتصابى , آيد يا نه خواستند بدانند شاه خوشش مى كه مى دليل اين به, شدند گذشته خدمت شاه شرفياب مى

اندازم كه  يك تير هم طرف احمدآباد مى, روم من هر موقع كه به شكار مى: "عزالملك اردالن به اعليحضرت گفته بود نام حاج به
زيرا او خيلى . زدند ها را مى آنها براى خوشايند شاه اين حرف." آن تير شايد به دشمن شما كه ممكن است در بيابان باشد بخورد

خاص ـ چون او آمدن آن مسائل  اين مطلب را حتى خوِد ساقى به من گفت كه بعد از دستگيرى دكترفاطمى و پيش. توز بود كينه
كرد كه  از قول ديگران تعريف مى, قلعه زندانبان قزل, ها نبود ـ ساقى در لشكر دو زرهى بود و اوايل هم ساقى رئيس زندان
: گفت اى كه او را روى برانكارد گذاشته بودند تا داخل آمبوالنس ببرند مى دكترفاطمى آنچنان ابراز قدرت كرده بود كه در لحظه

اين جان براى شما نيز . دهيم آزادى و اعتالى ايران جانمان را از دست مى ها توجه داشته باشيد ما در راه  ىنظام, سربازها"
اى هستند كه تافتة  خانوادة پهلوى خانواده. ارزشمند است و شما هم كوشش كنيد كه زير بار ديكتاتورى و خودسرى نرويد

اند همه نشئت  آب و گوشتى كه فراهم كرده, ستان بافته شده و اينها نانجدابافته از ملت ايران هستند و اين تافته در انگل
بايد در ايران حكومت , اگر خواستيد ايران به استقالل برسد, گذارى انگلستان است و از اربابشان جدا نيستند گرفته از سرمايه

مكاتباتى . ترين لطمه را زدند  مردم بزرگمتأسفانه اينها تشخيص ندادند و به حكومت مردمى دكترمصدق و افكار." مردمى باشد
سيدرضا زنجانى را به اين دليل  مرحوم حاج. بسيار جالب و خواندنى است, سيدرضا زنجانى كرد كه دكترفاطمى با مرحوم حاج

افل را مجالس و مح,  تعطيل بازار , مرداد28كه مسائل بعد از   مقاومت ملى بود و به صرف اين كه شخص اول و بنيانگذار نهضت
سيدرضا زنجانى امضا كرده بود و در آن از مردم  اى را شخصاً خود آقاى حاج همچنين اعالميه. به زندان بردند, كرد مطرح مى

خواسته بود در مقابل محاكمات دكترمصدق بازار را تعطيل كنند و اين اعالميه به دست سپهبد بختيار رسيده بود و او هم 
اين "گويد كه  دهد و مى بيند اعالميه را به ايشان مى سپهبد بختيار تا آقاى زنجانى را مى. ه بوددستور دستگيرى زنجانى را داد

دهند كه  و آقاى زنجانى پاسخ مى" ايد؟ براى چه داده"پرسد كه  بختيار مى" بله: "گويند ايشان مى" ايد؟ اعالميه را شما داده
كند كه  من مجتهدم و اجتهادم حكم مى: "دهد آقاى زنجانى پاسخ مى, پرسد وقتى بختيار علّت را مى." اش به شما نيامده فضولى"

اين موضوع را خود آقاى زنجانى شخصاً به ." دهيد شما منافع مردم را تشخيص نمى. اين نظر را بدهم و تشخيص من اين است
آيد  شود كه خانمى به آنجا مى توجه مىوى تصادفاً م, زنجانى را به زندان لشكر دو زرهى و به سلول انفرادى بردند. من فرمودند

" كنى؟ اينجا چه مى: "پرسد و بعد از او مى" براى من چاى بياور: "گويد آقاى زنجانى به آن خانم مى, رود و اين طرف و آن طرف مى
. ايشان استشود كه دكترفاطمى در مجاورت  آقاى زنجانى متوجه مى." كنم من اينجا از آقايى پرستارى مى: "گويد آن خانم مى

آقاى دكتر من اينجا : "اش نوشت آقاى زنجانى در نامه. آقاى زنجانى در بدو امر شروع به مكاتبه با ايشان روى كاغذ سيگار كرد
من نياز به چيزى ندارم و دست از : "دكترفاطمى در پاسخ نامه گفته بود." چنانچه مطلب و نيازى داشتيد به من بگوييد, هستم

ولى بر , اند هايى زده كنند و چه حرف دارم و دوست دارم بدانم كه شايگان و رضوى چه مى صدق هم برنمىحمايت آقاى دكترم
آقاى زنجانى مبلغى را ـ كه به خاطر ." اگر توانستيد مبلغى پول برايم بفرستيد, من هيچ پولى همراه ندارم. اعتقاد خود استوارم

اين ارتباط موجب شد بعد از . ته بود و او آن را در اختيار دكترفاطمى گذاشتندارم چقدر بوده است ـ در اختيار آن خانم گذاش
اين مسئله با دوران انتخابات . دكترفاطمى با او مكاتباتى داشته باشد, كه مرحوم زنجانى از زندان آزاد شد و بيرون آمد اين

خابات مجلس سنا با مجلس شورا همزمان انت.  مقاومت ملى هم در انتخابات شركت كرد هجدهم تهران همزمان بود و نهضت
كانديداها , در انتخابات مجلس سنا. انتخابات مجلس سنا شرايط خاصى داشت و با شرايط مجلس شورا متفاوت بود. شده بود

عالى كشور و سفيركبير و يا چند دوره وكيل مجلس و يا وكيل پاية يك  رئيس ديوان, سناتور, استاندار, بايد حتماً وزير
مجلس سنا را منحل كرده بود و اعتقادى به آن , دكترمصدق. سترى باشند تا حق شركت در انتخابات به آنها داده شوددادگ

: گفت وى مى. ولى روزى كه به قدرت رسيد آن را منحل كرد, اگرچه از نظر قانونى از مجلس سنا رأى اعتماد گرفته بود. نداشت
 ."تواند قرار بگيرد رد تأييد ما نمىوجه مو هيچ  به شاهانه است و[ سنا]مجلس "



نفر از اعضاى  وپنج نفرى انتخاب شد كه بايد پانزده دكترمصدق جزو هفتاد, در اولين دورة مجلس سنا كه در تهران برگزار شد 
اندارى فرم. پا شده بود يادم هست كه آن روز در تهران غوغايى به. كردند نفر انتخاب مى مجلس سنا را از بين اين هفتادوپنج

در آن شرايط ما را هم خبر . نفر بروند و پانزده نفر تهران را انتخاب كنند قرار بود اين هفتادوپنج. تهران در ميدان ارك بود
, موقع ديديم كه دكترمصدق در آن. ما به جلوى بازار رفتيم و از آنجا به جلوى فرماندارى تهران در ميدان ارك رفتيم. كردند
ما شعارهايى . به داخل فرماندارى رفتند, كه دكترفاطمى زير بغلش را گرفته بود نش پياده شد و در حالىدست از ماشي عصا به

شب متوجه شديم كه دكترمصدق پاكتى به فرماندار تهران داده و گفته است كه من . داديم و پليس آمد و ما را متفرق كرد
وقتى پس از اخذ رأى . فرماندار هم قبول كرده بود. باز كنيد و بخوانيداين پاكت را , كنم بعد از اخذ رأى و قرائت آرا خواهش مى

 همان پانزده نفرى كه پيش از اين دكترمصدق در پاكت نوشته بود  متوجه شدند, و قرائت آرا پاكت را باز كردند و خواندند
ب شدند كه اعليحضرت دستور دادند تا نفر به اين دليل انتخا اين پانزده: "دكترمصدق هم در مجلس فرياد زد. اند انتخاب شده

 تهرانى بين آقايان اسامى توزيع شود تا بدانند كه اعليحضرت تمايل دارند كه اين آقايان انتخاب  وسيلة آقاى سيدجالل به
,  مجلسدرنتيجه اين, كند نفر را هم خودش رسماً انتخاب مى پانزده, نفر را كه شاه دستور داده انتخاب شوند اين پانزده. بشوند

 ."تواند مورد تأييد من قرار بگيرد نه مجلس ملى و از اين جهت نمى, مجلس سلطنتى است
. اين موضوع را تيتر كرده بود و در تهران خيلى سروصدا راه انداخت,  همان زمان روزنامة باختر امروز كه تازه منتشر شده بود 

از اين جهت دكترمصدق . ملى در ايران شكل بگيرد نيمهيك حركت , همين حركات موجب شد كه در انتخابات مجلس شورا
آن روز كه دكترفاطمى زير بغل . ولى سرانجام در مجلس سناى آخر دكترمصدق رأى تمايل گرفت, مجلس سنا را منحل كرد

. ر بودهاى دكترمصدق هم مؤث دهندة اين امر باشد كه دكترفاطمى حتى در انديشه تواند نشان دكترمصدق را گرفت و آورد مى
نهضت مقاومت ملى اسامى كانديداهاى دورة هجدهم مجلس شورا و سنا را معرفى كرد و اسم آقاى دكترفاطمى ـ كه 

