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  ةديگرضميم
  بر چاپهاي دوم و سوم

  
  

عي كه در قسمت سوم اين كتاب آمده است يوقا  و پيوستهايش، بر برخي از“ضميمة ديگر”
واكنشهاي روحانيون , ازد و خاصه از فعاليتهاي كسروي و هوادارانشاند مي روشناييهاي بيشتري

و مراجع دولتي در سركوب و تعقيب اقدامات مقامات مملكتي , و محافل مذهبي نسبت به آنها
  .دده كسروي  و باالخره چگونگي آن سوءقصد و سپس آن كشتار، تصوير دقيقتري به دست مي

هم پنج نوشته و سندي را كه پس از چاپ دوم در “ ضميمة ديگر”در چاپ كنوني، 
گيرد و هم  در بر مي) 270-289. ، ص7-11پيوستهاي : نگ(دسترس نگارنده قرار گرفت 

كه پس از انتشار چاپ نخست كتاب به دست اين نگارنده  اي ها و اسنادي را از مجموعه وشتهن
ه ب است از اسناد و مكاتباتي كه همه "فتوكپي" برگ 48 رل بممجموعه مشت اين. رسيده بود

م كه دان نمي. وي  و فعاليتهاي او و واكنشهايي كه اينجا و آنجا برانگيخته است ارتباط داردكسر
ز اد ااين مجموعة اسنام  و هيچ ننوشتهام  اين بار، و به خالف روال هميشگي، فراموش كردهچرا 

و اين نيكوكاري را كه كرده است؟ در هر حال ام  كجا آمده است و آنها را از چه كسي گرفته
 روشن است كه همة سپاسهاي صميمانة اين نگارنده نثار اين نيكوكارِ بزرگوارِ هم اكنون از ياد

ست در اختيار يكي از بايگانيهاي عمومي يا مراكز اسناد باي اصل اين اسناد مي.  رفته استمن
  .مربوط به ايران باشد

 است و رونوشت گزارش مأموري از مأموران 1321 ه ماررين اين اسناد مربوط به آذمتديق
ر  در منزل كسروي د1321 آذر 13 و 6 آبان و 26بارة جلسات شبهاي جمعه  درستاارتش 
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در تأييد يا تقبيح قتل 1325آخرين اسناد نشاندهندة برخي واكنشها است در تابستان . تهران
  .كسروي و همراهش حدادپور

 نآاطالعاتي دولت به فعاليتهاي كسروي توجه دارند و نشانة  هايه دستگا1321ييز پاز ا
سا حاصل كار و چه ب(تاد ارتش به اين وزارت كشور فرستاده شده است  سازه گزارشي است ك

يها و دزد مأموران اطالعاتي ركن دو باشد كه در آن زمان انجام چنين مراقبتها و سخن
از آن بر روي اوراق ماركدار اين وزارتخانه اي  و خالصه) خبرچينيها از مسئوليتهاي ايشان بود

 اي گزارشگر خالصه. دگرد جلسات هر شب جمعه در منزل كسروي برپا مي. ه استدش بازنويسي
در اين . دهد  آذر را به دست مي13 و 6 آبان، 22از سخنان كسروي در جلسات شبهاي جمعه 

بعضي با لباس فرم و برخي ...افسران ارتش شاهنشاهي و دانشجويان دانشكدة افسري، "جلسات 
علل اصلي توجه مقامات ارتش به  از  كه اين خود يكي"دنوش با لباس سيويل حاضر مي

  . تفعاليتهاي كسروي اس
 21كند و نخست از جلسة شب  گزارشگر آنچه درين جلسات گذشته است را گزارش مي

  :نويسد ميآبان 
 آبان در منزل كسروي، پيروان او كه به نام پيمانيان ناميده مي شوند جمع و پس از 21ب ش

) نندك خطاب مي“ يار”پيروان او به همديگر (خطاب “ ياران”عين را به نام تمورود، كسروي مج
را پيغمبر . ي از محسنات دين اختراعي خود صحبت و با اينكه حضرت محمد صا كرده شمه

معرفي نمود معجزات آن حضرت را تكذيب و عالوه نمود كه دين اسالم با مقتضيات آن زمان پيدا 
 سير قهقهرائي است و بايستي ديني مطابق مقتضيات امروزه انتخاب نپيروي ازين دي. شده  است
مي باشد به واسطة عملي نبودن .) ص(ه در حجاز كه موطن محمد بن عبداللـه نمود چنانچ

مكه رفتن و قرباني كردن و امثال آنها . دستور اسالم از مستشاران خارجي استفاده مي كنند
دين ما ازينگونه خرافات مبرا و بزرگترين منظور ما بايد مبارزة با صوفيگري، شعر . خرافات است

براي اينكه دين ما از هر حيث كامل باشد طرز حكومت و . مذهب شيعه باشدگفتن، مال بودن و 
. حكومت ما بايد حد مشترك بين دموكراسي و سوسياليستي باشد: ام سياست را هم معلوم نموده

داري حد معيني قائل هستيم كه هر كس  داري مخالف عقيدة ماست و براي سرمايه اصول سرمايه
در صورتي كه شاه در حكومت دموكراسي . يشتر سرمايه داشته باشداز بيست هزار ريال نبايد ب

د داشته باشد؟ رئيس دولت هميشه با مجلس طرف بوده وجواختياري ندارد چه لزومي دارد اصالً 
وجود شاه غير از تحميل بر . زات خواهد شدجااگر خيانت كرد تعقيب و م. كند و كشور را اداره مي

سياست خارجي ما اين است كه نسبت به ملل اروپائي كينه . بودجه محسنات ديگري ندارد
  . كنيم نداريم و مرهون علوم آنها هستيم، فقط  با سياست آنها مخالفيم و دشمني مي
 آنها از آن متنفر تراجع به سياست انگليسها اظهار داشت تا موقعي كه دين اسالم قوت داش

ند و حتي مستشرقين انگليسها هم مثل ا بودند حاال كه سست شده است شروع به تعريف كرده
نويسند قريباً تمام اهالي بريتانيا دين اسالم  جهت اغفال شرقيان مي] ؟[ادوارد برون و برنارد شاو 

. را هم استعمار كنند را انتخاب خواهند كرد تا بدينوسيله مثل هندوستان ممالك ديگر اسالمي
 كند نزد خدا عزيز و در صورت موفقيت از ياران در ترويج دين ما كوشش] شما؟[هركس از ما 
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در هر سال . م خواهد رسيدا كه مزايائي هم براي آن قائل شده) مبلغ(طرف من به مقام آموزگار 
  .سوزانيم د ميشيك روز كتابسوزان برپا خواهم ساخت و كتابهائي كه مضر به حال جامعه با

 مشاراليه تشكيل و باز در بدو هم جلسة ديگري در منزل] 1321آذر [ ماه جاري 6 جمعه بش
رور پ آنها را خوشگذران و تن . امر معايب اسالم را بيان نمود و خالفت دوازده امام را تكذيب كرد

م ديد و هيخطاب نمود سپس پيروان خود را به خدمت تشويق و گفت ما در اين راه سختيها خوا
يها خواهند كرد ولي بايد خونسرد وئگ ها به ما بد حتي روزنامه. مصائبي را متحمل خواهيم شد

مذهب و عقيدة ما ماوراء . بايد اول از خانوادة خويش شروع كنيم] را[تبليغ . باشيم تا پيش برويم
ي به مذهب دو بزرگترين علماي دنيا نخواهد توانست كوچكترين ايرا] است[تمام مذاهب جهان 

  .ما وارد آورد
نفر دانشجوي دانشكدة افسري به نام سلطاني، از ن پيروان كه در اين جلسه جمع بودند يك يب

دانشكده : اهالي رشت بود كه اظهار داشت كه خرافات حتي در محيط دانشكده هم رسوخ يافته
م افسران ما را ياگر مخالفت كن. ندك مسجدي تهيه و دانشجويان را وادار به خواندن نماز مي

رحي  شچمپرر اين خصوص در روزنامة از كسروي تقاضا نمود د. كنند تقبيح كرده مالمت مي
منشي روزنامه دستور داد كه شرحي تهيه كند و ] يك كلمة ناخوانا... [مشاراليه نيز به. بنويسد

ر نمودن ايرانيان داشود و قصدشان از وا عالوه نمود كه اينگونه تبليغات از طرف انگليسها ناشي مي
از قرار معلوم اشخاصي كه دور . تفاده ببرندبه پيروي ازين خرافات، اغفال آنان است كه خود اس

ند عقيدة راسخي به او پيدا كرده چنانچه جلوگيري نشود قريباَ جهت ا اين شخص جمع شده
  .توليد بزرگترين مشكالتي را خواهد نمود) آنهم در محيط دانشكدة افسري(كشور 

افته رسيده است كه  ماه جاري تشكيل ي13در شب ] كه[زارش ديگري نيز از جلسة اخير آنها گ
ظام، يك ستوان سة نيروان كسروي عبارت بودند از دو نفر شاگرد مدرپ: خالصة آن ازين قرار است

و خطابه كسروي به آنها . لهاس 20 تا 15 نفر جوان 15 يك افسر دفتري ارتش  و و يئاميدو هواپ
  :قرار زير استز ا

  .ن، اصالً نبايد وجود داشته باشند مفتخوران، چه از طبقة علما و چه ساير منفعت براـ 1
ـ كساني كه شخصاَ در كشاورزي و آبادي و عمران اراضي دخالتي ندارند حق مالكيت نخواهند  2

  .داشت
  .د شونددواران حق تصرف كردن دارائي خود را آزادانه ندارند و بايد محد ـ سرمايه3
 شود تا امثال فروغي نتوانند براي  چهارده مذهب در ايران وجود دارد كه بايد از بين برداشتهـ4

