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دكتر حس��ين فاطمي در عاش��وراي س��ال  1340هـ  .ق در خانوادهاي مذهبي در شهر نائين به دنيا آمد.
وي پس از فراگيري تحصيالت قديمه نزد والدينش و كس��ب درجهي تحصيلي ديپلم در اصفهان اقدام به
انتشار مقاله در روزنامهي باختر نمود كه صاحب امتياز آن برادرش نصراهلل سينا پور فاطمي بود .سپس براي
فراگيري فن روزنامهنگاري به فرانسه رفت كه مدرك ديپلم اين فن را از آنجا اخذ كرد آنگاه به تهران آمده
در روزنامهي س��تاره با مديريت احمد ملكي به فعاليت پرداخت .سپس امتياز روزنامهي باختر را به نام باختر
امروز به نام خود ثبت و آن را در تهران منتشر نمود كه وسيلهاي براي انتشار افكار جبههي آزادي و مبارزه
1
با سانسور اختناق شد.
با پيروزي جبههي ملي و نخس��توزيري دكتر مصدق در س��ال  1328وي به معاونت پارلماني و سياسي
دولت وي گماشته شد 8 .ماه در اين منصب بود ،كه در بهمن ماه  1330در حين سخنراني در مراسم سالگرد
ش��هادت محمد مس��عود بر مزار وي مورد اثابت گلولهي مهدي عبد خدائي نوجوان  14ساله قرار گرفت و از
ناحيهي شكم به سختي مجروح شد.
در انتخابات دورهي هفتم مجلس ش��وراي ملي به نمايندگي از طرف مردم تهران گماش��ته شد ولي تا 8
ماه بعد وي به علت درمان از فعاليت براي دفاع از آزادي ملت ايران دور بود .در سال  1331پارلمان را رها
نمود و به وزارت خارجهي دولت مصدق گماش��ته ش��د كه در ضمن سخنگوي دولت وي نيز شد .از جملهي
اقدامات وي در اين منصب بس��تن س��فارت انگليس و گسترش روابط با كشورهاي اسالمي بود .در كودتاي
نافرجام س��لطنت در  25مرداد  1232وي مورد ضرب و ش��تم قرار گرفت ،ولي پس از شكست كودتا و فرار
شاه وي به سخنراني بر ضد سلطنت و محو نمودن نمادهاي رژيم شاهنشاهي پرداخت .اين عمل عاملي شد
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دس��تگيري وي و سپس اعدامش در پي كودتاي انگليسي ـ آمريكايي  28مرداد  1332بانو سلطنت فاطمي
در باب دستگيري برادرش چنين ميگويد:
در روز  22اس��فند س��ال  32در برابر مأموران فرمانداري نظامي عدهاي چاقوكش برادرم را مجروح و 14
ضربهي چاقو به او زدند بر اثر ش��دت خونريزي به بيمارس��تان شمارهي  1ارتش منتقل شد و بر اثر ضربات
وارده كه مزيد بر كس��الت عمومي وي ناش��ي از اصابت گلوله  1شده بود ،سه ماه خون استفراغ ميكرد و با
2
تزريق زنده بود.
س��پس در طي ش��ش تلگراف و يك نام��ه در تاريخه��اي (،1333/4/16 1333/4/10 – 1333/3/23
 1333/6/6 ،1333/4/20و باالخره در تاريخ  )1333/7/7بياني س��ريالي از وضعيت برادرش ،از زمان انتقال
وي از بيمارستان ارتش تا روز محاكمه او ،بيان سازد.
1333/3/23
ش��ب  1333/3/23برادرم را در حالت تب و اغما از بيمارستان شمارهي  1ارتش به دستور تيمسار سپهبد
زاهدي 3به زندان لشكر  2زرهي منتقل نمودند (بدون درخواست نظر پزشكان معالج او ،نظير پرفسور عدل).
اين در حالي اس��ت كه در طي س��ه ماه از راه تزريق غذا زنده ماند ه اس��ت و حركت براي او خطر دارد و با
اين عمل زمينه براي مرگ وي فراهم ميشود .جناب آقاي خلعتبري ،به وي  14ضربهي چاقو وارد شده و
س��ه ماه خون اس��تفراغ مينمايد و اينجانب به نام طفل  18ماههي او و به نام خواهر رنج ديدهاش از جناب
عالي كه رئيس كميسيون عرايض مجلس هستيد ،تقاضا دارم موضوع را رسيدگي نماييد و چنانكه عمل آنها
برخالف قانون است مرتكبين را تعقيب كنيد.
