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  يادداشت
 

 از خاطرات خود دربارة اي هايش گوشه دكترفاطمي طي دوران شش ماهة اختفا، در يادداشت
و تجربياتش در دولت ملّي مصدق را رويدادهاي نهضت ملّي و جنبش ملّي كردن صنعت نفت 

به رشتة تحرير در آورد كه در روز دستگيري به وسيلة مأمورين فرمانداري نظامي تهران، ضبط 
هاي ضبط شده، فقط اين قسمت از   از ميان اوراق و نوشته1357پس از انقالب سال . شد

 و به وسيلة دوستدارانش اش در دادگاه نظامي، به دست آمد، هاي وي و اليحة دفاعيه يادداشت
رغم كوششهاي ديگران،  از سرنوشت بقية يادداشتها، علي. در اختيار خانوادة فاطمي قرار گرفت

نگارندة اين سطور از . به ويژه سرهنگ غالمرضا نجاتي، تاكنون جاي پايي ديده نشده است
اري، در نيمة قول زنده ياد منوچهر مسعودي، به خاطر دارد كه وقتي وي هنگام سربازي اجب

دوم دهة چهل شمسي، با درجه ستوان دومي وظيفه، به علّت داشتن تحصيالت حقوقي، در 
هاي راكد و مختومه بوده، از  دادرسي ارتش به كار گماشته شد، شاهد سوزاندن برخي پرونده

  . *جمله، اوراقي شامل اسناد و عكسهايي در پروندة دكترفاطمي
اه تهران اين اسناد را در اختيار سرهنگ غالمرضا دكترسعيد فاطمي استاد دانشگ

بهرام افراسيابي . منتشر شد» ...جنبش ملّي شدن صنعت نفت«نجاتي قرارداد كه در كتاب 
يادداشتهاي مخفيگاه را به طور كامل، » خاطرات و مبارزات دكترحسين فاطمي«نيز قبالً در 

ة رويدادهاي مربوط به هر متن نگاري و يادداشتهاي مفيد دربار فصل به فصل با حاشيه
 از آهللا زنجاني  دكترفاطمي به آيتچنين متن مدافعات و بيست نامة و هممنتشر كرده است 

  .اهللا در اختيار ايشان گذاشته بود منتشر كرده است كه شخص آيترا زندان 
هاي  در تهيه و تجميع اين يادنامه ـ مقدمه، گاهشمار، و يادداشتها، نوشته

نامه و مبارزات سياسي  زندگي«ـ عالوه بر دو اثر فوق، از كتاب ... ، اسناد،دكترفاطمي
 و همكار نزديك باختر امروزسردبير (تأليف و تصنيف نصراهللا شيفته » ...دكترحسين فاطمي
سال يادنامة دكترحسين فاطمي به مناسبت چهل و يكمين «، و )مطبوعاتي فاطمي

 كه دكترسعيد فاطمي با كوشش محمد تركمانبه اي از اسناد،  حاوي مجموعه» شهادت
 و اند، با سپاس از نويسندگان فرستادهشان  از نيوجرسي محل اقامت فعليمحبت هميشگي 

دكترسعيد فاطمي از دوران جواني از . ايم بهره گرفتهاز اين چهار كتاب،  هر يك ويراستاران
هاي بعد از كودتا، با تحمل   بوده و در سالهمراهان مصدق و مبارزان وفادار نهضت ملّي
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 و 1329با تجديد فعاليت جبهه ملّي در سال زندان و مدتي اخراج از دانشگاه، و باالخره 
ناگفته . تالش وافر كرده استنهضت ملّي راه اين جبهه در عضويت در شوراي رهبري 

 پس از اي از خاطرات پربار خود را دربارة بازداشت حسين فاطمي نماند كه ايشان گوشه
خانم  بخش مادر مبارزشان زنده ياد سلطنت  در اصفهان و تالش مؤثر و نتيجه1320شهريور 

 كه با قدرداني و تشكّر، تحت اند ج در اين يادنامه، نوشتهفاطمي را در نجات برادر براي در
  . در مطلع اين مجموعه درج شده است» يك خاطره از دكترحسين فاطمي«عنوان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
منوچهر مسعودي وكيل دادگستري، عضو سازمان دانشجويان جبهه ملّي دوم و سوم * 

  به اتهام همكاري، ـ مشاور حقوقي1360و عضو حزب ملّت ايران را پس از خرداد ) 1344ـ1340(
اسالمي بازداشت و در زندان   ـ در رژيم جمهوريصدر، ي ابوالحسن بنيدر دفتر رياست جمهور

اي، با تمهيد قبلي دشمنانش، به   چند لحظهفوري و سرسريِ» دادرسي«ع، پس از يك اوين، بالدفا
، ويزة مصدق، آزاديبه . ك. ربراي تفضيل بيشتر درباره سند سوزي در دادرسي ارتش. قتل رساندند

» حتّي با مرگ نيز حق مصدق ادا نشد«، مقدمة ويراستار در 1380، تابستان و پاييز 26/27شماره 
  .155 ـ153صص
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  پيشگفتار

  
در  مرداد، دكتر حسين فاطمي، آخرين وزيرخارجة دولت ملّي مصدق را 28پس از كودتاي 

پشت درهاي بستة جلسات سرّي دادگاه نظامي، برخالف اصول و قوانين و نظامات انساني 
  . بشر، بالدفاع، محكوم به اعدام و تيرباران كردند و حقوق

اي از شجاعت   و رجال سياسي نيم قرن اخير، نمونهدكتر فاطمي در ميان روشنفكران
. هاي خود وفادار ماند و تسليم نشد تا آخرين نفس به آرمان. ، ايمان و مقاومت بودو صداقت

 سال زندگي كرد ولي عمري پربار داشت، با درايت زيست و با شجاعت مرد نشان 37فقط 
نشان داد كه زنده ماندن و زندگي . داد كه آزادي گرفتني است و بهاي آن بسيار گران است

كردن به هر شرط و قيمت، شايستة يك مرد آزاده و يك رهبر نيست و آنهايي كه به هنگام 
گذارند، در آينده نيز  زير پا مي» انديشي مصلحت«خطر، وظيفه و مسؤوليت خود را به بهانة 

  . از هيچ چيز دفاع نخواهند كرد
هايي كه تا چند روز، پيش از قتل فاجعه بارش  هاخالص و صداقت اين آزاده را در نام

دوست زمان، كه با كوشش  اهللا حاج سيدرضا زنجاني، مجتهد روشنفكر و وطن براي آيت
عنوان مثال در يكي  به. توان يافت كرد، فرستاده، مي ناپذير براي نجات او تالش مي خستگي

در دادگاه نظامي با ساير ها كه دربارة ضرورت داشتن مشي مشترك دفاع  از اين نامه
    : نويسد متهمين پرونده است چنين مي

ام، زن و بچه و خواهر و  منافع شخصي ما را در نظر نگيرند كه بنده مريضم، چاقو خورده... 
گويند، بلكه آن چيزي را در نظر بگيرند كه ما به خاطر حفظ و حمايت آن  برادرم چه مي

خواهد حيات نهضت   مصلحت مملكت و ملّت را كه مي.ايم جهاد كرده و به اين روز افتاده
... خود را نجات دهد آرمان و آرزوي هزارها و صدها هزار، هموطن خود را بيشتر رعايت كنند

ام ولي آرزو دارم كه  درست است كه من رنج فراوان در اين مدت مرض و قبل از آن كشيده
هرحال در  به. موطنانم صرف شودام نيز در راه نهضت و سعادت ه هاي آخر زندگي نَفَس

توانيم بسياري حقايق را فاش كنيم و داغ باطله بر كنسرسيوم و حاميان او  دادگاه ما مي
) رياحي(راه ديگري هم اين است كه معتدل و ماليم حرف بزنيم و بگذريم، يا مثل ... برزنيم 

قّ زير بار ش. ننداالمر تعيين ك طلب عفو و بخشش كنيم و چند سال زندان براي ما، حسب
    ...آخري بنده هرگز نخواهم رفت

ايم در قدرداني از  در اين يادنامه، با استفاده از منابع فوق و ساير مĤخذ موجود، كوشش كرده
هاي  اي كامل از نوشته يك شخصيت استثنائي نهضت ملّي و در بزرگداشت او مجموعه

او را ) 1333آبان 19ـ 1332 اسفند18(و زندان ) 1332 اسفند 18مرداد ـ 28(دوران اختفا 
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هايي كه دور از امور پرهياهيوي روزمره، در تنهايي مخفيگاه با مرور  نوشته. عرضه كنيم
 ة سرمقال سههاي خشمگينانة پرخاشگريها و تحليلبرخالف و است گذشته نوشته شده 

 مرداد ـ27  تا25پر حادثه و پر شرّ و شور در روزهاي كه ـ باخترامروزمعروف و تاريخي 
رغم رنجهاي دوران اختفا و زندان، و درد و تب ناشي از ضربات مهلك چاقوكشان  علي

  . كودتا، به آرامي، با بردباري، پربار و مستحكم نگاشته شده
اين مجموعه در چهار بخش جداگانه تنظيم شده كه شامل يادداشتهاي مخفيگاه؛ 

اهللا حاج  زرهي به آيت2هايي از زندان لشگر  اي از مخفيگاه به نهضت مقاومت ملّي؛ نامه نامه
آقا رضا زنجاني؛ و مدافعات در دادگاه نظامي، تنظيم شده كه همراه با گاهشماري مختصر، 

هاي او؛ اسناد و مكاتبات  اي از نوشته مركب از وقايع اصلي زندگي كوتاه دكترفاطمي؛ گزيده
باختر امروز هاي  قالة آخرين شمارهاي از سه سرم موجود دادرسي در دوران اسارت؛ و گزيده

  :است
چنان كه آزادگي، علّو  هايي كه معرف شخصيت، كارداني، درايت و انسانيت، هم نوشته

ها و آرزوهاي او، عشق او به آزادي، عشق او به  ها، نگرانيها، تشويش طبع، قدرشناسي، ترس
  . زندگي و قدرتش در برابر قلدري و حقارت ناديان مرگ است

بينم، فاطمي شخصيتي بس پيچده داشت، مستقيم به سوي  ها مي اين نوشتهدر 
رفت و برخالف امثال حسين  هدف كه آزادي و استقالل ايران و عدالت اجتماعي باشد، مي

 آزادي را سنگ بناي .هاي دربار، پاسخي جز برخورد مؤدبانه نداشت مكّي در برابر وسوسه
ني تعيين سرنوشت به دست خود مردم، در پارلمان پيشرفت و دموكراسي و مقاصد ملّي يع

در جهت منويات آن و مبارزه عليه استعمار . شناخت نهضت را مي. دانست منتخب مردم، مي
هاي دكترمصدق را به سوي آرمانهاي ملّي  و راهنمايي. كرد بريتانيا با استحكام حركت مي

  . شمرد غنيمت مي
از فدائيان اسالم و دشمنان نهضت تير طپانچه . انگاشت بينيم موانع را به هيچ مي مي

بستري وعمل جراحي شد، درد داشت، با عصا و . كرد و از ساير معارضان، دشنام دريافت مي
  .عصا زنان به صحنة نبرد بازگشت

گفتند جوان است  برخي مي. بينيم درون جنبش نيز وضع چندان براي او بهتر نبود مي
برخي پافشاريها و جديت او را حمل بر تندروي و . گرفتند يو جوياي نام و او را جدي نم

كردند و گاه در  برخي نيز ابراز عدم اعتماد مي. جستند كردند و از او دوري مي روي مي ه زياد
. ساختند دالن از او يك عنصر نفوذي انگلستان مي هاي فراگير بدخواهان و ساده پچ پچ

كردند و   تخطئه مي، سنّي پائين، در مبارزه و در كارپيشرفتهاي او را به عنوان يك جوان، در
حتّي، پس از كودتا و . تفاوت بودند و در بهترين حالت بي. ورزيدند برخي نيز به آن حسد مي

اش به اعضاي شوراي   نيز در برابر نامهبساماني اوسقوط دولت ملّي، و در به دري و نا
پيشنهادش براي همكاري در انتشار مخفي نهضت مقاومت ملّي و گاليه به حقّش از آنان و 

. كردند باز هم برخي كوشندگان اين جنبش، از برخورد ناهنجار با او پرهيز نميباختر امروز، 
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ترين سخن از طرف آقاي  ماليم«اهللا زنجاني كه در جلسه حضور داشتند،  به قول آيت
  !شود مي» بازرگان گفته

شود، هر چند كه دوستدارانش بر سنگي   نمينزد قليل كساني، با اعدام هم حق او اداء
  :  تير قرار دارد، نوشتند30بابويه كنار آرامگاه شهداي  باالي مزار او كه در ابن

  . »كه زيارتگه رندان جهان خواهد بود/ خواه  بر سر تربت ما چون گذاري همت«
خي نظري، حتّي هشت سال پس از شهادت او در ميان بر اين جو و ذهنيت و كوته

كه پيشنهاد گذاردن تصوير آن زنده  طوري به. خورد رهبران جبهة ملّي دوم هنوز به چشم مي
ياد در سالن اولين كنگرة جبهه كه در تهران پارس، منزل حاج قاسميه تشكيل شد، در 

ترها از جمله دكترسعيد  شوراي مركزي با وتوي متولّيان شورا در برابر اعتراض شديد جوان
كه روز افتتاح كنگره، نوار، پيام   اما در مقابل وقتي .شود ، رد مييوش فروهرفاطمي و دار

به » درود« دكترمصدق از احمدآباد كه نگارنده حامل آن بود رسيد، ايشان سخن خود را با 
با خون خود مبارزات ضد «كه » دكترسيدحسين فاطمي و ساير شهداي راه آزادي«

  . شروع كرده بودند» اند استعماري را آبياري كرده
گويند  اهللا زنجاني در خاطراتي كه در همين يادنامه تجديد چاپ شده است، مي آيت

از بس راجع به ايشان حرفهاي مختلفي شنيده بودم، به «من پيش از سقوط دولت مصدق 
! كنند دكترمصدق پيغام دادم، آن مقدار كه انتظار داريد مردم به دكترفاطمي اعتماد نمي

و سالها بعد در نوشتة ديگري از . »من كمال اعتماد را دارم«: به من پاسخ دادمصدق 
حتّي يك ترك اولي «تبعيدگاه احمدآباد، مصدق تأكيد كرد كه در طول همكاري و مبارزه 

  . از فاطمي نديده است» هم
بينم، فاطمي از ماجراجويي و خودخواهي نفرت داشت،  ها، باز هم مي در اين نوشته

در برابر ناهنجاريها با سلوك . كشور و مسألة آزادي و استقالل، برايش اولويت داشتمنافع 
از اول نهضت و منافع مردم، داشت و در قبال مسائل طر و خودداري قدم برمي

اي بارز  نمونه. گذشت انگاشت و با آرامي از كنار آن مي  شخصي را به هيچ ميهاي دلخواسته
  . توان يافت تهاي دوران اختفا، در انتقاد از حسين مكّي مياز اين برخورد را در يادداش

خواست كه در مقابله با دژخيم  گرفت و مي به همرزمانش، همراهانش خرده مي
  . همگام باشند

  . اميدوار بود كه دادگاه نظامي را صحنة مبارزه كند، ولي آن را سرّي كردند
در تميز از رسالت نهضت ملّي و اميد داشت كه پرونده را به ديوان كشور بفرستند و 

اصالت دولت مصدق دفاع كند، ولي شاه دخالت كرد تا در ديوان كشور به روي او نيز مانند 
  *.تمام قربانيان دادرسي نظامي بسته شود

 مرداد در سه سرمقاله با خشم و پرخاش و تندي، 27 تا 25فاطمي اعدام شد، چون از 
برطبق قوانين جاري شد،  حتّي اگر جرم فرض مي. ستيامري كه جرم ن. حقيقت را گفته بود

» توهين به مقام سلطنت«و يا » تهمت و افتراء«آن روز ايران، در حد جرمي مطبوعاتي يا 
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ه بود و نه جنايت كه حداكثر مجازات آن سه سال حبس تأديبي است و نه اعدام بود، جنح
  . يا حبس ابد يا ده سال حبس

و با شخص محمدرضاشاه پهلوي و ! اسي محفوظ بماندخواست كه قانون اس او مي
دربار او، يعني پايمال كنندگان حقوق ملّت ايران ـ قانون اساسي مشروطيت ـ، تصفيه 

  . بنابر اين استبداد و استعمار كمر به قتل او بستند. حساب شود
قتي جا كه در انتقامجويي و ميل به حفظ و توسعة منافع و قدرت حدي نيست، و از آن

 گيرند و انتقامجويي از در وارد شود، قانون كه سهل است، انسانيت و  گونه اميال پيشي اين
آيا . شوند حقوق بشر، رعايت شؤون انساني و انصاف و شجاعت، از درديگر خارج مي

رداد واقع م28گونه كه در روز  انتقامجويي و كسب قدرت به اتكاي قدرتي بيگانه به همان
  رص و آز، ترس از مردم و جبن و حسد داشت؟  دليلي جز حشد،

  دفتري هدايت متين
1383 

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مرداد، شاه شخصاً با طرح تقاضاي فرجام 28 سالة پس از كودتاي 25در طول دوران ديكتاتوري * 
هيچ يك از محكومان سياسي دادرسي نظامي در ديوان كشور موافقت نكرد جز در يك مورد ) تميز(

در اين مورد هم با ايجاد جو رعب و وحشت مانع رسيدگي مناسب . وندة دكترمصدق بودو آن هم پر
  .    به اين پرونده شد
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  يك خاطره 
  دكترسعيد فاطمي

  
 يادبودها و صدها مقاله از ،ها  خاطره،ها در نيم قرن اخير دربارة دكترحسين فاطمي يادداشت
 شاخدار نوشته شد اما جز دكتر محمدنوع تمجيد و تحسين و يا فحش نامه و دروغهاي 

ـ آور دورة تاريخ ايرانزمين است   نام مردحق هوزير ملّي و مردمي ايران كه ب  نخست ـمصدق
    :  كهچنان منصفانه دربارة او شهادت نداد آن

اگر ملّي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي است كه به ملّت ايران شده بايد از آن كسي سپاسگزاري 
كه در تمام .. .د و آن كس شهيد راه وطن دكترحسين فاطمي استكرل اين پيشنهاد را د كه اوكر

   .رگوار ديده نشدجانب هرگز يك ترك اولي از آن بز مدت همكاري با اين
     دكترمحمد مصدق

و با سرعت برق از راه اصفهان، يزد، كرمان، بندرعباس، تهران را پشت ! رضاشاه قهرمانانه
! ا برقرار ترجيح داد و مردمي را كه بيست سال خود و نظاميان قهرمانشسرگذاشت و فرار ر

 )ذكاءالملك ( با محمدعلي فروغيچاپيده بودند بدست نيروهاي متفقين رها كرد و در وداع
اگر ما بايد برويم تكليف صدها ده و امالك شمال و جنوب ما چه خواهد شد؟ و : گفت

اتهام تحريك مردم مشهد   اعدام دامادش اسدي بهفروغي كه سه چهار سال قبل از آن ناظر
اعليحضرت تشريف ببريد براي امالك هم فكري :  به آرامي گفت،به شورش و انقالب بود

  !خواهد شد ولي بهتر است به صاحبان اصليش باز گردد ـ كه البته نشد
 ساله كه روزنامه 23اما اين مقدمه براي آن بود كه يك خاطره از حسين فاطمي 

زمان فرماندار شيراز  پور فاطمي كه در آن جاي برادرش نصراهللا سيف  را در اصفهان بهباختر
  . واگذار كرده بود بازگو كنم) برادرش(بود و روزنامه را به حسين 

 اميرنصرت اسكندري حاكم اصفهان بود و سرهنگ پاشا 1320بهمن ماه سال 
اخان رئيس كل شهرباني بود و جنايات الدين مختار كه در دورة رض مختاري خواهرزادة ركن

فراموش نشدني مثل قتل سردار اسعد بختياري، فرخي يزدي، دكتر اراني، تيمورتاش، 
حسين فاطمي در . اصفهان را برعهده داشت) شهرباني(نموده بود رياست نظميه ... مدرس

ار كرد كه يادبود شهادت مرحوم مدرس برگز مسجدنو كه مركز شهر اصفهان بود مراسمي به
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صورت يك واقعة تاريخي و كم نظير پس از سقوط ديكتاتور، شهر  بخاطر دارم آن روز به
ها هزار مردم آن شهر در مسجد و خيابانهاي  اصفهان به حالت تعطيل درآمده بود و ده
نظير حسين فاطمي بود  سخنران آن مراسم بي. اطراف به تظاهر عليه رژيم پهلوي پرداختند

) خفه كردن(حمالت را به رضاخان و خانوادة او نمود و چگونگي كشتن كه شديدترين 
كرد و توضيح داد كه رژيم  طور دقيق بررسي مدرس، روحاني روشنفكر و ايراندوست را به

دوستان و آزاديخواهاني را  رضاخان پهلوي چه جنايات غيرانساني مرتكب شده و چه ميهن
 نظير سرهنگ نيرومند، سرهنگ راسخ، سرپاس دوستي به دست دژخيمان خود به جرم ايران

  . مختار و عامل اجرائي آن جنايات، پزشك احمدي انجام داده است
شدن مردم، حسين فاطمي با تني چند از برگزاركنندگان  پس از پايان مراسم و متفرّق

هاي خود رفتند ولي نيمه شب گروه حراميان به خانة عامالن آن مراسم  مراسم به خانه
يي حدود پنجاه نفر را كه در رأس آنها حسين فاطمي بود بازداشت كرده  بردند و عدهيورش 

سرهنگ پاشا مختاري، حسين فاطمي را به بند زندانيان شرور انتقال داد . به زندان انداختند
به (و خانوادة ما خبردار شد كه حسين مورد ضرب و شتم دزدان و چاقوكشان آن بند 

  . ار گرفته استقر) تحريك رئيس شهرباني
چه  مادرم به همراهي تني چند از اعضاي خانوادةما به نظميه و فرمانداري رفتند و آن

وجه آن اقدامات  مقدور بود براي تعويض بند زندان يا آزادي حسين اقدام كردند كه به هيچ
ه نائيني ك اثر نداشت و با وجودي كه رئيس دادگستري آن زمان شادروان سعيدالعلماء جاللي

زادة حسين بود، دستور تعويض زندان حسين را داده بود كمترين توجهي نكرده   ضمناً خاله
با وجود سرماي شديد و برف و . بلكه به شدت عمل پرداختند كه در واقع مردم را بترسانند

باران، مادرم و يكي از برادران او، شادروان سيدمحمد معصومي، دو روز بعد از اين جريان با 
نورد اصفهان به تهران حركت كرديم و هر سه نفر به منزل  هاي شركت گيتي وساتوب
نائيني كه خوشبختانه در قيد حيات هستند رفتيم و روز  زاده خود سيدمحمدرضا جاللي خاله

)  صبح5ساعت (كه شهر تهران در زير برف سنگين در خواب بود  بعد مادرم و من در حالي
و امروزه محل (غي كه در نزديكي كاخ سلطنتي بود به خانة مرحوم ذكاءالملك فرو

گذرد  هنوز پس از شصت و چند سال كه از آن حادثه مي. رفتيم) بيمارستان بزرگي است
كند و  آلود مي خاطرة دردناك و تلخي كه از آن روز به خاطرم مانده چشمهايم را اشگ

نوجواني تا پايان عمر كوتاهش چنين ياد قهرماني آن جاودانه مرد ايرانزمين كه از ابتداي  هم
دارش به جوخة آتش حراميان محمدرضاشاه پهلوي سپرده شد   سالگي كه تن تب35يعني 

  . »هرگز يك ترك اولي از آن بزرگوار ديده نشد«و به قول پيشواي بزرگ ملّت ايران 
بوديم انتظار ايستاده  الوزراء به باريد و مادرم و من در جلو خانة رئيس برف با شدت مي

 صبح درهاي بزرگ خانه باز شد و اتومبيل محمدعلي فروغي 7كه حدود ساعت 
اي كه راننده قصد  در آن برف سنگين آرام آرام خانة بزرگ او را ترك و لحظه) ذكاءالملك(

ورود به خيابان اصلي را داشت مادرم جلو چرخهاي اتومبيل، روي آن برف سنگين دراز 
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كت ايستاد و به مجرّدي كه راننده از اتومبيل پياده شد، خود اتومبيل فروغي از حر. كشيد
خواهر : فروغي هم از عقب ماشين خارج شد و به سوي مادرم آمد و با مهرباني و ادب گفت
مادرم با . جان، لطفاً بلند شويد و مشگل خودتان را بگوييد، من در اختيار شما خواهم بود

آقاي : گفت كرد و مي ب ناله و نفرين ميكوبيد و مرتّ گريه به سر و صورت خود مي
نويس است، در اصفهان رئيس نظميه شما  گناه مرا كه روزنامه الوزرا، برادر جوان و بي رئيس

به جرم برگزاري مراسم ترحيم براي شادروان سيدحسن مدرس به زندان برده و به بند 
فايده بود فروغي با   بيچه فروغي خواهش و تمنّا كرد آن. دزدان و اشرار منتقل كرده است

دهم تا ظهر برادر شما آزاد شود و  همشيره، قول شرف مي«: آرامش و ادب به مادرم گفت
تا : وجه زير بار نرفت و گفت ولي مادرم به هيچ» رئيس نظميه هم تحت تعقيب قرار گيرد

  ... كنم جا حركت نمي دستخط ننويسد من از اين
 ماشين شويم و خود او در صندلي جلو، در كنار فروغي از مادرم خواهش كرد كه سوار

. وزيري در كاخ ابيض حركت كرد الوزراء به سوي مقرّ نخست راننده نشست و اتومبيل رئيس
وزيري، فروغي پياده شد و خودش در عقب اتومبيل را باز كرد و  پس از ورود به كاخ نخست

مادرم پياده شد و دست مرا ... االبفرماييد برويم ب... همشيره: به مادرم تعارف نمود و گفت
) وقت در سبزه ميدان ـ محل كاخ ابيض بود كه آن(وزيري  گرفت و با هم داخل مقرّ نخست

الوزراء راهنمايي شديم كه  شديم و پس از طي راهرو و پلكان مفروش به اتاق انتظار رئيس
وزير  نخستحدود سه ساعت طول كشيد تا رئيس دفتر فروغي مادرم و مرا بدرون اطاق 

كه به  برادر شما قبل از اين... همشيره: فروغي با ادب و تواضع و متانت گفت. هدايت كرد
اصفهان برسيد آزاد خواهد شد و رئيس نظميه را هم عوض كرديم و از آقاي حسين فاطمي 

همين االن . هم خواهش خواهد شد كه به تهران بيايند كه شخصاً از ايشان عذرخواهي كنم
آقاي : مادرم در پاسخ شادروان فروغي گفت. رزندتان به اصفهان باز گرديدشما و ف

الوزراء ـ حكم بركناري رئيس نظميه را بايد به من بدهيد كه خودم به اصفهان ببرم ـ  رئيس
: خواهرم اين كار در خود نظميه خواهد شد ـ مادرم گفت: فروغي خنديد و با آرامش گفت
ن خواهم بود ـ چانه زدن فروغي بي ه در اينپس من تا بركناري رئيس نظميفايده  جا متحص

بود و باالخره درساعت سه بعد از ظهر ابالغ بركناري سرهنگ پاشا مختاري رئيس نظميه 
الوزراء ما را به  اصفهان را كه وزير داخله صادر كرده بود بدست مادرم دادند و ماشين رئيس

. بود برد و ما با اولّين اتوبوس به اصفهان بازگشتيمميدان  نورد كه نزديك سبزه گاراژ گيتي
كه  بياد دارم در آن سرماي زير صفر ساعت پنج صبح به اصفهان رسيديم و مادرم در حالي

كرديم با درشكه از خيابان  برادرش، مرحوم سيدمحمد معصومي و من او را همراهي مي
رباني اصفهان در ميدان نقش به سوي شه) باصطالح امروز ـ ترمينال مسافربري(شاهپور 

مادرم در آن سرما و سوز . قاپو در آن ميدان قرار داشت جهان رفتيم ـ شهرباني در كنار عالي
معموالً هفت صبح رئيس (با كمال آرامي در كناري ايستاده، منتظر آمدن رئيس نظميه شد 
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د كه درشكة كمتر از يك ساعت نگذشته بو). آمد نظميه با درشكه به محل كار خود مي
  . رئيس نظميه پيدا شد مادرم جلو در بزرگ ايستاد و منتظر ورود رئيس نظميه شد

عالمت احترام ) پيش فنگ(در صف با تفنگ منتظر ) پاسبان(حدود ده نفر آژان 
كه يك باتوني شبيه شالق در دست داشت از  ايستاده بودند كه سرهنگ مختاري در حالي

درم آرام جلو او و در بزرگ نظميه ايستاد و نامة بركناري او را كه ما. درشكه نظميه پياده شد
در دست داشت با كمال ادب و متانت به سرهنگ مختاري داد و رو به سوي افسر نگهبان 

به خودتان زحمت : به رئيس نظميه بود گفت) به عالمت احترام(پيش فنگ : كه آمادة گفتن
 بلكه تحت تعقيب عدليه قرار گرفته و به زودي در ايشان ديگر رئيس نظميه نيستند. ندهيد

سرهنگ مختاري . همان سلولّي كه ديروز برادرم در آن محبوس بود زنداني خواهند شد
  . نامه را باز كرد و پس از خواندن با آرامش سوار درشكه شد و به منزل خود بازگشت

  2005نيوجرسي 
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  گاهشمار
  

   *.ش . ه1298
العلما؛ مادرش طوبي خانم دختر  محمد ملقب به سيف  پدرش سيدعلي:ـ تولّد در نائين

حسين فاطمي يك خواهر و . هاي سادات طباطبائي نائيني بودند العلوم هر دو از خانوادهخادم
كه قبالً كارمند ) مصباح السلطان(پور فاطمي  ـ مصباح سيف1: سه برادر بزرگتر داشت

ي پور فاطم ـ دكترنصراله سيف2خان بختياري بود؛  د سالي پيشكار مرتضي قليدارايي و چن
 بود كه اول در باختري مدير و صاحب امتياز روزنامه كه يك چندي شهردار شيراز و مدت

 از اصفهان نمايندة مجلس 1322او در سال . شد اصفهان و سپس در تهران منتشر مي
اش به آمريكا  از پايان اين دوره با خانوادهشوراي ملّي در مجلس چهاردهم شد و پس 

مدتي در دانشگاه پرينستون تدريس تاريخ خاورميانه را به عهده داشت و . مهاجرت كرد
در دانشگاه فرلي الملّلي   استادي كرسي اموربينسپس رياست بخش علوم سياسي و

تاريخ « دارد، از جمله، تأليفاتي به زبان انگليسي. ديكينسون را، در ايالت نيوجرزي احراز كرد
اش نيز اواخر عمر به زبان فارسي  خاطرات زندگي» 1925 تا 1917ديپلماسي ايران از سال 

 سمت او قبل از  ـ محمد معصومي كارمند وزارت كشور كه آخرين3در لندن منتشر شد، 
خانم  ـ شير زن خانواده، سلطنت4بازنشستگي، فرمانداري يكي از شهرستانها بود؛ و باالخره 

خانم فاطمي ـ خواهر و مهمترين حامي، همراه و  فاطمي مادر دكترسعيد فاطمي و شرف
  .همگام او

 ثبت شده در صورتي برطبق قرآن 1296جا براساس شناسنامه  تاريخ تولد حسين فاطمي همه* 
     . است1298خانواده 
1315  

    . تحصيل در دبيرستانباخترهمكاري با روزنامة ـ 
1316  

دكترفاطمي در اين دوران عالوه بر تحصيل، در .  براي ادامة تحصيل تهرانانتقال به
احمد . ريال به عنوان مدير داخلي و سردبير استخدام شد220 با حقوق ماهيانه ستارهروزنامة 

هنگامي كه حسين فاطمي در تهران و در دفتر روزنامة «: ملكي مدير روزنامه، نوشته است
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 تعقيب شهرباني وقت قرار گرفت و اگر توضيحات و اقدامات كرد تحت نظر و  كار ميستاره
روزي در ضمن يك كه شد، به اين دليل  افتاد و زنداني مي جانب نبود شايد در بند مي اين

كبوتر بدون اعتناء به مال غير آزادانه صبح زود پرواز كرده در آسمان "مقالة ادبي نوشته بود 
اي ديد فرود آمده به اندازة كافي سد جوع  هقهقهة ذوق و نشاط برآورده هر كجا دان

 مأموران سانسور شهرباني اين جمله را مبني بر سوءقصد نويسنده دانسته، اول مرا "كند، مي
گفتم فرض كنيد نظر سوئي هم اگر در تنظيم مقاله ... احضار و تحت تعقيب قرار دادند

ام و نزد شما فرستادم   ننمودههستارتصور شود من هنوز مبادرت به چاپ و انتشار روزنامة 
كه چاپ نشده است، چه  شد و حال بر آن زديد چاپ مي» روا«اگر صالح آن زمان و مهر 

هاست و وقتي توضيح  اين امضاي فاطمي از كدام فاطمي: گفتند... كنيد سؤال و جوابي مي
السلطنة دادم كه نويسندة آن عضو روزنامة ستاره و نائيني است، و نسبتي به آقاي عماد

وجه ندارد،  السلطنة فاطمي استاندار خوزستان به هيچ فاطمي، استاندار سابق گيالن و مصباح
  1»...آنها خود او را احضار و ساعتها استنطاق و بازجويي كردند. از من رفع سوءتفاهم گرديد

  
1319 

    .باخترپور براي اداره روزنامة   بنابر دعوت برادرش سيفـ بازگشت به اصفهان
1320   

سقوط ديكتاتوري و استعفاي رضاشاه، تشكيل مجلس يادبود براي سيدحسن مدرس، به ـ 
تفصيل آن در (ابتكار حسين فاطمي در اصفهان و بازداشت او توسط شهرباني اصفهان، 

   ). خاطرات دكترسعيد فاطمي در همين يادنامه آمده است
1321 

    .به پايتختاختر ببه علّت انتقال روزنامه  ـ بازگشت به تهران
با توجه به حساسيت . المللي دوم بود آن زمان دنيا درگير جنگ بين باخترـ اولين سرمقالة 

) تير14شماره يكشنبه  (باختراش در روزنامة  آن مقطع از تاريخ با مراجعه به اولين سرمقاله
ي كه در مبارزة توان به اهميت اثرات قلم او ميان مردم، شيوة نگارش، طرز فكر و مسير مي

  : تير14سياسي براي ايران انتخاب كرد پي برد 
به اميد خداي بزرگ براي خدمت به ايران و فداكاري در راه آزادي، قلم به دست [...] «* 

ما از مشكالت و موانعي كه در اين راه داريم آگاه و خود را . ايم گرفته، قدم به ميدان گذاشته
 رگ ما خدمت به ايران و آزادي استهدف اصلي و بز. ايم براي مقابله با آن حاضر ساخته

 [...]  
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باكي حمله  گذاريم ولي با بي از جادة  عفاف و نزاكت قدم بيرون نمي. كنيم ما هتاكي نمي
گيريم و رشيد در اين ميدان  زنيم، پرده از روي حقايق برمي كنيم، بدون ترس ستيز مي مي

  .كنيم بازي مي
توان  سازد ولي چه مي افع اشخاص تماس دارد و جمعي را با ما دشمن ميالبتّه ذكر حقايق با من

  . اي است كه به ناچار بايد انجام كنيم اين شغلي است كه با رغبت اختيار و وظيفه. كرد
سوزد، فرزند انسان به بدترين و بزرگترين مصائب تاريخ دچار گشته  دنيا در آتش جنگ مي

  [...].خطر آسود  شود بي ماند و در كنار آتش نميتوان كنار  از اين آتش نمي[...] 
را طي كرده، ] سقوط ديكتاتوري رضاشاه[در اين گير و دار بحران عظيم حكومت مطلقه 

آيندگان بر اين دوران ما چه نام گذارند و . ايم وارد بحران ديگر كه طبيعت فعلي است، شده
ر مسلّم آن است كه موقع دقيق اما قد. نسبت به روش امروز چه بيرون آيد معلوم نيست

امانتي كه به ما سپرده شده ـ و بايد دست به دست آن . وظيفة سنگين و خطر در پيش است
تر  پايان رگتر و از وهم بيرا به ديگران تسليم كنيم ـ امانتي بزرگ كه عظمت آن از تاريخ بز

  [...]ان سال فداكاري ـ يادگار قرون و اعصارـ خونبهاي هزاراستقالل مملكت ـ  [...]:  است ـ
اول وسيلة ما و بهتر اسلحة ما براي حفظ ايران داشتن آزادي است، ايران را بايد ايراني 
حفظ كند، يعني توده ايراني ـ يعني تمام افراد ـ ايراني و توده و اجتماع تا آزاد نباشد و 

  . تواند به وظيفة خود، عمل نمايد آزادي نداشته باشد، نمي
  [...] اي معين قادر به حفظ مملكت نيستند  صوص و عدهاي مخ طبقه

با يك نفر ـ ده نفر ـ صد نفرـ هزار نفر كنار رفتن كار آساني است ـ ولي با يك ملّتي براي 
  . شود كنار رفت بردن استقالل آنها نمي

يك نفر ـ يك عائله ـ يك دسته ـ يك عقيده را از ميان بردن كار آساني است ولي طبقات 
پس به همه آزادي بدهيد كه در . شود برد ها ـ عقايد و افكار متفاوت را از ميان نمي ادهخانو

  . حفظ كشور بكوشند و تنها آزادي است كه حافظ مملكت است
آزادي ـ بزرگترين وديعة خدايي ـ الزمة حيات انساني، آن چيزي كه خدا به رايگان به همه 

هر كس آزادي مشروع ملّت ايران را : گوييم  ميارزاني داشته و آن را از مردم نگيريم، پس
  2».محدود كند به استقالل ايران لطمه بزند، خائن و پليد است

  
1322  

هنگام اشغال كشور توسط نيروهاي متفقين،  ...ـ آن وقت كه آزادي قلم در ايران بميرد
از دوستان «: علي سهيلي از عوامل مورد اعتماد بريتانيا در ايران، كه به گفته آنتوني ايدن

وزيري، جانشين او  ، پس از استعفاي فروغي از مقام نخست3انگلستان بود» ثابت قدم قديمي
بود و به عنوان ار و فرماندهان نظامي بريتانيا او مجري سياست و اوامر وزيرمخت. شد

وزير كشور مستقل ايران كه يكي از دول متفق  كرد و نه نخست كارگزار اين كشور عمل مي
عالوه بر دخالت در انتخابات دورة چهاردهم، سانسور و محدود كردن .  محور نازي بودعليه
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اش از اموال عمومي و دولتي و طرح پروندة  آزادي مطبوعات و غيره، فساد و سوءاستفاده
اين دزديها و نيز دخالت او در انتخابات، و تقاضاي تعقيب و محاكمة او در مجلس چهاردهم 

  . ستاني مفصل استتوسط دكترمصدق، دا
 شماره ود كردن آزادي مطبوعات در سرمقالةبا اقدام سهيلي جهت محدحسين فاطمي در 

، كه  برخورد كرد»يا مرگ يا زندگي« تحت عنوان 1332خرداد 26شنبه  ، پنجباختر 200
  :  خرداد26.آيد مينظر  ن سرمقاله در تكميل گفتار قبلي، ضروري بهاي از آ مراجعه به گوشه

ن دو راهي است كه امروز ملّت ايران بايد انتخاب كند، يا مرگ يا زندگي، در اختيار اي«
پذيرد، حتماً بايستي قرين  كردن اين دو طريق، پيش از هر چيز بايد بداند، مرگي كه مي

كند و در پناه آن دقايق ايام  طور است آن زندگي كه قبول مي شرافت و افتخار باشد، همين
  [...] ...!سازد را سپري مي

هاي اجتماع پاية كرسيهاي  شما آقاي سهيلي كه بر روي جمجمه! زمامداران اسمي ايران
ايد، بدون ترديد اين مطلب را قبول كنيد كه ملّت را هنوز  حكومت خود را گذاشته

ايد بشناسيد، تصوير آن ايراني كه در فكر كج و كوتاه شما است با جامعه و تودة  نتوانسته
  ...!؟ از زمين تا آسمان...دانيد چقدر تفاوت دارد، ميخارج بسيار 

بايد ايران را به دست خويشتن ! طبقة درس خوانده و فهميدة ايران، تودة روشنفكر و باهوش
ما صاحب اين ! الشأن براي اين كعبة وطن الزم نداريم اداره كنيم، ديگر نابغه و منجي عظيم

ت ذاتي خود را بروز دهيم كه هر نااليق پست و ما بايد اين توانايي و شخصي. خانه هستيم
  [...] .شود فكر و كم شعور نتواند حاكم بر مقدرات اين مملكت به هر كوچه گرد بي

سالم به وكالي غيور آذربايجان ـ درود به نمايندگان صالح مجلس ـ همكاران سر افعي را 
  . بكوبيد، نگذاريد زنده بماند

ان داده شد كه نمايندگان صالح مجلس غير از آن دستة خائن بار ديگر به ملّت ايران نش يك
دولت سهيلي آخرين ضربت . و دزد و آن عدة نااليقي هستند كه از مطبوعات وحشت دارند

خود را بر پيكر مشروطيت ايران زد و براي اختناق مطبوعات و براي خفه كردن ملّت ايران، 
بار نيست كه  اينسهيلي . ز به مجلس داداليحة شوم تحديد مطبوعات را پيش از ظهر امرو

همين .  براندازد ريشة حكومت ملّي را از ايرانخواهد ميكمر به قتل آزاديخواهان بسته و 
. دهم به مسلسل ببندند ها را مي نويس روزنامه: سهيلي امروز از تاالر بهارستان فرياد زد كه

د مجلس هم خواهد مرد و آزادي گفتار از وقت كه آزادي قلم در ايران بميرد، بداني آن...  [...]
  4»[...].رود  ميان مي

  
نگاران آزاديخواه از جمله حسين فاطمي   از طرف گروهي از روزنامهـ تشكيل جبهة آزادي

  . به منظور مبارزه با سانسور و اختناق و جلوگيري از توقيف مطبوعات به دستور دولت
پور، در برابر  ارزة انتخاباتي برادرش سيفـ بازگشت موقّت به اصفهان براي شركت در مب

    .پور فاطمي به مجلس چهاردهم فداكار ـ كانديداي حزب توده ـ و انتخاب سيف
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1323  
المللي كار و نيز ادامة تحصيل در رشتة   براي شركت در كنفرانس بينسفر به اروپا ـ

    .نگاري در پاريس روزنامه
يريت او و پايين رفتن تيراژ، پس از چند ماه  به علّت محروم شدن از مدباختر روزنامة ـ

    . تعطيل شد
 فاطمي به موازات ادامة تحصيالت دانشگاهي در پاريس، مرتباً تفسيرها و مقاالتي درباره ـ

ضرورت نجات آذربايجان؛ مبارزه با حزب توده به خاطر وقايع آذربايجان و جدايي طلبي 
به ستاره ديريت محمد مسعود و روزنامة  به ممرد امروزفرقة دموكرات، براي روزنامة 

    .فرستاد مديريت احمد ملكي به تهران مي
1326  

حسين فاطمي كه سالها بعد معلوم ، يار مرد امروزمدير روزنامة  ـ ترور محمد مسعود،
  .بهمن22 5، صورت گرفته است»به رهبري كيانوري«حزب توده » كميتة ترور«شدتوسط 

  : اي از پاريس به نصراهللا شيفته چنين نوشت طمي در نامهپس از اين فاجعه حسين فا* 
شيفته جان، عظمت مقام يك نويسنده يا شاعر در اين است كه با شعر و نوشتة خود، «

چه را   كتابها، افكار و آرزوهاي بشري را خالصه كند و آن،ضمن چند كلمة مختصر و كوتاه
 آهنگ موزون و ماليم زمزمه نمايد، يكي با زبان عادي و گفتار معمول نتوانند بگويند او به

از شعرهايي كه هميشه در حافظة من مقام برجسته و ممتازي دارد، نالة جانسوزي است كه 
  : عارف در مرگ كلنل محمد تقي خان پسيان ساخته است

   كسي كه باعث اين گريه گشت يار من است/ كه نكن گريه، گريه كار من استبه من مگو
  ...الخ .        در اين سفر كلنل چشم انتظار من است/  د عارف و گفت تهيه سفر مرگ دي

داغي كه مسعود بر دل من گذاشت يكي از آن جراحاتي است كه تا دم مرگ و تا نفس آخر 
اختيار  مقداري كه بي زندگي، چيزي از رنج و عذاب روحي من نخواهد كاست و اين اشگ بي

تر از آن است كه بتواند آتش غم را فرو بنشاند،  ابلاز ديده و دل من جاري است، خيلي ناق
  . [...]گداز بود اي مؤثر و روح اي سنگين و هولناك و گلوله ضربه

مثل [...] ام،  ديگر از زندگي، از اين حيات حلّزوني از اين اجتماع ننگين بشري خسته شده
اتمه زده ساعتها روم، در گوشة حياط مدرسه چمب ها اغلب از كالس درس بيرون مي ديوانه

