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 ) ٢(نامه سیاسی دکتر فاطمی  نگاھی به زندگی

  فاطمه نظری 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

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

  کتر فاطمی در دوره اول زمامداری مصدقد

حسین عالء ناتوان از اجرای برنامه ھای دیکته شده و محوله به وی و در رأس آنھا حل  ١٣٣٠روز ھفتم اردیبھشت 

بعد از گذشت یک چند . بحران نفت، بر خالف میل شاه که مایل به ادامه ریاست وی بود ناگزیر به استعفا گشت

نفر شان به نخست وزیری دکتر  ٧٩تن از نمایندگان حاضر در مجلس شورای ملی ، ١٠٠ز ساعت از این استعفا ،ا

ولی شرط مصدق برای پذیرش مسولئیت نخست وزیری در گرو تصویب الیحه نه ماده ای و . مصدق اظھار تمایل کردند

ساعت  ۴٨ی ملی و که ھمان روز در مجلس شورا. و خلع ید از شرکت نفت انگلیس بود  طرز اجرای ملی کردن نفت

مصدق در روز سی ام اردیبھشت . بعد در مجلس سنا تصویب و نظر مصدق را در پذیرش نخست وزیری تامین نمود

در ماھھایی که دکتر فاطمی به ) ٢۴.(پارلمانی خود انتخاب کرد   دکتر فاطمی را به عنوان معاون سیاسی و ١٣٣٠

ر رھبر جبھه ملی بود، مبارزه با عناصر وابسته به سیاست لندن و عنوان معاون سیاسی و پارلمانی نخست وزیر در کنا

. خنثی سازی تحریکات شرکت نفت انگلیس و عوامل سفارت فخیمه آغاز گردید که مرتبًا تا آخرین روزھا ادامه داشت

گرفت از ھمین که دکتر فاطمی تصمیم . به ھمین مناسبت چند تن از اعضای جبھه ملی به تدریج خود را کنار کشیدند

استعفا کند درگیری ) معاونت نخست وزیر(طریق شرکت در انتخابات دوره ھفدھم مجلس شورای ملی از مقام دولتی 

و مجامع سیاسی و پارلمانی   و در محافل) باختر امروز(و مبارزه با سیاست متجاوز و استعمارگر انگلیس در روزنامه 

العاده ای که در مبارزات سیاسی با استفاده از مطبوعات و تبلیغات  دکتر فاطمی به خاطر استعداد خارق. تشدید یافت

داشت یکی از مؤثرترین عامل علیه سیاست تجاوز گر لندن شناخته شده بود در آن ماھھا شدیدترین افشاگری ھا و 

مه باختر امروز علیه تجاوز و غارت دولت انگلستان در روزنا  مبارزه با سیاست بریتانیا طی سرمقاله ھای تند و آتشین

آغاز نمود که سر آغاز آن با مکاتبات اعتراض آمیز وزارت خارجه ایران به سفارت انگلیس و در حقیقت اخراج ضمنی 

 )٢۴.(از ایران و بستن کنسولگری ھا و دفاتر فرھنگی آن کشور در ایران شد) سر فرانسیس شپرد(سفیر انگلیس 

   

  

  سوء قصد به جان دکتر فاطمی

به مناسبت سالگرد کشته شدن محمد مسعود، مدیر روزنامه مرد امروز دوستان و  ١٣٣٠بھمن ماه سال  ٢۵روز جمعه 

پس از انجام . دکتر حسین فاطمی ھم در این مراسم شرکت کرد. آشنایانش در آرامگاه وی واقع در شمیران گرد آمدند

وی با اندوه فراوان پشت میکروفون . یدمراسم سنتی، از دکتر فاطمی خواسته شد که درباره محمد مسعود سخن بگو

اما » ...گلوله ای که مغز مسعود را پریشان کرد ایران را تکان داد«:قرار گرفت و سخنان خود را با این جمالت آغاز کرد

جمعیت از ھم پاشید ضارب طپانچه را روی مزار ) ٢۵.(شلیک گلوله دیگری رشتۀ کالم وی را قطع کرد  ناگھان صدای

