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 بود وشاه انگليس،آمريکا خواست فاطمی دکترحسين  اعدام

 

  صفری جمال

 می نزاع و جنگ دارند ]مملکت و ملت [ شدۀ خرد استخوانهای روی بر که  فاسدی بجزدستۀ امروز«
  ....! ديگرنيست چيزی مالک کوبندايرانی يکديگرمی مغز برسرو وکالت و وزارت دعوی در کنند

 در  ها قرن .ايم آمده بوجود روز يک تاريخ با و دنيا با ما عشقيم، زنده ما زيرا ريم،مي نمی هرگز ما نه
 سيالبه يعنی شعر ما بوديم، اجتماعی نظام موجد ما بود ور غوطه ها عدالتی بی در جهان اوقاتيکه

   ... داريم را استعداد و قريحه عظمت عصاره و بلند فکر جوهر و روح 

 می بيدار بيشتر را او افکار خفقان اين و ها بازی دلقک اين ها، تازيانه اين نيست، مردنی ايران ملت
 جبران  که تاثيری کرد، خواهد عجيب تاثير روز يک آثار اين و گذارد می باقی اثر اعصابش روی کند، 

 يا ناچاريم  راه دو از يکی پيمودن به ما نيست؟ اينطور ...! داشت خواهد بر در را ديروز های غفلت
   ...! افتخار و شرافت با ولی زندگی يا مرگ



 و  پست نااليق هر که دهيم بروز را خود ذاتی شخصيت و توانايی آن بايد ما هستيم خانه اين صاحب ما
   .بشود مملکت اين مقدرات بر حاکم نتواند شعور کم و فکر بی گرد کوچه هر

 ثروت  و قدرت زيرا هستند، ايرانی ريدزرخ نوکرهای وکيل و وزير .شويد آماده نقشه اين اجرای برای
 و پوچ  افکار بخواهند يا بردارند قدم ما اراده و ميل برخالف ها آن هروقت است، ايران ملت از ها آن
 با استبداد  و زور از بيم بدون مردانه و مرد بايد ما که است وقت آن کنند تحميل ما بر را خود معنی بی

  » برانيم حکومت بساط را ها آن و سازيم عيان را خويش موجوديت سريع حرکت يک

   ) 1(» فاطمی حسين دکتر«

   دکتر ملی حکومت خارجه وزير آخرين فاطمی دکترحسين شهادت سالگرد شصتمين 1393   آبان 19
  تا   25 روزهای در   که آوريد می بياد 1330 دهه نسل بويژه ارجمند خوانندگان شما .است مصدق

  :امروز باختر در   سرمقاله سه و بهارستان ميدان( سخنرانی يک با فاطمی دکتر مرداد،  27

  .کرد سفيد را فاروق ملک دربار روی شاهنشاهی دربار اين -1 

   .فرارکرد بکشد خون و بخاک را وطن ميخواست که خائنی  -2 

  بودند، عزادار ديروز  لندن کار محافظه های روزنامه و سابق شرکت  - 3 

 نوشته و مقاالت بدليل« و داد تشكيل  »ارتش دادرسی در را او پروندۀ اساس «  و ماتها موارد از يکی 
 ِدرب بستنن و ايران نفت صنعت کردن ملی پيشنهاد و انگلستان باالخص و خارجی سلطه عليه بر هايش

 های کنسولگری انحالل آن از پس و 1331 مهر 30 در انگليس با رابطه قطع و انگلستان سفارت
 کنسولگری انحالل  ؛)1331 دی 29 امروز باختر ( خود ی سرمقاله در فاطمی که ايران رد انگليس

 ومداخالت استعماری پايگاههای زيرا دانست، يد خلع از تر اساسی و مهم خيلی را انگليس های
  )2(» .هاست کنسولگری فعاليت ولد و زاد ايران، شئون تمام در ها انگليسی روزافزون

 بين قوانين و اصول خالف بر و سری آمريکا، – انگليس نشاندۀ دست کودتای مرژي نظامی دادگاه 
  صراحت با وی .بود اعدام به محکوم پيش از فاطمی .است بوده بشر حقوق اصول و ايران و المللی

 و دستگير ]من[« :گويد می کودتا رژيم مطيع و ساخته دست محکمۀ در خود شجاعانه دفاع در را اين
 نبوده ای كاره خودتان بقول باز كه هم بعد .شدم افكنده ای گوشه به غالمان و بردگان ترين پست مثل

 مقتضی را ظاهر حفظ نيز حّد اين تا كه شما پس .هستم عادالنه رفتار همچو يك خور در نيستم و ام
 كه كشيد می بيهوده زحمت و سازيد می فراهم را زائد تشريفات سلسله يك ديگر چرا دانيد، نمی
    )3( ».بدهيد بكار قانونی رتصو

 چه هر تشکيل و » دكترفاطمی از بازجويی برای« تسريع ضرورت در نشانده دست شاه دخالت
 و بيمار سخت زمان آن در او اينکه رغم علی فاطمی اعدام حکم صدور برای نظامی دادگاه سريعتر
     :است فاطمی دکتر از کودتا رژيم وحشت نشانگر بود، مريض



  روز در که درگزارشی زمان آن در مجلس نماينده و قانونی پزشکی رئيس حکمت عيدس دکتر«
 در که ای معاينه در که کرد اعالمً صريحا داد، ملی شورای مجلس به ،1333 ماه تير  دهم پنجشنبه

 تمارض فاطمی دکتر شده، که نظرهائی  اظهار برخالف آورده، عمل به فاطمی دکتر از زرهی 2لشکر
   مجلس عرض به که گزارشی در جهت همين به و است بوده مسلم و محرز ايشان کسالت ه،بلک نکرده

 به ايشان حال شرح شده، فرستاده قانونی پزشکی طرف از صالحيتدار، مقامات همچنين و ملی شورای
 اآلن فاطمی، دکتر که کرده تصريح دکترحکمت گزارش، اين در ....است شده نوشته مفصل طور

    )4( ».است نشده مرتفع يماريشب و است مريض

 زندان به و مرخص ارتش 1 شماره بيمارستان از كامل، بهبود از قبل دكترفاطمی :بيمارستان«
 قصر منطقه( شميران قديم خيابان در واقع نظامی فرمانداری سياسی زندان  زرهی 2 لشكر سربازخانۀ

 اقدامات اثر بر معالج پزشك زاده نجف ردكت سرتيپ و قانونی پزشك حكمت دكترسعيد .شد منتقل )قاجار
 را دكترفاطمی انتقال ضرورت محتاطانه و آوردند عمل به معاينه او از زندان در فاطمی خانم سلطنت

   .تير 2 نمودند، گوشزد ارتش بيمارستانهای از يكی به

 بازپرسی و تحقيقات انجام برای هدايت، .كريم ارتش 2 شماره بيمارستان در فاطمی دكتر حضور - 
 بيمار، وخيم وضع رغم علی و معاينه را او دكترايادی، شاه، مخصوص پزشك لذا كرد، می ايجاد مشكل
   . تير 9 .»نيست نظامی بازپرسی تحقيقات مانع نامبرده  مزاجی وضع «داشت اعالم

  :كرد صادرً شخصا را دكترفاطمی از تحقيقات دستور شاه ذيل، مكاتبه طبق اساس همين بر * 

 ستاد ّملی،  دفاع وزارت تاج، و خورشيد و شير نشان ...كننده كشف اسم ارفع، سرتيپ :تلگراف فكش«
  .ارتش

  وصول تاريخ مخصوص، قطار از

    1333 / 4 / 19 كشف تاريخ ،9455 وارده شماره

  .گردد می معروض پناه يزدان سپهبد تيمسار ابالغ عين ارتش ستاد رياست تيمسار

         ارفع سرتيپ                                                                                          

  ]:ابالغيه متن[

  ّملی، دفاع وزير هدايت سرلشگر تيمسار

 گونه هيچ بيمارستان در دكترفاطمی از بازجويی برای فرمودند ّمقرر شاهنشاهی همايون اعليحضرت
 عمل به بيمارستان همان در نامبرده بازجويی به اقدام فرماييد ستورد اين بنابر .باشد نمی قانونی مانع

  .آيد

   پناه يزدان ]سپهبد [ ، 1333 / 4 / 19 ،14 ساعت



     ديد ازً عينا تلفنی عرايض تعقيب ،  33 / 3 / 22 .بشود رجوع ارتش دادستانی به ً عينا ]حاشيه در[

     )5(   »تير 19 ، )24(»امضاء ]1333[ / 4 / 20 .رساند می وزارت مقام 

 ،انگليس امريکا طرف از کودتا، از پس نخست روزهای همان در فاطمی دکتر سرنوشت ديگر بيان به 
  : زيرا  بود شده معين شاه و

 تاکيد خارجه امور وزارت به درايران امريکا وقت سفير هندرسن،  53 اوت 21 گزارش در - 1
 هنوز ملی رهبران خطرناکترين که است آن ناراحتی، و اظطراب به کننده ديگرکمک عامل« :که ميکند
 در توده حزب رهبران با است ممکن آسانی به ديگران، و حسيبی شايگان، فاطمی، مصدق، .آزادند
 در   اوت 19 روز شايعات رغم علی است، زنده هنوز فاطمی که حقيقت اين .باشند توطئه طرح صدد
 از فرد ترين مالحظه بدون و گرترين حيله وی که ازير است، کننده دلسرد بويژه وی، مرگ باره

 کمک در ترديد جويی انتقام روحيه با وی که داشت وجود باور اين .شود می محسوب مصدق اطرافيان
  ) 6(».دهد نمی راه خود به را  غرب عليه ها، ای توده و مليون ميان  وهمکاری اتحاد پيوند به

 «:گويد می و رود می ايران به کودتا از پس شهريور اول در عمليات، فرمانده روزولت، کرميت - 2
 « :بود اين کرد ادا رسمی لحن با که عبارتی اولين و کرد اشاره من به شاه تشريفات، برگزاری از پس
 و مصدق سرنوشت  موضوع  " روزولت" و ... » هستم شما و ارتشم و ملتم و خدا مديون را تختم من

 مورد در بدانم دارم ميل « :پرسد می شاه رضا دمحم از و ميکند عنوان ار ملی  ی جبهه رهبران ديگر
   »ايد؟ کرده فکری چه اند، کرده توطئه شما عليه که ديگران، و رياحی مصدق،

 می شاه لبهای موقع اين در .(شود می محاکمه مصدق .ام کرده فکر زياد مورد اين در « :گويد می شاه
 وجود استثنا يک ولی .دارد مشابهی مجازات نيز رياحی ... گشت دخواه محکوم سال سه به و )لرزيد
 بيش فاطمی، .کنند می پيدا را او زودی به ولی نشده دستگير هنوز او .است فاطمی حسين آن، و دارد

 خرد و سرنگون را پدرم و من های مجسمه واداشت را ايها توده که بود او هم .کرد ناسزاگويی ازهمه
     )7.(شد خواهد اعدام ستگيری،د از پس او، .کنند

 30 تاريخ به FO /371/ 104584 سند در .بود شده صادر لندن از فاطمی، اعدام دستور -  3
 سرويس ايتنليجنت عمليات مشترک ستاد زمان آن در که -بيروت در بريتانيا سفارت 1953  سپتامبر

  :است شده گفته چنين انگليس، خارجه امور وزارت به – بود

 مصدق ...رود نمی پيش بد هم قدرها آن اوضاع ام، کرده  استنباط ها روزنامه مطالب از که نجاآ تا «
 او برای حل راه بهترين نظرمن، به نشد، کشته خون حمام در اينکه به توجه با کرد، خواهد ايجاد مشکل
     )8(»...است اعدام حل راه بهترين اگردستگيرشود فاطمی، مورد در اما ...است تبعيد

   رجال ميان در فاطمی دکتر« :نويسد می ايران معاصر تاريخ مورخ نجاتی غالمرضا ياد گرامی 
 ماند وفادار خود های آرمان به نفس آخرين تا و بود مقاومت و ايمان تقوا، نمونه اخير، قرن نيم سياسی

 او .بود آموزنده بسی شهادتش و مرد مردانه و زيست مردانه اما داشت، گذر زود  عمری .نشد تسليم و
   زندگی و ماندن زنده که  آموخت او .است بسيارگران آن خونبهای و است گرفتنی آزادی که آموخت



 و وظيفه خطر، بهنگام که آنهائی و نيست رهبر يک و آزاده مرد يک شايسته قيمت، و بهرشرط کردن
 نخواهند چيزدفاع هيچ نيزاز درآينده گذراند، می پا زير » انديشی مصلحت « بهانه به را خود مسئوليت

  .کرد

   هللا آيت برای شهادتش از پيش روز چند که هائی نامه  درمتن را شهيد آزاده اين ايثارگری و اخالص
   دوست وطن و روشنفکر مجتهد ،  ]1362  دی ١۵ درگذشت ،١٢٨١ تولد[ زنجانی رضا سيد حاج

 فاطمی دکتر .يافت توان می فرستاده رد،ک می تالش او نجات برای ناپذير خستگی کوشش با که زمان،
   )9.(است نوشته چنين نامه اين از يکی در

 در وجه هيچ به كه كنم می عرض خلوص آرزوی و صداقت كمال با بنده را نكته اينً مخصوصا..« 
 و  بچه و زن ام، خورده چاقو مريضم، بنده كه نگيريد نظر در را ما شخصی منافع مشی خط اين تعيين 

