
کشته شد، کریم  پورشیرازی، سردبیر و صاحب امتیاز 
روزنام��ه »ش��ورش« و از طرفداران سرس��خت دکتر 
مصدق بود. او علیه دش��منان مص��دق در روزنامه اش 
مقاله می نوش��ت و بدون توجه به مقام اف��راد، حتی از 
دادن فحش هم خودداری می کرد. خاندان س��لطنتی، 
مخصوصاً اش��رف از او دل پرخونی داش��تند و مترصد 
فرصت بودند که او را به هر شکل ممکن از میان بردارند. 
کودتای 28 مرداد این فرصت را در اختیار آنها گذاشت. 
به دستور اش��رف روی او نفت ریختند و او را آتش زدند 
و سپس شایع کردند که قصد فرار داشته و می خواسته 
نگهبان را با چراغ به آتش بکشد و چون موفق نشده، نفت 
را روی  خودش ریخته و خود را سوزانده و تالش مأموران 
برای نجات او فایده نداشته است اما مردم و افراد مخالف 
رژیم بر این باور بودند که: »... چند روز بعد شایعاتی در 
تهران پیچید که در پایان یک جشن شادمانه در لشکر 2 
زرهی و گویا در حضور چند خانم بلندپایه که دل خونی 
از کریم پورش��یرازی داش��تند و قباًل در روزنامه به آنها 
فحش هایی داده و تهمت هایی زده بود، کریم پورشیرازی 
را به حیاط کوچکی آوردند. چند ت��ن از دژخمیان او را 
ش��بیه االغ بر کف حیاط روی خاک و حل نش��اندند و 
بر پشتش نشس��تند و در حالتی که شالقش می زدند و 
علف در دهانش می گذاردند از جلو خانم ها عبور دادند و 
سپس ناگهان با ریختن نفت و کشیدن کبریت وی را که 
فریادهای وحشتناکی می کشید می سوزاندند و به زغال 
تبدیل کردند. لقب زغال س��وز از آن زمان روی تیمسار 

بختیار باقی ماند«.
  فرجام همفکران مصدق در جبهه ملی

اکثر اعضای جبهه ملی که تا آخر زمامداری دکتر مصدق 
در کنار او باقی ماندند، بعد از کودتای 28 مرداد مدتی 
مخفی بودند و پس از تسلیم تبعید یا زندانی شدند اما 
اکثراً قبل از پایان محکومیتش��ان آزاد شدند، از جمله 
دکت��ر آذر، وزیر فرهنگ مصدق که ت��ا 27 دی 1332 
در زندان بود و پ��س از آزادی در مطب خود به طبابت 
مشغول بود. امیر عالیي به ترتیب وزیر اقتصاد، کشور، 
دادگستری دکتر مصدق و وزیرمختار ایران در بلژیک 
بود. زیرک زاده که به مدت دو س��ال و نیم مخفی بود و 

در س��ال 1334 خود را معرفی کرد و شش ماه زندانی 
بود. سیدعلی شایگان که ابتدا به حبس ابد و سپس در 
دادگاه تجدیدنظر به 10 سال زندان محکوم شد ولی در 
اس��فند 1334 مورد عفو قرار گرفت و به امریکا رفت و 
در آنجا رهبری جبهه ملی در امریکا را به عهده گرفت. 
حاج محمدحس��ن شمش��یری که هفت ماه در جزیره 
خارک تبعید بود. اللهیار صالح وزیر کشور مصدق و سفیر 
ایران در امریکا، دکتر غالمحسین صدیقی وزیر پست و 
تلگراف و تلفن مصدق مدت 10 م��اه و نیم زندانی بود. 
داریوش فروهر که در جریان کودتای 28 مرداد زخمی 
ش��د و پس از کودتا هم به فعالیت های خود ادامه داد و 
بارها دستگیر و زندانی ش��د. در مرداد 1332 به جزیره 
قشم تبعید ش��د، زیرا علیه کودتاچی ها اعالمیه داده و 
مردم را به مقاومت در برابر آنها دعوت کرده بود. او بعد از 
بازگشت از تبعید علیه قرارداد کنسرسیوم تظاهراتی را 
به راه انداخت و دستگیر و زندانی شد. در سال 1335 هم 
به دلیل مخالفت با پیمان بغداد زندانی شد. دکتر عبداهلل 
معظمی که در سال 1332 پس از اتمام ریاست مجلس 
آیت اهلل کاشانی، مدت 48 روز رئیس مجلس بود. بعد از 
کودتا مدتی مخفی بود و با نهضت مقاومت ملی همکاری 
می کرد. در اردیبهش��ت 1334 بازداشت و تبعید شد/

