
 
 
 
 

يين بزرگداشت دکتر حسين فاطمیآ  
 

امروز ساعت پنج پس از نيمروز، برابر با سنت همه ساله، نمايندگان سازمانهای جبهه ملی      

ايران و گروهی از از هموندان و هواداران برای گراميداشت شهيد دکتر سيد حسين فاطمی، 

وزير خارجه دولت جبهه ملی دکتر محمد مصدق، برسر مزار ايشان معاون نخست وزير و 

.ومزار خواهر فداکارشان حاضر شدند و آرامگاه آين دو بزگوار را گلباران کردند  

در اين مراسم، آقای دکتر حسين موسويان به شرح زندگی، فعاليتها و شهادت دردناک ايشان     

سپس آقای حسين شاه حسينی سخنی چند درباره شخصيت . ، پرداختند1333آبان  19در بامداد 

مراسم . دکتر فاطمی و فداکاری های ايشان و ايمان لرزش ناپذير فاطمی به مصدق ايراد کردند

. پايان يافت" ای ايران"با خواندن سرود ملی   

 
 دفتر مردمداری جبهه ملی ايران

 
  1386 آبان 18 -تهران 

  
 گزارشي از مراسم بزرگداشت شهيد دآتر حسين فاطمي

1384 آبان 19شنبه،  پنج  
 

 مراسم گراميداشت سالروز شهادت دآتر سيد حسين فاطمي توسط جبهه ملي ايران در مسجد 19/8/84عصر پنج شنبه : ادوار نيوز 

. فخرالدوله تهران برگزار شد   

 حسن يوسفي  ، دآتر ورجاوند ، داوود هرميداس باوند ،مهندس عزت اهللا سحابي : در اين مراسم چهره هاي سياسي از جمله 

. حضور داشتند ...  خسرو سيف و مهندس حسين عزت زاده و  اشكوري ،  

در ابتداي اين مراسم مهندس حسين عزت زاده با گراميداشت ياد و خاطره شهيد دآتر فاطمي وزير امور خارجه در دولت ملي دآتر 

. مصدق ، به ايراد سخن پرداخت   

او در بخشي . اديب برومند نيز در اين مراسم با ذآر خاطراتي از دآتر فاطمي نسبت به برگزاري چنين مراسمي ابراز خشنودي نمود 

آساني آه تاريخ را تحريف مي آنند بايد بدانند آه سرانجام روزي تاريخ چهره هاي ملي و پرافتخار را به نسل : از سخنان خود گفت 

. آينده مي شناساند   

دآتر فاطمي را : او در ابتداي سخنان خود گفت . ديگر سخنران اين مراسم آقاي شاه حسيني از اعضاي برجسته جبهه ملي ايران بود 

مكاتبات دآتر فاطمي در زماني آه زير . او تربيت شده و شاگرد مكتب دآتر مصدق بود . نبايد با ديگر شهيدان راه آزادي قياس آرد 

. ه نشان از استقامت و شجاعت او دارد به طوريكه در آن زمان بار نهضت ملي ايران به دوش وي بوده است شكنجه و تحت فشار بود

 

 سالگي مورد غبطه ي 32دآتر فاطمي در سن : شاه حسيني با اشاره به توانايي دآتر فاطمي در حرفه ي روزنامه نگاري افزود 

او نسبت مي دادند اما او با متانت در راه هدف دآتر مصدق آه همانا استقالل روزنامه نگاران آن زمان بود و اتهامات زيادي را به 

. ايران و حاآميت ملي بود ايستادگي آرد   

 معاضدت و ايران دوستي براي نيل به حاآميت ملي و استقالل ايران دانست و  همياري ، او در ادامه پيام شهيد فاطمي را همكاري ، 

. سياست ايران دوستي مهم بود براي دآتر فاطمي تنها : گفت   

 اسفند دآتر فاطمي در ديداري آه با شاه داشته 19پس از :  او گفت  در ادامه شاه حسيني به ذآر خاطره اي از شهيد فاطمي پرداخت ،

ستيد  تير شما با توطئه انگلستان مي خوا30شما در ترور دآتر مصدق نقش داشته ايد و : است با شجاعت خطاب به او مي گويد 