 آن حمايت و حفظ خاطر به ما كه بگيريد نظر در را چيزی آن بلكه .گويند می چه برادرم و خواهر
 را خود نهضت حيات خواهد می كه را ّملت و مملكت مصلحت .ايم افتاده روز اين به و كرده جهاد 
  »  .كنند رعايت بيشتر را خود هموطن هزار صدها و هزارها آرزوی و آرمان و دهد نجات 

 نفس كه دارم آرزو ولی ام كشيده آن از وقبل مرض  مدت اين در فراوان رنج من كه است درست...
 می ما دادگاه، در حال هر به .شود صرف هموطنانم سعادت و نهضت راه در نيز ام زندگی آخر های 
  كنيم فاش را حقايق از بسياری توانيم 

 و .ماند خواهد باقی پرونده در و تاريخ در كنند خفه را ما صدای و نفهمد هم هيچكس كه فرض بر
 ديگر راه و بگيرد قرار معاصر نسل چنين هم و آينده نسلهای استفادۀ مورد است ممكن روشن فردای 
 چند  و كنيم بخشش و عفو طلب )رياحی( مثل يا .بگذريم و بزنيم حرف ماليم و معتدل كه است اين هم 

  2 .بكنند تعيين االمر حسب ما برای زندان سال

   )10(»  .بدهد رأی دادگاه بخواهد دلشان را آنچه اگر ّحتی  رفت، نخواهم بنده هرگز آخری ّشق بار زير 

   خودش قلم به  فاطمی حسين   دکتر  محاکمه و  دفاعيات ◀ 

 بود  مريض که حالی در فرمايشی بيدادگاه در را  او شد  منتقل زندان به  فاطمی  دکتر   آنکه از پس «
   . زرهی 2لشکر – 1333 مهرماه هفتم  جلسه  اولين رحش :کردند  حاضر



 

 پوشانده را صورتش زيادی ًنسبتا ريش و  )برانكار( دستی تختخواب روی كه حالی در دكترفاطمی 
   مزبورآمده بسالن هم دادگاه اعضای که بود  صبح 11 ساعت درست .کردند منتقل دادگاه سالن به بود،

   موقع اين در شدند راهنمايی دادگاه سالن به عکاسان و خبرنگاران ای لحظه از پس و

 

  



 دادگاه محل از عکاسان  آنکه از پس .بود نشده منتقل دادگاه در نظر مورد محل به هنوز فاطمی دکتر
 کردند می حمل برانکارد بروی  را او سرباز چند که را فاطمی دکتر سپس رفته بيرون  گرفتند عکس

   درد از و  نهاده بر هم روی را چشمهايش  موقع اين در فاطمی  دکتر .ادندد قرار  » متهمين « محل به
 زنگ نواختن با دادگاه رئيس  گرديد،   تعيين فاطمی دکتر تختخواب جای  ازآنکه بعد ..پيچيد می بخود

  .نمود قرائت را صورتجلسه  دادگاه منشی  موقع اين در و کرد اعالم را   جلسه رسميت

  فاطمی ردکت به خطاب - رئيس

 مذهب 26 سال، 37 سن سياست، شغلم ّمحمد، علی ّسيد پدرم اسم فاطمی،  حسين اسمم  - فاطمی دکتر
  .زرهی 2لشكر پادگان اقامت محل دارم، اوالد و عيال ندارم، كيفری پيشينۀ عشری، اثنی شيعه

  بيمارم من تگف و کرد  بيان خود  مزاجی وضع بارۀ در مطالبی فاطمی دکتر محاکمه جلسه دومين در
 طبق شما حضور داشت اظهار قطبی سرتيپ اما بگيرد، درنظر دادگاه  را  موضوع اين  بايد و
 در پزشکی جلسه صورت   دادگاه منشی .شود می  قرائت دردادگاه ًعينا باشدکه می ّاطبا »! گواهی«

  :کرد قرائت زير شرح به فاطمی دکتر مزاجی حال  مورد

  :پزشكی جلسۀ صورت

 در  زير کنندۀ امضاء پزشگان از مرکب کميسيونی ارتش بهداری ادارۀ رياست تيمسار ۀبفرمود 
 نظامی غير معاينه برای زرهی 2 لشکر سيم بی پادگان در 1333 ماه شهريور  ششم روز 12  ساعت

 نامبرده زندانی روحی و مزاجی حالت كميسيون اعضای  بنظر و گرديد تشکيل فاطمی حسين دکتر
 چون ولی ندارد مانعی گونه هيچ ازخود دفاع برای دردادگاه حضورش و باشد یم بخش رضايت
 حمل لذا باشد، نكرده عادت رفتن راه به هنوز است وممكن نموده خودداری حركت از متوالی ماههای

 سرلشكر دكترخوشنوسيان، سرلشكر [!]. داشت خواهد ترجيح آمبوالنس وسيله به دادگاه به مشاراليه
 دكتر سرلشكر شاهنشاه ويژۀ پزشك ترتيب اين به«، »ّتدين  سرهنگ دكترمقبل، سرتيپ دكترايادی،

 فراهم بشر حقوق و متهم دفاع حق به تجاوز برای شرعی كاله ارتشی  مرعوب ّاطباء معيت در ايادی
   ».كرد

  »نامه ادعا«  رد در◀

 و ملی حکومت و ملت حقوق از صداقت و شجاعت   تمام با  خود دفاعيه در فاطمی دکتر ياد زنده
 که  نظامی دادستان »نامه ادعا«  رد و ايراد   در  و کرد  دفاع مصدق دکتر برهبری ايران ملی نهضت
   :گفت آورم زيرمی  در را او دفاعيه  از هائی فراز مختصر و فشرده بطور

 در اينكه از بعد هفته سه بنده كردم عرض كه نطوری هما دادستان تيمسار تقديمی ّادعانامۀ از...»
 وجرايد كتاب خواندن از هم بازپرسيها ختم از پس چون و شدم مستحضر كرد پيدا انتشار مطبوعات

 ولی خبرداشتند ماجرا از مردم همۀ كه كرد عرض توان می نداشتم ّبالطبع هم ومالقات بودم محروم
 نگهداشته اطالع بی همچنان برآيم، دفاعی اليحۀ كردن حاضر و وكيل تهيۀ صدد در بايد كه من خود
  ... .بودم شده



 نمی آشكار را كار نتيجۀ كه فرماييد ّتصور نه شده گفته و خوانده مطالبی ّصالحيت، به ايراد در اگر
 ما را صحنه تمام شايد و زياد ّحد تا برعكس بلكه .دانستيم نمی را مباحثات و گفتگوها سرانجام و ديديم
 برداری بهره بدون ساله چند شايد و ماهه چندين دماتمق آن كه بود روشن و كرديم می بينی پيش

 دادگاه به و كرد نخواهند رها را ما راه ميانه از اصول و قوانين حفظ خاطر به هرگز و ماند نخواهد
 چانۀ داشت لزومی چه زديد می حدس چنين اگر بگويند كسانی است ممكن .فرستاد نخواهند ّصالحيتدار

 خود بر را دفاع و جواب تهيه زحمت كسالت و رنجوری اين با و آوريد درد به را ديگران سر و خويش
 داليل ايراد و جواب مقام در اگر كه كرد عرض بايد گيرند می را ايراد اين كه آنهايی به .سازيد هموار

 آن يا گرفته خود به ّتعرض و قهر صورت مطلب كه كنند ّتصور بود ممكن آمدم، برنمی ّصالحيت ّرد
 وكيل انتخاب به اگر چنين هم .بمانم ساكت ام داده ترجيح كه ام شده عاجز و درمانده جواب نداد در قدر

 و نشد حاضر پرونده اين وكالت قبول برای احدی كه نوشتند می و گفتند می معاندين كرديم نمی مبادرت
 شود واقع ايدب كه را چه آن از قسمتی .كرد معين تسخيری وكيل قانون اجرای برای و ناچار به دادگاه

 و حق از دفاع مقام در من وكالت قبول با جوانمردی و لطف كمال با كه خود محترم وكالی به ًقبال من
 وظيفۀ انجام در را خود كوشش و سعی تمام ّمادی ّتوقع كوچكترين و كمترين بدون و برآمدند عدالت
 مأيوس و دلسرد رسد می ظهور به چه آن از بعدها تا بودم كرده عرض بستند، بكار خويش مقدس
 ديگرآن كرده عنايت او به روزگار حوادث كه تجاربی از بعد ّموكلشان كه باشند ّنيزمتوجه و .نشوند
 پرده پشت قضايای به پی شود می بازی صحنه جلو در چه آن از كه نيست باور زود و لوح ساده قدرها
 در خصوص به و جا درهمه » است مقبولتر هميشه قويتر دليل « الفونتن معروف گفتار كه نداند و نبرد

 هر به .كند می صدق ًكامال استوارند قانون بيشتراز ّقوت و قدرت برمبنای كه نظامی دادگاههای
 ّادعانامۀ شنيدن برای و دارد را منتسبه اتهامات به رسيدگی ّصالحيت كه است داده رأی دادگاه صورت
 تلخ خاطرۀ و كنيم می فراموش ًفعال گذشت كه را ای لهمرح آن .است آماده متهم های جواب و دادستان

  .ببريم ياد از كنيم می سعی گذاشته باقی غيرعادالنه رأی آن كه را ناگواری و

 .است نظر مورد است  شده ذكر دليل عنوان به آن در كه مطالبیّ رد و ّادعانامه تحليل و تجزيهً فعال پس
 است مطالبی كنم می عرض خودم را نچه آ صالحيت به ايراد مثل هم جا اين در كه كنم عرضً قبال بايد
 ساخته مدافع محترم وكالی آقايان عهدۀ از است داده روی كه حوادثی و جريانات نظر از آنها ّتهيه كه

 يادداشت است داشته كه ديگری مشكالت و حافظه خرابی و ناتوانی و ضعف همۀ با شدم ناچار و نبود
  .برسانم عرض به و كنم

 دادگاه استحضار به كه است مقتضی را چه آن حقوقی مطالب ساير و دادرسی قوانين و قضائی جنبۀ زا
 و داشته كه ناتوانی با بنده پس داد خواهند انجام ... سرهنگ جناب و بيگی قلعه سرتيپ تيمسار برسد
 .نمايم بيان صاراخت به كسالت نظر از چه و كافی وقت نداشتن نظر از چه را مطالب ام كرده سعی دارم
 است كرده می ايجاب ضرورت چون ام كشانيده جزئيات به را توضيحات قسمتها بعضی در چه چنان
  .داشت خواهند معذور مرا

 در كه اين از بعد هفته سه بنده كردم عرض كه طوری همان دادستان تيمسار تقديمی ّادعانامۀ از
 جرايد و كتاب خواندن از هم بازپرسيها ختم از پس چون و شدم مستحضر كرد پيدا انتشار مطبوعات

 ولی داشتند خبر ماجرا از مردم همۀ كه كرد عرض توان می نداشتم ّبالطبع هم مالقات و بودم محروم



 نگهداشته اطالع بی چنان هم برآيم، دفاعی اليحۀ كردن حاضر و وكيل تهيۀ صدد در بايد كه من خود
  .بودم شده

 حدس توانيد می ّادعانامه لحن از را آن نمونه و دارند من به كه عنايتی و لطف همه اين با ايشان البته
 خاتمه از پس اگر كنم می گمان ّاما اند نداشته من گذاشتن خبر بی از خاصی غرض هرگز بزنيد،

 بودند آورده فراهم من برای تبانی از بيم عنوان به كه را هايی ّمحدوديت دفاع آخرين شنيدن و بازپرسی
 مستحضر آنست دادگاه ّادعانامه و پرونده اين به مربوط چه آن از كه فرمودند می اجازه و شتنددا برمی
 نمی پيدا مجال ها بدبين و بود تر نزديك هم خودتان های داده همين مقررات به زدم می حدس شوم

  .اند آورده وارد متهم به ّمقررات برخالف ّمحدوديت و قانون خالف فشار بگويند كه كردند

 مصلحتی نداشتند روا ّادعانامه اين متهمين از يكی حق در هم را قانونی ارفاق مقدار اين تا ايشان چرا
 ای ّادعانامه چنين كه داد اطالع دادگاه باالخره .است خارج من عهده از آن ّعلت تشخيص كه است بوده

 وكيلی آنها همرديفان و نظاميان ميان از بايد ارتش كيفر و دادرسی قانون طبق من و است شده صادر
  »....كنم انتخاب

 من رنجوری و درد افزايش و كسالت مزيد موجب ها يادداشت اين صفحۀ هر ّتهيه كه كنم عرض بايد «
 ّكفاره و نبردم قلم به دست ديگر روز سه دو تا كه افتادم زحمت به طوری به اول روزهای در و .گرديد
 حدود اين تا اگر كه است اين غرضم .پرداختم حساب بی عفض با مدام تب قيمت به را ّفعاليت تجديد

 تن اين به و شدند نمی من برای ای تازه دردسر اسباب اوراق اين ديگر شد می ارفاق و مساعدت
  .آمد نمی وارد طاقت مافوق فشار بستريست هفتم ماه در كه نحيف و خسته بدن و رنجور

 حتی را مهم دراين تأخير و ببندند را پرونده كه شتنددا عجله و كردند می پيچ سؤال مرا كه روزهايی
 داشتند، وامی شنود و وگفت بازپرسی به را مريض شب نيمه تا و شمردند نمی جايز هم روز چند برای
 زيرا .ميماند فارغ روحم و فكر و گوشم ماجراها همۀ از و بود، می من استراحت ايام بايد قاعده روی

 به كرده جمع شهربانی سقف زير از را ام جنازه و رفتم باال فرمانداری های پله از خود پای به من
 زندانی يك با كه را روشی يا اسير يك با كه را رفتاری كرد می اقتضا ّمروت و انصاف .بردند پادگان