نفر از مجلس شورا از تهران و  عنوان دوازده وزير قبل از كودتا بود ـ در فهرست نامزدهاى خودش به وزيرخارجه و معاون نخست
موقع در كميتة نهضت مقاومت ملى كسانى بودند كه در آستانة انتخاب  آن. ى نكردنفر تهران در مجلس سنا معرف هفتادوپنج

كردند و اشخاصى هم بودند كه بسيارى از مسائل روى آنها اثر گذاشته بود و  آقاى دكترفاطمى هم براى معاونت مخالفت مى
دليل مطالبى كه در روز  مى را بهدرنتيجه آنها هم در كميتة نهضت مقاومت ملى مخالفت كرده بودند و شخصيت دكترفاط

اين خبر به . عنوان كانديدا معرفى كنيم كردند كه نبايد چنين كسى را به مرداد گفته بود زير سؤال برده بودند و مطرح مى26
ين چه شد آقايان چن"آقاى زنجانى داده بود با اين عنوان كه  دكترفاطمى يادداشتى بسيار دلسوزانه به . گوش دكترفاطمى رسيد

گيرى  اشتباهى شده بود و بعد از رأى: "دهد آقاى زنجانى از طريق همان پيك به دكترفاطمى پاسخ مى" اى كردند؟ لطفى كم
شما سيدبزرگوارى هستيد و مورد غبطة بسيارى قرار . اهللا خواهيد بخشيد شاء متوجه شدند كه دچار اشتباه شدند و شما ان

 ." ايى است كه نسبت به شما وجود دارده داريد و اين امر ناشى از همين غبطه
چه كسانى با نامزدشدن دكترفاطمى مخالفت كردند؟ آيا شما در آن جلسه حضور داشتيد؟ آقاى زنجانى مطرح كرده است كه (

 . دكتربختيار هم در آن جلسه خيلى تند صحبت كرده بود. مخالفت مرحوم بازرگان بود, ترين مخالفت با دكترفاطمى نرم
ولى بعد , درنتيجه در بدو امر نام ايشان را خط زدند, اى نسبت به دكترفاطمى مشكوك بود روزها افكارعمومى تا اندازهدر آن (

به . تقريباً حالتى از عذرخواهى و شرمندگى داشت, سيدرضا زنجانى با او كرد اى هم كه آقاى حاج پشيمان شده بودند و مكاتبه
سيدرضا زنجانى سپرد و شايد كمتر كسى  اش را به حاج فرزند و زندگى, دكترفاطمى همسرهمين دليل از آن تاريخ به بعد آقاى 

مادر (اين را بداند كه ايشان تا هنگام مرگ براى كمك خرج پسر دكترفاطمى هرماهه مقاديرى پول به خواهر آقاى دكترفاطمى 
.  كه دختر يك سرتيپ بازنشسته بود ـ بگذاردخانم پريوش سطوتى ـ, داد تا در اختيار همسر ايشان مى) دكتر سعيد فاطمى

اهللا   آقاى زنجانى حتى به مرحوم آيت. شد اين كار بعضى مواقع توسط من و بعضى مواقع توسط خواهر دكترفاطمى انجام مى
ام سال اين كار را انج سيد ابوالفضل زنجانى برادر بزرگ خود هم سفارش كرده بود و مرحوم سيدابوالفضل هم حدود يك حاج
 ايشان معتقد بود كه  ."او را اداره كنيد, اين پسر ـ اشاره به پسر دكترفاطمى ـ نور چشم ماست: "گفت آقاى زنجانى مى. داد مى

 .دنبال تفكر پدرش برود او بايد به
ايشان شخصيت منحصر  " :گفت دكترمصدق مى.  شخصيت دكترفاطمى شخصيتى استثنايى در تاريخ نهضت ملى ايران است 

گونه در راه اعتالى ايران  فردى بود كه من در ايران بعد از مشروطيت تا به حال چنين كسى را با چنين اطالعاتى كه اينبه 
, اى كه به آقاى زنجانى نوشتند دكترمصدق در نامه." ايشان نزد من قابل احترام است, فداكارى كند نديده بودم و از اين جهت

دوستان باشد و من  دهندة همة وطن تواند آموزش را زنده نگه خواهد داشت؛ چرا كه او مىتاريخ حتماً اسم او : "مطرح كردند
 ."كنم از طرف مردم از ايشان عذرخواهى مى, هايى كه ديگران نسبت به او داشتند انديشى ها و كج حرمتى درمقابل تمام بى



  ها در جايى چاپ نشده است؟ اين نامه(
.  درجايى منتشر نشده است سيدرضا زنجانى است هايى كه مربوط به دكترمصدق و حاج نامه. اينها در حدود هفتادنامه است(

اى بود كه نحوة  دكترفاطمى چهره. بعضى را هم مرحوم زنجانى برايم خوانده بود, ها خود من بودم رسانندة بعضى از اين نامه
, نگارى جاى روزنامه ا انجام داد وگرنه تا آن تاريخ بهمحمدمسعود نيز اين كار ر. نگارى را در اين مملكت تغيير داد روزنامه
ها راجع به  كدام از روزنامه هيچ, تا پيش از فاطمى, هاى گذشتة مملكت را نگاه كنيد اگر تمام روزنامه. كردند نگارى مى وقايع

 را  ود نحوة نگارش روزنامهفاطمى و مسع. كردند نگارى مى بلكه تنها وقايع, كردند سياست روز و سياست جهانى اظهارنظر نمى
, شدن صنعت نفت بايد بگويم سهم دكترفاطمى در ملى. مردم را باز كردند  تفكر دادند و انديشة  عوض كردند و به مردم قدرت

 .هاى سياسى ايران بوده است و به همين دليل هم بيشتر از همه به او فشار آوردند بيشتر از همة شخصيت
 نفت از ديگران بيشتر بوده است؟ شدن صنعت نقش دكترفاطمى در ملّىبه چه دليلى معتقديد كه (
ها را استعمار  وى ريشة اين بدبختى. يابى كرده است به اين دليل كه ايشان علل بدبختى و بيچارگى ملت ايران را ريشه(

عامل مؤيد دربار را . روى دربار ايستاد به اين جهت روبه. كند دربار رخنه پيدا مىوسيلة  دانست و معتقد بود كه استعمار به مى
, شب. بعد از ساليان سال رابطه با انگليس را قطع كرد. وى دِر سفارت انگلستان را بست. دانست سياست انگلستان مى

ها روى درختان سفارت انگليس قارقار  غكال, كس در سفارت انگليس نبود كه هيچ ها نوشتند كه امروز به دليل اين روزنامه
كه بريتانياى كبير تبديل به دولت انگلستان  زدند و براى بدبختى دولت انگلستان و از اين كردند و در آنجا آزادانه فرياد مى مى

كتر د, كه در سطح جهان توانست درمقابل سياست استعمار انگليس بايستد و مقاومت كند تنها كسى. كردند شده گريه مى
ولى وقتى مسئله به اين نحو پيش آمد و , در بدو امر نظر دكترمصدق قطع ارتباط با انگليس و بستن سفارت نبود. فاطمى بود

دكترفاطمى با قاطعيت به خانة دكترمصدق آمد و گفت كه امروز دِر , آقاى مفتاح كه سمت معاونت داشت زير بار نرفت
او بود كه چنين كارى كرد و هنوز ملت ايران قدر اين كار را . كنم ى را تعطيل مىبندم و اين النة جاسوس سفارتخانه را مى

داند كه اين استعمار پير يعنى انگلستان در تمام كارهاى ايران نقش اساسى دارد و منافع استعمارى خود را  داند و نمى نمى
ان با كشتن او انتقام گرفت تا به جهانيان دكترفاطمى طبيبى بود كه درد را خوب شناخت و سياست انگلست. كند تأمين مى

 . ها خواهد شد دچار اين بحران, نشان دهد كه هركس با سياست انگلستان دربيفتد و مقابله كند
اى  هايى در حال تكوين بود تا ايشان را نزد دوستانشان چهره ها و برنامه ظاهراً توطئه, گاه بود زمانى كه دكترفاطمى در مخفى(

 .نشان دهندمنفى و خائن 
گاه بيرون بيايد و راديو را در اختيار دكترمصدق بگذارند تا پيامى  ها حاضر بودند كه دكترفاطمى از مخفى بسيارى ازجمله چپ(

سيدرضا زنجانى اين  ولى دكترمصدق زير بار نرفت و از طريق حاج, بدهد و دكترفاطمى هم بعد از دكترمصدق چنين كارى بكند
, توده لو برود كه شبكة نظامى حزب حركتى چپ بود و پيش از آن, چرا كه حركت, ى داد و او هم منصرف شدپيام را به دكترفاطم

زير بار اين كار نرفتند و معتقد بودند كه ) دكترمصدق و دكترفاطمى(ولى اينها , توده مايل بود اين كار را انجام دهد حزب
 .شود و مصلحت مردم ايران هم نيست خونريزى مى