.  آه موفق نشديد ولي هنوز عبرت نگرفته ايد و سرنوشت شما همان سرنوشت فاروق خواهد بود  دآتر مصدق را برآنار آنيد  

شهيد فاطمي پس از ترورش توسط عوامل فداييان اسالم وقتي در : او ضمن بيان خاطره اي ديگر از دآتر حسين فاطمي گفت 

. رفقاي شما به ما آم لطفي آردند: ار او مي آيد به ايشان مي گويد  آيت اهللا آاشاني به ديد بيمارستان ،  

در پايان اين مراسم آخرين نامه شهيد دآتر حسين فاطمي قرائت شد و پس از آن با سر دادن سرود اي ايران توسط حضار جلسه 

. خاتمه يافت   

 

 

 زرگداشت دکتر حسين فاطمیب
 

 آبان به مناسبت پنجاه و چهارمين ١٩جمعی از اعضای شورای مرکزی و نمايندگان سازمانهای جبهه ملی ايران عصر روز يکشنبه 

. آرامگاه او، يادش را گرامی داشتندسالروز جان باختن دکتر حسين فاطمی وزير امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق، با حضور بر  

" از سازمان مهندسان جبهه ملی ايران"به گزارش دفتر مردمداری جبهه ی ملی ايران، در اين مراسم مهندس اشکان رضوی 

ر و سپس حاضرين با ادای احترام به مزار دکت. سخنانی را پيرامون تاريخچه مبارزاتی شهيد فاطمی و همچنين مسائل روز بيان داشت

.فاطمی و خواهر فداکارش مراسم را به پايان رساندند  

اديب برومند، بانو دکتر اردالن،بانو مهشيد افشار، مهندس مرتضی بديعی، جمال درودی، دکتر حسين موسويان، مهندس کورش 

ی ملی و زعيم، دکتر خسرو سعيدی،حسين شاه حسينی، اصغر فنی پور،بانو پريچهر مبشری، از اعضای شورای مرکزی جبهه 

همچنين يوسف صحفی،بانو فرشته خاکی پور،مهندس مجيد ضيايی،بانو فريبا درودی،بانو ژيال سربازی،دکتر فاطمه رحمانی، مهندس 

حميد رضا خادم و تنی چند از جوانان و عالقمندان به جبهه ملی ايران را نام برد عده ای از اعضا و دوستداران جبهه می ملی در اين 

.تندمراسم حضور داش  

 

: آقای اشکان رضوی در سخنرانی خود در اين مراسم از جمله گفت  

حوادثی که در طول تاريخ برخی ملتها بويژه ملل تحت استعمار و استبداد رخ می دهد گاه با گذر زمان خيلی زود به بوته ی فراموشی 

ز دست ديکتاتور و مستبدی ميگيرند و به دست سپرده می شود و بويژه آن هنگام که ملتی اسير استبداد، سرنوشت کشور خويش را ا

مستبدی ديگر می سپارند و ناگزير از آن که اين قانون نانوشته ای است که با گذشت زمان وضعيت هر کشور استبداد زده ای که 

.اهد پيمودحاکمانش منتخب مردم و بازتاب خواستهای حقيقی آنان نباشند رو به زوال خواهد گذاشت و روز به روز راه نشيب خو  

مردم اسير دست استبداد غافل از آن که چيزی که ايشان را دچار اين وضعيت نابهنجار و اين فالکت و سيه روزی روز افزون نموده 

است نفس استبداد است نه نوع آن، آرزوی رسيدن به گذشته را در سر می پرورانند و نسلهای نو بدون آن که بدانند نياکانشان به 

مبارزه با رژيم ديکتاتور گذشته رو آوردند زير بمباران تبليغاتی برخی ناآگاهان و يا غرض ورزان به محاکمه ی راستی چرا به 

 مادران و پدران خود روی می آورند که چرا؟ 

 آيا همان وضعيت گذشته بهتر نبود؟

د پاسخی روشن برای اين ترديد فرزندان و در اين بين در اکثر موارد روشن فکران و حتا کسانی که خود در آن مبارزات شرکت داشتن

.و نسل پس از خويش ندارند  

اما در اين بين هستند رويدادهايی که آن چنان بر تارک پيشينه ی مبارزاتی ملتی تحت ستم می درخشند که با اندکی ژرف نگری در 

