
ها غبارزدایی از آینه  

 پرونده احمد کسروی، ننگ دادگستری ایران بود
  

https://www.youtube.com/watch?v=IjRJivs0Gs0 

 بشنوید صوتی فایل یا ویدئو از را بحث این

... 

 
http://hamneshinbahar.net/mp3files/Parvande_Ahmad_Kasravi.mp3 

 

 شما.برسالمدانشور،برادرانوخواهراندوستان،محترم،آقایانوهاخانم

،۱۳۲۴اسفند۲۰مرتجعین،کهپردازدمیکسرویاحمدعجیبپروندهبهبحثاین
قرآنوگویدمیبیراهوبداولیاوانبیابهکهکردندمتهمرااوگرفتند.راجانش

 ریخت.بایدراخونشخالصهواستمهدورالدمومرتدبنابراینسوزاند،می

مدرنیتهدورانروشنفکرگیزترینبرانگووگفت»کهدردمندانسانآنترور
ومیرافقهگفتمانبهایران،مدنیجامعهکهبویژهدارد.بسیارتأملجایبود،«ایران
پستانازکهمرتجعمالهایباآهنگیهموآواییهمدرونهادگردنستم،بهآلوده
کشتندرمسلمانبر»کهپذیرفتعملدرراگزارهایندوشند،میدنیاشیردین،
 «!نیسترواشرعیحدکافر
... 

شده،منتشرکسرویقتلازبعدروزدهکهرا«ماایران»روزنامهگزارشپانویس،در
کسرویپروندهاست:اینعنوانشوداردراسندیکحکممزبورگزارشام.گذاشته
 شد.تشکیلچگونه

______________________ 

 شتدافعالیتمختلفهایحوزهدرکسروی

هایچهرهازیکی»برگزید،راَکسَرویخانوادگینامبعدهاکهآبادی،ُحکمسّیداحمد
مطرحبرانگیزچالشبسیاربعضاومتنوعآراءکهاستاخیرسالصدمطرح
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http://hamneshinbahar.net/mp3files/Parvande_Ahmad_Kasravi.mp3


دردعاویوکیلوحقوقرشتهگرایملیاستادشناس،زباننگار،تاریخوی«.استکرده
شناسی،زبانتاریخ،چونهممختلفیهایحوزهدرارجمنداندیشمندآنبود.تهران
وداشتفعالیتسیاستوقضاوتوکالت،نگاری،روزنامهدینی،علومادبیات،
در«سکوالرایرانِیهویت»یکساختنهدفبااجتماعی-سیاسیجنبشیگذاربنیان
 بود.«دینیپاک»جنبشبهموسومایران،جامعٔه

تمامیدرگریروشنو«علمیوفکریماندگیواپس»بامبارزهخواستارکسرویاحمد
مردم«اجتماعیآدابوگراییخرافهزندگی،اوضاع»آنچهازوبودزندگانیوجوه
 دارد.بسیارحدیثوحرفویهایگیریموضعالبتهداشت،انتقاددانستمیایران

درامادید.میترخوبراخوبوُبردمیعرشبهرااورسید،میکهافشارنادرشاهبه
مستبدانهرفتارجزویگوییکهتر،بدرابدخیابانی،محمدشیخاستادش،مورد

 است.نداشته

سعدیوحافظاشعارتاهگرفتبهائیتوتشیعازفرهنگیودینیباورهایبهاوتاختن
گیردادنسوزی،کتابنیست.نقدازخالیامااستباکانهبیچندهرمولوی،وخیامو
بهحدازبیشَوررفتنهمچنینکردن،پیامبریادعایسوسیالیسم،ودموکراسیبه

ارزشمنددستاوردهایبربراون،ادواردامثالبهتندییاپاک،نژادوپاکزبان-زبان
کتاببراونادوارد»اینکهگفتمیکسرویافکند.سایهحقوقوتاریخحوزهدروا

برایداستانوگذاردنمیخوشگمانیبرایجاییرسانیده،بچاپراعطاراالولیاتذکرة
نهرافوقکتابکرد.میاشتباهاوالبتهاست!کاردرایدسیسهکه«شدروشنمن

زاده،تقیحضوربعالوهقزوینی،مقدمۀباسپردچاپبهنیکلسونبلکهبراون،ادوارد
انگلستانکمبریجدرگوناگون،هایسالدرصورتگر،لطفعلیوصدیقعیسیقزوینی،

«بازیدلقک»و«هایهوی»رافردوسیهزارهجشنحتیویامابود.براونهمتبههمه
اگراست.توطئهسراز«فارسیادبیات»بهشناسانشرقتوجهگفتمیکرد.میتفسیر
ارجها«گویییاوه»گونهاینبهاصالنبودایرانیجوانانکردنگمراهآناناصلیغرض
 بود.خیاموحافظامثالاشعارگویی،یاوهازمنظورشگذاشتند.نمی

زهرآلودهایاندیشهآنباحافظوخیامآیا»گفت:میوزدمیآخرسیمبهگاه
هایدرهمگوییآنباسعدیوگری،صوفیهایگمراهیآنباولویمخراباتیگری،

یااندبودهمیبزرگونیککسانگلستانش،پنجمبابهایشرمیبیآنباوزیانمند



ازبزرگینافهمیخودایناند،بودهبزرگونیکگوییدمیاگرارج؟بیوپستمردانی
پوچوهیچراجهانکهحافظ[و]خیامستکسیبزرگیونیکیازاینشماست...آیا

