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 ) ١(نامه سیاسی دکتر فاطمی  نگاھی به زندگی

  فاطمه نظری 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

.............................................  

پدرش روحانی برجسته و شجاع آن شھر بود . ھجری شمسی در شھر نائین تولد یافت ١٢٩۶حسین فاطمی در سال 

حاکمان مستبد ، مالکان حریص و چپاولگران اموال مردم و مأموران رشوه خوار در منبر سخن می گفت و دلیرانه برضد 

پدر و . مادر وی، سیده طوبی نیز بانویی پرھیزکار بود. چنان که مردم نائین لقب سیف العلماء را شایسته او دانستند

برادر . برادر بزرگتر از خود بود   حسین دارای سه) ١.(مادر حسین ھر دو از خانواده ھای سادات طباطبایی نائینی بودند

که قبال کارمند دارایی و چند سالی پیشکار مرتضی قلیخان بختیاری ) مصباح السلطان(ارشد، مصباح سیف پور فاطمی 

ود که برادر دوم دکتر نصراهللا سیف پور فاطمی که مدتی شھردار شیراز و مدتی مدیر و صاحب امتیاز روزنامه باختر ب. بود

سومین برادر آقای معصومی کارمند وزارت کشور بود که با سمتھای فرمانداری سرانجام . در اصفھان منتشر می شد

 )٢.(بازنشسته گردید

   

  

  روزنامه نگارسیاسی 

او نوشتن مقاالت ادبی را در . سید حسین ھنوز سیکل و دوم دبیرستان را تمام نکرده بود که وارد عالم نویسندگی شد

امه برادرش یعنی باخترآغاز کرد و چندین بار مورد تشویق ملک الشعرای بھار که در آن روزھا به حالت تبعید در روزن

سید . ملک الشعرای بھار ھم گاه مقاالتی ادبی را برای روزنامه باختر می فرستاد. اصفھان به سر می برد، قرار گرفت

عازم تھران  ١٣١۶که پس از تمام کردن دوره دبیرستان در سال حسین چند سالی را در اصفھان با برادرش بود تا این 

  )٣.(شد تا ھم به تحصیل ادامه دھد و ھم در فضای بازتری به فعالیت مطبوعاتی ادامه دھد

از آن جا که با سبک و روش ستاره که به مدیریت احمد ملکی در تھران با ھمکاری چند تن از نویسندگان آزادیخواه 

ھی داشت و در محافل ملی آن روز جلب توجه کرده بود برای ھمکاری مطبوعاتی به ملکی منتشر می شد، آگا

ملکی درباره نخستین ھمکاری فاطمی آن . مراجعه کرد و در ھمانجا با سمت مدیر داخلی و سردبیر به کار پرداخت

د سیاست نبود، قلم روان انصاف می دھم که حسین فاطمی با این که به ھیچ وجه وار« :جوان آرزومند چنین می گوید

و شیوایی داشت و یکی دو مطلب که سوژه و موضوع آن را انتخاب کرده بودم تحریر نموده و برای کسب اجازه به اداره 

آن زمان که به ریاست آقای دشتی و معاونت آقای عبدالرحمن ) اداره سانسور مطبوعات (راھنمای نامه نگاری 

عت کار آن اداره به طوری بود که جواب مثبت یا منفی مربوط به ھر مقاله ای را سر. فرامرزی اداره می شد، فرستاد

ھمان روز به ادارات روزنامه ھا می فرستادند ولی دو روز گذشت از مقاله آقای حسین فاطمی خبری به میان نیامد و 

شتی جواب دادند بد ناگزیر به آقای دشتی تلفنی مراجعه و از سرنوشت مقاالت آقای فاطمی جویا شدم، آقای د

ننوشته ولی تمام مطالب آن خوب است، وی از وضعیت نویسنده استفسار نمودند پس از استماع توضیحات من 

خواستند که خود نویسنده به اداره مزبور مراجعه کند، پس از ساعتی فاطمی بازگشت و در ضمن تمجید کامل از آقای 