  .پيشرفت مقاصد خود به جرائد دستور دهند كه صحبت از مذهب ننمايند
ند قلندري رواج پيدا ا يدا شدهپ اـ شعرا و شعر نبايد وجود داشته باشد زيرا از تاريخي كه اينه 5

  . ايران رو به ضعف رفته است وكرده
ايد همواره با شهامت بوده و از هيچگونه فداكاري  آخر عالوه كرد كه پيروان اجتماعات برد

مثل اينكه علماي تبريز، بنا به اطالعي كه از . مضايقه نكرده و هرگز تسليم همسايگان نشويم
سيد .  و نتيجه نخواهند گرفتندنماي ست، در آنجا برعليه من قيام نموده و ميا دوستان من رسيده

نمايد كه  ست مردم را تحريك ميابعداَ كمونيست شده وان بوده و خ  ي كه روضها اسمعيل مراغه
  .خواهد كتاب نهج البالغه را آتش بزند كسروي را از بين ببرند زيرا مي
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ه  ككند منظور كسروي تبليغ مرام بالشويكي است هنده اظهار عقيده ميد طوري كه گزارشب 
  .فعالً به اين لباس درآورده است

دهد كه با شركت  ة منزل كسروي به دست ميارش تصويري از جلسات شبهاي جمعزگ
  ردد كه در ميان ايشان چند تني هم از اعضاي نيروهاي نظامي گ بيست ـ سي نفري تشكيل مي

 ديني بسنده قدكسروي تنها به ن, در اين نشستها. حاضران جوانند و ميانسال. و انتظامي هستند
سخنان او از . گويد سخن ميكند بلكه به عنوان يك مصلح اجتماعي و رهبر سياسي  نمي

نديشيهاي متداول در ا لبي آكنده است همچنانكه از سادهط واهي و استقاللخ مضامين برابري
گفتاري كه ديگران را به تغيير و دگرخواهي دعوت : گفتارهاي اينچنيني نيز به دور نيست

ت تغيير را مبرهن تا ضرور(ايست بر نقد قاطعانة وضع موجود استوار باشد ب د نه تنها ميكن مي
اسخ نگذارد و پس جهانشمول پ هيچ پرسشي را بي, م هينيب بلكه بايد به مثابه يك جهان) سازد

و چنين است كه بسيار ). تا در نظر همگان همچون راه خير و صالح بشريت جلوه كند(باشد 
جزمي نديشانه و چه بسا نادرست و احكام قاطعانه و چه بسا ا خنان ساده سكه يدآ پيش مي

ند و خانه ك يدا ميپ  هاي اين مصلح اجتماعي و آن رهبر عقيدتي جا ها و نوشته درميان گفته
كسروي هم در نقد خردگرايانة خود از دين و آئين و فرهنگ و ادب و سياست زمانة ما . يردگ مي

 و فتگ ست هرچند كه براي آشنايي بهتر با آنچه او ميا  امان نبودهدره صزين نقيا, ايرانيان
ويس ناشناسي كه به ن اي فراوان خود او گوياتر است از جمالت خفيهه نديشيد نوشتها     مي
ته بود تا از نفوذ كالم او در ميان نظاميان خبر و اثري رفيني به ميان كسروي و دوستانش چ خبر
  . يابد

 تش است از گسترش نفوذي ار توجه و نگرانهاي نشانه نيزارش از نخستگ ايندر واقع، 
عناصر ”ازين پس و با گذشت زمان، تصفية ارتش ازين . سخنان كسروي در ميان ارتشيان

  .دگرد  جملة سياستهاي حكومتيان ميزا“ بنامطلو
داران واي به يكي از هوكسر 1321 آذر 16است كه در اي  ديگر اين مجموعه، نامهد نس

دربارة يك "يروان كسروي  كه يكي از پآيد ياز فحواي نامه بر م.  استهتشخود در تبريز نو
بايد . بجاست"دد كهپسن كسروي اين پيشنهاد را مي.  است"دسته از جوانان براي اجراء نوشته

ر  دريم و رزمهاي بزرگي را كها گذ‘دگاننرزم’كساني را در تهران و تبريز برگزينيم كه نامشان 
  ."ان آغاز كنيمت آنهيم داشت از اكنون با دساوخآينده  به ياري خدا 

،  در منزل كسروي نشستي برقرار است كه در آن 1321) شب دوم دي(ر يكم دي عصر د
در تهران حكومت . شركت دارند) و از جمله سه افسر ارتش و سه دانش آموز شهرباني( تن 19

 ممنوع است به خانة يما اجتماعات در حكومت نظكهوران به اين استناد م مأونظامي است 
روز بعد، سوم دي ماه، سرتيپ . دبرن د و به زندان ميكنن ا توقيف ميند و همه رريز ميروي كس

سد نوي به رياست ادارة شهرباني مي“ محرمانه× فوري ”اي  عميدي، فرماندار نظامي تهران در نامه
  : كه
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 و ارتشفر كه سه نفر افسر ن 19 زمركب ااي  ه جاري، عدهما در ليلة دوم 5برابر گزارش كالنتري 
ماع  اجتپرچمآموز شهرباني نيز بين آنها بوده در منزل كسروي، مدير روزنامة سه نفر دانش 

چون اقدام اين اشخاص به تجمع برخالف دستورات صريح و آگهيهاي متوالي بوده و از . اند داشته
ن الوه افسران و مأموريع هب. روي چه منظوري بودهص طرفي معلوم نيست علت تجمع اين اشخا

ند بايد بيشتر رعايت اجراي قوانين موضوعه را بنمايند و در باش ي قانون ميرباني كه خود مجرشه
به عالوه نظر به . اند  و چه منظوري داشتهاند اين گونه اجتماعات داخل نشوند چرا شركت نموده

ده شد عليهذا وضعيت آنها كامالً يد اتي از بعضي از افسرانهراينكه در جريان بلواي اخير نيز تظا
 قانون حكومت نظامي آنها را 5د لذا قدغن فرماييد با استفاده از مادة باش ن ميمورد سوءظ

بازداشت و در اطراف موضوع رسيدگي و تحقيقات كامل به عمل آورده نتيجه را اعالم دارند كه به 
  ). 3/10/1321 مورخ 7218مارة  شنامة. (محكمة نظامي ارجاع گردد

 مردم تهران است به قحطي و گراني 1321 آذر 17نبش اعتراضي ج، “ربلواي اخي” از غرض
دولت . كه در طي آن شورشيان از جمله به كاخ بهارستان، مقر مجلس شوراي ملي، ريختند

د و به زندان كررا توقيف كرد و بسياري را دستگير ها  حكومت نظامي اعالم كرد و همة روزنامه
  .ني اعالم كردممنوع و غيرقانورا  اي گونه تجمع بي اجازهره فرستاد و

 و دوستانش دو روزي در بازداشت هستند و در روز پنجشنبه سوم دي به دستور ويسرك
روزي بعد،  چند. دكنن مي“ خواه و ناخواه رها”نخست وزير، احمد قوام، بازداشت شدگان را 

فرماندار “ يي جوكينه” و از كند مي“ يهاودادخ”نويسد و  وزير ميت اي به نخس كسروي نامه
من از تيمسار ” كه كند اضافه مي“ در خاتمه”د و پرس كند و از علت بازداشت مي ت ميشكاي

ايشان با اين كينه ورزي چه بسا بار ديگر در پي تعرض باشند و . سرتيپ عميدي ايمن نيستم
ي و ر نظامي سركوب كسروادنبا اين اقدام فرما. “ومش مخصوصاً به جنابعالي پناهنده مي

 را "شرح پيشامد"است؟ كسروي خود در اين نامة به نخست وزير همراهانش آغاز شده 
  : نويسد مي

آيند و سخن در  شود كه كساني مي  در منزل من شبهاي آدينه نشستي برپا مي1312ز سال ا
پردازم و ديگران  مي را معني كه ناچيز به گفتينبه ا. شود زمينة دين و دانش و اخالق رانده مي

م دي ماه كه باز نشستي داشتيم در ساعت شش بود كه يك پايور روز يك.... دهند گوش مي
. شهرباني با يك افسر آمدند و نشستند و من چون گمان ديگر نبردم به گفتار خود ادامه دادم

از هايهوي نتيجه . را نيك گرداندد  كسي بايد به خود پردازد و خوره’: موضوع سخن اين بود
م و چون سخنم تمام شد آن دو افسر خود را معرفي داد  مياين زمينه توضيحاتر د. ‘نتواند بود

گفتم اگر به اين نشست بد گمانيد فوراً . نموده گفتند مأموريم شما را جلب و توقيف كنيم
. اند هتدانسته شد درها را گرفو پراكنده مي شويم و خواستم همه را پراكنده كنم كه نگزاردند 

تا ساعت هشت ما را نگهداشته سپس به . نم نگزاردندخواستم خودم به شهرباني رفته گفتگو ك
در فرمانداري نيز نگه نداشته به . فردا هم از آنجا به فرمانداري نظامي فرستادند. كالنتري بردند

) آقاي معظمي(و آقاي بازپرس ) نامورگ سرهن(آقاي دادستان . نزد آقاي دادستان روانه گردانيدند
ولي آقاي سرتيپ راضي نشدند . ردند كه بايد ما را آزاد كنندپس از رسيدگي هر دو اظهار نظر ك

و فشار سختي به آن دو نفر وارد آوردند و چون از آنها نوميد شدند رنگ ديگري به موضوع داده 
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آن روز ما را به اين . ر گفتگو كنميچنين گفتند كه بايد با تيمسار سپهبد و آقاي نخست وز
فردا پنج شنبه، چون شنيده بود كه جنابعالي از موضوع آگاه . ددستاويز نگه داشته رها نگردانيدن

ايد با شتاب تمام يك نامه نوشته ما را همراه آن به شهرباني فرستاد  گرديده و  وعدة اقدام داده
  .كه در همان موقع دستور جنابعالي رسيد و ما را خواه و ناخواه رها كردند