قافیهگنجاندنبرایکهپیداستونداردمعناییحافظهایغزلشمارد؟...بیشتر
بایدگویدمیوشماردمیپوچوهیچراجهانکهخراباتیتنیک…شدهسروده
وتودههرادروکندغیرتکهداشتچشمتوانمیآیانکردآیندهوگذشتهپروای
جنگیبهوبگیردشمشیریکهبستامیدتوانمیآیا…نمایدجانبازیکشور

-پردازندآنبهنیازانهبیوشناسندجداگانهخواستیراشعرکهنافهمیبشتابد؟...این
ایرانشاعرانگریبانگیرزماندیرتریناز-گذاریمگویییاوهرانامشبایدمیکه

گویانیاوهدستهاینازشاعرانبیشتریافتهرواجشعرکهیروزهمانازبوده،
اند،گفتهشعربودهعیداند،گفتهشعررسیدهپائیزاند،گفتهشعرآمدهبهاراند.بوده

کهشودپیداانگلستاندرخّیاممانندشاعریاگر…اندگفتهشعرآمدهپیشسوگواری
بهگردانیدهدلسردتالشوکوششازرانجواناودهدگریجبریدرسمردمبه

زندانوبندحکموکشنددادگاهبهرااوآینههرواداردغیرتیبیوتنبلیومستی
 …«کشندآتشبههمهراشعرهایشودهند
... 

مذهبی،اجتماعی،تاریخی،هایزمینهدر»امانیستکمنوآوریکسروی،کارهایدر
الدینجمالآخوندزاده،فتحعلیخان،ملکمامثالبهرااوِدیننگارشی،حتیوادبی

کتابجلد۷۰بهنزدیککسروی«.بردیادازنبایدکرمانی،آقاخانمیرزاواسدآبادی
هجدهتاریخوایرانمشروطٔهتاریخکتابدواست.نوشتهعربیوفارسیهایزبانبه

است.ایرانخواهیمشروطهجنبشتاریخبهمربوطآثارترینمهمازآذربایجان،سالٔه
نوشته«روزگاردراتفاقیهواقعات»کتابازمتاثرمشروطه،تاریخنگارشدروی

کرمانیاالسالمناظماثر«ایرانیانبیداریتاریخ»وکاشانیشریفمحمدمهدی
 است.بوده

درگفتوانتمیامانیست،کمانتقادوبحثکسروی،تاریخیآثارمورددراگرچه
نگاریتاریخکمترالتواریخ،جامعصاحبلله،فضلالدینرشیدخواجهازپسایران،

پژوهشینثرنبود،کسرویاگراست.آمدهپدیدکسرویناپذیریخستگیوارزشبه
 نبود.پرداختهوپیراستهدرجهاینتاامروز،



محمدآقایانخوبایهنوشتهکسروی،احمدزمانهوزندگیازبیشتراطالعبرای
 است.مفید...بسیارپاکدامنناصروکاتوزیانهمایونمحمدعلیامینی،

بهبایدوی،روزگارباآشناییبرایزد.دامنرازیادینقدهایآثارشدرکسروی
 کنیم.توجهآنپیامدهایومتفقینتوسط۱۳۲۰شهریوردرایراناشغال

وقانونسالبیستطی»نوشترضاشاهسقوطازبعدبود.قدرتمنتقدکسروی
بدلدیوهاییبهوایمبردهادیازراخودبهاحتراممانتیجهدربودند.خوابمجلس
 «ایم.شده

______________________ 

 ایراندرمذهبینشریاتوسیعانتشارورضاشاهسقوط

ناخواستهپهلوی،رضاشاهاجباریتبعیدو(۱۳۲۰متفقین)شهریورتوسطایراناشغال
انتشارآزادیسببکهگردید،محدوداجتماعیوسیاسیهایآزادیسرییکسبب

کهگردیدایاجتماعیومذهبیسیاسی،یافتٔهسازمانهایفعالیتتشکیلونشریات
سرتاسردرمذهبینشریاتوشرعیاتانتشاربهاوضاعاینبود.ممنوعآنازپیش
درمالیانهایخطابهافزایشوشریعتاصحابفعالیتموجداد.سرعتهمایران

ویوگردیدهمزمانمذهبیخرافاتازکسرویتیزوتندنقدهایتوسعٔهبامساجد
رشتٔهبهزهدفروشوریاکارروحانیوننکوهشزمینٔهدرراآثارشتندترینازبرخی
علیهکهجوشیوجنببرانگیخت.رایصفونوابامثالواکنشودرآوردتحریر
اززیادیحجمتولیدبهبود،شدهشروعآخوندهامیاندرکسرویهایاندیشه
سیدنورالدیناللهآیتوانصاریسراجحاجامثالسویازمحتوابیغالبًاهایردیه

 گردید.منجرشیرازی

نویسدمیبیات(قلیوزیر)مرتضینخستبهاینامهکسروی،۱۳۲۳فروردیناواخر
مردممنبرهادرشبستری،کاظممیرزاوواعظحسینمیرزااست:اینآنمضمونکه
مدحتاسماعیلسیدهمچنینَعلم،میروخشکنابیمحمدسیدوکردهتحریکرا