آقای دشتی پس از . رخی از نویسندگان که از حفظ دارم، بوده استدشتی اظھار نمود که در نوشته من آثار قلمی ب

: ملکی می افزاید. شما می توانید مقاالتی بنویسید: ام مرا تشویق نموده و گفتند¬امتحان و اطالع بر قدرت حافظه

ید در آینده اگر او را تشویق کرده و تحت نظر قرار دھ. آقای دشتی به من گفتند که این جوان با ذوق و با ھوش است



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

نزدیکی نویسنده کاری از آب در خواھد آمد و فردای آن روز آقای فرامرزی ھم قریب به ھمین مضمون مطالبی ایراد 

مدتی نگذشت که حسین جوان متوجه سلطۀ مخوف دستگاه سانسور مطبوعات رضا شاھی شد و حتی ) ۴(».کرد

» اداره راھنمای نامه نگاری«بود اما برای بررسی به یک بار او را به خاطر نوشتن مقاله ای که ھنوز چاپ نشده 

  ) ۵. (فرستاده شده بود به شھربانی احضار کردند

   

  

که نصراهللا سیف پور فاطمی برادر حسین به شھرداری شیراز منصوب شد از برادرش خواست که به  ١٣١٩در سال 

رتی در شغل روزنامه نگاری پیدا کرده بود به اصفھان حسین که در این زمان مھا. اصفھان باز گردد و روزنامه را اداره کند

وی در ھمین دوران مقاله ای بر ضد مجلس رضا شاھی نوشت و نمایندگان . بازگشت و عمال مدیر روزنامۀ باختر شد

ابتدا متوجه تعریض فاطمی نشدند اما یکی از نمایندگان پس از . نامید» عروسکھای خیمه شب بازی«مجلس تلویحًا 

فاطمی روزنامه نگار جوان به زندان افتاده اما دوران زندان . توجه نکتۀ ظریف وی شد و به شھربانی اطالع داد چندی م

در ھمین زمان متفقین ایران را اشغال نمودند و رضا شاه از سلطنت برکنار شد و ھمۀ زندانیان . او چندان طول نکشید

به تھران رفت تا روزنامه باختر را منتشر  ١٣٢٠د از شھریور وی بع) ۶.(سیاسی از جمله سید حسین فاطمی آزاد شدند

انتشار روزنامۀ باختر در ) ٧.(سازد و در ھمین راستا شرکتی برای ادارۀ آن تشکیل شد و مدیریت آن به وی محول گردید

مجلس  سقوط نکرده بود و ١٣٣٧ـ ١٢٧۴   ھنوز کابینه اول علی سھیلی. آغاز شد ١٣٢١تھران از چھاردھم تیر ماه 

خدا، ایران، «نخستین مقاله دکتر فاطمی در روزنامه باختر با عنوان. سیزدھم می رفت که به نیمه عمر خود برسد 

روزنامه باختر به علت مقاالت تند و در عین حال مستند و ھمکاری با گروھی از نویسندگان ) ٨.(منتشر شد» آزادی

ران باز کرد، خاصه که روزنامه سیاسی و خبری و انتقادی ھم برجسته جای خود را در محافل سیاسی و مطبوعاتی تھ

در این زمان محمد ) ٩.(به مدیریت سید حسین فاطمی به طور یومیه انتشار می یافت ١٣٢۴این روزنامه تا سال . بود

ان و مسعود، مدیر روزنامه مرد امروز ھم مقاالتی تند بر ضد دولت سھیلی می نوشت و ھمین امر موجب شد که درباری

دولت سھیلی از وکالی طرفدار خود در مجلس خواستند که در نطقھای پیش از دستور خود به روزنامه ھای مستقل 

ھمچنین سھیلی الیحه ای برای محدود کردن مطبوعات به مجلس سیزدھم .حمله کنند و خواستار توقیف آنھا شوند

مجلس سزدھم که ماھھای آخر خود را می گذارند، ولی .ای از وکال در تایید آن نطقھای مفصلی کردند¬برد و عده