اي به  وي در نامه. ي تنفر و تأثر برانگيخت در ميان ياران كسروخاصه "مد يكم ديشاپي"
  : نويسد ، در پاسخ يكي از يارانش در تبريز مي1321 بهمن 30تاريخ 

 .ايد خشنوديم ه گردانيده و اشك ريختهتسوخلز اينكه داستان شب دوم دي ماه تهران شما را دا
ن از جوانان رفتاري م. بوديم  و آرام ميشنود نيز در آن شب همه خام. ين اشكها در راه خداستا

هاشان هم آگاهي نداده بودند و از  كساني كه به خانه. بيوسيدم ديدم كه در آغاز كار آن را نمي
هيچ د بودن رهگذر آنها دل ناآسوده بودند و برخي نيز از سركوفت مادر و خويشان در انديشه مي

همه ... ن دراز است و آقايداستا. دادند  و جز آرامش و خونسردي نشان نميدندآور يكي به رو نمي
ما بيش از دو . بود ملي خدا نگران است خواستشان ساختن يك پروندة سياسي  مي. داند را نمي

رافان و  صولي سيفي و. منزوي و افتخارزاده و عمادي در شهرباني چهار شب ماندند. شب نمانديم
كنان وزارت جنگ به تكان بخش آذر نه شب در دژباني ماندند و افسران دستگير و برخي ا ز كار

. را نيز به بازپرسي كشيده بودند... و س... در همان روزها ژ. دادند آمده دشمنيهايي  نشان مي
خود . ندتزيرا هر چه جستند جز راستي و نيكي نياف. ليكن همة اينها به سود ما پايان يافت

ي كه جاي ايراد باشد اين جوانان پاكند و من هر چه جستم چيز“: گفت سرهنگ علوي با من مي
رويهمرفته اين پيشامد به داستان . "من از ايشان هر چه پرسيدم پاسخهاي روشني دادند. نيافتم

  . ...تر ازين خواهد بود كتابسوزان رويه رسميت داد و به ياري آفريدگار سال ديگر با شكوه
 دي 12به تاريخ اي كه  از نامه. رش است گستهاي كسروي ويارانش درتيلن ايام  فعااير  د
آيد كه همراهان او برخي از آزادگانند كه در باهماد  نويسد چنين بر مي  به تبريز مي1321

ريز  تباند و در   گام نهاده"پاكديني" در راه هد كناند و برخي ديگر از پاكدينان آزادگان گرد آمده
ر پاسخ مخاطب خود كسروي در اين نامه د. ت نيس روشن"پاكدينان" و "ناگدآزا"ارتباط ميان 

  : نويسد مي
ولي دوري در . ين كه آزادگان جز از پاكدينان باشند سخني است كه از پارسال در ميان استا

كم به پاكدينان  د كمايميانه به آن اندازه نبايد بود كه در تبريز فهميده شده و به هرحال آزادگان ب
ه نبرد با شعر و رمان و پراكندگي در از اين گذشت. ندند و نه اينكه هميشه بركنار باشندويپب

هرچه هست شده و . آزادگي نيز هست كه با هم بايد در اين زمينه همراهي با پاكدينان نمايند
آزادگان را به . ايد يش گرفته پاكنون راه آن است كه.... من ازين راه دور نمي توانم به كاري پردازم

پاية . گي در ميان باشد شما به كار خود كوشيدحال خود بگزاريد و بي آنكه دو تيرگي يا رنجيد
اين دوگانگي تنها در . كوششهاي شما پاكديني بايد بود ولي با آزادگان نيز همراهي نشان دهيد

همه جا آزادگي و پاكديني يكي  تهران را كه ديده بوديد و در اهواز و خرمشهر و. تبريز است
  ... .است

همه جا از پايان . ديد حيات سياسي و فرهنگي است، دوران تج20آغازين دهة هاي ال سآن 
 "رضاخان زدايي"حكومتيان از جمله سخت به . رود عصر استبداد و آغاز عصر آزادي سخن مي
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قا آ ج حا"فر پيروزمندانةس".  كوشند نيز به احياي قدرت از دست رفته مي ياننمشغولند و روحا
جوشي كه حدود يك سال اقامت او در و همة جنب و ) 1322ستان تاب(حسين قمي به ايران 

علي . ميان روحانيان پديد آورد بيشك نشانة آشكاري از اوجگيري مطالبات متشرعان است
و فعال ز هاي بار ، علي اصغر حكمت را كه از چهره1322 مرداد 12سهيلي، نخست وزير، در 

ر دارد و محسن صد ضاشاهي است از وزارت دادگستري بر مير ةدوران بيست سال
را كه به ديانت اشتهار دارد و اعتماد و اطمينان بيشتر محافل مذهبي را با خود ) صدراالشراف(

رسد  در همين سال است كه  عمر مجلس سيزدهم به پايان مي. گزيند دارد به جاي او بر مي
از آغاز آذر ماه . شود  پس فعاليتهاي انتخاباتي براي مجلس چهاردهم آغاز ميو) 1322اول آذر (

 16در . هاي آغازين اسفند ماه، انتخابات و فعاليت انتخاباتي كشور را در خود گرفته است تا هفته
علي .  اسفند آغاز كند25شود تا كار خود را رسماً در   مجلس چهاردهم افتتاح مي1322اسفند 
و مجلس جديد محمد ساعد را به نخست وزيري بر  دهد خست وزير، استعفا مي نسهيلي،

  ).1323 فروردين 8 (گزيند مي
كسروي هم خود . پاكدينان  رو به گسترش است/  ن سالها و ماهها، فعاليتهاي آزادگاناير د

رة ما به صورت ضميمة ش"اسرار هزار ساله"انتشار : كند نويسد و هم بسيار چاپ مي بسيار مي
ن  در بهم"شيعيگري"و انتشار شود   توقيف مي1322 مهر 15 رد  دوهفتگي كهپرچم 12

دانيم واكنشهاي فراواني را خاصه در ميان   از مهمترين اين فعاليتهاست كه همچنانكه مي1322
-103. دربارة آن سالها و فعاليت كسروي و همراهانش، نگاه كنيد به ص. (روحانيان برانگيخت

 ت انتخاباتي براي مجلس چهاردهم، آزادگان نيز داوطلبانييلابا آغاز دوران فع). ابكت همين 74
معرفي ) خاصه در برخي شهرهاي آذربايجان و خوزستان(براي نمايندگي در اينجا و آنجا  

آميزي را، خاصه در محافل مذهبي،  اين فعاليتها بيش از بيش واكنشهاي مخالفت. كنند مي
 اصالني، بخشدار، از مياندوآب تلگرافي به وزارت كشور گزارش 1322همن  ب25در . انگيزد برمي
خواهان  امروز با تزيين يك سگ در معابر و بازار، جمعي نمايشاتي بر عليه كسروي"دهد كه  مي
 "گويا نمايندة كسروي است"، به مسئول شعبة ثبت اسناد كه "جهت سوزاندن كتب" و "داده

روز بعد همو  .  "ضاع حاضر بودن او در اينجا خالي از خطر نيستوبا ا". كنند فحاشي مي
  :  را دقيقتر بنويسد"ديشب"فرستد تا جريان  ور ميتلگراف رمزي به وزارت كش

شب شيري نام حمال در عبور از كوچه، پاي درب منزل استيجاري نمايندة ثبت، آتش دي
ك تير شليك و ي ه ناگاه از منزل نامبردد،وش مي ]؟نكرد[مشاهده، با گل مشغول خاموش شدن 

صبح آن شب، اهالي بازار . يحه خطرناكجر. فعالً مجروح و تحت معالجه.  اصابت نامبه ران شيري
با . جازات مرتكبين احتراق كتب مذهبي اسالم را نمودندمع، مدكاكين تعطيل، در مسجد ج

ارج خ لايندة دفتر رسمي از محنمو ... تشكيل كميسيون رؤساي دواير صالح ديدند رئيس ثبت
  . ؤساي دواير مطمح نظر اهالي مي باشندز رگويا چند نفر ا. شوند

ن نمايندة دولت اين است كه رئيس ثبت هوادار كسروي است و در جلوي در خانة خود خس
خواهد كه آتش را خاموش  بيند و مي باربري رهگذر مي. كتابهاي مذهبي را به آتش كشيده است

بازار و . شود كنند كه سخت مجروح مي ه او تيراندازي ميب "هناگاه از منزل نامبرد"ه كند ك
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دي با اين يك و اعتراض به آن يك بسته است و خواهان اخراج رئيس ثبت و دكاكين به همدر
 و همه جا به شود در آن زمان، حوادثي ازين گونه بيش از بيش تكرار مي. ديگر هواداران كسروي

حاكمان در پي سركوب متفكر صاحب قلمي هستند . دماانج ي عليه آزادگان مياتگرفتن تصميم
  :اند ولند اما هنوز راه چاره را نيافتهالق همه در سركوب او متفق. نويسد گويد و مي كه بي پروا مي

 به رياست دفتر 22886 و به شمارة 8/12/1322 تاريخ ي بها ست وزير در نامه نخـ
رافي اهالي مراغه داير به شكايت گ تلةعريض"روزي پيش از آن  د مخصوص شاهنشاهي كه چن

را براي اقدام الزم به نخست ” تشارداده استنا رييگعيشاز آقاي كسروي كه كتابي به نام 
چون اين قضيه "دهد كه  خ ميپاس) 27/11/1322 مورخ 4848شمارة (وزيري فرستاده بود 
 نامة يط 3/11/22ات، گرديده در تاريخ ياي، چه در تهران و چه در وال موجب شكايت عده

ه شده كه تنوش  ]كبر سياسي علي اردكت[ نامه اي به جناب آقاي وزير فرهنگ 23867شمارة 
دامات را گزارش ة اقدر اين باب طبق مقررات اقدام و از انتشار اين كتاب جلوگيري و نتيج