 توده بود؟ وضوع پيش از لورفتن شبكة افسران حزباين م(
ايشان هم اين پيام را . سيدرضا زنجانى هم پيام دادند اى تنظيم شد و به حاج پيش از لورفتن شبكة افسران چنين برنامه, بله(

وفيقى در اين كار چرا كه معتقد بودند ملت ايران در اثر اين ضايعه چند دسته شده و ت, اما دكترمصدق مخالفت كردند. رساند
 .جز خون و خونريزى حاصل نخواهد شد براى ملت ايران به

اى كه خود دكترفاطمى به نهضت مقاومت  شود كه افرادى درصدد منفى نشان دادن چهرة دكتر فاطمى بودند و در نامه گفته مى(
مدير مجلة فردوسى .  چهرة مرا خراب كنندكند كه اينها درصددند تا برد و اشاره مى از مدير مجلة فردوسى نام مى, دهد ملى مى

 چه كسى بود؟
 .از وابستگان دربار بوده است, نام جهان بانويى شخصى به(
 نوشته است؟ هايى هم در طرفدارى از ايشان مى شود كه وى در ظاهر طرفدار دكترمصدق هم بوده و مقاله گفته مى(
گويند دكترمصدق داراى تفكر ملى   مى ه كه در حال حاضر نيز بعضىگون همان. كرد  در ظاهر از دكترمصدق طرفدارى مى ,بله(

چرا كه مسئلة , كنند هايى بودند كه او را آلوده كردند و از اين رو به حزب ايران حمله مى ولى اطرافيانش شخصيت, بوده
ن جهت از اطرافيانش شروع توانند نسبت به او انتقادى داشته باشند و به همي دكترمصدق در سطح جهان جاافتاده است و نمى

خود , ها را بزنند دانند كه اگر سرشاخه آنها مى. كنند تا به اين شكل اين تفكر را در جامعه بكوبند كنند و از آنها انتقاد مى مى
مهندس , سيدمحمود طالقانى كنند و چيزى در مورد حاج گونه رفتار مى در حال حاضر هم اين. اصل و تنه ديگر نيرويى ندارد



شده  كردند و درقالب اين موضوع و با يك برنامة تنظيم آنها را منحرف , كنند كه اطرافيان ولى مطرح مى, گويند نمى... ازرگان و ب
كه از " طلوع"يا " اتحاد ملى"عنوان مثال هاشمى حائرى مدير روزنامة  به. اندازند حيثيت و نيروى داخلى مى, او را از شخصيت

يعنى دكترمصدق را از , نوشت كه متأسفانه طرفداران و همكاران دكترمصدق بد بودند اش مى  در روزنامه,وابستگان دربار هم بود
 .كرد اين همكاران جدا مى

 مرداد شكل گرفت حضور 25 مرداد كه توسط هواداران دكترمصدق و مردم بعد از شكست كودتاى 26شما قطعاً در تظاهرات ( 
 وز چه گذشت و دكترفاطمى در آن روز چه مطالبى را مطرح نمودند؟مايليم بدانيم كه در آن ر, داشتيد

خواست  چنانچه كسى مى. وجه شاه را قبول نداشتند مردم ديگر به هيچ. انبوهى از مردم در آن تظاهرات شركت داشتند(
ايندة جامعة اصناف محمد حسين راسخ افشار ـ كه نم روز آقاى حاج همان. پذيرفتند مردم نمى, شعارى غير از ضدسلطنت بدهد

و بازرگانان آن روز و شخصيت بسيار ممتازى بود و همچنين از اطرافيان و حاميان سيدحسن مدرس نيز بود ـ در ميدان 
دانيد كه  شما مى: "اى كه گفت به اين مضمون بود بهارستان باالى بالكن دفترخانة سيدمحمد على حجازى فرياد زد و اولين جمله

خواست ايران را به يك عباسى به انگلستان بفروشد  كه پدرش مى ايد؟ امروز آمديد به ياد فرزند كسى شدهامروز براى چه جمع 
, مملكت, ناموس, خواست شرف ولى او مى, يك عباسى هيچ است. الدوله ـ شماها در آن دوران نبوديد ـ اشاره به قرارداد وثوق

خوانيم و  ما حتى براى رفتن او فاتحه نمى. ين مملكت فرار كرد و رفتحيثيت و فرهنگ شما را بفروشد و الحمداهللا پسرش از ا
سواد و چه  چه بى, كنيم تا از اين تاريخ به بعد جهانيان بدانند كه ما مردم چه باسواد از دكتر مصدق و دوستان او حمايت مى

دِر . خودمان تصميم بگيريم. ى كنيمخواهيم در يك مملكت آزاد و مستقل زندگ گفت ـ مى ـ همة اقشار مردم را مى... كارگر
ولى بايد عادالنه , بايد با ما بخورد, خوريم و هرچه هم دنيا دارد هرچه داريم با دنيا مى. بنديم مملكتمان را هم به روى كسى نمى

 .آخرين سخنران آقاى دكترفاطمى بود." بلكه انسان هستيم, ارباب هم نيستيم, ما ديگر نوكر نيستيم. عمل كنيم
 سخنران چه كسى بود؟, عد از راسخ افشارب(
آبادى اختالف افتاد؛  پور شيرازى و آقاى ابراهيم كريم كريم دكترشايگان سخنرانى كرد و بعد بر سر خواندن قطعنامه بين آقاى(

خر مهندس رضوى پور شيرازى بخواند و در آ ولى بعد گفتند كه كريم, نام اصناف بخواند آبادى به  ابراهيم كريم چرا كه قرار بود
جمعيت , كه دكترفاطمى پشت ميكروفون قرار گرفت زمانى. آقاى دكترفاطمى آمد, قطعنامه را خواند و پيش از خواندن قطعنامه

 .در ميدان بهارستان از جا كنده شد
 مردم اطالع داشتند كه دكترفاطمى دستگير و سپس آزاد شده است؟(
كه در كنار مصدق است گزارش   شدند و سپس راديو لحظه به لحظه از دكترفاطمى و اينصبح راديو اعالم كرد كه اينها آزاد, بله(

حافظ دفتر , سرگرد مولوى. مجلس شورا هم تشكيل شد. كرد را منعكس مى... زاده و زيرك, هاى دكترمصدق داد و گفته مى
چون . موقع مشخص نبود  اما در آن.بعد مشخص شد كه مولوى هم جزو عوامل كودتا بوده است. آقاسيدمحمدعلى حجازى بود

مولوى ايستاده است و , هاى دفترخانه پله ديدم كه جلوى راه. شناختم او را مى, او افسر ورزشى بود و من هم ورزشكار بودم
فاطمى ناهار را هم نزد آقاسيدمحمدعلى حجازى در دفترخانه خورد و آنجا استراحت . تعداد بسيار زيادى نيز ايستاده بودند

من را بدون اين : "كه جلوى تريبون آمد گفت موقعى. احترامى كرده بودند حالش چندان مساعد نبود زيرا به او بسيار بى, دكر
نوكران , شستم تا براى آسايش بروم در شرايطى كه در روشويى بودم و سر و صورت خود را مى, با لباس استراحتم, لباس

فرصت استفاده كردند و از داخل خانه به كاخ سعدآباد محل استقرار ـ چيزى گفت از , استعمار انگليس كه ضربه خورده بودند
تفكر دكترمصدق و راهى كه او براى ملت ايران , ولى مردم. آميز بود ـ و پيشگاه نوكر استعمار بردند كه تقريباً براى شاه توهين

, شاه كه نوكر استعمار بود. من در خدمت شما هستمانتخاب كرده بود و با كمك خداوند متعال اين طرح را شكست داد و اكنون 
 ."به اربابان خود پناه برد

 ."خواهيم ما شاه نمى, ما پيرو قرآنيم: "دادند كه  مرداد شعار مى26ايم كه مردم در روز  شنيده(
ع شد كه ما ديگر شاه يعنى تقريباً از صبح روزى كه اعالم كردند شاه رفت اين حرف شرو, گفتند مردم اين شعار را از اول مى(

كشيدن مجسمه  حتى پايين. شعاِر مردم بود, ولى شعاِر دولتى نبود, دادند منتها هر دسته براى خودشان شعارى مى. خواهيم نمى
ولى مردم خواستار اين بودند كه جرثقيل , هايى هم كرد دولت به اين كارها مايل نبود و مقاومت. نه دولت, هم كار مردم بود

ها را پايين بياورند و حتى  كردند تا مجسمه شدت تحريك مى توده به ها و حزب چون چپ,  دولت هم به نتيجه نرسيدبياورند و
غليان عمومى و . اما مردم پاره كردند, هاى ديگرى را هم در توپخانه باال ببرند پرچم, كوشش كردند كه غير از پرچم ايران

ها را پايين  درنتيجه خود مردم مجسمه, كرد  هر حركتى يك واكنش پيدا مى.شد جلوى آن را گرفت جنبش مردمى بود و نمى
احتمال دارد افرادى كه در داخل احزاب بودند رفته باشند و اين كار را . ها را نداد آوردن مجسمه آوردند و دولت دستور پايين



