
 ای آفزیذٌار پان                                                   پایٙذٜ ایزاٖ

 تزا پزستص ٔی وٙٓ ٚ اس تٛ یاری ٔی جٛیٓ                                                              

 گرامی باد یاد دکتر حسیه فاطمی

 ، ٘طذصاحثاٖ دیٟیٓدر تیٓ ٘طذ س        ٞزٌش دَ ٔا س خصٓ در تیٓ ٘طذ                  

 ، ٘طذتسّیٓ ٕ٘ٛد جاٖ ٚ تسّیٓ           وٝ پیص دضٕٗ             ای جاٖ فذای آٖ

 هم میهىان

ٚ ٚسیز  (تاختز أزٚس)، سزدتیز ضجاع ٚ آٌاٜ رٚس٘أٝ دکتر حسیه فاطمی٘ٛسدٞٓ آتاٖ ضصت ٚ سٛٔیٗ ساٍِزد ضٟادت 

ی اخیز  ٞای سیاسی یه صذ ساِٝ اس ٘ادر ضخصیتتٛاٖ اٚ را  وٝ تٝ راستی ٔی «ٔصذقٔحٕذ »خارجٝ دِٚت ّٔی دوتز 

وطٛر اس ٕٞاٖ آؿاس ی حاوٓ تز  ی ٚ اضزاف اٚ تز ٔاٞیت ٘ظاْ سّطٝایزاٖ دا٘ست وٝ تٝ ٌٛاٜ تاریخ ٚ ضزح اسٙاد ٚ آٌاٞ

 ٟ٘اد. ستثذاد ٚ استؼٕار(ای اصّی درد ) اٍ٘طت تز ٘مطٝ

 :یسذ٘ٛ ز أزٚس ٔیدر تخطی اس سزٔماِٝ رٚس٘أٝ تاخت فاطمیدوتز 

 ، آزادیخدا، ایران

تٛاٖ  ، تا خفت ٚ خٛاری ٔیضٛد تا رٚی سیاٜ رفت؟ ٔاییٓ ٚ آیٙذٌاٖ ٘شد پذراٖ ، ٔیزٜ تایذ تزٚیٓ تٝ تاالخ"

 "وٛضیٓ... رٚیٓ ِٚی ٔزدا٘ٝ ٔی وٙیٓ ٚ تا ِثٝ پزتٍاٜ ٔی ، فذاواری ٔی... در ا٘جاْ ٚظیفٝ ٘ٝ در ٌٛر خفت؟

 : ٘ٛضت زودگییا  یا مرگتا ػٙٛاٖ  ٚ در سزٔماِٝ دیٍزی

... حیف  ی فخز د٘یا تٛدی تخار را اس دست تٛ ٌزفت. تٛ ٔایٝ، اف! تیذار ضٛ! ایٗ خٛاب طٛال٘یایزاٖ تزخیش"

 "وٝ ٔٙمزض ضٛد.

 هم میهىان

ی فزس٘ذا٘ص اس ٌش٘ذ رٚیذادٞا ٚ  اػتثار خٛد را تا تالش ٚ ٔثارسٜ ّٔتی دارای ارسش است وٝ ٞٛیت ٚ ،اس دیذٌاٜ تاریخ

ٞای تشرٌی  ضخصیت ،ی ٔؼاصز ، تٝ ٚیژٜ در سذٜٔیٟٗ ٔا در دراسای تاریخ ٍ٘اٞثا٘ی ٚ ٔصٖٛ تذارد. ،اٍ٘اٖ آسٔٙذٔطأغ تیٍ

جای ٝ ت ،آثار فٙا ٘اپذیزی اس خٛد ،را در دأاٖ پز ٟٔز خٛد پزٚرا٘ذ تا پیطاپیص ّٔت در ٘ثزد تا دضٕٙاٖ درٚ٘ی ٚ تیزٚ٘ی

 ٞای پز تالطٓ ٕٞت ٚاالی ایٗ راد ٔزداٖ سثة ضذ در ساَ ٔاٖ تز جای تٕا٘ذ. الَ ٚ تٕأیت ٔیٟٗتٍذارد تا استم