  . "...دهند
زيري پاسخ و ته نخسب 9/12/1322-8122/34025اي به شمارة  رت فرهنگ در نامهزاو ـ
، رسيدگي به 1301 آبان ماه 11 قانون نظارت مطبوعات مصوب 2به موجب مادة "دهد كه  مي

واهشمند ين خاينگونه تخلفات و جلوگيري از اين نوع نشريات از وظايف دادستان است بنابر
  ."است مقرر فرمايند مراتب به وزارت دادگستري ابالغ شود

مراغه از كسروي و پيروانش راجع به تبليغات ضد  يلشكايت اها"ت وزيري هم خس ن پسـ
نامة شمارة (تد فرس سيدگي به وزارت دادگستري مي را براي ر"مذهبي و جشن كتابسوزي

ي وزير وز سااي كه  ت دادگستري در نامهوزار 28/12/1322در ). 23/12/1322 مورخ 25459
رساند  حضار عالي ميتسابه " است "است وزيران ري"دادگستري امضاء شده است و خطاب به 

زم به دادسراي مراغه داده شده و نيز كه براثر شكايتي كه قبالً در اين موضوع شده بود دستور ال
گ مراغه، كه درتبليغات مذكور شركت فرهناحضار زند مقدم، كارمند دارائي، و فرقاني، كارمند 

  ."ه شده استستهاي مربوطه خوا اند از وزارتخانه داشته
، دادور استاندار آذربايجان تلگراف رمزي به نخست وزير جديد، 1323ردين ورف 9  درـ

شهرباني مركز . موضوع كسروي را البته خاطر مبارك مسبوق است"فرستد كه  عد، ميمحمد سا
ي موضوع كسروي با تحريكات. و را جمع آوري كنندااي هريز تلگراف كرده كه كتابي تببه شهربان

مستدعي است چهار نفر مريدان او را كه شهرباني اخيراً . خواهد شد اپكه در كار است فساد بر 
به دنبال اين متن نام آن چهار . "... ادارات اينجا  به فوريت منتقل به خارج نمايندصورت داده از

موضوع در هيئت . يك دبير و يك كارمند گمرك و دو ستوان دوم ژاندارمري: استمده تن آ
هاي مربوطه  از طرف رياست وزرا به وزارتخانه"چنين است كه  ميشود و تصم يران طرح ميوز

  ).12/1/1323جلسة . ("قرار اقدام نمايندابالغ شود از همين 
 و اعتراض مقداامياندوآب، كسروي را به ه و ار و سركوب آزادگان خاصه در تبريز و مراغ آزـ
 سه باري به ديدار محمد ود 1323است در آغاز سال ه انگيزد و همچنان كه خود نوشت بر مي
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-132. ص: نگ (كند ا او صحبت ميشود ب رود و از آنچه با آزادگان مي ساعد، نخست وزير، مي
، "ر تعقيب مذاكراتد" و 29/1/1323دانيم كه كسروي در  اكنون مي).  همين كتاب131
نخست  ياجناب آق" مياندوآب به  و و مراغه"وحشيگريهاي بهمن ماه تبريز"اي دربارة  نامه
اين نامه . برد  ميآفرينان نام كنندگان و آشوب نويسد و پس از شرح شرارتها، از تحريك  مي"وزير

  :يابد با شكايت از بيعملي دولت و اعتراض به رفتار دستگاههاي دولتي پايان مي
مها شركت داشته جرجمعي از كارمندان دولت در اين )1: ايت من به دولت چند چيز است شك
با همة شكايات رسمي از سوي اينجانب كه ) 2.  بايد آنها را به ديوان كيفر بفرستدتلمد. اند
احب كانون هستم و از سوي مجروحين، بزهكاران تا اين ساعت مورد تعقيب نگرديده كه  اين  ص

  .خود جرم ديگري از كارمندان دولت است
ن آزادي و امنيت نيست و تا اشرار كيفر نبينند گاهنوز در شهرهاي آذربايجان براي آزاد) 3

اينها به سر كار خود باز ... اند ل شدهدو تن از آزادگان بي هيچ جرمي از كار منفص) 4. نخواهد بود
  .گردند

,  به پيوستگن (ديگري به نخست وزيرامة ان روز و در پي نامة پيشين، كسروي نهمر د
  ويسد كه ن مي) 6سند 

اي  علت اساسي مالحظه... چيز ديگر است... ،]ستين..[.حشيگريهاي آذربايجانو. ..وضوع اساسيم
اين است ما خواستاريم جنابعالي موضوع را در هيئت ...  دارداست كه دولت از ماليان و مرتجعين

  :گاهي دهيدما آمطرح گردانيد و دربارة پرسشهاي پائين تصميم دولت را به 
  داند؟  يران مي ا ما را مشمول قوانينت دولاآي) 1
  رار كه به ما تعرض كنند كيفر قانوني خواهند ديد يا نه؟ ش ااآي) 2
، هجومي از ماليان و ديگران به ما بشود شهرباني يا ژاندارمري يا پادگان  در يكي از شهرهاراگ) 3

  به جلوگيري خواهند كوشيد يا نه؟
  .واهند ديد يا نه؟ خاندوآب تعقيب قانونييو م ران تبريز و مراغهزهكا باآي) 4 

  : گيرد با اين جمله پايان ميه امن
كنم كه  كنند دوباره تصريح مي بعالي گفتگو ميدانم با جنا راي بريدن بهانة برخي از آقايان كه ميب

 بالنز راه دادگستري د و اداند ما را نيز به قانون سپارد دولت اگر كارهاي ما را خالف قانون مي
  . نخواهيم داشتلهما از آن نيز گ. كند

مقام نخست "، دادور استاندار آذربايجان همراه نامة خود به  1323ل ارديبهشت وا در ـ
عيناً "اند   روز گذشته دربارة كسروي به او نوشته"علماي طبقة اول" را كه "شرحي"، "وزيري
تا د كن  انتقاد مي"موضوع كسروي"دامات دولت در ي اقكند ضمن اينكه از كند  مي"تقديم

آن نامه  كه به . " توجه بيشتر نسبت به آذربايجان بايد داشته باشديرددولت ق"بيفزايد كه 
نيون آذربايجان كه برخي سپس از بزرگان عالم تشيع شدند، رسيده است امضاي بزرگان روحا

  :چنين است
  ه تعاليمبس
اثر نشريات احمد ر  مسبوق شده كه بفشري ]االصل في كذا[اطر ه خورض مي رساند البتعبه 

فحش دادن و ناسزاهايي كه به مقدسات مذهبي و بزرگان دين نموده مردم آذربايجان  و كسروي
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 و رضائيه و ساير هراغمزه متأثر كرده است و در اثر آن انقالبات غيرمترقبه در تبريز و را چه اندا
 دوظلم بر آمده و عرايض خ تهور رسيده و اهالي به مقامظبه  ]االصل في كذا[شهرهاي اين مرزبوم 

 با وجود اينكه از طرف. اند را به پيشگاه اعليحضرت همايوني خلدالـله ملكه تلگرافاً رسانيده
حضرت همايوني جواب مساعد و تسلي بخش مرحمت شده است متأسفانه در مقام عمل، ياعل

ويي را باال برده اگ وهن آميز خود افزوده و درجة دشنام و ناسزرياتبرعكس شخص نامبرده بر نش
شريات اخير او مردم را به حدي عصباني نموده است كه پريروز در صدد تعطيل بازار و ن واست 

اي كه به اين آب و خاك  اينجانبان به هر وسيله از نظر دولتخواهي و عالقه.  بودندتعقيب قضيه
ايد من يد ميهدداريم و به مالحظة تاريكي دنيا كه خطرات و حوادث شديد اين مملكت را ت

تصميم مردم را مخالف مصالح مملكت تشخيص داده و با آنچه در خور توانائي ما بود با وعد و 
گي  اند تاريكي و آشفتهسر م را از اين خيال منصرف نموديم و اينك به عرض ميوعيد موقتاً مرد

ر خيرخواهي نظلكت و خاصه آذربايجان را در نظر گرفته از و ممع دنيا ااوض ]االصل في كذا[
اعليحضرت همايوني خلدالـله ملكه برسانيد  قدسمكه عرايض ما را به پيشگاه  ميمستدعي هست

كن نگردد و به كيفر مناسب نرسد هيچگونه  شريات او قدغن و ريشهكه اگر شخص مزبور و ن
را در ه يمخب وق و برقراري اوضاع نخواهد بود و عوامنيت به دوام ايجمع ]االصل في كذا[خواطر 
  .     بر دارد

براهيم ميالني، عبدالحسين غروي، سيد هادي خسروشاهي، سيد محمدعلي انگجي، االحقر  ايدس
حقر سيد محمد، سيد مهدي انگجي، االحقر محمد دوزدوزاني، االحقر  اال،]بي؟اشكنخ[خليل 
 محمد كاظم قر، االح)؟(ي االنگجي، االحقر فتاح الشهيدي حسينيعتمداري، حسن الرم شظسيدكا

  .شبستري
    

كنون دولت ساعد، آن سياست تحبيب متشرعان و تعقيب و سركوب كسروي و آزادگان اـ  
 ارديبهشت، 14در .  آغاز شد با جديت بيشتري دنبال مي كندرا كه در دولت علي سهيلي

دستور "يسد كه ون و تلگراف و تلفن ميپست  به وزارت " فورييخيل محرمانه"نخست وزير 
. توزيع نشريات آقاي احمد كسروي در تبريز خودداري نمايند و يد ادارات پست از قبولائفرم

 نامه اي "فوري خيلي محرمانه"باز هم ) 1/3/1323(چند روز بعد . "نتيجه را هم اطالع دهيد
نويسد كه يكي از آن دو ستوان دومهايي كه هوادار كسروي هستند و قرار  به وزارت جنگ مي