تلگراف مورخ 1333/4/10
وي از خلعتبري رئيس كميس��يون عرايض مجلس ش��وراي ملي و سردار فاخر حكمت رئيس مجلس به
علت حمايت از برادرش و بيان دستوراتي در دفاع شرافتمندانه از يك زنداني بيمار سپاسگذاري نموده است.
به اين ش��كل كه از س��وي مجلس شوراي ملي مقرر شد كه چند پزشك مورد اعتماد بويژه پزشك قانوني و
رياس��ت كل بهداري ارتش بيمار را معاينه نمايند و وخامت حال وي را معين نمايند .پس از اجراي اين امر
روز پنجش��نبه در جلس��هي علني (مجلس شوراي ملي) گزارش پزش��كان قرائت شد و بيماري برادرم مسلم
و محرز ش��د .گواهي شد چنين بيماري كه س��ابقهي  2سال كسالت و چهار عمل جراحي دارد و اكنون هم
محتاج عمل است ،بايد به بيمارستان برگردانده شود پس از  10روز زنداني شدن در زندان لشكر زرهي
تلگرافي ديگر در همان تاريخ ()1333/4/10
در اين تلگراف وي از رفتار تيمس��ار دادس��تان نس��بت به برادرش به وزير جنگ 4شكايت مينمايد؛ زيرا
دادستان در گفتگوي با خبرنگاران كه به بيمارستان آمده بودند ،در بيان حال مجروح گفته بود ،طبق اظهار
پزش��كان ارتش حالت مزاجي فاطمي حتي از حال خود ايش��ان هم بهتر اس��ت .و مجروح تظاهر به بيماري
مينمايد .اين در حالي است كه بر طبق گزارشات پرستارش به وي سرم تزريق ميشود؛ زيرا كه معده وي
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تلگراف پنجم مورخ 1333/4/20
در اين تلگراف وي دكتر سعيد حكمت نمايندهي مجلس را موتمنالملك ،مشيرالدوله ،مستوفي الممالك
دانسته كه نقش حفاظت از حقوق انساني مردم و حمايت قانوني ملت را بر عهده گرفته و به وي بيان ميدارد
كه برادرم را برخالف اصول انساني و قانوني با كمال قساوت و بيتوجه به امريهي صادره از طرف آن جناب
براي حمايت و حفظ يك بيمار زنداني كه براساس گزارش پزشك قانوني انجام گرفته بود مجدداً به زندان
بردهاند و صريح ًا عرض ميكنم كه حكومت پهلوي ،و سپهبد زاهدي ميخواهند اين متهم سياسي را از بين
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توانايي قبول غذا را ندارد و روزانه خون استفراغ ميكند .پزشك قانوني طي گزارش رسمي خود به مجلس
شوراي ملي صراحت ًا مينويسد .براي تشخيص قطعي بيماري بايد آزمايشهاي الزم به عمل آيد يعني هنوز
بيماري مهلك وي در اثر عدم آزمايش��هاي ضروري تش��خيص داده نشده است حتي بنا بر گفتهي تيمسار
دادس��تان روزانه دو هزار ريال مخارج دارويي فاطمي اس��ت .پس معلوم ميشود كه وضع وي آنچنان وخيم
است كه روزانه مبلغ زيادي صرف مداواي وي ميشود.
در اي��ن تلگراف ،بانو س��لطنت تقاضاي اجازهي اعزام برادرش به خارج را مينمايد؛ زيرا  8پزش��ك غير
نظامي و  6پزش��ك نظامي در مش��اورهي طبي خود عمل جراحي را برايش ضروري دانس��ته و به صراحت
از تش��خيص بيماري او اظهار عجز ميكنند و بيان داش��تهاند در ايران وسايل الزم براي بهبودي وي وجود
ندارد.
تلگراف چهارم مورخة 1333/4/16
ب��رادرم را ب��ه خارج اعزام ننمودهاند ،در داخل نيز به علت عدم وجود امكانات كافي به جاي عمل جراحي
فوري وي ،ترجيح دادهاند كه عمل جراحي در ناحيهي پهلوي وي را پس از تقويت بيمار الزامي دانس��تهاند.