خلیل ملکی بعد از کودتای 28 مرداد، بدون محاکمه در 
قلعه فلک االفالک زندانی شد. پس از آزادی به قرارداد 
کنسرسیوم اعتراض و آن را به صورت مقابله مفصلی در 
داخل و خارج کشور منتش��ر کرد. محمود نریمان وزیر 
دارایي مصدق که مدتی در زندان لشکر 2 زرهی زندانی 
بود و سپس به فعالیت در نهضت مقاومت ملی پرداخت. 
در اردیبهشت 1334 به جنوب تبعید شد. در 1340 در 
اثر سکته قلبی درگذش��ت. یکی از افرادی که از جبهه 
ملی و مصدق جدا نش��د ولی از زندان و تبعید در امان 
ماند، دکتر کریم س��نجابی بود که بعد از کودتا حدود 
19 ماه مخفی بود ولی با ش��فاعت ب��رادر دکتر مصدق 
حشمت الدوله واالتبار، در س��ال 1334 خود را معرفی 
کرد و همان روز هم آزاد شد. ابوالقاسم امینی از همکاران 
دکتر مصدق در مجلس چهاردهم و استاندار اصفهان و 
کفیل وزارت دربار، بعد از کودتا مدتی زندانی شد اما با 

وساطت برادرش دکتر علی امینی، وزیر دارایي کابینه 
زاهدی از ایران تبعید شد و به رم رفت. مهندس کاظم 
حسیبی، مشاور نفتی نخست وزیر و نماینده تهران در 
دوره هفدهم، بعد از کودتا، مدت 19 ماه مخفی بود و بعد 
با وساطت حشمت الدوله واالتبار، خود را معرفی کرد و 

بعد از یک ماه زندان آزاد شد.
  فرجام ناهمفکران مصدق در جبهه ملی

در میان اعضای جبهه ملی، ع��ده ای هم به دلیل اینکه 
قبل از کودتای 28 م��رداد از جبهه ملی جدا ش��دند و 
حتی برخی از آنها ب��ه کودتاگران کمک ه��م کردند، 
نه تنها مجازات نشدند که مورد تش��ویق رژیم شاه هم 
قرار گرفتند. مظفر بقایي، حس��ین مکی، حائری زاده، 
عبدالقدیر آزاد و احمد ملکی جزو این گروه هس��تند. 
بعضی از اعضای جبهه ملی در جریان محاکمه به شدت 
از خود ضعف نشان دادند و برای اینکه تبرئه شوند، حتی 
گریه کردند. دکت��ر فاطمی در دوره زن��دان در یکی از 
نامه هایش می نویس��د: »به دو نفر رفقا گفته شد امروز 
تجدیدنظر داده ان��د. حضرت عالی از راه خانواده ش��ان 
بفرمایید به آنها بگویند خیلی کم ظرفی از خود نش��ان 
ندهند، چنان که امروز ش��نیدم رضوی پیش سربازها 
گریه کرده است. این کار خوب نیس��ت. در دادگاه هم 
بس��یار بد ح��رف زده و اعمال مص��دق را تخطئه کرد. 
نتیجه اش را هم دید. بنده از او توقع یک چنین ضعفی 