فاطمی پس . دوستان فاطمی، او را به درون اتومبیلی منتقل کردند تا به بیمارستان برسانند... اخت و خودمسعود اند

دیدید «:در بین راه گفت. از بازرسی جای گلوله در بدنش به راننده پیشنھاد نمود که وی را به بیمارستان نجمیه برد

بود و در بازجویی ھای بعدی گفته بود که مامور ترور دکتر  ضارب عضو فدائیان اسالم) ٢۶(»باالخره انگلیسھا مرا کشتند

سپس در . دکتر فاطمی نوروز آن سال را در بیمارستان گذراند) ٢٧. (مصدق و دیگر سران جبھه ملی نیز بوده است
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دو عمل در تھران و (دکتر فاطمی با وجود سه عمل جراحی . برای انجام عمل جراحی به آلمان رفت ١٣٣١خرداد ماه 

وی در نخستین مقاله پس ) ٢٨.(تا پایان عمر نتوانست سالمت کامل خود را به دست آورد) یک عمل در ھامبورگ آلمان

این گلوله اینتلیجنت سرویس بر پایداری و استقامت من صد چندان افزود و «:از ترور نافرجامش در باختر امروز نوشت

  )٢٩.(»ر و فداکار تر نمودمرا در راه خدمت به میھن عزیرم سرسخت تر و آھنین ت

   

  

  فاطمی در دوره دوم زمامداری مصدق

مجلس شورای ملی در . شروع شد ١٣٣١دوره دوم زمامداری مصدق در واقع از ظھر روز قیام خونین سی ام تیر ماه 

د و مصدق رای نمایندگان حاضر، به زمامداری مجدد مصدق اظھار تمایل کر ۶۴رای از  ۶١بعد از ظھر آن روز با اکثریت 

دولت مصدق اعالم کرد که  ١٣٣١روز نوزدھم مھرماه . خود را در جلسۀ پنجم مرداد ماه به مجلس معرفی کرد  کابینه

در کابینه تغییر مھمی داده شده است و آن انتصاب دکتر سید حسین فاطمی نماینده مجلس و مدیر روزنامه باختر 

  )٣٠.(امروز به عنوان وزیر امور خارجه بود

این اقدام مصدق این بود که در آن لحظات بحرانی دکتر مصدق و یارانش تصمیم به قطع رابطه سیاسی با دولت علت 

انگلستان گرفتند که حسین نواب وزیر خارجه وقت که آن روحیۀ مستقل اعضای جبھه ملی را نداشت و تحت تاثیر 

وی را از کابینه خارج سازد و دکتر فاطمی را به دکتر مصدق ناگزیر شد . سیاستھای غربی قرار داشت زیر بار آن نرفت

دکتر فاطمی چند روز پس از رسیدن به سمت جدید قبل از ھر چیز قطع رابطۀ ایران ) ٣١.(عنوان وزیر خارجه معرفی کند

او می دانست که عوامل داخلی آن کشور استعماری ھمچنان درصدد برانداختن دولت . با کشور انگلستان را اعالم کرد

محمد رضا شاه با این اقدام وی موافق نبود این اقدام جسورانه دکتر فاطمی کینه شدیدی را در دل . است ملی

  .انگلیسھا ایجاد کرد

   

  

  خنثی سازی توطئه مخالفان مصدق توسط فاطمی

ر مخالفان دولت دکتر مصدق با برخی از سران ارتش تماس گرفتند که نیروھای ارتش و پادگانھا د ١٣٣١در اواخر 

در این لحظات حساس بود که دکتر . شھرستانھا به سمت تھران حرکت کنند و حکومت مصدق را سرنگون سازد

فاطمی وزیر امورخارجه و یار وفادار دکتر مصدق با شتاب از اروپا پس از شرکت در کنفرانس سفیران ایران در اروپا به 

اطمینان نداشت، مصدق بر اثر اصرار دکتر فاطمی  مصدق از وفاداری ارتش نسبت به حکومت کامال. تھران بازگشت