اي كه قبول اين قرباني مقدس را نداشت و ندارد  به عاقبت كشور بدبخت و مادر مرده
ها و  انديشم، به روزهاي خوش زندگي، به ساعتهايي كه با مسعود گذارنيده و نقشه مي
ها كرديم و صد يك آن را نتوانستيم به دست  آلها كه در راه انجام و حصول بدان مبارزه ايده

  ..]. [.كنم  ياوريم فكر ميب
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كشيديم، پروگرام  وقتي اين خبر به پاريس رسيد، ما داشتيم نقشة آمدن مسعود را مي... 
طور چيزها را تهيه  خريد ماشين چاپخانه و تشكيل شركت بزرگ براي روزنامه و اين

   . هاي ما را به هم ريخت كرديم كه يك مرتبه دستي جنايتكار تمام آرزوها و نقشه مي
اما روزنامة مسعود، ادارة مسعود، تشكيالت مسعود، را ما بايد نگهداريم، بايد اسم او هميشه 

 به عنوان مؤسس باقي بماند و تو خودت امتياز آن را بگيري و من هر چه مرد امروزباالي 
  6. [...].در قوه داشته باشم دربارة تو برادر صميمي و وفادار كوتاهي نخواهم كرد

به دنبال دريافت اين نامه نويسنده مصمم شدم با اجازة قيم صغير كه «: دهد مه ميشيفته ادا
ـ از طرف دادستان وقت ـ شادروان دكترمصدق انتخاب شده بود و ورثه و با همكاري تني 

  .  را انتشار دهدمرد امروزروزنامة [...] چند از ياران قديم 
ار و دستة وي، افراد و مقاماتي كه طي شش ، خشم شاه و دمرد امروزانتشار نخستين شمارة 

  . سال از نيش قلم مسعود در امان نبودند، سخت عليه اين نشريه و گردانندگانش برانگيخت
كارشكنيها و تهديدهايي كه در دوران حيات مسعود، چه تلفني يا نامه و يا پيغام از سوي افراد 

با وجودي كه تمامي اقدامات قانوني . گرفت، دوباره آغاز گرديد و گروههاي مختلف انجام مي
براي تجديد انتشار اين روزنامه انجام گرفته بود، وزارت فرهنگ به تحريك مقامات پليس، 
دوباره كارشكنيهايي را آغاز نمود، با وجود اختناق، فشار سياسي، تهديدهاي پياپي از هر سو ما 

  . و ماه منتشر سازيمرا در د] روزنامة هفتگي [مرد امروزتوانستيم پنج شمارة 
رتبة شهرباني از سوي رئيس شهرباني وقت، پيامي  سرانجام يك روز يكي از افسران عالي

  : جانب ابالغ نمود تهديدآميز به اين
 موافق باشيم زيرا ذات مرد امروزوجه با انتشار مجدد روزنامة  توانيم به هيچ ما نمي«

سم مسعود حساسيت دارند و سخت از تجديد نسبت به اين روزنامه و اين نام و ا(!) مبارك
به همين لحاظ دستور اكيد داريم كه به هر نحو كه باشد، جلو انتشار . اند انتشار آن عصباني

 7».[...]آن را بگيريم

  
1327  

   . نگاري از پاريس و بازگشت به تهران در روزنامه ـ اخذ درجة دكتري
1328  

    . مرداد 8 امتياز به نام دكترحسين فاطمي در روز  با صدورباختر امروزانتشار روزنامة  ـ
اي مركب از نمايندگان و مديران جرايد به دعوت اقليت مجلس پانزدهم  شركت در جلسهـ 

در منزل دكترمصدق و فراهم شدن زمينه براي مبارزه در انتخابات دوره شانزدهم كه 
اولين سنگ بناي جبهه ملّي .  شدباالخره منجر به تحصن در دربار و تشكيل جبهه ملّي اول

     شهريور22 8در اين روز با شركت دكترفاطمي به عنوان يكي از مؤسسين، گذارده شد،
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دكترمصدق براي اعتراض به دخالت دولت در انتخابات با جمع كثيري به دربار رفت و ـ 
      مهر22  روز بدون نتيجه متحصن شد،4جا به مدت   نفر از ميان جمع در آن20همراه با 

» جبهه ملّي«اي تحت نام   متحصنين دربار در منزل دكترمصدق جمع شدند و جبههـ 
    . آبان1تشكيل دادند، 

وزير سابق توسط امامي نامي از قاتالن  ترور عبدالحسين هژير وزير دربار و نخست  ـ
ي از ا به اين بهانه با اعالم حكومت نظامي، دولت عده. كسروي و عضو فدائيان اسالم

    آبان13اعضاي جبهه ملّي را بازداشت و مصدق را به احمدآباد تبعيد كرد، 
چند روز بعد، پس از آزادي از بازداشت فرمانداري نظامي، اعضاي جبهه ملّي به احمدآباد ـ 

، در حضور مصدق، ضمن )56ص(نوشتة احمد ملكي » تاريخچة جبهه ملّي«بنابر . رفتند
رفاطمي بر ضرورت شروع به مبارزه براي پيشرفت اهداف جبهه سخناني در اين جلسه، دكت

  . ملّي ـ آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي ـ تأكيد كرد
 باختر امروزسرپرستي كميسيون تبليغات جبهه ملّي در همين جلسه برعهدة او قرار گرفت و 

 9.به عنوان نشرية غير رسمي جبهه ملّي به فعاليت ادامه داد
  
1329  
   .  با دوشيزه پريوش سطوتي، فرزند سرتيپ سطوتي، افسر بازنشستة ژاندارمرياجـ ازدو

از طرف نمايندگان عضو » ملّي شدن صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور«پيشنهاد ـ 
جبهة ملّي در كميسيون نفت مجلس مطرح شد و پس از شور در جلسة سرّي به اتفاق آراء 

رارداد الحاقي ساعد ـ گس براي استيفاي حقوق ايران ق«كميسيون به اين نتيجه رسيد كه 
  . آذر4، »كافي نيست

كه، دكترمصدق در خانة خود، احمدآباد زنداني بود در   مرداد زماني28سالها بعد از كودتاي * 
اي خطاب به دوستانش تأكيد  تأييد نقش مثبت دكترفاطمي در نهضت ملّي شدن نفت، در نوشته

    : كرد
صنعت نفت خدمت بزرگي است كه به مملكت شده بايد از آن كسي كه اول اين اگر ملّي شدن «

پيشنهاد را نمود سپاسگذاري گردد و آنكس شهيد راه وطن دكترحسين فاطمي است كه روزي در 
اي نمايندگان جبهة ملّي حاضر در جلسه آن را  خانة جناب آقاي نريمان پيشنهاد خود را داد كه عده

جانب حتّي يك ترك  اهللا عليه كه در تمام مدت همكاري با اين رحمت. ب نمودندبه اتفاق آراء تصوي
    دكترمحمدمصدق»                   .اولي از آن بزرگوار ديده نشد

» همه چيز براي ملّي شدن نفت«دانشجويان طرفدار جبهة ملّي به پيروي از شعار ـ 
الغاء بدون قيد و شرط امتياز نفت «ا شعار اي ب دانشجويان توده. تظاهرات وسيعي برپا كردند

  . آذر22در مقابل قرار گرفتند، » جنوب
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 گزارش كميسيون نفت در مجلس قرائت شد و پيشنهاد ملّي شدن نفت در سراسر كشور ـ
   . آذر26به امضاء يازده نفر از نمايندگان، تقديم گرديد، 

ديران جرايد در مجلس اي از م ه به علّت تجاوز به آزادي مطبوعات و ادامة سانسور، عدـ
   . آذر27دند، متحصن و خواستار الغاي قانون مطبوعات ش

دكترشايگان و محمود نريمان در مجلس دربارة ضرورت ملّي شدن صنعت نفت، سخن ـ 
  . آذر28گفتند، 

آرا،  بازداشت دكتر فاطمي و چند نفر از مديران به مدت سه روز در دوران دولت سپهبد رزم
   . آذر29. اسبت شركت در سازماندهي اعتصاب مديران مطبوعات در مجلسبه من

اجتماع دانشجويان دانشگاه تهران، به حمايت از ملّي شدن صنعت نفت در ميدان ـ 
   .  آذر30بهارستان، 

ميتينگ عظيم جبهه ملّي در ميدان بهارستان توأم با پايان پيروزمندانة تحصن و اعتصاب ـ 
 و پذيرش الغاء كليه قوانين ضد مطبوعات كه روز  دي8ان در مجلس، نگار غذاي روزنامه

    .  دي به تصويب نهايي مجلسين شورا و سنا رسيد19
1330   

وزير، پس از تشكيل دولت ملّي مصدق،   انتصاب به مقام معاون سياسي و پارلماني نخستـ
    .بهشت اردي 20
دكتر . نيت عازم نيويورك شددكترمصدق در رأس هيأتي براي شركت در شوراي امـ 

   .  مهر14وزير در اين هيأت شركت داشت،  فاطمي به عنوان معاون نخست
وزير مصر، از اين كشور  در بازگشت از آمريكا دكترمصدق به دعوت نحاس پاشا، نخستـ 

دكترفاطمي در . كه مردم آن مانند ايران درگير مبارزه با استعمار بريتانيا بودند، ديدار كرد
   .  آبان28اين سفر دكترمصدق را همراهي نمود، 

    .اول آذربازگشت دكترمصدق و همراهان از جمله دكترفاطمي، به ايران، ـ 
   .  آذر27  ،انتخابات دورة هفدهموزير به منظور شركت در  استعفا از معاونت نخستـ 
  . دي30 ايران شد،  كه منجر به فراخواندن سفير انگليس ازيل كنسولگريهاي بريتانيا تعطـ

جاسوساني «وزير ـ بنابر خاطرات مكتوبش ـ  قبالً نيز به ابتكار دكترفاطمي معاون نخست
نگار به ايران  نظير فاولر و رفيقش جيكاك و همچنين عوامل مخربي كه به اسم روزنامه

   . از ايران اخراج شدند» ...فرستاده بودند
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 محمد مسعود بر سر مزار وي در آرامگاه  به جان وي در مراسم سالگرد ترورسوءقصد ـ
ظهيرالدوله در شميران، توسط جواني به نام محمد مهدي عبد خدائي از اعضاي فدائيان 

  .  بهمن26 به نمايندگي اولين مجلس اسالمي نائل شد، جمعه 57اسالم كه پس از انقالب 
ر بيمارستان نجميه با آن كه گلوله كاري نبود، دكترحسين فاطمي، پس از عمل جراحي د* 

توسط پرفسور يحيي عدل و نجات از مرگ به مدت بيش از هشت ماه تحت درمان بود و 
  .به توصية پزشگان معالج براي معالجه و جراحي مجدد به آلمان سفر كرد

  مصاحبه با پدر ضارب
اي كرد  با حاج شيخ غالمحسين تبريزي پدر ضارب در مشهد مصاحبه خراسان روزنامه* 
  : بخشي از آن به شرح زير استكه

  گويند محمد مهدي ضارب آقاي دكترفاطمي فرزند شما است، آيا صحت دارد؟  س ـ مي
ج ـ محمد مهدي نامي در تهران فرزند من است، من از جريان حادثة روز جمعه و سوءقصد 
 نسبت به آقاي دكترفاطمي اطالعي نداشته و ندارم ولي عكس ضارب را كه در جرايد و

  [...]    .   باشد حمد مهدي عبد خدائي ميام خيلي شبيه به فرزندم م مجالّت ديده
  . س ـ چرا محمد مهدي عبد خدائي فرزند شما به تهران رفته است

ج ـ براي اين كه اخالق او با نامادريش و برادر و خواهرهاي نازنينش منافات داشت و 
كار ساير افراد خانواده  كرد و به ه زندگي ميموقعي كه در مشهد بود اغلب در اطاقي جداگان

  . كاري نداشت
  س ـ آقا محمد مهدي فرزند شما تحصيل هم نموده يا نه؟ 

ج ـ محمد مهدي چهار كالس درس خوانده كالس اول و دوم را در دارالّتعليم ديانت در 
ز بود كالس سوم اش در تبريز فرستادم يك سال در تبري مشهد خوانده بعد او را به نزد جده

جا خواند و سپس به مشهد آمد و كالس چهارم را در مدرسة سيروس خواند و از  را هم آن
  . آن پس ترك تحصيل نمود

  چه كرد؟ س ـ چرا از تحصيل كناره گرفت و پس از آن
ج ـ چند نفر از رفقايش او را وادار به ترك تحصيل نمودند ولي بكار و كسب عالقمند بود، 

دكان زرگري آقاي حاجي عبدالحسين ه عنوان شاگرد ب ه از مدرسه بيرون آمد بهلذا موقعي ك
كرد  اش امرار معاش مي مزد روزانهاز دست رفت و در حدود يك سال نزد ايشان شاگرد بود و
  . و هيجده تومان هم نزد من به امانت سپرده بود

ماها سازگار نيست در حدود بيست ماه قبل روزي نزد من آمد و گفت چون اخالق من با ش
خواهم به تهران بروم و كاغذي نوشت كه پولي نزد پدر داشتم گرفتم و به كار پدرم  لذا مي

  [...] .كاري ندارم پول را از من گرفت و به تهران آمد
س ـ پس از اطالع حادثة سوءقصد نسبت به آقاي دكترفاطمي شما چه عملي انجام داديد و 

  ند خود اقداماتي به عمل خواهيد آورد؟ آيا براي رهايي و استخالص فرز



  
     28                                                                        دكترحسين فاطمي 

ج ـ در مرتبة اول بعد از اطالع از جريان حادثه براي بهبود آقاي دكترفاطمي در حرم مطهر 
وزير و آقاي  عنوان جناب آقاي دكترمحمد مصدق نخست دعا نمودم و سپس تلگرافي به

اي   نمودم و پس از آن نامهدكترفاطمي مخابره و از انجام عمل وحشيانه اظهار تنفر و انزجار
كه اين پسر بچه پانزده ساله كه روزانه  اهللا كاشاني نوشتم مبتني بر اين عنوان حضرت آيت به

اش را  كرده كه شايد مخارج روزانه فروشي دريافت مي مبلغي ناچيز دستمزد از دكان ميخ
ور قاچاق خريداري ط اي را كه قيمت زيادي دارد به نموده چگونه توانسته اسلحه تكافو نمي

كند و در ثاني اين طفل در كجا تيراندازي را تمرين نموده زيرا نشانه گرفتن كار مشكلي 
كه استاد او كي بوده پس معلوم است دست مرموزي در كار بوده كه از  است و ديگر اين

اطالعي طفل استفاده كرده و او را آلت دست و مجري مقاصد شوم خود قرار  صداقت و بي
اهللا شخصاً از طفل بازجوييهايي بنمايند، تا  ام كه آيت و در آن نامه تقاضا نموده. اند داده

ولي براي رهايي و نجات او كاري از من . معلوم شود محرّك اصلي چه كسي بوده است
  . ساخته نيست

  س ـ نظريه شما دربارة دولت جناب آقاي دكترمحمد مصدق چيست؟ 
ام ولي چند نفر از رفقاي صميمي من كه با   از نزديك نديدهج ـ آقاي دكترمحمد مصدق را

اند از جمله  نيت و ديانت اين مرد شريف داستانها گفته ايشان تماس داشته و دارند از حسن
رود  شمار مي آقاي حاج عباسقلي بازرگان پدر آقاي مهندس بازرگان كه از مردان بزرگ به

اند به همين  ي جناب ايشان است براي من گفتهآاليش مطالبي كه حاكي از پاكدامني و بي
  .مند به دولت جناب ايشان هستم نوبة خود از طرفداران جدي و عالقه جهت من نيز به

    10.خراسان، به نقل از روزنامه 12 سال 55، شماره خواندنيهامجله 
    . بهمن27 تهران و انتخاب او به وكالت مجلس شوراي ملّي، اعالم نتيجة انتخاباتـ 

1331  
 دكترفاطمي به ورة هفدهم مجلس شوراي ملّي با عضويت د: مجلس هفدهمگشايشـ 

    .بهشت اردي 17،  افتتاح شدعنوان نمايندة تهران در اين مجلس
 به تجويز پزشكان براي ادامة معالجة جراحات ناشي از سوءقصد و مسافرت به آلمانـ 

    .خرداد 7بستري شدن در بيمارستان اليزابت در هامبورگ، 
    .  مهر13 پس از پايان معالجه در آلمان، بازگشت به ايرانـ 
ورود دكترفاطمي به ايران، در پي كشف توطئه كودتاي : انتصاب به وزرات خارجهـ 

انگليسي سرلشكر زاهدي، سرلشكر حجازي و برادران رشيديان، مصادف با تيرگي بيش از 
فاي حسين نواب وزيرخارجه، دكترفاطمي به به دنبال استع. پيش روابط ايران و انگليس شد
  . و در نتيجه از نمايندگي مجلس استعفا كرد. وزرات خارجه، منصوب گرديد
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    . مهر24گزارش دكترمصدق در لزوم قطع رابطة سياسي با بريتانيا به ملّت ايران، ـ 
    .ماه آذر تولد يگانه فرزندش علي فاطمي، ـ

1332  
 مرداد، كودتاچيان مبادرت به اشغال منزل دكترفاطمي 25ب در نيمة شـ كودتاي نافرجام 

زاده  شناس، وزير راه و مهندس زيرك و بازداشت او و نيز منزل مهندس حق) وزيرخارجه(
 او  قصد داشتند سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش را كه.نمايندة مجلس و توقيف آنان كردند

وزير   نبود، و به دستور نخست ون در خانهبازداشت كنند ولي چنيز در خانة اخير منزل داشت 
    مرداد25ماندهي خود رفته بود، موفق نشدند، به مقر فر

خارجه، مأمور  اي از ماجرا بنابر متن بازجويي از محمدباقر دروديان، كارمند وزارت گوشه* 
  : خدمت در منزل دكترفاطمي چنين است

  11بازجوئي از محمدباقر دروديان
به منزل ] فر دكترعلينقي شايان[  بنا به دستور دادستان فرمانداري نظامي25/5/32در تاريخ 

  : آقاي دكترفاطمي وزيرامورخارجه رفتم و به شرح زير از محمدباقر دروديان بازجويي شد
  . س ـ  هويت خود را بگوييد

شغل كارمند جزء وزارت . ج ـ محمدباقر فرزند تقي، شهرت دروديان و جزئي سواد دارم
ساكن تهران، خرابات، يخچال . كنم ورخارجه، فعالً در منزل وزير امورخارجه كار ميام

  . د، بدون پيشينة كيفري، مسلمانداراي عيال و اوال. صغيرها، منزل سروان محسن دروديان
  گوييد حقيقت باشد؟  چه مي شويد كه آن س ـ شما مستلزم و متعهد مي

  امضاء . ج ـ بله
  س ـ چه اتفاقي افتاد؟ 

صداي پايي . ج ـ ساعت دوازده و ربع كم، همه خواب بوديم و من هنوز خوابم نبرده بود
تا صداي پا بلند شد و . خوابم عنوان مستحفظ مي بلند شد و من جلوي اطاق آقاي وزير به

در حال دست فنگ دور ] اي  عده[من آمدم به خود بجنبم، ديدم اطراف تخت با اسلحه 
. كنم تفنگ را گذارد روي سينه بنده، گفت اگر حرف بزني آتش مييك نفر . تخت را گرفتند

  كه بودند؟ ] و گفتند[در همين حال خانم آقاي وزير بنده را احضار كردند 
صدايي ! دروديان: خانم دو مرتبه صدا زدند. زنيم اگر حرف بزني آتش مي: گفتند] نظاميان[

شناسم، شايد  گروهبان را اگر ببينم ميبعد يك افسر با يك گروهبان كه . از من بيرون نيامد
  . اي گذاردند توي صورتم و بنده را بلند كردند هم دو گروهبان باشند، با چراغ قوه

در حالت لخت با يك . احتياج به لباس نيست، راه بيفت: بعد گفتم لباس بپوشم؟ گفت
. شب  بعد از نيمه4جا من بودم تا ساعت  آن. جا پيراهن پيژامه من را بردند در كاخ سفيد اين

شنيدم كه جناب . آقاي وزير در روشويي بود، در اطاق خواب نبود: من فقط اين را شنيدم
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ايم شما را دستگير  تكان نخوريد، آمده: چه خبر است؟ كي است؟ گفتند: آقاي وزير گفتند
.  بوديمجا جا تشريف دارند و با هم دو دقيقه يك  آن و وقتي رفتم به كاخ، ديدم آقا هم. كنيم

 يكي آشپز خودمان بود و دو نفر باغبان .جا بودند بعد در اطاق ديگر بردند كه چندين نفر آن
. آباد بود و دو سه نفر آمده بودند رديف، مال مهندسي عشرت يك سروانِ هم. جا بودند اين

  . دانم  كه اسم آنها را نميچهار نفر ديگر شخصي هم بودند
آقاي وزير مرا خواستند و مرا با جيپ و مراقب فرستادند . مرا خواستند] بامداد [4ساعت 

حق تكان خوردن نداري : جا و گروهبان هم كه با من بود به او گفتم لباس بپوشم، گفت اين
كه آمديم رختخواب ببريم، ديدم خانم تنها روي  پس از اين. و برو زود رختخواب بياور

بعداً كه ما آمديم، خيلي شدند و در تمام . وداند و دو سرباز در اطاق خانم ب تختخواب نشسته
ها پر سرباز بود و اطراف حياط هم بودند، بعد كه رختخواب برديم باال، آقاي وزير  اطاق

بعد . جا همه: در كجا؟ گفتم: سربازها، فرمودند: جا بود؟ گفتم كي در آن: سؤال كردند
از ايشان خواهش كردند كه . شناسم دانم، خودش را مي سرگردي را خواست، اسمش را نمي

قسمت داخلي سرباز را برداريد و اطرافش بگذاريد كه . كنند جا هول مي زن و بچه من آن
آنها در زحمت نباشند و وقتي مرا مرخص كردند با يك گروهبان و سرباز، وقتي به خانه 

جناب يك نكته فراموش شده و آن عبارت از اين است كه وقتي . آمدم، سرباز در خانه نبود
بعد آشپز را رها . آقاي وزير سرگرد را خواست، فرمودند يكي از ماها را بفرستند نزد خانمشان

  .  مرا مرخص كردند5 و ساعت ديگر چيزي نيست. جا كردند آمد اين
  شناسيد؟  كردند كدام را مي جا يا در كاخ فعاليت مي س ـ شما از اشخاصي كه در اين

فقط يك گروهبان را . گذاشتند ببينم افسر هم بود، ولي نميجا يك گروهبان بود و  ج ـ اين
  . شناسم  سرباز كه ببينم ميشناختم با يك استوار با دو

  دانيد كي بودند؟  س ـ آنها كه آقاي وزير را گرفتند نمي
  . ج ـ نخير، من بيرون بودم

  ها بودند؟  جا بودند كي س ـ اسامي آنها كه در زندان آن
، و ]مهندس حقشناس[زاده، آقاي وزير راه  ، آقاي مهندس زيركج ـ جناب آقاي وزير
رديف از  آقاي شجاعي باغبان، غالمعلي شاگرد باغبان، سروانِ هم. رمضان نوكر آقاي وزير

ميرآب و احتساب و يكي هم مال اين خانه پايين . دانم آباد، اسمش را نمي مهندس عشرت
   .و بعد هم نوكرش را آوردندكه سيدعباس بود 

  . س ـ اظهارات خود را گواهي كنيد
    ج ـ امضاء 

 بامداد سرهنگ نصيري فرمانده گارد سلطنتي فرمان عزل دكترمصدق را با 3ساعت ـ 
ابالغ كرد و بالفاصله بازداشت ) وزير منزل و مقّر نخست( كاخ  خيابان109مراجعه به خانه 
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مية مربوط به چگونگي اعال. از هيأت دولت براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آمد. شد
    .مرداد25 صبح از راديو اعالم شد، 7كودتا ساعت 

در انتظار نتيجة ) مازندران(رضاشاه كه در قصر كالردشت دمحم: ـ فرار شاه به بغداد
كودتا بود، با شنيدن اخبار در معيت همسرش ملكه ثريا با هواپيماي كوچكي كه در محل 

      . اد رفتداشت به خلباني سرگرد خاتم به بغد
شاه به آن  بغداد در ارتباط با ورود در پاسخ به كسب تكليف مظفر اعلم سفير ايران درـ 

تماس سفارت با كسي كه بدون ... «: كشور، به عنوان وزيرخارجه از سوي دولت نوشت
وجه مورد  اطالع دولت صبحِ بعد از كودتاي نظاميِ مواجه با شكست، فرار كرده است به هيچ

    . مرداد25، »ر تفسيري هم كه از سفارت بخواهند جز اين مطلب نخواهد بوده. ندارد
عصر اين روز ميتينگ بزرگي در ميدان بهارستان در حمايت از  اجتماع در بهارستان ـ

در اين اجتماع، دكترحسين فاطمي وزيرخارجه، دكترعلي شايگان . تشكيل شد دولت ملّي
  .مرداد25ب رئيس مجلس صحبت كردند، نمايندة مستعفي مجلس و مهندس رضوي نائ

  سخنراني در اجتماع عظيم ميدان بهارستان
 27 تا 25سخنان دكترفاطمي در اين اجتماع كه همراه با سه سرمقالة تند و خشمگينانه * 

مرداد، اساس پروندة او را در دادرسي ارتش تشكيل داد ، به شرح ذيل است، اين سخنان 
  :ان را در پي داشترحمانة درباري انتقامجويي بي

دم قهرمان تهران، مردم قهرمان، تعظيم به احساسات پاك شما، مردم قهرمان تهران مر
تعظيم به وفاداري و ثبات شما، شما مردم قهرمان تهران موجب اين اوضاع هستيد، شما 
مردم قهرمان تهران پيشقدم و پيشاهنگ نهضت ملّي ايران بوديد، شما براي اولين مرتبه از 

رفتة  وطنان شهرستاني را متوجه حقوق از دست ن ميدان بهارستان فرياد برآورديد و همهمي
  . خود كرديد

هموطنان عزيز، وضع مزاجي من طوري نيست كه بتوانم زياد صحبت كنم ولي در مقابل 
كه براي عرض  اي نداشتم، جز اين احساسات پاك، احساسات صميمانه و سرشار شما چاره

  . ر مقابل احساسات شما پشت ميكروفون قرارگيرمتشكّر و تعظيم د
  : هموطنان

  همه آن كند كه كش نيايد به كار/ چو تيره شود مرد را روزگار 
كرد، من  تير گارد شاهنشاهي به طرف من نشانه روي مي وطنان، ديشب وقتي شصت هم

ت ملّي دانستم كه نهض چون به ارادة شما، به ثبات و عقيدة شما ايمان كامل داشتم مي
  . نخواهد مرد
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خواست نهضت شما   سال تمديد كرد مي60 را 1933وطنان، فرزند آن پدري كه قرارداد  هم
 سال ديگر را براي 40 سال عامل كمپاني نفت جنوب بود و 20پدرش . را از بين ببرد
  . پسرش گذاشت

د نشان بدهيد وطنان، امروز وظيفة شما حساستر و مشكلتر از هر روز است، امروز شما باي هم
. توانيد روي پاي خود بايستيد و هر مانع هر چه باشد از ميان برداريد ملّتي هستيد كه مي

گويند نهضت ملّي شما رنگ خارجي دارد بگوييد ملّت ايران براي  وطنان، به آنها كه مي هم
براي شما آن كسي كه خارج از مرز شما . نفوذ خارجي به قدر پشيزي ارزش قائل نيست

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

اي  وطنان، اسلحه هم. وطنان، جنايات دربار پهلوي روي جنايات ملك فاروق را سفيد كرد هم
خواست عليه   مي1933كه به قيمت عرق جبين شما تهيه شده بود، فرزند عاقد قرارداد 

  . نهضت شما به كار اندازد
اي كه  وطنان، خائن هميشه خائف است روزي كه صداي راديو تهران بلند شد، آن دقيقه هم

گفت نقش كودتاي اجنبي، قواي خائن، نقش برآب شد راه اولين سفارتي را كه انگلستان 
  . دارد در پيش گرفت

امروز . شما سرباز مراقب و بيدار وطن بايد باشيدوطنان، امروز روزي است كه فرد فرد  هم
 سال قبل براي حفظ منافع 32شما آمديد و يك بساط ننگيني را كه يك كلنل انگليسي 

امروز شما بايد . گذاري كرد، واژگون و سرنگون كرديد گلستان در نفت جنوب در ايران پايهنا
اي ايرانِ نو، ايرانِ آباد، ايران دست به دست فرزند رشيد وطن دكترمحمدمصدق بدهيد و بر

وطنان شكر خدا را كه آخرين پايگاه سي  هم. دور از تحريكات اجنبي، طرح آينده را بريزيد
چنان منهدم شد كه جز ارادة شما ارادة  سالة نفوذ انگلستان يعني دربار ننگين پهلوي آن

فساد، اين كانون ننگ كه خون از دماغ كسي بريزد اين كانون  توانست بدون آن ديگري نمي
  . را منهدم كند

وطنان، وظايف سنگين اين دقايق بحراني را فراموش نكنيد و از همين دقيقه كه در  هم
تر، بيدارتر از  تر، مراقب كنيد مواظب اي كه اين جا را ترك مي جا هستيد و از آن دقيقه اين

  . ت شما واژگون شودهميشه باشيد، خداي ايران بزرگ است، خداي ايران نخواست كه نهض
خواست به جنگ خدا برود،   مي1933خواست، فرزند عاقد قرارداد  فرزند پهلوي مي

. خواست به جنگ ملّت به جنگ اجتماع كه يك نمونة عاليترين مظهر ارادة خداست برود مي
كس ديروز در چنين ساعت حتّي در مخيلة خود تصور  چنان به زمين زد كه هيچ خدا او را آن

   .مرداد25 12كرد، خداي ايران، خداي بزرگ وطن، نگهدار و نگهبان شما باشد، نمي
  

 مرداد به سوي بغداد صورت 25جهت حفاظت از اموال عمومي پس از فرار شاه كه بامداد ـ 
    .مرداد25گرفت، دكترفاطمي از طرف دولت كاخهاي سلطنتي را مهر و موم كرد، 
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ـ ماجراي كودتاي نافرجام نيمه شب اختر امروز بسه سرمقالة آخر ـ اولين سرمقاله از 
اين دربار «به امضاي حسين فاطمي تحت عنوان باختر امروز گذشته در سرمقالة 

  :  منتشر شد»شاهنشاهي روي دربار سياه فاروق را سفيد كرد
ساعت يازده و نيم ديشب چند افسر مسلح و قريب پنجاه شصت نفر سرباز گارد شاهنشاهي 

ايد به خانة  ست مثل راهزناني كه در كتابهاي افسانة قرون وسطايي خواندهشصت تير به د
من ريختند و بدون اين كه حتّي اجازه دهند من كفش پاكنم در برابر شيون طفل يازده 

توفيقگاه گارد شاهنشاهي بردند و در هر اتاق  ـ  كاخ سلطنتي ماهه و مادرش مرا به سعدآباد ـ
خواهم  در اين مقاله نمي. صبح دوازده سرباز بيتوته فرمودندام نيز تا ساعت چهار  خانه

را به حقوق ) شاهنشاهي(ماجراي اين جنايت ـ اين كودتاي ننگين ـ اين دستبرد و تجاوز 
ملّت شرح دهم بلكه ميل دارم حقايقي را كه تا امروز قسمت مهم آن از مردم مخفي مانده 

  . است ذكر كنم
سفند در جرايد مركز منعكس شد كه من براي عرض گزارش يك هفته بعد از واقعة نهم ا

آن روز كه مالقات من ! ام دربارة هيأت اعزامي ايران به بغداد به حضور ملوكانه مشرف شده
با شاه قريب دو ساعت و نيم طول كشيد شايد تنها حرفي كه نزديم موضوع هيأت اعزامي 

  . به بغداد بود
 شاه دخالت مستقيم در آن داشت من ديگر تا پس از حادثة نهم اسفند كه دست خود

سر گرسنه از  وقت به دربار نرفته بودم ولي ناگهان براي گفتن مطالبي تلفن كردم و يك آن
گويد مصدق از  كند و مي وزارتخانه به كاخ اختصاصي رفتم ديدم شاه از دكترمصدق گله مي

ام، شما چه  ست داشتهكه در حادثة نهم اسفند من د من رنجيده است به گمان اين
پروا به او گفتم كه من ترديد ندارم اعليحضرت به وجود آورندة اين صحنة  گوييد؟ بي مي
ايد بعد به دو چشمان او كه خيلي داعية معصوميت دارند نگاه كرده گفتم به من  آور بوده شرم

  ؟ خواهيد برويد آيا اعمال فاروق براي شما درس عبرت نيست بفرماييد تا كجا مي
جا رفت كه تخت و تاج  ها را كرده پشت به ملّت خود تا آن فاروق تا توانست نوكري انگليس

  خواهيد برويد؟  خويش را در روز موعود از دست داد آيا شما هم از آن راه مي
دهند با نهضت مردم جنگ كنيد چه كساني هستند؟ مگر شما  اينها كه به شما نصيحت مي

  گيريد؟  ايد كه در صف اول مخالفين او قرار مي چه بدي از اين ملّت ديده
ام تير به دستور سفارت  بار در سي روز خيلي صحبت كرديم باالخره به او گفتم يك آن

كنيد   را مجبور به  استعفا كرديد و سزاي آن را ديديد آيا خيال ميانگليس دكترمصدق
گاه هر چه  ده سال اخير قبله طول تمامر را تكرار كرد؟ دربار دممكن است آن آزمايش تلخ 

گاه  ناموس و هر چه واخوردة اجتماع بوده قرار داشته و از همه بدتر تنها تكيه دزد، هر چه بي
  . خارجيان و نقطة اتكاء سفارت انگليس اين دربار گند و كثيف و لعنتي بوده است

 مار من در طول دوازده سال اخير هرگز به آستان اين جوان خوش خط و خال كه مثل
كشد و در فرصت مناسب نيش جانگزاي خود را  افسرده موقع ضعف و جبن سردرهم مي
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ام و اين آخرين دفعه هم كه به ابتكار خودش نشان همايون به من  زند سر فرود نياورده مي
از قماش » همايون«دانستم كه اين  داد هرگز نشان اهدايي او را بر سينه نزدم زيرا مي

نظير او را انگليسها در موقع اشغال » راجه«ست كه پنجاه شصت يي ا»همايونها«همان 
  . اند هند در خاك وسيع آن كشور ايجاد كرده

  . پرستان و خصم مبارزين راه استقالل و آزاديست دربار دشمن همة آزاد مردان، وطن
ولة طور نيست از او بپرسيد من كه در راه جهاد ملّت ايران هنوز درد و رنج و درد گل اگر اين

اجنبي را برجان و تن خود دارم و هنوز از بيمارستان خارج نشده در مذاكره با اجنبي ديگر 
كنم چه جرمي مرتكب شدم كه نيمه شب بايد اسير تجاوزات افرادي  صرف قوه و انرژي مي

  الطّريق بشوم؟  غارتگر و قطاع
هامت خودش را من از محمدرضاشاه پهلوي هرگز انتظار آن را ندارم كه اين شجاعت و ش

در برابر بيگانگان بكار ببرد، من حتّي به قدر سلطان مراكش و بيك تونس هم از او حمايت 
كنم كه تا اين درجه او را حقير و كوچك فكر و  خواهم ولي اعتراف مي از حقوق ملّت را نمي

شمردم كه شبيخون بر مبارزات و جهاد ملّت خود بزند و تمام محصول  العقل نمي ضعيف
اكاريها و جانفشانيهاي مردم محروم و بينواي كشور را قرباني هوسبازي و الس زدن با فد

  .اجانب كند
يكي نيست از او بپرسد ديگر شما و فاميل شما از اين يك مشت پابرهنه و لختي كه بيست 
سال پدرت آنها را به نفت جنوب زيرنظر مستقيم خويش فروخت و براي چهل سال بعد از 

  خواهيد؟  را باقي گذاشته چه مي1933داد خود نيز قرار
ثروت يك مملكت را به غارت برديد، امالك و اموال و نواميس مردم از دست اين خانواده 
سي سال است در امان نبوده و حاال هم مثل دزدها و بدكارها از تاريكي شب براي كودتا 

  بريد؟  كنيد و براي استراحت به كالردشت تشريف مي استفاده مي
آرا محصول همين مسافرتهاي كالردشت و مشاوره با عوامل  دن هژير و ساعد و رزمآم

جا سرچشمه گرفته  ن اين كودتاي مسخرة ديشب نيز بدون شك از آ. مستقيم اجنبي بود
اي از حميت در شما وجود داشت در پناه تاريكي شب  گفتيد و نشانه اگر راست مي. است

خوارهاي  زديد و تفنگ سربازاني را كه از ماليات علف انگيز نمي دست به اين جنايت هول
خواهان  ايراني تهيه شده و گارد شاهنشاهي شما را تشكيل داده است به روي وطن

  . كشيديد نمي
، به روي هموطنان خود شمشير 13كلنل انگيسي» آيرنسيد«پدر شما يك مرتبه به دستياري 

او از اين . چشم برهم گذاشت» سبورگژوهان«كشيد و عاقبت در منتهاي نكبت در گوشة 
هاي سفارت انگليس بغداد و  جنايت چه چيزي ديد كه امروز شما از روي نقشه فرستاده

  پيماييد؟  آميز را از نو مي بار و ملعنت خواري اجنبي همان راه نكبت ايادي جيره
 رسواييهاي چقدر بايد صبر و تحمل كرد و تا كي بايد شاهد اين فجايع و! آقاي دكترمصدق

  . پنهاني و آشكار دربار بود
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. آوري كه ديشب مرتكب شد آخرين خط وصلي را كه با ملّت داشت بريد دربار با رفتار ننگ
ديگر بايد به دوازده سال توطئه، دوازده سال تحريك برادران و خواهران و مادر و دوازده 

الً ثابت كرد كه ملّتي سال اغراض و شهوات اجنبي خاتمه داد و به گارد شاهنشاهي كام
توانند  ها و تحريكات ننگين دربار را فقط تا مدت محدودي مي وجود دارد و اين مردم توطئه

كاسة صبر ايراني لبريز شده و فرياد انتقام از اين جنايات كه داستانهاي فاروق . تحمل كنند
  . خيزد را كهنه كرده از گلوي كوچك و بزرگ برمي

از . جا كافيست اعتنايي به سرنوشت ميليونها مردم تا همين و بيپرستي  عياشي و شهوت
خواهيد؟ تا پاي انقراض تاريخ و سقوط  دربار بپرسيد ديگر از جان مردم و مملكت چه مي

پرستي را  ايد و به دست خود آن گور بدنامي و سياهكاري و اجنبي وطن اكنون شما جلو رفته
  . كنديد

رهاي افسران و سربازان گارد شاهنشاهي به طرف من ديشب در همان موقعي كه شصت تي
بردند، من با كمال خونسردي زير لب اين  نشانه گرفته بودند و مرا به توقيفگاه سعدآباد مي

  : كردم شعر سعدي را زمزمه مي
  همه آن كند كش نيايد به كار/ چو تيره شود مرد را روزگار 

        14 1332مرداد25 يكشنبه، 1172، شماره باختر امروز
بنابر دستورالعمل وزيرخارجه . محمدرضا شاه و ملكه ثريا وارد رم شدند :ورود شاه به رم ـ
نوري  ، سفير ايران در ايتاليا، غالمعلي خواجه)به شرح فوق خطاب به سفير ايران در بغداد(
    .مرداد26از استقبال خودداري كرد، ) نظام السلطان(

خائني كه « پس از كودتاي نافرجام تحت عنوان وزباخترامر ـ دومين سرمقالة
 به امضاي دكترحسين فاطمي »خواست وطن را به خاك و خون بكشد فرار كرد مي

  :منتشر شد كه گزيدة مطالب آن به شرح زير است
 اين بود كه اگر در خفه كردن صداي ملّت، در 1933قرار كودتاچيان با فرزند عاقد قرارداد 

پرست و  لّي توفيق پيدا كردند و توانستند بر دست و پاي افراد وطننابود كردن حكومت م
آزاديخواه زنجير بگذارند راديو تهران در ساعت مقرّر برنامة معمولي خود را شروع نكند تا 
سر دستة خيانتكاران خود را از كالردشت پس از چند دقيقه با هواپيما به تهران برساند و 

رت و مرگ استقالل و محو حاكميت مملكت را از مزد فروش وطن و تجديد عهد اسا
  [...] . انگلستان بستاند

  : دهد هاي درباريان ادامه مي اي دربارة كارنامة دربار و توطئه سپس دكترفاطمي پس از مقدمه
صداي تنفر دهها هزار مردم تهران كه ديروز در بهارستان برضد كودتاي خائنانة فرزند 

يو و شادي كه از شنيدن خبر فرار او از جمعيت برخاست نشان  بلند بود، غر1933قرارداد 
داد كه ملّت ايران در راه به ثمر رسانيدن نهضت مقدس خويش تا چه حد مصمم و ثابت و 

  . پايدار است
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قدمي  تواند با ملّت هم دانست كه فرزند رضاخان هرگز نمي دكترمصدق از روز نخست مي
هايشان را از دربار منحوس  ها و توطئه ضد ملّي نقشهدانست كه تمام عناصر  كند، مي

 ماه زمامداري خود 28در طول . شناسند جا نيز جز لندن كلمة ديگري نمي گيرند و آن مي
جايي كه  مصدق، هر روز با اين پايگاه استعمار خارجي در كشاكش بود ولي از آن

جگر گذاشت تمام حوادث خواست از كوچكترين شكاف، اجنبي استفاده كند دندان به  نمي
دانست روز نهم اسفند مستقيماً موجبات  كه مي گذشته را تحمل كرد و حتّي با علم به اين

قتل او را دربار چيده بود تنها به اين اكتفا كرد كه از مجلس هفدهم بخواهد گزارش 
هيأتي كه مركب از وكالي مجلس براي تعيين حدود وظايف [هشت نفري را ] هيأت[

تصويب كند و همين امر را شاه فراري حمل برضعف ] در قانون اساسي تشكيل شدسلطنت 
شرمي و وقاحت را اقليت وابسته به  ملّت و تقويت جبهة سفارت شمرد و ديديد كه تا كجا بي

  . او جلو بردند
كرد كساني ممكن است در ميان مردم باشند كه  دكترمصدق در اين جريان شايد گمان مي

خواست عامة ملّت از  واقف نيستند او مي» شاه فراري«تكاري و سرسپردگي هنوز به خيان
كوچك و بزرگ، در هر صف و هر طبقه هستند بفهمند كه اين جوان تا چه پايه براي محو 

  . كند و نابودي تمام افتخارات وطن تالش مي
كه  ينداد و اكراه داشت از ا دكترمصدق بقدري در اين روية خود حسن نيت به خرج مي

قسمتي از اوقات گرانبهاي مملكت را به يك مشكل ديگر صرف كند كه روشن و آشكار 
  . دست به كار كودتا شد) فراري بغداد(

به عنوان مسافرت و سركشي به » فراري بغداد«كنم آن اوقاتي را كه  هيچ فراموش نمي
فرت را خواندم و هاي درباري برنامة پذيرايي مسا شب در روزنامه من يك. رفت خوزستان مي

شود بعد از جلسة دولت پيش  اش مي كه فاتحي وارد سرزمين مسخر شده ديدم مثل اين
دكترمصدق رفتم و نظريات خود را در اين خصوص بيان كردم و اضافه نمودم كه اين 

 به 1339براي شصت سال ديگر در سال » آقا«خوزستان سرزميني است كه پدر اين 
چنين مقابله با  ر مبارزات و فداكاريهاي متوالي مردم و همانگليسها فروخت و بر اث
نشين انگليس بيرون آمده است حاال  روزي دربار از صورت دوك كارشكنيهاي مدام و شبانه
خواهند به خوزستان بروند با كدام قيافه به روي مردمي كه در راه  ايشان به چه عنوان مي

  كند؟  كرده است نگاه مياندازي  همه سنگ وصول به آمال ملّيشان اين
تواند باور كند كسي ممكن است به وطنش خيانت كند اگر چه آن را  دكترمصدق كه نمي

مكرّر شنيده باشد، دكترمصدق كه در راه پيشرفت مقاصد ملّت عزيز خود حاضر به قبول هر 
كند روي مصلحت  گونه خفت و دشنام شده و بر احساسات شخصي خود هميشه غلبه مي

هاي مختلف كه هميشه جلو چشم دوربين اوست آن شب به شدت تمام به من  يانديش
اي  جواب داد و شايد در طول اين مدت كه افتخار خدمتگزاري در كنار او را دارم اولين دفعه

  . بود كه دكترمصدق با آن تندي با من حرف زد
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رفتم، اضافه كردم  يام نيفزودم فقط وقتي از اطاق بيرون م مطلب ديگري به حرفهاي گذشته
كه اگر اين جوان از سفر خوزستان فروش رفتة پدرش برگشت روية مداخله در امور را دنبال 

  . گويي افكار ماليخوليايي را در دماغ او قوت بيشتري خواهد داد خواهد كرد و تملّق و ياوه
 توانست قبول كند كه در مقابل صميميت و صداقت او و همكارانش وزير نمي نخست

چيني دست برنخواهد داشت و تا پاي هستي و  از تحريكات و توطئه» فراري بغداد«
  . استقالل وطن ما نشسته است