را نداشتم.«
سرتیپ تقی ریاحی، رئیس ستاد ارتش مصدق به گفته 
ارتشبد حسین  فردوست، در دوره مصدق، شاه را فرمانده 
کل قوا می دانس��ت و از رویه مصدق در نحوه مدیریت 
ارتش راضی نبود. ش��اید به همین دلیل هم در روز 28 
مرداد آن طور که باید و ش��اید از دکتر مصدق حمایت 
نکرد. او در جلسه دادگاه س��عی کرد خود را از اقدامات 
مصدق تبری بجوید ولی دکتر مصدق همه اقدامات او را 
قبول کرد. به این ترتیب جبهه ملی که مدتی در داخل و 
خارج کشور محبوبیتی به دست آورده بود، با کودتای 28 
مرداد از هم پاشید و بعد هم اکثر اعضای آن مورد عفو قرار 
گرفتند. بعضی از این افراد بعدها در بعضی از فعالیت های 

اقتصادی، شریک دربار و رژیم پهلوی شدند.

محمد مصدق و عده ای از اطرافیانش، 
پس از حمله مهاجمان ب�ه خانه اش 
به جای امن�ی رفتند و بع�د از مدت 
کوتاه�ی تصمی�م گرفتند تس�لیم 
ش�وند. رژیم پهل�وی پ�س از آنکه 
ب�ا کم�ک امریکایي ها توانس�ت بار 
دیگ�ر حکومت را در دس�ت بگیرد، 
در پاییز س�ال 1332 مص�دق را در 
ی�ک دادگاه نظام�ی محاکم�ه کرد 
ام�ا ب�ه دلی�ل اعتراض�ات مردمی، 
اعتصاب�ات دانش�جویي و بس�ته 
ش�دن بازاره�ا نتوانس�ت خیل�ی 
ب�ه او س�خت بگی�رد و او را به س�ه 
 س�ال زندان انفرادی محک�وم کرد

در میان اعضای جبه�ه ملی، عده ای هم 
به دلیل اینکه قبل از کودتای 28 مرداد از 
جبهه ملی جدا شدند و حتی برخی از آنها 
به کودتاگران کمک ه�م کردند، نه تنها 
مجازات نش�دند که مورد تشویق رژیم 
شاه هم قرار گرفتند. مظفر بقایي، حسین 
مکی، حائری زاده، عبدالقدیر آزاد و احمد 
ملکی جزو این گروه هس�تند. بعضی از 
اعضای جبه�ه ملی در جری�ان محاکمه 
به شدت از خود ضعف نشان دادند و برای 
اینکه تبرئه ش�وند، حتی گری�ه کردند

نظری بر سرنوشت اعضای اولیه جبهه ملی ایران پس از 28 مرداد 1332

فرجامپایهگذاران
یکتشکلازهمگسیخته!

  تهمینه مهربانی
س�الی که بر ما گذش�ت، محمل رویدادی 
ب�زرگ ب�ود ک�ه تأثی�رات کوتاه م�دت و 
بلندمدت فراوانی از خوی�ش بر جای نهاد. 
شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
در ع�داد آن طی�ف رویداده�ای تاریخی 
اس�ت که مبدأ یک دوره جدید می ش�ود و 
مقبل را از مابعد جدا می س�ازند! اینک در 
طلیعه س�ال جدید، چه از آن ب�ه که دوره 
جدید صفح�ه تاریخ را، با ی�اد و خاطره آن 
بزرگ زین�ت دهیم و حض�ور جاودانی اش 
را ت�ذکاری ب�ر آین�ده خوی�ش گیری�م.

   
در شناخت افراد، به ویژه انسان های خاص، 
هیچ منبع و مأخذی بهتر از عملکرد و بیانات 
خود آن فرد وج��ود ن��دارد. بی تردید حاج 
قاسم سلیمانی یکی از مخلص ترین پیروان 
مکتب اهل بیت)ع( و انسانی یگانه و مصداق 
این شعر سعدی شیرین سخن بود که، »صبر 
بس��یار بباید پدر پیر فلک را/ ت��ا دگر مادر 