ها را پايين بياورد و يا اين  كه برويد مجسمهگونه نبود كه رهبرى حزب تصميم گرفته و دستور داده باشد  ولى اين, كرده باشند
كردند و نظر  مردم شعارها را انتخاب مى,  مرداد28تا صبح . در ظرف آن دو روز اختيار دست مردم بود. ها را بزنيد حرف
 . دادند مى

آيا او . اطهار بنويسد همواره عادت داشت كه يك آيه از قرآن يا سخنى از ائمة, هايش در باختر امروز دكترفاطمى در سرمقاله(
 تعليمات مذهبى خاصى ديده بود؟

شان در بدو امر هم كتب  كه كاسب بودند ـ همه متدينين ما ـ آنهايى. ايشان در نائين متولد شده بود و پدرش فردى متدين بود(
. بى و از علما بودپدر ايشان در نائين شخصيتى مذه. هايشان هم نزديك مسجد و محراب بود خواندند و خانه مذهبى را مى

ايشان . به اصفهان آمد و در آنجا دورة متوسطه را ديد و سپس به فرانسه رفت, وقتى تحصيالت ابتدايى دكترفاطمى تمام شد
ها از طريق پدرومادر سر سفره و غذا و در  هاى مذهبى در خانواده دانيد كه در گذشته ريشه ريشه مذهبى داشتند و شما مى

نام امامزاده يحيى در  اى به مثالً امامزاده. گرفت  ا و رفتن به جلسات مذهبى به همراه پدرومادر شكل مىه آشنايى, برخوردها
محمدرضاشاه دستور . كردند خيابان رى تهران بود و قبرستانى در آن بود كه بيشتر آخوندهاى بزرِگ آن زمان را آنجا دفن مى

فقط يك قبر . نام زمين نمره شش درست كردند  واليبال و بسكتبال بهداد آنجا را با خاك يكسان كردند و زمين فوتبال و
, دستور داد امامزاده را دوباره بازسازى كردند, اش  هاى مذهبى دكترفاطمى بر مبناى اعتقادات و انگيزه. كوچك باقى مانده بود

 .ها را خبر كردند و در آنجا يك سالن نماز و مسجد بسيار خوبى درست كردند بازارى
آورى پول  جمع. اند ها در زمان وزارت امورخارجة دكترفاطمى ساخته نام مسجد هامبورگ كه ايرانى  در آلمان مسجدى است به  

قاى كازرونى  آقاى دستمالچى و آ, حاج ميرزا على كاشانى. در زمان مرجعيت آقاى بروجردى بود, براى ساخت اين مسجد
اى در هامبورگ تشكيل داد و براى ساختن آن مسجد   دكترفاطمى نيز جلسهتجارى بودند كه در هامبورگ بودند و آقاى

اهللا بروجردى نوشت و ايشان هم اين  اى هم به آيت همچنين نامه. گذارى كردند و دولت هم در اين زمينه كمك كرد سرمايه
سيدرضا  حاج. اين زمينه هزينه شدبه ياد دارم در آن زمان ده يا صدهزارتومان در . اى اعزام كرد حركت را تأييد و نماينده

سيدرضا زنجانى يا  زيرا مكاتباتش در اين مورد با آقاى بروجردى از طريق حاج, زنجانى نيز در ساختن اين مسجد نقش داشت
 .شيخ مرتضى حائرى بود و آن پول را هم آن آقايان حواله كردند مرحوم حاج

بزرگ شده بود و مانند آقايان مهندس ,  و اعتقادات مذهبى داشت دكترسيدحسين فاطمى در يك خانوادة مذهبى كه ريشه 
موازين دينى و مسائل اعتقادى , رغم تحصيل در يك محيط غربى ايشان على. زاده در فرانسه درس خوانده بود بازرگان و زيرك
هاى  به همين دليل توده. هاى اعتقادى نشد كردند و تحصيل در فرانسه موجب دورى ايشان از ديندارى و ريشه را رعايت مى

ترى   قوى هاى مذهبى چرا كه آنها داراى ريشه, ترى داشتند مردم نسبت به دكترفاطمى و همچنين حسين مكّى اعتقاد عميق
 .نسبت به آقاى دكتربقايى بودند

 فاطمى ـ در آنجا  گويند خواهر ايشان ـ خانم سلطنت مى. ايد بابويه حضور داشته شما قطعاً در روز دفن دكترفاطمى در ابن(
 .را به زبان عربى از حفظ خوانده است) س( خطبة حضرت زينب

چون در آن زمان نهضت مقاومت ملى تشكيل , بلكه مربوط به شب هفت است, اين موضوع مربوط به روز دفن ايشان نيست(
سرگرد مولوى كه در آن زمان درجة , بابويه ايستاده بوديم جلوى دِر ابنتعداد بسيار زيادى از ما , طبق دستور. شده بود

خواهر دكترفاطمى و . با تعدادى نظامى ايستاده و دِر چوبى را بسته بودند و اطراف هم در محاصره بود, سرهنگى گرفته بود
پليس بسيار . تك آمديم  و تكما در حدود پانصدنفر بيشتر نبوديم. آقاى سعيدفاطمى خواهرزادة دكترفاطمى نيز بودند 

مندان  چى كه از عالقه آقاعلى قهوه چى و حاج رئيس اتحادية صنف قهوه, آبادى مشهدى اسماعيل كريم. كرد مزاحمت ايجاد مى
آبادى  ملى و از معتقدين به تفكر دكترمصدق بودند را به كميتة نهضت مقاومت ملى از طريق مرحوم ابراهيم كريم به نهضت
البته قصدمان اين بود كه اين دونفر جلو بروند و ما . بابويه رفتند آنها جلوى جمعيت آمدند و داخل ابن.  هر دو آمدند,دعوت كرد

آبادى درحالى كه عباى زردى بر دوشش بود و  اسماعيل كريم مشهدى. كم از پشت سر وارد شويم تا ببينيم واكنش چيست كم
. بابويه قدغن است كه مأمورين گفتند ورود به ابن چين جلو آمدند تا اين چى هم با يك عباى زرد و عرق على قهوه حاج

خواهم بروم براى يك بچه سيدى  چه چيزى قدغن است؟ براى چه قدغن است؟ من مى: "آبادى گفت اسماعيل كريم مشهدى
آقاعلى هم پشت سر  حاج. ردو بلندبلند شروع به اعتراض ك..." ها شما المذهب, ها دين شما بى. شب هفتش است. فاتحه بخوانم

خواهردكترفاطمى . سرشان فشار آورديم تا در باز شد و مستقيم به سر خاك رفتيم ايشان شروع به اعتراض كرد و ما هم پشت
روى قبر برادرش افتاد و شروع به گفتن مطالبى كرد و مشغول خواندن خطبة حضرت زينب شد و هيجان بسيارى در آنجا ايجاد 

من : "جوانى دو شاخه گل روى قبر گذاشت و گفت. ممانعت كردند, كه سعيد فاطمى خواست صحبت كند نبه محض اي. شد



. اند و تو به آنها متصل هستى تيرـ اول جان داده اند ـ اشاره كرد به آرامگاه شهداى سى اينها كه اين طرف خوابيده. چيزى ندارم
." اند ِبكَند اهللا ـ ريشة آنهايى كه اين فضا را براى ما ايجاد كرده شاء خدا ـ انتو و اينها را بيامرزد و ) س(ات زهرا خدا به حق جده

سيدرضا  رهبرى مرحوم حاج مقاومت ملى به كميتة نهضت, كنندة اين برنامه تنظيم. جمعى بيرون بياييم بعد گفتند كه دسته
ه همين منظور نيز اشخاصى را به قم نزد ب. ايشان كوشش بسيارى كرد تا از كشتن دكترفاطمى جلوگيرى كند. زنجانى بود

پنجه در پنجة ) دكترفاطمى(به آقاى زنجانى بگوييد كه او : "ولى يكى از مراجع تقليد گفته بود, آقايان و مراجع فرستاد
ام داده و پيغ." وجه حاضر نيستند كارى انجام بدهند و من براى شما متأسفم هيچ انگلستان انداخته است و به اين دليل اينها به

, كه از كشتن فاطمى جلوگيرى شود براى اين. حاضرم كمك مالى بكنم كه آنها پاسخ منفى دادند, بود اگر مشكل مالى باشد
, طور كه اشاره كردم ولى همان, صدراالشراف و مراجع تالش كردند, رفيع, مقام بسيارى ازجمله قائم. اقدامات زيادى شد

اين صحيح است كه دكترمصدق . فاطمى داشت؛ چرا كه وى دِر سفارت انگليس را بستانگلستان كينة شديدى نسبت به دكتر
 .ولى پيشنهاددهندة اصلى دكترفاطمى بود و دكترمصدق آن را به ثمر رساند, رهبرى اين كار را برعهده داشت