  ) ١٠.(سرانجام بدون تصویب الیحۀ محدودکردن مطبوعات به پایان رسید

   

  

  مبارزه فاطمی با حزب توده

حسین فاطمی از ھمان روزھا با افکار دست چپی، توده ایھا مبارزه داشت، چه وی به عینه، اعمال خالف آنھا را در 

از سوی دیگر در ھمان ایام که دولتھای وقت با استفاده از حکومت نظامی شدیدًا . دیده بود میان کارگران اصفھان

مطبوعات را زیر فشار و مضیقه قرار داده بودند، گروھی از روزنامه نگاران آزادیخواه پس از جلسات متعدد تصمیم بر این 

وزنامه، سازمانی زیر نام جبھه آزادی به وجود آورند تا گرفتند به منظور مبارزه با سانسور و اختناق و جلوگیری از توقیف ر

در برابر اعمال خالف قانون دولت باشد، ھدف دیگر جبھه آزادی مبارزه با ) طبق قانون اساسی(مدافع حقوق مطبوعات 

و  ھمین که جبھه آزادی نضج گرفت روزنامه نگاران حزب توده امثال ایرج اسکندری، دکتر رادمنش  .کمونیست ھا بود

دکتر فریدون کشاورز درگیریھایی با اعضا جبھه آزادی پیدا کردند آنھا با ھزار حیله و نیرنگ خود را در صف این جبھه جا 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

شیفته ، سردبیر روزنامه باختر امروز می . زدند و در ھمان حال از دولت سھیلی، نخست وزیر وقت حمایت می کردند

امه باختر بودم که بین روزنامه نگاران چپ و راست گفتگوھای تند و من شاھد جلسات متعددی در دفتر روزن«:نویسد

کار مبارزه . این بدان مناسبت بود که در جبھه آزادی دو صف چپ و راست پدید آمده بود. آتشینی رد و بدل می شد

ت حزب توده در در آن ایام اصفھان یکی از بزرگترین مراکز فعالی(حسین فاطمی بدانجا کشیده که به اصفھان سفر کرد، 

وی در مبارزات انتخاباتی برادرش سیف پور ) میان کارگران کارخانجات بودکه برای وکالت فداکار،سخت فعالیت می کردند

و سرانجام سیف پور فاطمی به وکالت از اصفھان به مجلس شورای ملی راه یافت این درگیریھا . فاطمی شرکت کرد

ه به حسین فاطمی و برادرش می تاختند، این مبارزه سالھا بین آنھا ادامه منجر به آن شد که روزنامه ھای حزب تود

  )١١.(داشت

   

  

  عزیمت به پاریس

وی در فرانسه . برای ادامۀ تحصیل در رشته حقوق سیاسی به فرانسه رفت ١٣٢۴حسین فاطمی در مرداد ماه 

پاریس نیز به تحصیل در » سیونالیسمھوت اتود انتر نا«گذشته از آن که در رشتۀ حقوق تحصیل می کرد در مدرسۀ 

ابتدا به عنوان نماینده مطبوعات در کنفرانس کار به ژنو رفت، سپس در پاریس ) ١٢.(رشته روزنامه نگاری پرداخت

پور  فاطمی در طی اقامت در پاریس از لحاظ مالی در مضیقه بود لیکن برادرش سیف. تحصیالت خود را دنبال نمود

در مدت اقامت در اروپا روابط خود را با . کردند نیز شھاب خسروانی به او کمک مالی میفاطمی و مصباح و گاھی 

  )١٣. (داشت مطبوعات ایران قطع نکرد و مقاالتی برای روزنامه مرد امروز و روزنامه ستاره تنظیم و ارسال می

سید حسین فاطمی که . شد مقابل چاپخانه مظاھری ترور ١٣٢۶بھمن  ٢٢محمد مسعود، مدیر روزنامه مرد امروز در 

در آن زمان در کشور فرانسه بود با شنیدن خبر کشته شدن محمد مسعود دچار شوکه شد وی در نامه ای که به تاریخ 