ستی از شرايط تاريخی ندارند و يا آگاهانه آنها می توان حقيقت را برای همه و بويژه نسل جوان روشن کرد و به آنها که يا درک در

". نمی توان همه چيز را در گذر زمان از حافظه ی تاريخی يک ملت زدود"به خاطر منافعشان آنها را ناديده می انگارند نشان داد که 

 

 

 مرداد ٢٨ راستی ننگين يکی از بارزترين اين حوادث دهشتناک در تاريخ معاصر ما کودتای به: وی در ادامه ی سخنرانی خود افزود



. و پيامدهای شوم آن است١٣٣٢سال  

دستگيری، تبعيد و اعدام بزرگترين آزاديخواهان تاريخ معاصر ايران و مبارزانی که به اثبات تاريخ به جرات می توان گفت از کم 

و برآمده از متن آنها و بازتاب دهنده ی شمار افرادی بودند که در تاريخ استبدادزده و استعمارزده ملت ايران، نماينده ی راستين ملت 

    .خواستهای آنها بودند

 

 رادمردی که تاريخ معاصر ما چون اويی ١٣٣٣ آبان ماه ١٩در سحر گاه : وی در مورد معرفی دکتر فاطمی و مبارزات او چنين گفت

اژدی مرگ بابک را در اذهان ايرانيان زنده را کمتر سراغ دارد با بدنی تب دار و بيمار به جوخه اعدام شب پرستان سپرده شد تا تر

کرده و ايرانيان را يادآور شود که آزمندی انيران و دشمنان را پايانی نيست و نخواهد بود و اين خاک، زنده به خون فرزندان رشيد 

.ايرانزمين است و بس  

لت ايران اورا به همين خاطر برگزيده بود وفادار و او که تا آخرين لحظه ی زندگی شرافتمندانه اش به راستی به همان آرمانهايی که م

.و پايبند بود با فرياد زنده باد مصدق، و پاينده ايران، زنده بودن جاودانی نهضت ملی ايران را تا هميشه تاريخ فرياد زد  

منی را که پيش از آن در در حاليکه قلب پاک دکتر فاطمی آماجگاه گلوله هايی قرار می گرفت که کار نيمه کاره ارتجاع سياه و اهري

. ترور او ناکام مانده بود به پايان می رسانيد  

ديکتاتوری وقت ايران که هرگاه اوضاع را نامساعد می ديد فرار را بر قرار ترجيح می داد و با خيالی آسوده بر فرش سرخی که 

يها زير پايش گسترده بودند گام نهاد و اوضاع به جالدانش باهمکاری روباه پير انگليس و استعمارنو امريکا، از خون پاک دکتر فاطم

ظاهر امنی که با زندانی کردن و تبعيد آزاديخواهان فراهم شده بود زمينه را برای يکه تازی استبداد بيدادگری دوباره در اين سرزمين 

.اهورايی بيش از پيش فراهم ساخت  

وچکترين سپاسی دانست که يک ملت می تواند در برابر فداکاريها سخنر ان يادآوری و بزرگداشت انسانهايی بزرگ چون فاطمی را ک

.و از خودگذشتگيهای آنها ابراز دارد  

پدرش آيت اله سيد علی سيف العلما . دکتر حسين فاطمی که در خانواده ای از عالمان دينی شهر نايين ديده به جهان گشود: وی گفت

دايی را نزد پدر و ساير افراد خانواده فرا گرفت سپس برای گرفتن ديپلم راهی تحصيالت ابت. و مادرش دختر حجت االسالم خادم بود

پس از آن برای تکميل تحصيالت . اصفهان شد و در آن شهر همزمان با تحصيل، اقدام به انتشار مقاالتی در روزنامه باختر نمود

 روزنامه باختر امروز را در تهران منتشر ١٣٢٨ال در نيمه نخست س.  به ايران بازگشت١٣٢٧روانه اروپا شد و در نيمه اول آبان 

 جبهه ملی ايران به پيشنهاد وی با حضور بيست و دو نفر از سرشناس ترين مبارزان ملی آن زمان به رهبری ١٣٢٨کرد و در اسفند 