ايشان تب شديدى داشت و , ردندب اند هنگامى كه ايشان را با برانكارد مى نو گفته وگو با ياس اهللا خازنى در گفت آقاى نصرت(
 . جا روى برانكارد به ايشان تيراندازى كرده و وى را به شهادت رسانيدند ناچار يك ملحفه روى او انداختند و همان

كه دقيقاً  حاال اين. گونه بود كه نتوانستند ايشان را به تير چوبى اعدام ببندند گفتند اين آنچه بعدها آقاى زنجانى به ما مى(
آقاى زنجانى گفته بود كه دكترفاطمى در حالت  آن خانم پرستار بعدها به . من اطالعى ندارم, نه به ايشان تيراندازى كردندچگو

آقاى زنجانى كاغذها را نزد , داد و وقتى مطالب لورفته بود آن خانم پيكى بود كه كاغذها را به آقاى زنجانى مى. اغما بوده است
 بود  دكترفاطمى نوشته, در آخرين كاغذ. مام جماعت قلهك و از اعضاى هيئت علميه گذاشته بوداالسالم مشكورى ا آقاى حجت

اين آخرين يادداشت من است و اميدوارم راهى را كه . شده و شما ديگر از من يادداشتى نخواهيد ديد مرگ من قطعى"كه 
اش خطاب به  و در آخرين جمله" جان آفرين تسليم كنمجان به , بتوانم تا آخرين لحظه با همان تفكر و نگرش, ام انتخاب كرده

 . مرا دعا كنيد, آقاى زنجانى نوشته است كه التماس دعا دارم
آورده بودند به آن  هايى را كه برايشان از بيرون  فرنگى اند كه گوجه سيدجوادى گفته وگو با آقاى صدرحاج آقاى زنجانى در گفت(

حتى گفته . تواند چيزى بخورد گويد كه آن بندة خدا اصالً نمى ولى او مى, اطمى ببرددهند تا براى دكترف خانم پرستار مى
گذاشتند  بستند كه عرق شديدى كند و بعد ناگهان در را بازمى به عمد دِر سلولش را مى, شود چون حال ايشان بد بوده است مى

 . تا در معرض سرما قرار بگيرند و از اين رو هميشه در حال تب و لرز بود
  
بار  هايى كه برايش ايجاد كرده بودند و آن ضرباتى كه به او زده بودند ـ يك توانست با آن ناراحتى درمجموع دكترفاطمى نمى(

انسان سالم هم در زندان . بار ديگر در زندان ـ حال مساعدى داشته باشد بار مقابل شهربانى و يك يك, بر سر مزار محمدمسعود
 روى دكترفاطمى صورت گرفته بود و بعد از آن هم دوباره مضروب شده و  هاى عميقى جراحى. شود ىدچار بحران و ناراحتى م

 . درنتيجه مسلماً در حالت تب و مريضى بوده است. بعد هم به زندان افتاده بود
." وزير بشوى و مصدق برود استراحت كند كه نخستكنم  من به تو پيشنهاد مى: "شود شاه به دكترفاطمى گفته بود گفته مى(

جا  فاطمى همان. كنم اينها را به مصدق نگوييد گويد كه خواهش مى شاه به او مى. گويا چهار ساعت با او صحبت داشته است
اش را به   جهت كه فاطمى تمام نيات درونى شاه هم از اين. كند گويم و براى مصدق تعريف مى چيز را مى گويد كه من همه مى

 آيا شما از جزييات اين ماجرا و ديدار اطالعى داريد؟. گرفت از او كينه به دل , مصدق انتقال داد
كرد كه در بدو امر شاه  مرحوم زنجانى نقل مى. ام دانم از مرحوم زنجانى شنيده آنچه مى. من اطالعات زيادى در اين مورد ندارم(

 و در اين ديدارها  هاى اشرف پهلوى اين بود كه اشخاصى را دعوت  از ويژگىيكى. چند ديدار با آقاى دكترفاطمى داشت
در , دانست خوبى مى وى ديدارهايى با مكى و دكترفاطمى داشته و از آنجا كه اشرف زبان فرانسه را به. كرد مسائلى را مطرح مى

در اين ديدارها اشرف به . تى ايجاد شودكرد تا مبادا بعدها برايش مشكال اين ديدارها با دكترفاطمى به فرانسه صحبت مى
زاده به منزل  آقاى حائرى, تير پيش از كودتاى بيست و هشت مرداد و بعد از سى. دكترفاطمى پيشنهادهاى بسيارى كرده بود

 .كردند يك نيروى مردمى براى رويارويى با دكترمصدق تجهيز كنند  زمان بود كه كوشش مى در همان. آبادى آمد آقاى كريم
كوشش استعمار اين بود كه از طريق مردم و پارلمان حركت دكترمصدق را متوقف و او را از كار بركنار كند و نه از طريق كودتا و 

, سال از آن دوران گذشته است درحال حاضر هم كه حدود پنجاه. براندازى كه در تاريخ باقى بماند و مردم با آن مخالفت كنند
خواهند به آن  نامند و مى كودتاى بيست و هشت مرداد را قيام مى, عاتشان در حد كافى نيستاشخاصى كه سن و سال و اطال



دليل خودسرى و خودخواهى متوسل به اين  اى به عده, نامند كه امريكا و انگليس آن را كودتا مى درحالى, شكل مردمى بدهند
 . شوند لغات مى

 شما چه احساسى داشتيد؟) 1333 آبان 19(روزى كه دكترفاطمى را اعدام كردند (
آقاى زنجانى از طريق آقاى بهبهانى پيغام داده بودند . ياد داريوش فروهر در منزل آقاى زنجانى بوديم شب نوزدهم آبان با زنده(

ه آخر شب بود و ما نشسته بوديم كه سردار فاخر ب. قرار بود خبرش را آن روز بياورند. آقاى بروجردى برود كه سردار فاخر نزد 
دكترفاطمى پنجه در پنجة انگلستان انداخته و امكان : "اند قاى بروجردى فرموده منزل آقاى زنجانى آمد و گفت كه متأسفانه آ

اند و ايشان سيد  ها به من گفته ولى هر چه هست خيلى. دانم چه كنم وجه نيست و نمى هيچ كه كارى برايش بكنيم به اين
صبح خيلى زود . ولى آقاى زنجانى نااميد شده بود. يد نبوديم و گفتيم شايد بتوان كارى كردالبته ما باز ناام." بزرگوارى است

. ما با مرحوم فروهر و جهانگير عظيما ـ از دوستان آقاى فروهرـ رفتيم. آقاى زنجانى تلفن كرد و به ما گفت كه بياييد
كه  به محض اين. اما آنها خانه نبودند, فاطمى تلفن كردايشان به منزل خواهر دكتر. شد وجه اخم آقاى زنجانى باز نمى هيچ به

ايشان به ما گفت شما اينجا باشيد تا ببينيم . متوجه شد كه مسئلة خاصى پيش آمده است, مشاهده كرد كه اينها خانه نيستند
م دكترفاطمى را به ما ساعت بعد تلفن زنگ زد و خبر اعدا ما با آقاى عباس سميعى نشسته بوديم و يك. چه اتفاقى افتاده است

اما گفتند كه هرگونه حركت تندى موجب , اش را بگيريم خواستيم برويم و جنازه ما مى. دادند و آقاى زنجانى بسيار ناراحت بود
, اگر امكان داشت: "آقاى زنجانى گفت. فقط خواهر دكترفاطمى تلفن كرد. شود كه كنترل اوضاع از دست ما خارج شود مى

در زمان دفن ايشان نيز فقط به خواهرش و يكى ." تير ببريد تا به دكترمصدق نزديك باشد ار آرامگاه شهداى سىايشان را به كن
هاى  گفت كه اين سيدبزرگوارى است و در تلفن رسيد مى مرحوم زنجانى به هركس مى. ـ دونفر از نزديكانش اجازه حضور دادند

ايشان از شهدايى است , گفت كه من يقين دارم رود و حتماً برايش بخوانيد و مىالدفن يادتان ن كرد كه نماز ليله مكرر تأكيد مى
البته . بعد از آن ايشان مرا به خانة دكترفاطمى فرستاد, اش شهيد شده و بسيار ارزشمند است  هدف و خواسته , كه در راه فكر

ر سطوتى ـ پدرخانم دكترفاطمى ـ تلفن كرد و به مرحوم زنجانى به تيمسا. دِر خانة دكترفاطمى بسته بود و كسى در آنجا نبود
بعد از آن تاريخ آقاى زنجانى با خانم دكترفاطمى و پدر خانم ايشان در ارتباط بود و از . او گفت كه ما در اختيار شما هستيم

 .كرد  همين طريق به پسر دكترفاطمى كمك مى
 مراسم دفن دكترفاطمى را خود خانواده ايشان انجام دادند؟(
مد و در مورد شهادت ايشان  نهضت مقاومت ملى رسماً به صحنه آ, ولى بعد از آن. اش انجام دادند مراسم دفن را خانواده, بله(

ِهفت ايشان را هم نهضت  اى صادر كرد و از مردم خواست كه در تجليل از او و ادامة راه او كوشش كنند و مراسم شب اعالميه
 .مقاومت ملى اعالم كرد