ؿارتٍزاٖ ٘تٛا٘ٙذ تٝ ٘اتٛدی ٔثارسات ّٔی  ،ٔزداد 22، آٔزیىایی ٚ رٚسی دٞٝ سی ٚ تؼذ اس وٛدتای اٍّ٘یسی

 جأٝ ػُٕ تپٛضا٘ٙذ. ،وٝ أیذ ٚ آرسٚی ٟ٘ایی آ٘اٖ تٛد



، تٝ طٛری وٝ ، تزای ٔزدْ لّٓ سد ٚاپسیٗ ِحظٝ س٘ذٌیٍ٘ارا٘ی است وٝ تا  تزیٗ رٚس٘أٝ یىی اس ضجاع دکتر حسیه فاطمی

وسی است وٝ ٘یٓ لزٖ  ،دوتز ٔصذق پیطٛای تشري ّٔی ایزاٖ"، ٘ٛضت: اش در تاختز أزٚس در ٘خستیٗ سزٔماِٝ

 ".ٔثارسٜ وزدٜ است ،در راٜ ٔٙافغ ٔزدْ ٔحزْٚ ایٗ ّٕٔىت ،تٕاْ

 ،تٗ دیٍز اس یارا٘ص در ٔجّس 5ٚ  فاطمیاٚ دوتز ٕ٘ایٙذٜ ٘خست تٟزاٖ ضذ ٚ پس اس  مصدقدر ٔجّس ضا٘شدٞٓ دوتز 

تٝ  ،در پیطٟٙادی تزای ّٔی وزدٖ ٘فت فاطمیدوتز  در وٙار ٞٓ تٝ پیىار ضذ استثذاد ٚ ضذ استؼٕاری خٛد ادأٝ داد٘ذ.

خصٛصا وٝ دِٚت اٍّ٘یس ٔاِه تیطتزیٗ  ،استیفای حك ّٔت واری است تسیار دضٛار"ٌفت:  مصدقدوتز 

ایٗ  ".تز٘ذ استفادٜ ٔی ،ٔثّؾ ٍٞٙفتی اس ضزوت ٞز ساَ ،ٔذػٙٛاٖ ٔاِیات تز درآسٟاْ ضزوت است ٚ تٝ 

تا  ،در ٚسارت خارجٝ پیىاری را وٝ ػّیٝ اٍّ٘ستاٖ آؿاس وزدٜ تٛد .لزار ٌزفت مصدقپیطٟٙاد ٔٛرد ٔٛافمت دوتز 

الَ ایزاٖ رٚس تستٗ سفارت اٍّ٘یس را وٝ یىٓ تٟٕٗ ٔاٜ تٛد رٚس استملطغ ٔٙافغ ٚ خّغ یذ تٝ پیص تزد ٚ 

 ضٙاخت.

 «تیٕٛر تختیار»ضٛد.  در ٔخفیٍاٞص تاسداضت ٔی 1332ٔاٜ اسفٙذ  11ٔزداد در  22ٔاٜ پس اس وٛدتای  7فاطمی دوتز 

، ٝ دست اٚتاش وطیذ٘ذ٘مطٝ اس تیٗ تزدٖ اٚ را ت ،تا یه تٛافك «ػّی ٔمذْ»فزٔا٘ذار ٘ظأی ٚ رییس ضٟزتا٘ی سپٟثذ 

حسیه خٛاٞز ضجاع ٚ فذاوار دوتز  ضٛ٘ذ. ی تٝ جّٛی ضٟزتا٘ی فزا خٛا٘ذٜ ٔیا ای اس اٚتاضاٖ حزفٝ ٚ ػذٜ «شعبان جعفری»

، ، تزادرش را دست تٙذ سدٜ جّٛی پّىاٖ ضٟزتا٘یرسا٘ذ خٛد را تٝ جّٛی ضٟزتا٘ی ٔی ،«سلطىت فاطمی»خا٘ٓ  ،فاطمی