  . بهرحال امروز مملكت در برابر وضعيت موجود قرار دارد
اند كه وظايف  سابقة ديروز تهران خواستار شده مردم در قطعنامة ميتينگ با شكوه بي

  . موقتي واگذار شودبه يك شوراي » فراري بغداد«
خداي بزرگ ايران خواسته است كه ملّت ما پس از قرنها محروميت و ناكامي امروز كه 
فرصت به دست آورده در راه سعادت و ترّقي كامياب شود، هر كس با اين خواستة او از در 

  . شود جنگ درآيد مقهور و شكست خورده و منكوب مي
كس، به هيچ دستة سياسي نبايد   است، به هيچتر از هميشه وظيفة امروز مردم سنگين

فرصت سوءاستفاده از جهاد خود را بدهند زيرا هرگز نبايد فراموش كنند كه همة اين 
  . مبارزات برضد نفوذ اجنبي است و اجنبي براي ما هر كسي است كه خارج ايران باشد

    151332مرداد 26دوشنبه ، 1173ره ، شماباختر امروز
 مرداد 28 شب قبل از كودتاي باختر امروز دكترفاطمي در آخرين شماره ـ آخرين سرمقالة

 باختر امروزنگاري حسين فاطمي و روزنامه  به اين ترتيب دفتر روزنامه.  منتشر گرديد1332
  . شمارة مسلسل در تاريخ مطبوعات ايران بسته شد1174پس از انتشار 

كار  هاي محافظه ق و روزنامهشركت ساب«اي از اين سرمقاله كه  تحت عنوان  گزيده
  :منتشر شد به شرح زير است »لندن ديروز عزادار بودند

خيز و  انگيز، ماتم لحن ديروز اخبار و تفسيرهاي مطبوعات و راديوهاي انگليس بسيار غم
نتوانست كامالً به موقع اجرا » ارباب«كه به لندن خبر رسيد كه دستور  همين. سوزناك بود

در مشيمة مادر خفه شد تأثر عميق همة آن مجالس را كه » كودتا«اك درآيد و نوزاد ناپ
بردند و  كلنل همراه و الهام دهندة رضاخان ـ بهره مي» آيرنسيد«هنوز از محصول كودتاي 

  [...]فراگرفتدانستند  دربار را مجري اراده و تعاليم خود مي
ستاند، سلسله منقرض  دهد و تاج مي صد و پنجاه سال است در شرق تاج مي لندن كه يك

كشاند و دوستان ملّتها  نشين را به كاخ سلطنتي مي سازد، خرابه كند، دودمان پادشاهي مي مي
برد و نه تنها جزيرة  نشاند، چند سال است از قيام مردم ما سخت رنج مي را به خاك سياه مي

ت داده بلكه آبادان و خاك زرخيز خوزستان و نفوذ در تمام كشور پهناور ايران را از دس
رستاخيز ملّي ما سرچشمه و منشاء قيامهايي شده كه تمام شرق ميانه و افريقا را زير نفوذ 

چنان درهم شكسته كه تاريخ  آساي خويش گرفته و قدرت خدايان نفت را آن معجزه
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بخشي را تا به امروز هرگز به  يك چنين حادثة عجيب و حيرت» ملكه اليزابت«امپراطوري 
  . ياد ندارد

شرم، از دربار منفور، از دربار دشمن ملّت و از يك  كردند از دربار بي انگليسها هنوز خيال مي
براي آخرين نفس خواهد » فراري بغداد«قانون پليدي و انقراض، كاري ساخته است و 

توانست جنبش مردم قهرمان ما را در جلو پاي لردان غارتگر قرباني كند و مزد اين خيانت 
  . بار ديگر از ايشان بستاند ع و استقالل و آزادي مردم خويش را يكعظيم به مناف

الملك كه مسافرت شاه را به لندن فراهم آورد و او توانست پس از فرار  اما از كابينة حكيم
پدر و پيش آمد جنگ دوم جهاني از نو با كعبة آمال دربار تجديد عهد كامل كند و در طي 

داد الحاقي ريخته شد و موجبات فشار و تهديد به ملّت از همين مسافرت بود كه طرح قرار
اساسي و  براي تغيير قانون» از دنيا رفته] وزيرخارجة انگليس[بوينِ «نو فراهم آمد و نقشة 

  . افزايش اختيارات شاه مورد بحث و مذاكره قرار گرفت
داد الحاقي فقط از اين نظر درست شد كه زمينه براي تصويب قرار 16پانزده بهمن» كمدي«

 و حبس و تبعيد و زجر آزاديخواهان و مخالفين 17قالبي» مجلس مؤسسان«و ايجاد 
  .انگليس كامالً حاضر و مهيا گردد

اساسي را به وسيلة  آن كسي كه براي درهم شكستن قدرت ملّت چندين اصل قانون
و با آراء پارويي ] نصرالملك هدايت رئيس مجلس مؤسسان[» نصرالملك«مؤسسان 

پورهاي شهرداري تهران و واليت، تغيير داد و اختيار انحالل مجلس را در هر لحظه و هر س
وقت كه بخواهد منحصر به ارادة لرزان متغير خود ساخت و با فشار راه اجنبي را به مملكت 

هاي كوچك و گمنام  صاف و هموار كرد و ليست انتخابات هر دورة تقنينيه را با نظر وابسته
بر اثر تعليم و «] روزنامة يوميه لندن [تايمزآورد، امروز در نظر  س فراهم ميسفارت انگلي

  ».تربيت غربي خود يكي از پشتيبانهاي پر حرارت رژيم پارلمانيست
يعني رژيمي كه يك ليست صد و بيست سي ] در ايران[براي انگليسيها رژيم پارلماني 

صويب شاه برسانند و به وسيلة پادگانهاي و دكتر اقبال بنشينند و به ت» ويلر«نفري را كلنل 
نظامي صورت مجلس انتخابات آنها را تهيه و به منظور تصويب قرارداد الحاقي يا عهدنامة 

  . وكالي فرمايشي عرضه نمايند اسارت نظير آن پيمان به
شناسد عبارت از آن چنان رژيمي  ، فراري بغداد را هواخواه آن ميتايمزآن رژيم پارلماني كه 

ارادة هوسباز درباريان لگدكوب و ) به(اساسي ـ حقوق ملّت ـ را  است كه چند اصل از قانون
خيزد همين  در روزهايي كه سيل اعتراض و طوفان نفرت از اين اعمال زشت و قبيح برمي

نويسد كه فقط صد و هشتاد نفر براي اعتراض به انتخابات به پيشوايي   ميتايمز
  . دكترمصدق به دربار رفتند

بار ديگر به وضع انتخابات  شد و تهران يك در روزهايي كه انتخابات دورة پانزدهم انجام مي
همة آن خطاكاريها را » پشتيبان پر حرارت رژيم پارلماني«دورة سردار سپه افتاده بود اين 

و هنگامي كه ساعد و اقبال و هژير كمپاني . با فرستادن چند وكيل شخصي ناديده گرفت
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در شهرستانها توفيق » سفارت«دورة شانزدهم را به وجود آورده بودند و ليست انتخابات 
پشتيبان پر «كامل پيدا كرد در آن دو سه روزي كه ما متحصن شده بوديم فقط جوابي كه 

به دكترمصدق داد اين بود كه اعتراضي اگر هست در موعد مقرّر به » حرارت رژيم پارلماني
  . انجمنها بدهند

ديدند و مداخالت علني  ان تهران كه از نزديك جنايات دربار را به چشم خود ميمردم قهرم
رفت به پاخاستند و  شاه و اشرف و ملكه مادر هر دقيقه چون خار در چشم آنها فرو مي
سازيها و رسواييهاي  تصميم گرفتند كه نگذارند به حقوق آنها تجاوز شود و با همة صندوق

شناخته شده » دكترمصدق«شدند هفت نفري را كه هواخواه عوامل درباري باالخره موفق 
  . بودند به بهارستان روانه نمايند

وقت در  شاه كه از حاميان جدي و سرسخت قرارداد الحاقي بود و جلسات كابينه در آن
اش را به تقديم اليحة الحاقي  اراده شد ساعد و وزراي بي حضور خودش تشكيل مي

اي  را كه در سفر لندن به اربابان خود داده است هر چه  وعدهخواست  مأموريت داد و مي
زودتر وفا كند و چون تصويب آن به آخر دورة پانزدهم نرسيد اطمينان داشت كه در دورة 

  . [...]شانزدهم خواهد توانست با در دست داشتن اختيار انحالل مجلس كار را يكسره كند
 و يكايك وكال را براي تصويب قرارداد برد شاه با همة تالش و كوششي كه به كار مي

كرد، در برابر ارادة ملّت مقهور شد و جبهة دكترمصدق ابتدا  الحاقي به كاخ احضار مي
توانست قرارداد الحاقي را در كميسيون رد كند و بعد پيشنهاد ملّي شدن صنعت نفت را از 

  . مجلس بگذراند
الملك و رجال  زاده و حكيم فته بود تقيهمان روزي كه دكترمصدق از مجلس رأي تمايل گر

ديگري كه از آستين سفارت درآمده بودند بالفاصله شاه را مالقات و به او گفته بودند فرمان 
 1330كنم غروب شنبه پنجم ارديبهشت  گمان مي. وزيري دكترمصدق را امضاء نكن نخست

پيشوايتان : ه من كرد و گفتبود كه من شاه را مالقات كردم وقتي از در اطاق وارد شدم رو ب
خواهد؟ گفتم،  وزيري مي هم كه آمده با آن نطق كذايي بر ضد مؤسسان از من فرمان نخست

شود فرمان  شمار سبب شده كه دكترمصدق امروز زمامدار بشود، به دكترمصدق نمي حوادث بي
اد ملّت باشد و وزيري نداد زيرا معموالً در جاهاي ديگر رئيس الوزرا بايد مورد اعتم نخست

همين شرط اساسي و اصلي كار اوست و چون دكترمصدق مورد اعتماد مردم ايرانست خيلي 
  . به نفع اعليحضرت نخواهد بود كه حرفهاي مغرضين و مخالفين را بشنويد

صحبتهاي او . با مؤسسان چه خواهد كرد؟ گفتم اين موضوع فعالً مورد بحث نيست: گفت
خواهد   از قدم اول سرسازگاري با ملّت را ندارد و فقط كسي را ميداد كه طور نشان مي اين

  . باشد» دربار«كه مطيع صرف و غالم حلقه به گوش ارادة اجرايي سفارت يعني 
حوادث بعدي نشان داد كه او مرد ميدان همراهي با ملّت نيست و هر وقت بتواند خنجر را 

  . [...]برد به قلب هموطنان خود فرو مي
   181332 مرداد27شنبه  سه، 1174شماره ، مروزباختر ا
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 عليه دولت ملّي دكترمحمدمصدق و سقوط اين دولت به  مرداد28ـ كودتاي نظامي 
  . دستياري دولتين بريتانيا و امريكا و عوامل داخلي و خارجي هر يك

، )وزير منزل مصدق و مقر دفتر نخست (109دكترحسين فاطمي پس از خروج از خانة 
اش دكترسعيد فاطمي، به خانة يكي از دوستانش  يت خواهرزاده و همكار مطبوعاتيدر مع

. زيست  روز و در نقاط مختلف شهر تهران و حومه به طور مخفي مي204پناه برد به مدت 
او در اين دوران فصلي از خاطرات دوران زمامداري و همكاري با دولت و نهضت ملّي را به 

ي از آن پس از سقوط استبداد سلطنتي محمدرضاشاه، به دست رشته تحرير درآورد كه بخش
آمد و در اختيار خانواده فاطمي قرار گرفت كه با كوشش دكترسعيد فاطمي انتشار آن ميسر 

    .مرداد28شد كه عيناً در اين مجموعه نيز با تشكر از ايشان نقل شده است، 
خ نهضت ملّي مقاومت به نامة پاس  به نهضت مقاومت ملّي ايران،گاهاي از مخفي نامهـ 

    .دي 30، )ج شده استمتن هر دو سند در اين مجموعه در. (مزبور، بدون تاريخ
 مأموران ،هاي كوچه فردوسي در تجريش دكترحسين فاطمي را در يكي از خانه: يريتگدسـ 

صاحبان  حكومت نظامي دستگير و به فرمانداري نظامي در ساختمان شهرباني منتقل كردند،
نه دكترمحسني افسر ارتش و همسرش خوشبختانه هنگام مراجعه سرهنگ مولوي مأمور خا

كه  زماني. ، در محل نبودند)كه بعداً به رياست ساواك تهران منصوب شد(فرمانداري نظامي 
رسيدند، خانم محسني به موقع متوجه جيپ فرمانداري نظامي در كنار كوچه و شبح سرهنگ 

    .19اسفند 22. را به سرعت ترك كرده و از كشور خارج شوندمولوي شد، توانستند محل 
 بعد از ظهر، هنگامي كه دكترفاطمي را 3ساعت : اقوكشان در برابر شهربانيچـ حملة 

 زرهي منتقل كنند، ايشان را در 2دستبند زده بودند تا از عمارت شهرباني به زندان لشكر 
اي  يازده تن چاقوكش حرفه. د، قرار دادندمعرض حمله چاقوكشاني كه از پيش آماده شده بودن

تصميم اين بود . به دكترفاطمي حمله كردند) مخ معروف به بي(به سردستگي شعبان جعفري 
سازي او را به قتل برسانند و در برابر افكار عمومي وانمود كنند كه وي بر اثر  كه با صحنه

خانم فاطمي  نده ياد سلطنتخواهر دكترفاطمي، ز. خشم و نفرت عمومي مردم به قتل رسيد
آزاده زني شجاع و شيردل كه با اطالع از دستگيري برادر خود را به محل شهرباني رسانده بود، 

سلطنت خانم به شدت زخمي شد ولي . در همان لحظه رسيد و به سرعت به روي برادر افتاد
  20. اسفند22تري به برادر وارد شود،  نگذاشت ضربات بيشتر و كاري

اي، خطاب به دادستان   ياد خانم سلطنت فاطمي خود در اين باره ضمن شكوائيهزنده* 
  :21نويسد ارتش دربارة اين ماجرا و توطئه چنين مي

 بعد از ظهر روز 3دارد پيرو تلگرافي كه ساعت  تيمسار دادستان ارتش، محترماً معروض مي«
حسين فاطمي تقديم گرديد،  اسفند ماه جاري راجع به توطئه عليه جان برادرم دكتر22شنبه 

طوري كه درآن تلگراف خاطر نشان شده بود درست مقارن  دارد همان بدين وسيله اشعار مي
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آمد در  ين مييهاي شهرباني كل كشور پا  بعد از ظهر هنگامي كه برادرم از پله5/3ساعت 
د و  نفر از چاقوكشان معروف واقع گردي20حضور مأمورين انتظامي مورد هجوم در حدود 

 مضروب و مصدوم شدم، جريان امر كم و بيش در به سختي خود اينجانبه نيز در آن هنگام
  . جرايد منعكس گرديد

شود وضع مزاجي برادرم دكترفاطمي وخيم  كه از لحن مطبوعات استنباط مي طوري فعالً آن
اكنون .  مندرج گرديده استآتش و كيهانهاي  است و اين مطلب به صراحت در روزنامه

بيند از آن  اينجانبه به عنوان يك خواهر مصدوم و كسي كه برادرش را در آستان مرگ مي
مقام عالي استدعا دارم امر و اجازه فرمايند كه يك پزشك حاذق و مطلّع از وضع مزاجي 
برادرم در بالين او حاضر نمايم و در اين هنگام نوروز كه براي همه موسم سرور و شادماني 

با تقديم احترامات، . منقلب و ناراحت از عذاب و ناراحتي نجات يابنداست يك خانواده 
    .سلطنت فاطمي

 كميسيون مأمور رسيدگي به 23/12/1332بنابر صورت جلسه مورخ : گزارش مأمورانـ 
 دكترحسين فاطمي در فرمانداري نظامي كه به طور مخفيگاهوسائل و مدارك مكشوفه از 

به كوشش محمد تركمان، » سالگرد شهادت دكترفاطميچهل و يكمين «ناقص در يادنامة 
ظرف ده روز [...] ـ در مدت اختفا شش بار تغيير محل داده 1«درج شده است، وي 

جا دستگير شده انتقال  اي كه در آن  آبان به خانه14چهارخانه عوض كرده است و در حدود 
اي  ـ ارتباط نامه3رفته است؛ وجه نگ ـ در مدت اختفا ارتباط تلفني به هيچ2«. است» يافته

كرده و با  ـ گاهي وسيلة اتومبيل گردش مي4با عيال و احياناً با اشخاص ديگر داشته است؛ 
داده  هاي او را مي طور نامرتب جواب نامه ـ عيال او به5بعضي اشخاص ارتباط گرفته است؛ 

    . اسفند23» . ـ از نظر مالي در مضيقه بوده است6است؛ 
1333  

 ارتش مرخص و به 1 دكترفاطمي قبل از بهبود كامل، از بيمارستان شماره :رستانبيما ـ
 زرهي ـ زندان سياسي فرمانداري نظامي ـ واقع در خيابان قديم 2زندان سربازخانة لشكر 

دكترسعيد حكمت پزشك قانوني و سرتيپ دكتر . منتقل شد) منطقه قصر قاجار(شميران 
امات سلطنت خانم فاطمي در زندان از او معاينه به عمل زاده پزشك معالج بر اثر اقد نجف

به يكي از بيمارستانهاي ارتش گوشزد رت انتقال دكترفاطمي را آوردند و محتاطانه ضرو
  22. تير2نمودند، 
  

 ارتش كريم هدايت، براي انجام تحقيقات و 2حضور دكتر فاطمي در بيمارستان شماره ـ 
زشك مخصوص شاه، دكترايادي، او را معاينه و كرد، لذا پ بازپرسي مشكل ايجاد مي

وضع مزاجي نامبرده مانع تحقيقات بازپرسي «رغم وضع وخيم بيمار، اعالم داشت  علي
   23. تير9، »نظامي نيست
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 شاه دستور تحقيقات از دكترفاطمي را شخصاً صادر ،بر همين اساس طبق مكاتبه ذيل* 
  : كرد

نشان شير و خورشيد و تاج، وزارت دفاع ... ندهسرتيپ ارفع، اسم كشف كن: كشف تلگراف«
  .ملّي، ستاد ارتش

  از قطار مخصوص، تاريخ وصول
  19/4/1333، تاريخ كشف 9455شماره وارده 

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

  سرتيپ ارفع 
  
  ]: متن ابالغيه[

  ير دفاع ملّي، تيمسار سرلشگر هدايت وز
اعليحضرت همايون شاهنشاهي مقرّر فرمودند براي بازجويي از دكترفاطمي در بيمارستان 

بنابر اين دستور فرماييد اقدام به بازجويي نامبرده در همان . باشد گونه مانع قانوني نمي هيچ
  . عمل آيد بيمارستان به

  يزدان پناه] سپهبد[، 19/4/33، 14ساعت 
، تعقيب عرايض تلفني عيناً از ديد 22/3/33.  به دادستاني ارتش رجوع بشودعيناً] در حاشيه[

     تير19، 24»امضاء] 1333 [20/4. رساند مقام وزارت مي
بر اثر اقدامات پيگرانة سلطنت خانم فاطمي پس از انتقال سؤال از دولت در مجلس  ـ

سة علني مجلسٍ مجدد دكترفاطمي به زندان، ارسالن خلعتبري نماينده مجلس در جل
هجدهم كه به تازگي افتتاح شده بود، سؤالي از دولت دربارة وخامت وضع مزاجي 

سرتيپ حسين آزموده در پاسخ به حسين عال وزير دربار كه در . دكترفاطمي مطرح كرد
» [...]وجه وخامتي ندارد  حال دكترفاطمي به هيچ«: باره خواستار توضيح شده بود، نوشت اين

به استناد شكايات بستگان دكترحسين فاطمي فعاليت «ه رئيس ستاد نوشت و در گزارش ب
جانب را نسبت به نامبرده، طور ديگر  شود كه انجام وظيفة بدون شائبة اين شديدي مي
    .تير20 25»[...].قلمداد كنند 

اي از سوي نهضت   به علّت صدور اعالميهاهللا حاج سيدرضا زنجاني بازداشت آيتـ 
ام تير جهت تعطيل عمومي، به دستور  ي ايران به مناسبت سالگرد قيام ملّي سيمقاومت ملّ

ايجاد .  زرهي2تيمسار تيمور بختيار فرماندار نظامي تهران و زنداني شدن ايشان در لشگر 
در همين يادنامه نگاه كنيد (ارتباط در زندان با دكتر فاطمي و شروع مكاتبه سرّي بين آنان 

اهللا زنجاني در  اهللا زنجاني از زندان و خاطرات آيت دكترفاطمي با آيتبه مجموعة مكاتبات 
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باره كه قبل از فوت ايشان، در پاسخ به سؤال احمد صدرحاج سيدجوادي در تهران بازگو  اين
    . تير30شده، 

 دكترحسين فاطمي و دكترعلي شايگان و مهندس احمد رضوي ـ اولين جلسة محاكمه
  :  زرهي تشكيل شد2در لشكر 

كه روي تختخواب  چند دقيقه بعد از رفتن عكاسان جرايد، دكترفاطمي در حالي[...] « 
خوابيده و ريش نسبتاً زيادي صورتش را مستور كرده بود، به وسيلة چند ) برانكار(دستي 

دكترفاطمي چشمهايش را روي هم گذاشته بود و ناله . سرباز به سالن دادگاه منتقل شد
جلسه دكترفاطمي در برابر سؤال   اعالم رسميت جلسه و قرائت صورتپس از» [...]كرد  مي

اسمم حسين فاطمي، اسم پدرم سيدعلي محمد، «رئيس دادگاه دربارة هويت خود گفت 
 مذهب شيعه اثني عشري، پيشينة كيفري ندارم، عيال و 26 سال،37شغلم سياست، سن 

من بيمارم و از رياست «افه كرد و اض» . زرهي2اوالد دارم، محل اقامت پادگان لشكر 
سرتيپ قطبي اظهار » !محترم دادگاه تقاضا دارم نسبت به وضع بيماري من توجه نمايند

باشد و سپس منشي صورت جلسة پزشكي را به اين  داشت حضور شما طبق گواهي اطبا مي
ز ششم  رو12كميسيوني مركب از پزشكان امضاكننده زير در ساعت [...] «: شرح اعالم كرد

تشكيل گرديد و به نظر اعضاي كميسيون حالت مزاجي و روحي  [...] 1333شهريور ماه 
گونه  باشد و حضورش در دادگاه براي دفاع از خود هيچ بخش مي زنداني نامبرده رضايت

مانعي ندارد ولي چون ماههاي متوالي از حركت خودداري نموده و ممكن است هنوز به راه 
د، لذا حمل مشاراليه به دادگاه به وسيله آمبوالنس ترجيح خواهد رفتن عادت نكرده باش

سرلشكر دكترخوشنوسيان، سرلشكر دكترايادي، سرتيپ دكترمقبل، سرهنگ [!]. داشت 
به اين ترتيب پزشك ويژة شاهنشاه سرلشكر دكتر ايادي در معيت اطباء مرعوب » تدين

    . مهر7، 27قوق بشر فراهم كردارتشي كاله شرعي براي تجاوز به حق دفاع متهم و ح
 دكتر فاطمي به اعدام و دكترشايگان و  نظاميرسيدگي در دادگاه بدويخاتمه ـ 

    .مهندس رضوي دو متهم ديگر پرونده هر يك به حبس ابد محكوم شدند
پس از يك محاكمة سرّي كه در ده جلسة پشت درهاي بسته صورت گرفت، ساعت  ـ

دادگاه بدوي نظامي پس از سه ساعت » قضات«ر ماه،  مه18چهار و نيم روز يكشنبه 
، مبادرت به صدور حكم اعدام براي دكترفاطمي و حبس ابد براي دو متهم ديگر »شور«

كه بيمار بود و تب داشت با برانكار  در طول محاكمه، دكترفاطمي را در حالي. پرونده نمودند
  . كردند در دادگاه حاضر مي

ايگان نمايندة مجلس هفدهم و استاد حقوق در دانشگاه تهران و در اين پرونده، دكترعلي ش
مهندس احمد رضوي نايب رئيس همان مجلس و دكترحسين فاطمي وزيرخارجة دولت 

بعد از ظهر (بيانات اين سه زنده ياد در اجتماع عظيم ميدان بهارستان . ملّي محاكمه شدند
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موضوع اصلي و مشترك ، ) پس از شكست كودتاي نظامي همان روز1332مرداد 25
 27 تا 25 در روزهاي باختر امروزالبتّه به علّت سه سرمقالة . داد را تشكيل مي» اتهام«

مرداد، مهر و موم كردن قصرهاي سلطنتي جهت حفظ اموال عمومي و تلگراف به سفراي 
 تر شده ، پروندة فاطمي قطورتر و بارش سنگين)مرداد26(و رم ) مرداد25(ايران در بغداد 

دولت ملّي مانند اخراج و دستورات با اين توجه كه اقدامهاي مؤثرش در اجراي منويات . بود
جاسوسان انگليس از ايران و تعطيل سفارت انگليس در تهران نيز بدون شك از جمله 

    .مهر18 در دادگاه نظامي بوده است، ،مطيع» قضات«گناهان مورد توجه آمرانِ 
به كوشش بهرام » خاطرات و مبارزات دكتر فاطمي«كه در كتاب (يكي از جرايد بعد روز ـ 

  : دربارة اين محاكمه چنين نوشت) افراسيابي بدون ذكر مأخذ نقل شده است
ديروز آخرين جلسة دادرسي آقايان دكترشايگان، مهندس رضوي و دكترفاطمي در دادگاه «
  . ل گرديديي شماره يك دادرسي ارتش در لشگر زرهي تشكداع 

رياست تيمسار سرتيپ قطبي و  دادگاه عادي شماره يك دادرسي ارتش به: اد رأيمف
كارمندي آقايان سرهنگ قهرماني، سرهنگ نقدي، سرهنگ شيباني، سرهنگ لشگري و 
سرهنگ گلشني و دادستاني آقاي سرهنگ فخرمدرسي پس از ده جلسه رسيدگي و استماع 

و دكتر شايگان و وكالي مدافع آنها، مدافعات غير نظاميان حسين فاطمي، مهندس رضوي 
چنين آخرين دفاع متهمين، سرانجام در ساعت سه و چهل و پنج دقيقة بعد از ظهر روز  هم

  . يكشنبه هيجدهم مهرماه ختم دادرسي را اعالم و دادگاه براي صدور رأي وارد شور شد
 استنادي دادستان دادگاه پس از بررسي مدافعات متهمين و وكالي مدافع آنها سرانجام مادة

ارتش را عليه متهمين مورد تأييد قرار داد و باتفاق آراء حسين فاطمي را به اعدام محكوم 
  ».نمود

   » است دادگاه سرّي مانع عوامفريبي« :دادستان ارتشآزموده مصاحبه با 
به  اي كه با خبرنگاران جرايد صبح امروز آقاي سرتيپ آزموده دادستان ارتش طي مصاحبه

  : آورد اطالعاتي بشرح زير در اختيار خبرنگاران جرايد گذاشتعمل 
كه در دادگاه  خواستم دو موضوع را خدمت آقايان عرض كنم يكي اين امروز مي«

چه مستحضريد تقاضا كردم دادگاه  دكترشايگان، مهندس رضوي و دكتر فاطمي چنان
 كرد وقتي دادگاه سرّي طور سرّي تشكيل شود در مورد سرّي بودن دادگاه نبايد تصور به
شود طرفين  شود كوچكترين محدوديتي در دفاع وجود دارد بلكه وقتي دادگاه سرّي مي مي

كنند من باب مثال در دادگاه مصدق  دعوا يعني متهم و دادستان آزادي عمل كامل پيدا مي
ر از مالحظه كرديد وقتي دادگاه علني بود دادستان ارتش آزادي عمل نداشت متّهم صرفنظ

شد از طرف  كه هر چه دلش خواست گفت مواجه با اخطارات مكرّر رؤساي دادگاه مي اين
خصوصي كه مبناي  ديگر وقتي دادگاه علني است و عيب باال وجود دارد و متهمين به

رود اين موضوع خود يك گرفتاري عجيبي براي دادستان  دفاعشان روي عوامفريبي مي



  
   45                                                                        و زندانمخفيگاههاي  نوشته

نب به خوبي مطّلع و واقف بودم كه حسين فاطمي پاية است كه ضمناً بايد گفت اين جا
دفاع خود را در دادگاه علني جز عوامفريبي به چيز ديگري قرار نخواهد داد آقايان بدانند اين 

اي براي جامعه در بردارد برعكس معني ظاهري آن، لغت  كلمة عوامفريبي خطر عمده
  . عوامفريبي چه بسا خواص را هم گمراه نمايد

جانب مثل همه افسران كوچكترين اطالعي از سياست ندارم  دانند كه اين خوبي مي  بهآقايان
گويد شغلم سياست است بخوبي به  كه مواجه شويم به متهمي كه روي عوامفريبي مي وقتي

خواهد صحنة دادگاه نظامي را صحنة سياست قرار  بريم كه آن متهم مي اين خطر پي مي
نحو شايسته بدهيم  عوامفريبانه، شايد بتوانيم جوابهاي او را بههم سياست مزورانه و  دهد آن

وجه  هيچ ولي اين جريان بكلي برخالف وظايف ما خواهد بود دادستان ارتش ادعائي كه به
كه از ادعا دفاع نمايد و  نمايد، متهم در دادگاه علني به جاي اين مربوط به سياست نيست مي

 بنابه اين مقدمات بود كه تقاضا شد دادگاه فاطمي و دو شود آن را رد كند وارد سياست مي
بي وقتي دادگاه سرّي اعالم گرديد متهمين فهميدند كه حربة عوامفري. نفر ديگر سرّي شود

    .مهر19، ».از دست آنها گرفته شده است
دادگاه تجديدنظر نظامي به رياست سرلشكر مزّين و دادستاني  ـ تأييد حكم اعدام،

يد حكم اعدام دكترفاطمي را تأييد كرد ولي در مورد دو متهم ديگر، احكام آفر سرهنگ به
در همين روز قرار داد تشكيل كنسرسيوم . زندان ابد را به ده سال حبس مجرّد تقليل داد

، به تصويب )مهر29روز (نفت در مجلس سناي دوم، پس از تصويب در مجلس هجدهم 
    . آبان7نهايي رسيد، 

چنين دكتر فاطمي كه   دكترشايگان، مهندس رضوي و همفرجاميـ تقاضاي رسيدگي 
» ملوكانه«برطبق قانون دادرسي و كيفر ارتش موكول به اجازة شاه شده بود، مورد موافقت 

، مسؤوليت قتل »مقام غيرمسؤول«شخصاً به عنوان » ذات اقدس«بدينسان . قرار نگرفت
 ضمن اين تصميم بنابر نوشتة منشي يكي از فرزندان شايستة ايران را به عهده گرفت، و

رسيدگي فرجامي مقرّر فرمودند تاريخ اجراي ضمن عدم تصويب «: ص شاه تأكيد شدمخصو
    .  آبان15، »بعداً تعيين خواهند فرمود] اعدام او[رأي دادگاه را نسبت به حسين فاطمي 

  : عرضي دادستان نظامي و دستور شاه در حاشيهـ گزارش شرف
  رشيد و تاج، وزارت دفاع ملّي،نشان شير و خو«

  پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي
  : رساند نامبردگان زير مفتخراً بشرف عرض مي

  ـ دكترحسين فاطمي1
  ـ دكتر علي شايگان 2
  ـ مهندس احمد رضوي3
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سوءقصد به منظور به هم زدن اساس حكومت و تحريض مردم به مسلح "كه به اتهام 
تعقيب واقع شده و به موجب رأي دادگاه عادي متهم  تحت "شدن برضد قدرت سلطنت

 محكوم شده بودند پس از ارجاع پرونده "زندان دائم" و دو نفر ديگر به "اعدام" به 1رديف 
 مبني بر محكوميت دكترحسين فاطمي به 7/8/33به دادگاه تجديدنظر رأي دادگاه در تاريخ 

دهسال " و مهندس احمد رضوي به "ردهسال زندان با كا" و دكترعلي شايگان به "اعدام"
  .  صادر شده است"زندان با كار
كرات به تقصير خود اقرار و اعتراف  كه دو نفر معروض اخير ضمن دادرسي به با عرض اين

دكترحسين فاطمي و دكترعلي شايگان . نموده دادستان ارتش به رأي صادره اعتراضي ندارد
د رضوي استدعاي بذل عواطف و مراحم درخواست رسيدگي فرجامي داشته، مهندس احم

تواند در ظرف مدت ده روز درخواست رسيدگي فرجامي  شاهانه را نموده است كه قانوناً مي
 قانون دادرسي و كيفر ارتش تصويب استدعاي دكترحسين 268مستند به ماده . نمايد

از ] در حاشيه گزارش. [فاطمي و دكترعلي شايگان منوط به ارادة سنيه شاهانه است
 ضمن عدم تصويب رسيدگي فرجامي مقرّر 15/8/1333شرفعرض پيشگاه شاهانه گذشت 

. 28فرمودند تاريخ اجراي رأي دادگاه را نسبت به حسين فاطمي بعداً تعيين خواهند فرمود
  ] امضاء[
    .آبان15، »]امضاء. [تا صدور دستور نزد دادستان محترم باشد] مجدداً[
 2 آبان حكم اعدام دكترحسين فاطمي در لشگر 19گاه در سحر ،اجراي حكم اعدام ـ

كه بر حسب گواهي شاهدان و پزشكان معالج در آن لحظات دو  در حالي. زرهي اجرا شد
 وصيت كرد كه او را در جوار 29 سال داشت؛35فاطمي هنگام اعدام . درجه تب داشت

ن روز توسط بستگانش بابويه به خاك بسپارند، كه در هما  تير در قبرستان ابن30شهداي 
انجام شد، هنگامي كه او را در ميدان تير به چوبة تيرباران بستند سه بار فرياد برآورد زنده 

فرياد آن بزرگمرد تاريخ نهضت ملّي ايران با ! پاينده ايران، زنده باد مصدقباد آزادي، 
    .1333  آبان19... صداي هشت گلولة دشمنان آزادي و استقالل ايران خاموش شد

  . و او يك قهرمان بود ... ـ
  
  : ها  يادداشت 
: نوشتة» .باختر امروززندگينامه و مبارزات سياسي دكترسيدحسين فاطمي، مدير روزنامة  «1

  . 5 ـ 4، صص 1364، نشر آفتاب حقيقت، تهران باختر امروزدكترنصراله شيفته، سردبير روزنامة 
وشش بهرام افراسيابي، انتشارات سخن، تهران به ك» خاطرات و مبارزات دكترحسين فاطمي «2

  .56 ـ 54؛ شيفته، صص 88 ـ 85، صص 1366
وزير  مرداد و نخست28 رجوع شود به خاطرات آنتوني ايدن وزيرخارجة انگليس هنگام كودتاي 3

  : بعدي اين كشور كه به فارسي نيز ترجمه شده است
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Anthony Eden, “The Full Circle:”, London Cassell, 1960-62, pp. 189-223. 
  .97ـ93 افراسيابي، صص 4
، گفتگو با دكترفريدون كشاورز از »كنم كميته مركزي حزب تودة ايران را من متهم مي«به . ك. ر5

  .98ـ 96 و 45، صص 1357رهبران سابق حزب تودة، تهران، انتشارات رواق، چاپ دوم، زمستان 
  . 12ـ10 شيفته، صص 6
  .    13ـ12جا، صص   همان7
، جهت اطالع بيشتر از چند و چون اين جلسه به شرح مفصل در اين 115ـ 110افرسيابي، صص  8

  .كتاب رجوع شود
  .117ـ 116 افراسيابي، صص 9

محمد تركمان، » يادنامة دكترسيد حسين فاطمي به مناسبت چهل و يكمين سالگرد شهادت «10
  .27ـ24، صص 1374تهران 

  .32ـ30جا، ص   همان11
  .     1332 مرداد 26، باخترامروز، از گزارش مندرج در 241ـ 239 افراسيابي، صص 12
سايد، فيلدمارشال و لرد بعدي، پس از شكست قواي انگليس از بلشويكها   ژنرال سر ادموند آيرن13

مقّر فرماندهي اين قوا ). 1921فوريه 17تا 1920 اكتبر4(در انزلي، فرماندهي آن را به عهده گرفت 
» نورپرفورس« و به اختصار (North Persian Force)» قواي ايراني شمال«كه 

(Norperforce) پس از شكست بريگاد قزاق از قواي نظامي . ناميده شده است، در قزوين بود
سايد، با همكاري سفارت  بابا نزديك قزوين، ژنرال آيرن بلشويك در گيالن و عزيمت آن به آق

يد از فرماندهان روسي بريگاد قزاق شد و كلنل اسمايت انگليسي را به  انگليس در تهران مأمور خلع
از ايران، اين قواي » نورپرفورس«عنوان مشاور به سازماندهي و اصالح آن گماشت تا پس از خروج 

سايد در  ژنرال آيرن. را، از جمله سركوب جنبش جنگل، به عهده گيرد» نورپرفورس«دولتي، وظايف 
كرد، رضاخان، فرماندة آترياد تبريز در بريگاد قزاق را براي انجام مقصود  بابا مي قبازديدهايي كه از آ

من شخصاً به «: او در خاطرات خود نوشت. و پيشبرد سياست دولت متبوع خود، اليق و آماده يافت
 حل خواهد كرد و اجازه] در ايران[در واقع، مشكالت ما را يك ديكتاتوري نظامي ... ام كه اين عقيده

كه زمينه و مقدمات كودتاي  پس از آن» .خواهد داد كه بدون هيچ مشكلي، اين كشور را ترك كنيم
براي مأموريت ديگري، ايران را 1921فوريه 18سايد روز   فراهم شد، آيرن1299) اسفند(سوم حوت 
 همان روز، رضاخان با سرپرستي كلنل اسمايت، قواي قزاق را براي انجام كودتا از. ترك كرد

احمدشاه . رسيد) خارج دروازة تهران( فوريه به مهرآباد 20بابا به سوي تهران حركت داد و روز  آق
قاجار، پس، از چهار روز فشار و محاصره، اجباراً بنابر پيشنهاد وزير مختار بريتانيا، فرمان رياست 

فرماندهي كل قوا وزرايي را به نام سيدضياءالّدين طباطبايي صادر و رضاخان ميرپنج را به سمت 
: سايد، در دفتر خاطرات خود نوشت  فوريه، آيرن23روز . منصوب كرد» سردار سپه«تحت نام 

رضاخان در تهران كودتا كرده و در انجام قولي كه به من داده بود، نسبت به شاه اعالم وفاداري «
اهيم دقيق باشيم، تصور ام، اگر بخو كنند كه اين كودتا را من سازمان داده همه فكر مي... كرده است

قولي را كه «: ، چنين نوشت1972سايد، درسال  فرزند ژنرال آيرن» .كار را كرده باشم كنم كه اين مي
، نمايندة شخصي خود را به مدرسة 1925كه در سال  رضاخان داده بود، با وفاداري نگهداشت تا اين
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در كمبرلي فرستاد، تا ] به عهده داشتسايد در آن موقع رياست آن را  ارتش انگليس كه آيرن[ستاد 
  ».، كسب تكليف كند]تغيير سلطنت[براي خالف آن 

  :به. ك.ر
تاريخ در ) ملك الشعرا( و محمدتقي بهار 1323 جلد اول، تهران، تاريخ بيست سالهحسين مكي در 

قبل از سايد، در ايران، سالها  ، نيز به نقش آيرن1323، جلد اول، تهران، مختصر احزاب سياسي
 .اند اي كرده انتشار يادداشتهاي روزانة وي، اشاره

1- Denis Wright, The En glish Amongst the Persians, Heinemann, London, 
1977, pp. 181-183; 
2- Lord Ironside, High Road to Command, the Diaries of Major General Sir 
Edmund Ironside, Leo Cooper, London, 1972, pp. 115-178. 