فرماندار (دستور انحالل لشکر اول را داد که مستقر در پایتخت بود، و افراد آن را تحت فرماندھی سرھنگ اشرفی 

مخالفان مصدق شاه را زیر فشار قرار دادند که شاه به حمایت از مصدق نپردازد سرتیپ تیمور . قرار داد) نظامی تھران

تیار به شاه قول داد چنان چه مصدق فرمان عزل خود را بپذیرد افراد ایل بختیاری را در حمایت از شاه بسیج خواھد بخ

  ) ٣٢.(شاه با این تقشه مواقت کرد که آن طور فرض می شد عملی نگردید. کرد

   

  

  ١٣٣٢مرداد  ٢۵کودتای نافرجام 

رھبری میراشرافی که یکی از چھره ھای وابسته به سازمان مخالفت نمایندگان طرفدار شاه، به  ١٣٣٢از خرداد ماه 
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آن چنان باال » دولت ملی«جاسوسی انگلیس بود، بسیار شدید شد و ھتاکی ھا در ضمن سخنان پیش از دستور به 

مجلس ھفدھم را که مرکز توطئه علیه خواسته ھای   گرفت که سرانجام مصدق تصمیم گرفت که با انجام رفراندوم

. انجام شد و مردم ایران به انحالل مجلس رای دادند ١٣٣٢مراد ماه  ١٨این رفراندوم در روز . بود منحل کندمردم شده 

شگفت آور مردم از خواسته ھای دولت ملی موجب شد که   مرداد و پشتیبانی ١٨شرکت گسترده مردم در رفراندوم 

ماھھا پیش آن را طرح ریزی کرده بودند به مرحلۀ اجرا دو کشور انگلیس و امریکا به این فکر بیفتند که کودتایی که از 

سیاستمداران امریکا که می دانستند مصدق از حمایت عظیم . طرح ریزی شده بود ١٩۵٣کودتا در فوریه سال . درآورند

رمیت ک. قاطبۀ مردم ایران برخوردار است ابتدا با طرح کودتا موافق نبودند ولی چون با اصرار انگلیسھا روبه رو شدند

 ٢٢کرمیت روزولت ھمراه با یک گروه ضربتی روز . روزولت یکی از کارشناسان سیا را مامور تحقیق دراین باره ساختند

در آن زمان . وارد تھران شدند و فعالیت خود را برای تدارک عملیات سرنگونی دولت مصدق آغاز کردند ١٣٣٢تیر ماه 

. مجرم اصلی شناخته شده بود در مخفیگاه به سر می برد) انیرئیس شھرب(زاھدی که در جریان قتل افشار طوس 

روزولت چندین . مخفیگاه او توسط سفارت امریکا فراھم آمده بود و کرمیت روزولت توانست چندین بار با او مالقات کند

زولت درباره این رو. انجام گرفت ١٣٣٢مرداد ماه  ١٨آخرین دور مذاکرات شاه با روزولت در . بار با شاه نیز مالقات کرد

قرار شد . ما در کلیۀ مسائل اساسی ، روش کار و تاکتیک عملیات توافق کردیم... «:مالقات در خاطرات خود می نویسد

فرامین عزل مصدق و نخست وزیری فضل اهللا زاھدی نوشته شود و شاه روز بعد آن را امضاء کند و ھمراه با ملکه ثریا 

برنامۀ بعدی جاسوس سیا فراھم آوردن تظاھرات » ...در انتظار نتیجه کار بماند به سواحل دریای خزر پرواز کند و

شعبان . مقدمات این تظاھرات قبال توسط برادران رشیدیان فراھم شده بود. خیابانی بر ضد دکتر مصدق بود

. ه می گرفتند، محمود مسگر و اسماعیل پور رھبری این تظاھرات خیابانی را برعھد)معروف به شعبان بی مخ(جعفری

مرداد سرھنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی در حالی که سه کامیون پر از سرباز او را ھمراھی  ٢۵حوالی نیمه شب 

نقشه این بود که در حین ابالغ، ابتدا مصدق . می کردند به منزل مصدق رفت تا فرمان عزل او را از جانب شاه ابالغ کند

