ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮم ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮان از ﻣﺮگ ﻣﻦ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧوزدھم آﺑﺎﻧﻣﺎه ﯾﺎد آور روزﯾﺳت ﮐﮫ دژﺧﯾﻣﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﮐودﺗﺎی ﻧﻧﮕﯾن وﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ی 28
ﻣرداد ، 1332دﮐﺗرﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ دوﻟت ﻣﻠﯽ دﮐﺗر ﻣﺣﻣد ﻣﺻدق را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺗﯾر ﻟﺷﮕر دو
زرھﯽ ﺑرده و ﺑﮫ دﺳت ﺟوﺧﮫ ﺗﯾرﺑﺎران ﺳﭘردﻧد  .در ﺳﺣرﮔﺎه روز  19آﺑﺎن  33او را ﮐﮫ ﺑدﻧش ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺟراﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺿرﺑﺎت ﭼﺎﻗوی اراذل ﻣزدور ﺣﮑوﻣت در روز ﺑﺎزداﺷت ﺷدن  ،در ﺗب ﻣﯾﺳوﺧت ﺑﺎ
ﺑراﻧﮑﺎرد ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺗﯾر آورده وﺑﮫ ﭼوﺑﮫ اﻋدام ﺑﺳﺗﻧد و ﻣرﺗﮑب ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻧﺧواھد ﮔردﯾد  .و اﻣروز ﮐﮫ  64ﺳﺎل از آن اﻗدام ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎر و  65ﺳﺎل از آن ﮐودﺗﺎی
ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ ﻣﯾﮕذرد ﮐﯾﺳت ﮐﮫ ﻧداﻧد وﻧﻔﮭﻣد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺻﺎﺋب و ﮔرﻓﺗﺎری ھﺎ و ﻧﺎ ھﺟﺎری ھﺎی اﻣروز اﯾن
ﮐﺷور ﻧﯾز رﯾﺷﮫ در آن ﮐودﺗﺎی ﺷوم دارد .
دﮐﺗر ﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ ﺳردﺑﯾر روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﺧﺗر اﻣروز ﺑود ﮐﮫ ﻗﻠم ﺑرا و ﻧﺎﻓذ او دردھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗﺑداد زده
اﯾران را ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑرد وراه رھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑرﻗراری آزادی  ،اﺳﺗﻘﻼل وﻋداﻟت اﺳت ﺑﮫ ﻣﻠت رﻧﺟدﯾده
اﯾران ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .
دﮐﺗر ﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﺳت ﺗﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در روز  22ﻣﮭر  1328ھﻣراه دﮐﺗر ﻣﺻدق در اﻋﺗراض
ﺑﮫ ﻓﻘدان آزادی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺗﺣﺻن درﺑﺎر ﺷرﮐت داﺷت  .وھم او ﺑود ﮐﮫ در روز اول آﺑﺎن  1328در
ﻣﻧزل دﮐﺗرﻣﺻدق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺎم » ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران « را ﺑرای ﺗﺷﮑل ﺧود ﺑرﮔزﯾﻧﻧد  .و دﮐﺗرﺣﺳﯾن
ﻓﺎطﻣﯽ ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔﻔﺗﮫ دﮐﺗرﻣﺻدق اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺷورای ﻣرﮐزی ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ اﯾران طرح ﻣﻠﯽ ﮐردن
ﺻﻧﻌت ﻧﻔت در ﺳراﺳر ﮐﺷور را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷورا رﺳﺎﻧﯾد  .دﮐﺗر ﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ در روز 25
ﺑﮭﻣن  1330ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر ﻣزار روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺷﺟﺎع ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود در ﺣﺎل ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑود ﻣورد
اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺟﻣﻌﯾت ﻓداﺋﯾﺎن اﺳﻼم ﻗرار ﮔرﻓت  .او ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن وﻋﻣل
ﺟراﺣﯽ از آن ﺗرور ﺟﺎن ﺑدر ﺑرد وﻟﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﺎی اﯾن ﺳﺋوال ﺑﺎﻗﯾﺳت ﮐﮫ ﭼرا وﺑﺎ ﭼﮫ اﻧﮕﯾزه ای ﻓداﺋﯾﺎن
اﺳﻼم ﻗﺻد ﺟﺎن ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ آزاده و وطن ﺧواه واﺳﺗﻌﻣﺎر ﺳﺗﯾز ﭼون دﮐﺗر ﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ را داﺷﺗﻧد؟ و آﯾﺎ
ھﻣﯾن ﺧط ﻓﮑری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب  57وھم اﮐﻧون  ،ھﻣﻔﮑران ﻓﺎطﻣﯽ وﯾﺎران ﻣﺻدق را ﺗﺣت
ﻣﺿﯾﻘﮫ و ﻣﺣدودﯾت ﻗرار ﻣﯾدھد ؟
دﮐﺗر ﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ ﭘس از ﮐودﺗﺎی  28ﻣرداد ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﻣﺧﻔﯽ ﺷد وﻟﯽ ﺳراﻧﺟﺎم در روز  6اﺳﻔﻧد 1332
ﺑﮫ دﺳت ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن اﺳﯾر ﮔردﯾد ودر ھﻣﺎن روز دﺳﺗﮕﯾری در ﺟﻠوی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑرده ﻣﯽ ﺷد  ،در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷم ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ  ،ﻣورد ھﺟوم ﭼﺎﻗوﮐﺷﺎن ﻣزدور ﺣﮑوﻣت
ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ ﺷﻌﺑﺎن ﺟﻌﻔری ﻗرار ﮔرﻓت وﺿرﺑﺎت ﻣﺗﻌدد ﭼﺎﻗو ﺑدن او و ﺧواھر ﻓداﮐﺎرش را ﮐﮫ ﺧود را
ﺳﭘر ﭘﯾﮑر دﮐﺗر ﻓﺎطﻣﯽ ﮐرده ﺑود ﻣﺟروح ﻧﻣود .ﺑﺎﻻﺧره دﮐﺗر ﻓﺎطﻣﯽ را ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺑدن ﻣﺟروح و وﺿﻌﯾت
ﺟﺳﻣﯽ ﭘر آﺳﯾب ﺑﮫ ﺑﯾدادﮔﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرده و ﺑﮫ اﻋدام ﻣﺣﮑوم ﻧﻣودﻧد  .دﮐﺗر ﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ در روز 19
آﺑﺎن  1333ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﻗﺑل از اﻋدام اﯾن ﮐﻠﻣﺎت را ﺑر زﺑﺎن راﻧد  » :ﻣن ﻣﯽ ﻣﯾرم ﮐﮫ ﻧﺳل ﺟوان اﯾران از
ﻣرگ ﻣن درس ﻋﺑرﺗﯽ ﮔرﻓﺗﮫ وﺑﺎ ﺧون ﺧود از وطﻧش دﻓﺎع ﮐﻧد وﻧﮕذارد ﺟﺎﺳوﺳﺎن اﺟﻧﺑﯽ ﺑر اﯾن ﮐﺷور
ﺣﮑوﻣت ﻧﻣﺎﯾﻧد «
درود ﺑﮫ روان ﭘﺎک ﺷﮭﯾد راه وطن دﮐﺗر ﺣﺳﯾن ﻓﺎطﻣﯽ
ھﯾﺟدھم آﺑﺎن ﻣﺎه 1397
ﺗﻬﺮان  -ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