 از مزاج و برود بين از ضربات آن آثار دادند می اجازه ًاقال و .گيرند پيش در هم من با دارند مريض
 و زندانی اسيرو .كنند عمل دانند می مقتضی نچه آ به آنگاه يابد، باز را خود سالمت اندكی تهرف دست

 هم را او نالۀ صدای تا ببندند او روی به را در ماهها و بردارند او از هم را قانون حمايت وقتی مريض
 احوال اين تمام در بينديشد؟ تواند می ای چاره چه مطلق اطاعت و محض تسليم جز ديگر نشنود، كسی

 دانم نمی گاهی دادستانی مقامات مرا ّعافيت ّصحت اخبار باشد داشته توانست نمی خبر من از احدی كه
 بيرون من اطاق از خون طشت شب و صبح حال همان در ولی .دادند می جرايد به مصلحتی چه باب از

 ظلمت در هميشه برای يا ديد خواهد من چشم هم را بعد روز روشنی آيا كه دانستم نمی وهيچ رفت می
 می آقايان شما از ولی ندارد وجود اكنون خطر از اندازه آن كه است درست بود؟ خواهد بسته سكوت و

 دعوی كه هم ديگر جاهای در است؟ مناسب دادگاه و محاكمه برای من ّوضعيت و حالت اين كه پرسم
 هر و كش آدم قاتل جانی نفر يك با نمايند، می پارلمانی رژيم را خود رژيم و دارند دموكراسی و آزادی

 سياسی متهم ما ناكرده خدای آقايان، كنند؟ می معامله اينطور بگذاريد خواهيد می را اسمش ديگر چه
 از بگذريد، قانون از .است انداخته روز اين به را ما زده استعمار زمين مشرق سياست، بالی هستيم؟



 ممكن چطور ولی بگيريد، نديده هم را خودتان دادگاههای همين تمقررا بپوشيد، چشم ّالمللی بين اصول
 ضربات به اند برده را ای بسته دست اسير كرد، فراموش را بشری عواطف و احساسات تمام است
 و پشت بر و آمده بيرون دار ضامن چاقوی تماشاچيان جيب از دولتی مقامات قول به .اند سپرده چاقو
 عوارض كرد؟ معالجه درست را او نبايد آيا نيست چيزی كه اين از غير .ستا آمده فرود او شكم و پهلو

 و بيمارستان خواب تخت ماهها حوصلۀ من آورد؟ دادگاه به سالم و صحيح را متهم برد ميان از را آن
 يا نظامی بازپرس چطور ام، كرده را نظامی محبس های ّمحروميت و ّمشقات ّتحمل ام، داشته را زندان

 بار چند ببينيد كنيد باز را پرونده اين بدهند؟ را متهم معالجه ختم مجال كه اند نداشته طاقت دادستان
 در دفعه چند .ام شده كشانيده بيمارستان به بعد روز چند باز .هستم سالم ًكامال من كه شده تهيه استشهاد

 و برداری عكس ردستو بعد روز دو و بهبوديست به رو حالش اند گفته و كرده اجتماع بيمارستان
 و آور ه خند داستان خودش كنم، حكايت بخواهم را جريانات آن تمام اگر .اند كرده صادر جراحی
 بود جهت اين از قضايا اين به اشاره .داشت خواهد باز اصلی بحث از را ما كه است ّرقتبار حال درعين

 شرفيابی همين تا و ّادعانامه صدور تا بازپرسی و قتل قصد به نمودن مجروح و دستگيری و تعقيب كه
 موارد اغلب در است سهل نبود، ّمروت و عدل موازين و قانون روی از مراحل اين از يك هيچ فعلی،

 تطبيق كنند می رعايت هم اجنبی با جدال در اسير و فاتح مغلوب، و غالب كه رفتاری و جوانمردی با
 و رنگ اند خواسته كه هم موقعی در را تاررف نحوۀ اين و عمل طرز كه است اين عجب و .است نداشته

   »...اند نگفته ترك بزنند، اخير ماه چهارده خشونتهای و ها انتقامجويی به قانون از روغنی

 به متهم كه اسرائی برای فاتح كشورهای آن، از بعد و جنگ طول در كه هايی ّادعانامه اگر شما ... « 
 و برداريد بودند، فرستاده نظامی دادگاههای به را آنها و هديد تهيه بودند گناه بی نفوس قتل و خيانت

 اوراق آن در »صفت دون « و  »عيار « ، »راهزن «كلمۀ يك هرگز كه ميدهم اطمينان بخوانيد
 و ما حق در  بشری نظامات و  قواعد از   چيزی ،!شما مرداد 28 »قيام « در در ولی يافت نخواهيد

 ما شرف و حيثيت و جان و مال .نداشتند روا ما به هم را اجنبی راسي ّمقررات .نشد رعايت ما كسان
 ما با چنان و نماند مصون قانون پناه در ام نشسته اتهام صندلی در كه هم امروز همين تا وقت آن از

 تاريخ، ادوار ترين سياه در گويی كه اند نوشته اّدعانامه نگونه بدا و گفته سخن نطور آ و كرده رفتار
 زبان به شالق، و تازيانه جز عطوفت و رحم عوض در و افتاده زانو به خود موالی پای رد غالمانی
 آن به شما اّدعانامه لحن اينست؟ از غير مگر .زد حرف بخت نگون سياهان آن با توان نمی ديگری

 زنده انسانهای ميان در عنوانی و موقعيت هيچ كه را جماعتی مغرور و فاتح لشكری كه ماند می
 « از تقليد به حاال و ايد گرفته اسارت به هستند قانونی های مصونيت تمام از خارج و ندارند و هنداشت

 پس .ايد ساخته آماده و حاضر خونخوار و گرسنه درندگانی غذای برای را آنها قديم رم های»گالدياتور
  :شده آغاز طور اين ّادعانامه متهمين، هويت معرفی از

 ماه مرداد 28 ،27 ،26 ،25 روزهای در پايتخت و كشور در وقايع و حوادث كه اعتقاد اين با
 حيثيت لحاظ از پيوسته وقوع به  - گذاشتند حساب اين به هم را مرداد 28 چرا نفهميديم -  1332
 به رسيدگی به وابسته ّعامه وآسايش كشور نظام تأمين تنها نه كه است مخصوصی اهميت واجد عمومی

 خواست كيفر اين در نامبرده متهمين طرف از ارتكابيه اعمال در تأمل و تحقيق هبلك باشد، می وقايع آن
 رسيدگی نتيجۀ كه توجه اين با و دارد كشور استقالل و تماميت تأمين به بستگی آنان رسانيدن كيفر به و
 نايرا نجيب و دوست شاه و پرست وطن ّملت روحيۀ در سوئی تأثير نامبرده متهمين اعمال و كردار به

 در متهمين كه آمده عمل به متهمين يكايك از دقيقی و عميق تحقيقات اتهام، موضوع به نسبت دارد،



 جز ای چاره دفاع  مقام در و نداشته آن تقبل و تأييد جز گريزی منتسبه بزه دالئل و مدارك برابر
   .»..اند نداشته ياوه سخنان و پوچ اظهاراتی

 دادگاه دست به ّعامه آسايش و كشور نظام تأمين برای را ما كه ييدميفرما مالحظه « :دهد می ادامه او 
 كشور نظام ديگر يافت خواهد انجام و آغاز دادرسی تشريفات و ايم آمده جا بدين ما كه حال و اند كشانده

 است؟ حقيقت واجد ّجو يك سرايی حماسه از خبر جمله اينً واقعا آيا گرديد؟ خواهد تأمين ّعامه آسايش و
 كشم می درد و رنج آن روی بر است ماه هفت كه تختخوابی روی از را بيمار ِمن اگر ميفرماييد كه

ّعامه آسايش « اطاق اين  به آوردند و انداختند برانكار روی سربازها   گرديد؟ خواهد تأمين » ّ

 ودهنم سوءقصد  را كسی چه جان به ايم؟ ه آورد وارد ای صدمه چه ّعامه آسايش به ما پرسيد بايد
 اين از ايم؟ ساخته مختل را »ّعامه آسايش « وسيله چه به و ايم؟ برده غارت به را كسی چه مال ايم؟

 نوع از نكه آ مگر دارد؟ كشور واستقالل تماميت تأمين با ارتباطی چه ما رسانيدن كيفر به بگذريم
 به تا بگردانيم دست به دست را مطلب طور همين و بياوريم نظر در را بلخ ديوان معروف دالئل

   . برسيم » كشور استقالل و تماميت«

 ضرر به اجانب از يكی با و كرده خيانت كشور استقالل و تماميت به اگر ما !دادستان محترم نمايندۀ
 روشن و صريح ايم گذاشته ای بيگانه اختيار در را وطن زرخيز منابع يا ايم داشته سازش خود وطن

 عملی چه .است آمده عمل به چگونه سازش آن و كيست بيگانه آن ست؟ا بوده مورد كدام در بفرماييد
 بی جان از كه كسانی به است ممكن چگونه و داشته منافات كشور استقالل و تماميت با كه ايم كرده

 چنين يك اند، شده ساقط راه اين ّطی در هستی از و گذشته خود ميهن منافع راه در خويش ارزش
   »...داشت روا ار حقيقت از دور نسبتهای

 پايه چه تا و داشته غلبه اّدعانامه نويسنده روح بر اندازه چه تا گويی مبالغه كه فرماييد ّتوجه...«
 25 روز همان صبح 5 ساعت تا كه من .است داده جلوه وارونه را حقايق ترين روشن و ترين بديهی
 صبح تا را شب كه من ام، شده گيردست خود منزل در برهنه پای و سر كه من ام بوده توقيف در مرداد

 شده آورده ستاد جلو تا و شهر به مستحفظ كاميون دو با كه من ام، برده بسر سعدآباد پاسدارخانۀ در
 رئيس خانه مقابل و بودند انداخته زندان به را وزير دو كه افسرانی ولی ام؟ داشته را كودتا قصد ام،

 افكنده خود چكمه زير را كشوری دعاوی اساس و قوانين متما و اند داده تيراندازی دستور وقت ستاد
 همه اين مرتكب چرا كه پرسيد آنها از ّحتی نبايد كه اند بوده گناه بی و پاك و معصوم قدر آن اند،

 خارجی سياست ...»«.اند ه شد نائل باالتری درجات به آنها » تمام است سهل ايد؟ شده قانون خالف
 نداشته زياد توضيح به احتياج كنم می گمان بوده، روشن روز آن در قدكترمصّد آقای جناب حكومت

 آن نه گويم می صراحت كمال با فقط .شود عرض اينجا مطالب مورد آن كه نباشد مناسب شايد و باشد
 هدف موقعيت، و مقام نگاهداری و دولت قدرت حفظ برای اجنبی با سازش گونه هر امروز، نه روز

 هزار شده رفتار خصوص به من با كه فشاری و خشونتها و ها انتقامجويی مهه با و .است نبوده ما
 هموطن دست از وسيلی دهم می ترجيح بيگانه هر لبخند و مهر بر را ها عقوبت و زجرها آن مرتبه
 ّحتی را خود سياسی زندگی هميشگی روش اين .پذيرم می ديگری عطوفت و نوازش از بهتر را خود

 صددرصد ام گفته چه آن در كه ميداند خوب مرداد 28 از بعد دستگاه خود و ما نگفته ترك لحظه يك
 اساس ام ميخواسته آنها مدد به كه قوائی آن بود كجا پس ».هستم و بوده معتقد و صادق و صميمی



 چه با نمايم؟ ّمسلح سلطنت قدرتّ ضد بر را مردم و زده هم به را تخت و تاج وراثت ترتيب و حكومت
 شدن ّمسلح از نامی كجا در و ايم ه بود توطئه وارد تخت و تاج وراثت ترتيب زدن بهم دربارۀ كسی
 بكار اتهام دادن نشان بزرگ در كه ّغلو، و مبالغه همۀ با است؟ آمده ميان به سلطنت قدرت ضد بر مردم
 عانامهّاد نويسندگان خوشبختانه آمده، عمل به پردازی جمله و لفاظی در كه مهارتی تمام با و رفته

 317 ماده با اتهام موضوع قدر آن و اند ه نكرد پيدا استنادی ماده با اتهام تطبيق در توفيقی كمترين
  » مستم تو دالويز بوی از كه نهاوند، اندر بريد می چناری «. :شعر مصرع اين كه دارد ارتباط

 اين با كيفرخواست تنظيم و ام پيموده من پيمود بايد نو سيستم اين در كه را مراحلی اعظم قسمت ...«
 نهم آ كشوری هيچ در كنم نمی گمان نزاكت، اين با متهم با گفتگو و صورت بدين مطلب بيان و لحن

 مرتكب من گوييد می كه نيست اين از غير .باشد داشته سابقه كند می زندگی امروز بشر كه قرنی در
 و كسان تمام تعقيب، ّاول لحظۀ از نبايد .ببيند قصاص جا هزار در نبايد كه ّمتهم اين ام شده جرمی

 انتظامی ديگر قوای و پليس اسير شب و روز هر و باشند دائم عذاب و رنج در نزديكانش و دوستان
 و كنند آشنا مغزش به را تير هفت دستۀ دستگيری از بعد .بگذرانند زندان در را مدتی كدام هر بوده

 سقف زير نرسيد، هدف به موانعی اثر بر چون .دسازن رها او سمت به گلوله شهربانی اتاق در
 تازه .**ببارد او پهلوی و پشت به چاقو و دشنه قانون حمايت از بودن برخوردار عوض شهربانی

