
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 دکتر فاطمی در اسارت کودتاچيان 
 پس از ترور نوسط فدائيان اسالم فاطمی دکتر                                                                      

         
 

    روز شهادت دکتر حسين فاطمی           سالنوزده آبان
 

يران             سردار بزرگ نهضت ملی و ضد استعماری ا  
 
 

اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده بايد  از آن "   
   کسی که اول اين پيشنهاد را نمود سپاسگزاری کرد و آن کس شهيد راه وطن

   ." دکتر حسين فاطمی است 
" دکتر مصدق"  

     
سه خورشيدی دکتر حسين فاطمی روزنامه نگار   سحرگاه روز چهارشنبه نوزده آبانماه يکهزار و سيصد و سی و 

الی ح در ،پيشوای نهضت ملی و ضد استعماری ايرانمصدق  خارجه دولت ملی دکترو وزير اموآزاد يخواه ومبارز 
 زرهی به جوخه اعدام 2 در ميدان تير لشگر" بريتانيای کبير"دولتمردان  برای جلب رضايت  سخت بيمار بود که 

                                                                                                                             .سپرده شد
      دکتر فاطمی مبارزی بود نستوه که به آزادی ايمان داشت ، مبارزی بود عليه استعمار و استعمارگران که هرگونه 

                                                                                             . تسلط امپرياليسم را محکوم می کرد 
و حاکميت خود با هر دولت خارجی که بخواهد در امور ايران           ما برای حفظ و استقاللملت :  "  دکتر فاطمی می گفت 

د نمی تواند  سر سازش  داشته باشد و با هرنوع استعماری  بهر رنگ و عنوان و    مداخله نماي                                      
     دیا نامی  خواه سياه خواه  سرخ مبارزه می کند و در اين مبارزه  جز کوتاه ساختن دست اي                                       

ما تصميم گرفته ايم در خانه  . ايران  هيچ غرضی  و قصدی ندارد  اجنبی  در امور داخلی                                    
برای ايرانی.  خودمان آزاد و از هر تعدی و تجاوز و د خالت بيگانه  ايمن و راحت باشيم                                  

1_ ."د آمريکائی  نمی گذاريسی وروسی و انگلهر خارجی خارجی است وفرقی بين استعمار                                    
ن خون آشامی چون خلخالی ، ری شهری ،گيالنی جالدا ،  سلف  آزمودهتيپر س خطاب به دکتر فاطمیپيش از اعدام 

:چنين گفت ... و   
من . آقای آزموده ، مرگ حق است و من از مرگ ابائی ندارم  آن هم چنين مرگ پرافتخاری "                              

   و درس عبرت بگيرد و با خون خود از آزادی  می ميرم که نسل جوان ايران از مرگ من                                          
 . من درهای سفارت. کنند  وطنش دفاع کند و نگذارد جاسوسان اجنبی بر اين کشور حکومت                                         

               ." انگليس را بستم غافل از اينکه تا دربار هست انگلستان نيازی به سفارت ندارد                                         
       

 خاطرات سر دنيس رايت  کاردار سفارت انگليس  در کتاب جانباخته راه آزادی و سربلندی ايران  ،  اينصدق گفتار
     :ن می نويسد   در خاطرات  خود چنيیايران است  و

 
اعدام دکتر فاطمی وزير خارجه دکترمصدق بمن آرامش داد زيرا ديگر کسی جرأت "                                  

"چهره سياست امپراتوری انگليس بزند نان خشم آلود پنجه برچ  نخواهد کرد                                
توانست خشنودی دولت فخيمه بريتانيا را فراهم نمايد و با "  اسالم پناهپادشاه"،        با توشيح حکم اعدام دکتر فاطمی  

 
 



 
 
 

 سياه  روز کشور ما را به چنين ،وابستگی سياسی و اختناق در ايران و اعدام و زندانی نمود ن صدها مبارز راه آزادی
                                                                                . که امروزه همه شاهد آنيم کشاندب انگيزی  فاجعهو