برای دوست صمیمی خود دکتر نصراهللا شیفته فرستاد تأسف عمیق خود را از ترور محمد مسعود  ١٩۴٨مارس  ١٢

  )١۴.(اعالم داشت

   

  

  بازگشت به ایران

ای به نام ¬وی پس از مدتی تقاضای امتیاز نشریه. به ایران بازگشت ١٣٢٧اطمی پس از دریافت دکتری در شھریور ف

، دو روز پس از پایان عمر مجلس ١٣٢٨مرداد  ٨عصر روز . نمود که پس از چندی به نام خود وی صادر شد» باختر امروز«

که دولت ساعد قصد داشت آن را به تصویب مجلس » ائیانگس ـ گلش(پانزدھم و معلق ماندن قرارداد الحاقی نفت، 

منتشر گردید، » یا مرگ یا آزادی«فاطمی در نخستین شماره باختر امروز که با سرمقاله ای تحت عنوان . برساند

قرین شرف و افتخار باشد ھمین طور است آن زندگی " پیش از ھرف چیز باید بداند مرگی که می پذیرد حتما« :نوشت 

این ! برخیز ،بیدار شو...ول می کند و در پناه آن دقایق ایام را سپری می سازد با سرافرازی و شرف توام باشدکه قب

حیف از این نژاد که سرور و ساالر دنیا بوده منقرض ...خواب طوالنی افتخار را از دست تو گرفت، تو مفتخر دنیا بودی

مان آغاز به انتقاد شدید و گزنده از ھیئت حاکمه و دستگاه وی از ھ» یا مرگ یا آزادی: شعار ما این است... شود

  ) ١۵.(افشاگری صادقانه و بیان حقایق، روزنامه باختر امروز را در صف اول مطبوعات ایران قرار داد. حکومتی پرداخت
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  ازدواج

حاصل این ازدواج . با پریوش سطوتی ازدواج کرد ١٣٢٩حسین فاطمی پس از بازگشت به ایران در بھار سال دکتر سید 

  )١۶.(فاطمی به علت عالقه ای که به موالیش علی ابن ابیطالب داشت نام فرزندش را علی گذاشت. فرزندی پسر بود

  

  تشکیل جبھه ملی به پیشنھاد دکتر فاطمی

تمام مجلس پانزدھم و بازگشت دکتر مصدق به صحنه مبارزه و بزرگترین مشکل آزاد نبودن این ھنگام مصادف بود با ا

گلشائیان در مجلس بود  - انتخابات بود که با مداخله شاه و ارتش در انتخابات صورت می گرفت ونیز قرارداد ننگین گس

آن را متوقف کرده بود و ھمه منتظر که نامه دکتر مصدق خطاب به برخی نمایندگان وحمالت شدید باخترامروز تا حدی 

و طی بیانیه ای از .و به این ترتیب دکتر مصدق برای آزادی انتخابات وارد میدان می شود. نتیجه مجلس شانزدھم بودند

دکتر مصدق و طرفدارانش برای اعتراض به آن   مھرماه ٢٢و در روز ...مردم می خواھد که او و یارانش را تنھا نگذارند

در میان این اوضاع ھژیر، وزیر دربار در . ای حاصل نشد¬رسوا در دربار متحصن شدند اما از این تحصن نتیجهانتخابات 

قتل    پس از این. آستانه شبستان مسجد سپھساالر به دست سید حسین امامی از یاران نواب صفوی به قتل رسید

اشت شدند و دکتر مصدق ھم به احمد آباد تبعید عدۀ زیادی از مخالفان دولت بازد. در تھران حکومت نظامی اعالم شد

را به احمد آباد دعوت کرد و دکتر حسین فاطمی ضمن » متحصنین دربار«در ھمین ایام تبعید بود که دکتر مصدق . گردید

اکنون که فواید کار دسته جمعی بر عموم رفقا روشن گردید و قدرت و نفوذ « :نطقی در این جلسه چنین اظھار داشت

اد و وحدت بر ھمه معلوم گردید چه خوب است این عده برای کارھای مھم سیاسی و مملکتی دست به دست و اتح