 به ايد شنيدهً حتما كه صورت بدان و نمايند جلوگيری او معالجۀ ادامۀ از داد نشان سختی جان وقتی
 آن كه وقتی .سازند آشنايش ناسزا و فحش و بازپرسی جديد متد با اطاق در .بسپارند نظاميش زندان

 رويش جلو افتاده پا پيش های دشنام از مملو كيفرخواستی وقت آن رسيد پايان به بازپرسی ماجراهای
  »....بگذارند

 ترين پست مثل و دستگير برهنه پای و سر شبانه ام بوده وزير خودتان قول به من كه روزی...«
 در نيستم و ام نبوده ای كاره خودتان بقول باز كه هم بعد .شدم افكنده ای گوشه به غالمان و بردگان

 چرا دانيد، نمی مقتضی را ظاهر حفظ نيز حّد اين تا كه شما پس .هستم عادالنه رفتار همچو يك خور
 بكار قانونی صورت كه كشيد می بيهوده زحمت و سازيد می فراهم را زائد تشريفات سلسله يك ديگر

 متفاوت بيش و كم كارشان ظاهر و باطن باشند ّمتحمل را سازيها صحنه همچو يك كه آنهايی .هيدبد
 كه چه آن بنابر بنام های چاقوكش از و شما قول به تماشاچی از شهربانی سقف زير در كه من .است
 به هك هم ای اّدعانامه از و ام خورده دشنه حساب بی ضربات بود، شاهد و ناظر پايتخت يك تمام

 و قانون هم باز كه كنم اشتباه لحظه يك توانم می آيا ام داشته دريافت فحش صدها و ها ده آمده دادگاه
 از را نيكو سال و بزنم بالهت به را خود من كه داريد اصرار شما اگر حاال است؟ كار در رسيدگی
  »...نمايم نبالد پرده آخرين تا را تراژدی  كمدی نمايش اين كه ندارم حرفی نشناسم بهارش

 صدائی و بجويند قانون حفظ برای كمكی و استعانت خواستند می مردم وقت هر كه بود ها سال ...«
 به كه اسمی نخستين و آمد می يادشان كه نامی اولين كنند بلند ها شكنی قانون برضد آميز ض اعترا

 .بود نشده پيدا كوركورانه و دليل بی اعتقاد، اين .است بوده دكترمصّدق اسم آوردند می شان حافظه
 او شهامت و شجاعت.بود داده را مردانگی و وشرف سياسی تقوی امتحان سال پنجاه بزرگ مرد اين
 سياستمداران مانند هنوز بايد كه ّدكترمصدق خصوصيات از همه از مهمتر و بودند نديده ديگری در را

 كرد می تحميل او به بايد االصول علی راتفكر نوع اين از چند، جهاتی و كند فكر ايران نوزدهم قرن
 از را فردا بينی، واقع و انديشی مآل عين در و بيند می   را آينده قرن دو يك هميشه كه است اين ].كذا[



 و تهران از انتخابات، آزادی نهضت، پيشوايی و راهنمايی برای .دارد نظر در بهتر جوانها ترين مترقی
     )11(»رفتند او سراغ به واليات

  » شود گربه نيست ممكن نگهداريد، زنجير در چند هر را شير « ◀

   :نويسد می   زنجانی آقا حاج هللا آيت  به  زندان از که ای نامه  آخرين در

 به حضرتعالی پدرانه الطاف ابراز و مراحم اظهار از .ارادت و اخالص مراتب ترين صميمانه تقديم با
 تعبير را قلبيم مكنونات بتواند كه را عبارتی و جمله هيچ كنم تشكرً واقعا بخواهم اگر كه شرمسارم قدری
 آخر رسوايی پرده اين .هستيد اطالع با بيش و كم كنم می گمان كه بنده جريان از .بجويم توانم نمی نمايد
 روز به روز كه اينست خدا خواست نظرم به و بود الزم نظميه جلو زدن چاقو صحنۀ تكميل برای

 به ولی گذرانم می )مزاج نظر از البته( هست كندنی جان هر با وضعيت حال هر به .ندك رسواترشان
 مخلصتان روحيۀ و اراده در بازيها لوطی اين سوزن سر قدر به كنيد خيال اگر كه قسم بزرگوارمانّ جد

 نگهداريد زنجير در چند هر را شير( كنم می عرض نشود خودستايی بر حمل اگر باشد داشته تأثير
 اثر بی هم آن .بدهند خواهند می حكمی هر باشد راحت خيالتان حيث اين از )شود گربه نيست مكنم

  .است

 توانند نمی هم ثانيه يك شكست زورشان كه هم روزی .كاسه همين و است آش همين برسد زورشان تا
  .باشند كرده صادر حكم حبس سال صد اينكه ولو .نگهدارند بند در را ما

 ناراحت بيهوده كه فرماييد ابالغ شوند می شرفياب حضورتان كه من كسان به را معنی نهمي دارم ّتمنی
 خود به را حضرتعالی كس همه از كه بدانيد يقين شريف حضور به عرايضم ارجاع دربارۀ .نباشند

 شدنی فراموش و ندارم كنم عرض باشد زحمتی و جسارتی اينكه در ابائی كوچكترين و دانم می نزديكتر
 ديگر زحمات از گذشته جنابعالی مؤثر و خير دعای و معنوی ّتوجهات و عطوفت بذل همين كه تنيس

 تشخيص كه نطور هماً حقيقتا .است بوده مؤثر ارادتمند مزاجی و روحی تقويت و حال بهبود در چقدر
 در هك را هايی نعمت توانم می من چطور و است مردانگی و شرف پارچه يك بيگی قلعه اين ايد ه داد
 و جنابعالی به حضوری معرفی افتخار .كنم فراموش نالند می دستش از همه قدر آن كه زندان اين

 بنده آتشين و گرم سالم ابالغ .است نظير كم خودش نوع در شايد كه عزيز تيمسار همين با آشنايی
 ّتوجه و عنايت به بسته ، .ا.ص و .ع.ا و]ّمعظمی دكترعبدهللا[ .ع .د آقايانً مخصوصا دوستان حضور

 و واسطه برادرش كه كند افتخار برعكس نباشد متأثرً ابدا بفرماييد خواهرم به .است ارجمند سرور آن
 اين مردم تمام .آورد فرود تكريم و تعظيم سر جامعه عقايد و احساسات به و نشد وطنش فروش دالل

 از كه داشت برادری يك صورتاين غير در ولی آيند می بشمار امروز او برادر دارند، شرف كه كشور
   )12.(قربانت .كند معرفی را خود توانست نمی جا هيچ خجلت،

     ای حماسه شهادت ◀

 فرماندار بختيار تيمور ، 1333 ماه آبان نوزدهم چهارشنبه روز صبح بامداد دقيقه هفت و چهار ساعت
 را فاطمی حسين دكتر اعدام كمح و رفتند، زندان به ديگر عدۀ و ارتش دادستان آزموده سرتيپ و نظامی

  .كردند ابالغ وی به زرهی 2 لشكر در



 جق مرگ و ندارم ابائی مرگ از من : گفتيد می ّمكرر كه شما بفرماييد داريد وصيتی اگر گفت آزموده 
 و  است حق مرگ  آزموده آقای  آری  «. داد پاسخ و شود تمام حرفش نگذاشت فاطمی دكتر  .»است

  از ايران  جوان  نسل که  ميرم من ، افتخاری پر مرگ  چنين   هم آن  ندارم،  یابائ  مرگ از  من
 اين بر  اجنبی  جاسوسان  نگذارد و  کرده دفاع  وطنش از خود  خون با  و گرفته  عبرتی من مرگ
 هست دربار تا نكه آ از غافل بستم را هنگامی را انگليس سفارت درهای من  »نمايند حکومت کشور

 اگر خواست وی از بردندآزموده می  اعدام برای  را او که  هنگامی . »ندارد الزم سفارت نانگلستا
   ّمصدق  دکتر  مالقات خانواده،  ديدن من، های خواسته  گفت  فاطمی   دکتر بگويد، دارد  ای خواسته

   »داری؟ نمی بر مرد  اين از   دست  هم هنوز « : گويد می  آزموده  باشد می   افسران با  صحبتی و

  :گويد می آزموده به فاطمی دكتر حكم اجرای از قبل

 من و افتخار، و شرف راه در مرگی ...ناز رختخواب در مرگی است، قسم دو بر مرگ !آزموده آقای«
 در شهادتم با كه كنم می شكر را خدای شوم، می شهيد فساد با مبارزه راه در كه كنم می شكر را خدای

 مجاهد سربازان اميدوارم و ام كرده  ادا ايران زدۀ استعمار و ستمديده ّملت به را خود دين راه اين
   ».دهند ادامه را مبارزه چنان هم نهضت

  :گفتند خبرنگاران به وی روحيه مورد در نظامی مقامات

 اوضاع جريان از و   شد می   اطاق وارد  کسی اگر که بود قوی   بقدری  اش روحيه  موقع ان در ...«
 و شود تيرباران بايد ديگر دقيقه چند كه است كسی شخص اين كرد نمی باور هرگز اشت،ند اطالع

  .است نوشته هم را اش وصيتنامه

 كرد ثابت و نهاد لب گوشۀ خاص وضعی با را آن و خواست سيگار كردند، آمبوالنس سوار را او وقتی
 بود سرد ّشدت به هوا كه حالی رد حكم، اجرای هنگام ...ندارد ابائی و هراسد نمیً واقعا مرگ از كه

 سرپايی كفش و پيژامه و پيراهن همان با و پوشيده پشمی پيژامۀ يك داشت تن بر كه پيراهنی همان روی
  »...ايستاد آماده بود ای قهوه مخمل آن روی پارچۀ كه

 شد  يکشل  نشسته نفر دو ايستاده، نفر دو مأمور، چهار تفنگهای لولۀ دهانۀ از تير گلوله هشت ...
 ايران باد جاويد « و » مصّدق باد زنده «... سينه به ديگر تير شش و قلب به هم بروی درست   دوتير

   )13( .بود  کالمش آخرين   »

   بهارستان ميدان در فاطمی حسين دکتر سخنرانی ◀

 مصدق قانونی دولت عليه دربار کودتای ، 1332 مرداد 25 صبح 5 ساعت :نويسد می رهبری مهدی
 ساعت .گريزند می ايران از روز همان بعدازظهر 2 ساعت در ثريا همسرش با شاه .خورد می تشکس

 دولت طرفداران از نفر هزاران حضور با بزرگی ميتينگ بهارستان ميدان در ظهر بعداز نيم و 5
 از مصدق دار طرف شخصيت چند و فاطمی دکتر .گردد می برگزار او از حمايت منظور به و مصدق

 ميان، اين در .پردازند می سخنرانی به رضوی مهندس و زاده زيرک مهندس شايگان، کترد جمله
  :بود برخوردار خاصی هيجان و شور از فاطمی دکتر سخنرانی



 به امروز باختر ی روزنامه از دستکاری هيچ بدون متن عين [ :فاطمی دکتر سخنرانی کامل متن   
  ] .باشند می اينجانب از ] [ کروشه داخل مطالب نهات .است شده گرفته فاطمی دکتر مسوولی مدير

 به تعظيم تهران قهرمان مردم شما، پاك احساسات به تعظيم قهرمان، مردم تهران، قهرمان مردم «   
 تهران قهرمان مردم شما هستيد، اوضاع اين موجب تهران قهرمان مردم شما شما، ثبات و وفاداري

 فرياد بهارستان ميدان همين از مرتبه اولين براي شما بوديد، ايران ّملي نهضت پيشاهنگ و پيشقدم
  .كرديد خود رفتة دست از حقوق متوجه را شهرستاني هموطنان و برآورديد

 در او ترور علت به [ كنم صحبت زياد بتوانم كه نيست طوري من مزاجي وضع عزيز، هموطنان   
 جز نداشتم اي چاره شما سرشار و ميمانهص احساسات پاك، احساسات مقابل در ولي ،] قبل روزهای

  .قرارگيرم ميكروفون پشت شما احساسات مقابل در تعظيم و ّتشكر عرض براي اينكه

  ] سعدی از شعر [ كار به نيايد كش كه كند آن همه / روزگار را مرد شود تيره چو :هموطنان

 به چون من كرد، مي روي نشانه من طرف به شاهنشاهي گارد تير شصت وقتي ديشب هموطنان،   
 شب نيمه [ .مرد نخواهد ّملي نهضت كه دانستم مي داشتم كامل ايمان شما عقيدة و ثبات به شما، ارادة
 را وی همسرش، و او شتم و ضرب از پس و ريخته فاطمی دکتر ی خانه به کودتاگران مرداد 25

  ] .نمايند می بازداشت

 از را شما نهضت خواست مي كرد، تمديد سال 60 را 1933 قرارداد كه پدري آن فرزند هموطنان،   
 [ .گذاشت پسرش براي را ديگر سال 40 و بود جنوب نفت كمپاني عامل سال 20 پدرش .ببرد بين

  ] است شاه رضا منظور

 بدهيد نشان بايد شما امروز است، روز هر از تر مشكل و تر حساس شما وظيفة امروز هموطنان،   
  .برداريد ميان از را باشد چه هر مانع هر و بايستيد خود پاي روي انيدتو مي كه هستيد ّملتي

 نفوذ براي ايران ّملت بگوييد دارد، خارجي رنگ شما ّملي نهضت گويند مي كه ها آن به هموطنان،   
 است خارجي است شما مرز از خارج كه كسي آن شما براي .نيست قائل ارزش پشيزي قدر به خارجي