  
 :رهاسوتيت 
  

اهللا زنجانى تجليلى از دكترفاطمى كرده بود كه حدى بر آن مترتب نبود و او را به حر تشبيه كرده بود  دكترمصدق خطاب به آيت
 اش دست از تفكّر من برنداشت كسى بود كه تا آخرين لحظات زندگى,  فكر و عالوه بر اين آزاده, كه او حرى بود آزادانديش و اين

  
  

: گفت كرد و مى را اضافه مى" كبير"اين لغت , "مصدق كبير: "گفت دكترفاطمى مى, آورد سم دكترمصدق را مىوقتى اشرف ا
ايرانيت و حتى به سلطنت و مشروطة شما آبرو داد و بقاى سلطنت شما و برادر شما در اين , بفرماييد مصدق كبير كه به ايران"

كند و يقين داشته باشيد از بين رفتن  سلطنت شما دوام و بقايى پيدا مىاگر بشنويد . هاى دكترمصدق را بشنويد است كه حرف
 به اين جهت بسيار مورد كينة شاه و اشرف بود." شما با نشنيدن سخنان او يكسان است

  
 را اى كه او كرد كه دكترفاطمى آنچنان ابراز قدرت كرده بود كه در لحظه از قول ديگران تعريف مى, قلعه زندانبان قزل, ساقى

آزادى و اعتالى  ها توجه داشته باشيد ما در راه  نظامى, سربازها: "گفت روى برانكارد گذاشته بودند تا داخل آمبوالنس ببرند مى
اين جان براى شما نيز ارزشمند است و شما هم كوشش كنيد كه زير بار ديكتاتورى و . دهيم ايران جانمان را از دست مى

اى هستند كه تافتة جدابافته از ملت ايران هستند و اين تافته در انگلستان بافته شده  ى خانوادهخانوادة پهلو. خودسرى نرويد



اگر , گذارى انگلستان است و از اربابشان جدا نيستند اند همه نشئت گرفته از سرمايه آب و گوشتى كه فراهم كرده, و اينها نان
 ." مردمى باشدبايد در ايران حكومت, خواستيد ايران به استقالل برسد

  
ايشان شخصيت منحصر به  " :گفت دكترمصدق مى. شخصيت دكترفاطمى شخصيتى استثنايى در تاريخ نهضت ملى ايران است

گونه در راه اعتالى ايران  فردى بود كه من در ايران بعد از مشروطيت تا به حال چنين كسى را با چنين اطالعاتى كه اين
 ."ايشان نزد من قابل احترام است, ين جهتفداكارى كند نديده بودم و از ا

  
تاريخ حتماً اسم او را زنده نگه خواهد داشت؛ چرا كه او : "مطرح كردند, اى كه به آقاى زنجانى نوشتند دكترمصدق در نامه 

 به او هايى كه ديگران نسبت انديشى ها و كج حرمتى دوستان باشد و من درمقابل تمام بى دهندة همة وطن تواند آموزش مى
 ."كنم از طرف مردم از ايشان عذرخواهى مى, داشتند

  
محمدمسعود نيز اين كار را انجام داد وگرنه تا آن . نگارى را در اين مملكت تغيير داد اى بود كه نحوة روزنامه دكترفاطمى چهره

, تا پيش از فاطمى,  را نگاه كنيدهاى گذشتة مملكت اگر تمام روزنامه. كردند نگارى مى وقايع, نگارى جاى روزنامه تاريخ به
 كردند نگارى مى بلكه تنها وقايع, كردند ها راجع به سياست روز و سياست جهانى اظهارنظر نمى كدام از روزنامه هيچ

  
هاى سياسى ايران بوده است و به همين دليل  بيشتر از همة شخصيت, شدن صنعت نفت بايد بگويم سهم دكترفاطمى در ملى

  همه به او فشار آوردندهم بيشتر از
دكترفاطمى طبيبى بود كه درد را خوب شناخت و سياست انگلستان با كشتن او انتقام گرفت تا به جهانيان نشان دهد كه 

 ها خواهد شد دچار اين بحران, هركس با سياست انگلستان دربيفتد و مقابله كند
  

البى كرد و مشغول خواندن خطبة حضرت زينب شد و هيجان خواهردكترفاطمى روى قبر برادرش افتاد و شروع به گفتن مط
جوانى دو شاخه گل روى قبر . ممانعت كردند, كه سعيد فاطمى خواست صحبت كند به محض اين. بسيارى در آنجا ايجاد شد

اند و تو  ن دادهتيرـ اول جا اند ـ اشاره كرد به آرامگاه شهداى سى اينها كه اين طرف خوابيده. من چيزى ندارم: "گذاشت و گفت
اهللا ـ ريشة آنهايى كه اين فضا را براى ما  شاء تو و اينها را بيامرزد و خدا ـ ان) س(ات زهرا خدا به حق جده. به آنها متصل هستى

 ."اند ِبكَند ايجاد كرده
  

اين آخرين . دشده و شما ديگر از من يادداشتى نخواهيد دي مرگ من قطعى" بود كه  دكترفاطمى نوشته, در آخرين كاغذ
جان به جان آفرين , بتوانم تا آخرين لحظه با همان تفكر و نگرش, ام يادداشت من است و اميدوارم راهى را كه انتخاب كرده

 مرا دعا كنيد, اش خطاب به آقاى زنجانى نوشته است كه التماس دعا دارم و در آخرين جمله" تسليم كنم
  

كوشش استعمار اين بود كه از طريق مردم و پارلمان حركت دكترمصدق را متوقف و او را از كار بركنار كند و نه از طريق كودتا و 
, سال از آن دوران گذشته است درحال حاضر هم كه حدود پنجاه. براندازى كه در تاريخ باقى بماند و مردم با آن مخالفت كنند

خواهند به آن  نامند و مى كودتاى بيست و هشت مرداد را قيام مى, اتشان در حد كافى نيستاشخاصى كه سن و سال و اطالع
دليل خودسرى و خودخواهى متوسل به اين  اى به عده, نامند كه امريكا و انگليس آن را كودتا مى درحالى, شكل مردمى بدهند

 شوند لغات مى
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                               )بابلسر(در دانشگاه مازندران ) عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران(سخنرانی کورش زعيم 
 يد حسين فاطمي آبان، سالگرد شهادت دکتر س19بمناسبت بزگداشت 

  
 بنام خداوند جان و خرد

 بنام خداوندی که ايران وايرانی را آفريد و نطفه فرهنگ و تمدن بشری را در آن نهاد
 بنام خداوندی که ما را در اين سرزمين آهورايی بدنيا آورد و برای ما افتخار ابدی آفريد

  
نه اينکه او . در اينجا گرد آمده ايم تا راد مردی را که پنجاه سال پيش در راه آزادی و مردم ساالری شهيد شد، بزرگ بداريمما 

او از . به بزرگداشت ما نياز داشته باشد، بلکه مائيم که نيازمند وابستگی به او هستيم، آنچه او بود وآنچه اوميخواست ما باشيم
او سياوش زمان ما . ه تاريک ما را روشن نگه ميدارند، شهيدانی که به ما ميآموزند چگونه زنده باشيمگونه شهيدانی است که را

 .ست
برای دفاع از مرزهايمان و ما صدها هزار از پسرانمان و برادرانمان را . ما در طول تاريخ ميهنمان کم شهيد نداشته ايم

همه آنان برای . همه تاريخ ما آکنده از فداکاريها و شهادتها در رويارويی با دشمن بوده است. ازاستقاللمان از دست داده ايم
همه آنها که در سراسر تاريخ برای دفاع از ميهنشان شهيد . بقای کشورما شهيد شدند و همه آنان هميشه عزيز خواهند بود

 .اين آيين بقای يک ملت در يک جهان خشن بوده است. د برای مردمشان عزيز بوده و هستندشده ان
ولى، گاه در طول تاريخ مردانی ظهور می کنند که در راه دفاع از آزادی مردمشان، و در راه رهايی مردم از ظلم، ازسلطه های 

نامردانه بقتل ميرسانند تا خاموش شوند، تا مردم صدای آنان را ديکتاتورها . انحصارگرايانه و ازديکتاتورى، شهيد می شوند
. حقشان را نشنوند، وتا نتوانند مردم را بسوی آزادی و احقاق حقوق شهروندی خود از حاکمان ستمگر وحق کش رهبری کنند

شهيدان ملی راه آنچه ما ملت ايران را در طی هزاران سال پابرجا و سربلند و آزاده نگه داشته، . اينها شهيدان ملی هستند
از مرگ سياوش که نخستين شهيد ملی ما بود وما هنوز درمرگ او سوگوار هستيم، تا مردانی چون کاوه و بابک . آزادی هستند

و ابومسلم و فراهانی واميرکبير، همه از جمله شهيدان ملی ماهستند که برای استقالل سياسی کشور وآزادی مردم مبارزه 
گی وفساد مبارزه کردند، برای اينکه من و شما امروز اينگونه سربلندانه از تاريخ و فرهنگمان ياد کردند، عليه ستم، خودکام