اين در حالي اس��ت كه  4روز پس از گزارش رس��مي مجلس ش��وراي ملي در باب صحت بيماري و لزوم
عمل جراحي وي دوباره به دس��تور شخص نخستوزير (تيمسار سپهبد زاهدي ) و به استناد گواهي تيمسار
آبادي كه  15روز بيمار را نديده و تيمس��ار خوشنويس��ان كه اساس ًا طبيب معالج او نبوده است ،دكتر فاطمي
را در حال مرض و تب به زندان عودت س��پس نخس��ت وزير را مورد خطاب قرار داده و استدعا مينمايد كه
موافقت نمايد پزش��كان غيرنظامي و نظامي كه در مش��اورهي او شركت كردهاند از جملهي (پروفسور عدل،
دكت��ر هنجن ،دكتر وكيلي ،دكتر عزيزي ،دكتر لقمانالملك ،دكتر مصدق ،دكتر حكمت ،دكتر اعل م الملك،
دكتر نجفزاده ،دكتر مقبل ،دكتر ميرسپاسي) دوباره جلسهي مشاورهاي در مورد بيماري وي تشكيل دهند،
زيرا كه سزاوار نيست به چنين مريضي كه حتي يك گرم خون خودش در رگهايش نيست 5 ،بار به او خون
تزريق كردهاند ،بيش از اين ظلم و فشاريكه جنبهي انتقامجويي به خود گرفته است ،وارد بياوريد .استرحام ًا
براي نجات برادر بيمارم استدعا ميكنم تحت هر نوع شرايطي كه صالح بدانيد ،هر نوع تضمين قانوني كه
بخواهيد اجازه داده شود براي معالجه و عمل جراحي به آلمان اعزام گردد .حتي دربارهي مسافرت او نيز هر
گونه تضميني بگيريد و هر تضميني بخواهيد داده خواهد شد.
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ببرند .افرادي كه ذرهاي به قانون احترام نميگزارند و ميخواهند با اعمال خالف انس��اني كه نسبت به يك
بيمار مشرف به موت انجام ميگيرد ،مرا واردار كرده به نام شرافت و انسانيت از شما استرحام ًا استدعا كنم،
حمايت قانوني خود را از اين بيمار عليل دريغ نفرماييد؛ زيرا نس��لهاي آينده در برابر اين ش��جاعت اخالقي
و ش��رافت ذاتي شما س��ر تعظيم فرو خواهند آورد و نام شما هميشه به نيكي در حمايت قانون و مظلوم ياد
خواهد شد.
تلگراف ششم مورخهي 1333/6/6
در اين تلگراف سردار فاخر حكمت و ارسالن خلعتبري را مورد خطاب قرار داده است كه قبل از تعطيلي
تابس��تاني مجلس ،تلگرافهاي متعددي معروض داشتهام كه متأسفانه تاكنون كوچكترين اقدامي دربارهي
وضع برادرم به دست نيامده است .اكنون نزديك سه ماه است هيچ اطالعي از برادرم ندارم و با وجودي كه
دادس��تان ارتش تقاضاي اعدام او را نموده اس��ت ،برخالف تمام اصول بشري و قانوني از يك بيمار مشرف
به موت در زندان بازجويي نموده و اكنون هم او را از مالقات محروم داشته است در حالي كه پس از پايان
بازپرسي هيچگونه علتي وجود ندارد كه يك بيمار زنداني را اينطور تحت فشار قرار دهند ،مگر اينكه برادرم
اساس ًا وجود خارجي نداشته باشد .يا اينكه بخواهند بدين وسيله او را از بين ببرند چون به هيچ وجه به عرايضم
رسيدگي نميشود و فشار و ظلم را در حق خانوادهام از حد گذرانده جنبهي انتقامجويي و غرضورزي بدان
دادهاند .بدين وسيله اعالم ميكنم كه در برابر مجلس شوراي ملي خود را در آتش ميسوزانم تا دنيايي كه
با چشم باز به اعمال ما مينگرد .بفهمد من در اثر عدم توجه به عرايضم و بيعدالتي به آغوش مرگ سياه
پناه بردهام و تقاضاي رسيدگي به پروندهي برادرم را نمودهام؛ زيرا از متهمي كه تقاضاي اعدام او شده حتي
حق دفاع را س��لب و از تمام حقوق بش��ري ،مالقات و تهيه پاس��خ به ادعا نامه دادستان محروم نمودهاند .يا
الاقل يك نفر از مجلس را بفرس��تيد تا ببينيد كه آيا وي زنده اس��ت يا نه و اگر هس��ت در چه حالت است و
چرا اين طور كينهتوزي و فشار بيحد به يك متهم بيمار زنداني وارد ميآورند.