اما نقشۀ . زرا و سرتیپ محمد تقی ریاحی ـ رئیس ستاد ارتش ـ اقدام شودتوقیف شود و سپس نسبت به دستگیری و

سرھنگ ممتاز بالفاصله به نیروھای تحت فرمان خود . کودتا به آن صورت که کودتاچیان برنامه ریزی کردند اجرا نشد

موفق به دستگیری  افسران دیگری نیز که مامور دستگیری سایر وزرا بودند فقط. فرمان دستگیری نصیری را صادر کرد

دکتر حسین فاطمی، مھندس زیرک زاده و مھندس حق شناس شدند که آنھا ھم فردای آن شب پس از اعالم 

شب  ١١مرداد گروھی نظامی ساعت  ٢۵در روز «:سعید فاطمی در این باره می گوید) ٣٣.(شکست کودتا آزاد شدند

بعد ھم او را به ھمراه مھندس زیرک زاده و . ترامی کردندبه خانه مرحوم دکتر فاطمی ریختند و به ایشان خیلی بی اح

مھندس حق شناس دستگیر کردند، قرار بود اینھا را اعدام کنند که خوشبختانه دکتر مصدق خبردار شد و به موقع 

در آن روز شادروان دکتر فاطمی به مرحوم مصدق .»و شاه فرار کرد  مرداد شکست خورد ٢۵اقدام کردند و کودتا روز 

پیشنھاد کرده بود که او را وزیر دفاع کند تا او با تمام قدرت مخالفین قسم خورده نھضت ملی ایران را به سزای 

دکتر مصدق گفته بود برطبق چه قانونی؟ دکتر فاطمی جواب داده بود با قانون انقالب و برای نجات . اعمالشان برساند

ا وزیر دادگستری ، رئیس دیوان عالی کشور و چند تن از روحانیون ملت ایران که مرحوم مصدق پاسخ داده بود این کار ر

قم و کسانی که مورد احترام مردم ھستند باید انجام دھند و قوانین را به گونه ای شکل دھند که بر اساس آن بتوان 

و تا آن وقت شادروان دکتر فاطمی گفته بود این مسیر طوالنی است ... مخالفین نھضت ملی را مورد تعقیب قرار داد

وقتی خبر شکست کودتا توسط رادیو به شاه رسید وحشت زده ھمراه با ھمسرش به ) ٣۴(»... ریشه ما را کنده اند

فکر افتادند که برای گریز از دستگیری و محاکمه به خارج از ایران بگریزند که به طرف بغداد پرواز می کنند و از آنجا به رم 
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تمام سفیران ایران خواست تا نه تنھا به استقبال شاه که از کشور گریخته نروند بلکه  در این زمان فاطمی از. می روند

  )٣۵. (او را به کشور بازگردانند

   

  

  ٣٢مرداد  ٢٨کودتای 

ھمچنان به فعالیت ھای  ١٣٣٢مرداد  ٢۵عوامل جاسوسی دو کشور انگلیس و امریکا حتی پس از شکست کودتا در 

دکتر مصدق ادامه دادند پس از آن که روزولت خبر شکست کودتای نظامی و  خود برای سرنگون ساختن حکومت

روز بعد از . دستگیری سرھنگ نصیری را از رادیو شنیدند بی درنگ دست به کار بررسی و اجرای طرح کودتای دوم شد

ردۀ فرمانھای با ھمکاری طرفدران زاھدی دست به توزیع گست» ۶.آی . ام«پرواز شاه به بغداد عوامل محلی سیا و 

. قالبی شاه که توسط روزولت پر شده بود و حاکی از انتصاب زاھدی به جای مصدق به عنوان نخست وزیر بودند، زدند

برنامه دیگر کودتاگران تجھیز چاقوکشان و اوباشان برای حمله به ادارات دولتی و تخریب و غارت روزنامه ھای ملی و 

صبح گروھی دیگر از مزدوران سازمان داده شده ھمراه جمعی از  ٩ود ساعت حد. ایجاد ترس و وحشت میان مردم بود