 علي شما براي سرخ و سياه استعمار سفيد، و سياه استعمار ].بود كرده فرار كه ستا شاه به كنايه[
  .است السويه

 مصر پادشاه فاروق ملک [ .كرد سفيد را فاروق ملك جنايات روي پهلوي دربار جنايات هموطنان،   
 به سلطنت از استعفا به مجبور خورشيدی 1331 / ١٩۵٢ ژوئيه ٢٣ کودتای از بعد روز سه که بود
 هزار چند منظا آن از بعد و بود ماه يازده تنها فواد سلطنت دوران .شود می فواد اش ماهه شش پسر نفع

 اعالم جمهوری رژيم عبدالناصر، جمال رهبری به مردمی انقالبی با و حذف مصر در سلطنتی ی ساله
  ] .بود  پهلوی دمحمرضا همسر مدتی فوزيه، فاروق، ملک خواهر.گردد می

 ] شاه [ 1933 قرارداد عاقد فرزند بود، شده تهيه شما جبين عرق قيمت به كه اي اسلحه هموطنان،     
  .اندازد كار به شما نهضت عليه خواست مي



 نقش گفت كه اي دقيقه آن شد، بلند تهران راديو صداي كه روزي .است خائف هميشه خائن هموطنان،   
 [ .گرفت پيش در دارد انگلستان كه را سفارتي اولين راه شد، برآب نقش خائن، قواي اجنبي، كودتاي
  ] .باشد می مر سپس و بغداد به رامسر از شاه فرار منظور

 شما امروز .باشيد بايد وطن بيدار و مراقب سرباز شما فرد فرد كه است روزي امروز هموطنان،   
 جنوب نفت در انگلستان منافع حفظ براي قبل سال 32 انگليسي كلنل يك كه را ننگيني بساط يك و آمديد

 حمايت با رضاخان 2991 کودتای منظور .[كرديد سرنگون و واژگون كرد، گذاري پايه ايران در
 وطن رشيد فرزند دست به دست بايد شما امروز ] .است قاجاريه عليه انگليسی سايد آيرون ژنرال

 را آينده طرح اجنبي، تحريكات از دور ايران آباد، ِايران نو، ِايران براي و بدهيد مصدق دكتردمحم
  .بريزيد

 منهدم آنچنان پهلوي ننگين دربار يعني انگلستان نفوذ سالة سي پايگاه آخرين كه را خدا شكر هموطنان   
 فساد، كانون اين بريزد كسي دماغ از خون آنكه بدون توانست نمي ديگري ارادة شما ارادة جز كه شد
  .كند منهدم را ننگ كانون اين

 و هستيد اينجا در كه دقيقه همين از و نكنيد فراموش را بحراني دقايق اين سنگين وظايف هموطنان،   
 خداي .باشيد هميشه از بيدارتر و تر مراقب تر، مواظب كنيد، مي ترك را جا اين كه اي دقيقه آن از

 خواست، مي پهلوي فرزند .شود واژگون شما نهضت كه نخواست ايران خداي است، بزرگ ايران
 هب ّملت جنگ به خواست مي برود، خدا جنگ به خواست مي ] شاه رضا [ 1933 قرارداد عاقد فرزند
 كه زد زمين به آنچنان را او خدا .برود خداست ارادة مظهر عاليترين نمونة يك كه اجتماع جنگ

  .كرد نمي تصور خود مخيلة در ّحتي ساعتی چنين در ديروز هيچكس

  ».باشد شما نگهبان و نگهدار وطن، بزرگ خداي ايران، خداي

  .فاطمی سخنرانی پايان

  : سخنرانی اين ی حاشيه در اما◀ 

 فاطمی دکتر .است کرده فرار شاه که رسيد خبر بود، سخنرانی مشغول فاطمی دکتر که ای فاصله رد  -

  "شده فراری شاه !مژده ايران ملت !مژده ايران ملت" :برآورد فرياد هم

 باختر روزنامه قول به يا رضاشاه  ی مجسمه آوردن پايين از پس و بهارستان ميدان در ميتينگ اين  -

  .شد آغاز "قلدری يبمه ديو" امروز

 به مردم دست رفتن باال با ای قطعنامه بود، بعدازظهر نيم و هفت حدود ساعت که مراسم اين پايان در  -

 تعقيب خواستار مصدق دولت از کرد، قرائت را آن رضوی مهندس که قطعنامه اين در .رسيد تصويب

 نيز قطعنامه اين سوم بند در و دندش آنان برای ملی محکمه برگزاری و اخير کودتای فراريان و شاه

  .کردند اعالم "سلطنتی شورای" تشکيل مسوول را مصدق دولت



 چنين خود نخست ی صفحه در فاطمی، مسوولی مدير به امروز باختر روزنامه مرداد، ٢۶ روز در  -

 زازاهت در تهران های ميدان سراسر در شاه های مجسمه جای به ايران رنگ سه پرچم امروز « :نوشت

  » .بود

 ننگين بساط باد نابود" ،"خائن شاه بر مرگ" چون شعارهايی مرداد، ٢۵ ميتينگ همان ابتدای در -

 و محاکمه بايد پرست اجنبی و فراری شاه" ،"خواهيم نمی شاه ما" ،"است پيروز مصدق" ،"پهلوی دربار

  .شد داده سر جمعيت سوی از ... و "گردد مجازات

 جمهوری باد برقرار" فرياد بودند، توده حزب اعضای از بيشترشان که ای عده جمعيت ميان در -

  .دادند سر را "دموکراتيک

 همراهی و فعال حضور مردم از و رود می تريبون پشت به رضوی مهندس ميتينگ، اين پايان در -

 ،بود فاطمی دکتر ديدگاه به نزديک بسيار که سخنانش از بخشی در او .شود می خواستار را مستمر

 را کشور سرنوشت باشد، که کسی هر نفر، يک ی اراده ديگر امروز من، هموطنان ...« :گفت چنين

 سياست ی ارابه و شده ظاهر ملی نهضت صورت به ايران ملت ی اراده امروز دهد، تغيير تواند نمی

 در نيز ای قوه هيچ و داده قرار ما تدبير با و سالخورده وزير نخست مصدق، دکتر دست به را مملکت

 کشور از شاه که اکنون مملکت تکليف .ندارد تاثير مملکت سرنوشت در و ايران ملت خواست و اراده

 دکتر دولت از درخواست چند سخنانش پايان در او ».گردد بايد تعيين دولت وسيله به است شده خارج

 که پادشاهی صالانف بايست می مصدق « :کند می مطرح امروز مراسم ی قطعنامه عنوان به را مصدق

 کند؛ اعالم را کند حمايت ها خارجی منافع از کرده سعیً مثال خود کار اين با و کرده ايران ملت به پشت

 هر از را ملی نهضت مخالفان برد؛ بکار حقيقی و عملی کوشش ايران طبقات معاش وسائل بهبود در

 برگزاری برای را شرايط تخابات،ان قانون اصالح با نهايت در و کند سرکوب باشند که طبقه و دسته

  » .آورد فراهم مجلس ١٨ دور

 و شاه رضا های مجسمه تهران های خيابان بيشتر در خشمگين مردم رسد، می پايان به مراسم وقتی  -

 می سر سلطنت الغای چون راديکالی شعارهای و نمايند می تخريب و آورده پايين را شاه رضا دمحم

 صحنه چنين دنيا و ايران های روزنامه .اند داشته رنگی پر و مهم نقش ها تکمونيس ميان اين در .دهند

  .گيرد می دل به کينه فاطمی از خبرها اين شنيدن با نيز شاه و نمايند می چاپ را هايی

 طرفداران از بسياری انقالبی، شعارهای و تظاهرات و ها سخنرانی چنين که اين همه از تر مهم  -

 ايران در ها کمونيست رسيدن قدرت به از ترس از را بازار و روحانيون ويژه هب عادی مردم و سلطنت

  .افکند می وحشت به

  :بحث تکميل جهت

 نورهللا ليطفئوا يريدون « با را سخنانش و بود موسوی جاللی ميتينگ اين رسمی سخنران اولين   

 /جستيم شعبده اين از که  المنة :دکر آغاز ابيات اين و » الکافرون کره لو و نوره متم هللا و بافواههم



 شيوه آن سر بر صفت کوه ما /کرد دگر شيوه ما مالمتگر آنکه کز/گسستيم تزوير رشته هم ز و جستيم

 بساط مصدق، دکتر از خود حمايت با که مردم عظيم نيروی به خود سخنرانی سراسر در او .نشستيم

 موفقيت و کرد  تقدير آوردند در انزوا به و نااميد ار استعمارگران و برچيدند را ايران در ديکتاتوری

 مرداد، ٢۵ کودتای با « :کند می بيان سخنانش از بخشی در او .دانست  مردم حضور سايه در را جنبش

 اعمال اين سازند، برقرار را نفت سابق شرکت تطاول و چپاول بساط خواستند می فهميدند آنها

 و کنند می زندگی بيستم قرن در که بدانند خواستند نمی کند، می را هاآن خود نابودی گور فقط انگيز نفرت

 نخواهد پايدار برق های سرنيزه پرتو در نباشد، استوار مردم دوش بر حکومت های پايه اگر قرن اين در

 آنها گاه هيچ و دوانده ريشه نظاميان اتفاق به قريب اکثريت قلوب در ما ملی نهضت حاليکه در .بود

 ايران ملت که داشت وجود روزی آن ايران در کودتا امکان ...کنند نمی فراموش را ملت با همگامی

  ».بود نشده شناخته شرق مبارز و دار پرچم

 آن از ها روز اين ميهنان، هم« :گفت فعلی موقعيت حساسيت به اشاره با پايان در موسوی جاللی   

 آغاز است ممکن که شود می پيدا ملل زندگی و نوشتسر در گاه گاه  که باشد تواند می ای تاريخی لحظات

 روی از و گذرانديم سر از را حوادث امواج که طور همان کنيم سعی باشد، اجتماعی حيات جديد فصل

 نشان کهن افتخارات و وراثت شايسته و اليق را خود گذشتيم، رنگارنگ های توطئه و گوناگون دسايس

 پر را فضا ملی نهضت و مصدق از حمايت در ها شعار طنين موسوی جاللی سخنان پايان با ».دهيم

  .کرد

 به ، "شاه باد مرده" شعار و جمعيت احساسات خيل در او .بود شايگان علی دکتر بعدی، سخنران   

 شاه سلطنت و مشروطه حفظ برای مصدق تالش و خواست به نظر و پرداخته کودتا روز وقايع تشريح

 او دخالت ...حکومت نه و کند سلطنت شاه خواستيم می ما « :کرد بيان ،"اساسی قانون" چهارديوار در

 مقابل در را دربار خواستند می اجانب ]آنها[ ...کند می مختل را مشروطه مملکت، امور در ]شاه[

 درصدد آن هر و نداد ای نتيجه کرديم خود وظايف متوجه ] شاه [ را او چه هر ...دهند قرار ملی نهضت

  ».برآمد ايران ملی تنهض اضمحالل

 اعدام و مصدق توقيف را آنها هدف و پرداخت کودتاچيان مقاصد بيان به سخنانش ديگر بخش در او   

 در و کرد معرفی استعمارگران به کمک و انگليس نفت شرکت بازگرداندن برای ملی نهضت اعضای

 مشروطيت قوای و دولتی های تقدر بعضی از که بود اين راه ترين آسان اجانب نظر به « :افزود ادامه

 اين به مصدق دکتر شخص و ملی نهضت فراکسيون نمايندگان و کنند استفاده نهضت و مشروطيت عليه

 ملت دارد احتمال که مقاماتی به خصوص به و شوند می متشبث جا هر به دشمن که بردند پی مطلب

 و بيداری دليل به اما ...ببرند بين از را ملی نهضت نطفه آن وسيله به تا بگذارد احترام آن به ايران

 خواهی، مشروطه و مشروطه قوانين راستای در شايگان دکتر ».ماند ناکام توطئه اين مردم هشياری

 ساختن روشن برای "سلطنتی شورای تشکيل" ومردم، ملی نهضت فراکسيون ی خواسته که نمود اعالم

  .است کشور ی آينده تکليف



 اين تبريک و وقايع شرح با را سخنانش نيز او .بود زاده زيرک مهندس ينگ،ميت دراين سوم سخنران   

 شکست کودتاچيان اين که نيست وانصاف حق آيا...« :گفت چنين ادامه در و کرد شروع پيروزی

 از فرار آيا است؟ خواسته چيزی خود حقوق احقاق جز مگر است، گفته چه ايران ملت مگر بخورند؟

 مرتکب گناهی بگيرم دست در را خود سرنوشت خواهم می من بگويد ملتی اگر آيا است؟ جرم استعمار

 طبيعی خواسته داخلی غارتگران و دزدان دست کردن کوتاه و خارجی نوکران يد قطع اگر است؟  شده

 بايد آری ...دارند؟ جنگ سر دارد می بر قدم هايی خواسته چنين راه در که ملتی با چرا هاست، ملت

 دردسر دچار را ايران ملت آنها های توطئه اگر ولی بخوردند؛ شکست هم پی در پی و بخورند شکست

 دغل ِدشمنان طلبی  جنگ کشاکش درمقابل، ولی ساخت، تر مشکل را ما نهايی فتح اگر کرد، زحمت و

 تحريکات تمام اصلی محرک حقيقت در و بودند معرکه از دورً ظاهرا آنها .کرد خودنمايی به مجبور را

 همراهی دولت اين با خواست مردم از مصدق، از فراوان تمجيد و تعريف از پس او ».اند بوده ملی