آنها اين ملت را زنده نگه داشته اند و . کنيم مبارزه کردند، و برای اينکه ايران پس از هزاران سال هنوز ايران بماند مبارزه کردند
 .و در قرن بيستم، دکتر سيد حسين فاطمى... نخواهيم کردجاويدان کرده اند، وما هرگز آنان را فراموش 

مردی که ناجوانمردانه قربانی انتقام جويی يک رژيم فاسد و خودکامه شد، زيرا ميخواست که مردم ساالری در ايران برقرار 
مردم باشد، زيرا زيرا ميخواست که دولت ما برگزيده . باشد، بساط شاهنشاهی برچيده شود و يک نظام جمهوری برقرار گردد

زيرا ميخواست که هيچ کس و هيچ گروه . ميخواست که مردم بتوانند آزادنه رای بدهند و اينکه تک تک رای مردم خوانده شود
 . که مردم برنگزيده اند بر آنان حکومت نکند، و اينکه هيچکس و هيچ گروهی فراتر از قانون نباشد

همه مردم جهان درهمه طول . نبوده اند و هيچگاه حتی برده داری هم نکرده اندچون مردم ايران برده نيستند، هيچگاه برده 
يعنی سرزمينی که برخالف همه جای ديگر جهان در آن برده ای وجود .  خوانده اند، يعنی سرزمين آزادگانايرانتاريخ مارا 

 .ندارد و همه آزاده هستند
زير وسخنگوی دولت ايران بود، برای پاکسازی ميهن ازستم، از دکترفاطمى، که خودجوانترين وزير خارجه ومعاون نخست و
 :او پس از نخستين ترور نافرجامش گفت. خودکامگی وازفساد و فقر، اميد خود را به جوانان دوخته بود



شه تنها آتش مقدسی که بايد در کانون سينه هر جوان ايرانی همي... کشته شدن در راه نجات يک ملت بزرگترين افتخار است" 
زبانه بکشد، اين آرزوی ايده آل بزرگ و پاک است که جان خود را در راه رهايی جامعه و نجات ملت خود از چنگال فقر و 

 ." بدبختی و ظلم و جور بگذارد
 .و او جان خود را در اين راه گذاشت

 که متعلق به برادر بزرگترش  ختراو در طی دوران دبيرستان، در روزنامه با. حسين فاطمی در يک خانوانده روحانی بدنيا آمد
 در بيست سالگی به تهران رفت، و خليل ملکی مسئوليت روزنامه ستاره  .بود در اصفهان به گزارشگری و نويسندگی پرداخت

در پاريس نزد يکی از . سه سال بعد برای ادامه تحصيالت به فرانسه رفت و وارد دانشگاه پاريس شد. خود را به او واگذار کرد
ديخواهان دوران رضاشاهی و نماينده دوره های چهارم و پنجم مجلس شورای ملی که توسط رضا شاه تبعيد شده بود، اقامت آزا

 با درجه دکترای حقوق فارق التحصيل شد و همزمان 1327در سال . کرد و بقول خودش ازو بسی درس آزاديخواهی گرفت
 تحصيل در پاريس کماکان برای نشريات داخل ايران، از جمله روزنامه مرد در طی دوران. موفق به اخذ ديپلم روزنامه نگاری شد

 .  می فرستاد امروز محمد مسعود، مقاله
از جوانى، هرکس از صاحبان قلم و استادان و سياستمردان که او را مالقات می کرد، از هوش سرشار و ذوق و استعداد او سخن 

 که نوشتن آغازکرد، و اولين سرمقاله او در رئزنامه 1321 از سال  .سی عالقه داشتاو از جوانی به روزنامه نگاری سيا. می گفت
او در مقاله های خود شجاعانه به انتقاد ازحکومت پهلوی و نقشی که رضاشاه در . داشت"  آزادى- ايران-خدا"باختر عنوان 

 :در مقاله ای نوشت. پايان دادن به جنبش مشروطه داشت پرداخت
يران زير مهميز لياخوف ها لگد می خورد و بيست سال زير چکمه های رضا خان که شما شاهد آن اوضاع  مشروطيت ا00"

 ...هستيد ضربت ديد، ولی باز نمرد و زنده ماند
ديگر دنيا بطرف بربريت و بسوی امتيازات قرون وسطائی نمی . ما از ميان دريای خون رسته ايم. ما زنده انقالب دنيا هستيم

 ..." رود
 :ارها از فساد و رشوه خواری حکومت رضا شاه به تندی انتقاد کردب

بدبختی اينجاست که از اين مکتب رشوه خواری و اختالس اموال . ای کاش رضا شاه تنها خود بدين خرابکاری دست زده بود" ... 
 ."ملت و دولت، هزارها نفر شاگرد بهتر از استاد بيرون آمد

ولی او مصمم بود که . انتقادات بی باکانه وآشتی ناپذير اوخطرات زيادی را در بر خواهد داشتدکتر فاطمی بخوبی ميدانست که 
درمدت کوتاهی که پس ازسرنگونی رضا شاه آزادی بيان نسبی برقرار شده بود، ذهن مردم را از آنچه گذشته بود و آنچه ممکن 

. او اين آگاه سازی را رسالت زندگی خود ميدانست. ی شوداست در پيش داشته باشند آگاه کند، تا بلکه از تکرار آن جلوگير
نکته قابل مالحظه درباره مقاله های اواين بود که هميشه انگشت روی نقطه های حساس ومعنی دار رويدادها ميگذاشت، که به 

اين . ت می کنددل مردم می نشست، و نشان ميداد که نويسنده به عمق مسايل اجتماعی و سياسی پی برده و برداشتهای درس
روزنامه ستاره هم پس از . هوشمندی و هشياری او در روزنامه نگاری باعث افزايش شمارگان و موفقيت روزنامه باختر شده بود

هنگاميکه برای ادامه تحصيالت خود قصد عزيمت به خارج را کرد و روزنامه باختر از . ورود او خريداران زيادی پيدا کرد
 . ند ماهی نپاييد که روزنامه بتدريج خوانندگان خود را از دست داد و سرانجام تعطيل شدهمکاری او محروم شد، چ

، بيدرنگ اقدام به انتشار روزنامه باختر امروز کرد، که نخستين شماره آن 1328دکتر فاطمی پس از بازگشت به ايران در سال 
 .  چاپ شد1328در مرداد 

مردان ملی و آزاديخواه پيوسته بود، جزو بيست نفری بود که همراه دکتر مصدق ، فاطمی که به جرگه سياست1328در مهرماه 
 .برای اعتراض به دخالت دولت در برگزاری انتخابات دوره شانزدهم در دربار متحصن شدند

اض ، پس از بازگشت از تحصن بی فرجام دکتر مصدق و پيروانش در دربار و بی پاسخ ماندن اعتر1328 مهر 22در روز آدينه 
در آنجا . آنها به چگونگی برگزاری انتخابات، گروه، از دربار به خانه دکتر مصدق رفتند و جلسه کردند تا وضع را بررسی کنند

او گفت که بايد جبهه ای از همه گروهها و حزبهای ملی ايجاد شود که . دکتر فاطمی پيشنهاد ايجاد يک تشکل ملی را کرد
مصدق که پيشتر به پيشنهادهای هم .  دفاع از دموکراسی و عليه فساد سياسی مبارزه کنندبتوانند بطور سازمان يافته برای

 .انديشانش برای ايجاد يک حزب يا تشکل سياسی روی خوش نشان نمی داد، اين بار پيشنهاد را پذيرفت
دند، دکتر فاطمی در به دعوت دکتر مصدق در احمد آباد تشکيل دا" متحصنين دربار"در جلسه ديگری که گروه معروف به 

 .را برای اين تشکل پيشنهاد کرد، که پس از بحث و تفسير زياد به تصويب رسيد" جبهه ملى"سخنرانی پرشور و موثری نام 



اکنون که فوائد کار دست جمعی بر عموم رفقا روشن گرديد و قدرت نفوذ اتحاد و وحدت بر همه معلوم گرديد، چه خوب "... 
ام کارهای مهم سياسی و مملکتی دست به دست هم داده بنام جبهه ملی تحت نظم و ديسيپلين خاصی است اين عده برای انج

 ..."شروع به مبارزه برای پيشرفت اهداف مختلف ملی نمائيم
هرچند زمزمه ملی کردن . پيشنهاد ملی کردن صنعت نفت ايران و رهايی از نفوذ استعماری بيگانگان هم از دکتر فاطمی بود

ت سالها بود بگوش می رسيد، و حتی يکی از نمايندگان مجلس يک روز آنرا بدون توجه به موقعيت سياسی کشور و صنعت نف
شرايط جهانی زمان مطرح کرده بود، که با هشياری دکتر مصدق خاموش شده بود، ولی وقت شناسی اينکه در چه زمانی بايد 

اگر چنين پيشنهاد مهمی . مهم دکتر مصدق و دکتر فاطمی بودچه مطلبی را عنوان کرد تا موفق شد از ويژگی های های 
هنگاميکه شرايط بين المللی و ساختار مجلس و حکومت در ايران برای موفقيت آن مناسب نمی بود مطرح می شد، نه تنها 