گیتی چو تو فرزند بزاید«.
طرفه آنکه درست در مقطعی که دشمنان 
انقالب بذر بدبینی و یأس را در دل مردمان 
کاش��ته بودند و به امید به بار نشس��تن آن 
روزش��ماری می کردن��د و مردم خس��ته از 
بی تدبیری ه��ا، دنیاطلبی ه��ا و تفرعن های 
مس��ئوالن دیگر رمقی نداش��تند، ناگهان 
خون پ��اک حاج قاس��م محب��وب و یاران 
باوفایش، در کالبد س��رد مردمان، گرمای 
حماس��ه ای ماندگار را دمی��د و جهان را در 
بهت فروبرد. تش��ییع باش��کوه پیکر شهید 
حاج قاسم   س��لیمانی که جز با تشییع پیکر 
امام خمینی)ره( قابل قیاس نیس��ت، همه 
و همه از جمله تحلیلگران برج  عاج نش��ین 
را متحیر کرد و آن��ان را بیش از پیش بر این 

امر واقف ساخت که این ملت را به  هیچ  وجه 
نمی شناسند، لکن دست کم به اندازه برخی 
از ضدانقالبیون خارج از کش��ور هم شرف و 
مردانگی ندارند که ب��ه این حقیقت اعتراف 
کنند. م��ردم ما همواره اثب��ات کرده اند که 
خدمتگزاران واقعی خود را می شناس��ند و 
مس��ائل را با هم درنمی آمیزن��د و بر خالف 
خواس��ت دش��منان داخل��ی و خارج��ی، 
اگر اندکی خل��وص و صداق��ت در مدیران 
خود ببینند، ق��ادر به انجام ش��اهکارهایی 

باورنکردنی هستند.
اردشیر زاهدی، داماد شاه و فرزند فضل اهلل 
زاهدی، عامل کودتای 28 مرداد 1332 و از 
عناصر مهم رژیم پهلوی بر خالف عده ای از 
به اصطالح سلبریتی های بی سواد و مزدور و 
تحلیلگران گیج و س��ر به گریبان فروبرده، 
حد نصابی از ش��رافت و صداق��ت را با خود 
نگه داش��ته که در پیرانه س��ر در تحس��ین 
از حاج قاس��م چنین بگوید: »م��ن تاکنون 
اظهارنظ��ری در م��ورد وقایع اخی��ر نکرده 
بودم اما االن بی آنکه ارادت��ی به جمهوری 
اسالمی داش��ته باش��م می گویم که قاسم 
س��لیمانی بچه ایران و شخصیتی بزرگ در 
معیارهای جهانی و س��ربازی وطن پرست، 
دالور و ش��رافتمند برای وطِن ما بود. نام او 
در رده بزرگ ترین نوابغ نظامی جهان مانند 
ژنرال دوگل، مونتگم��ری، رومل و آیزنهاور 
مان��دگار خواهد ماند«. علیرض��ا نوری زاده 
که سال هاست تالش می کند حتی اقدامات 
صحیح جمهوری اس��المی را ه��م واژگونه 
قلمداد کند، از شرکت چند میلیونی مردم 
در تشییع جنازه حاج قاسم چنان برافروخته 
و بهت زده شد که تالش کرد با فحاشی- که 
البته شیوه همیشگی اوست- خشم خود را 
بیان کند اما حتی او هم نتوانس��ت عظمت 
حاج قاسم را منکر شود و در یک گفت وگوی 

تلویزیونی با خش��م و غضب اظهار داش��ت: 
»ایران اگر صد ژنرال امریکایی را هم بکشد، 

به اندازه قاسم سلیمانی نمی شود!«
در چنی��ن فضایی، مش��تی مث��اًل هنرمند 
بی هویت که سال هاس��ت م��ردم آنان را به 
فراموشی سپرده اند و تنها هنرشان »بردن 
عرض خود و زحمت داشتن دیگران است«، 
سعی کردند با ادا و اطوارهای روشنفکرانه ای 
که در حد و اندازه اسالفشان هم نیست، به 
خیال خام خود، این حماسه ملی را مخدوش 
 س��ازند و چون با بی اعتنای��ی محض مردم 
روبه رو  ش��دند، به غلط ک��ردن  افتادند و دو 
دست از دو پا درازتر بر گشتند. اینان به خوبی 
می دانند که رسیدن به آالف و الوف فعلی را 
صدقه سر همین مردم دارند و در هیچ جای 
دنیا کسی برای آنها فرش قرمز پهن نمی کند 
که هیچ، برایش��ان تره هم خرد نمی کنند. 
فرجاِم بااستعدادترینشان در ینگه دنیا باید 
درس عبرت خوبی برایش��ان بوده باشد که 
متأسفانه به دلیل کوته بینی و خودشیفتگی 