وآشوببهرامردمسوزی،قرآندستاویزبهدویدهآنجاواینجابهخوان،روضه
 انگیزند.میبرشرارت

https://www.kasravi.info/


 

وباشندمیفتنهاحداثصدددرمامخالفانکهبوددادهاطالعنظامیفرمانداریبهوی
قرآنسوزاندنازـهاییبهتانمردمتحریکبرایوکردهتهیهدروغسراپاآگهییک
بهوبشورندکهوادارندرامردمآننشرباخواهندمیواندکردهدرجـآنمانندو

ها]یآگهیاینگونهنشرازکهخواهدمینظامیفرمانداریازکسرویبریزند.ماخانه
]فرمانداریکهشددیدهآشکارابلکهنکردند،جلوگیریتنهانهولیشودمانعدروغ[
کالنتریاصاًلکند.میتشویقفتنهاحداثبهراآنهاوداردارتباطبدخواهانبانظامی[
نشرراهای]دروغ[آگهیاینیکبارروزچندانتشارات...هراینگونهمرکزاستشده
شهربانیبهخودمکندمیاضافهکسرویگنجانند.میعجیبهایتهمتوکنندمی

فرماندارینفوذتحتدروغ[هایتهمتوتحریکات]آنگردیددانستهکردم،مراجعه
 کرد.نخواهداقدامیهیچرو،ازهمینواستنظامی

______________________ 

 گیردمیشدتکسرویازشکایتمالیان،یکتحربا

نخستمقام»بهخودنامههمراهآذربایجاناستانداردادور،۱۳۲۳اردیبهشتاول
«اندنوشتهاوبهکسرویدربارهگذشتهروز«اولطبقهعلمای»کهراشرحی،«وزیری
 کند...میتقدیم

اشارهوکسروی،بردنسؤالزیرباشود،میآغاز«تعالیبسمه»باکهعظامآیاتنامه
تظلممقامبهمرزبوماینشهرهایسایرورضائیهومراغهوتبریزدرمردماینکهبه
ملکهخلدالـلههمایونیاعلیحضرتپیشگاهبهشانعرایضتااندخواستهاند،آمدهبر

ومساعدجوابهمایونیاعلیحضرتسویازگرچهآمدهزبورمنامهدرشود.رسانده
شخصبرعکس،عمل،مقامدرمتأسفانهاماشده،مرحمتبخشتسلی

راناسزاگوییودشنامدرجهوافزودهخودآمیزوهننشریاتبرنامبرده]کسروی[
دصددرپریروزکهنمودهعصبانیحدیبهرامردماواخیرنشریاتواستبردهباال



ایعالقهودولتخواهینظرازوسیلههربهاینجانبانبودند.قضیهتعقیبوبازارتعطیل
اینشدیدحوادثوخطراتکهدنیاتاریکیمالحظهبهوداریمخاکوآباینبهکه

باودادهتشخیصمملکتمصالحمخالفرامردمتصمیمنمایدمیتهدیدرامملکت
منصرفخیالاینازرامردمموقتًاوعیدووعدبادبوماتوانائیخوردرآنچه

همایونیاعلیحضرتمقدسپیشگاهبهراماعرایضکههستیمنمودیم...مستدعی
 برسانید...ملکهخلدالـله

میالنی،ابراهیمسیدالله[]آیتشریعتمداری،سیدکاظمالله[]آیترانامهاین
دوزدوزانی،محمدانگجی،محمدعلیسیدخسروشاهی،هادیسیدغروی،عبدالحسین

 اند.کردهو...امضاشبستریکاظممحمدالشهیدی،فتاح

تلفنوتلگرافوپستوزارتبه«فوریخیلیمحرمانه»وزیرنخستبعد،روزسیزده
کسرویاحمدآقاینشریاتتوزیعوقبولازپستاداراتفرمائیددستور»نویسدمی
 «نمایند.خودداریتبریزدر
... 

انداخت.کاربهکسرویعلیهراخودسرکوبابزاروآالتهمهدولت،۱۳۲۳تابستان
اوقمعوقلعتهرانمردمقولازوگرفتشدتکسرویازشکایتمالیان،تحریکبا

 شد.طلب
واسالمریشهبهزدنکسروی...تیشهاحمدافکاروپناه...عقایداسالمشاهنشاهای

شئونتمامبهکهجانیپستمرداینازپایتخت،اهالیما،است...اساسیقانون
مسئولینودولتمعظماز...هیئتجدًاوبیزاریمنمایدمیبدگوئیواهانتمامذهبی
 خواستاریم.رافسادمایهاینقمعوقلعکشورامنیت

... 