گروھبانھا و پاسبانان که برخی لباس غیر نظامی پوشیده بودند در میدان بھارستان به طرفداری از شاه شعار می 

  )٣۶. (دادند

   

  

مزدوران ، غارتگران و صدھا تن مردم بی خبر که در حرکت بودند از ساعت دو حمله اولین دسته تانکھا که به دنبال آنھا 

طولی نکشید که خیابانھای اطراف خانه مصدق تبدیل به . و نیم بعد از ظھر به خانۀ نخست وزیر قانونی آغاز گردید

خست وزیر تثبیت کرد و ھمان روز زاھدی موقعیت خود را به عنوان ن. صحنۀ نبرد خونین بین مخالفان و مھاجمان گردید

دکتر . دکتر فاطمی و برخی از تندروھای جبھه ملی مخفی شدند) ٣٧.(دو روز بعد مصدق و ھمراھانش دستگیر شدند

به خاطر تندرویھای روز ھای اخیر در تالش برای مخفی ساختن خود . فاطمی که یکی از مخالفان سرسخت شاه بود

 ١٣٣٢پس از کودتا در مخفیگاه به سر می برد تا این که در ششم اسفند وی تقریبا ھفت ماه . در نقطۀ امنی برآمد

در ھمان روز پس از دستگیری ، مقامات شھربانی و فرمانداری نظامی . توسط مامورین فرمانداری نظامی دستگیر شد

گرفتند که با با جمع آوری گروھی از چاقوکشان به رھبری شعبان بی مخ در برابر پلکان شھربانی کشور تصمیم بر آن 

صحنه سازی خاصی به وی حمله کرده و با ضربات چاقو او را به قتل برسانند تا در افکار عمومی چنین وانمود کنند این 

خشم عمومی مردم بود که چنین شد پس به محض اینکه دکتر فاطمی را از پلکان شھربانی پایین آوردند بطور 

ی با فریاد چاقوھای برھنه به سمت دکتر فاطمی حمله بردند در ھمین غافلگیرانه ده، دوازده تن از چاقوکشان دولت

صحنه بود که خواھر دکتر فاطمی که زنی به تمام معنا شجاع و شیردل بود خود را بر روی برادر انداخته تا مانع از این 

چاقو شد که مدتھا  شود که ضربه ھای چاقو به بدن معلول دکتر فاطمی اصابت کند و خود او مورد اصابت چندین ضربه

در نھایت دکتر فاطمی به حکم ناجوانمردانه دادگاه بدوی و تجدید نظر نظامی به چھار بار اعدام ) ٣٨.(بستری بود

  . محکوم شد
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۵ 
 

  :ھا نوشت پی

  ١۴۶ـ افراسیابی ، پیشین،ص٢۴

  .٧٢ـ حکیمی، پیشین، ص٢۵

  .١٨١ـ افراسیابی، پیشین، ص٢۶

  .۵٨١نشر نامک، ص: ، تھران١ست، جـ محمد علی سفری، قلم و سیا٢٧

  .٧۶ـ ٧٧ـ حکیمی، ص٢٨

  ١٣٢شیفته، پیشین، ص  ـ٢٩

  ٢٢ـ حکیمی، پیشین، ص٣٠

  .٢۶۴ـ شیفته، پیشین، ص٣١

  .١۶٨ـ سپھر ذبیح، ایران در دوران مصدق، ص٣٢

  .٨٨ـ ٩٠ـ حکیمی، پیشین٣٣

: ید دکتر سید حسین فاطمی، تھرانفرازھایی از زندگی شھ: ـ لطف اهللا میثمی، با چشمی گریان، تقدیم به عشق٣۴

  .١٢٣ـ ١٢٩، ص١٣٨۶انتشارات صمدیه، 

  .٩٢ـ حکیمی، پیشین، ص٣۵

  .٩٧ـ ٩۶ـ ھمان، ص٣۶

  .١٠٠ـ ١٠۶ـ ھمان، ص٣٧

  .٣٧٧ـ ٣٧٨ـ شیفته، پیشین، ص٣٨

  