چون اقامت ".  شوند در محل ابقاء شده است"جان دور و در خارج آن استان مأمورايآذرب"بود از 
نيست دستور فرمائيد سريعاً آنها را از تبريز اين دو نفر افسر در تبريز و نواحي آن استان صالح 

  ."احضار نمايند و نتيجه را اطالع دهند
به "، نارالبته با رونوشت به ته، ار مياندوآب در تلگرافي به استانداربخشد خرداد، 8  درـ

رئيس " عامل اصلي حوادث زمستان گذشته "طبق نامه هاي رسيده" كه "رساند عرض مي
و به منظور اخذ انتقام، با " است كه از پيروان كسروي است "اين بخششهرباني چندين سالة 

بق شده سا به عناوين مختلفه اذيت و موجب قتل اشته كسروي بناي ضديت گذبمذه مخالفين
تمد و محترمين محل را با گزارشات خالي از حقيقت، اشرار به مركز معرفي عم و عناصر صالح و
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دگي موضوع و تغيير مأموريت او را مصالح دولت و از هر به عقيدة اينجانب رسي..... نموده
  ."پيشامدي جلوگيري خواهد كرد

رت ضح" به "حرمانه و مستقيمم" ادور، استاندار استان سوم، از تبريزهم د خرداد 20  درـ
نويسد كه از پيروان   دربارة كفيل سابق ادارة ثبت اسناد و امالك مراغه مي"آقاي نخست وزير
 ه از طرف اهالي مورد تهديد به قتل واقع گرديد به طوري كه استانداري بكسروي است و

داده شد كه مدتي از ر  مجبور از احضار او به تبريز و دستوسده،ضاي وقت و جلوگيري از مفتمق
 نرود با اينحال نامبرده همان وقت به تهران مسافرت و روي اين اصل در اثر پيشنهاد زيرتب

مشاراليه بدون رعايت "دهد كه  حاال شهرباني گزارش مي. "گرديداستانداري منتظر خدمت 
ساد  فچون ممكن است باز در محل موجب" و "مقتضيات وقت مجدداً به مراغه مراجعت نموده

بهر نحوي " پس "داند بشود لذا استانداري ماندن مشاراليه را در مراغه فعالً جايز و مقتضي نمي
  .  "فرمائيدكه مقتضي باشد دستور اقدام صادر 

د صادق طباطبائي، هم م محد همان روز بيستم خرداد رئيس مجلس شوراي ملي، سي درـ
  ه نويسد ك  مي"جناب آقاي نخست وزير " به اي هنام

ز در شكايت از مباينت نشريات احمد كسروي با ديانت رسمي مملكت يربابقاً تلگرافي از تس
 1094/3772رهنگ رجوع شد جوابي به شمارة رسيده بود كه براي تعقيب به وزارت ف) اسالم(

 قانون نظارت مطبوعات، تعقيب اينگونه تخلفات را از 2رسيده و حاكي است با استناد به مادة 
بديهي است با توجه . اند ادستان دانسته و گزارش جامعي در اين باره به آن مقام فرستاده دوظايف

وني به مراجع صالحيتدار خواهيد فرمود كه به اهميت قضيه و آثار سوء آن، دستور تعقيب قان
ه و نظايري از ساير نقاط پيدا تنوش ]وانالمه ناخكيك [زودتر به شكايت كنندگان تبريز جواب 

  .ندنك
همة اين . اند تبريز مخالفان به مجلس شوراي ملي هم شكايت برده زالوم است كه عس مپ

 فرهنگ هم رسيدگي به چنين شكايتي ارتزو و ت گرفته است دش يگريعيششكايتها با انتشار 
، پس )212 و 168صفحات : نگ (يديمهمچنان كه پيش از اين د. داند را در صالحيت خود نمي

لس شوراي ملي، به وزارت دادگستري نامه اي جم ، هم  رئيس1324رداد  خ14از اين، در 
  .       شود نويسد و تعقيب كسروي را خواهان مي مي

، محمد وحيد، كفيل وزارت 12467 / 3264اي به شمارة  نامه  در1323 ر تي25  درـ
  نويسد كه مي "زيرجناب آقاي نخست و"فرهنگ به 

 6983از آنها كه در مرقومة شمارة  يرمد كسروي و لزوم جلوگياحاجع به نشريات نامناسب ر 
ي  بدان اشاره فرموده اند به استحضار خاطر عالي مي رساند كه احمد كسرو8/4/23مورخة 

مخالفت  كه غيره دارد و پيرامون اسالم رد، ]االصل في كذا[ گري هعيشتأليفاتي از قبيل كتاب 
چاپخانة پيمان به چاپ رسيده است و  رد نامبرده بدون پروانه ايصريح با دين اسالم دارد و كتابه

 قانون 2 هم به عرض رسيد به موجب مادة 9/12/22 -34025 / 2215چنانكه در نامة شمارة 
 رسيدگي به اينگونه تخلفها و جلوگيري از اين نوع 1301 آبان 10نظارت مطبوعات مصوب 
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هشمند است مقرر فرمايند مراتب به وزارت وابنابرين خ. نشريات از وظايف دادستان است
  .دادگستري ابالغ شود

، ديگر دولت همة آالت و ابزار سركوب خود را عليه كسروي 1323ماههاي تابستان  ر آن دـ
 به شايد رونوشت همان نامة كوتاه وزارت فرهنگ باشد كه نخست وزير. به كار انداخته است

رستاده است و از آن به ف يه وزارت دادگسترب) 23/5/23 مورخ 962شمارة (پيوست نامة خود 
 راجع به احمد كسروي و كتابهائي كه بر ضد اسالم چاپ نموده  "گزارش وزارت فرهنگ"عنوان 

دستور فرمائيد نامبرده را طبق قانون و مقررات "  تا به اين وزارت بنويسد كه ياد كرده است
شتي ازين نامة خود را به همراه رونوشت نودر همان روز، نخست وزير  رو. "تعقيب نمايند

فرستد   مي"براي اطالع و اقدام به وزارت پست و تلگراف و تلفن" هم "گزارش وزارت فرهنگ"
دستور دهيد از انتشار اين كتابها جلوگيري و در جمع آوري آن "اني كه و هم به ادارة كل شهرب

  . "م نمايندااقد ]صلاال في كذا[
نامة (اند سر محترماَ به عرض مي" "تقيمسم محرمانه"يور ر شه11 ردي  كل شهربانيسرئ ـ

نسبت به جلوگيري از انتشار و بايگاني كتابهاي منتشره به "كه ) 6775/5211/1شمارة 
هاي انيها و ادارات دستور مؤكد صادر گرديده است و فعالً در كتابفروشيهاي مركز كتابشهرب

  ."خواهد رسيد ضريجه مراتب ثانياً به عنتمزبور به دست نيامده و پس از حصول 
كه ) 25/6/1323 مورخ 8097/6459/1نامة شمارة (رسد  اي بعد مي دو هفته, "ثانياً" ين او

راجع به جلوگيري از انتشار و " "جناب آقاي نخست وزير"ور به سرپاس رئيس شهرباني كل كش
 محترماً] االصل ا فيذك [نيد كنيد و داوري بخوا و  بدخواهان بهخپاسجمع آوري كتابهاي 

دارد برطبق بازجوئي كه به عمل آمده آقاي كسروي كتابهاي مذكور را چند ماه  عروض ميم
توقيف شده بين مشتركين  كه پرچمروزنامة  و بجاي  چاپپرچمپيش در چاپخانة روزنامة 

 از كتابهاي تيهاي تهران مجلدا تابخانهدر كروزنامة مذكور در مركز و شهرستانها توزيع نموده و 
  ." نيامده استتسدمزبور به 

وزارت فرهنگ چنين كاري را در : عقيب قضائي امر همچنان با دشواري قرين است تماا
بايد ناظر شرعيات به . اند اقدامي كندوت دادگستري هم نميند و وزارت يب صالحيت خود نمي

  رسيدگي را شروعر كادنوا نظر دهد تا دادگستري بتدينيهاي كسروي با مباني  مغايرت نوشته
! اما ناظر شرعياتي در كار نيست و معلوم نيست چه كسي بايد چنين ناظري را برگزيند. دنك

  وزارت فرهنگ يا وزارت دادگستري؟
 آذر 5در . ندام ا اين تمهيدات نخست وزيرانه با تغيير دولت بيحاصل ميس به چـ

يت وزارت لوئي صديق كه مسس عير دكتو،در دولت ا. آيد ري مي وزيقلي بيات به نخست مرتضي
جناب آقاي نخست "به ) 11750/51899نامة شمارة  (1323 اسفند 23فرهنگ را دارد در 

  نويسد كه  مي"وزير
رر فرمايند از نتيجة اقدامي كه براي جلوگيري از نشريات آقاي احمد كسروي هشمند است مقخوا

  .را مطلع فرمايندهنگ به عمل آمده وزارت فر
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اي به وزير دادگستري  هم نامه)  اسفند29(ازين  سپانيم كه همو چند روزي د يم 
  ).141. نگ به پيش ازين، ص(نويسد تا تعقيب كسروي را خواهان شود  مي

) 1324 خرداد 14 - ارديبهشت 22(عمر ابراهيم حكيمي  ال  در حكومت  كوته ح هرر دـ
 نامه اي به داد خر13ن باره در  دري وستمچنان معوق مانده اات هنيز مسئلة تعيين ناظر شرعي
 تير با امضاي وزير جديد، غالمحسين 13شود كه اين وزارت هم در  وزارت فرهنگ نوشته مي

  نويسد و  رهنما، پاسخ مي
دة طر عالي را مستحضر ميدارد چون فعالً ناظر شرعيات انتخاب نشده است تشخيص امر به عهخا
) 1301 آبان ماه 10 مصوب تاعنظارت مطبو( در قانون كنجتهد عادل مسلم خواهد بود وليم

  .     تصريحي ندارد كه معرفي مجتهد عادل مسلم به عهدة اين وزارت باشد
 15(د   وش به نخست وزيري انتخاب مي) صدراالشراف(ر تن دولت حكيمي، محسن صدرفا ب

 25رداد تا  م12ز ا(يش وگام وزارت دادگستري خه هندانيم كه همو است كه ب مي). خرداد
تور تعقيب كسروي را داده است و اكنون هم بر تسريع بيشتر در اين امر سد) 1322اسفند 

  ). 210-209 و 168-170. ص. نگ(كند  تأكيد مي
كدام سال؟ محتمالً  (12/7اي هم هست كه در  ان اين اسناد، پيشنويس نامه مير د-
 ياه موضوع كتاب8/5/1323خ رم مو 7/170 طف به نامة شمارةع"ير ، نخست وز)؟1324

  نويسد كه  مي" به جناب آقاي وزير فرهنگ"كسروي
ر اين خصوص اهشمند است آقاي مجلسي دادستان شهرستان تهران را احضار و با ايشان دخو ... 