. »ھم داده و به نام جبھه ملی تحت نظم و دیسیپلین خاصی شروع به مبارزه برای پیشرفت اھداف مختلف نماییم

از آن پس دکتر حسین ) ١٧.(آراء تصویب شد حاضران پذیرفتند و به این ترتیب نام جبھه ملی ھم در احمد آباد به اتفاق

ارگان جبھه «فاطمی سرپرستی کمیسیون تبلیغات جبھه ملی را عھده دار گشت و روزنامه باختر امروز به عنوان 

دکتر فاطمی با نقش فعال خود در زمینه مطبوعات عمًال این نکته را به طور برجسته به . به فعالیتش ادامه داد» ملی

ای برای روشنگری مردم در بسیاری از ¬ر نشان ساخت که تبلیغات و مطبوعات آزاد چه اھمیت ارزندهدکتر مصدق خاط

به رھبری دکتر مصدق » جبھه ملی«کارآیی و بینش دکتر فاطمی در پیشبرد اھداف . مسائل می تواند داشته باشد

دکتر فاطمی . یت ویژه ای قائل می شداھم» دکتر فاطمی«فوق العاده مفید افتاد از این رو دکتر مصدق برای نظریات 

عالوه بر مدیریت روزنامه باختر امروز که از موقعیت حساسی برخوردار بود و مطالب آن می بایستی در نھایت دقت 

تھیه شود، از وی خواسته بودند متن سخنرانیھای رھبر جبھه ملی را نیز در نخستین ساعات روز قبل از تھیه سرمقاله 

  )١٨.(ه کندروزنامه اش آماد

   

  

  ملی شدن صنعت نفت

فاطمی پس از تشکیل جبھه ملی تمام تالش خود را بر سرشکل گیری جبھه ملی گذاشت و پس از آن که انتخابات 

دوره شانزدھم تھران به دلیل رسوایی بیش از حد باطل اعالم شد به عنوان یکی از نمایندگان جبھه ملی به ھمراه 

-آنان مخالفت خود را با قرارداد گس.را به خود اختصاص داده بود، وارد مجلس شد دکتر مصدق که رای اول تھران 

در غارت منابع ایران آسوده خاطر می ساخت، آغاز نمودند و این در حالی  ١٩٩٣گلشائیان که دولت انگلیس را تا سال 
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 -توانست الیحه نفت گس بود که شاه به انگلیسیھا قول داده بودکه که با گرفتن اختیار انحالل مجلسین خواھد

گلشائیان را از تصویب بگذراند وچون حسین عال کاری از پیش نبرد با فشار اربابان خارجی تیمسار رزم آرا بر سر کار آمد 

مصدق و . تا با فشار و دیکتاتوری، منافع اربابان خارجی را تامین نماید و او خود نیز رویاھای بزرگی در سر داشت

. برابر رزم آرا ایستادند و سرانجام کمیسیون نفت به اتفاق آراء قرارداد گس ـ گلشائیان را رد کردیارانش قاطعانه در 

وی چند روز بعد فرمان توقیف چند روزنامه ھای ملی و . اعالمیۀ کمیسیون نفت رزم آرا را سخت خشمگین ساخت

فتر روزنامه باختر امروز حمله کردند و دکتر فردای تعطیل شدن روزنامه ھا نیروھای انتظامی به د. مستقل را اعالم کرد

روز   .دستگیری فاطمی موج اعتراض دانشجویان، بازاریان و روشنفکران را به دنبال داشت. فاطمی را دستگیر نمودند

باال . کالسھای درس خود را تعطیل کردند» زندانی سیاسی آزاد باید گردد«آذر دانشجویان دانشگاه تھران با شعار ٣٠

درخالل این جریانات و در حالی ) ١٩.(موج اعتراضات دانشجویی موجب شد که روز اول فاطمی از زندان آزاد شود گرفتن

که دکتر مصدق طرح ملی شدن نفت را ھر روز بین مردم و نمایندگان می برد تا آنان ھم تدریجا با منافع خویش آشنا 