نامهي مورخهي 1333/7/7
رياست محترم مجلس شوراي ملي
محترم ًا پيرو شكايات قبل ،امروز برادرم دكتر حسين فاطمي را با برانكارد در حال بيهوشي و استفراغ به
دادگاه ساختگي بردهاند .از نظر اطالع به عرض عالي ميرسانم كه نظير اين وضعيت هيچگاه در هيچ كجا
ديده نشده و نخواهد شد و از نظر قضايي شايد يكي از ننگين صحنههاي تاريخي باشد كه براي محكوميت
و خفهكردن افكار و دفاع يك متهم بيمار تش��كيل ميدهند بيموقع نيس��ت به عرض عالي برساند متهمي
ك��ه در دادگاه حاض��ر ميكنند هنوز حق مالقات با خانوادهي خ��ود را ندارد و تعجب خواهيد فرمود كه تمام
اين مشكالت را به مناسبت توسل اين جانب به مجلس شوراي ملي ايجاد ميكنند .اميدوارم آن نمايندهي
محترم و س��اير نمايندگان مجلس آنچه بر خود نميپس��ندند ،بر ديگران نپسندند كه زندگاني امروز در گذر
اس��ت ،ولي تاريخ آينده بدون اغراض نس��بت به امروز قضاوت خواهد كرد و س��كوت ش��ما را حمل بر گناه
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تلقي خواهد نمود.

با تقديم صميمانهترين احترامات
سلطنت فاطمي
در پاي��ان بايد اس��نادي را معرفي نماييم كه در آنها دو مرتبه حك��م انتقال دكتر فاطمي به زندان وجود
دارد يكي قبل از حكم مجلس شوراي اسالمي مبني بر استرداد وي به بيمارستان و ديگري حكمي پس از
صدور حكم مجلس كه طي آن دكتر را به طور قطع و بيبازگشت به زندان منتقل مينمايند (و سرانجام در
مورخه روز دوش��نبه  ،1333/7/7ساعت  11:30دقيقه در دادگاهي نظامي ميبرند و در يك دادگاه ساختگي
به رياس��ت تيمسار س��رتيپ قطبي و دادس��تاني س��رهنگ دكتر فخر مدرس و كارمندي سرهنگ شيباني،
«گلشني»« ،تفقدي» ،به اعدام محكوم ميشود و در صحرگاه  19آبان  1333با پيكري تبدار و بيمار بدنش
آماج گلولههاي دژخيمان استبداد قرار ميگيرد). 3
توضيحات:

پينوشتها:

 .1هوشنگ مهدوي ،عبدالرضا :سرنوشت ياران دكتر مصدق ،تهران  ،1383صص .177-167
 .2حاج قربانعلي ،ابوالفضل ،چهرهي دكتر حس��ين فاطمي ،ناش��ر خود مؤلف ،تهران  ،1370صص -55
.73
 .3ش��يفته ،نصراهلل :زندگي نامه و مبارزات سياس��ي دكتر فاطمي؛ ناشر آفتاب حقيقت تهران  ،1364صص
.405-375
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 .1وي در هنگام س��خنراني بر مزار محمد مسعود روزنامهنگار هم دورهي خود مورد اصابت گلولهي عبد
خدايي قرار گرفت .گفته شده كه وي از سوي جمعيت فدائيان اسالم و به دستور عبدالحسين واحدي نفر
دوم اين جمعيت پس از نواب صفوي مامور سوء قصد به جان فاطمي بوده است.
 .2در مورد تلگرافهاي بانو س��لطنت فاطمي ميتوان به اس��ناد موجود در كتابخانهي ش��مارهي  2مجلس
شوراي اسالمي رجوع كرد.
 .3مليت و دين دو ركن مهم در زندگي حسين فاطمي است كه در بررسي زندگي او بايد به آن توجه كرد
ملتپرس��تي وي را بايد در مبارزه با اس��تعمار پير مشاهده نمود و دين و سياست ديني وي را در گسترش
روابط ديپلماتيك با كشورهاي اسالمي در دورهي وزارت خارجهي وي.
 .4از جريانهاي كه مورد انتقاد فاطمي قرار داش��ت عالوه بر س��لطنت و رژيم پهلوي ،حزب توده بود كه
آنها را مطيع و گسترش دهندهي نفوذ سوسياليسم شوروي ميدانست.
 .5براي كس��ب اصالح از خطمش��ي فكري حس��ين فاطمي بايد از مقاالت وي در روزنامههاي رد باختر
امروز« ،باختر»« ،ستاره» بهره برد.
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