ق نمايد كه تصديمذاكره بفرمائيد زيرا به نظر آقاي دادستان تهران در صورتي كه ناظر شرعيات 
 مجيد توهين آور است طبق قانون مشاراليه را نآر دين اسالم و محمد و قبهكتب مزبور نسبت 

تأييد مورد تعقيب قرار خواهد داد و چنانچه ناظر شرعيات نباشد ممكن است مراتب را كتبا ً
  . الشرائط در اين خصوص نظريه خواسته و طبق آن رفتار شود نمايند تا از يكي از مجتهدين جامع

 24/10/1324 آمده است با آنچه او در نار عنوان نظر دادستان تهبهه در اين نامه آنچ
وظيفة "نويسد كه تعيين ناظر شرعيات  نويسد مغايرت دارد چرا كه او در اين تاريخ مي مي
وني اينجانب نيست و مقتضي است وزارت دادگستري خود به ناظر شرعيات به هر طريق قان

، محسن صدر نخست وزير است كه 1324مهر ر د). 212 . ص.: نگ ("ممكن است رجوع نمايد
  !   فراوان و مستمري به كسروي دارد"توجه"

 خيابان  در8/2/1324 نواب صفوي به كسروي در "سوء قصد نافرجام"امه پس از  نينا
و در ميان اين اسناد،  د. نوشته شده است) 195-203 و 141-157. ص.: نگ(حشمت الدوله 

ارد كه هر دو را داديار دادسراي د دگي به اين سوء قصد وجويدگي رسنچگو ارش نيز دربارةگز
  .نظامي فرمانداري نظامي تهران تدوين كرده است

  
اي پس از سوء قصد، به نخست وزيري   ارديبهشت يعني دو هفته22يم حكيمي در اهبرا

انه ممحر" ) 23/2/1324خ  مور1079شمارة (رسيده است و روز بعد فرمانداري نظامي تهران 
محترماً پيرو گزارش شفاهي، رونوشت گزارش داديار "  "يرخيلي خيلي فو" و "تقيممس
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ر خاطر جهت استحضا" را "دادسراسي نظامي تهران در مورد پروندة كسروي و نواب صفوي
 .به عرض رسيد": در ذيل اين نامه نوشته شده است. كند  به  نخست وزير تقديم مي"عالي
  :وآن گزارش اينست. "ودبايگاني ش. وري نفرمودنددست

  نداري نظامي تهران مافر
  سيلة دادسراي نظامي تهران، وبه 
ي و يزدانيان و سيد  داير به اتهام آقايان كسرو24-563پروندة شمارة : دارد ماً معروض ميرمحت

دوله لا ن حشمتخيابادر  ]كه[ 8/2/24مجتبي نواب صفوي و محمد خورشيدي در واقعة مورخة 
 و ادارة آگاهي با گزارش 1تحقيقات در كالنتري بخش  يت پس از طي جريان مقدماه،اتفاق افتاد

تأمين صادره از  آن اداره، به دادسراي نظامي احاله و پس از تشديد قرار 13/2/24نهائي مورخة 
  ي تح آرطرف دادستان به ش

ارتومان هز 10هان آقاي كسروي، هر يك همراالـله و حسين يزداني،  الـله، صفي انس اح-1  
  .باشند ه علت عدم توديع وجه تاكنون بازداشت ميب هوجه الضمانه ك

 هزار تومان وجه 10 هزار تومان ، دومي 15ب صفوي و محمد خورشيدي، اولي ا نو-2  
  .د انهلضمانه كه پس از توديع آزاد گرديدا

العابدين  آقايان زينن نموده و آزاد شده و همچنيديع الضمانه كه تو اسياب هزار تومان وجهر اف-3
كرده نيز اولي ] گري[مد محمديان و امير حسين و حسين عباس و اشخاصي كه ميانجيحم و

 اند مان كفيل معرفي كرده و آزاد گرديدهپنجاه هزار ريال كفيل و سه نفر اخير هر يك يكهزار تو
كميل تحقيقات و  تاست ضمناً به منظورشده قرار تأءمين در بارة آنان به موقع اجرا گذارده 

پرسي متهمين به وسيلة ادارة زندان و برگهاي احضار براي اخذ توضيحات دعوت و از زاباجراي 
تيب متهمين حاضر  و بازجوئي جريان  برابر اوقاتي كه تعيين گرديده به تر22/2/1324تاريخ 
  . دارد

در جريان ت توضيح آن كه به موجب دستور صادره از طرف دادستان پرونده بدون حفظ نوب
  . باشد تحقيق مي

 بعد، يا همو دو هفته. زارش را سروان شجره داديار دادسراي نظامي امضا كرده است گينا
  :يسد ازين قرارنو در نهم خرداد گزارش ديگري در اين زمينه مي

تفاق افتاده له ادولا  در خيابان حشمت8/2/24در تاريخ ] كه[دة آقاي كسروي نپرو ع به جريانجرا
ر دادسراي د نهم شناخته شده و پروندة متشكله اكنوتم  ده نفر اشخاص مشروحة زيرينستا

  .شداب نظامي تحت پيگرد مي
 آقاي نواب صفوي به -2. حسين يزداني كسروي به همراهي احسان الـله، صفي الـله و ايآق ـ1

و محمد ن و زين العابديياب همراهي محمد حاجي محمد تقي خورشيدي و نيز آقايان افراس
كه هنگام وقوع حادثه حاضر بوده و به منظور ] ؟[حسين عباس بانان  و محمديان و اكبر حسين

  .ميانجيگري شركت نموده اند
الـله،  نحساا ربارةدين ماصحاب دعوي با يكديگر قرار تأنظور جلوگيري از تباني و مالقات مبه 

ف رط تقي خورشيدي و افراسياب  ازدب صفوي و محم نواالـله و حسين يزداني از يكطرف و صفي
الضمانه تعيين شده بود ولي پس از انجام تحقيقات مقدماتي چون بيم  ديگر به قيد توديع وجه
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اكنون تمام متهمين آزاد  ل ويرة آنها به قيد كفيل تبدتباني از بين رفت قرار تأمين صادره دربا
ي لو  قيد كفيل تبديل گرديده استبه كلية متهمين ه ازشند و فعالً قرار تأمين مأخوذاب مي

تحقيقات تا كنون تكميل نگرديده و دادسراي نظامي در نظر دارد به منظور كشف حقيقت، 
ي همين منظور به تفاوت كلية متهمين احضار بازپرسي را ادامه دهد تا حقايق كشف گردد و برا

راتب گزارش خواهد  مر قرار نهائي، صدونگام ختم تحقيقات ضمنهست ا بديهي. اند  گرديده
   9/3/24.وان شجرهر            س                                                          .   گرديد

  
ب دستور صادره از طرف دادستان پرونده به موج"دهد كه  گزارش نخست نشان مي مانه

ه شته، اين دو گزارش گواذن گياز.  مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است"بدون حفظ نوبت
امي كه چشم بسته است تا ضارب و مضروب را ي نظ دادستانةناروشني است بر رفتار جانبدار

ن يك كه تير خورده است يكسان ببيند و هيچ تفاوتي ميان آنكس كه تيراندازي كرده است و آ
كند كه براي  محمدتقي  الضماني را تعيين مي براي همراهان كسروي هم همان  وجه. نگذارد

اب در حمله و تيراندازي به كسروي و ضرب و جرح ون يار و ياور و همراه و همكاره خورشيدي ك
كنندگان به شود و پس ضاربان و سوءقصد قرار مجرميتي براي كسي صادر نمي! او  بوده است

شوند همچنانكه پيش از اين هم ديديم تنها همراهان كسروي كه جرمي  قيد كفيل آزاد مي
كنند و پس در  دانند كسي را به ضمانت و يا كفالت معرفي نمي نميم ندارند و پس خود را مجر

  ). 200-201. ص.: نگ! (مانند بازداشت مي
يابد و ازجمله  روي  همچنان ادامه مي نيز فعاليت مخالفان كس"سوء قصد نافرجام" ازس پ

وان عنرسانند و با  ي كساني مياامض نويسند و به كنند و به خط خوش مي متني را تدوين مي
اعالم . بايد دولت جلوگيري كند. سوزاند بي ما را مي مذهديني و يا دي ماه كسروي كتابهمكي

اهي و نخست وزيري  دربار شاهنشهب جرم از طرف اهالي پايتخت بركسروي جنايتكار
با (، و در نامة كوتاهي 1324 دي ماه 11در . كنند فرستند و در ميان مردمان هم پخش مي مي

جناب آقاي نخست "  امضاء شده خطاب به "يهاشاز طرف وزير دربار شاهن"ه ك) 4136شمارة 
سروي يك نسخه از اعالم جرمي كه از طرف اهالي پايتخت بر عليه ك"شود كه   نوشته مي"وزير