دولت»انعنوباایاطالعیهدر۱۳۲۳سالپایانیهایماهدرننشست.پاازاماکسروی
سهایندراند.ساختهنیکمالیانباماهایدولتبینیممی»نوشت:«دهدپاسخمابه

گردانیدنچیرهبرایهانقشهچهونمایندمیمالیانبههاپشتیبانیچهکهدیدیمسال
کرد،ایرانآهنگنجفازقمیحسینآقاحاجیکههنگامیدیدیمکشند.میهاآن

ایرانبهراگرادلنینقهرمانگفتیتوورفتاوپیشوازبهعراقمرزتاایرانرادیوی
داد،رسمیتیاوبهدولتکهدیدیمداد.آگاهیگامبهگامرااوپیماییراهآورد.می



وچادردربارهرااوهایپیشنهادوایمنفمیدهرامعنایشکنونتاماکهرسمیتی
ابوالحسنحاجیآقایپسرکهدیدیمداد.رسمیپاسخوپذیرفترسمیتبهچاقچور

همهبهزمانآنوزیرنخستساعدآقایوآمدایرانبهگردشبرای]اصفهانی[
کنند...اوازباشکوهبسیارهایپذیراییکهفرستاددستوراستاندارانوفرمانداران

بازروشانکمکمکهگردیدمّلاییدستگاهیکایرانرادیویسالسهدرایندیدیم
نوحهآیندهسالهرآینهنشودجلوگیریاگرخواندند.همروضهامسالوپارسالوشد
آنهوایبهوآورندپدیددایرهرادیو،پیراموندربایدهاخانوادهوخواندخواهندنیز

 «بخوانند.نوحهو...کوبند]بزنند[سینه
... 

قانونخواستشاهازآمرانهآمد،ایرانبهبغدادازاتصلووسالمباقمیاللهآیتاعلیحضرت،خواستبا)وقتی
شاهوباشدآنهانظرزیرشرعیاتتدریسمدارس،دروکنندادارهروحانیونبایدرااوقافشود،لغوبایدحجاب

 پذیرفت.(

______________________ 

 ویساختنمجروحوکسرویاحمدبهصفوینوابحمله

مدرسطالقانی،محمدحسنشیخحاجکهپولیباصفوینواب۱۳۲۴فروردین۲۸
دروخریدتیریهفتبود،دادهاوبهتهرانالدولهسیفمسجدنمازپیشودینی
اوبهکسرویکشتنانگیزهبهتهرانحشمتیۀمیداندر۱۳۲۴اردیبهشتهشتم

میزخشدتبهراکسرویخورشیدی(،دستیارش)محمدکمکبهنوابتیرانداخت.
 کردند.

  

بهکسرویباطالقانیمحمدحسنشیخحاجسفارشبهدوباریکیصفوینوابگویا
Eminent «نامدارایرانیان»کتابدرمیالنیعباسدکترآقایبود.نشستهمباحثه

Persiansواقعیکهاندنوشتهطالقانی(للها)آیتطالقانیمحمودسیدراایشاننام
 نیست.

... 

کههنگامیامروزصبح۹ساعت»است:آمدهچنینواقعهشرحروزهماناطالعاتدر
حرکتادارهقصدبهمنزلازپرچمروزنامهمدیرودادگستریوکیلکسرویآقای
بارتیدوونمودهحملهاوبهسرپشتازشخصیالدولهحشمتراهچهارسرکندمی

http://tehranreview.net/articles/11952


نامبهجوانیگلوله،کنندهرهاگویندمیکهطوریکند...بهمیرهااوطرفبهطپانچه
 «بوده...صفوینواب
... 

«کنندداورینیکمردانمن،سرگذشت»عنوانزیرویکسروی،شدنبستریبا
بسیاریهاینوشتهوشدهگفتهبسیاریسخنانبیرون،درچهوهاروزنامهدر»نوشت:

گزندهاوآزارهانیست.افسوسمراآمد،پیش]آنچه[بارهاست....دررسیدهچاپبه
فهمنااشرارازبیشتر،تنصدروزآن.ماندم..زندهکهسپاسراخداولیرسید

زخمیازدهباکهبودخدانگهداریاینبودم...وافتادهپاازوگرفتندمراگردمتعصب
افسوسجایچهمراخدائیمهرچنینباایستادم.پاخون...سرریزشهمهآنو

 است؟

چندچارمنابودهشگفتیمایهرفتارشهفتهیکایندرکههمشهربانیبارهدر
نتوانستهچراشهربهتسلطهمهآنباآگاهیپرسم...ادارهمینخستبنویسم.ایجمله
دوصفوی[نواببهدیوانه]اشارهضارباینبیاورد؟...بدستراقضیهتوی[و]تهکه
ازفهمانیده،کنایهبامن[کشتن]ازراخودقصدورفتهجاصدبهتهراندراستماه

بههمروزیکرفته...شهربانیرئیسضرابیسرتیبتیمسارنزدهبباریکجمله
بگذارمکهآنبیخواستهعذرشمنبودشرارتخواستشچونکهآمدمانشست
شاهدنفر]کههشتادهفتادمیاندرحادثهاینوفرستادمبیرونشکنداذیتشکسی
کهکندمیوانمودنینچراداستانشهربانیسوابق،همهاینبااست.دادهرخبودند[
دیوانهیکباکهامبودهکسیمنودادهرخنزاعیخیاباندراوومنمیانه]گویا[
چکارمنخانهپیراموندرکهنپرسیدهاوازچراکنم...شهربانینزاعخیاباندرپستی

 داشته؟...

ضاربنهمراهاآمیزغرضبیاناتوکردهصرفنظرآشکاریاینبهدالیلیازشهربانی
 است...گرفتهمالکبودندکردهآمادهپیشازکهرامحلمتعصباصنافازبعضیو

 رفت...نخواهدمیانازطپانچهباگاههیچواستدارریشهبسیارماسخنان

______________________ 

 «تبریزیسوادبیاین»خمینی...اللهآیتواکنش
امثالوخشمگینراکسرویطرفدارانصفوینوابآزادیمتعاقبًاوپلیسگزارش
وگرفتندمیایراددولتبهکسرویازجدیتباکهراقمیحسینآقاحاجاللهآیت



ازشماریکرد.دلگرمبودند،اوشدهمنتشرآثاریافتنپایانوتوقفخواستار
گوییکفروقرآنسوزانیدناتهامبهکسرویاعدامومحاکمهخواستارآخوندها
 شدند.