تٝ ضزب چالٛ ٚ چٕاق  ".تىطیذش. تىطیذش"ٌٛیذ:  ٞایص ٔی ضؼثاٖ جؼفزی تٝ ٘ٛچٝتیٙذ وٝ  ایستادٜ ٔی

ا٘ذاسد ٚ اس  ادرش ٔیا تز رٚی تز، خٛد رخٛاٞز اس جاٖ ٌذضتٝدر ٘ثزد. ٝ وٝ جاٖ سآِ ت وٙٙذ اٚ را ٔضزٚب ٔی

 :یٗ تا٘ٛی ضجاع وٝفزیادٞای اضٛد.  ٚارد ٔی فاطمیضزتٝ تٝ دوتز  1ضزتٝ تٝ خٛاٞز ٚ  10 ،استثذاد «مراحم»

، تذ٘ص تة وٝ در حزارتدر حاِی را فاطمی دوتز سزا٘جاْ  ".ٔزدْ تزادرْ را وطتٙذ. ٔزدْ فاطٕی را وطتٙذ"

وٝ اٚ را تزای دادٌاٜ ٞٓ تا  طٛریٝ ت ،ٌیزد پی لزار ٔیٞای پی در  ، تحت تاسجٛییتٛد 5/7سٛخت ٚ فطار خٛ٘ص  ٔی

اهلل  تٝ آیت تز رٚی پاوت سیٍار وٝ ٘ٛضتٝ ای در س٘ذاٖ در دست فاطمیدوتز آٚر٘ذ.  داخُ ساِٗ ٔی ،تزا٘ىارد

ٜ اْ ٘یش در را ٞای آخز س٘ذٌی رسٚ دارْ وٝ ٘فس... آ"، ٘ٛضت: وٝ اٚ ٞٓ در س٘ذاٖ تٛد «رضا س٘جا٘یسیذ»

، تز فزض وٝ ٝ تز وٙسزسیْٛ ٚ حأیاٖ اٚ تش٘یٓ، تٝ ٞز حاَ داؽ تاطّٟ٘ضت ٚ سؼادت ٕٞٛطٙا٘ٓ صزف ضٛد

ٞا تالی خٛاٞذ ٔا٘ذ تا  ، تزسذ ٚ صذای ٔا را خفٝ وٙٙذ، در تاریخ ٚ در پزٚ٘ذٍٜ٘ذار٘ذ تٝ اطالع ٞٓ ٔیٟٙاٖ

سزا٘جاْ تأذاد  ".ادأٝ دٞٙذٜ ایٗ راٜ تاضٙذ ،ی ضزافتٕٙذا٘ٝ ٚ ٘یُ تٝ آسادی٘سُ آیٙذٜ تزای سیست

حىٓ اػذاْ  ،دادستاٖ ارتص «آسٔٛدٜ»تیٕٛر تختیار ٚ  ،ساػت چٟار ٚ ٞفت دلیمٝدر  1333چٟارضٙثٝ ٘ٛسدٞٓ آتاٖ 

 "..یذ تفزٔاییذ.اٌز ٚصیتی دار": ، ٌفتٌزفتٝ تٛد «آیطٕٗ»ٝ درستی ِمة را تٝ اٚ اتالؽ وزد٘ذ. آسٔٛدٜ وٝ ت فاطمیدوتز 

ٖ آ ،، ٔزي حك است ٚ ٔٗ اس ٔزي اتایی ٘ذارْآری آلای آسٔٛدٜ"وزد ٚ ٌفت: سخٙاٖ اٚ را لطغ  فاطمیدوتز 



ایزاٖ اس ٔزي ٔٗ ػثزتی ٌزفتٝ ٚ تا خٖٛ اس  أٖیزْ وٝ ٘سُ جٛا٘ ٞٓ چٙیٗ ٔزي پزافتخاری ٚ ٔٗ ٔی