از . "دوش شده و به دربار شاهنشاهي واصل گرديده لفاً براي اطالع و اقدام مقتضي ارسال مي
ابراهيم (اند معلوم است كه نامه دو روزي بعد به نخست وزير  هشتآنچه در حاشية نامه نو

يك "يسد كه ون د و بايگاني در پاسخ ميوش رسيده است كه سابقة امر را جويا مي) حكيمي
 به 17944 واصل گرديده كه تحت شمارة 11/10/24 همين اعالم جرم قبالً در تاريخ نسخه از

و در كنار . "تقديم شد و به بايگاني برنگشتن ضميمة اصل پرونده خدمت جناب آقاي معاو
دو روز قبل اقدام و سابقة آن به بايگاني تقديم "انيم كه وخ همين يادداشت با قلم ديگري مي

 "يكم دي ماه" كه اعالم خطري است دربارة برگزاري مراسم "اعالم جرم"بنابرين . "شده است
  .  ي ارسال شده استيردر حدود دهم آن ماه به دربار شاهنشاهي و نخست وز

آيد كه تدوين متن در زماني  رد اما از جملة آغازين آن چنان بر مي ندا تاريخ"مرجم الاع"
 آغاز به كار 1324 ارديبهشت 5و كه در صورت گرفته است كه هنوز كنفرانس سانفرانسيسك
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كند و  يتير منشور سازمان ملل را تصويب م 5  درسكنفران(كرده است به پايان نرسيده است 
عموم ملل دنيا منتظر اعالن پايان جنگ و انعقاد "ه برين عالوو ) دهد يمپس به كار خود پايان 

شود و جنگ با ژاپن  آلمان تسليم مي ارديبهشت است كه 17دانيم كه در  و مي. "باشند صلح مي
ل طيگيرد كه روز بعد را دولت به مناسبت  پايان جنگ جهاني تع  مرداد پايان مي24هم در 

پيش آمد تيراندازي چهارراه " پس از "اعالم جرم"ل، احردر ه. كند همگاني اعالم مي
 17 تا 8  ارديبهشت نوشته شده است، يعني يا در فاصلة8 يعني پس از "الدوله حشمت

و يا در فاصلة ) اگر منظور از پايان جنگ و انعقاد صلح را پايان جنگ با آلمان بدانيم(ارديبهشت 
اما در ماه آذر . ير، يعني پايان كنفرانس سانفرانسيسكو تدوين يافته است ت5  ارديبهشت تا8

تيپ اعتماد  سر"دسيسة"كسروي اين كار را . افتد  بر سر زبانها مي"اعالم جرم"است كه خبر 
  :نويسد او مي. "خصومت خاصي با من دارد"داند كه  مقدم، فرماندار نظامي، مي

ت نزيكي يكم ديماه، مخالفان ما بساعيت ما آگاه گرديدكه به منجمد روز به آخر آذرماه مانده چن
در صدد احداث فتنه مي باشند و يك آگهي سراپا دروغ تهيه كرده و براي تحريك مردم 

اهند با نشر آن مردم را واداراند وخ اند و مي ـ از سوزاندن قرآن و مانند آن ـ درج كردهبهتانهايي 
دهد و  كسروي موضوع را به فرمانداري نظامي اطالع مي. "دزنكه بشورند و به خانة ما بري

از نشر آن آگهي جلوگيري شود ولي آقاي فرماندار نه تنها جلوگيري نكردند و "اهد كه وخ مي
با . كند ده شد كه خود او با بدخواهان ارتباط دارد و آنها را به احداث فتنه تشويق ميآشكاره دي

ركز اينگونه انتشارات گرديده بود و ديده شد كه از آغاز دي ماه  م در بازار،8دستور او كالنتري 
من به شهرباني . گنجانند كنند و تهمتهاي عجيبي مي هر چند روز يكبار اين آگهيها را نشر مي

.: نگ ("هم مراجعه كردم دانسته گرديد تحت نفوذ فرمانداري نظامي است و اقدامي نخواهد كرد
  ).209-210. ص ،ن كتابيمه
پروندة كسروي در دادگستري به دنبال انتشار اين نامه  هبيم به تسريع در امر رسيدگي متص

ه ب‘  ماژوررسوف’دركابينة آقاي حكيمي تصميمي گرفته شد كه پرونده را با ":شود گرفته مي
ان ريا به روزنامة "شخص مطلعي" از قتل كسروي و حدادپور هم سپ). نجاامه ("جريان اندازند

 "دهند جلسه تشكيل ميباد آ  از ماليان در خانيرفنول ديماه در حدود چهار صد ا" شت كهون ما
كسروي را هم خانة كسروي هجوم نموده و محاربه كنند و خود ه ب‘  سوزانيآنرق’به عنوان "كه 

پس اين نامه را بايد ادعانامة دشمنان كسروي ). 210-211. ص ، از اينشيپ( رسانند "به قتل
مماشات و تعلل .  وييشان به از ميان بردنا راي دانست از عزم آشكا نشانهو دانست عليه او 

خود دولت و دستگاههاي دولتي و آن فضاحت در تعقيب و تنبيه عامالن و آمران آنچه اينان 
توانست داشته باشد مگر  راه  نامند معنائي نمي  مي"الدوله پيش آمد تيراندازي چهارراه حشمت"

  !  ان دادنشن گشادن و چراغ سبز به قاتالني بر تعصب و كورانديش
  :ن است چنينمتن آ

  .بايد دولت جلوگيري كند.  دي ماه كسروي كتابهاي ديني و مذهبي ما را مي سوزاندمكي
  از طرف اهالي پايتخت بركسروي جنايتكارالم جرم عا
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ل مشكالت دول  حان دول متفق در سانفرانسيسكو برايگيندااين موقع باريك كه از يكسو نم در
شند اب يا منتظر اعالن پايان جنگ و انعقاد صلح ميل دن سوي ديگر عموم ملزا اند و جمع شده

گوناگون، يك گرفتاري بسيار بزرگي ماية بسي تأسف است كه در كشور ما عالوه از گرفتاريهاي 
عظم دولت  مرخ داده كه براي عدة زيادي از نويسندگان كشور بلكه به نمايندگان مجلس و هيئت

دانيم مديران اغلب از جرايد   و ما مي است“كسرويورش  و شبلوا”داستان  نآنيز پوشيده است و 
اي كه براي ايجاد يك بدبختي  دهاصالً به مرام و مقصود احمد كسروي آشنا نيستند و از شالو

ه كامالً ولدلا ه حشمتار ازينرو در پيشامد تيراندازي چهار. بزرگ ديگري ريخته است ناآگاهند
شرمي و گستاخي يك عده بيسر و پا شده است ة بين طرفداري خود ماييا ند ونك طرفداري مي

اني را از شهرستانها بر ند و كسهد هائي پشت سرهم انتشار مي ق پارهرو دگانازآكه به نام 
رشي شواهند از موقع استفاده نموده در اين هنگام سخت وخ د كه تلگرافاتي بكنند و مينا انگيخته

رخواهي توجه اولياي محترم امور و نويسندگان محترم جرائد را به يخ ما از نظر. برپا نمايند
 قضيه از طرفداري و مقصود و مرام احمد كسروي جلب نموده جداً تقاضا داريم كه در اين

  .كشي خودداري نموده و سرچشمة اين غوغا و فساد را بگيرند حق
ده  عقيمان ويا  ن شهيد با اراون مقدس اساسي كه با خون هزانشاهنشاهي ايران به موجب قر شوك

بر روي صفحات قلوب آنها نوشته شده پاية كلية هستي و هستة قوانين خود را استوار نموده اصل 
ست و پادشاه ايه رعش نين مقرر مي فرمايد مذهب رسمي ايران اسالم و طريقة حقة اثنياول آن چ

وجه جلس شوراي ملي به تم مبه موجب اصل دو.  بوده باشدهباسالم بايد دارا و مروج اين مذ
الـله فرجه و بذل مرحمت شاهنشاه اسالم و مراقبت حجج اسالم و عامة مردم  امام عصر عجل

اند مخالفتي با قوانين وت است در هيچ عصري از اعصار مواد قانوني آن نميايران تأسيس شده 
اين در مراقبت و  بجشته باشد و حجج اسالم به مودامقدسة اسالم و قوانين موضوعة خيراالنام 

به موجب اصل نهم اين قانون افراد . رعايت حسن اجراي اين حكم مأمور و موظف گرديده اند
و ريشة اصلي .  و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستندمردم از حيث جان و مسكن

, به موجب اصل بيستم.  باشندقدشرف هر ملتي بسته به ديانتي است كه بر آن پايبند و معت
 كتب ضاله و مواد مضره به دين مبين آزاد است و كسي كه مخالف آن ر ازعات عموماً به غيمطبو

به موجب اصل بيست و يكم انجمنها و . استرفتار نمايد مستحق مجازات شناخته شده 
  .اجتماعات مولد فتنة ديني و دنيوي ممنوع است

ملت كه بر راد نمايندگان محترم اف ياو اي مجريان قانون اساسي و ه اي شاهنشاه اسالم پناك ينا
روي تودة اجساد كشتگان راه مشروطيت ايران و منشيان قانون اساسي جايگاه جلوس شما تهيه 

قايد و افكار احمد عن، ايم شده و اي مردمان مسلمان شيعه مذهب كشور ستمديدة ايرو تنظ
 م و قانون اساسي ميالس فساد و تيشه زدن به ريشة ا وكسروي را كه به موجب آن باعث فتنه

. ئي مملكت و مذهب را حفظ و صيانت فرمائيدوج د به شرح زير مالحظه و در مقام چارهباش
كساني كه برحسب وظيفة ديني و مأموريتي كه از جانب پيشواي مقدس آقايان حجج اسالم و 

 مبين نيدب قانون اساسي بايستي حافظ وجدين اسالم به شما واگذار شده و اي كساني كه به م
اسالم بوده و از آن غفلت نورزيد و مسامحه نفرمائيد عقايد و افكار احمد كسروي را مورد مداقه 