نيز بنابر دو منبعي كه ذيالً ذكر شده هاوارد مستشار سفارت بريتانيا در تهران در طراحي 
سردار سپه «كه گفته مي شد   شمسي نقشي داشته است تا جايي1299) اسفند(كودتاي سوم حوت 

  » ...خورد بدون اجازة هاوارد مستشار سفارت انگليس، آب هم نمي) رضاخان(
. ك. و براي اطالع بيشتر ر296، ص1324، تهران، 2، جلد تاريخ بيست سالهبه حسين مكي، . ك.ر

  . ، جلد اولتاريخ مختصر احزاب سياسيبه جلد اول همين كتاب، و به بهار، 
، با استفاده از متن اصلي در 50ـ48، صص 1368، 10/11شماره آزادي  اين سرمقاله قبالً نيز در 14

  .ه است چاپ شدباختر امروز
 به 1367) تيرـ شهريور(، تابستان 6شماره آزادي اي قبالً در   متن كامل اين سرمقاله در مجموعه15

» نامة و مبارزات سياسي دكترحسين فاطمي زندگي«شيفته، : مأخذ اصلي. چاپ رسيده است
  .324ـ321صص

 حقوق  هنگام ورود محمدرضاشاه پهلوي به محوطة بيروني دانشكدة1327بهمن 15 روز 16
تهران براي شركت در جشن ساليانة دانشگاه، شخصي به نام ناصر فخرآرايي به طرف او 

به بهانة اين ماجرا، شبه كودتايي . تيراندازي كرد ولي با وجود اصابت گلوله، جان سالم بدر برد
. براي دستبرد به انواع آزاديها و حقوق ملّت ايران با توسعة قدرت دربار و ارتش صورت گرفت

دكترحسين . 1364، نشر گيتي، تهران، چاپ اولآرا زندگي سياسي رزمنيا،  به جعفر مهدي. ك.ر
فاطمي در مدافعات خود در دادگاه نظامي كه متن كامل موجود آن در اين مجموعه درج شده 

آنهايي كه فرصت را براي سوءاستفاده و سلب آزادي ملّت ... «: است در اين باره چنين نوشت
البتّه به پاية بعد از (شمرند حكومت نظامي و بگير و ببند را با شدت هر چه تمامتر  مغتنم مي

برقرار ساخته، قانون خشن و در عين حال قرون وسطايي براي خفه كردن ) رسيد مرداد نمي28
  » ...جرايد و مطبوعات، تصويب كردند

ن ـ به ترتيب ، پنج بار توسط رژيم پهلوي، درسه مجلس مؤسسا1299 پس از كودتاي 17
 در سال 1328و در يك كنگره كه به موجب مصوبات مجلس مؤسسان 1346و 1328، 1314
، )تجاوز به استقالل قوة قضائيه (1310 تشكيل شد، و با يك تفسير در مجلس هشتم، 1336

جا مقصود از مؤسسان، مجلس  در اين. قانون اساسي مشروطه، مورد دستبرد قرار گرفت
 روز بعد از تيراندازي به سوي شاه در 24است كه فرمان تشكيل آن ) 1328(مؤسسان دوم 
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در ميان جو رعب و وحشتي كه ايجاد كرده بودند، صادر شد و ) 1327بهمن 15(دانشگاه تهران 
 روز در 18ظرف .  در سرسراي ورودي كاخ دادگستري افتتاح شد1328بهشت  در روز اول اردي

 الحاقي، اختيار انحالل مجلسين را 48د و با تصويب اصل اساسي تجديدنظر ش  قانون48اصل 
اي مركب از  بار كنگره اين مجلس مقرّر داشت كه بعداً فقط براي يك. به شاه تفويض كرد

 متمم آن، با 49اساسي و اصل  نمايندگان شورا و سنا تشكيل شود و در چند اصل ديگر قانون
دكترمصدق در .  به پادشاه تجديدنظر كندهدف محدود كردن اقتدار مجلس و تفويض حق وتو

در دست دولت سخن » حربة انحالل مجلس« با تشكيل كنگره مخالفت كرد، از 16مجلس 
تجديد نظر در قانون اساسي را بايد «اساسي دانست و گفت كه  گفت، آن را مخالف قانون

سسان دوم و مجلس مؤ» مجلس مؤسساني بكند كه اعضاي آن نمايندگان حقيقي ملّت باشند
مجلس، جلد اول، 16 در دورة نطقهاي دكترمصدقبه . ك.ر. اين شرايط را واجد نبوده است

  .3و 31و 7، ص1356دفتر اول، انتشارات مصدق، چاپ دوم 
، پس از 19همين كنگره را در دورة .  از تشكيل كنگره جلوگيري كرد16دكترمصدق در دورة 

       .  تشكيل دادند1336بهشت   اردي17مرداد در تاريخ 28كودتاي 
 به چاپ رسيده است، مأخذ اصلي 6شماره آزادي اي در   متن كامل اين سرمقاله قبالً در مجموعه18

  .327ـ 325شيفته صص 
چهل و يكمين سالگرد «بنابر اسناد فرمانداري نظامي كه در يادنامة دكترفاطمي به مناسبت  19

 در تهران منتشر شده است اين تاريخ صحيح 1374 به كوشش محمد تركمان در آبان» شهادت
كه در برخي منابع از جمله كتاب نصراله شيفته اشتباهاً روز ششم اسفند ذكر شده  است در صورتي

  . است
تأليف سرهنگ غالمرضا » جنبش ملّي شدن صنعت نفت ايران«به . ك. براي اطالع بيشتر ر20

 با اين توجه كه تاريخ 380ـ374يفته، صص ؛ و نيز نصراهللا ش472، ص1368نجاتي، تهران 
  . دستگيري را شيفته اشتباهاً ششم اسفند ذكر كرده است

  .   38 محمد تركمان، ص21
  . 40 تركمان، گزارش رئيس بهداري ارتش، ص22
  . 41جا، گزارش رئيس بهداري ارتش، ص  همان23
  . 42ـ41جا، ص   همان24
  .43 صجا، گزارش به رئيس ستاد ارتش، همان 25
 بنابر تأكيد دكترسعيد فاطمي من فوق مربوط به شناسنامه است چون در شناسنامه اشتباهاً تاريخ 26

  . سال بود35 مقيد شده، سن واقعي بنابر قرآن خانواده 1296تولد 
بهرام افراسيابي، تصوير و گراور يكي از جرايد آن روز بدون ذكر نام نشريه حاوي گزارش دادگاه،  27

  . 332ص
 استخراج شده 45ـ 44، محمد تركمان، صص »...چهل و يكمين سالگرد شهادت« از يادنامة 28

  .  است
  . در باال26نگاه كنيد به يادداشت شماره  28
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  بخش اول
  مخفيگاهدر يي ها يادداشت

 
  شنبه چهارم مهر ماه 
  : شد ها بود فراهم مي مقدمات كودتا مدت

 و غارت خانة دكترمصدق و دستگيري همكاران و هم مرداد28قريب چهل روز از كودتاي 
كه مصمم بودم از اولين روز به تفصيل، ماجراي اين حادثه را  و من با اين. گذرد فكران او مي

هاي  العاده خواهد داشت بنويسم، جز يادداشت كه در سرنوشت مبارزات ملّت ايران تأثير فوق
ام با تمركز، قلم بردارم و شرح قضيه را  مختصري از همان روز واقعه، هنوز موفق نشده

اينك پيش خود انديشيدم كه ممكن است اتفاقي روي دهد و اين فرصتي كه . بنويسم
هاي  موجود است هدر برود و قسمتي از حقايقي را كه نه تنها جامعة امروزي، بلكه نسل

هايي كه جريان آن. آينده بدان كمال عالقه و دل بستگي دارند، براي هميشه مستور بماند
اطالعند  نمايند، يا بي مرداد تعقيب مي28، يا از صبح چهارشنبه 25كودتا را از شب يكشنبه 

نه تنها نقشة كودتا بر ضد دولت مصدق و در حقيقت . خواهند از واقعيات پرده بردارند يا نمي
ه، بلكه از ماهها عليه نهضت ملّي ايران در هفته آخر مرداد، يا در ماه مرداد ماه بوجود نيامد

تر كنيم، از چند ماه بعد از زمامداري  پيش و شايد اگر ميزان دقت و كنجكاوي را وسيع
ها كه در داخل و خارج  اي به موازات تبليغات شديد انگليسي دكترمصدق، يك چنين نقشه

  . ترسانيدند، در شرف طرح و انجام بود شاه را از حزب توده مي
وي كار آمدن دكترمصدق نگذشته بود كه يك روز صبح زود ده دوازده روز هنوز از ر

اش بودم  وزيري آمد، مرا كه معاون سياسي و پارلماني كه او به كاخ ابيض، عمارت نخست
دكترمصدق گفت من رئيس شهرباني را . ما دو نفر تنها بوديم. به اطاق كار خود طلبيد

بايد متذّكر . ر مذاكرات شركت كنيدام، هر وقت آمد شما هم وارد اطاق شده د احضار كرده
 ماهة نخست وزيريش به كاخ 28بود كه دكترمصدق سه يا چهار روز بيشتر در تمام دوران 
اي بود كه دكتر  ام، آخرين مرتبه ابيض نرفت و شايد اين روزي را كه به تعريف آن پرداخته

بهشت  شنبه هفتم ارديام اشتباه نكند مجلس شانزدهم روز  اگر حافظه. به عمارت ابيض آمد
اي، يعني دهم، يا يازدهم  به دكترمصدق ابراز تمايل كرد، و او پس از گذشتن قانون نه ماده

بهشت به ملّت  بهشت، قبول مسؤوليت نمود، ولي اولين پيام راديويي خود را، دهم اردي اردي
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به معاونت خود بهشت، مرا  كنم روز هفدهم اردي ايران فرستاد و بعد از يك هفته، گمان مي
منظور اين است كه بين مالقات و مذاكرة رئيس دولت و رئيس . به شاه معرفي نمود

من وقتي از اطاق . اي بيشتر وجود نداشت شهرباني با تشكيل دولت فاصلة دو هفته
وزير بيرون آمدم به پيشخدمت سپردم كه هر وقت رئيس شهرباني آمد و به اطاق  نخست

نيم ساعت هنوز نگذشته بود كه خبر آورد رئيس .  خبركنددكترمصدق رفت، مرا هم
اي را برداشته با خود به اطاق  من هم دوسيه. وزير رفت شهرباني به اطاق نخست

وزير از پشت ميز برخاسته و روي  وارد اطاق كه شدم ديدم نخست. دكترمصدق بردم
. ر كنار اوستهاي راحت نشسته و رئيس نظميه هم كه سرلشكر حجازي بود، د صندلي

سرلشكر حجازي در كابينة عال به رياست شهرباني انتخاب شده بود و بعد از تيرخوردن 
آرا و تعويض سرتيپ دفتري كه رفقاي جبهه ملّي با دفتري روي موضع كاشاني سخت  رزم

سرلشكر حجازي از افسران مورد اعتماد . مخالف بودند، تصدي نظميه به او محول گرديد
ابقاً هم مدتي فرماندار نظامي و بعد، فرماندة لشكر خوزستان بود و در سفر اروپا س. شاه بود

نيز، جزء همراهان شاه بود و در دورة قوام السلطنه نيز، دعوائي بين او و مظفر فيروز واقع 
هرصورت، سوابق او طوالني  به. اي از طرف قوام گرديد شد، كه منجر به صدور اعالميه

ابتدا مصدق شروع به . ه نفر بوديم؛ دكترمصدق سرلشكر حجازي و مندر اطاق، ما س. است
صحبت كرده گفت در شرفيابي كه خدمت اعليحضرت براي فالن موضوع رفته بودم 

بعد از انجام معرفي، شاه فرمودند كه شنيدم ) بنظرم معرفي يكي از وزراء يا مأمورين بود(
يد خيلي مواظبت كنيد و به رئيس شهرباني شما با. دنبال قتل شما هستند» فدائيان اسالم«

دكترمصدق اضافه كرد كه از اعليحضرت پرسيدم . هم دستور دادم بر مواظبت خود بيفزايد
ام و حسابي با هم  اند، من با فدائيان كاري نكرده چه كساني اين جريان را عرض كرده
ام و حاال هم   دو شنيدهشاه فرمودند از نظميه و ركن. نداريم، دولت هم كه تازه آمده است

. دهم كه در موقع خطر بتوانيد از خود دفاع نماييد اين اسلحه كوچك جيبي را به شما مي
جزئيات ديگري را هم دكترمصدق به رئيس شهرباني گفت كه حاال نظرم نيست ولي 

. بعد، از سرلشكر حجازي پرسيد، اطالعتتان در اين موضوع چيست. اش همين بود خالصه
گفت و شرح داد كه عوامل كارآگاهي كه در » فدائيان اسالم«داستاني مفصل از حجازي 

اند ولي ما مراقب هستيم و مأمورين همه جا مواظبت  ميان آنها داريم چنين گزارشي داده
ارا بيشتر از  اين مأمورين محققاً از رزم: اين موقع دكترمصدق خندة بلندي كرده گفت. دارند

به اعليحضرت هم اين مطلب را عرض كردم بعد گويا نخست وزير كردند،  من مواظبت مي
هايي رئيس شهرباني زد كه  حرف. پرسيد كه موضوع را چرا فوراً به من گزارش نداديد

خاطرم نمانده است ولي گفت امروز قصد شرفيابي داشتم كه گزارش را به  جزئياتش به
ظامات شهر داد و او، از اطاق دستوراتي به سرلشكر حجازي دربارة انت. عرضتان برسانم

ها گفتند  چند دقيقه بعد، من هم خارج شدم و چيزي نگذشت كه پيشخدمت. بيرون رفت
كه   دكترمصدق از آن روز تا مدتها بعد به عنوان اين. رفتندوزير به مجلس آقاي نخست
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 كرد كميسيون بودجه منزل هاي پهلوي تأمين جاني ندارد در مجلس ماند و در يكي از اطاق
نمود و جلسات هيأت دولت  و كارهاي اداري و امور مملكتي را هم در همانجا رسيدگي مي

روز اولي كه به مجلس رفت، ضمن نطقي اين . شد هم در اطاق كميسيون تشكيل مي
جريان را به استحضار عامه رسانيد و موضوع مذاكرات خودش را با رئيس شهرباني، با 

.  صورت گرفته است، از پشت تريبون براي اطالع مردم گفتكه با حضور من تصريح به اين
افشاي اين مذاكرات، كه شاه عقيده داشت تا حدي جنبة محرمانه داشته است، موجب 

مندي او را فراهم آورده بود و از قرار معلوم، آقاي عال، وزير دربار هم كه آن وقت  گله
 يا صريح، گلة شاه را به نخست وزير آمد و ميرفت، بطور كنايه و واسطة مذاكرات بود و مي

  . گفت
 

  رئيس شهرباني را دكترمصدق تغيير داد 
كه مطلب علني شد، دكترمصدق سرلشكر حجازي را تغيير داد، معاونين نظميه را  پس از اين

ضمناً . به مجلس خواست و تا تعيين رئيس جديد، انجام كارها را به عهدة آنها واگذاشت
بعد، . گذرانيد كشور هم مقداري از اوقات روزانه خود را در شهرباني ميسرلشكر زاهدي وزير

بوسيله تلفن و هم كتباً براي اطمينان خاطر شاه از او خواست كه رئيس جديد نظميه را 
جا را جزء  به پست رياست نظميه، شاه خيلي اهميت ميداد و تعيين رئيس آن. انتخاب نمايد

 هم ضمن نامة خود اشاره كرد كه نظري به اين انتخاب، دكترمصدق. شمرد حقوق خود مي
سرلشكر . داند، انتخاب نمايد جز حفظ امنيت ندارد و هر كس را خود شاه مورد اعتماد مي

بقائي را براي تصدي اين پست، شاه نامزد كرد، دكترمصدق هم پذيرفت و به سرلشكر 
  . مايندزاهدي كه وزير كشور بود دستور داد حكم او را صادر ن

در خالل همين احوال بود كه قضيه نفت به منتهي درجة حرارت خود رسيده بود و 
هاي دكترمصدق در اقامت مجلس اين بوده باشد كه از  ف بعيد نيست كه يكي از هد

كه وقتي سفير انگليس وقت مالقات  فشارهاي سياسي براي كار نفت در امان بماند، چنان
ه  پذيرفت و بديهي است در ميان سيل مخبرين و توجخواست، او را در اطاق مجلس

تي استحضار مردم برساند و در يك چنين وضعي ههاي او را دكتر مصدق ب عمومي، صحبت
   . درخواست نامشروعي بكندستتوان سفير انگليس نمي

   
  آورد عال، وزير دربار صحبت جمهوري را پيش مي

كند كه  وزير، يك روز اظهار مي ستآقاي عال، وزير دربار، ضمن صحبت خود با نخ
اعليحضرت به شخص شما اطمينان دارند، ولي بعضي از اطرافيان شما فكر جمهوري در سر 

گويد من به پدر اين شاه در دوره ششم، قسم وفاداري  دكترمصدق در جواب مي. دارند
ه نخوردم ولي در مورد اعليحضرت قسم خوردم كه حافظ قانون اساسي و سلطنت مشروط

آن اطرافيان من كه خيال . اي كامالً نادرست است بنابر اين يك چنين انديشه. باشم
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عالوه فرضاً هم كسي داراي اين فكر باشد، در من چه  جمهوري دارند چه كساني هستند، به
  . تواند بكند تأثيري مي

 
  فكر جمهوري را چه كساني به شاه تلقين كردند 

راي سياست انگليس و طرفداران ايراني آن غيرمنتظره آمدن دكترمصدق به رياست دولت، ب
دانستند كه از صبح اول وقت،   مي1330بهشت  بود، و مطّلعين در آن روز شنبه، هفتم اردي

به دربار رفته بود كه پس از استعفاي عال تمايل مجلس را ] طباطبائي[آقاي سيدضياءالدين 
حكمت رئيس [وقتي كه سردار فاخر . دبه نام او بگيرند و فرمان نخست وزيريش صادر شو

نام مصدق برد، هنوز سيدضياءالدين از دربار خارج نشده  خبر تمايل مجلس را به] مجلس
خبر مزبور يك حالت بهت و حيرت در سياست خارجي و داخلي ايران ايجاد كرد و . بود

لك، به دربار زاده و بعد حكيم الم عصر همين شنبه بود كه دو نفر از سناتورها، اول تقي
رفتند و ضمن تشويق شاه به مقاومت گفتند كه دكترمصدق آمده است ايران را جمهوري 

هاي سابق مصدق با امور خالف قانون و  كند و مخصوصاً خود شاه نيز از خاطرة مخالفت
تر او در مجلس شانزدهم دربارة مجلس مؤسسان و تفسير آن   و نطق تازه1304نطق آبان 
رگردانيدن قوة قانونگذاري به وضعيت و موقعيتي كه قانون اساسي براي آن ، و ب1دو اصل

  . پيش بيني كرده است، بيشتر آماده براي قبول اين تلقينات بود
ها اطالع پيدا كردم و چون از چند ماه به آخر كابينة  من از اين جريان آمد و رفت

 تماس داشتم و گاه و بيگاه او را آرا، براي كوبيدن او، من با اطالع جبهة ملّي با شاه رزم
جواب داد . ديدم، به پيشخدمت مخصوص شاه تلفن كردم كه ميخواستم شرفياب شوم مي

من (» پيشوا هم كه آمد«: من رفتم و صحبت اول شاه اين بود. همين االن بياييد
و شد، مذاكرات زياد با ا) كردم نام پيشواي جبهة ملّي خطاب مي دكترمصدق را در مقاالتم به

اش راجع به مؤسسان همان  بعد پرسيد حاال هم عقيده. هاي بسيار از دكترمصدق كرد و گله
گفتم يقين دارم با حسن تفاهم همة اين مسائل حل خواهد شد، و حاال كه دو . است كه بود

گويند فرمان  مجلس به او اظهار تمايل كرده، اينها دشمنان اعليحضرت هستند كه مي
دهم مصدق مرد با  من اطمينان مي. آماده است ايران را جمهوري كندندهيد و مصدق 

. در مقابل صميميت، حتماً صميميت از خود نشان خواهد داد. شرف و مورد اعتمادي است
نحوة صحبت او طوري بود كه خوب خاتمه پيدا كرد و بالفاصله جريان را به دكترمصدق 

. گ كه مورد عالقة شاه است از او مشورت نماييدخبر دادم و حتّي گفتم در انتخاب وزير جن
اش را مكرّر دربارة مصدق سابقاً به من گفته بود و حتي يك روز، در  اما شاه عقيدة باطني

خوب است مملكت را به دكترمصدق بسپاريم كه در ظرف سه : آرا، به خنده گفت زمان رزم
. كند ت كه بسيار ماهرانه بازي مييكي از خصائص شاه اين اس. چهار ماه بكلي متالشي كند

توانست چندين سال كينه و بغض خود را  گويند او مي در مورد پدرش معروف است كه مي
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عين همين قضاوت را دربارة پسر هم ميتوان كرد و مسلماً اين . در مورد كسي مخفي بدارد
  . اي از پدر ميراث برده است وجه شايسته صفت را به

هايي كه در انتخابات دورة  چنين از مبارزه  پيش از آن و هماز دورة چهاردهم و از
توانست صميمانه با  پانزدهم مصدق كرد و نتيجه نگرفت، نظر شاه با او خوب نبود و نمي

اما از آن طرف، وقتي آمد در برابر سيل افكارعمومي، روية تسليم و . دولت او همكاري كند
كرد  هر فرصت از ابراز نگراني هم خودداري نميدموكرات منشي را در پيش گرفت، اما در 

مملكت را «: آرا، به خود من گفت يك روز در زمان رزم. كه قضية نفت خطرناك است
. گفتن اين حرف آسان است. شود نفت را ملّي كرد مگر مي. خواهيد به كجا بكشانيد مي

من در » واهند كشيديكپارچه ايران را به آتش خ. ها عشاير را تحريك خواهند كرد انگليسي
ما هم . اند داستان خواجه نصير و خليفة عباسي را حتماً اعليحضرت شنيده: جواب گفتم

را الي نمد ميماليم، اگر ديديم دنيا بهم خورد و آسمان به زمين خواهد » شركت«تدريج  به
  . آمد، او را رها خواهيم كرد، واال، الي نمد جان خواهد داد

 بود كه شاه با نهضت مردم موافق نيست و به نظر من، سه اما از همان وقت روشن
دليل مهم براي اين عدم موافقت وجود داشت، يكي اين كه معاشرين و مشاورين او اغلب از 

بودند و او را از كوچكي از قدرت و عظمت انگلستان ترسانيده بودند » آنگلوفيل«هاي  نخبه
كه تبعيد و استعفاي پدرش را  دوم اين. دانست و قدرت امپراطوري را در ايران فناناپذير مي

دانست و هميشه واهمه داشت كه مخالفت با آن سياست  ها مي نتيجة تحريك انگليسي
خواست مبارزة  كه نمي سوم اين. ممكن است او را نيز به يك چنين سرنوشتي گرفتار نمايد

 متملّق و ملّي معني پيدا كند و مخصوصاً چون هميشه طرفدار اشخاص ضعيف و
از همه . رفت، سخت نگران بود شخصيت بود، از دكترمصدق كه زير بار هر تحميلي نمي بي

دانند كه يك نوع ترديد و  اند خوب مي تر، آنها كه كم و بيش روحيه شاه را مطالعه كرده مهم
جبن طبيعي هميشه بر او غلبه دارد و چون از ابتداي جواني در غوغاي سياست پرپيچ و خم 

اند، حتي آنهايي را كه خود بوجود  هايي را كه روي كار آمده ايران افتاده و اكثر حكومت
سازي را  آورده، پس از چندي بر اثر توطئه و تفتين اطرافيان فلج ساخته، اين بازي حكومت

خواست به هيچ قيمت از دست بگذارد و در اين قسمت هم ترديد نيست كه از ضعف  نمي
نمودند و وسوسة آنها   هر كس ملكة مادر و شاهدخت اشرف استفاده ميجبلي او، بيشتر از

   .نهايت مؤثر بود نيز، در آنتريك بر ضد دكترمصدق بي
 

  گرفت اقليت دورة شانزدهم از دربار الهام مي
او را تا حدي خنثي كرد و بعد از آن » ترور«تحصن و اقامت دكترمصدق در مجلس فكر 

قل گرديد، ديگر به كاخ ابيض نرفت و حتّي در جلسات مجلس هم هم كه به خانة خود منت
  . كرد، بنابراين، نطفة يك اقليت پارلماني در دربار بسته شد كمتر شركت مي
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هژير وزير درباري كه ] عبدالحسين[انتخابات واليات در دورة شانزدهم، زير نظر 
شكيل مجلس بيشتر تحت تأثير شاهدخت اشرف بود، صورت گرفت و از ابتداي ت

وكالي منتسب به او، به تدريج . نقش مؤثري در كارهاي پارلمان داشت» شاهدخت«
مخالف دولت را بوجود آوردند و چون در مورد مخالفت با دكترمصدق اختالفي » فرونت«

بين اشرف و ملكه مادر وجود نداشت، چند نفري هم كه با ملكه مادر آمد و رفت داشتند، در 
نمودند و طبيعي است سرسپردگان مستقيم سفارت نيز با اين عده جبهة مخالف شركت 

چند نفر ناراضي و موقعيت طلب نيز به اين صف اضافه شد، يعني . همكاري داشتند
زنگنه و منوچهر تيمورتاش نمايندگان ] اعظم[پيراسته و عزيز] سيدمهدي[، ]زاده[سرتيپ

 دولتشاهي، طرفداران ملكة مادر، به و ابوالفتح] امامي[شاهدخت اشرف با نصرتيان و جمال 
كرد بعد از دكترمصدق آنها او را نخست وزير خواهند  اضافة عبدالقدير آزاد، كه گمان مي

طرفدار انگليس و سه چهار ] سنندجي[پادو سفارت و ساالر سعيد » آبكار«كرد، با كمك 
ات آينده نفري كه حتم داشتند در صورت بقاي اين حكومت موفقيت آنها در انتخاب

غيرممكن است، از قبيل سيدشوشتري و عبدالصاحب صفائي و فوالدوند موفق به تشكيل 
نيز از آنها تقويت » ها آنگلوفيل«يك اقليت پانزده، شانزده نفري شدند كه در مواقع رأي 

اين اقليت شروع به حمله و هتاكي . كردند كردند و در باطن راهنمايي و تشويقشان مي مي
وزير پست و تلگراف، در يكي از جلسات مجلس بر اثر نزاعي كه  مشار،] يوسف[ي كرد، حتّ

سيم در الرستان پيدا كرد، مورد ضرب و جرح  فرامرزي بر اثر داير نكردن بي] عبدالرحمن[با 
شركت [هايي هم كه از كمپاني  روزنامه. اقليت قرار گرفت و او را در راهروها كتك زدند

گرفتند، در خارج اين جماعت را تقويت  و سفارت كمك مالي مي] نفت انگليس و ايران
  . نمودند مي

طرفداران دولت در مجلس، جز چند نفر وكيل جبهةملّي حرارتي از خود نشان 
به تدريج تحريكات خارج به حمالت پارلماني و مطبوعاتي اضافه شد و در . دادند نمي

براي ميانجيگري دربارة ] جمهور امريكا نماينده ترومن رئيس[هريمن ] آورِل[روزهايي كه 
اند دربهارستان  كه گفته ميشد عناصر چپ تشكيل داده» ميتينگي«نفت به تهران آمده بود 

تشكيل گرديد و زد و خوردي بين تظاهركنندگان و قواي پليس روي داد كه بدون دستور 
 موقع در اين. وزير تيراندازي و شليك شد و چند نفر كشته و زخمي شدند نخست

دكترمصدق از . زاهدي وزيركشور بود] اهللا فضل[شهرباني و سرلشكر  سرلشكربقائي رئيس
طور نتيجه گرفته شد كه دست  اين حادثه سخت بر آشفت و دستور تحقيق داد و اين

اولين عكس العمل دكترمصدق اين بود كه . شاهدخت اشرف در اين قضايا بوده است
باني منفصل كرد و دستور محاكمه او را داد و چون در سرلشكر بقائي را از رياست شهر

بعد گفتند . وزير و وزيركشور برودتي حاصل شد شد، بين نخست تشكيل دادگاه مسامحه مي
مدتها طي شد و . كه چون نظامي است بايد اعليحضرت دستور تشكيل محكمه را بدهند

  . دادگاه اداري او را فقط به يك ماه توقيف محكوم ساخت
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  ة دكترمصدق و مسافرت اول شاهدخت اشرفنام

اي به  خواهم نامه چند روز بعد از اين حادثه، يك روز دكترمصدق مرا خواست و گفت مي
را كه دست شاهدخت اشرف در آن ديده شده به ] 1330[ تير 23شاه بنويسم و جريان 

وب است اين عرض برسانم و بخواهم كه تكليف من يا خواهرشان، يكي را تعيين كنند و خ
وزير جواب دادم كه امتناعي از انجام اين دستور ندارم  من به نخست. نامه را شما تهيه كنيد

ها و تشريفات مقام سلطنت ندارم خوب است  ولي چون من عادت به اين طور كاغذنويسي
 . بگوييد آقاي دكترمعظمي يا يكي ديگر از رفقا آن را تهيه نمايند

اي به مخالفين دولت در مجلس سنا داد و حمالت  مله تير، وسيلة ح23پيش آمد 
كه صندوق مؤسسان ] هدايت[شديدي روي اين موضوع به دولت كردند و نصرالملك 

» لياخوف«كذايي را از آراء دروغ پر كرده بود، در يكي از جلسات سنا دكترمصدق را با 
  . شدتشبيه كرد و صداي جمال امامي و رفقايش نيز در بهارستان بلندتر 

. وزير شدم، با شاهدخت اشرف رو به رو نشده بودم من تا موقعي كه معاون نخست
اواخر بهار . يك روز دعوتي از سازمان خدمات اجتماعي رسيد كه در آن جلسه شركت نمايم

نگاران و مديرعامل  اي از روزنامه بود به سعدآباد به كاخ ايشان رفتم ديدم آقاي عال و عده
چند . ها تعدادي صندلي گذاشته شده و در آنجا جمعند عمارت، روي چمنسازمان در مقابل 

كه  دقيقه نگذشت كه شاهدخت آمد با همه دست داد و مقابل من نيز كه رسيد، بدون اين
در آن جلسه وقتي از مشكالت كار سازمان صحبت ميشد غالباً . معرفي شوم او مرا شناخت

 شد مرا براي دو روز بعد دعوت كرد كه جلسه وقتي تمام. روي سخن اشرف با من بود
من . جريان را به نخست وزير گفتم، گفت مانعي ندارد. عصر، چاي بروم در كاخ ايشان

از گذشته . روز به مالقات شاهدخت رفتم و جلسه مذاكراتمان سه ساعت طول كشيد آن
 بود كه اين ايم و معتقد آرا مخالفت كرده هژير و رزم] عبدالحسين[شكايت داشت كه ما با 

 بعد مدتي از كاشاني و دكترمصدق صحبت كرد و .ها را به كشتن داده استنها آ مخالفت
به گمانم يك جلسه ديگر هم چندي بعد در همين موارد مالقات بين . درددل فراوان داشت

ما شد و اتفاقاً آن جلسه من يك ساعت ديرتر از وقت مقرّر رفتم، چون در جلسة دولت 
 تير گذشته بود، يكروز 23چند روز كه از قضية .  اين سابقة آشنايي ما بود.گرفتار شدم

. خواهند امروز شما را مالقات كنند ايزدي رئيس دفتر اشرف تلفن كرد كه شاهدخت مي
رو با  من وقتي وارد شدم شاهدخت از اطاق روبه. روز صبح قرار مالقات گذاشتيم فرداي آن

دق درخواست تنبيه مرا كرده است، اين ديگر چه سگش آمد، بدون مقدمه گفت دكترمص
دانيد؟ كاغذ را پريروز به  گفت چطور شما نمي. اطالعي كردم اي است؟ من اظهار بي نغمه

 23دربارة حوادث . گويند طور مطالب را ايشان به كسي نمي گفتم اين. برادرم نوشته است
 چرا اقليت مخالف دولت را گفتم شما. تير و موضوع نفت و اقليت مجلس خيلي صحبت شد

گفت مثالً كي؟ گفتم چند شب پيش كه از كالردشت برگشته . دهيد به خانه خودتان راه مي
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تيمورتاش پيش شما نبود؟ گفت چرا، مگر شما مفتّش داريد كه مراقب خانه ] منوچهر[بوديد 
ش تازگي گفت او آمد و رفتن. ام طور شنيده من است؟ جواب دادم مفتّش نداريم ولي اين

جا رسيد كه مبلغي ارز دولت براي  باالخره صحبت به اين. از بچگي با من آشناست. ندارد
. خبر نيستيد گفتم بگوييد از دربار بنويسند ولي ازمشكالت ارزي دولت بي. مسافرت او بدهد

به . وزير بگويم و جواب بگيرم بعد از خداحافظي وعده دادم كه موضوع ارز را به نخست
اي از دربار به امضاي دكتر هومن رسيد كه چون واالحضرت  و سه ساعت نامهفاصله د

خواهند به مسافرت بروند، يادم نيست چند هزار دالر و چندين هزار فرانك سويس در  مي
موضوع را به دكترمصدق گفتم، او جواب منفي داد و از . اختيارشان گذاشته شود

روز به خط  اي فرداي آن ولي نامه. شدوزيري هم جواب منفي به دربار نوشته  نخست
طور  به] خدمات اجتماعي[وسيله دكترجواد آشتياني مديرعامل سازمان  شاهدخت اشرف به

جريان مضيقة ارزي . خصوصي به من رسيد كه مجدداً موضوع ارز را خواسته بود اقدام كنم
ه عنوان سفر موقتّي دولت را مجدداً به فرستادة مزبور يادآور شدم و چند روز بعد شاهدخت ب

رفت موضوع اقليت مجلس، الاقل براي مدتي كوتاه از  ايران را ترك گفت و گمان مي
دست ملكة مادر  طور بود ولي سازمان اقليت به يكي دو هفته هم نتيجه همين. حرارت بيفتد

  . فتگر وسيلة نصرتيان در اختيار آن افراد و جرايدشان قرار مي هايي به افتاد و علناً پول
 

  خواستند بكشند   در جلسة علني دكترمصدق را مي
يك صحنه ديگري كه براي از بين بردن مصدق تهيه شده بود اين بود كه دولت براي 

آن . گزارش و گرفتن رأي اعتماد به مجلس بيايد دكترمصدق و وزرايش به پارلمان آمدند
طة بهارستان آمد و رفت اشخاص مسؤولي در محو. روز قيافة بهارستان طور ديگر بود

  . داشتند و يكي دو نفر خبر آوردند كه در ميان تماشاچيان افراد مسلّح نيز وجود دارد
در اواخر دورة شانزدهم قرار بود راديو را به مجلس وصل كنند و مرتباً مذاكرات 

كه زنگ جلسة علني زده شود، به رئيس مجلس  پيش از اين. شد وسيله راديو پخش مي به
رئيس بازرسي و من رفتيم و از پشت .  داده شد كه وضع تماشاچيان خوب نيستتذكر
زنگ جلسه را زدند، . ها قدري نگاه كرديم و رئيس اطمينان داد كه خبر مهمي نيست شيشه

دكترمصدق گفت ما بعد از . قرار بود وزرا هم بروند. وكال به تدريج در جلسه حاضر شدند
وارد جلسه شد تماشاچيان ] خوئي [2كه جمال امامي مينه. رويم نطق قبل از دستور مي

كه قرار بود وقتي مصدق به جلسه  بلند كردند، در صورتي» زنده باد«پرداخت شده فرياد 
خورهاي  از عرق» مرده باد مصدق«بعد از زنده باد هم . بلند كنند» مرده باد«آيد، فرياد  مي

كريم پور شيرازي را كه به . زاع در گرفتهاي ديگر ن بين آنها و تماشاچي. مست برخاست
ها به تاالر جلسه  حمايت مصدق صدا بلند كرده بود، از باال به پايين انداختند، تماشاچي

ها  جلسه ختم و نظامي. ريختند و كار زد و خورد حتّي به راهروهاي مجلس كشيده شد
يدم و جريان را بطور من خودم را پشت ميكروفون راديو رسان. تماشاچيان را بيرون كردند
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چيزي نگذشت كه چند هزار نفر در ميدان بهارستان جمع شدند، . اختصار به مردم گفتم
طوري كه تماشاچيان ساختگي محصور گرديدند و بعد، آنها را نظاميان از راه ديگر بيرون  به

چند دقيقه بعد، جلسه بدون حضور تماشاچي تشكيل و در آن جلسه بود كه جمال . بردند
و قبل از صحبت دكترمصدق پشت تريبون آمده » برو گمشو«مامي به دكتر مصدق گفت ا

حمالت و هتّاكي فراوان به رئيس دولت كرد و ضمن اين بود كه اظهار داشت مجلس 
  . كشم وزيري پايين مي مقاومت كند، من خودم او را از صندلي نخست

ريادهاي نفرت بار براي شماري از مردم پايتخت بيرون محوطة مجلس ف جمعيت بي
آمدند، ابراز احساسات موافق  فرستادند و موقعي كه اعضاي دولت بيرون مي اقليت مي

  . كردند و چند نفر را روي دست بلند نمودند و خواستار بودند كه براي آنها صحبت نمايند مي
 

  شد كه تا مصدق در آمريكاست كابينه را ساقط كنند  توطئه مي
 انگليس به شوراي امنيت داده شد، دكترمصدق تصميم گرفت با هيأتي موقعي كه شكايت

جريان را به مجلس هم گفت و اقليت از . شخصاً براي دفاع از منافع ايران به نيويورك برود
نوشتند كه  هاي آنها مي ترس افكار عمومي جرأت ابراز مخالفت نداشت، ولي روزنامه

هيأت . ها را پيروز گرداند را شكست بدهد و انگليسيرود كه ايران  دكترمصدق مخصوصاً مي
تلگراف تبريكي از شاه رسيد و . رغم همة تشبثات پيروز شد ما به شوراي امنيت رفت و علي

اين همان تلگرافي . اي تهيه كردم و دكترمصدق امضاء كرد و مخابره شد من جواب مؤدبانه
 از نهضت ملّي ايران بعد از وقايع نهم بود كه به عنوان سند حمايت و پشتيباني اعليحضرت

  . اسفند، ضمن مصاحبة عال به نمايندگان مطبوعات داده شد
گي معاون وزارت خارجه آمريكا به  بعد از ختم كار شوراي امنيت چون ژرژ مك

نيويورك آمد و از دكترمصدق مالقات نمود و براي حل كار نفت رسماً از طرف رئيس 
وزير به واشينگتن برود، هيأت ما، مسافرتي به پايتخت  ستجمهوري دعوت كرد كه نخ

ها كه هميشه به وضع داخلي ايران و مخالفت  انگليسي. مذاكرات طوالني شد. آمريكا كرد
كردند تا موضوع  مرتباً مماطله مي. ملّي اميدوار بودند كردن نهضت ايادي خود در خنثي

اين عدم موفقيت فرصتي .  نتيجه نرسيدانتخابات و پيروزي چرچيل پيش آمد و مذاكرات به
ها  براي تحريك در مجلس و خارج داده بود و در دانشگاه تظاهراتي روي داد كه نظامي

تلگرافي هم از شاه رسيد كه . شليك كردند و در ساير قسمتها نيز تحريكات توسعه پيدا كرد
رباني وقت، ضمن همين اوقات بود كه سرلشكر مزيني رئيس شه. مصدق زودتر حركت كند

اي گفت كه در يك شبكة توده، به نام دويست هزار نفر برخورده و بدون اطالع  مصاحبه
قدر كه ممكن  دكتر مصدق، فشار و تضييقات به عناصر چپ را شدت دادند و محيط را آن

وزير به واشينگتن تلگراف كرد كه دولت صالح  طوري كه نايب نخست بود آشفته ساختند، به
د هيأت اعزامي بدون استقبال مردم و محرمانه وارد تهران شود، چون بيم اغتشاش دان مي
دكترمصدق جواب داد مردم . اند ها كابينه را در وحشت انداخته معلوم بود كه نظامي. رود مي
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روي هم رفته محيط را مانند موقع برگشتن مصدق از . را در كارشان آزاد بگذاريد، خود دانند
  .  تير اتفاق افتاد، درست كرده بودند30اي الهه، كه قضاي

. نظير، نقشة مخالفين را خنثي ساخت مسافرت دكترمصدق به مصر و آن استقبال بي
اساس آن مذاكرات . وزير پس از ورود، در يك جلسة چهار ساعتي با شاه مذاكره كرد نخست

واب شاه كه گفته بعد از گزارش جريان مسافرت، موضوع انتخابات بود كه دكترمصدق در ج
ها به مجلس آمدند، چه خواهيد كرد، گفته بود مردم را وقتي آزاد در كارشان  اي بود اگر توده

ظاهر . دهند و كاري برخالف مصلحت نخواهند كرد گذاشتيد، مصلحت خود را تشخيص مي
امر اين بود كه در آن مالقات توافق نظري به وجود آمده است، اما در عمل معلوم شد 

  .    گذارد كاري از پيش برود وسه نميوس
 

  ها انتخابات و مداخله نظامي
خواست از نفوذ خود در وزارت جنگ بكاهد و دو  كه اشاره شد، شاه به هيچ قيمت نمي چنان

وزير جنگي كه در كابينة مصدق شركت داشتند، سپهبد نقدي و سپهبد يزدان پناه، هر دو را 
وت كرد كه طرف تمايل و موافقت شاه بودند و جريان به اين جهت دكترمصدق به كار دع

يكي از مذاكرات چهار ساعتي . كار وزارت جنگ از هر چهت با قبل از مصدق فرق نداشت
مصدق با شاه، عدم مداخلة نظاميان در كار انتخابات بود كه شاه قول و وعدة صريح داد و 

رد اما همين كه انتخابات شروع اي هم وزارت جنگ به فرماندهان لشكرها ك گويا بخشنامه
كردند كه  شد، نحوة مداخالت آنها دو صورت داشت؛ يا هرج و مرج و ناامني را تقويت مي

زد و خورد شده و دولت را در اشكال بگذارند، مثل جريان زابل و بروجرد و غيره، يا مستقيماً 
كشيدند، مانند جريان  يها بيرون م ترين زمينة محلي نداشتند از صندوق كساني را كه كوچك

  .آباد انتخابات مشكين شهر و رضائيه و خرم
عال دكترمصدق را مالقات كرده  چند روز بعد از مذاكرات چهار ساعتي، مجدداً آقاي

وزير در جواب اظهار  نخست. بود و نگراني شاه را از انتخاب عناصر افراطي تذكر داده بود
ايي كه در جلسة ما صورت گرفت، براي ه كردم آن صحبت داشته بود، من گمان مي

  . اطمينان اعليحضرت كافي است و تجديد مطلع نخواهد شد
دانست كه او از راه مصلحت و  شاه به وضعيت و طرز تفكّر دكترمصدق آشنا بود و مي

توانست  تعقيب يك سياست صد در صد ملّي ايراني منحرف نخواهد شد، اما در ضمن نمي
در انتخابات بعد از شهريور، كه .  عنواني مداخله مستقيم نداشته باشددر جريان كارها، به

كردند، جز به دستور او نبود و انتخابات  اغلب فرماندهان لشكر در واليات اعمال نفوذ مي
دورة شانزدهم واليات، با ليست قبلي كه مورد موافقت مقامات ذي نفوذ سياسي قرار 

كردند از گرفتاري دولت در واليت و  كر ميمخالفين ف. گرفت، شروع و خاتمه يافت
ها در پيش دارد و از خرابي ماليه و اقتصاد  اي كه با انگليسي سرگرمي انتخابات، از مبارزه

توانند بلوا و شورشي در شهرستانها برپا نمايند، در نقشة برهم زدن تهران كه  مملكت، مي
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ت تهران كه پيش آمد، در داخل موضوع انتخابا. هميشه آماده داشته، به هدفشان برسند
  . جبهة ملّي نيز گفتگوهايي ايجاد كرد

 
  در اختالفات داخلي جبهة ملّي نقش دربار

كرد و چون  دربار، از روز اول تشكيل جبهة ملّي، به ما با نظر نفرت و دشمني نگاه مي
شد  ميديد، هرگز راضي ن اي از مخالفين بنام خود را در زير عنوان جبهة ملّي مي هسته

در مواقعي كه جبهة ملّي نقش اقليت را بازي . توسعه و بسط قدرت جبهه را تحمل كند
كردند و در راه  كرد، بايد انصاف داد كه همة افراد با صميميت و صداقت همكاري مي مي

البته در آن موقع مشاجرات . اي غفلت در كار نبود اي كه در پيش داشتند، ذره جهاد و مبارزه
جبهة ملّي يك حزب هم . شد اهي هم گفتگوهاي تند، بين بعضي رفقا مبادله ميلفظي و گ

رنگ نبود كه توافق در همة مسائل سياسي بين اعضاي آن وجود داشته باشد و روز اول 
نتيجة چهار روزة  هدف اصلي ما بعد از تحصن بي. ايجاد نيز براي اين كار به وجود نيامد

كه مبارزه رها نشود و يك هستة مركزي ملّي، نهضت دربار از تشكيل جبهه اين بود 
  . مقاومت را رهبري كند

توفيق هفت هشت نفر از رفقاي ما در انتخابات دورة شانزدهم و عدم كاميابي دو سه 
نفر موقعيت طلب سبب شد كه از همان اوقات دو سه نفر را محرمانه، با رأي مخفي كنار 

روزي كه از انتخاب شدن مأيوش شد، بناي .  بودبگذاريم، كه يكي از آنها عميدي نوري
فحاشي به جبهة ملّي را گذاشت و او كه اولّين مقاله را بعد از شهريور برضد دربار نوشت، 

پس از اين تصفية جزئي، در مبارزات نفت و . پرستان قرار گرفت تدريج در صف شاه به
ت كه بعضي با شدت بيشتر مجاهده آرا، تقريباً اتفاق نظر بود، با اين تفاو مخالفت با رزم

آرا،  زاده در موقع معرفي كابينة رزم مثالً آقاي حائري. كردند، بعضي هم بقدر توانايي خود مي
كسالت داشتند و بعدها هم مخالفت مؤثري با او نكردند و يكي دو مالقات هم، قبل از 

ما با . خبر نماند ز آن بيا» جبهة ملّي«وزيرش، با او داشتند كه  زمامداري و در زمان نخست
وقت مطلب را احساس كرديم، ولي موقع بقدري حساس بود كه هر گونه  اين كه همان

  . شد ايجاد شكاف به نفع دشمن تمام مي
وزيري دكترمصدق، مقدمة اختالف در جبهة ملّي شد، زيرا عناصري كه سالها  نخست

توانند كار اكثريت بكنند  حاال نمياند، خيلي در حفظ وجاهت كوشا هستند،  مشق اقليت كرده
كه  هايي در طرز تشكيل دولت پيدا شد و با اين اختالف سليقه. و حكومت را اداره نمايند

زاده، دكترشايگان، دكترفاطمي، دكتر  دكترمصدق يك جلسة محرمانه مركب از مكّي، حائري
و حتي نام هر نامزد بقائي و يكي دو نفر ديگر براي انتخاب اعضاي دولت خود تشكيل داد 

هايي از بين رفقا بلند  پس از تشكيل دولت زمزمه. گرفت آمد، رأي مي وزارت كه پيش مي
جا رسيد كه عبدالقدير آزاد از جبهه كناره گرفت و بعد در صف مخالفين و اقليت  شد و تا آن

 دولتشاهي و در موقعي كه عبدالقدير، با سيدمهدي پيراسته و ابوالفتح. جمال امامي واقع شد
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شد كه ملكة  وزيري كرده بودند و گفته مي كرد، او را كانديداي نخست سايرين همكاري مي
  . كند مادر نيز او را سخت تشويق و تأييد مي

زاده از  آزاد براي جبهه، گران نبود و پشت سر او، زمزمة حائري] عبدالقدير[جدا شدن 
كرد و من گمان   مخالفت با رضاخان ميزاده هميشه تظاهر به حائري. همان وقت شروع شد

كنم از روزهاي اول زمزمة او، از دربار الهام داشته است، اما چون مردي مستبد و لجوج  نمي
رنجيد و اختالف  و نزديك بين است، از خبرهاي جزئي، مثالً انتخاب رئيس فرهنگ يزد، مي

خالت ميداد و چون هر روز محلّي خود را با دكترطاهري در يزد، در مسائل مهم مملكتي د
در يزد بين آنها كشمكش بود، دولت نه وقت آن را داشت كه وارد اين جريانات بشود و نه 

ولي چون . دانست كه مقدم بر ساير كارهاي مملكتي قرار دهد اين مطلب را آنقدر مهم مي
 دكترمصدق تر از آن بود كه در آن موقع حساس، از زاده زرنگ انتخابات در پيش بود، حائري

و مخصوصاً انتخابات تهران، بحران . نزديك شدن انتخابات دورة هفدهم. و جبهة ملّي ببرد
  . جبهه را بوجود آورد

بايد توضيح داده شود كه مكّي پيش از انتخابات تهران، بر سر يك موضوع كوچك، 
ت انگليس به داستان اين بود كه وقتي قرار شد هيأتي براي دفاع از شكاي. از مصدق رنجيد

. شوراي امنيت برود، مكّي از آبادان به من تلفن كرد كه او نيز مايل است با اين هيأت بيايد
وزير را به او  با تلفن موافقت نخست. من نيز با دكترمصدق مذاكره كردم، او هم پذيرفت

بعد معلوم نشد كه چرا دكترمصدق تصميم گرفت چند نفر از اعضاي . اعالم كردم
. بيايند» كميسيون«ابتدا پيشنهاد كرد كه همة اعضاي . را با خود ببرد» يون مختلطكميس«

از هر » كميسيون مختلط«بعد گفت نمايندگان . چند  نفرشان گفتند اين كار صالح نيست
يك از دو مجلس، جداگانه دو نفر را انتخاب كنند كه با هيأت حركت كنند و مكّي هم عضو 

 مجلس شورا، آقايان صالح و دكتر شايگان را برگزيدند و از سنا ـ پنج نفر. هيأت مختلط بود
دفتري را انتخاب  السلطان بيات را كه در اروپا بود و دكترمتين اگر اشتباه نكنم ـ سهام

مكّي كه در آبادان خداحافظي بنام سفر آمريكا كرده بود، وقتي به تهران رسيد و از . نمودند
گويد اگر او را ببرم،  ط او را انتخاب نكرده و مصدق هم ميماجرا با خبر شد كه هيأت مختل