رضاشاه،سقوطازبعدسالسه
بودخواستهخودمقلدیناز،«بندیدکاربهوبخوانید»اعالمیه)نامه(باخمینیاللهآیت
 دهند.نشانواکنش-کسرویزادگاهبهاشاره-«تبریزیسوادبیاین»بهنسبت

هایکتابکرد.کتابسوزیوآمدکسرویکهبیندمیآدمدفعهیکبودگفتههمیکبار
رامطالباینشبیهخمینیکرد.همپیغمبریادعایآخریویسوزاند.همراعرفانی

 کرد.تکرارهمانقالبازبعد

... 

میرزاانصاری،سراجحاجچونروحانیونیمراغه،وتبریزدرها،جوسازیادامهدر
 سردادند.واشریعتاریادف)پیمان(مدحتسیداسماعیلوشبستریکاظم



... 

شکایتفرهنگ،وزیراالشرف(،صدر)صدرمحسنوقت،وزیرنخستتشویقبا
شریعتعلیهویکتبکهادعااینباداد،ارائهکسرویعلیهجدیدی
ازیکیداشت.دیرینهایکینهکسروی،احمدبهنسبتصدراالشرافاست.بوده

کتابدروبودخواهدچهایرانوشتسرنکتابدرکسرویکهاستایندالئلش
 است.کردهرورااودستمشروطهتاریخ

گردانیدناستواربرایافراشتهباالاستبدادبرابردرغیرتمندمردانکهآنروزیدر»
مشروطهباورزی،غرضونافهمینتیجهدرصدراالشرافکوشیدند،میمشروطهبنیاد

محمدآلانجمنعضوگردیده،استبداددارانهوادستافزارنموده،دشمنیخواهان
دومگردد.فراموشنبایستیبدنامیاینکرده.مستنطقیباغشاهدربوده،

اوضاعازنهوداندمیاروپازبانهایازچیزینهکهاستدانشیبیمردصدراالشراف
سومنیست.ایمحلهنمازپیشیکاندازهازبیشاوهایدانستهاست.آگاهجهان
پابندعامیانهخرافاتبهواستحسابیآخوندیکواقعدراست.اندیشکهنهبسیار
 است.

______________________ 

 غلطدمیخونوخاکبهکسرویاحمد

حمالتکسروی،علیهسکوالراصطالحبهدولتدولت،قضاییهایپیگیریباهمزمان
درمالیانازنفر۴۰۰حدودگرفت.شدتنیز،طرفدارانشانوروحانیونلفظی

وکسرویقتلخواستاروشدندجمع۱۳۲۴ماهدیدرآبادخانیاطرافدرمسجدی
 شدند.اشخانهغارت

خودشانزهرواپسگرایانوکردراخودشکارکور،هایکینهوجاهلیحمیتعاقبت
قاتلینغلطید.خونوخاکبه۱۳۲۴اسفند۲۰تاریخدرکسرویاحمدریختند.را
سالگی،۵۵سندرراویبودند،«اسالمفدائیان»گروهازوصفوینوابدوستانازکه
«چاقوضربه۲۷وگلوله»ضرببهتهراندادگستریکاخساختمانبازپرسیاتاقدر
دادند...ادامهخودآمیزجنایتعملبهچنددقایقیآنکهازپسآنانرساندند.قتلبه

ازمحمد...یاعلییازدندمیداددرحالیکهوکردهبلندهوابهراخودخونینکارد
وکردهعبوربودندکریدورهادرکهمحافظسربازانوشهربانیوارتشافسرانمقابل

اللهآیتراعملیاتاینبرایسالحتهیههزینهشودمیگفتهرفتند.بیرونفاتحانه



دولت،ُکنشترور،عاملینازشیعهمراجعحمایتاست.پرداختهمدنی،سیداسدالله
وکسرویاحمدقاتالنشدنآزادآندرپیوایرانفکریروشنجامعهسکوت
رویدادهایترینمهمازیکینمایشی،دادگاهیکحکمپیدرحدادپور،اشمنشی
 است.ایرانمعاصرتاریخ

... 

برادرانجملهاز-شدنددستگیرکههمآنهانشدند،متهمهرگزضاربانازبعضی
کهکردندمتهمراکسرویوانددادهانجامراخودازدفاععملکهنمودندادعا-امامی
جلساتیتهرانعلمایطرفازنمود.شروعرادرگیریوشدهاسلحهبهدستاول

راکسرویقاتالنآزادیشهر،درتظاهراتواعتصاببهدولتتهدیدباوشدتشکیل
راکسرویقتلفتوایاومننظربه)کهقمیحسیناآقحاجشدند.خواستار

دولتتقدیرعدمازراخودشنگرانیوشدضاربانسریعآزادیخواستاراست(،داده
ومذهبیرهبرانفشارتحتضاربانسر،آخرکرد.بیانکسرویضاربانشجاعتاز