شناسی دکتر فاطمی با هوشمندی و زمان . طرح شکست می خورد، بلکه قراردادهای بدتری هم به ملت ما تحميل می گشت
، در نشست 1328ويژه خود و برداشت دقيق و درستی که ازشرايط سياسی کشور و جهان داشت، اين پيشنهاد را در اسفند 

با اين پيشنهاد، افزون بردشمنی دربار پهلوى، دشمنی دولت . سران جبهه ملی ايران مطرح کرد، که باتفاق آراء تصويب شد
 . انگلستان را هم بخود جلب نمود

عد، نوجوانی وابسته به سازمان فدائيان اسالم برای کشتن دکتر فاطمی که بر سر مزار محمد مسعود سخنرانی می کرد، چندی ب
اثرات آن زخم زندگی او را تا آخر عمر با درد و رنج توام . فاطمی با گلوله آن جوان زخمی شد ولی جان بدر برد. فرستاده شد

 .کرد
او باور داشت که حل دوستانه مسئله نفت ايران در سطح جهانی . دون نفت برای ايران بوددکتر فاطمی مبتکر انديشه اقتصاد ب

در آينده نزديک ممکن نخواهد بود، و با تعطيل شدن صنعت نفت برای مدتی طوالنى، بايد مانند گذشته اقتصاد را بدون درآمد 
   .نفت اداره کرد

، 1332 مرداد 25د که آنرا روز پس از شکست کودتای اول، يعنی پيشنهاد برقراری نظام جمهوری هم طرح دکترفاطمی بو
 مرداد، اول از همه دکترفاطمی را دستگيرکرده بودند تا مغز و موتور محرکه کابينه دولت را خاموش 25کودتا چيان . عنوان کرد

 پادشاهی و اعالم جمهوری ولی فاطمى، پس از رهايی از دست کودتاچيان، در يک سخنرانی پرشور، خواستار لغو نظام. کنند
شاه با ذلت از کشور فرار کرده بود، کاخ سلطنتی توسط دکتر فاطمی تصرف و مهروموم شده بود، کودتاچيان هراسان . شد

متواری و پنهان شده بودند، امريکا و انگلستان آماده پذيرفتن شکست شده بودند، و بطور کلی مناسبت زمانی و فرصت اجرای 
 جمهوری سازی وجود داشت، و اگر مالحظاتی در دولت وجود نداشت، امروز پنجاه سال تجربه جمهوريت را موفقيت آميز طرح

شايد که نيازی به انقالب کردن هم نمی . پشت سر می داشتيم و اکنون دچار چنين معضالت عظيم مدنی در کشور نمی بوديم
ديم و اين همه سالها گرفتار نااليق ساالری و خشونت ساالری شد، شايد هم که ما تاکنون شايسته ساالری را نهادينه کرده بو

شايد هم که تا کنون دوش به دوش ژاپن و آلمان با يک اقتصاد قدرتمند در جرگه کشورهای توسعه يافته در آمده . نمی شديم
 .بوديم

شخصيت دکترمحمد .  ايمما هنوز پس از گذشت شصت سال که از آغاز زندگی سياسی دکتر فاطمی می گذرد، او را نشناخته
مصدق، ابرمرد تاريخ ايران، چنان برکنکاشها و نوشتار و تحليلهای تاريخ معاصر و جنبش ملی دموکراسی در ايران سايه افکنده 
و توجه پژوهشگران و نويسندگان را بخود اختصاص داده که حتی مردان بزرگی مانند دکتر سيد حسين فاطمی تحت تحليل 

ستاره درخشان وجود فاطمی در حضور خورشيد . اند و به درجه شناسايی که سزاوارش هستند نرسيده انددقيق قرار نگرفته 
همه دکتر فاطمی را به عنوان يک شهيد نهضت ملی ايران می شناسند، که وزير . وجود مصدق کمرنگ بنظر رسيده است

مصدق بود، واينکه دکتر مصدق به عقايد او خارجه دکتر مصدق بود، و معاون و مشاور دکتر مصدق بود، وسخنگوی دولت 
احترام می گذاشت، و به او اعتماد کامل داشت، و باالخره اينکه تا لحظه آخر به دکتر مصدق، به نهضت ملی ايران و به آرمانهای 

امه هستن،د که او کی همه کتابها و مقاالتی که درباره او نوشته شده، زندگين. خود وفادار ماند و جان خود را در اين راه فدا کرد
 .بدنيا آمد، چه فعاليت ها کرد و چگونه شهيد شد

پديده دکتر فاطمی بايستی که موضوع . ولی اين شناخت و اين پردازشهای سطحى، فاطمی واقعی را بما معرفی نمی کند
جنبش ملى، دکترمصدق ودکتر در اين همه سال، و با نوشتن و خواندن اينهمه کتاب و مقاله درباره . تحليلهای عمقی قرار گيرد

 که چرا مصدق، مردی به عظمت تاريخ ايران،  فاطمى، هيچکس اين پرسشها را مطرح نکرده و آنها را تجزيه و تحليل نکرده
اينهمه به فاطمی جوان احترام می گذاشت، به او تکيه می کرد و به او اعتماد داشت؟ چطور بود که اين درجه اعتماد و احترام را 

همه مردان پاک و خوشنامی که در پيرامون او بودند نداشت؟ چطوربود که در ميان اينهمه مردان باسواد و خوشنام و به اين



باتجربه، مصدق يک جوان سی وچند ساله را به وزارت خارجه و معاونت پارلمانی و مشاور و سخنگوی دولت خود بر گزيد؟ چرا 
 با او دشمن بودند؟ چرا سفارتهای انگلستان و شوروی و امريکا همه چشم به او شاه ودربار پهلوی اينهمه از او می ترسيدند و

داشتند و از او واهمه داشتند و باالخره موجبات مرگ او را فراهم کردند؟ و باالخره، چرا خبرگزار انگليسی رويترکه توسط 
نان خودی و بيگانه او را مرکز ثقل جنبش ملی خواند؟ چرا دشم" با نبوغ شيطانى"فاطمی از ايران اخراج شده بود، او را مردی 

   ميدانستند؟
 .چون بعقيده من فاطمی يک انديشمند استثنايى، يک تاکتيسين تيزهوش و يک نابغه سياسی بود.. چرا؟

ز  دکتر فاطمی نه تنها هوش فوق العاده ای داشت و در مسايل سياسی تيزبين بود، بلکه از شهامت فوق العاده ای ني         
او مصمم بود که توان و هوش و زندگی خودرا وقف مبارزه عليه فساد . او ميدانست چه می خواهد وبه کجا می رود. برخوردار بود

بطوريکه وقتی در پاريس خبر ترور محمد مسعود، که دوست و . وخيانت و ديکتاتوری کند، و آماده پرداخت هزينه آن نيز بود
 ." حسين، تو هم بعد از مسعود از دست خواهی رفت" همفکر او بود، به وی رسيد، گفت 

 .هفت سال بعد، اين پيش بينی او تحقق پذيرفت
، برای اينکه مجبور نشوند مانند ديگران او را محاکمه کنند که در 1332پس از دستگيری دکتر فاطمی در روز ششم اسفند 

شهربانی کودتا عده ای چاقوکش و اوباش را بسرکردگی شعبان جعفری برای آنجا پرسش و پاسخ شود، فرماندار نظامی و رئيس 
وقتی ازساختمان شهربانی که درآنجا بازجويی می شد، درآمد، چاقوکشها به جانش افتادند و اگر خواهر . کشتن او فرستادند

چاقو، ده ضربه به تن خواهروشش ازشانزده ضربه . شجاع و فداکارش بدنش را سپر بالی او نکرده بود، همانجا کشته شده بود
 . ضربه به تن رنجور فاطمی خورد

. در طی دو ماه بعد که محاکمه فرمايشی و محکوميت او طول کشيد، فاطمی در حالت بيماری و درد آلود و نيمه جان بود
در تب می سوخت ، هشت گلوله انتقام جويانه جوخه اعدام محمد رضا شاه، تن او را که 1333 آبان 19سحرگاه چهارشنبه 

سوراخ سوراخ کرد و آتش زندگی سی و هفت ساله مردی سترگ و استوار را که شالوده ديکتاتوری و بيگانه نوکری را در ايران 
 . به لرزه درآورده بود، خاموش نمود

 : در آخرين لحظات زندگى، فاطمی به دژخيم خود، سرتيپ آزموده، می گويد
و من خدای را شکر می کنم که در راه مبارزه با . و مرگی در راه شرف و افتخار... ب نازمرگی در خوا. مرگ بر دو قسم است"

 ..."فساد شهيد می شوم
واپسين پيام دکتر سيد حسين فاطمی در لحظه مرگ، به ملتی که برای آزادى، سربلندی و سعادت آن جان می داد، اين  

 .ه باد دکتر مصدقزند بسم اهللا الرحمن رحيم، پاينده باد ايران،   :بود
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