دكتر بقائي و يكي دو نفر . ساير اعضا خواهند رنجيد، طوفاني از دشنام و ناسزا، به پا كرد
البته براي مكّي اين مطلب . ديگر را هم خود دكترمصدق خواست كه جزو مشاورينش بيايند

  . ناگوارتر شد
وست بوديم و در جبهة ملّي رفافت ما، ضرب المثل بود، من و مكّي خيلي با هم د

ولي آن شبي كه مكّي از آبادان برگشت و آن انقالب را من در حال او ديدم، كه به كائنات 
دهد، براي اولين دفعه يكّه خوردم و سخت  ارزش فحش مي براي يك چنين موضوع بي

قدر  شمار، آن حوادث و اتفاقات بيخيزد و با  متأسف شدم كه جواني از ميان توده مردم برمي
اي را كه ملّتي  جلو بيايد كه مورد اعجاب و شگفتي همه باشد، به خاطر هيچ و پوچ، مبارزه

با اين وصف، من سعي كردم كه . نگران آن است، متزلزل كند كه به آمريكا نرفته است
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اي تهيه  نامهبه همين منظور، . صورت ظاهر كار درست شود و حيثيت مكّي محفوظ بماند
كردم و به دكترمصدق براي امضاء دادم كه در آن نامه از مكّي خواهش شده بود كه به 

اي به  كاشاني هم يك چنين مراسله. جا برگردد مناسبت حساس بودن وضعيت آبادان، به آن
كرد و پيش  افتاد و بد زباني مي ها، از جوش و خروش نمي مكّي نوشت، اما او، با اين حرف

ضعيف شده و » جبهه«بردند كه  مي» بو«تدريج مخالفين  به. گفت ركس، دشنام ميه
حتي گويا، در جلسة علني مجلس هم، بعد از رفتن . تر گرديده است شكاف در آن عميق

  . هيأت به آمريكا، يا خود مكّي يا با اشاره او، در اين مورد صحبتي شد
سر مسائل جزئي پيدا شده بود كه روز ضمناً، رقابتي هم ميان مكّي و دكتربقائي، بر 

وقايع بعدي نيز، نه تنها از رقابت آنها نكاست، بلكه آن را شديدتر . به روز شدت پيدا كرد
مخصوصاً اختالفات انتخابات دورة هفدهم، كه در چند حوزه كانديداي دو رقيب بر سر . كرد

ترين اين  يكي از مهم. ساخت يكوبيدند، جدائي بقائي و مكّي را زيادتر نمايان م يكديگر مي
جزايري دوست مكّي، و ] الّدين شمس[مسائل، موضوع انتخابات اهواز و كانديدا شدن دكتر 

مكّي، پس از بازگشت از . نامزد كردن يكي از افراد حزب زحمتكشان از طرف دكتربقائي بود
رفقا توهين و كرد، به  آبادان و خاتمه يافتن خلع يد خيلي مغرور شده بود، بد دهني مي

كم، محبوبيتي را كه ميان همه  زد و كم هاي زمخت و زشت مي داشت، حرف تحقير روا مي
داشت، به سردي و برودت تبديل كرد و كار را به جايي رسانيد كه يك شب در منزل دكتر 
شايگان كه براي كار انتخابات و تعيين كانديداهاي جبهه ملّي از تهران جمع شده بوديم، 

كاري و فحش و  مورد كرد، كه بين او و دكترسنجابي كار به كتك قدري پرخاش بيمكّي ب
  . ناسزا كشيد و سنجابي جلسه را ترك گفت

هر صورت، اختالفات بقائي و مكّي سبب شد كه در تعيين كانديداهاي انتخابات  به
 هم بين تهران، مكّي با تقاضاهاي بقائي موافقت نكند و بدتر از همه، اين بود كه رقابتي

حزب ايران و حزب زحمتكشان پيدا شده بود كه ما تا آن وقت خبر نداشتيم؛ يعني بقائي پا 
را در يك كفش كرده بود كه هر چه به حزب ايران كانديدا در تهران بدهيد، به حزب 

پذير نبود، زيرا زحمتكشان  زحمكتشان هم بايد داد و قبول اين درخواست براي جبهه امكان
ود و افراد سرشناسي كه در تهران بتوانند غير از رأي حزبي، شصت، هفتاد حزب جواني ب

سابقة ده دوازده ساله داشت و » حزب ايران«ولي . آوري كنند، نداشت هزار رأي جمع
حسيبي و مهندس ] مهندس كاظم[سنجابي، ] كريم[صالح، دكتر]اللّهيار[كساني مثل 

لكه اكثر مردم تهران در طول مبارزات اخير، با شناخت، ب زاده را نه تنها طبقة جوان مي زيرك
آبادي  قنات] شمس[كرديم، آقاي  اگر اين معني را قبول مي. ها و نامشان آشنا شده بودند آن

واقعاً بحران و خطر و باالخره . هم براي مجمع مسلمانان خود، همين درخواست را داشتند
  . بوجود آوردمتالشي شدن و تجزية جبهه را انتخابات دورة هفدهم 

در واليات بود كه هر ] كاشاني[» اهللا آيت«مشكل ديگر، كانديدا تراشيدن آقازادگان 
خصوص كه بعضي از آنها فقط محض رضاي خدا اين  به. رسيد روز شكايت از همه جا مي
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هر كدام يك حوزه را يدك . نيز كه جاي خود داشتند» آقازادگان«خود . كردند كار را نمي
و در آن موقع غير از آقا مصطفي كه صميميتي در . آقازادة بزرگ سه حوزه راكشيدند و  مي

را كه مشغول بست و » آقا«داد، جبهه حاضر نبود كه دو پسر ديگر  كارهاي ملّي نشان مي
دار شدن نام كاشاني  بندهاي ديگر هم بودند، از جايي كانديدا كند، يا انتخاب آنها سبب لكه

طور عجيب نسبت به اين طور مسائل   دكترمصدق هم بهبخصوص كه. و مصدق بشود
و اطرافيانش گله داشت و دو سه مرتبه هم، كار به » آقا«حساس بود و غالباً از مداخالت 

  . جاهاي باريك كشيد
اهللا كاشاني هم كه در ابتداي نهضت ملّي خدمات پر ارزش به پيشرفت نهضت  آيت

گفت كه اگر من  طوري كه مكرّر مي يدا كرده بود، بهكرد، اواخر بيش از حد، غرور و نخوت پ
.  وكيل ايران را انتخاب كنم، همة مردم به آنها كه من بگويم، رأي خواهند داد136بخواهم 

  . تر الزم دارد اصالً اين ادعا تا چه حد صحيح بود، بحث طوالني
را نداده شد و جبهة ملّي هنوز نامزدهاي خود  انجمن انتخابات تهران تشكيل مي

نوشتند كه اختالفات جبهه، به مرحلة متالشي شدن رسيده  هاي مخالف مي روزنامه. است
اي به خود گرفته بود، ديگر در جلسات جبهه، آن روح صميميت و  وضع صورت زننده. است

دادند، يا مصدق را به باد انتقاد  زعماي قوم، يا به هم فحش مي. رفاقت وجود نداشت
زاده كه جبهه تشكيل شده بود، آقاي كاشاني هم  شب در منزل حائرييك . گرفتند مي

اي مرا متأثر كرد كه مدتي به گريه مشغول شدم و با حالت  آن وضع به اندازه. حضور داشت
از معاونت او، از كانديدا شدن انتخابات و از عضويت . عصبانيت به منزل دكترمصدق رفتم

داي آن روز مصدق مرا خواست، وقتي جريان جلسه را فر. جبهه، استعفا داده بيرون آمدم
  : براي او گفتم، مدتي زار زار گريست و گفت

  » .خواهيم با امپراطوري انگليس جنگ كنيم ما با اين عوامل مي«
پس از مذاكرات يكي دو ساعته، قرار شد خود او دعوتي به نهار بكند و اين اختالف را از 

ري او، مجال اين كار را داد يا خير، ولي من با مذاكرات و يادم نيست گرفتا. ميان بردارد
هايي در خارج و در منزل خودم بين او و بقائي  هايي كه به مكّي كردم، مالقات التماس

قرار شد در جلسة جشن كلوب جوانان حزب زحمتكشان، من و مكّي و بقايي، . برقرار ساختم
گرفت و يك روز بعد از ظهر، در جشني كه باالخره اين كار صورت . با هم وارد جلسه شويم

سازمان جوانان زحمتكشان در يكي از عمارات انتهاي خيابان سپه، نزديك چهارراه پهلوي 
اي از معاريف نيز در آن شركت داشتند، ما سه نفر وارد شديم و در  تشكيل داده بودند و عده

 سخن به من رسيد با  وقتي نوبت. جشن، مكّي و دكتر بقايي و من صحبت كرديمةبرنام
صراحت گفتم كه هيچ اختالفي در جبهة ملّي نيست زيرا امروز ايجاد اختالف، بزرگترين 

رفقاي ديگر نيز به تصريح و كنايه . خيانتي است كه ممكن است به نهضت ملّي ايران بشود
 آن در اين مورد صحبت كردند، اما در حقيقت رقابت اين دو نفر ـ يعني مكّي و بقايي ـ در

گيري به كاشاني را هم شروع كرد و  جلسه خاتمه پيدا نكرد و مخصوصاً كه مكّي بناي خرده
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اي به او حمله  طور زننده شد، به در يكي از جلسات جبهة ملّي، كه در منزل مشار تشكيل مي
نظر ما اين بود كه كاشاني را از . به شدت انتقاد نمود» ها آقازاده«كرد و از وضع مداخالت 

ابتدا خود او نيز با اين نظر موافق بود و حتّي اعالميه .  گونه مداخالت بركنار نگهداريماين
  . ها فرستاد و انتخاب پسران خود را تحريم كرد مختصري هم به روزنامه

خواست از كاشان و ساوه و يكي دو نقطه ديگر  آقاي سيدمحمد، پسر بزرگ آقا، مي
نيز، سبزوار را براي حوزة انتخابيه خود كنار گذاشته ابوالمعالي پسر كوچك او . وكيل شود

هايي در اين زمينه داشت كه موجب قرّولند دو نفر از  بود و از اواخر دورة شانزدهم فعاليت
هايي  وكالي اكثريت، به نام بزرگ نيا و دكتر نبوي وكالي آن دوره شده بود، و توصيه نامه

ها نوشته بود، بدست آورده،  مورين محل به وزراتخانهرا كه ابوالمعالي براي نقل و انتقال مأ
برداري نموده، در كريدورهاي مجلس براي تضعيف روحية طرفداران  از روي آنها عكس

. دادند كه سرنوشت همة موافقين به اين صورت بيرون خواهد آمد دولت نشان وكال مي
  . كثريت پارلماني او بودترين نقطة ضعف دولت در حفظ ا گونه مداخالت، يكي از اساسي اين

زاده روي رقابت با دكتر  حائري. خواست از شاهرود انتخاب شود قنات آبادي مي
رفته در تضعيف  هم كرد و از اين قبيل عناوين روي طاهري در كار انتخابات يزد اخالل مي
سته باالخره شكل كانديداهاي واب. العاده تأثير داشت روحية طرفداران پارلماني مصدق فوق

دانستند، يك اكثريت متزلزل و  به جبهة ملّي، يا كساني كه خود را مربوط به اين جبهه مي
و بعضي از آنها را . كشيد پرنسيب و غير متشكّل را در پارلمان، هر لحظه به طرفي مي بي

كرد، نزديك  محرمانه با مخالفين، يعني آن اقليتي كه بر ضد دولت مصدق، فعاليت مي
بطوري كه اقليت مزبور را تشجيع كرد كه دولت را استيضاح نمايند و يك . ساخت مي

  .استيضاح دسته جمعي به رئيس مجلس دادند
رئيس مجلس نيز در معركه اقليت و اكثريت، قابل توجه ] حكمت[داستان سردار فاخر 

يأت آرا، كه آخر مدت رياست او بود، در تجديد انتخاب ه است؛ سردار فاخر، در دورة رزم
بند «و چون در بازي . رئيسه، گرفتار رقيب مؤثر و قوي، مثل دكتر طاهري شده بود

گذاشته بودند، خيلي ضعيف شده بود و در افكار عامه هم » بند جيم«او را هم در » ها جيمي
طور خالصه اين بود كه قانوني از مجلس  موضوع بند جيم به. موقعيت خود را از دست داد

 وضع مستخدمين دولت رسيدگي شود، تا آنها كه صالحيت كار كردن در گذرانيدند كه به
دستگاه را ندارند، كنار گذاشته شوند و بعضي هم كه شايسته كارهاي حساس نيستند به 

اساس اين فكر عبارت از تظاهري بود كه براي . كارهاي فرهنگي و عمراني گمارده شوند
ها بود گله و  بند و باري تشكيالت، سال و بيتسكين عامه، كه از خرابي و فساد و دزدي 

و وزارت دربار ] مراغه[ساعد ] محمد[وزيري   در دورة نخست.شكايت داشت، به عمل آيد
اي  هژير با جلب نظر شاه، اين فكر هم در محافل باال پيدا شد كه در اين فرصت اسم عده

» بند«انة خوبي نداشت، در كه آن وقت با دربار، مي» السلطنه قوام«مخالف را نيز، مثل 
تدريج كار باال گرفت و نام جماعتي از سرشناسان، مثل سردار فاخر، دكتر  به. بگذارند
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گلشائيان و غيره هم كه در آن موقع از سردمداران معركة نفت ] عباس[اقبال، ] منوچهر[
ها، ـ خوب» الف«: مستخدمين دولت را به سه دسته. ديده شد» بند جيم«بودند، در مين 

ـ فاسدها، يا از كار » جيم«خوردند، و  ـ متوسطين، كه بدرد كار حساس نمي» ب«
  . هاي بد عمل، تقسيم كرده بودند افتاده

ها وقت مملكت را به خود  در ابتداي مجلس شانزدهم، مدت» بند جيم«غوغاي 
ك مشغول داشت و چندين ماه طول كشيد، تا باالخره، سردار فاخر زرنگي كرد و به كم

مجلس، كه ده دوازده نفري بودند، موافقين اجراي قانون ـ از جمله » هاي بندي«اي از  عده
اي براي لغو آن تصميمات به تصويب  وكالي جبهة ملّي ـ را غافلگير ساخت و مادة واحده

دكتر مصدق و ياران . نجات پيدا كردند» بند«از » بنديها«ولي . رسانيد كه در سنا، دفن شد
كردند و  حمله مي» ها بندجيمي«ليت سال اول مجلس شانزدهم بودند، به شدت به او، كه اق

 اولين بار اسامي آنها را فاش كرد و مقاالت شديدي براي حمايت از اجراي آن باختر امروز
دكترمصدق نطق » مادة واحدة سردار فاخر«در جلسة بعد از گذرانيدن . قانون انتشار داد

.  رئيس مجلس كرد، كه جلسه متشنج شد و نطق او ناتمام ماندشديدي بر ضد اين اقدام
و اعضاي » سردار«عالوه مكرّر، چه در دورة پانزدهم و چه در دورة شانزدهم نيز، بين  به

در يك جلسه . جبهة ملّي، در مورد انتظامات جلسات و نوبت نطق و غيره، مشاجره شده بود
و » ام محل نكشيده من كه چك بي«: گفتكه او، به مكّي پرخاش كرد، مكّي در جوابش 
دانستند، و فراوان به اين عنوان از او شكايت  چون اين خصوصيت سردار فاخر را همه مي

آرا كه آمد،  رزم. ها، سخت براي حيثيت رئيس مجلس گران بود طور صحبت كرده بودند، اين
هم كه گذشت، ديگر را اجرا نكرد و قانون » بنديها«براي جلوگيري از تشتّت اكثريتش 

در موقع انتخاب هيأت رئيسة مجلس كه چند ماه بعد صورت گرفت، . بكلي فراموش شد
بديهي . اند  را كانديدا كرده3طاهري] هادي[طور شهرت داشت كه دربار و دولت، دكتر اين

رفت و وضع دو حريف طوري بود  است در چنين صورت جبهة ملّي به طرف مخالف او مي
. توانست سرنوشت رئيس آيندة مجلس را معين كند مي» جبهه ملّي «كه شش هفت رأي

ما، شب در منزل كاشاني جمع شديم و رفقاي پارلماني را هم خبر كرديم و باالخره تصميم 
. گرفته شد كه براي عدم موفقيت دكتر طاهري رأي جبهة ملّي به سردار فاخر داده شود

دوباره او را در كرسي رياست مستقر كرد و و همان آراء جبهة ملّي . طور هم شد همين
   .ها نيز تا حدي ترميم گرديد گذشته

آرا جريانات مجلس را به نفع  اما سردار فاخر حكمت، كه از موقع روي كار آمدن رزم
چرخانيد، كمك مستقيم جبهة ملّي كه در حقيقت او را روي كرسي رياست نگه داشت  او مي

آرا و  رد، پس از دو سه هفته، بكلّي از ياد برد و سخت به رزمو حريفش را از ميدان بدر ك
  . كرد و مناقشات تجديد شد و اختالفات از نوظهور كرد مخالفين جبهه كمك مي

طرفانه  آرا كه از بين رفت و حكومت مصدق روي كارآمد، اوايل امر سردار فاخر بي رزم
مجلس علناً در جلسات مخالفين، كه جا جلو رفت كه رئيس  كرد ولي به تدريج تا آن كار مي
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كرد و گاهي نيز  شد، شركت مي غالباً در منزل ابوالفتح دولتشاهي وكيل كرمانشاه منعقد مي
 نسبت به دهنهاي زن نمود، بلكه حرف از پشت ميز رياست، نه تنها مخالفين را تقويت مي
ر به جايي رسيد كه تا كا. كردند، ميزد مردمي كه با طومارهاي خود حكومت را تأييد مي

مكّي از داخل مجلس و من از خارج با چند نفر ديگر از وكال، . مخالفت او آشكار گرديد
از . هاي آخر دوره نگذاريم او علناً به جبهة مخالف بپيوندد طور مصلحت ديديم كه در ماه اين

انع اين جهت در صدد التيام برآمديم و چون سردار از كاشاني خيلي واهمه داشت كه م
نمايندة شيراز، بين آنها را ] شيرازي[انتخاب شدن مجدد او بشود، يك شب در منزل معدل 

قول همكاري داد و از اين راه موافقين دولت توانستند از انجام » سردار«آشتي داده و 
اي از وكالي موافق نيز، به  عده. استيضاح مخالفين و تشكيل جلسات جلوگيري نمايند

هاي انتخابيه خود رفتند و قهراً، تشكيل جلسه  ن انتخابات، به حوزهمناسبت نزديك بود
البته در جريان فترت، مجدداً بين سردار فاخر و دكترمصدق بهم خورد، كه . ميسر نگرديد

. چون من در آن موقع در بيمارستان بستري بودم، از علّت تجديد مطلع مناقشه مطّلع نشدم
ها خيلي مؤثر است و او   رئيس مجلس در كار دولتطرفي يا طرفداري هر حال بي به
كه در  چنان. تواند اشكاالت زياد براي مخالفين يا موافقين پارلماني حكومت فراهم آورد مي

و بعد كاشاني اين مطلب به خوبي ] دكترسيد حسن امامي[دورة هفدهم و رياست امام جمعه 
  . روشن شد

 تا حدي فراغت پيدا كرديم، گرفتاري ما وقتي از خطر روزهاي آخر مجلس شانزدهم
مردم منتظر تصميم جبهة ملّي بودند، زيرا . چنان ادامه داشت تعيين كانديداهاي تهران هم

توفيق شركت افراد در انتخابات دورة شانزدهم، كه منجر به ملّي شدن صنعت نفت و خلع 
اخت كه اگر وكالئي با همت يد از كمپاني غارتگر انگليسي شده بود، آنها را كامالً اميدوار س

به مجلس بفرستند، خواهند توانست بسياري از مشكالت را از پيش پاي ملّت بردارند و 
خواستند بدانند نامزدهاي اين  چون پيشاهنگ اين نهضت جبهة ملّي بود، اين دفعه هم مي

جبهه، دكترمصدق، ليدر . اما جبهه ديگر آن جبهة مّلي دوره شانزدهم نيست. جبهه كيست
وزيري، به كارهاي اختالفات داخلي اعضاي جبهه  هاي نخست به مناسبت گرفتاري

بعضي هم گرفتار غرور و خودخواهي . چند نفر هم در عضويت دولت درآمدند. رسيد نمي
اگر اين . اند و حاال موقع تقسيم غنائم است كنند مملكت را فتح كرده عجيب شده، خيال مي

جز چند نفر كه در كارهاي . ز هيچ كس به سهم خود راضي نبودفرضيه هم صحيح بود، با
ها چه خطرهايي را ممكن است ببار آورد،  دانستند اين اختالف حزبي ورزيده شده بودند و مي

دانستند كه بر شاخ درخت نشسته، تنه را  بقيه غرق در خودپرستي و خراب كاري شده، نمي
. ازده نفر نامزدهاي جبهة ملّي از تهران شدها كه صرف مجادله دو چه شب. كردند قطع مي

گفت به اسم جبهه نبايد صورت بدهيد، چون من سابق ليدر اين جبهه  دكترمصدق مي
بكند و حتي » ليستي«خواهد انتخاب  ام، آن وقت در خارج خواهند گفت دولت مي  بوده

فرمول . داي تكذيب خواهم كر تهديد كرد كه اگر چنين صورتي نشر بشود، طي اعالميه
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هاي وابسته به جبهة ملّي، مثل حزب ايران ـ حزب  ديگري پيدا شد كه احزاب و دسته
زحمتكشان ـ مجمع مسلمانان مجاهد ـ كميتة اصناف بازار، كانديداهاي مشترك خود را 

داوطلبان از دوازه . اما مشكل اساسي هنوز باقي مانده بود. اين اشكال حل شد. اعالم نمايند
مكّي حاضر نيست كه زهري را . حزب ايران و زحمتكشان رقابت دارند. استنفر بيشتر 

اي از نقاط  كاشاني كه اول از نامزد شدن امتناع داشت، حاال عده. كانديداي تهران نمايند
] ابراهيم[آبادي و  قنات] شمس. [خواهند كه در رأس كانديداها باقي بماند مختلف از او مي

آبادي قرولند  بازاريها از كانديدا شدن قنات. از تهران وكيل بشوندآبادي هم ميل دارند  كريم
. كارهاي انجمن فرعي هم تمام شده و هنوز صورت جبهة ملّي بيرون نيامده است. كنند مي

از متالشي » نفتي«هاي  روزنامه. در اين ضمن سمپاشي مخالفين نيز در همه جا ادامه دارد
فاطمي برادر همان مصباح فاطمي  اند كه دكتر ا گفتهه به بازاري. دهند شدن جبهه خبر مي

او ترديد » دين«عالوه در  به. ها هفت سال حاكم خوزستان بود  است كه از طرف انگليسي
هاي آبدار، از طرف عوامل كمپاني نشر شده  دو سه اعالميه هم به ضميمه فحش. است

هايي كه   بيوگرافياز» خانة سدان«هايي است كه ضمن اسناد  است و اين همان حرف
  .اند  اعضاي جبهه ملّي تهيه كرده بود، استخراج نمودهةشركت نفت براي هم

طور خالصه اين است كه  به] نفت[داستان اسناد خانة سدان و ادارة تبليغات شركت 
بعد از خلع يد در آبادان، جماعتي از افراد احزاب طرفدار جبهة ملّي به ادارة شركت در تهران 

گرچه مقداري از اسناد . ه و او را غافلگير ساختند، و از ادارة مركزي هم خلع يد شدحمله برد
چه در دايرة تبليغات  انتقال داده بود، اما آن] انگليس[مهم خود را قبالً شركت به سفارت 

شركت به چنگ آمد و بعد، اسنادي كه از خانة سدان كشف كرديم، مقداري از ارتباطات 
ضمناً اوراقي هم كه صورت . و جرايد و مقامات ايراني، آشكار ساختشركت را با محافل 

شرح حال اعضاي جبهة ملّي را داشت و مملو از فحش، عرض و ناموس و شرف بود و 
ي اجير، نشر داده بودند و حتي بعضي از مقاالت آنها ها هايي از آن را روزنامه قسمت

چه را كه  داد كه حتي يك كلمه از آن  مي باقي بود، كه به خوبي نشان"بقيه دارد"صورت  به
و از جمله اين . اند شركت براي طبع و نشر در اختيار آنها گذاشته است، كم و زياد نكرده

هاي اوليه آن، در يك روزنامة گمنام منتشر شده بود و  مقاالت بيوگرافي من بود كه قسمت
ن خارجي و داخلي نشان بقيه آن را دكتر بقايي، ضمن يك مصاحبة مطبوعاتي به مخبري

  . داد
لقب داشت و در چند » سيف العلماء«قسمت خوشمزة بيوگرافي من اين بود كه پدرم 

جاي اين بيوگرافي چون مجدداً از انگليسي به فارسي ترجمه كرده بودند تا روش انشاء 
ترجمه كرده » شمشير العلماء«نويسندة اصلي معلوم نباشد، اين لقب را در ترجمه ثانوي 

ديني دكترمصدق درست كرده  كه من هم مانند ادعاهايي كه دادستان براي بي و اين. بودند
» بيوگرافي«دين و مسيحي و بهائي و سنّي از آب درآمدم، يكسر اقتباس از آن  بود، بي
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بردند كه در موقع انتخابات، حربة خوبي برضد من خواهد  شركت نفت بود و البته گمان مي
  . بود

دانستند فرمول ملّي شدن نفت و عبارت پيشنهاد  وامل آنها، كه ميانگليس و ع
ام و از  نريمان به وكالي جبهه پيشنهاد كرده] محمود[معروف جبهة ملّي را من در منزل 

 ميزان مبارزه مرا تشخيص داده بودند و از اخراج جاسوساني نظير باختر امروزمقاالت 
نگار به ايران  ل مخرّبي كه به اسم روزنامهچنين عوام و هم» جيكاك«و رفيقش » فاولر«

دست من صورت گرفته   كه بهرويتر و خبرنگار ديلي اكسپرسفرستاده بودند، مثل مخبر 
بود، سعي داشتند به هر قيمت شده از انتخاب شدن من از تهران جلوگيري نمايند و اگر به 

، به من بيشتر از تمام مراجعه شود، در طول ملّّي شدن نفت» كمپاني«هاي  دورة روزنامه
ها، به ميزان  كه همين هتّاكي اند و غافل بودند از اين اعضاي جبهه، فحش و ناسزا نوشته

  . . .قابل توجهي آراء مرا در تهران باال برد 
  
  
  

 
  

  
  

  :ها  يادداشت

. ويژه مصدق: آزاديبه . ك. ر1328تر از ماجراي اين تفسير و مجلس مؤسسان  اطالع دقيقبراي  1
خاطرات و مبارزات «چنين به  هم. 114ـ112، صص1380، تابستان و پاييز 26/27دورة دوم، شمارة 
  .110، ص1366به كوشش بهرام افراسيابي، تهران، سخن، » دكترحسين فاطمي

از مخالفان سرسخت نهضت ملّي با تمايالت و ارتباط انگليسي ـ كارگردان اقليت دورة شانزدهم  2
   .لت مصدققانونگذاري عليه دو

و 15و 14طاهري در دورة . دكترهادي طاهري و ملك مدني از متوليان جناح راست مجلس بودند 3
 قانونگذاري نمايندة يزد و ملك مدني نماينده مالير بود در دورة هفدهم در برابر فشار 17و 16

 به حمايت و ترين لحظه، خود و دوستانشان در مجلس عوامل انگليس و درباريان، هر دو در حساس
به قول شخص دكترمصدق . پشتيباني از دولت ملّي برخاستند و به صف وكالي مستعفي پيوستند

پس از كودتا و تا پايان عمر نيز . در برابر هجوم خارجي، وطن و حفظ منافع ايران را انتخاب كردند
  !دشد، ايستادن هايي كه براي بازگشت آنان فراهم مي رغم زمينه بر اين موضع علي
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  بخش دوم
  ن به نهضت مقاومت ملّي ايرامخفيگاهاي از  نامه

  
   1يرانپيشگاه مقدس نهضت مقاومت ملّي ا

وسيله مطالبي را به عرض ياران وفادار  فرصت را مغتنم شمرده بسي افتخار دارم كه بدين
  . برسانم

وانمردانة خود را بر كه مستقيماً ضربة ناج) مرداد28(پس از كودتاي خائنانة عمال انگلستان 
يأجوج آسا بر هواداران نهضت !! پيكر نهضت ملّي ايران وارد ساخت و ارتش شاهنشاهي

!! هاي گارد سلطنتي يورش برد، فدائي نهضت كه سه شب پيش از آن مزة باطوم و سر نيزه
را به خوبي لمس كرده بودم براي گريز از چنگال افعيان درنده به وضعي بسيار خوفناك و 

  . اي از ياران فداكار بحمد حق توانستم جان سالمي را بدر برم ه همت عدهب
البتّه در خالل اين مدت دشمنان نهضت و چتربازان داخلي انگليس به انواع و اقسام 

در سفارت روس يا احياناً !! قبيل فاطمي در دربار است«وسايل و تبليغات زهرآگين از 
و بسياري از اين قبيل ترّهات كوشيده و » !!افي استفاطمي در منزل ميراشر!! انگليس است
  . كوشند كه با ايجاد سوءظن در جبهة نهضت ملِّي ايران شكاف اندازند هنوز هم مي

گاه به اين تشبثات  گرچه مطمئن بوده و هستم كه خردمندان و متفكّران نهضت هيچ
تأسفانه از تصميمات نهضت مذبوحانه و ددمنشانه عمال انگلستان وقعي نخواهند نهاد، اما م

شود كه عمال اجنبي و ستون پنجم دستگاه كودتا تا حدي  در اين روزها چنين احساس مي
  . به منظور پليد خود موفق شده كه زمينة بدبيني را تا حدي در اركان نهضت بپاشند

 و شد ـ در درجة اول مندرجاتطور نبا اميدوارم انشاءاللّه اينمستند اين گمان ـ كه 
 است كه با مأموريت خاص در لباس فردوسيمدير موذي و جاسوس مجلة !! منشĤت

هواداري از مصدق كبير، فدائي نهضت را بباد فحش و ناسزا گرفت و حساب شخصي و 
عرض نهضت مقاومت  بايد صراحتاً به. مأموريت خود را با استفاده از زمان مساعد تصفيه كرد

ة او كامالً انگليسي است و آتويي است كه دولت  و مجلفردوسيملّي برسانم مدير 
نمايد ـ مسلماً حوادث آينده  امپراطوري در مقابل امريكا به زمين زده است و او را تهديد مي

 ـ سياسيمان، رف، آتشهاي دولتي ـ  اين نكته را بر ياران عزيز روشن خواهد كرد ـ روزنامه
راي انتقام از شاگرد وفادار مصدق منتشر  دستورات بخشنامه را بفردوسيدنبال ترّهات  به
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خوشبختانه خادم . چه كه شايسته و در خور خود و اربابانشان بود به ما نثار كردند كردند و آن
شدم بلكه بسيار هم خوشوقت  دار متأثر نمي هاي نوكران مارك گويي نهضت نه تنها به ياوه

  . يرمبودم كه از جانب چنين عناصر كثيفي مورد حمله قرار گ
ترديد و گمان دوم در مورد اعالمية چاپي نهضت مقاومت ملّي و اعالم كانديداهاي 

جا الزم است  مرا متعجب و غرق در حيرت ساخت ـ در ايناندازه  مجلس سناست كه بي
گيرم كه اصالً نظرم به كانديدا  توضيحاً بعرض برسانم كه خداي بزرگ و وجدان را گواه مي

چه نه تنها با سناي فرمايشي مخالفم، اصوالً ننگ دارم با . ستشدن يا نشدن خود ني
كه با زور و پول خارجي !! گاه به محمد رضاشاه نوكران فراري بغداد در جلسه بنشينم و آن

كنم ـ بلكه تأسف من از اين لحاظ بود !! سلطنتنش را بر ملّت تحميل كرد اعالم وفاداري
خورد  به چشم مي... العراقين و امثالهم صي چون شيخكه اوالً در ليست كانديداها نام اشخا

تر  زغم نهضت مقاومت از وزيرخارجة دكترمصدق و سخنگوي دولت ملّي مطمئن كه البد به
عالوه عجب در اين است كه افراد و وابستگان به نهضت در پاسخ  به. اند تشخيص داده شده

مي در ليست به علت ضد درباري بودن نبودن فاط«اند  ايرادات دوستان ارادتمند اظهار داشته
  »اوست؟؟

نهضت مقاومت بخوبي توجه فرمايند كه مفهوم مخالف اين بيان نتيجه خواهد داد 
  . »نهضت مقاومت درباري است«كه خداي نخواسته پس 

گاه  اگر گناه اين است فدائي نهضت بسي افتخار دارد كه با خاندان ننگين پهلوي هيچ
هد داشت و معتقد بوده و هست كه تا يك تن از اين دودمان ننگين موافقت نداشته و نخوا

چه اينان . پاي استعمار انگلستان از ايران بدر رود] است[در مقام سلطنت باشند غيرممكن 
زاد انگلستان بوده و تا اين دست پروردگان سفارت باقي باشند دولت فخيمه  پدر بر پدر خانه

  .  نخواهد داشتاحتياجي به جاسوس و مأموران ديگر
هاي ضد نهضت، روي كار آمدن قوام،  كه حوادث سالهاي اخير و توطئه كما اين

مرداد كامالً صدق مدعاي فدائي 28 و 25اسفند و كودتاهاي خائنانه ) 9(توطئة قتل پيشوا 
  . نهضت را روشن ساخته است

وي و فدائي نهضت عقيده داشته و دارد كه نهضت ملّت ايران با وجود دربار پهل
گاه به ثمر نخواهد رسيد و وظيفة فرد فرد  مارخوش خط و خالي كه در رأس قرار دارد هيچ

هواداران نهضت است كه با تمام قوا با اين كانون فساد كه آخرين آتوي امپرياليسم 
  . انگلستان است جداً مبارزه كنند

را فدائي نهضت كمال تشكر را خواهد داشت كه نهضت مقاومت ملّي نظر خود 
چه اگر واقعاً خدمتگزار، مورد  نسبت به سخنگوي دولت پيشوا صريحاً ابراز دارد تا چنان

باشد با وصف مشّقات و مصائب روحي و جسمي ـ درد و الم شديد معده و  اعتماد نهضت مي
گرمي به خدمت ادامه داده و بار ديگر مبارزة افتخارآميز خود را از راه  روده ـ با پشت

وع نموده و مطالب روزنامه را هر هفته تهيه و تقديم داشته تا با وسايلي كه  شرباخترامروز
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كه از حيث بودجة مالي، نهضت در مضيقه باشد  نهضت در اختيار دارد به چاپ رساند و چنان
اگر هم خداي نخواسته .  تأديه خواهند كردباخترامروزمخارج روزنامه را شيفتگان و وفاداران 

ت ملّت هضبا اعالم وفاداري هميشگي به ن] كذا[تا ] ،[ اعتماد نيست اين خادم نهضت مورد
ايران و پيشواي كبير مصدق قهرمان، راه اروپا را در پيش گرفته به معالجه خود و دعاگويي 

  . نهضت مشغول گردم
انتظار دارد كه جواب را به همان وسيله كه يكي از دوستان فداكارم به نهضت 

پايان خود را به  موقع را مغتنم شمرده بار ديگر درود بي.  فرمايندرساند مرحمت مقاومت مي
  . دارم نهضت مقاومت ملّي ايران تقديم مي

  1332 دي 30 فدائي نهضت وزيرخارجه ـ دكترحسين فاطمي
  
  نويس جواب كميتة مركزي نهضت مقاومت ملّي به نامة دكترفاطمي پيش

  جناب آقاي دكترفاطمي وزير محترم خارجه 
كه اسم شريف جنابعالي جزو كانديداها  اين. ة جنابعالي مورد مطالعه قرار گرفتمرقوم

وجه معلول نظر ترديدآميز از طرف نهضت دربارة جنابعالي نبوده و  ذكر نشده است، به هيچ
اين موضوع كامالً مورد عالقة نهضت بود . نبايستي ايجاد ناراحتي در خاطر محترم نمايد

نظر نمايد،  ات مختلفة آن با تأسف كامل مناسب ديد كه صرفولي پس از مطالعه در جه
شد  عالوه تا موقعي كه پيشواي معظم در ديوان بلخ دفاع از جنابعالي فرمودند احساس مي هب

   .داند كه اذهان عمومي در مورد جنابعالي خود را قادر به قضاوت نمي
د ولي مانعي ندارد كه به موضوع طبع روزنامه از دائره مطبوعات نظر خواسته ش راجع

ايد  در حال حاضر با ارسال مقاالت و اطالعات مخصوص كه در خالل مدت تصدي اندوخته
  . در صورت امكان كمك فرماييد

  كميتة مركزي نهضت مقاومت ملّي
  

  : ها  يادداشت
  به منظور ادامه نهضت ملّي و مقاومت و1332 مرداد 28نهضت مقاومت ملّي، بالفاصله بعد از  1

اين سازمان شامل كميتة مركزي، هيأت اجرائيه، . مبارزه عليه رژيم كودتا ايجاد گرديد
هاي هفت  و نيز كميته) ها، تبليغات و مالي تشكيالت تهران، شهرستان(هاي چهارگانه  كميسيون

رهبري نهضت مقاومت ملّي را . بود) كارگري، دهقاني، دانشگاه، مدارس، ادارات، بازار(گانة تهران 
سازمان نهضت . هاي نهضت ملّي به عهده داشتند جال ملّي و روحاني و رهبران وفادار به آرمانر

 مرداد، كانون مبارزه را در قالب ديگري 28مقاومت ملّي طي دوران استبداد و خفقان بعد از كودتاي 
ومت ملّي ناگفته نگذاريم كه دانشگاه تهران سنگر نيرومند و تسخيرناپذير نهضت مقا. ريزي كرد پي
اسناد نهضت مقاومت ملّي : هاي اين سازمان رجوع كنيد به براي آگاهي بيشتر دربارة فعاليت. (بود

  ) 5ايران ـ جلد 
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  بخش سوم
  اهللا زنجاني  زندان به آيتهاي نامه

   براي دفاع در دادگاه نظاميارتباط
  

  مقدمه
 از رهبران نهضت مقاومت اهللا حاج سيدرضا زنجاني مؤسس و  زرهي آيت2در زندان لشگر 

ملّي را به علّت صدور بيانيه به امضاي خود از جانب اين نهضت به مناسبت سالگرد قيام 
سلّول دكترحسين .  بازداشت كردند1333 تير و اعالم تعطيل عمومي مدتي در سال 30ملّي 

انبانان، هاي شديد زند گيري با وجود سخت. اهللا زنجاني، كنار هم قرار داشت فاطمي و آيت
در پي فشارهايي كه از . اهللا زنجاني توانست با دكتر فاطمي باب مكاتبه برقرار كند آيت

اهللا  شد، فرماندار نظامي ناگزير گرديد آيت سوي مقامات روحاني به دولت كودتا وارد مي
در اين فاصله، ايشان پيامي روي جلد پاكت سيگار نوشت و . زنجاني را از زندان آزاد كند

  . متن پيام به شرح زير بود.  دكتر فاطمي فرستادبراي
شخص مورد اعتمادي را معرفي كنيد، تا بين ما واسطه باشد و . شوم من بزودي آزاد مي«

  ».شما با دنياي خارج در ارتباط باشيد
  : دكتر فاطمي در پاسخ اين پيام چنين نوشت

  »جا سراع ندارم من شخص قابل اعتمادي را در اين«
طوري كه در خاطرات ايشان منعكس است، در آخرين روزهاي   نجاني بهاهللا ز آيت

دكتر فاطمي چندين نامه، كه . دورة زندان، واسطة مطمئني از بين مراقبان زندان پيدا كرد
بيشتر آنها روي كاغذ جلد سيگار نوشته شده ـ تا شامگاه پيش از اجراي حكم اعدام ـ براي 

اهللا زنجاني در پاسخ  اين بخش پس از درج خاطرات آيتاهللا زنجاني فرستاده است در  آيت
هاي زندان با يادداشتهايي در  به چند سؤال احمد صدرحاج سيدجوادي مجموعة كامل نامه

  !حاشيه درج شده است
به مناسبت چهل و : يادنامة دكترحسين فاطمي«اهللا زنجاني از  متن خاطرات آيت
ها، از  متن نامه. ان گرفته شده استبه كوشش محمد تركم» يكمين سالگرد شهادت

اهللا زنجاني در اختيار آقاي بهرام افراسيابي قرار دادند، با اضافه كردن  اي كه آيت مجموعه
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برخي يادداشتها و انطباق با ساير منابع جهت تدقيق متون، نقل شده است و نيز با توجه به 
، كوشش  ندارندده و تاريخ تحريرها مشخّص نش كه در كتاب افراسيابي تقدم و تأخرنامه اين

. جموعه نظم تاريخي دهيماالمكان با توجه به محتواي هر نامه به اين م كرديم حتّي
ط ر نيست، مربوجا ديده شود به معناي تقدم و تأخّ هر »...مكتوب شماره«ايي مانند ه  شماره

 و ما آن را حفظ هايي است كه در اصل روي هر نامه به داليل ديگر وجود داشته به شماره
هاي  مأخذ تمام نامه. قرار دارد از ما است[...] هاي رديف و مطالبي كه بين  شماره. ايم كرده

چاپ (به كوشش بهرام افراسيابي، » خاطرات و مبارزات دكترحسين فاطمي«زندان، كتاب 
اهللا  تقيماً از شخص آيتاست كه مجموع آن را مس) 1366اول تهران، انتشارات سخن، 

  .اند ي درج اين كتاب دريافت كردهارنجاني بز
          

  اهللا زنجاني خاطرات آيت
 1403 شوال المكرم 29شنبه  روز سه، بسم اهللا الرّحمن الرّحيم ـ صدر حاج سيد جوادي

اهللا زنجاني شرفياب   هجري شمسي خدمت حضرت آيت1362مرداد ماه 18قمري مطابق با 
چه خاطراتي دارند بفرمايند تا در تاريخ   چنانميو تقاضا كردم راجع به مرحوم دكترفاط

  . ضبط شود
من با مرحوم دكترفاطمي در زمان ، بسم اهللا الرّحمن الرّحيم  ـاهللا حاج سيدرضا زنجاني آيت

 در 1333وزارت خارجه ارتباطي نداشتم ـ اولين برخورد من با ايشان زماني بود كه در سال 
  .  نفر كانديدا معرفي كرد75ي زمان انتخابات مجلس سنا، نهضت ملّ

آمدم در داخل كوچه جواني  در يكي از همان روزها در نزديكي ظهر كه به منزل مي
جا، گفت  از من سؤال كرد منزل آقاي زنجاني كجا است؟ جواب دادم همين. زد قدم مي

م آقاي زنجاني شما هستيد؟ گفتم بله، پاكتي به دست من داد و زماني كه پاكت را باز كرد
ديدم پاكتي ديگر در داخل آن وجود دارد به نام نهضت مقاومت ملّي ـ آن را در هيأت 

  . مركزي نهضت مقاومت باز كرديم، آقايان، دوستان و همكاران همه حضور داشتند
آقاي دكترفاطمي سه موضوع را در نامه ذكر كرده بود كه موضوع اول را فراموش 

ود كه چرا اسم ايشان در ليست كانديداها ذكر نشده است كه شكايت كرده ب دوم اين. ام كرده
 را نوشته و باخترامروزكه اگر نهضت قادر است ايشان آمادگي دارند روزنامه  و سوم اين

در مجمع آقايان كه اين نامه خوانده شد، ماليمترين سخن از طرف . نهضت منتشر كند
 دكتربختيار حرفهاي كثيف و ولي» ولش كنيد برود«آقاي بازرگان گفته شد، كه گفتند 

و تصميم جمع براين شد كه به اين نامه . فحشهاي ركيك نثار مرحوم دكترفاطمي كرد
من جواب به شرح . ولي من ايستادگي كردم و جواب موكول به نظر من شد. جوابي ندهم

كه مصلحت شما را در آن تشخيص داديم كه عمالً شما را فراموش كنيم، ولي : زير دادم
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چه از مطالبي كه  چنان.  را داريم و استعداد نشر روزنامة ديگري را نداريمراه مصدقامة روزن
من . كنيم در زمان تصدي وزارت خارجه ذخيره كرده باشيد به ما كمك بنماييد ما منتشر مي

  . 1333 تيرماه سال 30اين جواب را نوشتم و رابطة ما ديگر قطع شد تا تاريخ 
ء شخصي اعالمية تعطيل عمومي دادم شهر را مملو از تانك و در آن روز من به امضا

اي  بردند، عده] فرماندار نظامي تهران[بختيار ] تيمور[سرباز كرد و ظهر آن روز مرا پيش 
هايي كه  خيزي بر روي صندلي كرده يكي از اعالميه  جا بودند ـ بختيار نيم ديگر هم در آن

گفت به چه . اند؟ گفتم بله يه را آقا صادر كردهو گفت اين اعالمدر دست داشت نشان داد 
در مقابل افراد ديگر جمله فضولي . مناسبت؟ جواب دادم فضولي موقوف، امري است قانوني

بردند، در بين ] زرهي[مرا به لشكر دوم . موقوف به بختيار برخورد و دستور توقيف مرا داد
برد  اش مي وچك ماست براي خانهراه بنده خدايي كه يك خربزه و نان سنگك، يك بسته ك