آبادی،شاهاللهآیتشودمیه)گفتشدند.آزادفرمایشی،وکوتاهمحاکمهازبعدنفوذ،بابازاریان
 اند(بودهموافقکسرویقتلباهمالغدیرصاحبامینیعالمههمچنین

غروبدرکالبدشکافیبدوناست،بودهعمیقیهایزخمازپوشیدهکهقربانیان،اجساد
نزدیک-شمیراندرظهیرالدولهگورستانبهکسرویبستگانتوسطترور،روزهمان
افکارخاطربهآنهادفنبرایاجازهدادنازقبرستانسرپرستاماشدمنتقل-تهران

قاسمامامزادهپایکوهتپٔهمحوطهبهدفنبرایهاجنازهبناچارکرد.خودداریکسروی
 شد.برده-شدهنامیدهآبککه-

______________________ 

 استگشودههمچنانکسروی،قتلپرونده

منتشر«پایتختاهالی»امضایبهزیرعریضهورز،اندیشهانسانآنجانباختنازبعد
رسمیمذهباساسی،قانونطبقایران...شاهنشاهیهمایونیاعلیحضرتبندگانشد:

حزبیهیچبهمنتسبایرانملتاکثریتواستجعفریمذهبواسالمایرانکشور
ندارند.هدفیمملکتاستقاللواسالممقدسدینجزونیستندسیاسیاحزاباز

صبرکاسهاکنونونمودیمصبرمملکتیجاریهقوانینودولتاحترامپاسبهتاکنون
اینکهباشود.اهانتمادینبهکهنمائیمتحملتوانیمنمیاینازبیشوشدهلبریزما

ونمودهفعالیتاوازطرفدارینامبهماجراجویانازبعضیشدهکشتهخائنکسروی



خاطرنشانمرتبهآخرینبرایوسیلهبدیناینکسازند.میمنتشریآگهمرتبًا
توقیفپرستاجنبیمعدوداینکتبومطبعههفته،یکظرفدرچنانچهسازیممی

 داشت...نخواهیمپرواچیزهیچازونمودهجمعیدستهاقدامنشود

 

نیز،درگذشتهمرتجعیننبود.نوظهورحدادپور(،وکسروی)قتلهاقساوتاینگونه
شاهمحمدزمانبودند.ریختهرا«همدانیالقضاتعین»و«حالجمنصور»امثالخون
حدمکنتشوثروتکهشکوهوجاللبااالسالمحجّهآنشفتی،باقرمحمدسیدقاجار،

 است!...فرمودههدایتکشتن،بارانفر۱۰۰بهنزدیکنداشت،حسابو

وکردمیتوجیهاسالمصدردرمرتدینومخالفینباپیامبررفتاربهراخودجنایاتاو
 شمرد.میخوددینیتکلیفآنرا

متاسفانهام.دادهتوضیحموردایندر«زندگانخانهخاطرات»هفتموچهلقسمتدر
جنایاتاینگونهوندادنشانواکنشایرانجامعهغلطید،خویشخونبهکسرویوقتی
دستورارتجاععملهکسروی،داحمقتلازبعدسالچهارشد.تکرارهمبعدها
دروگیرندمیبهائیت(تبلیغخاطررا)بهبرجیسسلیماندکترکشتن
ایندرمنکنند.میتکهتکهکاشانشهردرایخانهدرراوی،۱۳۲۸بهمن۱۴تاریخ
 «برجیسسلیماندکتر»دهندهتکانقتلعنوان:بادارمایمقالهوویدئومورد
وایزنجیرهقتلهایدرراآنازایچشمهوشدتکرارهمبعدهاجنایاتاینگونهآری،
 .دیدیم۶۷سالاسیرکشیدر

وویقتلپرونده،«کسرویقتل»کتابارجمندنویسندهپاکدامنناصردکترقولبه
راست؟کهقتلاینفخرندانیمکهزمانآنتاواستگشودههمچنانحدادپور،
 رفتند؟...کجابهکردند؟چهآمدند؟کجاازکیستند؟عامالناند؟بودهکهآمران

http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=162
http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=478
http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=478
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ghatle-kasravi-pakdaman.pdf


وعدلپایهبرایجامعهاستقرارکهکسانیهمه»است.امروزیهمچنانهاپرسشاین
کسرویپروندهبهمجددرسیدگیبایدمیخواهانندایراندرراابریبروآزادیوداد
 است.مربوطامروزبهنیست.دیروزبهمربوطپروندهاین«شوند...خواستاررا
ترور،ازبعدروزدهکه،۱۳۲۴اسفند۳۰شمارهما،ایرانروزنامهگزارشبهاینجادر
 کنم.میاشارهپردازد،میکسرویدادگاهبه

 

 

موردبیاستکشوراینامسالتاریخیحوادثشماردرکسرویفجیعقتلچون
دانشمندمرداینساختنمتهمبرایکهراایپروندهطرحسالآخرروزایندرنیست

یکسالدرستیعنی۲۳/۱۲/۲۹تاریخدربگذرانیم.خوانندگاننظرازرفتهکاربه
قانون۲مادهاستنادبهوقتفرهنگوزیرصدیقدکترترور[،قبل]از
ازقانون)!(خالفهایکتابنشرعلتبهراکسرویتعقیبتقاضای۱۳۰۱مصوب
 نماید.میدادگستریوزارت