انگلستان تماس می   لی شدن نفت به شپرد سفیر کبیربرای خنثی کردن طرح م  شوند سپھبد رزم آزا نیز محرمانه

رزم آرا، شپرد سفیر انگلیس را مطلع نمود که  ١٣٢٣بنابراین روز دوم اسفند ماه . گرفت تا نظر دولت انگلستان را بداند

در نظر دارد پیشنھادی به مجلس تقدیم دارد که مانع از ملی شدن صنعت نفت شده و اساس آن را طبق ضوابطی 

در آن مقطع دکتر فاطمی و یارانش نسبت به ) ٢٠.(که مورد قبول دولت انگلستان ـ بر مبنای پنجاه ـ پنجاه باشد است

رزم آرا . گذشته از مواضع بھتری در مجلس و از پشتیبانی محکم تری در خارج آن برای رویارویی با رزم آرا برخوردار بودند

او در نظر داشت به ھر . نگان این بار سبعانه و خشمگین وارد صحنه شدھم با تکیه بر قدرت و نفوذ خود و حمایت بیگا

اسفند بدترین توھین ھا را  ١٢نتیجه آنکه رزم آرا روز . طریقی که میسر باشد از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند

سد به اداره کردن مبنی بر این که از ایرانیان ھیچ کاری ساخته نیست، آنھا حتی لولھنگ ھم نمی توانند بسازند چه ر

تاسیسات عظمیم نفتی اصرار بر قالب کردن فرمول فرمایشی دولت انگلستان برای مقابله با ملی شدن صنعت نفت 

دکتر مصدق در پاسخ به رزم آرا با دالئل طرح ملی شدن صنعت نفت را بزرگترین اقدام برای آزادی و ترقی ملت . برآمد

اسفندـ کمیسیون  ١٧فردای آن روز ـ . در این رابطه اظھاراتی داشت ١٣٢٩ اسفند ماه سال ١۶ایران برشمرد و روز 

اسفند نیز مجلس سنا رای مجلس  ٢٩روز . نفت به اتفاق آراء ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب نمود

    )٢١. (شورای ملی را تایید کرد

   

  

مصدق در مورد نقش . از سوی دکتر فاطمی بود بنا به شھادت صریح دکتر مصدق، ابتکار پیشنھاد ملی کردن نفت 

اگر ملی شدن « :فاطمی در نھضت ملی شدن نفت در یکی از نامه ھای خود پس از تبعید به احمد آباد می نویسد

صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید از آن کسی که اول این پیشنھاد را نمود سپاسگزاری کرد و 

  )٢٢(»...کتر سید حسین فاطمی استآن کس شھید راه وطن د

در این زمان رقبای روزنامه نگار مرحوم فاطمی که در رأس آنھا میراشرافی، پاینده و فری پور بودند به وی تھمت 

ایشان در مدرسه آمریکایی اصفھان غسل تعمید داده شده و به ھیچ وجه موازین مذھبی و اخالقی را «زدند که  می

از طرف دیگر . »و ھیچ گونه به مسائل ایران آگاھی ندارد... مسعود حشر و نشر داشته  با محمد. کند رعایت نمی

ای ھم که در اطراف دکتر مصدق بودند ــ غیر از حسین مکی و عناصر دیگری که در احزاب سیاسی آن روز بودند ــ  عده

ی نوشتند و بیوگرافی دکتر فاطمی را ا روزنامه نگاران نامه. به دلیل عدم شناخت دکتر فاطمی شروع به مخالفت کردند
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در آن بیوگرافی دکتر فاطمی را به عنوان عامل سرسپردۀ انگلیس معرفی کردند که بعدھا دکتر . تجزیه و تحلیل کردند

گویید او عامل سرسپرده باشد،  اگر ھم آن طور که شما می«: ھا، گفته بود مصدق طی نطقی در پاسخ این ناگفته

  )٢٣.(»تواند از ھر حیث موجه باشد از نظر من حّری است که میایشان توبه کرده و 
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