  » ...ملت حق احقاق و سربلندی هدفش و است ملت دشمنان دشمنانش، دولت اين که کنند

 جای به قانونی مقام و کند اعالم رفته را ها رفته خواست مصدق دکتر از انتها در زاده زيرک مهندس   

 تشکيل درخواست مصدق از مشروطه قوانين راستای در و کند اعالم مستعفی را شاه سازد، مستقر هاآن

  .داد پايان "ايران باد جاويد" با را سخنانش او .نمود را سلطنتی شورای

 28 کودتای از پس او، سخنرانی همين .بود فاطمی حسين دکتر مراسم، سخنران آخرين و چهارمين   

 سخنرانی اين از که اين اما .گردد می اعدام به محکوم و گرفته قرار نظامی دادگاه اداستن مورد مرداد

ً بعدا که است ای مساله شود، می برداشت فاطمی خواهی جمهوری و جمهوری حکومت نام به چيزی

  ) 13.(پرداخت خواهيم بدان

  :فاطمی حسين روايت به کودتا دو بين کوتاه وره د◀

  ١٣٣٢ مرداد ٢٧ تا ٢۵ از زامرو باختر های سرمقاله

 : است آورده اينگونه  »فاطمی حسين روايت به کودتا دو بين کوتاه وره د« عنوان تحت ايرانی تاريخ
 مرداد ٢٨ تا ٢۵ کودتای دو بين فاصله در مصدق دولت خارجه امور وزير فاطمی، حسين دکتر

 شد همان   نوشت؛ آتشين سرمقاله سه داشت، برعهده را مديريتش که امروز باختر روزنامه در ،١٣٣٢
 کودتا عوامل توسط شد، می منتشر ١٣٢٨ سال از که امروز باختر روزنامه دفتر مرداد ٢٨ روز که

  .داشت انکارناپذير تاثير فاطمی اعدام در ها سرمقاله آتشين لحن آن و شد غارت

 به مرداد ٢۵ کودتای تشکس از پس که را پهلوی دمحمرضا روز ٣ آن در خود های سرمقاله در فاطمی 
 دزد، چه هر گاه قبله« نيز و ملت دشمن را دربار و کرد توصيف »بغداد فراری« بود، کرده فرار بغداد

 اهميت به بنا »ايرانی تاريخ« .شاه ارباب را انگليس و »اجتماع واخورده چه هر و ناموس بی چه هر
 سه اين کامل متن داشت، اش نويسنده وشتسرن و کودتا دو بين فضای در که تاثيری و ها سرمقاله اين

  :آيد می پی در که کند می منتشر را سرمقاله

***  



  ١٣٣٢ مرداد ٢۵ يکشنبه

  کرد سفيد را فاروق ملک سياه دربار روی شاهنشاهی دربار اين ◀

 

 

 تير شصت شاهنشاهی گارد سرباز نفر شصت پنجاه قريب و مسلح افسر چند ديشب نيم و يازده ساعت
 اينکه بدون و ريختند من خانه به ايد خوانده وسطايی قرون افسانه کنارهای در که راهزنانی مثل دست به

 کاخ – سعدآباد به مرا مادرش و ماهه يازده طفل شيون برابر در کنم پا کفش من دهند اجازه حتی
 سرباز وازدهد صبح چهار ساعت تا نيز ام خانه اطاق هر در و بردند شاهنشاهی گارد توقيفگاه - سلطنتی



 تجاوز و دستبرد اين – ننگين کودتای اين – جنايت اين ماجرای خواهم نمی مقاله اين در .فرمودند بيتوته
 مردم از آن مهم قسمت امروز تا که را حقايقی دارم ميل بلکه دهم شرح ملت حقوق به را »شاهنشاهی«

  :کنم ذکر است مانده مخفی

 هيات درباره گزارش عرض برای من که شد منعکس مرکز جرايد در اسفند نهم واقعه از بعد هفته يک
 ساعت دو قريب شاه با من مالقات که روز آن !ام شده مشرف ملوکانه حضور به بغداد به ايران اعزامی

  .بود بغداد اعزامی هيات موضوع نزديم که حرفی تنها شايد کشيد طول نيم و

 دربار به وقت آن تا ديگر من داشت آن در ستقيمم دخالت شاه خود دست که اسفند نهم حادثه از پس
 اختصاصی کاخ به وزارتخانه از گرسنه يکسر و کردم تلفن مطالبی گفتن برای ناگهان ولی بودم نرفته
 حادثه در اينکه گمان به است رنجيده من از مصدق گويد می و کند می گله مصدق دکتر از شاه ديدم رفتم
 به اعليحضرت ندارم ترديد من که گفتم او به پروا بی گوييد؟ می چه اشم .ام داشته دست من اسفند نهم

 نگاه دارند معصوميت داعيه خيلی که او چشمان دو به بعد ايد، بوده آور شرم صحنه اين آورنده وجود
 نيست؟ عبرت درس شما برای فاروق اعمال آيا .برويد خواهيد می کجا تا بفرماييد من به گفتم کرده

 در را خويش تاج و تخت که رفت آنجا تا خود ملت به پشت کرده را ها انگليس نوکری نستتوا تا فاروق
  برويد؟ خواهيد می راه آن از هم شما آيا گذاشت، دست از موعود روز

 از بدی چه شما مگر هستند؟ کسانی چه کنيد جنگ مردم نهضت با دهند می نصيحت شما به که ها اين
  گيريد؟ می قرار او مخالفين لاو صف در که ايد ديده ملت اين

 دکتر انگليس سفارت دستور به تير ام سی در بار يک گفتم او به باالخره کرديم صحبت خيلی روز آن
 را تلخ آزمايش آن است ممکن کنيد می خيال آيا ديديد را آن سزای و کرديد استعفا به مجبور را مصدق
  کرد؟ تکرار

 بوده اجتماع واخورده چه هر و ناموس بی چه هر دزد، چه هر اهگ قبله اخير سال ده طول تمام در دربار
 و کثيف و گند دربار اين انگليس سفارت اتکاء نکته و خارجيان گاه تکيه تنها بدتر همه از و داشته قرار
  .است بوده لعنتی

 موقع افسرده مار مثل که خال و خط خوش جوان اين آستان به هرگز اخير سال دوازده طول در من
 ام نياورده فرود سر زند می را خود جانگزای نيش مناسب فرصت در و کشيد می درهم سر جبن و فضع

 سينه بر را او اهدايی نشان هرگز داد من به همايون نشان خودش ابتکار به که هم دفعه آخرين اين و
 )راجه( شصت پنجاه که است »هايی همايون« همان قماش از »همايون« اين که دانستم می زيرا نزدم
  .اند کرده ايجاد کشور آن وسيع خاک در هند اشغال موقع در ها انگليس را او نظير

  .است آزادی و استقالل راه مبارزين خصم و پرستان وطن آزادمردان، همه دشمن دربار

 را اجنبی گلوله درد و رنج و درد هنوز ايران ملت جهاد راه در که من بپرسيد او از نيست طور اين اگر
 انرژی و قوه صرف ديگر اجنبی با مذاکره در نشده خارج بيمارستان از هنوز و دارم خود تن و انج بر
  بشوم؟ الطريق قطاع و غارتگر افرادی تجاوزات اسير بايد شب نيمه که شدم مرتکب جرمی چه کنم می



 رابرب در را خودش شهامت و شجاعت اين که ندارم را آن انتظار هرگز پهلوی شاه دمحمرضا از من
 را ملت حقوق از حمايت او از هم تونس بيک و مراکش سلطان قدر به حتی من ببرد، بکار بيگانگان

 که شمردم نمی العقل ضعيف و فکر کوچک و حقير را او درجه اين تا که کنم می اعتراف ولی خواهم نمی
 و محروم مردم های جانفشانی و ها فداکاری محصول تمام و بزند خود ملت جهاد و مبارزات بر شبيخون
  .کند اجانب با زدن الس و بازی هوس قربانی را کشور بينوای

 پدرت سال بيست که لختی و برهنه پا مشت يک اين از شما فاميل و شما ديگر بپرسد او از نيست يکی
 قرارداد نيز خود از بعد سال چهل برای و فروخت خويش مستقيم نظر زير جنوب نفت به را آنها

  خواهيد؟ می چه گذاشته یباق را 1933

 سال سی خانواده اين دست از مردم نواميس و اموال و امالک برديد، غارت به را مملکت يک ثروت
 برای و کنيد می استفاده کودتا برای شب تاريکی از بدکارها و دزدها مثل هم حاال نبوده، امان در است

  بريد؟ می تشريف کالردشت به استراحت

 اجنبی مستقيم عوامل با مشاوره و کالردشت های مسافرت همين محصول آرا رزم و ساعد و هژير آمدن
 و گفتيد می راست اگر .است گرفته چشمه سر آنجا از شک بدون نيز ديشب مسخره کودتای اين .بود

 و زديد نمی انگيز هول جنايت اين به دست شب تاريکی پناه در داشت وجود شما در حميت از ای نشانه
 داده تشکيل را شما شاهنشاهی گارد و شده تهيه ايرانی خوارهای علف ماليات از که را نیسربازا تفنگ
  .کشيديد نمی خواهان وطن بروی است

 و کشيد شمشير خود هموطنان روی به انگليسی، کلنل »آيرنسيد« دستياری به مرتبه يک شما پدر
 ديد چيزی چه جنايت اين از او .گذاشت هم بر چشم »ژوهانسبورگ« گوشه در نکبت منتهای در عاقبت

 راه همان اجنبی خوار جيره ايادی و بغداد انگليس سفارت های فرستاده نقشه روی از شما امروز که
  ؟!پيماييد می نو از را آميز ملعنت و بار نکبت

 و پنهانی های رسوايی و فجايع اين شاهد بايد کی تا و کرد تحمل و صبر بايد چقدر !مصدق دکتر آقای
  .بود دربار رآشکا

 بايد ديگر .بريد داشت ملت با که را وصلی خط آخرين شد مرتکب ديشب که آوری ننگ رفتار با دربار
 و اغراض سال دوازده و مادر و خواهران و برادران تحريک سال دوازده توطئه، سال دوازده به

 ها توطئه مردم اين و اردد وجود ملتی که کرد ثابت کامال شاهنشاهی گارد به و داد خاتمه اجنبی شهوات
 و شده لبريز ايرانی صبر کاسه .کنند تحمل توانند می محدودی مدت تا فقط را دربار ننگين تحريکات و

  .خيزد می بر بزرگ و کوچک گلوی از کرده کهنه را فاروق های داستان که جنايات اين از انتقام فرياد

 بپرسيد دربار از .کافيست جا همين تا مردم ها ميليون سرنوشت به اعتنايی بی و پرستی شهوت و عياشی
 جلو شما اکنون وطن سقوط و تاريخ انقراض پای تا خواهيد؟ می چه مملکت و مردم جان از ديگر
  .کنديد را پرستی اجنبی و کاری سياه و بدنامی گور آن خود دست به و ايد رفته



 گرفته نشانه من طرف به شاهنشاهی گارد سربازان و افسران های تير شصت که موقعی همان در ديشب
 زمزمه را سعدی شعر اين لب زير خونسردی کمال با من بردند می سعدآباد توقيفگاه به مرا و بودند

  :کردم می

  بکار نيايد کش کند آن همه / روزگار را مرد شود تيره چو

***  

  ١٣٣٢ مرداد ٢۶ دوشنبه

  کرد فرار بکشد خون و خاک به را وطن خواست می که خائنی ◀

  

 نابود در ملت، صدای کردن خفه در اگر که بود اين ١٩٣٣ قرارداد عاقد فرزند با کودتاچيان قرار
 زنجير آزاديخواه و پرست وطن افراد پای و دست بر توانستند و کردند پيدا توفيق ملی حکومت کردن

 خود خيانتکاران هسردست تا نکند شروع را خود معمولی برنامه مقرر ساعت در تهران راديو بگذارند
 و اسارت عهد تجديد و وطن فروش مزد و برساند تهران به هواپيما با دقيقه چند از پس کالردشت از را

  .بستاند انگلستان از را مملکت حاکميت محو و استقالل مرگ

 اين همه که دارد وجود ملتی بود کرده فراموش ای احمقانه و خام انديشه چنين يک با هوسباز جوان اين
 نفوذ طرد در اخير سال چند عمليات مجموع و نفت شدن ملی جهاد تمام وطن، افتخارات و مبارزات

 ملی ضد رنگارنگ های توطئه مقابل در که اوست هم و اوست از انگلستان استعمار برانداز خانه و شوم
 تحريکات رد و ها برادر مداخالت جلو در مادر، سازی اقليت در اشرف، سازی مجلس برابر در دربار،

 حاصل که گذارد نمی و بسته مقاومت آهنين سد کشور منافع ضد بر شاه خود آشکار و علنی مداخالت و
 لندن نوکری و هوسبازی بآتش فحشا مرکز يک و ناپاکی و فساد کانون يک را هايش جانبازی و زحمات

 تحت نيستند حاضر ديگر که مردمی ها ميليون افتخارات روی ابدی بدنامی و ننگ خط يک و اندازد



 بستن از پيش بود اين حق که ام گفته هميشه من .بکشد بمانند باقی سابق کمپانی خدايان اراده و نفوذ
 خالق را انگلستان که رسوايی و ننگ مرکز آن تهران در فخيمه سفارت و ها شهرستان در ها کنسولگری

 کوبيده است معروف »هاوارد« و – سیانگلي کلنل - »آيرنسيد« شده پرداخته و ساخته و داند می خود
  .بگيرند ِگل را اجنبی اراده مجری خانه اين درب و شود