وقتمجلسرئیسطباطباییسیدمحمدصادق۱۴/۳/۲۴تاریخدربعد[روز۲۰]
اسالمدینبهکسرویکهشودمیمتذکرونویسدمیدادگستریوزارتبهاینامه

بهمجلسدبیرخانهرئیسنیزونمودهراکسرویتعقیبتقاضایواستکردهاهانت



توزاربهاینامهدییکموآذریکمهایکتاببهاشارهبابازاریانشکایاتاستناد
 دارد.میارسالدادگستری

رئیستقوینصراللهسیدحاجعنوانباومتعددامضاهایباباالبندینامهبعدچندی
بهضمائمبانامهایننماید.میراکسرویتعقیبتقاضایورسدمیکشوردیوان
 گردد.میارسالدادگستریوزارت

دادگستریوزارتبهخودخطبهدیگرینامهطباطباییسیدمحمدصادقبعدروزچند
ازاحترازوشاکیاناسکاتموجباتبایدکسرویتعقیبباشودمیمتذکرونویسدمی

وقتوزیرنخستصدراالشراف۲۳/۳/۲۴تاریخدرآید.عملبهآنوخیمه]![عواقب
 فرستد.میدادگستریوزارتبهفقیدکسرویتعقیبلزومبرمبنیاینامه

شهربانیبهاینامهتهراننظامیفرماندهشعریسرتیپ۱۶/۴/۲۴دربعد[روز]دو
ضدبرمقاالتیکند[،میمنتشرکسرویپرچم]کهروزنامهچونشودمیمتذکرونوشته
 است.کردهراروزنامهتوقیفتقاضاینموده،درجاسالمدین

استنادبهدادگستریوزیرطرفازخوشبیندکتر۶/۶/۲۴دربعد[روز]پنجاه
بهراآنگزارشوکسرویتعقیبتسریعآخوندان،وبازاریانازتنچندهایامهن

شدهتشکیلنظامیدادسرایدرکهایپروندهمدتایندراست.خواستهوزارتمقام
هاشم؟[الریجانی]میرزاآقاینزدشرعدادگاهبهوارجاعدادگستریوزارتبهبود،

 کند.میتاییدکتب]شرعی[لحاظازراتهمممجرمیتمشارالیهشود.میفرستاده

تقویسیدنصراللهحاجعنوانبهمتعددامضاهایباتهدیدآمیزینامهتاریخایندر
آنکهازپسشود.میفرستادهدادگستریوزارتبهکسرویتوقیفلزومبرمبنی

«بلیغ»]آقای[تصدیبهتهراندادسرایبازپرسی۷شعبهبهدیگرهایشعبهازپرونده
تقاضایشرعدادگاهبهخطاب۹/۸/۲۴تاریخدرشعبهبازپرسگردد،میارسال
کهچنانمطالب،ذیلنمایدمیدرخواستونمودهرااتهامموردکتابجلد۱۳ارسال
 بگذارد.عالمتکند،شروعراتحقیقاتآنهااستنادبهبازپرسباید

اقداماتیکسرویکهاینبرمبنیاینامهشهربانیرئیسضرابیسرتیپموقعآندر
وعاجلرسیدگیتقاضایدارند،عمومیاعتصابواجتماعقصدبازاریانکهکرده
دادگاهوتهراندادستانپاسخدرمجلس۲۴/۱۰/۲۴درنماید.میرامتهمتعقیب
هنوزهمشرعیاتناظرونداردرااستنادموردکتببهرسیدگیصالحیتکهشرع



وزارتاستمقتضیونیستاینجانبقانونیوظیفهاین»نویسدمیتاسنشدهمعین
اوانهمیندر«نماید.رجوعاستممکنطریقهربهشرعیاتناظربهخوددادگستری
ایرادکسرویاحمد»کندمیتکلیفکسبمضمونبدیندادستاناز۷شعبهبازپرش

دادگاهزیرااست،موردیبکتابجلد۱۳مورددرشرعدادگاهنظراظهارنمایدمی
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 بندید کار به و بخوانید

 خمینی که اشاره به کسروی دارد. هللا ای سرگشاده به قلم آیت نامه

 الرحیم الرحمن هللا بسم

ِ  تَُقوُموا أن   بِواِحَدة   اِعظُُکم انَّما ُقل   تعالی: هللا قال  ُفرادی. وَ  َمثنی ِِلّ

 و کرده، بیان را انسانیت سیر منتهای تا طبیعت تاریک سرمنزل از شریف، کالم این در تعالی خدای

 را کلمه یک این و فرموده انتخاب مواعظ تمام میانه از عالم خدای که است هایی موعظه بهترین

 خلیل یمابراه که خداست برای قیام است. جهان دو اصالح راه تنها کلمه این فرموده. بشر پیشنهاد

 رهانده. طبیعت عالم گوناگون های جلوه از و رسانده خلّت منزل به را الرحمن

 زن الیقین علم درِ  آسا خلیل

 زن. «اآلفلین احبّ  ال» ندای

 باد به را ها آن تاج و تخت تمام و کرد چیره فرعونیان به عصا یک با را کلیم موسی که است ِلَّ  قیام

و و َصع ق مقام به و رساند محبوب میقات به را او نیز و داد فنا  که خداست برای قیام کشاند. َصح 