                                
اد ملی کردن صنعت نفت کينه و دشمنی دولتمردان انگلستان را عليه خود برانگيخت تا آنجا هدکتر فاطمی با پيشن      

مغز شوئی شده بود  ، قرار گرفت و سخت مجروح که هدف تير پسرک نو جوانی  که از سوی گروهک فدائيان اسالم 
مسئوليت قطع روابط سياسی با دولت انگلستان را به عهده گرفت و در در زمان تصدی وزارت امور خارجه    . گرديد

عرض بيست و چهار ساعت در های سفارت و کنسولگری های انگلستان رابست و اعضای سفارت را از ايران 
تا جائی ام ضد استعماری خود کينه و خشم سياستمد اران  انگليسی را عليه خود چند برابرنمود اخراج نمود  با اين اقد

 خوش جهتپر افتخار دکتر فاطمی به هراس افتاده و  که جيره خواران بيگانه هنوز  که هنوز است از شنيدن نام 
                                                       . خود هر نوع پيراه  و انگی را به او می چسبانند انرقصی پيش ارباب

      در شب کودتای نافرجام بيست  و پنج امرداد ، توسط سربازان گارد شاهنشاهی به نحو اهانت آميزی بازداشت و 
همان روز   متينگی که بعد از ظهرو دردای آن شب از اسارت آزاد ربه کاخ سعدآباد برده شد ولی باشکست کودتا ف

توطئه های   ازروی  ميدان بهارستان برگزار گرديد شرکت نمود و طی سخنرانی هيجان انگيزو تاريخی خود پردهدر 
                            .بيگانگان و عوامل داخليشان برداشت و دشمنان ايران و ايرانی را بيش از پيش به مردم  شناساند

 دکتر فاطمی به زندگی مخفی رو آورد ولی در ششم اسفندماه  همان سال       پس از کودتای ننگين بيست و هشت امرداد
 نخست به کاخ شاه  و سپس به گرديد محل مخفی  وی شناسائی شد  و توسط سرگرد مولوی مامور فرماندار نظامی دستگير

بانی  در حالی که  خروج از ساختمان شهرضمن.دفتر سرتيپ تيمور بختيار واقع در ساختمان شهربانی کل کشور برده شد 
 مورد هجوم اوباش و چاقوکشان حکومتی  ! در اجرای فرمان، قرار داشت فرمانداری نظامی  مسلحدر محاصره ماموران

 با شتاب  بود قرار گرفت ولی خواهر آن شهيد بزرگوار که از دستگيری برادرش آگاهی يافتهردگی شعبان بی مخکبه سر
ادرش  با شهامت کم نظير خود را به روی بر ن هجوم اوباش جيره خوار درباریدا دي بو به جلوی شهربانی رسانيده راخود

 نظيراين شيرزن دالور موجب گرديد تا اوباشان حکومتی تنها موفق به  فداکاری کم .مانع ضربات بيشتری شدانداخت و 
دام ،  با بدنی مجروح  و در  تا زمان اجرای حکم اعايرانزمين شهيد راه آزادی آن.مجروح کردن دکتر فاطمی بشوند 

       شديد ناشی زندان بسر برد و در تمام اين مدت به رغم جسم بيمارودرد هایرشرايط سخت و توان فرسا ، نه ماه تمام د
.                             روحيه بسيار قوی و تسليم ناپذيری داشت، حکومتیاز زخمهای بجا مانده از دشنه چاقوکشان 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 زندان و شکنجه  در برابر وافکنده اند       راد مردانی  که در روزهای سياه ، پنجه در پنجه ديو استبداد و ارتجاع 
  را بياد می آورندايرانزمين تاريخ  مرد فاطمی آن دالور دکترهموارهايمان تزلزل  ناپذيرشان بسيار ناچيز بوده است 

 از آخرين رمق پايان عمر در لحظات وران و پيشوای بزرگ آن ترجيح داد به نهضت ملی اي که مرگ را بر خيانت 
                                                                                  :حيات خود کمک گرفت و از ته دل فرياد برآورد 

 
 پاينده ايران           زنده باد مصدق  
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