ناشی از آن نبوده است.
تجلیل بی نظیر مردم از حاج قاسم سلیمانی 
بی ادعا و ب��ی ادا و اط��وار به خوبی نش��ان 
داد که مردم ایران به رغم س��کوت، بس��یار 
باهوش ت��ر از تصور حضرات هس��تند و در 
طول تاریخ و به ویژه پ��س از انقالب، با اتکا 
به هوش خارق العاده و آگاهی های سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی خ��ود، خرمهره را از 
گوهر ن��اب به خوبی تش��خیص می دهند و 
هرگز فریب شگردهای تبلیغاتِی مدل غربی 
را دست کم برای مدت طوالنی نمی خورند.

شهادت حاج قاسم سلیمانی همچون حیات 
پربارش، ی��ک بار دیگر وحدت س��ال های 
نخس��تین انقالب را ب��ه مردمان سراس��ر 
این س��رزمین بازگرداند و بار دیگر آنان را 

حول محور اس��الم و انقالب گرد هم آورد. 
باشد که مس��ئوالن خواب آلوده ما قدر این 
نعمت را دریابن��د و بار دیگ��ر برای چنگ 
انداخت��ن به مطامع دنی��وی و منصب های 
یک بار مص��رف، رمز اقت��دار و پیروزی این 
مردم را که همانا »وحدت کلمه« اس��ت با 
بازی ها و فریبکاری های گروهی و جناحی و 
خانوادگی و قومی و قبیله ای تضعیف نکنند 
و ق��در مردمانی چنین یگان��ه را بدانند که 
چهره هایشان به یمن دنیاطلبی و زراندوزی 
حضرات ب��ه زردی گراییده و دس��ت های 
تهی شان اسباب شرمساری در برابر نگاه زن 
و فرزند است اما باز برای دفاع از ارزش های 
دینی و انقالبی خود پا به رکابند و س��ر از پا 

نمی شناسد.
حس��ن ختام کالم را س��خنی از حاج قاسم 
دلس��وخته و فداکار و مخلص قرار می دهم، 
باشد که هش��داری به کس��انی باشد که از 
بزرگ��ی فق��ط های و ه��وی و جنج��ال را 
آموخته اند و از ش��فقت و دلسوزی به حال 
مس��تضعفین بویی نبرده ان��د: »آیا همه ما 
به وظای��ف خود عمل کرده ای��م؟ وقتی مرا 
مسئول حفظ یک پل می گذارند، باید بدانم 
که وظیفه ام فقط حفظ همین پل نیس��ت، 
بلکه این پل یک محیطی دارد. اگر آن محیط 
سقوط کرد، پل هم سقوط خواهد کرد. اینکه 
در جامعه مدام بگویی��م او بی حجاب و این 
باحجاب است یا اصالح طلب و اصولگراست، 
پس چه کسی می ماند؟ اینها همه مردم ما 
هستند. آیا همه بچه های ش��ما متدینند؟ 
آیا همه مثل هم هس��تند؟ نه. اما پدر، همه 
اینها را جذب می کن��د. جامعه هم خانواده 
شماست. اینکه بگوییم من هستم و بچه های 
حزب الله��ی خودم، اینکه نمی ش��ود حفظ 
انقالب. امام جماعت یک مسجد باید بتواند 

باحجاب و بی حجاب را با هم جذب کند«.

 یادکردی و تذکاری از سپهبد شهید
 سردار ماندگار حاج قاسم سلیمانی

نمی از یم!

    شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در میان تنی چند از نیروهای محور مقاومت
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  احمدرضا صدری     م
جبهه ملی ای�ران در زمره تش�کل هایی اس�ت که در 
اوج گیری نهضت ملی ایران تأس�یس ش�د و بر وقایع 
پس از خود، تأثیراتی نمایان گذارد. در دوران صدارت 
دکتر محمد مصدق ب�ه ویژه در مقط�ع دولت دوم وی، 
این جبهه دچار تش�تت و پراکندگی ش�د و نهایتاً پس 
از رویداد 28 م�رداد 1332، اعضای اولیه آن هر یک به 
سرنوشتی دچار شدند. مقالی که پیش روی شماست، 
سرنوش�ت پ�اره ای از تش�کیل دهندگان ای�ن جبهه 
پس از کودتا را به بازخوانی نشس�ته اس�ت. امید آنکه 
تاریخ پژوهان و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

   
جبهه ملی ایران در سال 1328 و پس از تقلب در دور نخست 
انتخابات مجلس شانزدهم تأسیس شد و در دوران نهضت 
ملی ایران، فراز و فرودهای فراوانی را پیمود. هیئت مؤسس 
جبهه ملی 19 نفر بودند که عبارتند از: محمد مصدق، احمد 
ملکی مدیر روزنامه س��تاره، محمدحس��ن کاویانی، کریم 
س��نجابی، احمد زیرک زاده، عباس خلیلی مدیر روزنامه 
اقدام، عمیدی نوری مدیر روزنامه داد، سیدعلی شایگان، 
ش��مس الدین امیرعالیي، س��یدمحمود نریمان، ارسالن 
خلعتبری شهردار تهران سال 1330، ابوالحسن حائری زاده، 
حسین مکی، مظفر بقایي، عبدالقدیر آزاد، محمدرضا جاللی 
نایینی مدیر روزنامه کشور و حسین فاطمی. فعالیت های 
جبهه ملی اول بعد از کودتای 28 مرداد 1332 متوقف شد 
و تا 30 تیر 1339 که جبهه ملی دوم بار دیگر فعالیت خود را 
از سر گرفت، فعالیت خاصی از این گروه دیده نشد. طی این 
هفت سال، شرایط نیروهای وابسته به جبهه ملی را می توان 

به شرح زیر دسته بندی کرد.
  سرنوشت مصدق و تنی چند از یارانش

محمد مصدق و عده ای از اطرافیانش، پس از حمله مهاجمان 
به خانه اش به جای امنی رفتند و بعد از مدت کوتاهی تصمیم 
گرفتند تس��لیم ش��وند. رژیم پهلوی پس از آنکه با کمک 
امریکایي ها توانست بار دیگر حکومت را در دست بگیرد، در 
پاییز سال 1332 مصدق را در یک دادگاه نظامی محاکمه 
کرد اما به دلیل اعتراضات مردمی، اعتصابات دانشجویي و 
بسته شدن بازارها نتوانس��ت خیلی به او سخت بگیرد و او 
را به سه س��ال زندان انفرادی محکوم کرد. در حکم دادگاه 
آمده است: »در مورد متهم ردیف یک دکتر محمد مصدق 
علل و جهات مخففه موجود است که در نظریه دادگاه مؤثر 
و موجب تخفیف کیفر نامبرده می باشد و آن اهمیت و اعتبار 
و خدمات و سابقه متهم... در تبعیت از افکار عمومی ملت 
ایران... اس��ت... اعلیحضرت همایون شاهنشاه از انحراف و 
لغزش متهم ردیف غمض عین فرم��وده و به کرامت عالیه 
خود از حق خصوصی صرف نظ��ر و در موارد عدیده رعایت 
سوابق و مالحظه جهات اخالقی را توصیه فرموده اند. دادگاه 
با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم جهات مذکوره را در 
تخفیف مجازات دکتر محمد مصدق مؤثر دیده... به لحاظ 
]باال بودن[ سن عمر متهم از 60 سال نامبرده را به سه سال 

حبس مجرد محکوم می نماید.«
دکتر مصدق از س��ال 1332 تا ش��هریور 1335 در زندان 
انفرادی بود و سپس تحت نظر گاردهای نظامی به روستای 
خود، احمدآباد رفت و به مدت 11 سال در حصر خانگی قرار 
گرفت. در این فاصله امکان ارتب��اط او با خارج و دخالت در 
مسائل روز به کلی از او سلب شد و رژیم شاه به این ترتیب او 