 انگليس سياست بقای در را خود نفع که گروهی و شدند می مند بهره يغما خوان آن از مستقيما که ای عده
 ترکيب به ستد اگر که رسانيدند می باعصاب طور آن را فريب ظاهر تبليغات سم دانستند می ايران در
 خدای عنايت و تفضل که شد خوب .شود می گسيخته هم از ما پود و تار تمام بخورد شهوت هيوالی اين

 کرد پاره را پندار پرده اين باالخره مصدق دکتر متانت و بردباری و صبر و حساب بی حوصله و ايران
 را ايران سال بيست که دريستپ همان   الصدق خلف »آقازاده« اين که فهميدند دشمن و دوست – مردم و

 شهره او خواری زمين مرض و درآورد اختصاصی امالک صورت به را مملکت نصف .کرد غارت
 کشورش منافع از بايد که روزی در سرانجام گذاشت ميليون ها ده به سر او ساليانه عايدات و شد دنيا

 های کاميون با خود و سپرد بالتکليف قوی، دشمن دو بمباران توپ و تانک به را پناه بی مردم کند دفاع
 شهريور، سوم در پدر شده انجام کودتای از که تفاوت اين با گرفت پيش در را فرار راه جواهرات

 سست و لرزان های پايه تحکيم برای بود ننگين کودتای آن وارث که پسری و بود گذشته سال بيست
 شبيخون بود شده آبياری تير سی رزندانف خون با که وطن ملی نهضت به خويش آميز جنايت سلطنت

 کنار در و نشست هواپيما بر ساعت يک از بعد نگرفت او ابلهانه نقش چون ولی زد ناجوانمردانه
  .آمد فرود بغداد انگليس سفارت

 که هولناک جنايت اين برای ديگر که اند شناخته حقير و پست نيز اجانب قدر آن را تو که خائن ای برو
 مزدی گرفت صورت آنان مستقيم دستور و باشاره و تست سلطنت سال دوازده نهايی گبر و آخر ورق

  .پرداخت نخواهند تو به

 تامين را اروپا های کاباره خرج بايد خويش شده يغما های ليره و ها دالر از و پدر های غارتی از اکنون
  .کنی

 دادگاه متهمين ميز روی در نکردی بقاا او چی هيچ به که را تو خواهد می و است انتقام تشنه ايران ملت
 چقدر که دانستی می هم و داشتی خبر مردم نفرت و بغض از چون نيز تو .ببيند دار چوبه بر آنگاه و

 و بيداری برابر در »ارباب« دستور آنکه از پس هستی اجنبی اراده بی آلت و فرمانبردار بيشرمانه
  .کردی فرار مملکت ایمرزه از بيرون به شد آب بر نقش عمومی مقاومت

 و سفاکی آن کردی، تکميل را پهلوی ساله سی دودمان آميز جنايت تاريخ که اجنبی اراده اسير ای برو
 ورق اين و آور شرم فصل اين »جليل – خاندان« ديگر خصوصيات از خيلی و پدر چپاول و خونريزی

 و کند فرار شهريور سوم در اينکه جز »آيرنسيد« کودتای مولود از .داشت الزم نيز را آخر ننگ سراپا
 کسی ديگری انتظار هيچ نمايد خيانت ايران ملی نهضت به اينکه از غير نيز شهريور سوم مخلوق از

  .نداشت



 قراردادی فرزند خائنانه کودتای ضد بر بهارستان در ديروز که تهران مردم هزار ها ده تنفر صدای
 در ايران ملت که داد نشان برخاست جمعيت از او فرار خبر شنيدن از که شادی غريو بود، بلند ١٩٣٣

  .است پايدار و ثابت و مصمم حد چه تا خويش مقدس نهضت رسانيدن ثمر به راه

 کند، همقدمی ملت با تواند نمی هرگز رضاخان فرزند که دانست می نخست روز از مصدق دکتر
 جز نيز آنجا و گيرند می منحوس دربار زا را هايشان توطئه و ها نقشه ضدملی عناصر تمام که دانست می
 پايگاه اين با روز هر مصدق، خود زمامداری ماه ٢٨ طول در .شناسد نمی ديگری کعبه »لندن«

 استفاده اجنبی شکاف ترين کوچک از خواست نمی که آنجايی از ولی بود کشاکش در خارجی استعمار
 نهم روز دانست می اينکه به علم با حتی و ردک تحمل را گذشته حوادث تمام گذاشت، جگر به دندان کند

 بخواهد هفدهم مجلس از که کرد اکتفا اين به تنها بود چيده دربار را او قتل موجبات مستقيما اسفند
 سفارت جبهه تقويت و ملت ضعف بر حمل فراری شاه را امر همين و کند تصويب را نفری ٨ گزارش

  .بردند جلو او به وابسته اقليت را وقاحت و بيشرمی کجا تا که ديديد و شمرد

 به هنوز که باشند مردم ميان در است ممکن کسانی کرد می گمان شايد جريان اين در مصدق دکتر
 بزرگ، و کوچک از ملت عامه خواست می او نيستند، واقف »فراری شاه« سرسپردگی و خيانتکاری

 وطن افتخارات تمام نابودی و محو برای پايه چه تا جوان اين که بفهمند هستند طبقه هر و صف هر در
  .کند می تالش ما

 از قسمتی اينکه از داشت اکراه و داد می خرج به نيت حسن خود رويه اين در قدری به مصدق دکتر
 به دست )بغداد فراری( آشکار و روشن که کند صرف ديگر مشکل يک به را مملکت بهای گران اوقات

  .شد کودتا کار

 خوزستان به سرکشی و مسافرت عنوان به »بغداد فراری« که را اوقاتی آن يمکن نمی فراموش هيچ
 فاتحی اينکه مثل ديدم و خواندم را مسافرت پذيرايی برنامه درباری های روزنامه در يکشب من رفت می

 در را خود نظريات و رفتم مصدق دکتر پيش دولت جلسه از بعد شود، می اش شده مسخر سرزمين وارد
 شصت برای »آقا« اين پدر که است سرزمينی خوزستان اين که نمودم اضافه و کردم بيان خصوص اين

 و مردم متوالی های فداکاری و مبارزات اثر بر و فروخت ها انگليس به ١٩٣٣ سال در ديگر سال
 آمده بيرون انگليس نشين دوک صورت از دربار روزی شبانه و مدام های کارشکنی با مقابله همچنين

 راه در که مردمی روی به قيافه کدام با بروند، خوزستان به خواهند می عنوان چه به ايشان االح است،
  کند؟ می نگاه است کرده اندازی سنگ همه اين شان ملی آمال به وصول

 شنيده مکرر را آن چه اگر کند خيانت وطنش به است ممکن کسی کند باور تواند نمی که مصدقی دکتر
 دشنام و خفت هرگونه قبول به حاضر خود عزيز ملت مقاصد پيشرفت راه در که مصدقی دکتر باشد،

 جلو هميشه که مختلف های انديشی مصلحت روی کند، می غلبه هميشه خود شخصی احساسات بر و شده
 افتخار که مدت اين طول در شايد و داد جواب من به تمام شدت به شب آن اوست دوربين چشم

  .زد حرف من با تندی آن با مصدق دکتر که بود ای دفعه اولين دارم را او کنار در خدمتگزاری



 اگر که کردم اضافه رفتم، می بيرون اطاق از وقتی فقط نيفزودم ام گذشته های حرف به ديگری مطلب
 و کرد خواهد دنبال را امور در مداخله رويه برگشت پدرش رفته فروش خوزستان سفر از جوان اين

  .داد خواهد بيشتر قوت او دماغ در را ماليخوليايی ارافک گويی ياوه و تملق

 از »بغداد فراری« همکارانش و او صداقت و صميميت مقابل در که کند قبول توانست نمی وزير نخست
  .است نشسته ما وطن استقالل و هستی پای تا و داشت برنخواهد دست چينی توطئه و تحريکات

  .دارد قرار موجود وضعيت برابر در مملکت امروز حال هر به

 »بغداد فراری« وظايف که اند شده خواستار تهران ديروز سابقه بی شکوه با ميتينگ قطعنامه در مردم
  .شود واگذار موقتی شورای يک به

 به فرصت که امروز ناکامی و محروميت ها قرن از پس ما ملت که است خواسته ايران بزرگ خدای
 و مقهور درآيد جنگ در از او خواسته اين با کس هر شود، ابکامي ترقی و سعادت راه در آورده دست

  .شود می منکوب و خورده شکست

 سواستفاده فرصت نبايد سياسی دسته هيچ به هيچکس، به است، هميشه از تر سنگين مردم امروز وظيفه
 و است اجنبی نفوذ ضد بر مبارزات اين همه که کنند فراموش نبايد هرگز زيرا بدهند را خود جهاد از

  .باشد ايران مرزهای از خارج که است کسی هر ما برای اجنبی

***  

  ١٣٣٢ مرداد ٢٧ شنبه سه

  بودند عزادار ديروز لندن کار محافظه های روزنامه و سابق شرکت◀

 .بود سوزناک و خيز ماتم انگيز، غم بسيار انگليس راديوی و مطبوعات تفسيرهای و اخبار ديروز لحن
 ناپاک نوزاد و درآيد اجرا موقع به کامال نتوانست »ارباب« دستور که رسيد خبر لندن به که همين

 »آرنسيد« کودتای محصول از هنوز که را مجالس آن همه عميق تاثر شد خفه مادر مشيمه در »کودتا«
 فرا دانستند می خود تعاليم و اراده مجری را دربار و بردند می بهره - خان رضا دهنده الهام و همراه کلنل

 نوشتند و سردادند ناالن و گريه »بغداد فراری« برای کار محافظه های روزنامه همه از بيشتر و گرفت
 و رفت بيرون ما دست از بگذارد سازش مدار و قرار سابق کمپانی با بود ممکن که را ای حربه آخرين

 نفوذ از هست که یقيمت هر به را خودش های شانه تا داد ايران ملت به بيشتری قوت و قدرت او فرار
  .دهد رهايی خارجی

 کند، می منقرض سلسله ستاند، می تاج و دهد می تاج شرق در است سال پنجاه و صد يک که لندن
 سياه خاک به را ها ملت دوستان و کشاند می سلطنتی کاخ به را نشين خرابه سازد، می پادشاهی دودمان

 زرخيز خاک و آبادان جزيره تنها نه و برد می رنج سخت ما مردم قيام از است سال چند نشاند، می
 منشاء و سرچشمه ما ملی رستاخيز بلکه داده دست از را ايران پهناور کشور تمام در نفوذ و خوزستان



 را نفت خدايان قدرت و گرفته خويش آسای معجز نفوذ زير را آفريقا و ميانه شرق تمام که شده هايی قيام
 را بخشی حيرت و عجيب حادثه چنين يک »اليزابت ملکه« مپراطوریا تاريخ که شکسته درهم آنچنان

  .ندارد ياد به هرگز امروز به تا

 قانون يک از و ملت دشمن دربار از منفور، دربار از شرم، بی دربار از کردند می خيال هنوز ها انگليس
 مردم جنبش توانست خواهد نفس آخرين برای »بغداد فراری« و است ساخته کاری انقراض و پليدی

 و استقالل و منافع به عظيم خيانت اين مزد و کند قربانی غارتگر لردان پای جلوی در را ما قهرمان
  .بستاند ايشان از ديگر يکبار را خويش مردم آزادی

 آمد پيش و پدر فرار از پس توانست او و آمد فراهم لندن به شاه مسافرت که الملک حکيم کابينه از اما
 طرح که بود مسافرت همين طی در و کند کامل عهد تجديد دربار آمال کعبه با نو از جهانی دوم جنگ

 »رفته دنيا از بوين« نقشه و آمد فراهم نو از ملت به تهديد و فشار موجبات و شد ريخته الحاقی قرارداد
 زدهپان »کمدی« .گرفت قرار مذاکره و بحث مورد شاه اختيارات افزايش و اساسی قانون تغيير برای
 و قالبی »موسسان« ايجاد و الحاقی قرارداد تصويب برای زمينه که شد درست نظر اين از فقط بهمن
  .گردد مهيا و حاضر کامال انگليس مخالفين و آزاديخواهان زجر تبعيد و حبس

 موسسان وسيله به را اساسی قانون از اصل چندين ملت قدرت شکستن درهم برای که کسی آن
 مجلس انحالل اختيار و داد تغيير واليات و تهران شهرداری سپورهای پارويی آرا با و »نصرالملک«
 اجنبی فشار راه و ساخت خود متغير و لرزان اراده به منحصر بخواهد که وقت هر و لحظه هر در را
 و کوچک های وابسته نظر با را تقنينيه دوره هر انتخاباتی ليست و کرد وهموار صاف مملکت به را

 از يکی خود غربی تربيت و تعليم اثر بر« تايمز نظر در امروز آورد می فراهم انگليس فارتس گمنام
  .»پارلمانيست رژيم پرحرارت های پشتيبان

 و »ويلر« کلنل را نفری سی بيست و صد ليست يک که رژيمی يعنی پارلمانی رژيم ها انگليس برای
 آنها انتخابات مجلس صورت نظامی های پادگان يلهوس به و برسانند شاه تصويب به و بنشينند اقبال دکتر

 فرمايشی وکالی به پيمان آن نظير اسارت عهدنامه يا الحاقی قرارداد تصويب منظور به و تهيه را
  .نمايند عرضه

 است رژيمی آنچنان از عبارت شناسد می آن هواخواه را »بغداد فراری« »تايمز« که پارلمانی رژيم آن
 که روزهايی در و کند لگدکوب درباريان هوسباز اراده را ملت حقوق اساسی قانون از اصل چند که