كه من تصميم داشتم غذاي زندان را نخورم، خواهش كردم آنها را بمن بدهد  علّت اين و به
من را اول به اطاقي بردند كه در آن . و پول بگيرد و او آنها را بمن داد ولي پولي نگرفت

خربزه را بريده و با نان . يازده نفر از اعضاي حزب توده زنداني بودند و ناهار خورده بودند
گفتند اگر اجازه . شود ميل كنيد سنگك خوردم بعد از آنها خواهش كردم كه خربزه ضايع مي

شب را با آنها گذرانديم و روز بعد نزديك . دهيد خربزه را به سلول ديگر بدهيم و دادند مي
اب دادم اختيار غروب دكتر زندان از من پرسيد اگر ميل داريد جايتان را تغيير بدهيم؟ جو

اي  رفت اشاره جا اختياري ندارم، ولي موقعي كه بيرون مي ام و در اين خود را در خانه گذاشته
كه نسبتاً بزرگ بود كه البته فرش هم ] برد[كردم و او متوجه شد و مرا به اتاقي ديگر 

و بعد جا حضور داشت ـ شب را گذراندم  نداشت ولي موجودي به نام دكتر طباطبائي در آن
متوجه شدم كه در آن طرف راهرو اطاق كوچكي وجود دارد و با يك پردة نازك از راهرو 

شب كه شد آن آقا را احضار . جدا شده است كه در آن اطاق مرحوم دكترفاطمي خوابيده بود
كردند و من تنها ماندم و بعد متوجه شدم كه خانمي از پشت اطاق مرحوم دكتر در حال 

من آن خانم را صدا كردم و پرسيدم گويا شما . برد و براي او نان ميرفت و آمد است 
يك استكان چاي درست ... خور هستم وسايل چايي داريد؟ جواب داد بله، گفتم من چايي

او چاي را كه آورد من متوجه شدم كه در آن اطاق ديگر مرحوم دكتر . كنيد و بياوريد
او يكباره گفت . ام  كه موجب زحمت او شدهمن از آن خانم خيلي عذرخواهي كردم. هستند

من چيزي نگفتم، با تعجب نگاه كردم و گفتم شما مسلمان هستيد؟ گفت . قربان جدت بروم
در دو راهة جهنم و . بله، گفتم جداً؟ گفت، بله، گفتم آن جد من نيست جد آن هم هست

در اين . هم هستم گذار آنگفت خدمت. ايد مبادا راه جهنم را انتخاب كنيد بهشت قرار گرفته
من يك . بين اجازه دادند براي من از منزل ناهار آوردند، بين آنها مقداري گوجة درشت بود

آقاي محترم من «: نعلبكي از آن خانم گرفته و در يك كاغذ سيگار براي دكترفاطمي نوشتم
 شما و دنياي ميل دارم بين. شوم و يا آزاد جا نخواهم ماند، يا تبعيد مي مدت زيادي اين

آن كاغذ را تا » .چه كسي مورد اعتماد شماست بمن معرفي كنيد. بيرون رابطه برقرار كنم
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گفت آقا آن بيچاره . كردم و زير چند گوجه گذاشته و به آن خانم گفتم ببرد براي آقاي دكتر
را ها   شوم اين گوجه گفتم خوشحال مي. كند خورد قي مي تواند چيزي بخورد، هر چه مي نمي

 چند دقيقه نگذشته بود كه ديدم يك كاغذ مچاله شده به پردة اطاق .براي او ببري، برد
من حس كردم اين نامه جواب من است، سربازي را هم كه . دكتر مرد هوشياري بود. خورد

نوشته . زد فرستادم دنبال ساقي كه مرد خوبي بود، من كاغذ را برداشتم در راهرو قدم مي
  : بود
ـ به دوستان بگوييد 3كس اعتماد ندارم،  ـ من به هيچ2خواهم،   تومان پول مي دويستـ 1

  . محاكمه من نزديك است والسالم
جا استخدام كرديم كه همه روزه  سعي كردم، به فضل خداوند شخصي را يافتيم و آن

ن به اين شرط كه به خانة م. چنين نامة من را به ايشان نامة ايشان را به من برساند و هم
از آن تاريخ تا آخرين مرحله كه نامة آخري ايشان كه دو ساعت بعد از شهادت . هم نيايد

ها غالباً روي كاغذ سيگار نوشته  اين نامه. ايشان به دست ما رسيد اغلب روزها نامه داشتيم
شده بود كه به شكلي مخفي بشود و پيدا نشود، ولي بعدها كاغذهاي بزرگتر هم فرستاده 

برداري نشد ولي مابقي الحمدهللا عكسبرداري شده  هاي سيگاري قابل عكسآن كاغذ. شد
من نوشتم به ايشان كه شما با اعتماد به من به اين . هايش موجود است حاال هم نسخه

اي پنجاه تومان به شما  دويست تومان دادم و نوشتم بعد از اين هفته. شخص اعتماد كنيد
و شما با اطمينان به اين شخص . واست شماستخواهد رسيد و ماوراي آن موكول به درخ

هاي بزرگتري هم از ايشان  اين جريان ادامه يافت تا آخرين مرحله ـ بعد نامه. نامه را بدهيد
به : نويسد در يكي از آنها مي. به دست من رسيد كه مطالب خوبي در آنها مطرح شده بود

اين محاكمه چيست؟ آيا اينها را اي از آقاي دكترمصدق سؤال شود كه وظيفه ما در  وسيله
من كه هرگز حاضر نيستم به اعتدال رفتار كنم . به افتضاح بكشانيم يا معتدل عمل كنم

چه جان خود را در اين راه از دست بدهم در مصرف عقيده  كنم اگر چنان زيرا حساب مي
 به من اين موضوع را در نامة ديگري هم بعد از محكوميت به اعدام. ام خود صرف كرده

گذرد ولي به جد اطهرتان اگر  كه الساعه يك ساعت از حكم فرمايشي اعدام مي: نوشتند
چه در  كند كه چنان جا تكرار مي كوچكترين اثري در روحيه من بخشيده باشد، دوباره در آن

جا كه اين آقايان وفات  از آن. اين راه از دست بروم دقيقاً در مصرف حقيقي صرف شده است
كنم كه مرحوم دكتر در نامة شكايت كرده است از مرحوم  اند اين را هم عرض مي كرده

كند اگر بتوانيد از راه خانواده آنها به اينها  از من درخواست مي. شايگان و مرحوم رضوي
تذكر بدهيد كه پيش هر سرباز گريه نكنند و پيش هر افسر مصدق بزرگ را تخطئه ننمايند 

تم، آنها كه باالخره پس از چندي آزاد خواهند شد چرا نهضت و من محكوم به اعدام هس
 ديگريست هاي  و نامه1 .اين هم مضمون يك نامة مرحوم دكتر بود. دهند ملّتي را به باد مي

توانم  توانم تعريف كنم ولي بعضي مطالب برجسته آنها را مي كه به تفصيل ديگر نمي
وم خواهرش نوشته بود، من شب آن خانم را هايي كه به مرح در يكي از نامه. يادآوري كنم
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خواهر : نوشته بود.  عينك همراه نداشت نامه را براي او خواندمكه خواستم به علّت اين
عزيزم، محاكمة من نزديك است قطعاً احتياج به پول خواهد شد، من كه چيزي ندارم، ميل 

در زندگي بيش از سيصد هزار دارم از برادرم مصباح السلطان تقاضائي نشود، زيرا اين برادر 
طور  توان متوقّع شد، همين تومان براي من خرج كرده است، ديگر از يك برادر چقدر مي

ميل دارم متعرض پدر زنم نشويد او سربازي بيش نيست و نزديك به يك سال است كه 
 توانگر 3 و احمد2بهتر است به شمشيري. معاش همسر و فرزندم را متكّفل شده است

پور بنويسيد كه از آمريكا  اي حاصل نشد به برادرم سيف ه بكنيد اگر از آنها هم نتيجهمراجع
خداوند اين شخص . مراجعه كنيد] اهللا زنجاني آيت[اگر آن هم عملي نشد به فالني . بفرستد

كشم كه از ايشان  را در زندان در عوض پدر به من عطا كرده است، من خجلت نمي
واندن نامه ديگر جاي آن نبود كه من آن خانم را جاي ديگري بعد از خ. درخواست نمايم

اين بود كه گفتم خانم هر چقدر خرج محاكمه باشد برعهده من . براي طلب پول بفرستم
دهم ولي تقبل  ولي اگر بنا باشد كه پولي به اشخاص داده شود من قول كمك در آن مي

نگ بواسحاقي بود كه با من از زمان كه موقع محاكمه رسيد سره زماني. كنم اش را نمي همه
كرد، او را خواستم به او گفتم شما را من  پهلوي ارتباط داشت و گاهي هم از من قرض مي

به مرحوم دكتر . گفتم دكترفاطمي معرفي كند، ولي نه قبول كن و نه رد كن تا من ببينم
. كنم نيد اطاعت ميك او نوشت من به او اعتماد ندارم ولي شما امر مي. هم اين را نوشتم

و بعد از ظهر متوجه شديم كه يكي از ... اند يك روز صبح متوجه شديم آقاي سرهنگ رفته
اي زنداني بوده، سرهنگ رفته و با وضع بسيار بدي استعفا داده  اقوام ايشان به تهمت توده

مدافع ] وكيل[از اين طرف هم آن شخص ... است كه من ننگ دارم براي اين شخص
ترين روزها  براي من محضوري بود و يكي از سخت. ن و رضوي بود در محكمهشايگا

مرحوم سرتيپ قلعه بيگي معرفي .  منتشر شوداطالعاتگذشت تا نگذارم اين اظهارات در 
به آن مرد جليل و شريف پيشنهاد كردم با كمال اطاعت و با كمال . تلفن كردم آمد. شد

همه جا پول؟ : خدا شاهد است گفت. كنيد ما چكار ميالزّحمه را ش گفتم حق. افتخار پذيرفت
بعد ايشان از من درخواست كرد كه . من ايراني نيستم؟ من مسلمان نيستم؟ ديناري نگرفت

اتومبيلي در اختيارش قرار دهند كه برود موكلش را ببيند با كمال تأسف در تهران كسي 
 تومان در جيبش گذاشتم 1000من زور،  حاضر نشد اتومبيلش را در اختيار او بگذارد و به

شان  كه ايشان معلومات قضايي جا ـ بعد با احتمال به اين گفتم آقا تاكسي را نگهدار آن
 5000جا  ضعيف باشد از آقاي شهيدزاده وكيل رسمي عدليه درخواست كردم شب آمد آن
 كه ايشان تومان آماده كرده بودم كه به ايشان بدهم به صفت مقدمه و بيعانه نه تمام پول

  . اين مرد جليل هم ديناري نگرفت. هم قبول نكرد
  شهيدي يا شهيدزاده؟ : صدرحاج سيدجوادي

آنها را هم يك .. .هايي كه در دفاع ايشان نوشته بودند بعد نوشته. شهيدزاده: اهللا زنجاني آيت
 من براي يكي از مشكلترين كارها اين بود كه. نفر پيدا كرديم و آورديم در خانه تايپ بكند
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رفت ميل داشتم بگويم جيب او را بگردند تا مبادا  احتياط موقعي كه تايپ كننده مي
  ... اين را هم به اين شكل. اي را بيرون ببرد نسخه

كه دولت مصدق ساقط  من پيش از اين. مرد شريفي است. خدا آن مرد را رحمت كند
فهاي مختلفي شنيده بودم من به ايشان حر شود، شش يا هفت ماه قبل از آن از بس راجع

به آقاي دكترمصدق راجع به اين شخص پيغام دادم كه آن مقدار كه انتظار داريد مردم به 
مرحوم مصدق به من ابالغ . كنند اعتماد بكنند اظهار اعتماد نمي] دكترفاطمي[اين شخص 

 عرض صورت اجمال اين حكايت آن مرحوم است كه به» .من كمال اعتماد را دارم«كرد 
  . شد

  .بسيار متشكرم از محبتتان: صدرحاج سيدجوادي
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ها  يادداشت
الزم بذكر است كه دكترعلي شايگان و مهندس احمد رضوي در دادگاه نظامي، شجاعانه از  1

  . نهضت ملّي ايران و رهبر آن دكترمحمد مصدق دفاع كردند
او بخشي از ثروت خود . هران وابسته به نهضت ملّي بودي از رهبران اصناف ت حاج حسن شمشير2

وجوه مزبور صرف توسعة اين . را وقف بيمارستان نجميه كرد كه تولّيت آن با دكترمحمدمصدق بود
  .هاي آن گرديد بيمارستان و ازدياد تخت

  . احمد توانگر نيز از رؤساي اصناف تهران وابسته به نهضت ملّي بود3
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  ندانهاي ز مجموعة نامه
  

1  
  دربارة بازجويي در دادرسي ارتش

  مكتوب بدون شماره 
 ساعتي امروز كار بازجويي و 4 ساعتي ديشب و يك جلسة 4 آزموده در يك جلسة .1

حاال . اند كه زودتر ادعانامه را بدهد كنم به او فشار آورده آخرين دفاع را تمام كرده گمان مي
براي انتخاب يك يا . ]؟ [و طب] صدر ابوالفتح بني[هرچه زودتر با مشورت رفقا و آقايان بني 

دو نفر وكيل نظامي اقدام بفرماييد كه فرصت از دست نرود و ضمناً رفقا لوايح الزم را تهيه 
  . نمايند كه به موقع بشود استفاده كرد

ام  جا بوده اي كه بنده در آن كه صاحب خانه كه بازجوئي تمام شده به بهانه اين  با اين.2
دانم چه  نمي. دهند و شايد تا موقع دادگاه هم اجازه ندهند ي است اجازه مالقات نميمخف

  . خيالي دارند
  .  هر چه از اين مطالب را مقتضي دانستيد به خواهرم بفرماييد.3
  . با تقديم ارادت.  در باره بنده بنويسند لطفاً مطّلعم فرماييدها  هر چه روزنامه.4
  

2  
  ليه قرارداد كنسرسيومدربارة ضرورت مبارزه ع

  مكتوب بدون شماره 
  .  از مراحم عالي كمال تشكر را دارم.1
 دربارة اقدام رفقا بنظر مخلص اگر از روي نقشه و متد منظم و صحيح باشد نه تنها .2

كنم بايد  فعالً گمان مي. هاي حريف را خنثي خواهد كرد موفقيت قطعيست بلكه تمام نقشه
. هاي ملّي دلّل در خصوص اعالميه مشترك بدهد بعد شخصيتنهضت اعالمية مفصل و م

دانشگاهيان دانشجويان، اصناف و طبقات مختلف به مجلس و وكال معايب اين قرارداد را 
اساس . بنده معتقدم موفقيت يا عدم موفقيت در اين راه چندان مهم نيست. تذكر دهند

كاري زياد  اگر بعضي از رفقا از محافظهاينست كه نگويند با رضايت ملّت ايران كار گذشته 
  . شود صدا را بلند كرد دست بردارند با آمادگي مردم خوب مي

 جبهة مبارزه را بايد وسيع كرد و از تمام مخالفين دعوت به همكاري نمود حتي كاشاني و .3
  . رفقايش

نهضت اند نخواهد گذشت يقين است اگر سران   به اين سادگي هم كه آنها خيال كرده.4
  . دهند انشاءاهللا داشته باشند دشمن را شكست مي] ناخوانا[تاكتيك منظم و صحيح و 
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 به رفقا و دوستان سالم دارم و با همه ناتواني و كسالت هر كمك فكري بتوانم بكنم تا .5
  . دم مرگ در اختيارتان هستم

  
3  

  ...در تعيين وكيل و
  18مكتوب شماره 

ه عرض كرده بودم اگر نباشد يا سرهنگ بزرگمهر يا  قلعه بيگي را به عنوان نمون.1
سرهنگ بزرگ اميد يا سرهنگ اخگر خودمان، سرهنگ هوشيار كه وكالت عدليه هم 

كند، سرتيپ هوشمند افشار و سرتيپ پالسيد و سرهنگ ارفعي كه عضو دادگاه دكتر  مي
 را حاضر داشته بودند و استعفا داد و يا نظائر آنها صحبت شود كه يكي دو نفر] مصدق[

دانم بيش از اين عرض  در اين مورد چون عنايت و توجه حضرت عالي را مي. باشيم
  . كنم نمي

شود فهميد كه تصميماتشان چيست و علّت عجلة اخيرشان  ها مي  از لحن اخبار و روزنامه.2
  چه بوده آيا حضرت عالي چيزي در اين قسمت به عرضتان رسيده است يا خير؟ 

 پروندة دكتر خبري هست بفرماييد و انعكاس ابالغية نفت در بين مردم چه بوده  اگر از.3
  . است

   خبر مهمي خارجي يا داخلي؟ .4
  .  تجديد ارادت و تقديم سالم .5
    

4  
  بازپرسي در دادرسي ارتش 

  2مكتوب شماره 
به ديگران  از مراحم و توجه عالي كمال امتنان قلبي را دارم و اگر گاهي بعضي مطالب را .1

. قدر كفايت موجب زحمت حضرتعالي هستم دهم براي اينست كه به يا كسان خود حواله مي
  . دانيد عمل فرماييد جمله بوده و حاال هم هر طور مقتضي مي موضوع پول هم از آن

  . اي از دكتر سؤال شود كه دستوري براي ما دارد يا خير  استدعا كرده بودم به وسيله.2
.  خواهرم بفرماييد مرتباً تهيه و خدمتتان برساند شوند به راجع به ما منتشر مي اخباري كه .3

  . هر چه را الزم دانستيد مرحمت فرماييد
 روحية بنده به فضل الهي محكم و قويست زيرا حق با ما است و هر كه حق با او است .4

  . خدا با اوست
  .  تقديم سالم و تمنّاي دعا.5
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5  
   روش مشترك نهضت براي دفاع در دادگاه در اتخاذ تصميم جهت

   ها  مرداد و سرمقاله25ميتينگ 
  3مكتوب شماره 

از ايشان سؤال شود كه آيا ] دكتر[ 1وسيلة پسر كه عرض كرده بودم به منظور بنده از اين
اي را كه ما بايد در دفاع  دستوري براي كار ما دارند، يا خير اين بود كه ايشان رويه

كنم نه تنها دكتر در اين مورد بايد اظهار نظر كنند،  حاال گمان مي.  نمايندگيريم روشن پيش
مشي  ترند در تعيين خط بلكه دوستان نهضت كه احاطة بيشتري به وضعيت دارند، صالح

كنم كه به  مخصوصاً اين نكته را بنده با كمال صداقت و آرزوي خلوص عرض مي. دفاع
شخصي ما را در نظر نگيريد كه بنده مريضم، چاقو مشي منافع  وجه در تعيين اين خط هيچ

بلكه آن چيزي را در نظر بگيريد كه ما . گويند ام، زن و بچه و خواهر و برادرم چه مي خورده
مصلحت مملكت و ملّت را كه . ايم خاطر حفظ و حمايت آن جهاد كرده و به اين روز افتاده به
و آرزوي هزارها و صدها هزار هموطن خواهد حيات نهضت خود را نجات دهد و آرمان  مي

چه  حضرت آقا، به جد اطهر هر دومان قسم كه يك كلمه از آن. خود را بيشتر رعايت كنند
درست است كه من رنج فراوان در اين مدت مرض و . عرض كردم مجامله و تعارف نيست

هضت و سعادت ام نيز در راه ن هاي آخر زندگي ام ولي آرزو دارم كه نفس قبل از آن كشيده
. توانيم بسياري از حقايق را فاش كنيم هر حال در دادگاه، ما مي به. هموطنانم صرف شود

ممكن است نگذارند منتشر شود و باطالع عامه . داغ باطله بر كنسرسيوم و حاميان او بزنيم
و از طرف ديگر گوش به گوش . شود محرمانه چاپ و پخش كرد طرف مي از يك: برسد

كس هم نفهمد و صداي ما را خفه كنند در تاريخ و در  بر فرض كه هيچ. دخواهد رسي
و فرداي روشن ممكن است مورد استفادة نسلهاي آينده و . پرونده باقي خواهد ماند

چنين نسل معاصر قرار بگيرد و راه ديگر هم اين است كه معتدل و ماليم حرف بزنيم و  هم
االمر   كنيم و چند سال زندان براي ما حسبطلب عفو و بخشش) رياحي(يا مثل . بگذريم

چه را دلشان بخواهد  زير بار شقّ آخري هرگز بنده نخواهم رفت، حتّي اگر آن 2.تعيين بكنند
و رفقاي نهضت با مطالعة جواب كاغذ و راهي را كه بنده بايد ) دكتر(حال . دادگاه رأي بدهد

اصوالً افرادي كه در يك دسته هستند عالوه  به. بپيمايم معين نمايند كه طبق آن عمل شود
توانم اكنون كه بازپرسي من  غير از اين طريق مجاز نيستند راه ديگري انتخاب نمايند و مي
حتّي . كامالً مطّلع بود) دكتر(تمام شده به حضرتعالي عرض كنم كه از جريان ميتينگ 

دم، در آن سه روز خودم دا دكتر نشان نمي وقت هرگز من به مقاالت روزنامه را هم كه تا آن
در چند مورد هم نظريات اصالحي داشت در . جمله به جمله مقاالت را براي او خواندم

دانيد يك كلمه در  كه مي ولي بطوري. حضور خودشان اصالح كردم و براي چاپ فرستادم
اي صحت اين  وسيله توانيد به اين باب به احدي نگفته و نخواهم گفت و جنابعالي مي

  .      را از او جويا شويدعرايض
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6   
  ...دربارة قرارداد كنسرسيوم و 

  17مكتوب شماره 
اي براي جلوگيري از اجراي اين جنايت دارند   اگر اعالمية نفت صادر شود رفقا چه نقشه.1

  3.جا صرف شود كه همة مقاومتها بايد در اين براي اين
گويند آزاد  كه مي  چيست و اين از پسر دكتر جويا شديد كه جريان زير پرده كار پدر.2

  . شود صحت دارد يا خير مي
 نامة ضميمه را به خواهر فوري لطف فرماييد و از او بخواهيد كه تا سركار اجازه ندهيد، .3

اخوي از تهران نرود زيرا ممكن است با او كار داشته باشم مخصوصاً تمنّي دارم اين قسمت 
  . كه من بنويسم نرود وي قبل از اينرا جداً و مصراً از او بخواهيد كه اخ

  . شود  مجلس چه وقت باز مي.4
  .  با تقديم سالم و تجديد ارادت حضور حضرتعالي و رفقا .5
   

7  
  در تقاضا از وكيل مدافع

  مكتوب بدون شماره 
اند هر وقت آوردند به دستور جنابعالي عمل خواهد شد در   هنوز چيزي براي ابالغ نياورده.1

  . نمايد شكرات قلبي خود را مجدداً تقديم ميمورد ت اين
 دستور فرماييد از روز تشكيل مجلس، خالصه يا متن مذاكرات آن را براي مخلص .2

  . شود ضمنًا بفرماييد چه روزي افتتاح مي. بفرستند
 به قلعه بيگي بفرماييد از حاال با توجه به مطالب بازجويي كه عرض شد، دفاع خود را .3

مخصوصاً در قسمت عدم صالحيت دادگاه نظامي از رساله كه نهضت چاپ آماده كند و 
كنم من  البته اينها كه بنده عرض مي. كرده و دفاع دكتر در تجديدنظر است استفاده نمايد

  . دانم حضرتعالي به همة اين مطالب توجه داريد باب يادآوريست وگرنه مي
  .     تجديد ارادت و تقديم سالم.4
  

8  
  توده در زندانحزب زمان نظامي اعضاي سا

  مكتوب بدون شماره
امروز هم .  ديشب آزموده آمده بود قرار شده ترتيب مالقات خواهر و خانم داده شود.1

  .  براي مالقات آمد4تيمسار سطوتي
طبق دستور اقدام بعمل آمد ولي از قراري كه سرهنگ رئيس دادگاه .  ادعانامه ابالغ شد.2

ايست گفت سرهنگ شاهقلي در  ت بنده آمده بود و آدم مفلوك و بيچارهكه امروز به مالقا
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طور جريان باشد،  توانم قبول كنم اگر اين  گفته است كه من مريضم و نميكيهانروزنامة 
اسباب تعجب است با اين وصف بنده به او گفتم به مشاراليه مراجعه نمايد كه رد يا قبول را 

به وسيلة خواهرم به حضرتعالي عرض كند كه قلعه بيگي سطوتي هم گفتم  به. اطالع دهد
هر اقدامي در اين خصوص الزم است بايد در ظرف . را بفرمائيد قبوليش را اطالع دهد

  . همين دو روز بشود كه مهلت قانوني نگذرد و به محظور گرفتار نشويم
ف گردد ولي  ضمن صحبت با آزموده قرار شد كه مانع مالقات با دو نفر رفيقمان برطر.4

  5.هنوز اقدام نكرده است 
ديشب لحن ماليم و .  آزموده خودش گويا در دادگاه حاضر نشود و كسي را بفرستد .5

  . مؤدبي داشت
   6 .جا پر از سرهنگ و سرگرد و سروان است و بساط شالّق و دستبند براهست  زندان اين .6
  .  تسبيح رسيد.7
  7.سالم معذرت از مزاحمت فراوان و تقديم  .8
  

9  
  در مشاوره با علي شهيدزاده و مراجعه به وكالي مدافع

  15مكتوب شماره 
قربانت شوم زيارت رقعة شريفه براي مخلص هميشه موجب خرسندي و مسرّت است 

  . هميشه سالمتي وجود عالي را از خداوند متعال مسألت دارم
اند رجوع  يي كه اسم بردهاند سه نفري به وكال شهيدزاده گفته] علي[كه آقاي  دربارة اين

كنيم مشكل اينست كه هنوز ميان ما مالقات برقرار نشده به عالوه خود بنده هم با اين 
دانيد  هر كس را مصلحت مي. ترتيب كه با اشخاص مذاكره نكرده رجوع بشود موافق نيستم
 نكته اين. پذيرند رجوع كنيم بايد قبالً در خارج با آنها صحبت شود كه در صورتي كه مي

درباره دفاع بنده، هنوز . بسته به امرية حضرتعالي است و مشورتي كه دوستان بدهند
  . نتيجه را عرض خواهم كرد. اند تصميمي نگرفته

تهيه كند و نامه را هم ] فاطمي[منتظر مطالب مربوط به آن شخص هستم كه آقاي سعيد 
  ...به طريقي كه ميسر باشد تهيه گردد

نويسم  دفعة آينده نامة ايشان را مي. م بنده را به خواهرم ابالغ فرماييدخواهشمندم لطفاً سال
  . تبليغ ارادت بنده به رفقا منوط به لطف عاليست با تجديد تشكّر و تقديم ارادت

  
10  

  در ضرورت شكايت به مجلس
  مكتوب بدون شماره 

  .  اگر ممكن باشد درباره شاهقلي توضيح بيشتري مرحمت فرماييد.1
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  .  و كاغذ لطف فرماييد قلم.2
 به خواهر بفرماييد براي مالقات اقدام جدي كند و حاال كه مجلس باز شده از اين عمل .3

اند شكايت كند اگر هم  اش گذاشته خبر و دور از خانواده آميز كه مريضي را بكلي بي جنايت
  . اثر نداشته باشد در پرونده باقي خواهد ماند

] حامل[اي مختل شده است تفصيل را  سابقه طرز بي اخير به ساعت 48 وضع مزاجيم در .4
  . عرض خواهد كرد

  8.اي سرهنگ و سرگرد بازداشت و تحت شكنجه قرار دارند جا عده چند روز است در اين . 5
  .  در انتظار دستور رفقا هستم و عرض سالم خدمت همة دوستان دارم .6
   با تقديم سالم و تجديد ارادت .7

     
11  

  ارة اليحة دفاعيه درب
  14مكتوب شماره 

اي عرض كرده و از بذل  قربانت شوم در نظر داشتم كه از مجراي معمولي خودمان عريضه
مراحم و شفائي كه عنايت كرده بوديد تشكّر كنم ولي دوست عزيز مشتركمان تشريف 

ه به تجديد يي به بنده مرحمت نمودند ك آوردند و مذاكرات امروز را فرمودند و ضمناً وسيله
اي را كه  ارادت و تقديم سالم مبادرت ورزم در جواب مطلبي كه به من فرمودند جمله

كنم تمام جريان در اختيار حضرتعالي قرار خواهد داشت به  جا تكرار مي ام اين عرض كرده
دانيد نگاه كند خودتان مرحمت فرماييد و هر تصحيح و حذف و زوائد  هر كس مقتضي مي

 هم در خواندن پرونده و ديدن بنده 9ضمناً گرفتاري تيمسار. تور عالي خواهد بودمطلقاً به دس
بنده الزم . طوريست كه جداگانه اگر بخواهند با اشخاص تماس بگيرند ميسر نخواهد شد

دانم از بذل الطاف و مراحم حضرتعالي تشكر كنم زيرا تشكر به گمانم كلمة نارسايي  نمي
. ارم حاصل اين مجاهدات به حال كشورمان مفيد باشدمحسوب خواهد شد فقط اميدو
رسد كه اگر امري باشد و يا اطالعي تازه خدمتتان رسيده  مجدداً قاصد شنبه خدمتتان مي

  .ارادتمند. خبر نگذاريد مخلص را هم بي
  

12  
  آمادگي براي دفاع و تعيين وكيل

  مكتوب بدون شماره 
  . خواهد آمد قلعه بيگي آمد و مذاكره كرديم فردا هم .1
كار را كرده و بنده  دانم چرا اين خواهد نمي  شاهقلي به محكمه نوشته كه فعالً معذرت مي.2

كردم حاال هم دستور فرماييد اگر  اگر مطمئن به قول پسر دكتر نبودم اصالً او را معرفي نمي
  . امكان داشته باشد او را حاضر كنند
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   .از نظرية دكتر بنده را مطلع نفرموديد. 3
هاي  يك از وعده خبرم زيرا هيچ بي] رضوي دكترشايگان و مهندس[ از نظرية دو نفر رفقا .4

  . آزموده عملي نشده است
تر   وضع مزاجي به لطف و دعاي خير حضرتعالي كمي بهتر است و به معالجه جدي .5

  . اند پرداخته
  . اند يا خير دانم رفقا لوايحي تهيه ديده  نمي .6
  . دانم با چه زبان تشكّر كنم همه مزاحمت نمي  سالم و تجديد ارادت از اين با تقديم و.7
  

13  
  تهيه اليحة دفاعيه
  مكتوب بدون شماره

  : تقديم سالم مخلصانه با تجديد ارادت قلبي. قربانت گردم
طور كه به عرض رسيده، در اين هفته وضع مزاجي وخيم بود، ولي امروز به   همان.1

ر لطف و دعاي حضرتت، قدري بهترم و اگر مراقبت كنند اميدوارم به مرحمت عالي و بر اث
  . حدي كه در شرايط موجود ممكن است بهبودي حاصل شود

  . فرماييد، جز شرمندگي وسيله تشكر ندارم  از عنايتي كه در تهية اليحه مي.2
 هر كس دانيد و با نظر تقديم كردم، هر طور كه مقتضي مي» قلعه بيگي«بقيه را توسط  .3

  . اش را خواهم گرفت در صورتي كه حالم مساعد باشد دنباله. مصلحت باشد اصالح فرماييد
ام خيلي اظهار   لطفاً به خواهرم اطالع فرماييد كه حالم رو به بهبودي است، چون شنيده.4

  . نگراني كرده است
 10كتر عبداهللا اوراق تقديمي جديد را هم در صورت امكان بفرماييد تهيه نمايند، يا د .5

  . نظري بيندازند
خدا به اين پيرمرد بزرگوار، طول عمر دهد . آورده بودند خواندم 11 اليحه دفاعيه دكتر را .6

  . كه واقعاً نمونه و سرمشق كامل براي همه است
  .  تبليغ عرض سالم ارادتمندانه خدمت رفقا، موكول به توجه عالي است.7
  .قربانت.  حضور مبارك خواهم كرد هر عرضي داشته باشم مستقيماً .8
    

14  
  مشكالت مالي
  10مكتوب شماره 

توان  همه لطف چه مي  قلعه بيگي مراحم عالي و بذل توجهتان را گفت در مقابل اين.1
  . گفت
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 قبل از ماشين شدن دستور فرماييد به دقت بخوانند زيرا من مجال دوباره خواندم .2
  . حشو و زوائد داشته باشدام و چه بسا كه افتادگي و  نداشته

گفتم . كه در اين كارها ممكن است از پول به زحمت بيافتد پيغام داده بود  خواهر از اين.3
هد و اگر براي اين موضوع زحمتي داشت و از برادران  وكيل دوم را سطوتي ميد] هزينة[

م است كه ولي از قرائن معلو. كمكي نرسيد از پدر بزرگوار، حضرتعالي، استمداد نمايد
از قول ] ؟ كذا[بانو . احتياجي نخواهد داشت اگر احتياج احياناً پيدا كرد حضرتعالي حاج ش

  . بنده با امريه خودتان دستور كمك بفرماييد
 دربارة تأخير انداختن دادگاه يا جدا كردن پرونده از آن دو نفر با دوستان مشورت بفرماييد .4

ام نسبت به فوائد و مضار   چون بنده هنوز خود نتوانستهو نظريه خودتان را هم مرقوم داريد
  . كار تصميمي بگيرم

. اطالع نگذاريد  اگر خبر تازه داخلي يا خارجي حضورتان عرض شده مخلص را هم بي .5
  . تقديمي را لطفاً به خواهر مرحمت كنيد اگر جواب داشت دريافت گردد

  . اقي چيزي نفهميدم قلعه بيگي انصافاً مرد شريفي است از بواسح .6
  ). با اين لباس به محشر نمود خواهد كرد( از عمل آقا صالح خيلي متعجب و متأسفم .7
 وضع مزاجي كمي مجدداً مختل شده ولي به همت و كرامت اجداد طاهرين هميشه  .8

  . متوسليم
  .  تقديم بهترين ارادت قلبي و تجديد سالم مخلصانه.9
  

15  
  وخامت وضع مزاجي

   بدون شمارهمكتوب
 وضع مزاجي مخلص به قدري خراب است كه مرا حتّي از خوردن يك قطره آب ممنوع .1

  . اند كرده
ام و بهتر است بنده را با همين   به كلي از نوشتن بقيه يادداشتهاي دفاعي محروم مانده.2

  . وضع به محكمه ببرند
ش باشد امروز وكيل دومم كردم ناخو  چند روز است قلعه بيگي سر وقت نيامده گمان مي.3

  . رفته بود منزل ايشان و نبوده شايد فردا بيايد و مژدة سالمتي و زيارت حضرتعالي را بياورد
كنم در وضع فعلي جبهة مبارزه را نبايد وسيع كرد زيرا   جزوة مرحمتي را خواندم گمان مي.4

  . به نفع دشمن است
خواهند دفاع كنند آيا وضع  يد كه چطور ميجا هستند خبري نرس  از دو نفر رفيقي كه اين .5

  . مشترك داريم يا مثل بازپرسي ضعف نشان خواهند داد
و برادرش و ساير دوستان عزيز سالم دارم و دعاي ] دكترعبداهللا معظمي. [ به دكتر ع .6

  . با تجديد ارادت و سالم. كنم خيرشان را براي اين وضع وخيم مزاجي طلب مي
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16  
  !تشويش

  16اره مكتوب شم
  .  پول زيادي دارند شما براي مخلص بگيريد.1
  .  راجع به قلعه بيگي صحبت كنيد.2
  . اي كه ممكن باشد حفظ كنيد  تماس با بنده را به وسيله.3
  .  سالم و ارادت فراوان.4
  

17  
  حكم اعدام: دادگاه سرّي بدوي نظامي

    11مكتوب شماره 
م جريان كار ما از قراريست كه به عرضتان قربانت شوم پس از تقديم ارادت و تجديد سال

ولي به جد بزرگوار هر دومان در اين . رسيده و اين حضرات آخرين زهر خود را پاشيدند
گذرد يك ذره ناراحت نيستم زيرا اگر آن  كه يك ساعت از صدور رأي دستوري مي موقعي

ت در راه و مصرف حقيقي افتخار را پيدا كنم كه در راه وطنم اين نيمه جان را بگذارم درس
قطعاً يك . كشد خودش صرف شده است حاال منتظريم ببينيم بازي تجديدنظر به كجا مي

جا هم صادر خواهند كرد و بيشتر از سابق خودشان را مفتضح و رسوا  چنين رأيي در آن
درخواستي كه از حضرتعالي دارم اينست كه خواهرم را تسلّي بدهيد كه نگران . خواهند كرد

ام را از  باشد زيرا آن بدبخت خيلي ناراحت خواهد بود و از او هم بخواهيد كه خانوادهن
دانند كه چه وضعي است و تاب و تحمل شنيدن اين خبرها  نگراني بيرون آورد زيرا آنها نمي

  . كنم خدمت رفقا سالم دارم و از مراحم جنابعالي كمال امتنان را تقديم مي. را ندارند
  12. ي و ارادتمندتانمخلص جنابعال

  
18  

  ت غرض اندر ميان سالمت اوس/من و دل گرفتار شويم چه باك
  1مكتوب شماره 

اميدوارم . خط شريف مثل هميشه موجب كمال مسرت بنده شد قربانت شوم زيارت دست
مزاج مبارك همواره سالمت بوده و لطف و مرحمتتان را هميشه خداي بزرگ براي ما 

كه مزاج بنده  خلص اين چند روزه اتفاقاً بهتر از سابق است مثل ايننگهدارد، حال مزاجي م
كه رفيق مشتركمان وكيل  با حوادث سازگار است غرضي كه داشتم دو مطلب بود يكي اين

بنده را بفرماييد خدمتتان برسند و ضن تقديم سالم ارادتمند به ايشان بگوييد از حاال با 
ها  جديدنظر را حاضر كند و منتظر ننشيند زيرا كار اينو رفقاي ديگر لوايح ت... مشورت آقاي

دفعه عوض ده روز پنج روز بيشتر وقت ندهند شايد مدتها طولش  معلوم نيست شايد اين
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اي ندارد ولي چون پاية  كه در اين دادگاه هم فايده رصورت بايد آماده بود گو اينه بدهند به
. دفعه بايد شالوده را محكم گرفت يناست ا] مقصود ديوان كشور است[كار ما در تميز 

. موقع آماده باشند عرض دوم بنده اينست كه يكي دو نفر وكيل براي تميز فكر كنيم كه به
دانم من باب تذكر عرض كردم  البته توجه حضرتعالي را چون به عرايض مخلصتان مي

دگاه بدوي چه دانم علّت اين شدت وحدت حضرات در صدور يك چنين رأئي از دا ضمناً نمي
اند  به دو نفر رفقا گفته شد امروز تجديدنظر داده. العمل خارج آن چيست بوده و عكس

شان بفرماييد به آنها بگويند خيلي كم ظرفي از خود نشان ندهند  حضرتعالي از راه خانواده
چه امروز شنيدم رضوي پيش سربازها گريه كرده است اين كار خوب نيست در دادگاه  چنان
اش را هم ديد بنده از او  سيار بد يك حرف زده و اعمال مصدق را تخطئه كرد نتيجههم ب

توصيه . رفيقش هم در محكمه ضعيف بود اما نه اين مقدار. توقّع چنين ضعفي را نداشتم
فرماييد ارزش مبارزات مردم را خراب نكنند آنها اقالً اميد نجات دارند كه مخلص با اين 

  . ندارموضعيت اميد را هم 
  من و دل گرفتار شويم چه باك غرض اندر ميان سالمت اوست 
  . با تجديد سالم خدمت دوستان و تقديم ارادت قبلي حضور عالي

     
19  

  دادگاه تجديدنظر نظامي
  مكتوب بدون شماره

هيچ بياني قادر به تشكر از مراحم مبذوله . قربانت شوم با تجديد ارادت و تقديم سالم قلبي
هر حال   ساعت گرفتار بودم، هنوز در پيچ و خم صالحيت هستيم ولي به5شب دي. نيست

چون هزار مرتبه از دادگاه اولي بدتر . كنم تا پنجشنبه عصر كارشان را تمام كنند گمان مي
  . هر صورت مثل هميشه به خداي بزرگ اميد و به ائمه اطهار متوسلم به. است

  
20  

  يوان كشوراميد به د:  13ر تأييد حكم اعدامد
  7مكتوب شماره 

قربانت شوم از الطاف پدرانة حضرتعالي هيچ موردي براي بكار بردن الفاظ و كلمات معمولي 
هر صورت  شود تشكّر كرد به همه بذل توجه و عنايت به هيچ زباني نمي بينم زيرا از اين نمي

خواستند توي اين  را كه مي فعاليتهاي شبانه روزي آقا باالخره نتيجه بخش گرديد و آنها
شلوغي حسابي هم تصفيه كرده باشند ناكام ساخت وگرنه كه آنها تمام مقدمات كارشان 

منتهي در برابر . حاضر بود و آزموده صريحاً در دادگاه گفت كه چنين و چنان خواهد شد
چه ولي همه فشاري كه به ارباب وارد آمد نتوانست بيش از اين مقاومت كند  اين

و بسيار خواندني و . ننگ تاريخ، ننگ قضاوت. رود كشور مي ه ديواناي ب پرونده
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جا بنشيند به يك محاكمة مطبوعاتي كه طبق  ترين قضات آن اگر دشمن. تماشايي
قانون مطبوعات از شش ماه تا دو سال مجازات دارد اگر همه دالئل ما را به چيزي 

كه به زلف يار نخرند و بر فرض كه بنده وزير نباشم و سياسي هم نباشم 
آقاي سعيد ] تأكيد از ويراستار است[ .14بربخورد، هيچ كار ديگر نخواهد توانست بكند

زاده صورتي براي دادن وكالت به چند نفر فرستاده بود كه بنده امضاء كنم ولي بنده  همشيره
م و كه حضرتعالي در اين باب بفرماييد به چه كساني بايد وكالت داد اقدامي نكرد پيش از آن

توانند به  باره مي در اين] ؟[15.ص.؛ و.ع.؛ ا.م.ع.منتظر دستور باقي خواهم ماند البته آقايان د
شناسند و از همه بهتر   هم اشخاصي را مي16حضرتعالي اشخاص را معرفي كنند آقاي بني

توانند دربارة  مشاور خوبي است كه چه اشخاصي با او مي] علي شهيدزاده... [خود آقاي ش
رونده همكاري كنند ولي آن فرمولشان را كه به اشخاص ناشناس مراجعه كنم تأييد اين پ
پور را هم ضميمه كنم چون از  كنم و ضمنًا در نظر دارم سرهنگ بهروز و سرهنگ امين نمي

دوسيه و تخلفات قانوني آن اطالع كافي دارند در هر صورت بسته به دستور و اوامر 
 افتخار شناسايي حضرتعالي در زندان نيز يكي از آنهاست عاليست فعالً تفضّالت الهي كه

شود كرد و به نظر بنده  اين پرونده را از چنگ جالدان بيرون كشيد و در خارج همه كار مي
تمنّي دارم سالم قلبي بنده را به همة دوستاني كه در اين . قبول تميز بر عفو رجحان دارد

ي اگر جاني باقي بماند هميشه براي نثار در راه اند ابالغ فرماييد ول راه بذل مرحمت كرده
       .    منافع مملكت آماده است

  
21  

  تقاضاي رسيدگي فرجامي در ديوان كشور 
  مكتوب بدون شماره

قربانت شوم ضمن تجديد ارادت و تقديم سالم قلبي همواره سالمت و سعادت آن وجود 
انه بعد از تب شديد گريپ چند روز حال مخلص متأسف. عزيز را از قادر متعال مسألت دارم

اي  العاده ناراحت و وضعيت طوريست كه مجدداً خونريزي تازه اخير خوب نيست اعصابم فوق
دفعه اگر خداي ناكرده خونريزي شروع شود با ضعف و نقاهتي كه از  دهد و اين را وعده مي

رگ دارم هر چه را هر صورت توسل به خداي بز به. تب باقي مانده نميدانم چه خواهد شد
ها هنوز خبري  طوري كه عرض شد از اين همان. كنم مقتضي و مصلحت بداند، استقبال مي

گفته هنوز ] غالمحسين مصدق... [اند كه دكتر غ كه خواهر گفته دربارة فرجام نيست و اين
چندين نامه بر سر . به پدرش از ديوان كشور ابالغ نشده حرف غير منطقي و نامعقول است

لوايح . روندة او تنها براي مالقات با وكاليش بين ديوان كشور و دادرسي رد و بدل شدهپ
قضيه . اند يا دكتر غ يا خواهرم متوجه نشده. اند دفاعي خود را نيز، دكتر، و هم وكالي او داده

. يا ا] شهيدزاده. [ز. كنم اگر حضرتعالي مطلب را با ش را درست درك نكرده است گمان مي
بنده نگراني ندارم اما . در ميان بگذاريد از نظر قضائي آقا را روشن خواهند كرد] ؟. [ع. م
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بست بگذارند كه موضوع فرجام از بين برود  ممكنست آزموده و رفقايش ناگهان ما را در بن
و تأخير اجراي حكم با يك درجه تخفيف را جلو بياورند بنده اطمينان دارم كه خود 