را تحت کنترل کامل خود گرفت و خلع سالح کرد.
  فرجام حسین فاطمی

عده ای از اعض��ای مهم، فعال و مؤس��س جبهه ملی، جان 
خود را در این راه از دس��ت دادند ک��ه مهم ترین آنها دکتر 
حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دکتر مصدق بود. شاه پس 
از برکناري دکتر مصدق، پیشنهاد جانشینی او را به دکتر 
فاطمی داده بود که رد ک��رد، در حالی که بعضی از اعضای 
سرشناس جبهه ملی، فریب شاه را خوردند و به دشمنی با 
دکتر مصدق و جبهه ملی پرداختند. دکتر فاطمی در دوران 
نخست وزیری دکتر مصدق، معاون او و وزیر امورخارجه و 
نیز سخنگوی دولت بود و به خاطر مواضع تندش علیه دربار، 
مخصوصاً مواضع بس��یار تندی که پس از فرار شاه از ایران 
اتخاذ و سلطنت را در ایران، مضمحل و جمهوری را اعالم 
کرد، پس از کودتای 28 مرداد ناچار شد به زندگی مخفی 
رو آورد. او در این مدت در خانه س��توان دکتر محسنی در 
نزدیکی میدان تجریش مخفی بود و س��رانجام در اسفند 
1332 توسط س��رهنگ مولوی دستگیر ش��د. رژیم ابتدا 
سعی کرد توسط اراذل و اوباشی چون شعبان بی مخ و دار و 
دسته اش دکتر فاطمی را به هالکت برساند و خود را از شر او 
خالص کند اما هنگامی که قرار بود او را از شهربانی به زندان 
لشکر 2 زرهی منتقل کنند و ش��عبان و ایادی او به جانش 
افتادند، خواهر دکتر فاطمی خود را روی برادرش انداخت 
تا او را از ش��ر چاقوها و قمه های آنها حفظ کند، با این همه 
دکتر فاطمی چند زخم چاقو برداشت و او را به بیمارستان 
ارتش بردند و تحت عمل جراحی قرار گرفت. دادگاه نظامی 
دکتر فاطمی در مهر 1333 تشکیل شد و او را که به دلیل 
جراحات و تب شدید قادر نبود روی پا بایستد، با آمبوالنس 
و برانکارد به دادگاه آوردند. دکتر فاطمی در دادگاه حاضر 
نشد از دکتر مصدق و کارهایي که کرده بود اعالم برائت کند 
و همچنان شجاعانه علیه شاه س��خن گفت و سرانجام در 
ساعت چهار بامداد روز چهارش��نبه 19 آبان 1333 طبق 
حکم دادگاه نظامی در لش��کر 2 زرهی، با حضور عده ای از 

افسران ارتش از جمله آزموده، تیرباران شد.
  عاقبت خونین جمعیت فداییان اسالم

گروه دیگری که س��ران آنها به جوخه اعدام سپرده شدند، 
فداییان اس��الم بودند که هر چند در دوره مصدق از جمله 
مخالفان سرس��خت او بودند اما در تحصن دکتر مصدق و 
یارانش در 22 مهر 1328 در مقابل دربار، کنار او قرار گرفتند. 
آنها در ابتدای کار کمی نسبت به دکتر مصدق خوش بین 
بودند، هر چند در مبانی اعتقادی با او اختالف نظرهای جدی 
داشتند و مخصوصاً وقتی پس از ترور رزم آرا و هموار شدن 
راه ملی ش��دن صنعت نفت، جبهه ملی به قولی که به آنها 
داده بود که پس از به دست گرفتن حکومت، احکام اسالم را 
اجرا خواهد کرد، وفا نکرد، در زمره سرسخت ترین منتقدین 
دولت مصدق قرار گرفتند. پس از کودتای 28 مرداد، نواب 
صفوی نظریه پرداز و مؤسس فداییان اسالم، همراه با سه تن 

از رهبران این گروه تیرباران شدند.
  داستان تراژیک کریم  پورشیرازی

از دیگر کسانی که پس از کودتای 28 مرداد به طرز هولناکی 
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