، ٔٗ درٞای سفارت اٍّ٘ستاٖ ٕایٙذدفاع وزدٜ ٚ ٍ٘ذار٘ذ جاسٛساٖ تیٍا٘ٝ تز ایٗ وطٛر حىٛٔت ٘ اٖض ٚطٗ

آسٔٛدٜ اس اٚ  ".اٍّ٘ستاٖ سفارت السْ ٘ذارد ،وٙٙذ حىٛٔت ٔی وٝ تا ػٛأُ تیٍا٘ٝ ؿافُ اس ایٗ ،را تستٓ

، ٔاللات تا دوتز دیذٖ خا٘ٛادٜ ،ٞای ٔٗ خٛاستٝ": ٌٛیذ ٔی فاطمی "ذ.یتٍٛی ،ای داریذ اٌز خٛاستٝ" :خٛاٞذ ٔی

تز  )مصدق(ٞٙٛس ٞٓ دست اس ایٗ ٔزد " :ٌٛیذ آسٔٛدٜ ٞٓ ٔی ".صحثتی تا افسزاٖ است ٚ مصدق

ب ٘اس ٚ ، ٔزي در رختخٛاآسٔٛدٜ، ٔزي تز دٚ لسٓ استآلای "، ٌفت: در تزاتز جٛخٝ اػذاْفاطمی دوتز " داری؟ ٕ٘ی

چٙاٖ  ٞٓ ،ضْٛ... أیذٚارْ سزتاساٖ ٟ٘ضت ، ضٟیذ ٔی، خذای را ضىز وٝ در راٜ ٔثارسٜ تا فسادٔزي در راٜ ضزف ٚ افتخار

 ،ضاٖ دادٜ تٛد٘ذ اس اسّحٝ چٟار ٔأٛر ایزا٘ی وٝ اسّحٝ تیٍاٍ٘اٖ تٝ دست ٞطت ٌِّٛٝ ".ادأٝ دٞٙذٔثارسٜ را 

ٔشار سزدار تشري ٟ٘ضت ّٔی ایزاٖ تز  جاٖ تاخت. فاطمیآخزیٗ والٔص ٚ  «مصدقس٘ذٜ تاد »... ٚ  ضّیه ضذ

خٛاٞز فذاوارش ٘یش در وٙار ٔشار  لزار دارد ٚ ٔشار ،تٟزاٖ «اتٗ تاتٛیٝ»در  ،طثك خٛاست اٚ در جٛار ٔشار ضٟیذاٖ سی تیز

 ایٗ ضؼز ٘ٛضتٝ ضذٜ است: ،اٚست. تز سًٙ ٔشار ایٗ ٔیٟٗ پزست ٘أذار

 تز سز تزتت ٔا چٖٛ ٌذری ٕٞت خٛاٜ

 وٝ سیارتٍٝ ر٘ذاٖ جٟاٖ خٛاٞذ تٛد

أی ، پیٚ سایز ضٟیذاٖ «داریًش ي پرياوه فريهر»، حسیه فاطمیتز ایٗ تاٚر است؛ خٖٛ پان دوتز حسب ملت ایران 

ٚ رٞایی ّٔت اس فساد ٚ تا٘ذ است تزای ّٔت ایزاٖ ٚ ٘سُ أزٚس وٝ در تزاتز استثذاد تایستٙذ ٚ تزای حفظ استمالَ وطٛر 

ٖ تٝ آسادی ٚ استمزار حىٛٔت ، سیاسی ٚ التصادی تٝ ٕٞثستٍی ّٔی رٚی آٚردٜ ٚ تا رسیذٞای فزٍٞٙی ، ٘أزادیتاسی

 تٝ تالش خٛد ادأٝ دٞٙذ. ،ساالر ٔزدْ

 شُید راٌ آزادی ي استقالل ،د بٍ دکتر سید حسیه فاطمیدري

 آزادی زوداوی سیاسی ي مدوی خًاست ملی است

 ساالری ، پایىدان مردمبرقرار باد َمبستگی ملی

 

 حسب ملت ایران                                                                                                                                        

 خٛرضیذی 1312آتاٖ ٔاٜ  11 -تٟزاٖ

 