 فقط که نويسد می »تايمز« همين خيزد می بر قبيح و زشت اعمال اين از نفرت طوفان و اعتراض سيل
  .رفتند دربار به مصدق دکتر پيشوايی به انتخابات به اعتراض برای نفر هشتاد و صد

 دوره انتخابات وضع به ديگر بار يک تهران و شد می انجام پانزدهم ورهد انتخابات که روزهايی در
 چند فرستادن با را ها خطاکاری آن همه »پارلمانی رژيم پرحرارت پشتيبان« اين بود افتاده سپه سردار
 به را شانزدهم دوره انتخابات کمپانی هژير و اقبال و ساعد که هنگامی و گرفت ناديده شخصی وکيل
 ما که روزی سه دو آن در کرد پيدا کامل توفيق ها شهرستان در »سفارت« ليست و بودند هآورد وجود

 که بود اين داد مصدق دکتر به »پارلمانی رژيم پرحرارت پشتيبانی« که جوابی فقط بوديم شده متحصن
  !بدهند ها انجمن به مقرر موعد در هست اگر اعتراضی



 و شاه علنی مداخالت و ديدند می خود چشم به را ربارد جنايات نزديک از که تهران قهرمان مردم
 که گرفتند تصميم و خاستند بپا رفت می فرو آنها چشم در خار چون دقيقه هر مادر ملکه و اشرف

 باالخره درباری عوامل های رسوايی و ها سازی صندوق همه با و شود تجاوز آنها حقوق به نگذارند
  .نمايند روانه بهارستان به بودند شده شناخته »مصدق دکتر« هواخواه که را نفری هفت شدند موق

 خودش حضور در وقت آن در کابينه جلسات و بود الحاقی قرارداد سخت سر و جدی حاميان از که شاه
 ای وعده خواست می و داد ماموريت الحاقی اليحه تقديم به را اش اراده بی وزرای و ساعد شد می تشکيل

 دوره آخر به آن تصويب چون و کند وفا تر زود چه هر است داده خود اربابان به »لندن« سفر در که را
 انحالل اختيار داشتن دست در با توانست خواهد شانزدهم دوره در که داشت اطمينان نرسيد پانزدهم
  .کند يکسره را کار مجلس

 قلب در تمل حقوق تحديد برای هم را انگليس سفارت سرسپردگان اکثريت از مرکب اشرافی سنای
 آنجا به را سفارت ساله پنجاه چهل های پادو ترين کثيف و ترين منفور ای عده و آورد وجود به بهارستان

 حمايت مورد که را نوری خواجه ابراهيم بود سنا انتخابات اول وکيل که مصدق دکتر جای به و فرستاد
 به »ها فراماسيون« مشورتی مجلس و فرستاد سنا به قرارداشت پنجم و هفتاد نفر و »آقا  « سفارش و

  .گرديد تحميل ايران محروم ملت به صورت اين

 کاخ به الحاقی قرارداد تصويب برای را وکال يکايک و برد می کار به که کوششی و تالش همه با شاه
 در را الحاقی قرارداد توانست ابتدا مصدق دکتر جبهه و شد مقهور ملت اراده برابر در کرد می احضار

  .بگذارند مجلس از را نفت صنعت شدن ملی پيشنهاد بعد و کند رد ميسيونک

 که ديگری رجال و الملک حکيم و زاده تقی بود گرفته تمايل رای مجلس از مصدق دکتر که روزی همان
 دکتر وزيری نخست فرمان بودند گفته او به و مالقات را شاه بالفاصله بودند درآمده سفارت آستين از

 مالقات را شاه من که بود ١٣٣٠ ارديبهشت پنجم شنبه غروب کنم می گمان .نکن ضاءام را مصدق
 بر کذايی نطق آن با آمد، که هم پيشوايتان :گفت و کرد من به رو شدم وارد اطاق در از حتی و کردم
 مصدق دکتر که شده سبب بيشمار حوادث گفتم، خواهد؟ می وزيری نخست فرمان من از موسسان ضد

 ديگر جاهای در معموال زيرا نداد وزيری نخست فرمان شود نمی مصدق دکتر به بشود، امدارزم امروز
 مصدق دکتر چون و اوست کار اصلی و اساسی شرط همين و باشد ملت اعتماد مورد بايد الوزرا رييس
 را مخالفين و مغرضين های حرف که بود نخواهد اعليحضرت نفع به خيلی ايرانست مردم اعتماد مورد

  .بشنويد

 طور اين او های صحبت .نيست بحث مورد فعال موضوع اين گفتم کرد؟ خواهد چه موسسان با :گفت
 و صرف مطيع که خواهد می را کسی فقط و ندارد را ملت با سرسازگاری اول قدم از که داد می نشان
  .باشد »دربار« يعنی سفارت اجرايی اداره گوش به حلقه غالم

 قلب به را خنجر بتواند وقت هر و نيست ملت با همراهی ميدان مرد او  هک داد نشان بعدی حوادث
  .برد می فرو خود هموطنان



 او از غير قوام روزه چهار منفور حکومت آوردن کار روی و تير ام سی کشتار حقيقی مسوول مگر
  باشد؟ تواند می ديگری

 گوشش به را امپراطوری ظمتع دقيقه هر و روز هر که نيز »بغداد فراری« و خواست او از سفارت
 روز يک اگر .نيست پذير امکان ذيروح بشر برای سفارت دستور از تخلف کرد می خيال خواندند می

 کشف کامال شده پخش »دربار« طرف از ما مردم نهضت کشتن راه در که هايی پول اسناد و اوراق
 چه از آن و اين های مخالفت و قليتا های اعالميه و ها روزنامه های فحش که فهميد خواهيد وقت آن شود

  .است خورده می آب »موثق منبع«

 اند رفته فرو ماتم و عزا در »هاوس بريتانيک« در »فريزر سرويليام« و انگليسی مطبوعات اکنون
 قوای برابر در پريروز گذاشت بنا را آن اول خشت »آيرنسيد« پيش سال دو و سی که را کاخی زيرا
  .ريخت فرو درهم ايران در انگليس پايگاه ترين بزرگ و شد تسخير ملت

 سرنوشت انتظار در ايران مرزهای سوی آن در اکنون تايمز »پارلمانی رژيم پرحرارت پشتيبان«
 وجدان است ممکن کند پيدا کردن فکر فرصت غربت گوشه در روزی اگر است، »ميرزا دمحمعلی«

 ترين ننگين و ترين بدبخت .بدهد را گذشته دثحوا در مرور مجال اندکی او به و شود بيدار اش خفته
 اختيار را آشکار و علنی خيانت طريق و بگذارد دست از را وطن به خدمت راه که است کسی آن مردم

  .کند

  .داد ترجيح خود ملت پادشاهی بر را انگليس بردگی و نوکری »بغداد فراری«

  :است آورده شعر اين در مرا ضمير مکنون خوب چه سعدی

       ) 15( .شود بزرگ آدمی با چه گر / شود گرگ زاده گرگ تعاقب

   

   :مآخذ و توضيحات  ◀

 خرداد 26 ، 200 شماره »باختر« روزنامۀ  » زندگی يا مرگ يا «سرمقالۀ از فاطمی حسين دکتر -1 
 – سخن انتشارات ، افراسيابی بهرام بکوشش » فاطمی حسين دکتر مبارزات و خاطرات« و - 1322  
    ) 92 – 93 صص – افراسيابی 0137  

 بمناسبت نوشته اين»داشتند؟ اصرار فاطمی اعدام بر شاه و انگليس ، امريکا چرا«صفری جمال -2
 های شماره هجرت در اسالمی انقالب نشريه  توسط فاطمی حسين دکتر شهادت سالروز پنجاهمين

   .شد منتشر 606 و 605

   ) 324 ص – » فاطمی حسين دکتر تمبارزا و خاطرات «افراسيابی بهرام -   3 

    154 ص  -نامک انتشارات – دوم  جلد -سياست و قلم - سفری علی دمحم -4 



 به - 1333 آبان 19  - 1332 مرداد 28 زندان و مخفيگاه های نوشته :فاطمی دكترحسين « - 5 
 دفترهای  - دفتری متين هدايت مصنف و ويراستار  -»دموكرات يك اعدام فاجعۀ سال پنجاهمين مناسبت 

    40 – 41 صص ، 1383 لندن -آزادی

 – ) رجايی  ( سروری مهين و رجائی علی احمد  کوشش به و برگردان -گويند می سخن اسناد - - 6 
 در امريکا سفير  هندرسن سوی از گزارش - 1200 ص – دوم جلد – 1383قلم، ،انتشارات تهران
 اف تلگر 350 شماره  سند (    ظهر از بعد 1 ، 1953 اوت 21 تهران – خارجه امور وزارت به ايران

2153 -8 / 78800 (   

 تهران – مصدق  سياسی زندگی روحانی فواد ( – 200-201 ص کودتا، ضد روزولت  کرميت - - 7 
   )419 و  418 و 392ص –  1381 زوار، ،

 مهندس  نظر زير )سياسی و تاريخی مقاالت و ها گو و گفت  مجموعه(  کودتا و ملی دولت مصدق -  8 
    نو طرح انتشارات-- 339 ص  -  سحابی هللا عزت

 - » 1332   مرداد 28 کودتای و ايران نفت صنعت شدن ملی جنبش « نجاتی غالمرضا سرهنگ – 9 
   557 – 558 صص – 1373 -انتشار سهامی شرکت

   334 – 363 – صص - » فاطمی حسين دکتر مبارزات و خاطرات« افراسيابی  بهرام – 10

 « و  307 – 331  صص  - »فاطمی حسين دکتر مبارزات و خاطرات «افراسيابی بهرام ( )11( 
 مناسبت  به - 1333 آبان 19  - 1332 مرداد 28 زندان و مخفيگاه های نوشته :فاطمی دكترحسين
   96 – 112 – دفتری متين هدايت مصنف و ويراستار  -»دموكرات يك اعدام فاجعۀ سال پنجاهمين

 به بود مستقر آن در نيز نظامی فرمانداری كه شهربانی عظيم ساختمان از زندانيان انتقال « **
 كه بود جا آن از هميشه .شد می انجام بود بنا شرق در كه شهربانی حياط خروجی از نظامی  زندانهای
 بنابرتوطئۀ دكترفاطمی ردمو در ّاما كردند می منتقل نظامی زندان به پوشيده سر اتومبيل با را  زندانيان

 كه مخ بی شعبان .كردند خارج خارجه، وزارت روی روبه شهربانی، اصلی ورودی از را او  قبلی،
 » به بند دست كه دكترفاطمی خروج محض به بود، شده آماده مكان آن در هايش نوچه با همراه  ًقبال

 خانم سلطنت »! بكشيدش  -شبكشيد «  زد فرياد .داد حمله فرمان ها چاقوكش به داشت،  دست
 حاضر جا آن در برادر دستگيری خبر شنيدن با كه  دكترفاطمی خواهر  ، )1284 – 1359(فاطمی

 وزارت كارمندان اينكه تا شد چاقو مهلك ضربات آخرين سپر و انداخت  برادر روی بر را خود  -بود
 و نامه زندگی  «شيفته نصرهللا دكتر كتاب به كنيد نگاه ...رسيدند  ايشان كمك به مردم و خارجه

   .)376  375 ص ، 1364 تهران حقيقت، انتشارات  ،» فاطمی  حسين دکتر سياسی مبارزات

 دستگيری موقع در «: گويد می ايسنا با مصاحبه در فاطمی دکتر ياد زنده همسر سطوتی خانم پريوش
 امجدی و مولوی سرگرد و اقوچ ضربه چندين با مخ بی شعبان به معروف جعفری شعبان فاطمی، دکتر

 که ببرند بين از را دکتر که کنند می تالش و دهند می قرار شتم و ضرب مورد را دکتر مفصل لگد با
 دکتر .نکشند را او که کند می التماس و اندازند می دکتر روی بر را خود خانم  سلطنت فاطمی خواهر



 عليه ای رحمانه بی اقدامات نيز آنجا در و شود می منتقل ارتش يک شماره بيمارستان به سپس فاطمی
 اقدامات اين تمام برابر در دکتر .شود می داده ايشان اعدام حکم باالخره تا دهند می انجام فاطمی دکتر

  ».بود صبور و قوی بسيار ايران و مردم به عشق دليل به رحمانه بی

  21  شنبه – ايرانی تاريخ تساي »همسرش روايت به فاطمی دکتر اعدام و دستگيری ترور،«:منبع
   ايسنا از نقل به – 1389  اسفند

   338 – 340 صص – » فاطمی حسين دکتر مبارزات و خاطرات« افراسيابی  بهرام -12 

   354 – 355 صص  -  افراسيابی بهرام بکوشش » فاطمی حسين دکتر مبارزات و خاطرات« - 13 
 به -  1333 آبان 19  - 1332 مرداد 28 ندانز و مخفيگاه های نوشته :فاطمی دكترحسين « و
  93 ص - دفتری متين هدايت مصنف و ويراستار  -»دموكرات يك اعدام فاجعۀ سال پنجاهمين مناسبت 
   

   مهدی وبالک - بهارستان ميدان در فاطمی حسين دکتر انقالبی سخنرانی رهبری مهدی دکتر - 14
  234 - 242 صص – » فاطمی حسين دکتر اتمبارز و خاطرات« افراسيابی  بهرام  و رهبری

 بهرام بکوشش » فاطمی حسين دکتر مبارزات و خاطرات« کنيد نگاه و ايرانی تاريخ سايت – 15 
   223 – 258 صص    -افراسيابی

  

   صفری جمال

  2014 نوامبر 10 با برابر 1393 آبان 19
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