 از را بتها و داد غلبه جاهلیت عقاید و عادات تمام بر تنه یک را - آله و علیه هللا صلی - النبیین خاتم

 قوسی ن قابَ  مقام به را مقدس ذات آن نیز و گذاشت را تقوا و توحید آن جای به و برانداخت خدا خانه

 رساند. أدنی أو

 کرده چیره ما بر را جهانیان همه و رسانده سیاه روزگار این به را ما خدا برای قیام ترک و خودخواهی

 و وحدت روح که است شخصی منافع برای قیام درآورده. دیگران نفوذ زیر را اسالمی کشورهای و

 را شیعه جمعیت میلیون ده از بیش که است نفس برای قیام کرده. خفه اسالمی ملت در را برادری

 قیام شدند. میزنشین پشت پرست شهوت مشتی طعمه که کرده جدا و متفرق هم از طوری به

ث که کند می چیره میلیونی چندین گروه یک بر را بیسواد مازندرانی نفر یک که است شخص برای  َحر 

 کودک نفر چند مه اآلن که است شخصی نفع برای قیام کند. خود شهوات دستخوش را ها آن نسل و

 اماره نفس برای قیام داده. حکومت مسلمانان اعراض و نفوس و اموال بر کشور تمام در را خیابانگرد

 فحشا مرکز را قرآن علم مراکز و کرده ساده کودک مشتی تسلیم را دانش و علم مدارس که است

 گرد هرزه مشتی تسلیم رایگان به را دینی محافل و مدارس موقوفات که است خود برای قیام کرده.

 زنهای سر از را عفت چادر که است نفس برای قیام آید. نمی در کس هیچ از نََفس و کرده بیشرف

 علیه کسی و است جاری مملکت در قانون و دین خالف امر این هم اآلن و برداشت مسلمان عفیف

 اخالق فساد پخش کاالی که ها روزنامه که است شخصی نفعهای برای قیام گوید. نمی سخنی آن

 و کنند می تعقیب کرده، تراوش بیشرف رضاخان خشک مغز از که را ها نقشه همان هم امروز است،

 که داده قاچاق وکالی این از بعضی به مجال که است خود برای قیام کنند. می پخش توده میان در

 نکشد. نفس کسی و بگوید خواهد می هرچه روحانیت و دین علیه پارلمان در

 ای دوست! آیین گویندگان ای دیندار! دانشمندان ای ربانی! علمای ای اسالمی! روحانیین ای هان

 وطنخواه! شرافتمندان ای شرافتمند! پرستان حق ای پرست! حق خداخواهان ای خداخواه! دینداران

 ودهفرم پیشنهاد که را اصالحی راه یگانه و بخوانید را جهان خدای موعظت ناموس! با وطنخواهان ای

 زندگانی با و شوید نایل جهان دو سعادتهای همه به تا کرده شخصی نفعهای ترک و بپذیرید

 شوید. آغوش در دست عالم دو شرافتمندانه

 گرفته وزیدن الهی روحانی نسیم که است روزی امروز لها؛ فتعّرضوا أال نفحات   دهرکم ایّام فی ِلَّ  انّ 

 مراسم و نکنید خدا برای قیام و بدهید دست از را مجال گرا است، روز بهترین اصالحی قیام برای و

 و آیین تمام و شوند چیره شما بر شهوتران گرد هرزه مشتی که فرداست ندهید، عودت را دینی

 عذری چه عالم خدای پیشگاه در شماها امروز کنند. خود باطله اغراض دستخوش را شما شرف

 و کرد ناسزا دستخوش را شماها آیین تمام که را سروپا بی تبریزی نفر یک کتابهای دیدید همه دارید؟

 از کلمه هیچ و کرد جسارتها آنهمه - الفداء له روحی - غایب امام و صادق امام به تشیع مرکز در

 شماها که است بیچارگی و ضعف چه این دارید؟ خدا محکمه در عذری چه امروز نشد. صادر شماها

 گویندگان و بالد علمای نظر به و نمودید آوری جمع را صفحات این که محترم آقای ای گرفته؟ فرا را

 رساندید!

 اسالمی مقاصد در را آنان همه و کند را آنان تفرقه جمع که آورید فراهم هم کتابی یک است خوب

 همه شد، می جسارتی دین به مملکت گوشه یک در اگر که گرفتید می امضا همه از کرده همراه

 که بگیرید یاد بهاییان از کم دست را دینداری است خوب کردند. می قیام کشور متما از جهت و یکدل



 به تعدی جزئی اگر و دارند رابطه او با ها آن حساس مراکز از کند، زندگی دیه یک در ها آن نفر یک اگر

 جای از دین بی سران خیره نکردید، قیام خود مشروع حق به که شماها کنند. قیام او برای شود او

 چنان ها زده تفرقه شما بر زودی همین به و کردند آغاز را دینی بی زمزمه گوشه هر در و برخاستند

ُرج   َمن   وَ  شود. تر سخت روزگارتان رضاخان زمان از که شوند چیره  وَ  هللاِ  الَی ُمهاِجرا   بَی تِهِ  ِمن   یَخ 

هُ  ثُمَّ  َرسولِهِ  ُرهُ  َوَقعَ  َفَقد ال َموتُ  ُیدِرک   هللِا. َعلَی أَج 

 ۱۳۶۳ االولی جمادی شهر ۱۱

 خمینی هللا روح سید
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