ضرر دانستم كه  انب كار هستيد ولي تذّكر موضوع را نيز بنده بيحضرتعالي متوجه جو
خصوص كه او به جريان پروندة دكتر هم كامالً  بشود به] شهيدزاده. [ز. مشورتي از ش

  . ارادتمند. توجه عالي است خدمت دوستان معظم ابالغ تجديد ارادت بنده منوط به. آشناست
      
22   

  17اهممانعت ش: فرجامخواهي نافرجام
   8مكتوب شمارة 

شوم و هر  وقت مزاحم اوقاتتان مي كه وقت و بي قربانت شوم معذورم خواهيد داشت از اين
بنده از مدتي به . كنم مشكلي پيش آيد فوراً دست توسل به دامان پدر روحاني دراز مي

 بست ما را قرار دهند و باالخره كردم كه ممكن است روز آخر در بن طرف احساس مي اين
هر حال در برابر وضعيت موجود اگر بتوان  به. هم معلوم شد حدس به خطا نبوده است

آن ديگر بسته . اقدامي كرد كه يك نيمه شب حكم را اجرا نكنند باز جاي اميدي باقي است
دانم اين  هنوز بنده نمي. به اقدامات و دستوراتيست كه صادر فرماييد و از خارج عمل شود

اند كه اطمينان بخش  اي شنيده اند چه كلمه  با خود ايشان حرف زدهگويند كساني كه مي
همانطوري كه عرض كردم آقاي سعيد خواهرزاده . گويد كيست و چه ميباشد و شنونده 

رو به  از اين. كند هر حرفي اعتماد مي اش خيلي كافي نيست به چون جوانست و تجربه
تشخيص صحت و سقم آن با . اميدوار نيستمشود، بنده خيلي  اطمينانهايي كه به او داده مي

  . حضرتعاليست كه به وضع خارج كامالً آشنايي داريد
ام تاكنون بنويسم اينست كه براي انتشار مقاالت  عرض ديگرم كه فراموش كرده

قبل از دادگاه . اند  يك پرونده هم به اتهام اهانت در دادسرا درست كردهباختر امروز
جا پيش بنده براي بازپرسي روي  زاده اين  به اسم تقي27س شعبه تجديدنظر يك روز بازپر

سال پيش  ساله دارد و از يك همين موضوع آمده و معلوم شد كه اين پرونده سابقة اقدام يك
منظور بنده از ذكر اين . در جريان بوده است دو روز پيش هم مجدداً براي بازپرسي آمد

صدر و ديدن بازپرسي و پرونده بلكه  زاده و بنيمطلب اينست كه با مذاكره با آقاي شهيد
جا به بيمارستان   دو پرونده را بهم مرتبط ساخت يا بنده را از اين بشود اقدامي كرد كه اين
صدر و آقاي شهيدزاده و  ديگر اين قسمت بسته به همت آقاي بني. كاخ دادگستري كشانيد

 شود فعالً بيش از اين مزاحم هم يك طريقه ممكنست محسوب ساير رفقا است زيرا اين
نگراني بنده اجراي . شوم و در انتظار مرقومه عالي هستم بنده از رد فرجام نگران نيستم نمي

  .     قربانت. ناگهاني حكم است
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23  
  »بيم خطرهر دقيقه «

  12مكتوب شماره 
ن رسيد و قربانت شوم با تقديم سالم و تجديد ارادت البد اظهارات ديروز آزموده به عرضتا

با . كه تصريح كرده است كه حكم دادگاه تجديدنظر به موقع اجرا گذاشته خواهد شد اين
اند،  جا آمده بود و مرا مطمئن ساخته كه اطمينان كافي به او داده كه خواهرم صبح اين اين

ت شود به آن ترتيب اثر داد اينس دانم كي اين اطمينان را به او داده و چقدر مي ولي بنده نمي
كه با عجله خواستم اين مختصر را حضورتان عرض كرده و بدانم در چه وضعيتي قرار دارم 

موقع  توانند به زيرا االن يك حكم قطعي در دست اينهاست و هر دقيقه شب و نيمه شب مي
به صحبتهاي . كه براي شخص حضرتعالي اطميناني وجود داشته باشد اجرا بگذارند مگر اين

بست كه  االن ما در برابر بن. قدرها نبايد مطمئن شد همشيرزاده اين] فاطمي[آقاي سعيد 
بست  ايم و خدا داناست كه چطور ممكن است از اين بن كردم واقع شده بيني مي بنده پيش

هر صورت اگر آنها نيت اجرا داشته باشند فرصت كم است و اگر هم  به. بتوان راهي پيدا كرد
حضرتعالي تحقيق فرماييد كه .  دقيقه بيم خطر وجود دارددر حال خوف و رجا نگهدارند هر

توان تكيه كرد و آيا كسي كه مستقيماً با او صحبت  تا چه حد به اطميناني كه داده شد مي
در انتظار زيارت دست خط . كرده چيزي خدمتشان عرض نموده يا تمام حدسيات است

  .  شريفه هستم
  

24  
  »د، ممكن نيست گربه شودشير را هر چند در زنجير نگهداري«

  9ارة مكتوب شم
از اظهار مراحم و ابراز الطاف پدرانه . ترين مراتب اخالص و ارادت با تقديم صميمانه

قدري شرمسارم كه اگر بخواهم واقعاً تشكر كنم هيچ جمله و عبارتي را كه  حضرتعالي به
كنم كم و   بنده كه گمان مياز جريان. توانم بجويم بتواند مكنونات قلبيم را تعبير نمايد نمي

اين پرده رسوايي آخر براي تكميل صحنة چاقو زدن جلو نظميه الزم . بيش با اطالع هستيد
هر حال وضعيت با هر  به. بود و به نظرم خواست خدا اينست كه روز به روز رسواترشان كند

سم كه اگر خيال گذرانم ولي به جد بزرگوارمان ق مي) البته از نظر مزاج(جان كندني هست 
كنيد به قدر سر سوزن اين لوطي بازيها در اراده و روحية مخلصتان تأثير داشته باشد اگر 

شير را هر چند در زنجير نگهداريد ممكن نيست (كنم  حمل بر خودستايي نشود عرض مي
. اثر است هم بي آن. خواهند بدهند از اين حيث خيالتان راحت باشد هر حكمي مي) گربه شود

روزي هم كه زورشان شكست يك ثانيه . ا زورشان برسد همين آش است و همين كاسهت
. كه صد سال حبس حكم صادر كرده باشند ولو اين. توانند ما را در بند نگهدارند هم نمي

شوند ابالغ فرماييد كه  تمنّي دارم همين معني را به كسان من كه حضورتان شرفياب مي
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رة ارجاع عرايضم به حضور شريف يقين بدانيد كه از همه كس دربا. بيهوده ناراحت نباشند
كه جسارتي و زحمتي باشد  دانم و كوچكترين ابائي در اين حضرتعالي را به خود نزديكتر مي

عرض كنم ندارم و فراموش شدني نيست كه همين بذل عطوفت و توجهات معنوي و 
ر بهبود حال و تقويت روحي و دعاي خير و مؤثر جنابعالي گذشته از زحمات ديگر چقدر د

ايد اين قلعه بيگي يك  طور كه تشخيص داده حقيقتاً همان. مزاجي ارادتمند مؤثر بوده است
هايي را كه در اين زندان كه  توانم نعمت پارچه شرف و مردانگي است و چطور من مي

و آشنايي با افتخار معرفي حضوري به جنابعالي . نالند فراموش كنم قدر همه از دستش مي آن
ابالغ سالم گرم و آتشين بنده . همين تيمسار عزيز كه شايد در نوع خودش كم نظير است

، بسته به ]؟. [ا.، ص]؟. [ع.، ا]دكترعبداهللا معظّمي. [ع. حضور دوستان مخصوصاً آقايان د
به خواهرم بفرماييد ابداً متأثر نباشد برعكس . عنايت و توجه آن سرور ارجمند است

 كند كه برادرش واسطه و دالل فروش وطنش نشد و به احساسات و عقايد افتخار
تمام مردم اين كشور كه شرف دارند، برادر . جامعه سر تعظيم و تكريم فرود آورد

صورت يك برادري داشت كه از خجلت،  آيند ولي در غير اين او امروز بشمار مي
   .قربانت. توانست خود را معرفي كند هيچ جا نمي

  
  اه قبل از اجراي حكم اعدامشامگ

  13مكتوب شماره 
، در طول اين پانزده ماهي كه هر روز آن به اندازة قرني بر ]مخاطب نامعلوم [روم قربانت مي

ام به حضورت  اي هم تهيه كرده و خواسته من گذشته است بارها تصميم گرفته و حتّي نامه
ام  ست شده و پيش خود انديشيدهتقديم كنم اما هر دفعه پايم در مرحلة اجراي تصميم س

اي براي عمل متصور  كه جز ايجاد تأثر بيشتر در روح حساس و قلب مهربان شما چه فايده
خواهد بود و اگر منظور هم اين باشد كه شما را بياري طلبم و نجات خود را از اين وضعي 

ذشت كه نه من قدرت وصف آن را دارم و نه شما طاقت شنيدن و خواندن اين سرگ
كه من يك چنين تمنائي بكنم شما تمام  انگيز را بخواهم، بدون ترديد پيش از آن رقّت

چه را در قوه و اختيار داريد براي رهايي ارادتمند مريض و محبوس و محكوم، خود بكار  آن 
رياء شما  بريد و در حقيقت حيفم آمد كه آن همه بزرگواري و سعي و مجاهدت بي برده و مي
اهش و استدعايي آلوده كنم يا از ارزش آن لطف و جوانمردي با بكار بردن چند را يا بخو

عبارت خشك و مبتذل كه عنوان تشكّر را خواهد داشت بكاهم زيرا شما براي جلب تشكّر و 
ايد معني محبوس و  شما مقداري از اين رنجها را كشيده. كنيد امتنان من اقدام و تالش نمي

شما خوب طعم تلخ زندان را . مام مفاهيم اين كلمات آشنايي داريددانيد و به ت مريض را مي
ايد و آشنا هستيد كه ماهها در را به روي يك موجود محروم و مريض ببندند و از  چشيده

ها كمترين ارتباط و آشنايي نداشته باشد، چه  خبر باشد و با دنياي زنده كسان و دوستان بي
دانيد اگر من  ادتمند خودتان كامالً آشنا هستيد، ميشما كه به روحيات ار. دهد معني مي
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بگويم ديگر از اين زندگي سراسر رنج، از اين حيات قرين نكبت و ادبار، از اين عمري كه 
اش با درد و مرض و نگراني و اضطراب همراهست، سيرم و فقط بخاطر اشك  هر دقيقه

ام، اغراق   هم تحمل كردهچشم زن و خواهرم ادامة اين عذاب جانفرسا را تا به امروز
ام بعد از درد و رنجي كه از آن گلوله  پانزده ماه عمري را كه من پشت سر گذاشته. ام نگفته
ام جز جان سختي عجيب و مقاومت در برابر مرگ هيچ چيز ديگر نبوده است و  كشيده

 موازي گردنم قرار گرفته،) داموكلس(اكنون كه شبح مرگ باالي سرم آمده و شمشير 
قدر طوالني شد و كيست كه از اين نوع  ها اين زده هستم كه چرا آخرين نفس خودم حيرت

كه  خواهم از اين معذرت مي. برد شكنجة يك موجود ناتوان و ناخوش و محتضر لذت مي
ام كه ممكن است روح حساس شما را نيز از  برخالف نيت قلبي خودم وارد در بحثي شده

د و خاطرتان را كه ميدانم از اين ماجراي من آزرده است، رنج و عذاب من سهمي برسان
اي كه با من بعد از  كنم كه از اولين لحظه قدر عرض مي  همين18]ـ. [تر سازد آزرده

ساخته است و بس ... دستگيري حرف زد به او گفتم اگر كاري براي نجات من بشود فقط
طف و مرحمت قلبي كه به من زيرا صراحت و شجاعت اخالقي شما را مهمتر از همة آن ل

دانستم و االن هم كم و بيش خبر دارم كه در وضعيت موجود با چه شهامت و  داريد مي
من ... كنيد آقاي قدرت روحي در معركة نجات يك دوست غريق خود سعي و تالش مي

هايي بوديد كه  زنم ولي شما راهنماي مبارزات و جانفشاني راجع به گذشته هيچ حرف نمي
كرديد از ايامي كه  ورة چهاردهم از مجلس همفكراني را كه در بيرون داشتيد اداره ميدر د

ديديد كه در آن شرايط سخت باز هم هر چه امكان داشت مضايقه  در پاريس بوديد و مي
ها را از ياد ببرند و دستگاه حاضر با من آن  كنم اگر همه گذشته شد چيزي عرض نمي نمي

نه با هيچ محكومي كرده و نه سابقه دارد كه با هيچ بشري در دنياي اي را بكند كه  معامله
» آي فرانسوي چقدر فراموشكاري«كه گفت » پتن«امروز بكنند آن وقت آن جملة معروف 

  . [...] كند ن مورد چه مصداق پيدا ميدر اي
داند از آن سياست و از آن وزارت، من چه اندازه توشه  كس بقدر شما نمي هيچ

اكنون . آلهاي دور و دراز كار مرا تا به اين مرحله كشانيده است  و چطور جنون ايدهام گرفته
نمايم و اطمينان دارم هيچ پدري در حق فرزند و برادري  با عرض معذرت رفع مزاحمت مي

فرماييد به  در مورد برادر خود اين لطف و عنايتي را كه شما نسبت به من ابراز فرموده و مي
 تنها راه نجات من همين دست توسلي بوده كه به دامان شما دراز شده كار نبرده است و

نمايم و در حقيقت جز  دريغ عرض تشكّر مي است و به وسيله آن حضرت از جوانمردي بي
توان گذاشت  شرافت و جوانمردي محض به اقدامات صميمانه و مردانه او نام ديگري نمي

ـ از كاغذ و قلم زندان معذرت . محبوس شمافداي محبت و الطاف شما ارادتمند بيمار و 
كه حامل نامه ... خواهم و تمني دارم بعد از قرائت معروضه به آتشش اندازيد چون جز مي

    .  آبان19شب .  مجدداً قربانت خودم18.است احدي حتّي هم از اين مطلب خبري ندارد
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  حماسه
، تيمور بختيار 1333ماه  بانساعت چهار و هفت دقيقه بامداد صبح روز چهارشنبه نوزدهم آ

فرماندار نظامي و سرتيپ آزموده دادستان ارتش و عدة ديگر به زندان رفتند، و حكم اعدام 
  .  زرهي به وي ابالغ كردند2دكتر حسين فاطمي را در لشكر 

من از مرگ ابائي «: گفتيد آزموده گفت اگر وصيتي داريد بفرماييد شما كه مكرّر مي
آري آقاي «: دكتر فاطمي نگذاشت حرفش تمام شود و پاسخ داد. »تندارم و مرگ حق اس

هم چنين مرگ پر افتخاري، من  آزموده مرگ حق است و من از مرگ ابائي ندارم، آن
ميرم كه نسل جوان ايران از مرگ من عبرتي گرفته و با خون خود از وطنش دفاع كرده  مي

من درهاي سفارت انگليس را » .و نگذارد جاسوسان اجنبي براين كشور حكومت نمايند
هنگامي كه او را براي . »كه تا دربار هست انگلستان سفارت الزم ندارد بستم غافل از آن

اي دارد بگويد، دكتر فاطمي گفت  بردند آزموده از وي خواست اگر خواسته اعدام مي
آزموده باشد  هاي من، ديدن خانواده، مالقات دكترمصدق و صحبتي با افسران مي خواسته

  »داري؟ هنوز هم دست از اين مرد برنمي«: گويد مي
  : گويد قبل از اجراي حكم دكتر فاطمي به آزموده مي

و مرگي در راه شرف ... مرگ بر دو قسم است، مرگي در رختخواب ناز! آقاي آزموده«
  خداي را شكر،شوم كنم كه در راه مبارزه با فساد شهيد مي افتخار، و من خداي را شكر مي

كنم كه با شهادتم در اين راه دين خود را به ملّت ستمديده و استعمار زدة ايران ادا  مي
  ».چنان مبارزه را ادامه دهند ام و اميدوارم سربازان مجاهد نهضت هم كرده

  :  مقامات نظامي در مورد روحيه وي به خبرنگاران گفتند
شد و از جريان  ارد اطاق مياش بقدري قوي بود كه اگر كسي و در آن موقع روحيه... « 

كرد اين شخص كسي است كه چند دقيقه ديگر بايد  اوضاع اطالع نداشت، هرگز باور نمي
  .اش را هم نوشته است تيرباران شود و وصيتنامه

وقتي او را سوار آمبوالنس كردند، سيگار خواست و آن را با وضعي خاص گوشة لب 
كه  هنگام اجراي حكم، در حالي... هراسد و ابائي ندارد نهاد و ثابت كرد كه از مرگ واقعاً نمي

هوا به شدت سرد بود روي همان پيراهني كه بر تن داشت يك پيژامة پشمي پوشيده و با 
اي بود آماده  همان پيراهن و پيژامه و كفش سرپايي كه پارچة روي آن مخمل قهوه

  »...ايستاد
ر مأمور، دو نفر ايستاده، دو نفر نشسته هشت گلوله تير از دهانة لولة تفنگهاي چها... 

» زنده باد مصدق«... و شش تير ديگر به سينه» شليك شد دو تير درست بروي هم به قلب
  19.آخرين كالمش بود» ويد باد ايرانجا«و 
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 :ها  يادداشت
  .    منظور دكترغالمحسين مصدق فرزند سوم دكترمصدق است1
 در پروندة 2ستاد ارتش است كه به عنوان متهم رديف  مقصود سرتيپ تقي رياحي رئيس 2

 مرداد، تسامح و 28دكترمصدق و محاكمة تاريخي او حضور داشت و قبالً نيز روز 
به سرهنگ . ك.ر. كوتاهيهاي او در برابر نظاميان كودتاچي موجب سقوط دولت ملّي گرديد

،  1367چاپ اول، تهران » 1344ـ1310يادداشتهاي دورة : خاطرات من«حسينقلي سررشته، 
  .  مرداد و سپس در زندان كودتا28شامل خاطرات او به عنوان رئيس دژباني ارتش در روز 

اي خطاب  ، سي و سه نفر از كوشندگان نهضت ملّي در نامة سرگشاده1333 مرداد 18 روز 3
 جاميني ـ پيبه مجلسين موارد اعتراض خود را نسبت به قرارداد كنسرسيوم معروف به 

  .اعالم كردند
  .پدر همسر دكترفاطمي 4
مقصود دكترعلي شايگان نمايندة مجلس هفدهم و مهندس احمد رضوي نايب رئيس  5

زمان در اسارت بودند و هم پروندة دكترفاطمي و هر سه از  همان مجلس است كه هم
 كودتاي مرداد عليه25آباد كه در روز  سخنرانان اجتماع عظيم ميدان بهارستان و خيابان شاه

سخنراني در اين اجتماع تبديل به موضوع اصلي و . نافرجامِ سحرگاه همان روز، تشكيل شد
  . مشترك اتهام اين سه زنده ياد شد

 توسط فرمانداري 1333 شهريور 7اعضاي سازمان نظامي حزب توده كه به تازگي روز  6
  . نظامي زنداني شده بودند

  .از قلم افتاده است) 3(در متن خطي دكترفاطمي نيز شماره  7
  . اعضاي سازمان نظامي حزب توده8
  .  منظور تيمسار قلعه بيگي وكيل مدافع دكترفاطمي است9

اهللا زنجاني به منظور انتخاب يك وكيل مدافع مورد اعتماد، چون با سرهنگ  آيت
 دكتر فاطمي. بواسحقي سابقه آشنايي داشت او را نامزد وكالت كرد و به فاطمي اطالع داد

  . »من به سرهنگ بواسحقي اعتماد ندارم، معهذا تسليم نظر آقا هستم«در جواب نوشت 
اهللا زنجاني سرهنگ بواسحقي را خواست و وكالت دكتر فاطمي را به او تكليف  آيت

كرد، خواهش كرد تا سه روز، نه آن پيشنهاد را قبول كند نه رد نمايد تا با استفاده از اين 
اهللا زنجاني، به  توجه به توصية آيت رهنگ بواسحقي، بيس. فرصت تصميم بگيرند

نگاران گفت كه وكالت دكتر فاطمي را قبول كرده است ولي روز بعد، بعلّت تهديد  روزنامه
زنده ياد علي شهيدزاده حقوقدان و وكيل نامدار دادگستري در ! دستگاه، ابراز ندامت نمود

خاطره و يادداشت فوق از (ايي و ياري كرد تهيه اليحه دفاعي، سرتيپ قلعه بيگي را راهنم
اهللا  خالصه تفصيل قضيه را در خاطرات آيت» ...جنبش ملّي شدن صنعت نفت«كتاب 

  !) زنجاني در همين مجموعه بخوانيد
  .  است17 منظور دكتر عبداهللا معظمي استاد حقوق و رئيس مجلس شوراي ملّي در دوره 10
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  . دگاه نظامي است منظور دفاعيات دكترمصدق در دا11
 به اعدام و يدكتر فاطم. افتي خاتمه 1333 مهر 18 روز ي نظامي در دادگاه بدويدگيرس 12

  . به حبس ابد محكوم شدندكي پرونده هر گري دو متهم دي و مهندس رضوگانيدكترشا
 دادگاه تجديدنظر نظامي حكم اعدام دكتر فاطمي را تأييد كرد و احكام 1333 آبان 7 روز 13
س ابد را عليه مهندس رضوي و دكتر شايگان، در مورد هر يك، به ده سال زندان تقليل حب
در همان روز قرارداد تشكيل كنسرسيوم نفت در مجلس سناي دوم به تصويب نهائي . داد

  .     مهر به تصويب مجلس هجدهم رسيده بود29اين قرارداد قبالً روز . رسيد
لقا شده بود كه با تقاضاي فرجام در ديوان كشور موافقت جا چنين ا به دكترفاطمي در اين 14

  . شود شده و پرونده از دست دادرسي نظامي خارج مي
  !دو رمز ديگر را نتوانستيم باز كنيم. دكتر عبداهللا معظمي است. م.ع.منظور از د 15
 صدر قاضي آزادة دادگستري و از همراهان نهضت مقاومت منظور زنده ياد فتح اهللا بني 16

در سال ) با دادستانهاي انقالب اشتباه نشود(وي به عنوان دادستان كل كشور . ملّي است
 مبتكر يك فورمول حقوقي براي تعطيل مجلس خبرگان شد كه با وجود تصويب در 1358

 زنده 1360چندي بعد در سال . هيأت وزيران دولت موقت، خميني مانع اجراي آن گرديد
هاي روحي و جسمي موجب مرگ   به زندان انداختند و شكنجهاي صدر را به بهانه ياد بني

  .زودرس وي زماني پس از آزادي از زندان شد
 تقاضاي رسيدگي فرجامي دكتر شايگان، مهندس رضوي و دكتر فاطمي در ديوان كشور 17

قرار » ملوكانه«كه برطبق قانون دادرسي و كيفر موكول به اجازه شاه بود، مورد موافقت 
ضمن عدم تصويب رسيدگي فرجامي «: ذيل سند نوشتنشي مخصوص شاه نگرفت و م

مقرّر فرمودند تاريخ اجراي رأي دادگاه را نسبت به حسين فاطمي، بعداً تعيين خواهند 
  !»فرمود

) افراسيابي(، مشخص شده مربوط به مأخذ ...يا [...] يا ] ـ[هاي اين متن كه با  جا افتادگي 18
  .است

تواند  چه كسي ميپس ! ست ني اهللا زنجاني  آيتا توجه محتوي آن بمخاطب اين نامه 19
نينداختند، باز » به آتشش«كه  با آن!  متأسفانه راز و رمزي كه در اين نامه نهفته استباشد؟

ماند كه نه ما توانستيم كشف رمز كرده و بدانيم كسي كه  هاي نامه نهفته مي»...«هم زير 
كرد و در دوران تحصيل فاطمي به   در بيرون اداره ميفكرانش را از مجلس چهاردهم، هم

  !كه بود؟ و نه، ظاهراً آقاي افراسيابي... پاريس رفته بود و
؛ براي 355ـ 354به كوشش بهرام افراسيابي، » خاطرات و مبارزات دكترحسين فاطمي «20

ت سياسي نامة و مبارزا زندگي« به شرح مفصل مندرج در نصراهللا شيفته، .ك. راطالع بيشتر
  .403ـ370، فصل هفدهم، صص »...دكترحسين فاطمي
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  بخش چهارم
  مدافعات در دادگاه نظامي

  
  

  مقدمه
متأسفانه براي انتشار اين نوشته مانند ساير متون به منابع اصلي دسترسي نداشتيم، لذا از دو 

در درجة . يما استفاده كرده» مدافعات در دادگاه نظامي«منبع مورد اعتماد براي تجديد چاپ 
جنبش ملّي شدن صنعت نفت «نخست متن كامل را از كتاب سرهنگ غالمرضا نجاتي، 

خاطرات و مبارزات دكترحسين «ايم و با متن مندرج د ر  برداشته»  مرداد28ايران و كودتاي 
  . ايم به كوشش بهرام افراسيابي، جهت تدقيق، تطبيق كرده» فاطمي

هايي وجود دارد كه با تذكري كامالً  ا افتادگيدر هر دو متن فواصل و در نتيجه ج
كند و چنين ادامه  اشاره مي... دكترفاطمي سپس به مشكالتي«: مشابه در هر دو كتاب مانند

اند  در هيچ يك از دو كتاب توضيحي دربارة علّت اين فواصل نداده. پر شده است» :دهد مي
      .  شده است و مسأله مسكوت گذاشته

   امه ادعانايراد به
كه در  طوري كه عرض كردم بنده سه هفته بعد از اين از ادعانامة تقديمي تيمسار دادستان همان

مطبوعات انتشار پيدا كرد مستحضر شدم و چون پس از ختم بازپرسيها هم از خواندن كتاب و 
ر توان عرض كرد كه همة مردم از ماجرا خب جرايد محروم بودم و مالقات هم بالطّبع نداشتم مي

چنان  داشتند ولي خود من كه بايد در صدد تهية وكيل و حاضر كردن اليحة دفاعي برآيم، هم
              ....اطالع نگهداشته شده بودم بي

اگر در ايراد به صالحيت، مطالبي خوانده و گفته شده نه تصور فرماييد كه نتيجة كار را 
بلكه برعكس تا حد زياد و . دانستيم ديديم و سرانجام گفتگوها و مباحثات را نمي آشكار نمي

كرديم و روشن بود كه آن مقدمات چندين ماهه و  بيني مي شايد تمام صحنه را ما پيش
خاطر حفظ قوانين و اصول از ميانه  برداري نخواهد ماند و هرگز به شايد چند ساله بدون بهره

ممكن است كساني . تاددار نخواهند فرس راه ما را رها نخواهند كرد و به دادگاه صالحيت
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زديد چه لزومي داشت چانة خويش و سر ديگران را به درد  بگويند اگر چنين حدس مي
به . آوريد و با اين رنجوري و كسالت زحمت تهيه جواب و دفاع را بر خود هموار سازيد

گيرند بايد عرض كرد كه اگر در مقام جواب و ايراد داليل رد  آنهايي كه اين ايراد را مي
آمدم، ممكن بود تصور كنند كه مطلب صورت قهر و تعرّض به خود گرفته  الحيت برنميص

چنين اگر  هم. ام ساكت بمانم ام كه ترجيح داده قدر در دادن جواب درمانده و عاجز شده يا آن
نوشتند كه احدي براي قبول  گفتند و مي كرديم معاندين مي به انتخاب وكيل مبادرت نمي

ده حاضر نشد و دادگاه به ناچار و براي اجراي قانون وكيل تسخيري معين وكالت اين پرون
چه را كه بايد واقع شود من قبالً به وكالي محترم خود كه با كمال لطف  قسمتي از آن. كرد

و جوانمردي با قبول وكالت من در مقام دفاع از حق و عدالت برآمدند و بدون كمترين و 
ي و كوشش خود را در انجام وظيفة مقدس خويش بكار كوچكترين توقع مادي تمام سع

و نيز . رسد دلسرد و مأيوس نشوند چه به ظهور مي بستند، عرض كرده بودم تا بعدها از آن
متوجه باشند كه موكّلشان بعد از تجاربي كه حوادث روزگار به او عنايت كرده ديگر 

شود پي به قضاياي  بازي مي  صحنهچه در جلو قدرها ساده لوح و زود باور نيست كه از آن آن
در » تر است دليل قويتر هميشه مقبول«: پشت پرده نبرد و نداند كه گفتار معروف الفونتن

هاي نظامي كه برمبناي قدرت و قوت بيشتر از قانون  همه جا و به خصوص در دادگاه
 رسيدگي به به هر صورت دادگاه رأي داده است كه صالحيت. كند استوارند كامالً صدق مي

آن . هاي متهم آماده است اتهامات منتسبه را دارد و براي شنيدن ادعانامة دادستان و جواب
كنيم و خاطرة تلخ و ناگواري را كه آن رأي  اي را كه گذشت فعالً فراموش مي مرحله

  . كنيم از ياد ببريم غيرعادالنه باقي گذاشته سعي مي
رد مطالبي كه در آن به عنوان دليل ذكر شده پس فعالً تجزيه و تحليل ادعانامه و 

چه را  جا هم مثل ايراد به صالحيت آن بايد قبالً عرض كنم كه در اين. است مورد نظر است
كنم مطالبي است كه تهيه آنها از نظر جريانات و حوادثي كه روي داده  خودم عرض مي

 شدم با همة ضعف و ناتواني است از عهدة آقايان وكالي محترم مدافع ساخته نبود و ناچار
  . و خرابي حافظه و مشكالت ديگري كه داشته است يادداشت كنم و به عرض برسانم

چه را مقتضي است كه به  از جنبة قضائي و قوانين دادرسي و ساير مطالب حقوقي آن
انجام خواهند داد پس ... استحضار دادگاه برسد تيمسار سرتيپ قلعه بيگي و جناب سرهنگ 

ام مطالب را چه از نظر نداشتن وقت كافي و چه   با ناتواني كه داشته و دارم سعي كردهبنده
چه در بعضي قسمتها توضيحات را به جزئيات  چنان. از نظر كسالت به اختصار بيان نمايم

  . كرده است مرا معذور خواهند داشت ام چون ضرورت ايجاب مي كشانيده
طوري كه عرض كردم بنده سه هفته بعد از   هماناز ادعانامة تقديمي تيمسار دادستان

كه در مطبوعات انتشار پيدا كرد مستحضر شدم و چون پس از ختم بازپرسيها هم از  اين
توان عرض كرد كه  خواندن كتاب و جرايد محروم بودم و مالقات هم بالطّبع نداشتم مي
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 وكيل و حاضر كردن همة مردم از ماجرا خبر داشتند ولي خود من كه بايد در صدد تهية
  .اطالع نگهداشته شده بودم چنان بي اليحة دفاعي برآيم، هم

البته ايشان با اين همه لطف و عنايتي كه به من دارند و نمونه آن را از لحن ادعانامه 
اند اما گمان  خبر گذاشتن من نداشته توانيد حدس بزنيد، هرگز غرض خاصي از بي مي
هايي را كه به عنوان  زپرسي و شنيدن آخرين دفاع محدوديتكنم اگر پس از خاتمه با مي

چه مربوط  فرمودند كه از آن داشتند و اجازه مي بيم از تباني براي من فراهم آورده بودند برمي
زدم به مقررات همين  به اين پرونده و ادعانامه دادگاه آنست مستحضر شوم حدس مي

كردند كه بگويند فشار خالف  ها مجال پيدا نمي تر بود و بدبين هاي خودتان هم نزديك داده
  . اند قانون و محدوديت برخالف مقرّرات به متهم وارد آورده

چرا ايشان تا اين مقدار ارفاق قانوني را هم در حق يكي از متهمين اين ادعانامه روا 
ه باالخره دادگا. نداشتند مصلحتي بوده است كه تشخيص علّت آن از عهده من خارج است

اي صادر شده است و من طبق قانون دادرسي و كيفر ارتش  اطالع داد كه چنين ادعانامه
  . بايد از ميان نظاميان و همرديفان آنها وكيلي انتخاب كنم

هاي ارتش را  حقيقت اينست كه من اصوالً كم معاشرت هستم و مخصوصاً شخصيت
قاي دكترمصدق افتخار آشنايي  جناب آةشناختم و با چند نفري هم كه در كابين كمتر مي

بردم حاضر بشوند اوقات عزيزشان را صرف مدافعه از كسي كنند كه  پيدا كردم، گمان نمي
 از منشي دادگاه كه لطفاً نامه را آورده بودند سؤال كردم آيا .در گوشة زندان افتاده است

را اسم بردند كه كنند داريد؟ و چند نفر  فهرستي در دادرسي از كساني كه قبول وكالت مي
ام و خودشان را ابداً  من از ميان آنها آقاي سرهنگ شاهقلي كه اسمشان را فقط شنيده

ضمناً پرسيدم كه آيا تيمسار سرتيپ قلعه بيگي در تهران هستند يا . ام انتخاب كردم نديده
وان خير و چون ايشان بطور مثبت يا منفي اطالعي نداشتند دل به دريا زده تيمسار را به عن

وكيل اول خود در ذيل همان نامه معرفي نموده و اضافه كردم كه وضع و حال مزاجي من 
هاي خصوصي مرا تنظيم نمايد،  كند كه يك نفر را هم انتخاب نمايم تا يادداشت ايجاب مي

كه دادستان محترم  زيرا خودم قادر به نوشتن نيستم و اين امر ميسر نخواهد بود مگر اين
اين اجازه مرحمت نشد و فقط تلفن .  بدهند تا با نزديكان خود مشاوره كنماجازة مالقات

با تيمسار سطوتي نظريات خودم . فرمودند كه پدر خانمم مرا در زندان براي يك دفعه ببيند
را در ميان گذاشتم و ايشان رفتند كه مطالعه كنند و كسي را كه بتواند تقريرات مرا بنويسد 

از قراري كه . ماده كند جستجو نمايند و به من درثاني اطالع دهندو كارهاي ديگر آن را آ
شنيدم در مراجعه به تيمسار آزموده براي مالقات دوم موفق به جلب موافقت مقام دادستان 

چنان در انتظار باقي ماندم و از روي ناچاري بايد عرض كنم كه  و بنده هم. محترم نگرديدند
و . وجب مزيد كسالت و افزايش درد و رنجوري من گرديدها م تهيه هر صفحة اين يادداشت

طوري به زحمت افتادم كه تا دو سه روز ديگر دست به قلم نبردم و كفّاره  در روزهاي اول به
غرضم اين است كه اگر تا . حساب پرداختم تجديد فعاليت را به قيمت تب مدام با ضعف بي
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اي براي من  ق اسباب دردسر تازهشد ديگر اين اورا اين حدود مساعدت و ارفاق مي
شدند و به اين تن رنجور و بدن خسته و نحيف كه در ماه هفتم بستريست فشار مافوق  نمي

  . آمد طاقت وارد نمي
كردند و عجله داشتند كه پرونده را ببندند و تأخير در  روزهايي كه مرا سؤال پيچ مي

تا نيمه شب مريض را به بازپرسي و شمردند و  اين مهم را حتي براي چند روز هم جايز نمي
بود، و از همة ماجراها  داشتند، روي قاعده بايد ايام استراحت من مي گفت و شنود وامي

هاي فرمانداري باال رفتم  من به پاي خود از پله زيرا. گوشم و فكر و روحم فارغ ميماند
اف و مروت  انص1.ام را از زير سقف شهرباني جمع كرده به پادگان بردند و جنازه

كرد رفتاري را كه با يك اسير يا روشي را كه با يك زنداني مريض دارند  اقتضا مي
دادند آثار آن ضربات از بين برود و مزاج از   و اقالً اجازه مي.با من هم در پيش گيرند

اسير . دانند عمل كنند چه مقتضي مي دست رفته اندكي سالمت خود را باز يابد، آنگاه به آن
اني و مريض وقتي حمايت قانون را هم از او بردارند و ماهها در را به روي او ببندند تا و زند

اي  صداي نالة او را هم كسي نشنود، ديگر جز تسليم محض و اطاعت مطلق چه چاره
اخبار باشد توانست داشته  تواند بينديشد؟ در تمام اين احوال كه احدي از من خبر نمي مي

دانم از باب چه مصلحتي به جرايد  ات دادستاني گاهي نميصحت عافيت مرا مقام
رفت و  ن از اطاق من بيرون ميولي در همان حال صبح و شب طشت خو. دادند مي

دانستم كه آيا روشني روز بعد را هم چشم من خواهد ديد يا براي هميشه  هيچ نمي
نون وجود  درست است كه آن اندازه از خطر اكدر ظلمت و سكوت بسته خواهد بود؟

پرسم كه اين حالت و وضعيت من براي محاكمه و دادگاه  ندارد ولي از شما آقايان مي
مناسب است؟ در جاهاي ديگر هم كه دعوي آزادي و دموكراسي دارند و رژيم خود را رژيم 

خواهيد  كش و هر چه ديگر اسمش را مي نمايند، با يك نفر جاني قاتل آدم پارلماني مي
كنند؟ آقايان، خداي ناكرده ما متهم سياسي هستيم؟ بالي  ر معامله ميطو بگذاريد اين

از قانون بگذريد، از اصول . سياست، مشرق زمين استعمار زده ما را به اين روز انداخته است
الملّلي چشم بپوشيد، مقررات همين دادگاههاي خودتان را هم نديده بگيريد، ولي چطور  بين

اند  اي را برده اطف بشري را فراموش كرد، اسير دست بستهممكن است تمام احساسات و عو
دار بيرون  به قول مقامات دولتي از جيب تماشاچيان چاقوي ضامن. اند به ضربات چاقو سپرده

غير از اين كه چيزي نيست آيا نبايد او را . آمده و بر پشت و پهلو و شكم او فرود آمده است
ن برد متهم را صحيح و سالم به دادگاه آورد؟ من درست معالجه كرد؟ عوارض آن را از ميا

هاي  ام، تحمل مشقّات و محروميت خواب بيمارستان و زندان را داشته حوصلة ماهها تخت
اند كه مجال ختم  ام، چطور بازپرس نظامي يا دادستان طاقت نداشته محبس نظامي را كرده

 چند بار استشهاد تهيه شده كه من معالجه متهم را بدهند؟ اين پرونده را باز كنيد ببينيد
چند دفعه در بيمارستان . ام باز چند روز بعد به بيمارستان كشانيده شده. كامالً سالم هستم

برداري و جراحي  اند حالش رو به بهبوديست و دو روز بعد دستور عكس اجتماع كرده و گفته



  
     100                                                                        دكترحسين فاطمي 

آور و در  دش داستان خندهاگر تمام آن جريانات را بخواهم حكايت كنم، خو. اند صادر كرده
اشاره به اين قضايا از اين . بار است كه ما را از بحث اصلي باز خواهد داشت عين حال رقّت

جهت بود كه تعقيب و دستگيري و مجروح نمودن به قصد قتل و بازپرسي تا صدور ادعانامه 
ل و مروت يك از اين مراحل از روي قانون و موازين عد و تا همين شرفيابي فعلي، هيچ

نبود، سهل است در اغلب موارد با جوانمردي و رفتاري كه غالب و مغلوب، فاتح و اسير در 
و عجب اين است كه طرز عمل و . كنند تطبيق نداشته است جدال با اجنبي هم رعايت مي

اند رنگ و روغني از قانون به انتقامجوييها و  اين نحوة رفتار را در موقعي هم كه خواسته
و جمالت و عبارات مملّو از ناسزا و دشنام . اند اي چهارده ماه اخير بزنند، ترك نگفتهخشونته

ادعانامة تيمسار دادستان را در . متن ادعانامة تقديمي، بهترين گواه اين مدعاست
  : توان به سه قسمت كرد حقيقت مي

. ـ قسمت ناسزا و دشنام3ـ قسمت مبالغه و اغراق 2ـ قسمت حماسي و رزمي 1
چنانچه اين سه قسمت را از ادعانامه حذف كنند به گمانم مطالب مهمي از آن 

ترين   كه بتواند با آن وسيله سه نفر متهمين اين پرونده را ماهها در سختباقي نماند
.  چسبانيد317شرايط به زندان انداخت و بعد هم با هزاران من سريشُم آنان را به مادة 

 به طوري افكار نويسنده ادعانامه را تحت سيطره و نفوذ قسمت حماسي و رزمي ادعانامه
كنند بعد از جنگ فتح الفتوح و سبك  خود گرفته كه از سطر اول تا آخر همه جا، گمان مي

يا يكي از . خواني قرار داده است قصايد معلّقه، اين فتح بزرگ را كسي مورد حماسه
يك از مورخين عهد  نه هيچ. اند ي درآوردهداستانهاي پهلواني شاهنامه را به نثر امروز فارس

 ما، از  كشي به ايتاليا با اين غرور و نخوتي كه در ادعانامة بناپارت از فتح استرليتز يا قشون
اند و نه هرگز نويسندگان عهد  دستگيري متهمين و بازداشت آنها سخن رفته حرف زده
حقيقت . اند شتم مرداد حرف زدهولينگتن از فتح واترلو به قدر فتوحات درخشان بيست و ه

اين است كه گويا از نظر نظامي تيمسار محترم دو صف غالب و مغلوب، فاتح و اسير، قوي 
بينند،  و ضعيف، در مخيله خود مجسم كرده و اينك كه آنها را زير قدرت سر پنجة خود مي

 ديگر به رخ آنها بار انگيز آن فتوحات را يك هاي حيرت كه صحنه حظّ و لذّتي برده از اين
آقاي نماينده دادستان، شما حوادث جنگ دوم را كم و بيش در اخبار جهان . بكشد
دانيد كه بعد از شكست لهستان ارتش تازه نفس آلمان به قصد بلعيدن فرانسه  ايد، مي خوانده

روزي كه دستور حمله صادر شد ممالك كوچك مثل هلند و بلژيك و . كمين گرفت
قدر جنبة  بورگ لقمه الصباح آن ارتش شد و خط معروف ماژينو كه آننشين لوكزام دوك
اي پيدا كرده بود، مثل يك ميدان فوتبال دور زده شد، با تصرف شهر با عظمت  افسانه

بار ديگر خاطرات شكست سران و حيلة بيزمارك پس از هفتاد سال زنده گرديد  پاريس، يك
چنين قلوب   حساس و شاعر پيشه و همهاي يك ملّت و صداي چكمة قشون بيگانه قلب

ام كه  جا شنيده من از زبان بسياري از سكنه آن. تمام شيفتگان آزادي را در دنيا بدرد آورد
ها را  گفتند آن روز پاريس شكل يك قبرستان ساكت و آرام را داشت، تمام پنجره مي
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نان را كه مغز ها بستند و پردة سياه روي آن كشيدند تا صداي پاي دشم ساكنين خانه
در همان نقطه و در همان واگني كه عهدنامة متاركه . كرد نشنوند استخوانشان را آب مي

منظورم . پير و خميده گرفتند» پتن« به امضاء رسيده بود سند شكست فرانسه را از 1918
نقل وقايع جنگ اخير نيست مقصودم اينست كه به دنبال امضاء اين عهدنامه بسياري از 

انسه از همكاري با حكومتي كه از اين پس مجري ارادة آلمانها بود سرباز زدند و رجال فر
حريف مغرور و سرمست . بناي خصومت و تشكيل جمعيت نهضت مقاومت ملّي را گذاشتند

. و بعد مستقيماً بناي دستگيري مخالفين را گذاشت... از فتوحات، ابتدا به وسيله حكومت
هاي دسته جمعي يا در  در اردوگاه.  اسارت به آلمان بردنددسته دسته رجال فرانسه را به

خود را مرد ... كه به تقليد عقايد كساني. ريختند والد آنها را روي هم مي زندان مشهور بوخن
را به مرحلة اجرا و عمل درآورند، » برتري نژادي«خواستند اصل  شمردند و مي عالي مي

ردمان فاضل و نخبه را به عنوان اسير شكست اي از م دادند كه عده اهميت به اين نمي
، ملّت عالي و مردم عالي به زور »نژاد عالي«. خورده در تنگناي سختي و مشقت بگذارند

تانك و توپ و بمباران، فاتح شده بودند و به قدر سر سوزن اهميت براي احساسات و 
ز وطن براي ديگران پرستي و دفاع ا عواطف بشر دوستي قائل نبودند و در نظر آنان ميهن

كه خودشان به همين عناوين دنيا را به خاك و  شد و حال آن جرم و خيانت محسوب مي
هايي كه از  با تمام اين اوصاف، با تمام داستانها و كتابها و قلم.  بودند خون كشيده
هاي نازي تهيه شده بود، وقتي جنگ تمام شد در  و سبعيت و شكنجه زندانيخونخواري 

ي بزرگ را گشودند از ميان رجالي كه از فرانسه و يا از كشورهاي كوچك ديگر ها محبس
اغلب صحيح و سالم . به اسارت گرفته بودند كمتر كساني بودند كه صدمة جاني ديده بودند

وزير فرانسه بود  آمادة بازگشت به ميهن خود شدند، حتي لئون بلوم كه چندين دوره نخست
ياليست آن كشور را داشت در آن مدت، فرصت تجديد و تا آخر عمر ليدري حزب سوس

شما اگر . فراش يافت و با زن و فرزند عازم وطن شد و از قيد اسارت اجنبي آزاد گشت
هايي كه در طول جنگ و بعد از آن، كشورهاي فاتح براي اسرائي كه متهم به  ادعانامه