.زنده ياد پيشوا دکتر مصدق تشکيل گرديد  

 ای پی گير و خستگی ناپذير با استعمارگران و عوامل داخلی آنان پس از آن دکتر فاطمی و همراهانش با تالش روزافزون به مبارزه

.پرداختند  

:او فرياد برمی آورد که  

ما . ما صاحب اين خانه هستيم. ايران را به دست خويشتن اداره کنيم! توده ی روشنفکر و باهوش! طبقه درس خوانده و فهيم ايران"

يم که هر نااليق پست و هر کوچه گرد بی فکر و کم شعور نتواند حاکم بر مقدرات بايد آن توانايی و شخصيت ذاتی را از خود بروز ده

."اين مملکت شود  

. "و شگفتا که روشنفکران ايران برای اين سخنان ميهن پرستانه و روشنگر هيچگاه گوش شنوايی نداشته اند  

 و پارلمانی وی مشغول به کار شد و پس از آن با آغاز نخست وزيری دکتر مصدق، دکتر فاطمی به عنوان معاون سياسی: وی افزود

به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شورای ملی برگزيده و در آخرين ماموريت خود نيز عهده دار وزارت امور خارجه در کابينه 

.دکتر مصدق بود  

 مصدق، دکتر فاطمی توسط گارد  به دنبال کودتای عوامل آمريکا عليه حکومت ملی و قانونی دکتر١٣٣٢ مرداد ٢۵در نيمه شب 

و بامدادان همان روز و در پی شکست کودتا و فرار محمدرضا پهلوی . شاهنشاهی دستگير و محبوس گشت و مورد آزار واقع گرديد

از رامسر به بغداد، آزاد گرديد و همان روز نيز با حضور در کاخ سعدآباد به الک و مهر کاخهای سلطنتی پرداخت و در سرمقاله 



ماهيت وابسته و پوشالی دربار " خائنی که می خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد" مرداد با عنوان ٢۶" باختر امروز"

.را افشا نمود  

 اسفند همان سال توسط سرگرد مولوی با ٢٢ مدتی مخفی گشت ولی سرانجام در ١٣٣٢ مرداد ٢٨دکتر فاطمی در پی کودتای 

رژيم شاه برای تقدير از نامبردگان در همان روز مولوی را به پاداش اين مزدوری .  جليلوند دستگير شداستفاده از اطالعات سروان

.به درجه سرهنگی و جليلوند را به درجه سرگردی ارتقا داد  

بی مخ و پس از دستگيری دکتر فاطمی عوامل سرکوب رژيم شاه برآن شدند تا به هنگام انتقال او از شهربانی وی را به دست شعبان 

.جمعی از اوباش او به قتل برسانند ولی اين نقشه با فداکاری خواهر شجاع دکتر فاطمی که خود را سپر برادر نموده بود ناکام ماند  

پس از آن واقعه دکتر فاطمی به بيمارستان منتقل و در شرايطی که از آثار ضربات کاردها و خنجرهای وارده شب پرستان رنج می 

 هيچگاه نتوانسته بود سالمت ٣٠ بهمن ٢۶اينکه پس از سوء قصد نافرجام و کور مهدی عبدخدايی در تاريخ برد و مضاف بر 

. جسمی کامل خود را بازيابد در وضعيتی بسيار بحرانی قرار گرفت  

بيرحمانه  مشاهده می شود به دستور محمدرضا شاه بازجويی و در بيدادگاه فرمايشی و سری به ٣٣ تير ١٩آن چنان که در سند 

.ترين شيوه محاکمه و محکوم به اعدام گرديد  

 دکتر فاطمی با پيکری تبدار و بيمار آماج گلوله دژخيمان گشت تا عبرتی باشد برای تمام کسانی که به ٣٣ آبان ١٩و در سپيده دم 

 بدست آوردن آزادی متوقف ولی زهی خيال باطل که مبارزه برای. خود جرات می دهند در برابر استعمار و مزدوران او بايستند

نگرديد و مبارزان از پای ننشستند و تا گيتی به پاست رهپويان آزادی ميهن نيز دست از جان شسته انديشه ای جز رهايی ميهن و 

.ملت نخواهند داشت  