دگاههاي نظامي فرستاده بودند، گناه بودند تهيه ديده و آنها را به دا خيانت و قتل نفوس بي
» دون صفت«و » عيار«، »راهزن« ةبرداريد و بخوانيد اطمينان ميدهم كه هرگز يك كلم

، چيزي از قواعد و نظامات بشري ! مرداد شما28» قيام«در آن اوراق نخواهيد يافت ولي در 
مال و جان . تندمقرّرات اسير اجنبي را هم به ما روا نداش. در حق ما و كسان ما رعايت نشد

ام در پناه  وقت تا همين امروز هم كه در صندلي اتهام نشسته و حيثيت و شرف ما از آن
گونه ادعانامه  طور سخن گفته و بدان قانون مصون نماند و چنان با ما رفتار كرده و آن

اده و در ترين ادوار تاريخ، غالماني در پاي موالي خود به زانو افت اند كه گويي در سياه نوشته
توان با آن سياهان  عوض رحم و عطوفت جز تازيانه و شالق، به زبان ديگري نمي

ماند كه لشكري فاتح  مگر غير از اينست؟ لحن ادعانامه شما به آن مي. بخت حرف زد نگون
و مغرور جماعتي را كه هيچ موقعيت و عنواني در ميان انسانهاي زنده نداشته و ندارند و 
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ايد و حاال به تقليد از  هاي قانوني هستند به اسارت گرفته مصونيتخارج از تمام 
هاي رم قديم آنها را براي غذاي درندگاني گرسنه و خونخوار حاضر و آماده »گالدياتور«

  : طور آغاز شده پس از معرفي هويت متهمين، ادعانامه اين. ايد ساخته
 28، 27، 26، 25 در روزهاي با اين اعتقاد كه حوادث و وقايع در كشور و پايتخت«

 مرداد را هم به اين حساب گذاشتند ـ به وقوع پيوسته 28 ـ نفهميديم چرا 1332مرداد ماه 
از لحاظ حيثيت عمومي واجد اهميت مخصوصي است كه نه تنها تأمين نظام كشور و 

ل باشد، بلكه تحقيق و تأمل در اعما آسايش عامه وابسته به رسيدگي به آن وقايع مي
ارتكابيه از طرف متهمين نامبرده در اين كيفر خواست و به كيفر رسانيدن آنان بستگي به 
تأمين تماميت و استقالل كشور دارد و با اين توجه كه نتيجة رسيدگي به كردار و اعمال 

پرست و شاه دوست و نجيب ايران دارد،  متهمين نامبرده تأثير سوئي در روحية ملّت وطن
ع اتهام، تحقيقات عميق و دقيقي از يكايك متهمين به عمل آمده كه نسبت به موضو

متهمين در برابر مدارك و دالئل بزه منتسبه گريزي جز تأييد و تقبل آن نداشته و در مقام 
  . »اند اي جز اظهاراتي پوچ و سخنان ياوه نداشته دفاع چاره

امه به دست دادگاه مالحظه ميفرماييد كه ما را براي تأمين نظام كشور و آسايش ع
ايم و تشريفات دادرسي آغاز و انجام خواهد يافت  اند و حال كه ما بدين جا آمده كشانده

ديگر نظام كشور و آسايش عامه تأمين خواهد گرديد؟ آيا واقعاً اين جمله خبر از 
سرايي يك جو واجد حقيقت است؟ كه ميفرماييد اگر منِ بيمار را از روي تختخوابي  حماسه

كشم سربازها روي برانكار انداختند و آوردند به  كه هفت ماه است بر روي آن رنج و درد مي
  تأمين خواهد گرديد؟ » آسايش عامه«اين اطاق، 

ايم؟ به جان چه كسي  اي وارد آورده بايد پرسيد ما به آسايش عامه چه صدمه
را » آسايش عامه«سيله ايم؟ و به چه و ايم؟ مال چه كسي را به غارت برده سوءقصد نموده
ايم؟ از اين بگذريم به كيفر رسانيدن ما چه ارتباطي با تأمين تماميت و  مختل ساخته

كه از نوع دالئل معروف ديوان بلخ را در نظر بياوريم و  استقالل كشور دارد؟ مگر آن
اي آق. برسيم» تماميت و استقالل كشور«طور مطلب را دست به دست بگردانيم تا به  همين

ما اگر به تماميت و استقالل كشور خيانت كرده و با يكي از اجانب ! نمايندة محترم دادستان
ايم  اي گذاشته ايم يا منابع زرخيز وطن را در اختيار بيگانه به ضرر وطن خود سازش داشته

صريح و روشن بفرماييد در كدام مورد بوده است؟ آن بيگانه كيست و آن سازش چگونه به 
ايم كه با تماميت و استقالل كشور منافات داشته و چگونه  چه عملي كرده. ه استعمل آمد

ارزش خويش در راه منافع ميهن خود گذشته و از  ممكن است به كساني كه از جان بي
. اند، يك چنين نسبتهاي دور از حقيقت را روا داشت هستي در طّي اين راه ساقط شده

الخط، هر كلمه و جملة آن بايد متّكي به   و نه رسمادعانامه، نه انشاء كالس درس است
. اسناد و مدارك باشد كه خواه به نفع و خواه به ضرر متهم بتواند در كشف حقيقت مؤثر افتد

كه من به خود هرگز  و حال آن. ايد تمام پاسخهاي ما را اظهاراتي پوچ و سخناني ياوه شمرده



  
   103                                                                        و زندانمخفيگاههاي  نوشته

دليل،  گويم بي مي. در آن نوع سخنان بگذارمدليل شما را  هاي بي دهم اين حماسه حق نمي
. دهد قدر خردلي با حقيقت وفق نمي سرائي است و به دور از منطق، بدون مدرك و حماسه

طور در تمام قسمتهاي ادعانامه  بلكه به صورت معكوس و قلب حقائق ذكر شده و همين
 بخواهم تمام آن اين روح رزمي حماسي ترك نشده و تا آخرين سطر محفوظ مانده كه اگر

اش را نخواهم داشت و يك چنين كتابي تازه اگر   جزء ذكر كنم حتماً توانايي مواد را جزء به
جنبة مبالغه و اغراق ادعانامه نيز . فراهم گردد موضوع جالب و غير قابل توجهي نخواهد بود

ا ج در اين. اگر به جنبة حماسي و رزمي آن نچربد دست كمي از آن نخواهد داشت
مناسبت نيست از كتاب رابله كه تاريخچة زندگاني يك خانواده غول را نوشته است يادي  بي

بكنيم با اين تفاوت كه رابله كتاب خود را براي تفريح اشخاص بيمار نوشته و دادستان 
رابله در كتاب خود . اند براي عذاب دادن و رنج افزودن يك بيچاره، مرقوم داشته! محترم

هاي او را با رقبايش و هنرنمايي  و جنگ» گاراگانتوا«نگي تولّد و تربيت شرح حال و چگو
. خواندني است» گاراكانتوا«هر يك از آنها را در چند جلد نوشته كه اغراقهاي مربوط به 

هاي  را ميدزدد ـ آقايان توجه دارند كه ناقوس» نتردام«هاي كليساي  ناقوس» گاراگانتوا«
كه سر خود را  هنگامي. كه به گردن ماديانش ببندد ارد ـ براي اينندين خروار وزن دنتردام چ
شش نفر آدمي را كه در ميان . ريزد هاي توپ از ميان موهايش مي كند گلوله شانه مي

خورد و از اين قبيل كارهاي ساده و معمولي ديگر را به  ساالدش مخفي شده بودند مي
ادعانامة دادستان محترم را براي دفعه اول من وقتي . اند فراوان نسبت داده» گاراگانتوا«

هاي  ها در قصه طور افسانه البتّه از اين. اختيار بياد اين افسانه افتادم دانم چرا بي خواندم نمي
ها،  اما كمتر در ادعانامه. شود تر هم باشد فراوان يافت مي تر و شيرين شرقي كه شايد ظريف

» ب«عبور كرده و وقتي به » الف«سار دادستان از تيم. اند را وسعت داده مبالغه ةدامن
ارتكاب و سوء قصدي كه منظور از آن «: اند طور وصف كرده اند موضوع اتهام را اين رسيده

و پس از آن در چندين » .بهم زدن اساس حكومت و سلطنت مشروطه ايران بوده است
ـ شركت در ميتينگ 1«: اند كه در مورد بنده سه چيز است صفحه دالئل اتهام را ذكر كرده

و من كه در اين ادعانامه جاي . »ـ مخابره يك تلگراف3ـ نوشتن سه سرمقاله 2
ام اساس حكومت سلطنت مشروطه ايران را با  ام، خواسته گاراگانتواي كتاب رابله را گرفته

ن و در جاي ديگر ادعانامه كه سخن از پهلوانان اي. هم بزنم اي كه داشتم به اين سه وسيله
در تمام «: اند طور اظهار عقيده كرده اند، تيمسار در حق اين جانب اين صحنه به ميان آورده

اقدامات خائنانة متهمين نامبردة باال، حسين فاطمي با عنوان قالبي وزيرامورخارجه، بلندگو 
، 26، 25 درسه روزه باختر امروزو سخنگوي آنان بوده است و نظري به مندرجات روزنامة 

اي در به هم زدن اساس  نمايد كه متهم نامبرده چه نقش عمده بت و مسلّم مي ثا27
اند كه صرف داشتن عنوان قالبي وزيرامورخارجه و  ولي هيچ نفرموده. »حكومت داشته است

نوشتن سه مقاله و شركت در يك ميتينگ، آيا براي به هم زدن حكومت و سلطنت 
همه اسباب بزرگي را آماده كرده خواهد كند؟ و هركسي اين  مشروطه ايران كفايت مي
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مند به تواني است كه زتوانست مقصود خود را عملي نمايد، يا محتاج اقدامات ديگر و نيا
كه اين قالبي از نوع  مگر اين. هيچ وقت در اختيار وزيرخارجه غيرقالبي هم نيست

بيادگار گذاشته رابله يك نقل كوچك معروف ديگري هم از خود . رابله باشد» گاراگانتواي«
كردم ناگهان به فكرم رسيد نكند  گويد يك روز كه با گربه خود بازي مي است كه مي

كنم  من تصور مي. كند كنم گربه هم با من بازي مي طوري كه من با گربه بازي مي همان
تيمسار دادستان هم در موقع تنظيم ادعانامة حاضر براي تهيه يك تابلو، كامالً ذهني و 

كند ولي محصول و نتيجه آن اينست  شده است و با احساسات و قلم خود بازي ميخيالي 
اند كه  جا كشانيده كه احساسات و قلم ايشان بازي كرده و غلّو و اغراق و مبالغه را تا آن

كه از صدور فرمان و كيفيت  در جايي. اند لباس كوتاهي به تن ضعيف و ناتوان من كرده
    : اند نين ادامه دادهكند چ رسانيدن آن بحث مي

ولي حسين فاطمي كه قصدش كودتا بوده با اغتنام فرصت به قصد خيانت به حقوق ملّت «
 مرداد زهر خود را ريخته و اولين عملش فريب ملّت 25ايران همان ساعت هفت صبح روز 

وزير  ايران بوده كه حقيقت را وارونه ساخته، به ملّت ايران نگفته كه فرمان عزل نخست
خواهند نامه بدهند  كه مي بلكه گفته به عنوان اين. قت رسيده و رسيد آن تسليم شده استو

    . »اند قصد اشغال خانه را داشته
گويي تا چه اندازه بر روح نويسنده ادعانامه غلبه داشته و تا  توجه فرماييد كه مبالغه

 صبح 5من كه تا ساعت . ترين حقايق را وارونه جلوه داده است ترين و روشن چه پايه بديهي
ام،  ام من كه سر و پاي برهنه در منزل خود دستگير شده مرداد در توقيف بوده25همان روز 

ام، من كه با دو كاميون مستحفظ به  من كه شب را تا صبح در پاسدارخانة سعدآباد بسر برده
 دو وزير را به ام؟ ولي افسراني كه ام، قصد كودتا را داشته شهر و تا جلو ستاد آورده شده

اند و تمام قوانين و  زندان انداخته بودند و مقابل خانه رئيس ستاد وقت دستور تيراندازي داده
اند  گناه بوده قدر معصوم و پاك و بي اند، آن اساس دعاوي كشوري را زير چكمه خود افكنده

هل است تمام ايد؟ س كه نبايد حتّي از آنها پرسيد كه چرا مرتكب اين همه خالف قانون شده
رابله است كه آن همه قوت و » گراگانتواي«اين فقط . اند آنها به درجات باالتري نائل شده

توانسته است چنين و چنان كند و تمام مملكت را در  قبول ادعانامة حاضر مي. قدرت دارد
يك طُرفه بهم ريزد و در برابر ارتش و شهرباني و ژندارمري و قواي ديگر انتظامي و 

كيالت دولتي، اميال و شهوات خود را جامة عمل بپوشانند باز اگر من مثالً وزير كشور تش
ام، به يك احتمال خيلي ضعيف ممكن  ام و به قسمي از قواي انتظامي سرپرستي داشته بوده

بود ادعا شود كه به دستياري قوائي كه تحت اختيار داشته، به قوة ژاندارمري و شهرباني 
هم  از مقداري حرف كه بگذريد و آن.  است پا را از گليم خود درازتر نهد خواسته مثالً مي

» گاراگانتواي«. سبب اصلي گفتن و نوشتن را در وقايع شب بيست و پنجم بايد بجوييد
توانسته است بر ضد حكومت و سلطنت سوءقصد نمايد و آن را  تيمسار آزموده چگونه مي
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تواند با يكي از اجانب وارد   نظر سياست خارجي مي تنها را كه ازچرا وزيرخارجة. بهم زند
سازش شود و به نفع خود يا جماعتي آن سياست خارجي را به حمايت طلبد و از او كمك 

هايش بخواهد، اگر چنين چيزي بوده است آقاي نماينده   مادي و معنوي براي انجام نقشه
 و اسناد و مدارك آن توطئه را روي ميز دادستان بفرماييد و بفرمودن تنها البتّه اكتفا نفرماييد

دادگاه بگذاريد و مجازات كسي را كه دست به سوي بيگانه براي منكوب ساختن 
سياست خارجي حكومت جناب آقاي دكترمصدق در آن . كند بخواهيد هموطنانش دراز مي

شد كه كنم احتياج به توضيح زياد نداشته باشد و شايد مناسب نبا روز روشن بوده، گمان مي
گويم نه آن روز نه امروز، هر  فقط با كمال صراحت مي. آن مورد مطالب اينجا عرض شود

گونه سازش با اجنبي براي حفظ قدرت دولت و نگاهداري مقام و موقعيت، هدف ما نبوده 
ها و خشونتها و فشاري كه با من به خصوص رفتار شده هزار  و با همه انتقامجويي. است

دهم وسيلي از دست  ها را بر مهر و لبخند هر بيگانه ترجيح مي  عقوبتمرتبه آن زجرها و
اين روش هميشگي زندگي . پذيرم هموطن خود را بهتر از نوازش و عطوفت ديگري مي

 مرداد خوب ميداند 28ام و خود دستگاه بعد از  سياسي خود را حتّي يك لحظه ترك نگفته
پس كجا بود آن .  معتقد بوده و هستمام صددرصد صميمي و صادق و چه گفته كه در آن

ام اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت را به هم زده  قوائي كه به مدد آنها ميخواسته
و مردم را بر ضد قدرت سلطنت مسلّح نمايم؟ با چه كسي دربارة بهم زدن ترتيب وراثت تاج 

ر ضد قدرت سلطنت به ايم و در كجا نامي از مسلّح شدن مردم ب و تخت وارد توطئه بوده
ميان آمده است؟ با همة مبالغه و غلّو، كه در بزرگ نشان دادن اتهام بكار رفته و با تمام 

پردازي به عمل آمده، خوشبختانه نويسندگان ادعانامه كمترين  مهارتي كه در لفاظي و جمله
 317هام با ماده قدر موضوع ات اند و آن توفيقي در تطبيق اتهام با ماده استنادي پيدا نكرده

. »بريد اندر نهاوند، كه از بوي دالويز تو مستم چناري مي«: ارتباط دارد كه اين مصرع شعر
سرايي و نه تقليد از نويسندگان رزمي، نه  نه ساختن يك گاراگانتواي خيالي و نه حماسه

ن اند حقيقت مطلب را كه موضوعي ساده و درك آ كدام  نتوانسته ها و ناسزاها هيچ فحش
عرض كردم . براي كسي كه بخواهد وقوع حادثه را بررسي نمايد كامالً آسان است، بپوشاند

كه ادعانامة ما در نظر اول واجد سه جنبه است كه دو قسمت آن را به اختصار گفتم و چند 
جزء اول مادة پانزدهم اعالمية . نمايم جمله هم دربارة جنبة ناسزا و دشنام آن اضافه مي

 ـ كه اجرا و احترام به مواد سي گانه آن در رديف تعهدات دولت ايران است ـ حقوق بشر
گناه محسوب خواهد شد، تا  هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي«: گويد چنين مي

هاي الزم براي دفاع او  وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كلية تضمين
 قانون 179ماده ] مواردي كه برطبق[. »رز گرددتأمين شده باشد، تقصير او قانوناً مح

 ]در ادعانامه [ بايد  مرداد مجدداً مورد عمل قرار گرفته28دادرسي و كيفر ارتش كه بعد از 
و . ـ بازداشت است يا آزاد2ـ نام ـ شهرت ـ سن و محل اقامت 1: ]عبارتند از [تصريح شود

ـ نتيجة تحقيق و دالئل 4ع اتهام ـ موضو3در صورت بازداشت تعيين بدو تاريخ بازداشت 
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چه مالحظه  چنان.  ـ تاريخ و محل بزه6 ـ نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه 5اتهام 
فرماييد در هيچ موردي اجازه نداده است فحش و دشنام از سطر اول تا جمله آخر  مي

دادستان حقيقت اين است كه از ناسزاهاي ادعانامه تقديمي . كيفرخواست را تشكيل دهد
هاي آن را از  ادعانامه را كه جلو گذاشتم تا فحش. خواستم فهرستي تهيه كنم محترم من مي

آيد چندان  ساده مينظر  چه به ساير مطالبش جدا نمايم، متوجه شدم كه اين كار برخالف آن
آسان نيست و اگر در اين تجزيه و تحليل توفيق پيدا كردم، از چندين صفحة ادعانامه، 

. ي كه بتوان بدان نتيجة تحقيق و دالئل اتهام از نظر قانون گفت، باقي نخواهد ماندچيز
گويا در فصل مربوط به . آيد عالوه از تحمل اين زحمت بيهوده چه نتيجه بدست مي به

اي كردم كه بعد از حوادث مرداد از يك متد جديد و كامالً تازه در تعقيب،  صالحيت اشاره
سياسي و دربازجويي و صدور ادعانامه و احالة پرونده آنها به دادگاهها در دستگيري متّهمين 

قسمت اعظم مراحلي را كه در اين . شود كه هرگز پيش از آن سابقه نداشته است پيروي مي
ام و تنظيم كيفرخواست با اين لحن و بيان مطلب بدين  سيستم نو بايد پيمود من پيموده
هم در قرني كه  كنم در هيچ كشوري آن كت، گمان نميصورت و گفتگو با متهم با اين نزا

گوييد من مرتكب  غير از اين نيست كه مي. كند سابقه داشته باشد بشر امروز زندگي مي
نبايد از لحظة اول تعقيب، تمام . ام اين متّهم كه نبايد در هزار جا قصاص ببيند جرمي شده

شند و هر روز و شب اسير پليس و كسان و دوستان و نزديكانش در رنج و عذاب دائم با
بعد از دستگيري دستة هفت . قواي ديگر انتظامي بوده هر كدام مدتي را در زندان بگذرانند

چون بر اثر . تير را به مغزش آشنا كنند و در اتاق شهرباني گلوله به سمت او رها سازند
 قانون دشنه و موانعي به هدف نرسيد، زير سقف شهرباني عوض برخوردار بودن از حمايت

تازه وقتي جان سختي نشان داد از ادامة معالجة او . چاقو به پشت و پهلوي او ببارد
در اطاق با . ايد به زندان نظاميش بسپارند جلوگيري نمايند و بدان صورت كه حتماً شنيده

كه آن ماجراهاي بازپرسي به پايان  وقتي. متد جديد بازپرسي و فحش و ناسزا آشنايش سازند
اگر اسمي . هاي پيش پا افتاده جلو رويش بگذارند وقت كيفرخواستي مملو از دشنام سيد آنر

هايي نظير آن را به ميان نياورده بودند در وضعيت فعلي  از قانون در دادگاه و صحبت
مورد بود و من كه چهارده ماهست به اين چيزها خو  كردن يك همچو مطالبي بي عنوان

توانم توصيف كنم و نه كسي تا آنها را به چشم  ام كه نه من مي ودهگرفته و شاهد مناظري ب
ولي موقعي كه سخن از قانون به ميان . گفتم نبيند باور خواهد كرد، از اين مقوله سخن نمي

جاني خائن، . آمد اقالً محض حفظ ظاهر هم شده قدري در متد جاري بايد تخفيف قائل شد
] است[گو و غيره جمالت معمولي كيفرخواستي  ريب، ياوهف راهزن، وقيح، بيشرم، شياد، عوام

  كه بد گفته و بد نوشته از محكمه بخواهد؟  خواهد مجازات متهمي را به عنوان اين كه مي
ام شبانه سر و پاي برهنه دستگير و مثل  قول خودتان وزير بوده كه من به روزي

اي  م كه باز بقول خودتان كارهبعد ه. اي افكنده شدم ترين بردگان و غالمان به گوشه پست
پس شما كه تا اين حد نيز حفظ . ام و نيستم در خور يك همچو رفتار عادالنه هستم نبوده
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سازيد و زحمت  دانيد، چرا ديگر يك سلسله تشريفات زائد را فراهم مي ظاهر را مقتضي نمي
سازيها را  آنهايي كه يك همچو صحنه. كشيد كه صورت قانوني بكار بدهيد بيهوده مي

من كه در زير سقف . متحمل باشند باطن و ظاهر كارشان كم و بيش متفاوت است
چه كه تمام يك پايتخت  هاي بنام بنابر آن شهرباني از تماشاچي به قول شما و از چاقوكش

آمده اي هم كه به دادگاه  ام و از ادعانامه حساب دشنه خورده ناظر و شاهد بود، ضربات بي
توانم يك لحظه اشتباه كنم كه باز هم قانون و  ام آيا مي ا فحش دريافت داشتهها و صده ده

رسيدگي در كار است؟ حاال اگر شما اصرار داريد كه من خود را به بالهت بزنم و سال نيكو 
را از بهارش نشناسم حرفي ندارم كه اين نمايش كمدي ـ تراژدي را تا آخرين پرده دنبال 

گذرم و وارد در اصل  گانة ادعانامه كه به اختصار تشريح شد ميهاي سه  از جنبه. نمايم
دانيد كه امروز  آقايان قضات محترم دادگاه مي. شوم هامات منتسبه ميمطلب و رد اتّ

برعكس دورة بربريت و قرون وسطي كه متهمي را به صرف وارد آوردن يك اتهام يا نسبت 
كشيدند، علماي حقوق و قضات بزرگ  ص ميدروغ يا افترا به زجر و شكنجه و زندان و قصا

ورزي يا قصاص بشمارند،  كه مجازات را نوعي از انتقامجويي و كينه اكنون پيش از آن
دارند زيرا از شرايط  بررسي در علّل و جهات وقوع مسائل جزائي را بر همه چيز مقدم مي

 است تمام جهات زمان و مكان و موقعيت و وضعيتي كه موجب و باعث ايجاد حادثه شده
و پس از اين مطالعه دقيق و عميق، براي ايشان يك . توانند مطالعه نمايند مطلب را مي

چند ورق كاغذ حاوي چند سؤال و . پذير خواهد بود طرفانه امكان قضاوت عادالنه و بي
روح مستنطق يا ادعانامة با فحش يا بدون دشنام  جواب در ذيل آن قرار خشك و بي

ي نيست كه قضاتي با وجدان و حافظ قانون بنشينند و دربارة موضوعي كه دادستان كاف
و . اند اتخاذ تصميم نمايند گرش ساخته صورت ديگري جلوه منشأ و علّت خاصي داشته و به

اي جز اين نيست  اين پرونده به خصوص از مواردي است كه براي قضاوت منصفانه چاره
  . واقع مطلب را مجسم سازيدكه حقيقت قضايا را جلو چشم بياوريد و 

  
  مرداد25فعاليتهاي زمان وزارت، و كودتاي 

ناتمام گذاشتن معالجات و مخصوصاً اهميت ندادن به توصية پزشكان معالج كه گفته بودند 
روز بيشتر نبايد كار كنم و فشاري كه مجدداً به اعصاب خراب  حداكثر از دو ساعت در شبانه

طوري مرا ناراحت  مد و رنج سفر و نداشتن كمترين استراحت بهآ و مزاج ناسالمم وارد مي
در يك چنين وضعيت شغلي . ترين صدمه كافي بود و مرا از پاي درآورد ساخته بود كه جزئي

ترين و بدترين وضع مزاجي در ساعت يازده و  هايي و در سخت يو در يك همچو گرفتار
تومبيل من از منزل خارج شد، من هنوز در  مرداد پس از چند دقيقه كه ا24نيم بعد از ظهر 

در روشويي . روشويي مشغول دست و رو شستن بودم كه صداهاي غيرعادي بگوشم رسيد
و برق سر نيزه و » امريكايي«را باز كردم كه ببينم صدا از كجاست، نور چراغهاي دستي 

تور از سر جايت حركت نكن واال دس«: گفت مسلسلهاي دستي و صداي يك نفر كه مي
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رفت واقع شده  چه دو سال بود احتمال وقوعش مي آن. مرا متوجه نمود» آتش خواهيم داد
در يك خانة كوچك بيشتر از شصت ـ هفتاد . است و اينها تمام مأمور دستگيري من هستند

  : زد فرمانده آنها فرياد مي. اند نفر مسلح پيش از ساعت معهود حكومت نظامي ريخته
ايم، اطراف خانه همه جا  ده است، سيم تلفن را قبالً قطع كردههر گونه تالش بيهو«

  . »اند محاصره است تمام رفقايتان هم دستگير شده
كنم  كند و گمان نمي اين سه جمله بعد از چهارده ماه هنوز در گوش من صدا مي

دهيد كفشم را پا كنم؟ جواب  پرسيدم اجازه مي. هرگز اين صدا از گوش من بيرون برود
كردند به آنها اطمينان دادم  مطالبه اسلحه مي.  بود افسر و سربازها بازوي مرا گرفتندمنفي

فرياد و شيون همسرم و گريه . ام كه من اسلحه ندارم و هرگز هم در عمرم تيراندازي نكرده
ام كه سربازها به اطاق او ريخته بودند آخرين يادگاريست كه از آن خانه  كودك يازده ماهه

 مانده است و از آن شب به بعد نيز ديگر هرگز پا به آن خانه كه تا سعدآباد در خاطر من
خواستم  حتي در آن سه روز هم ديگر نمي. ام شصت ـ هفتاد قدم بيشتر فاصله ندارد نگذاشته

از خانه مرا بيرون كشيدند بعدها معلوم شد كه از چند . يك بار ديگر به آن خانه پا بگذارم
اند و آن شب هم عمليات خود را براي محاصره و قطع سيم  داشتهشب قبل مرا تحت نظر 

اند زيرا قبالً پاسبان  تلفن خيلي زودتر شروع كرده بودند و منتظر آمدن من به منزل بوده
كالنتري را كه معموالً در حوالي منزل من قدم ميزده توقيف كرده و خلع سالحش نموده 

نگاه كردم . اي نظامي حاضر بودند روباز با عدهبيرون در خانه يك اتومبيل ارتشي . بودند
اند و واقعاً مثل اين بود كه  همه جاي ديوارها را سربازها، شصت تير بدست تصرف كرده

رابله را بگيرند وگرنه براي دستگيري من يكي از پاسبانهاي پير و » گاراگانتواي«بيايند 
، مرا در قسمت جلو اتومبيل  نبودههمه سرباز  كرد و ابداً محتاج به آن خمار هم كفايت مي

پهلوي شوفر و در دست راستم يك نفر يا دو نفر افسر ـ درست يادم نيست ـ نشستند، و 
جا برگردانيدند و سربااليي سعدآباد را در  كه ماشين را قبالً برگردانيده بودند يا همان مثل اين

ن شنيدم كه با سربازها در آن تاريكي صداي نوكر و باغبان منزل را هم م. پيش گرفتند
زيرا بعد از دستگيري من جز بچه و زنم بقيه هر كه در آن خانه بود . عازم ميعادگاه هستند

ها، حتّي كتابخانة مرا روشن  جاي آنها يك گروهان نظامي، چراغ همة اطاق گرفتند و به
آخرين اطاق مرا در . كرده با فراغت خاطر و بدون كمترين بيم و هراسي بيتوته نموده بودند

قدر كافي سربازان مسلح در داخل و خارج  طرف كاخ محبوس ساخته به پاسدارخانه به
  . گذاشتند و افسران به دنبال كار خود رفتند

شود هجوم افكار  در دقايق اولِ زندان يكي از عذابهايي كه به انسان رو آور مي
تسلّط خود بيرون مختلف و گوناگون است كه هر لحظه فكر و انديشه را سخت تحت 

. ام تصورش را بكنيد من اينك روي يك صندلي مخمل در پاسدارخانه تنها نشسته. آورند مي
مرتباً صداي آمد و رفت و مكالمة . آن اطاق تلفن داشت ولي سيمش را قطع كرده بودند

دنبال سومي . آن يكي در خانه نبود. دستگير شد: تلفني در اطاق افسر نگهبان بلند است
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جمالتي از اين قبيل ... فعالً در همين جا زنداني است. اند ولي هنوز خبري نيست رفته
ارتباط با حواس  صورت يك عضو كامالً مستقل و بي خورد ولي فقط گوش به بگوش من مي

شنيد اما افكارش متوجه مسائل سياسي و حوادث گذشته و مبارزات چند  اين صحبتها را مي
سرعت در چند سال  مثل پردة سينما قضايائي كه به. ي بودساله و جريان سير نهضت ملّ

گلشائيان را مجلس ـ  قرارداد گس. رفتند آمدند و مي ام مي اخير روي داده بود همه در حافظه
حوادثي قبل از تسليم آن قرارداد در . پانزدهم رد كرده و عمر آن دوره نيز به پايان رسيد

البته سوءقصد عملي (ن در دانشگاه به شاه سوءقصد در پانزدهم بهم. كشور روي نموده بود
دنبال  به. شده بود) نه سوءقصد لفظي، كه ادعانامه ما اين نوع سوءقصد را اختراع كرده است

شمردند،  آن واقعه آنهايي كه فرصت را براي سوءاستفاده و سلب آزادي ملّت مغتنم مي
مرداد 28البته به پايه بعد از (ر حكومت نظامي و بگير و ببند را با شدت هر چه تمامت

برقرار ساخته، قانون خشن و در عين حال قرون وسطائي براي خفه كردن جرائد ) رسيد نمي
گذرانيد با خاطراتي زشت و  مجلس هم كه روزهاي آخر را مي. و مطبوعات تصويب كردند

دربارة كه فرصتي براي اظهار عقيده  زيبا ولي در حال تسليم و اطاعت محض بدون اين
نامه را كه پشت تريبون نظرياتشان را  مقاوله نامة نفت پيدا كند جان داد و مخالفين مقاوله

. هاي مختلف به زندان انداختند گفته يا پا منبري خوانده بودند بعد از تعطيل پارلمان به بهانه
 از وطن از من در اين ماجراها نه سر پياز بودم و نه ته پياز چند ماه بعد از چهار سال دوري

اروپا برگشته بودم و مثل يك تماشاچي عالقمند به تماشاي وضعيت سرگرم، و حوادثي كه 
فرمان انتخابات دورة شانزدهم . كرد رد و متأثرم ميفس داد بيش و كم روحم را مي وي مير

سواد و با سوادها در مجلس اقدامي براي  صادر گرديده بود ولي بر سر كشمكش قانون بي
رت نگرفت ولي از يكي دو ماه بعد از خاتمة دوره پانزدهم زمزمة آغاز انتخابات شروع صو
طور  اين كار هم به من ارتباطي نداشت زيرا اگر هم هوس وكيل شدن را داشتم آن. بلند شد

تدريج سرو صداي مداخله دولت در  وكالت با طبيعت و مزاج من سازگار نبود ولي به
 را كه در چند جاي باختر امروزي به تازگي همين انتخابات قوت گرفت و من هم كه

كنندگان  ادعانامه ذكري از آن به ميان آمده راه انداخته بودم، ناچار مورد مراجعه شكايت
خورد كه در  و وزير كشور وقت قسم مي. رسيد ها از واليت به مركز مي تلگراف. بودم

 در حال تشكيل بود و مقدمات امر انجمن نظارت انتخابات مركز هم. انتخابات مداخله ندارد
ها بود كه هر  سال. داد كه انتخاباتي روي اصول مقررات قانون صورت گيرد نويدي نمي

آميز  خواستند استعانت و كمكي براي حفظ قانون بجويند و صدائي اعتراض وقت مردم مي
كه به آمد و نخستين اسمي  ها بلند كنند اولين نامي كه يادشان مي شكني برضد قانون

دليل و كوركورانه پيدا   اين اعتقاد، بي.آوردند اسم دكترمصدق بوده است شان مي حافظه
. اين مرد بزرگ پنجاه سال امتحان تقوي سياسي وشرف و مردانگي را داده بود. نشده بود

شجاعت و شهامت او را در ديگري نديده بودند و مهمتر از همه از خصوصيات دكترمصدق 
 مانند سياستمداران قرن نوزدهم ايران فكر كند و جهاتي چند، از اين نوع تفكر كه بايد هنوز
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اين است كه هميشه يك دو قرن آينده را ]. كذا[كرد  االصول بايد به او تحميل مي را علي
. ترين جوانها بهتر در نظر دارد بيني، فردا را از مترقي انديشي و واقع بيند و در عين مĤل مي

و پيشوايي نهضت، آزادي انتخابات، از تهران و واليات به سراغ او رفتند و براي راهنمايي 
  . خواستند كه از كنج انزوا قدم بيرون گذارد مي

كه در مجلس چهاردهم قانون معروف به تحريم امتياز نفت  دكترمصدق به گناه آن
ري عناصر مه شمال را گذرانيده بود و آقاي كافتارادزه ناكام به مسكو برگشت، مورد بي

افراطي قرار گرفته و سيل تهمت و دشنام را در همان حدود كه هنگام ملّي شدن نفت 
اش گرفتند، به طرف او سرازير ساختند و در  بباد حمله) سابقاً سابق(موافقين كمپاني 

انتخابات دورة پانزدهم نيز چون شكايت خرابي و فساد انتخابات را هم بدربار برده بودند 
به همان مناسبت نه تنها .  طبيعي او را سوزانيدند و از انتخاب شدن محروم كردندطبعاً ارادة

از آن تاريخ دامن را از امور سياسي فرا كشيده بود بلكه غالباً اوقات خود را در احمدآباد 
اي به مجلس پانزدهم  گذرانيد و فقط موقع طرح مقاوله نامه نفت جنوب بود كه نامه مي

طور  به. به صدا درآورد و خون سياوش را در رگ ايرانيان بجوش آوردنوشت و زنگ خطر را 
اي از دوستان و هواخواهان خود دعوت كرد  خالصه در نتيجة مراجعاتي كه به او شد از عده

شكني بايد  مذاكرات و مشاوره بدين جا رسيد كه براي شكايت از قانون. كه چه بايد بكنيم
ساير پيشنهاداتي كه براي تحصن در . ا خواستار شدبه دربار رفت و اصالح اين وضعيت ر

كه  نقاط ديگر مثل حضرت عبدالعظيم يا صحن مطهر حضرت معصومه شده بود از نظر اين
تصميم گرفته شد كه . معاندين آن را به صورت دعوت به آشوب تلقي نكنند مسكوت ماند

اقدامات زياد .  را تقديم كنيماي قبالً نوشته شود و با متظلّمين به دربار برويم و آن عريضه
براي جلوگيري از استفاده از اين مشروعترين وسيله از ناحية مخالفين صورت گرفت اما 

طور خالصه عرض كنم دكترمصدق  به. شد تصميمي گرفته شده بود و ناگزير بايد اجراء مي
كنندگان  تو همراهانش به دربار رفته عريضه را دادند و سه چهار روز با منتخبين شكاي

بعد كه نتيجه عايد نشد گله خورده بيرون آمديم و همان عده كه گويا . متحصن شدند
را داده و مبارزة انتخاباتي ) جبهه ملّي( تشكيل 1328وقت بيست نفر بودند در اول آبان  آن

 جا داستان انتخابات اول و دوم تهران در اين. صورت يك مبارزة وطني و ملّي درآوردند را به
خواهم عرض كنم زيرا مطلب ممكن است طوالني شود  و قهرماني مردم پايتخت را نمي

و ديگري ] آرا رزم[دهم كه بر اثر رقابت بين دو تيمسار، يكي مقتول  قدر تذكر مي همين
، جبهة ملّي توانست در دومين انتخابات تهران تا حدي بعضي ]زاهدي[وزير امروز  نخست

سازان در امان نگاه دارد و هفت نفر از رفقاي ما بدين ترتيب  ندوقصندوقها را از دستبرد ص
در نيمه اول آن . به نمايندگي از پايتخت در يك مجلس يك دست و يكرنگ راه پيدا كردند

البته بعدها چند تن از ايشان به تعهدي . ها اقليت دورة شانزدهم را تشكيل دادند دوره اين
آل موكلين خود و  ار نماندند و ضربات مؤثري به ايدهكه در مقابل مردم داشتند وفاد

اولّين مشكلي كه مجلس شانزده با آن مواجه بوده تعيين و . چنين به نهضت ملّي زدند هم
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. برد بسر مي» تعليق«بود كه بالتكليف و در حال ] قرارداد الحاقي نفت[تكليف مقاوله نامه 
كه حريف هم براي تصويبش همان  يم چنانزد ها الف جان مي ما براي رد آن مقاوله نامه

  . فعاليت را داشت
كه ملّت موفق شد و ايادي حريف شكست خوردند، آن بود كه بنابه مثل  علّت اين

چيزي از آن داستانها كه . معروف شكار براي حفط جان خود ميدويد ولي تازي براي اربابش
. لي خودمان خارج نشده باشيمگويم تا از مطلب اص بدون اغراق جنبة قهرماني دارد نمي

كه  موقعي. منظور اين است كه جبهة ملّي سنگر اصلي آزاديخواهان در مبارزه با اجنبي بود
آراء با وضعي شبيه كودتا روي كارآمد و معلوم بود فشار براي تصويب قرارداد  دولت رزم

خاست كه چون مقاصد به مبارزه با او بر» اقليت جبهه ملّي«افزايش خواهد يافت با تمام قوا 
» جبهة ملّي«افتاد در مجلس و مطبوعات وابسته به  ديگر او نيز به تدريج از پرده بيرون مي

 آتش گرفته، پيشقدم و پيش باختر امروزشد و همين  هر روز بر شدت حمله افزوده مي
  . آهنگ آن حمالت بود

 حال مريض در آراء در زير خروارها خاك مدفون است و من به ولي امروز كه رزم
وقت  فرستم، زيرا كسي را كه ما آن ام، به روح دموكرات منشش درود مي گوشة زندان افتاده

خوانديم پيش اعمال اعقاب خود از طرفداران حريت و آزادي بايد محسوبش  ديكتاتور مي
به موازات مبارزاتي كه جبهة ملّي به رهبري خردمندانة جناب آقاي دكترمصدق در . داشت
البته قواي (كند  آراء حمايت مي طرف سعي داشت قوائي را كه از رزم  گرفته بود از يكپيش
طرف  طرف خود جلب نمايد، يا اقالً بي براي پيشرفت منظورو كوبيدن حريف، به) داخلي

نگهدارد و از طرف ديگر بعضي عدم رضايتهايي را كه از اقليت در دلهايي مانده است 
  . تسكين دهند

وزيري مصدق در مجلس   سپس به مشكالتي كه بر سر انتخاب نخستدكتر فاطمي
  : دهد كند و چنين ادامه مي پيش آمده اشاره مي

كه وقت دادگاه را  اتفاقات و حوادث آن اوقات زياد است كه من از ناچاري و براي اين
ه باالخر. كنم نگيرم مسائلي را كه بايد در چندين كتاب نوشت در يكي دو سطر خالصه مي

 نمايان شد كه مبداء و منشاء آن 16در حيني كه دولت سرگرم مبارزه بود، اقليتي در مجلس 
طور مسلّم ظهور آن اقليت ايجاد شكاف عميقي در وحدت  نيز مورد بحث نيست ولي به

وقتي دولت با تمام قوا از قبول قرار تأميني الهه خودداري كرد و خلع يد . داخلي كرد
نتيجه ماند، شكايت  ات دو هيأتي كه از لندن به تهران آمده بودند، بيصورت گرفت و مذاكر

شوراي امنيت جلو آمد و آقاي دكترمصدق تصميم گرفت با هيأتي شخصاً به امريكا برود و 
قول  به» شياد راهزن خائن و جاني«هيأت ما به نيويورك رفت و همين مرد . جوابگويي كند

وي هيأت نمايندگي ايران در تمام مدت رسيدگي آن دعوا ادعانامة دادستان، به نام سخنگ
هر روز در مقرّ سازمان ملّل متحد دويست تا سيصد نفر از خبرنگاران جرايد مهم دنيا را 

سرستونها و قسمتي از صفحات اول . كرد پذيرفت و از حقوق هموطنانش دفاع مي مي



  
     112                                                                        دكترحسين فاطمي 

كه روزنامة اخير ديلي نيوز  و نهرالد تريبوو نيويورك تايمز معروفترين جرايد جهان مثل 
. ها داشت كرد، اختصاص به اين مصاحبه تنها چهار تا پنج ميليون نسخه روزانه چاپ مي

  . خداي ايران و دعاي ملّت محروم خواست كه مصدق از شوراي امنيت پيروز بيرون آيد
ن رسد و به جواب آ وزير مي دكتر فاطمي به جريان تلگرافي از طرف شاه به نخست

  : اندازد اشاره نموده و سپس نظر به انتخابات دورة هفدهم مي
قصة انتخابات . وزير استعفا دادم من از تهران كانديدا بودم الجرم از معاونت نخست

اخذ آراء در تهران به پايان رسيد . جا محل گفتن آن نيست  نيز شنيدني است اما اين17دوره 
 26 اول اعتراضات تمام نشده بود كه روز جمعه هنوز هفته. هم خاتمه يافت و قرائت آن

كه در مزار يكي از شهداي مطبوعات،   بعدازظهر در حالي5 و 4 بين ساعت 1330بهمن 
مرحوم محمد مسعود مشغول سخنراني بودم، هدف گلوله قرار گرفتم كه محل اصابت، يكي 

دانم كه محرّكين  يل نميطور تفص هنوز هم به. متر از قلب من بيشتر فاصله نداشت دو سانتي
ولي مردم ايران شنيدند كه ساعت . ها بودند داخلي و خارجي آن جوانك سفيه غير بالغ كي

وقت براي او  هفت و ربع آن روز راديو لندن در پايان بخش، تفصيل اين خبري كه در آن
تول چون اند اما از حال مق كم ارزش نبود، گفت كه قاتل را مأمورين انتظامي دستگير كرده

               2.خبر دقيقي نداشت در آن ساعت حرفي نزد
  

  
  

  
 : ها  يادداشت

 انتقال زندانيان از ساختمان عظيم شهرباني كه فرمانداري نظامي نيز در آن مستقر بود به 1
جا بود كه  هميشه از آن. شد زندانهاي نظامي از خروجي حياط شهرباني كه در شرق بنا بود انجام مي

كردند اما در مورد دكترفاطمي بنابر  نيان را با اتومبيل سر پوشيده به زندان نظامي منتقل ميزندا
مخ كه  شعبان بي. خارجه، خارج كردند روي وزارت توطئة قبلي، او را از ورودي اصلي شهرباني، روبه

ت بند به هايش در آن مكان آماده شده بود، به محض خروج دكترفاطمي كه دس قبالً همراه با نوچه
خانم  سلطنت» !بكشيدش ـ بكشيدش«فرياد زد . ها فرمان حمله داد دست داشت، به چاقوكش

جا حاضر بود ـ خود را بر روي  فاطمي، خواهر دكترفاطمي ـ كه با شنيدن خبر دستگيري برادر در آن
م به خارجه و مرد كه كارمندان وزارت برادر انداخت و سپر آخرين ضربات مهلك چاقو شد تا اين

نامه و مبارزات سياسي  زندگي«: نگاه كنيد به كتاب دكتر نصراهللا شيفته... كمك ايشان رسيدند
  .376ـ375، ص 1364، انتشارات حقيقت، تهران »دكترحسين فاطمي

متأسفانه اليحة فوق كه پس از انقالب بهمن در اختيار خانواده فاطمي قرار گرفته است در همين  2
 ذكر شده اطالعي 9 از سرنوشت بقيه مطلب همانطور كه در يادداشت صفحه كند جا خاتمه پيدا مي
     .در دست نيست

  