ائيد آيا در نزد خداوند و در محضر پيشواي اسالم و قانون مقدس قرارداده وجداناً قضاوت نم
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 اين وضعيت  ظلم و ستم و ترك بلاساسي و افكار مسلمين تمام دنيا ساكت نشستن در مقا
  وظيفه شرعي نخواهد بود؟ 

پ شده و اچ 1322 آذر مكي دفترچة 14احمد كسروي بنا به نوشتة خود كه در صفحة ي قاآ
و از مردم  يافته  از عدليه خارج شده و در حال خود دگرگوني مي1307موجود است در سال 

 رسياب  )اتشسحساا(يش اه رگوني سهشدگته است و در اثر اين فگ يده و سخن كمتر ميمر مي
ه و گوشتهاي دكان قصابي با دش  با گريستن يك بچه اشكهاي او نيز جاري ميمثالًتند گرديده و 
 و ي سرچشمه خيابان سيروس با خريدن پنجاه و شصت گنجشگته و باالخره درفگ او سخن مي

ة مان به انتشار مه1312 يكم آذر ذاجلو چشم او نمايان گرديده ل) حقايق(زاد كردن آنها آميغها آ
بر همچو مني چه ": سال يكم چنين نوشته 13 شمارة 11در صفحة ت و داخته اسرپ انميپ

 گروهي را به دنبال خود بيندازم ولي آيا چه سودي آسانست كه به سخناني دربارة دين بياغازم و
ن گردانم، جز اينكه دردي دااز ين كار خواهم داشت جز اينكه گروهي را در بيابان گمراهي سرگر

 ولي پس از مدتي كه سهشهايش تند و تيز تر شده گروهي را "دهاي مسلمانان بيفزايم؟رد بر
 بر دردهاي مسلمانان افزوده است بطوري كه در گمراه نموده و به دنبال خود انداخته و دردي

كه از سر تا پا به دين ت ته و پراكنده اس نوشيرامون اسالمدر پ كتابي به نام 1322يكم آذرماه 
دين پاك را با اين زمان ناسازگار پنداشته و همة مسلمانان و  آن الم حمله كرده وسا مقدس

شار داده  انتگريشيعي همان سال كتابي به نام پيروان دين اسالم را گمراه خوانده است و نيز
 از ائمة 6فحة  ص همان كتاب نسبت سرسام به پيغمبر اسالم داده و در15است كه در صفحة 

ت به مقام مقدس امام جعفر صادق عليه السالم  نسب18-20ده و در صفحة رك اطهار بدگوئي
پس از انتشار .  بيديني داده استگستاخي نموده و صراحتاً به آن بزرگوار نسبت خداناشناسي و

خواهد ب كتاب نامبرده، دولت وقت احساس نمود كه اگر جلوگيري از آن نشود ماية ايجاد انقال
شد   هر هفته با اينگونه خرافات منتشر ميهك مچرپروزنامة  نظامي تموشد بنابرين از طرف حك

گيري به عمل آيد  جلوگريعيشيتوقيف گرديد و از طرف دولت دستور داده شد از انتشار كتاب 
ر نمودن قلوب عموم اسالم و شيعيان جهان خصوصاً آماده اد ولي احمد كسروي كه به جريحه

به عالوه دربارة . تشر نمودنم يداوربه نام فحه ادي چند صيز است دوباره همان كتاب را باه شد
 نوابغ  ايران و حافظ شيرازي و شيخ سعدي و مالي رومي و خواجه نصيرالدين طوسي و ساير

اسالم كسي را از مرده و زنده رها نكرده است كه نيشي با قلم زهرآگين خود به روان آنها نزده 
  .     باشد

گنجشكها را آزاد كرده است تا امروز به آزار پيغمبر اسالم و آقا كه اين  يز كالم آنكه از روصةالخ
گونه بي چ هيزنگي ايران پرداخته و اپيشوايان دين و علما و رجال مسلمين و مردان بزرگ فره

وشته هاي  نعالوه از اين. ادبي و خالف نزاكت نسبت به آنان خودداري و فروگذاري نكرده است
ك رشته كارهاي ديگري برخاسته كه هر يك از آنها موجب به يسموم م تزهرآلود و انتشارا

 هر 1320 داستان شهريور يكي از آنها جشن يكم آذر است كه پس از. بدبختي جداگانه اي است
 ساله برپا نموده و در پيرامون آن دفترچه انتشار مي دهد كه خواندن يكي از آنها براي روشن

ديگري جشن كتابسوزي است كه .  معظم امورمملكت كافي استياينامه نگاران و اول] روز[دن ش
رهنگي را آشكارا نيز هرسال در يكم دي ماه تشكيل داده كتابهاي ديني و مذهبي و ادبي و ف

شار مي دهد از جملة  انتدييكم زاند و براي تهييج مردم كتابچه اي به نام وس ميان جماعتي مي



  255

حترم و معظم است اما اين مرد پست سور يا مم ملل دنامتيكي قرآن شريف است كه ميان ا كتابه
داستان . گيرد ا نميسوزاند و در اين كشور اسالمي كسي جلو او ر و آيات آن را بيباك و بيشرم مي

شورش تبريز و مراغه و مياندوآب در اثر همين قرآن سوزي او پديد آمد و ما قطع داريم كه 
] را) [ايندمن پاره اي از آنها امروز از  او طرفداري مي هك(همين آقايان مديران جرائد ت تأليفا

 با دست خود گرفتار طعمة حريق داده است ولي چون امروز كه خود را در گرداب فنا مي بيند و
يكي ديگر از كارهاي خالف او كتك زدن است . يسدون شكنجه شده است ناچار همكار محترم مي

آقاي سرمدي  و يقفوت روزنامة مديرنويسد  يم 1322 رذآ مكي 26 نوشتة خود در صفحة بهكه بنا 
 آذر ماه 16 در  زده است  وار زارهكتككاري نمود و چند ماه پيش آقاي تقوي مدير محترم مجلة 

 با چهل نفر از پيروان خود همين احمد كسروي در تهران پايتخت ايران ريخته آقاي 1323
د كسروي به وخ 1323 آذر مكي  پشت دفترچةرد  كتك زده است وار ابتفآامة زننوبخت مدير رو

  .     جنايت وحشيانة خود اعتراف نموده است
 اين حركات ناشايستة او هي بگپس از توجه و رسيدتقاد ما زمامداران محترم امور كشور اعه ب

. اد را خواهند كشيدفسترديدي در مفسد و ماجراجو بودن اين مرد نداشته نقشة دفع آن ريشة 
ي خود او نظري افكنده و داليل ايجاد اه يده بهتر آن است كه به نوشتها رسار به اينجك هاكنون ك

. هاي خود او درآورده و به رخ او بكشند و قضاوت كنندانقالب و توليد شورش و فتنه را از نوشته 
  :يمنك ما براي تسهيل امر به چند نوشتة او اشاره مي

ر برابر  دام’: يسدون ه چنين ميپ شدانة پيمان چاخپا در چهك  آذرمكي دفترچة 27 حةدر صفـ 1
  تاهنان درآمدكساني كه از راه بيفرهنگي يا الواطي مي آيند زبوني نخواهيم نمود و از جلو آ

الدوله را برپا  همين جهت غوغاي چهار راه حشمته ب. ‘كشتن و كشته شدن پيش خواهيم رفت
  .كشته شدن پيش رودن و  و به كشتديآلو اين پيشامد به دلخواه در جنموده كه تا از

 در چاپخانة پيمان چاپ شده است پس از 1323سال  كه و جهاندين  كتاب 61در صفحة ـ 2
اين است و ما نيز آن را پيش گرفته ايم و پيش ه ار’: ن مي نويسدي  چنب انقالبيان معني

گرفته دست  را به اهرديگر نيز برداريم و رشتة كام رويم و نزديك است آن روزي كه يك گا مي
اش همين  ا همان گامي را كه وعده داده است مقدمهويگ. ‘آئين خود را از هر باره روان گردانيم

  .تيراندازي است
:  ياران و پيروان گمراه خود چنين پيام داده استهب 1323ن مهبحة آخر دفترچة فر صـ د3
چنانچه . گردانيمخود  تاريخ رد  را يك سال برجسته1324ينده  آران بايد بكوشيم و سالادرب’

ند خود را به جلو ما ور ند و مييآ دانيد دولتهاي بدخواه كه يكي بعد از ديگري مي شما مي
 . ‘اين است از امسال يكي از نبردماي ما با دولتهاست. اهند سنگ راه ما شوندوخ د و مينا انداخته

اي برجسته خواهد گامه زمينه نياده داده كه در سال جاري در وعس از آن به ياران خود  پو
ا ر‘  راه حشمت الدولهارهچ’هنوز چهار ماه از انتشار اين نوشته نگذشته است كه قضية . برداشت

  . داند ا نموده و يكي از قدمهاي برجستة خود ميبرپ
 ة او كه دو تاي آنها به نامرچهاي او فراوان است و ما تنها به چهار دفت ونه سخنان در نوشتهنگزيا

باشد اولياي معظم امور و قضات دانشمند   ميدي ماهيكم  و دوتاي ديگر به نام  استآذريكم 
ز سر تا پا بخوانند و در اين موقع كه پروندة اين مرد ارا  كنيم كه آنها دادگستري را دعوت مي

 و ددالت و دادگري را مرعي دارن عجاني به دادسرا خواهد رسيد با اطالع باشند و در قضاوت جنبة
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شة فساد را از اين كشور اسالمي نابود نمايند و راضي نشوند كه دنبالة كار به هيجان ن رياي
د و در اين موقع باريك اسباب دردسر اولياي امور فراهم عمومي و هرج و مرج و خونريزي برس

  .آيد
د ايمن ي مذهبي ما اهانت و بدگوئي مونهالي پايتخت، از اين مرد پست جاني كه به تمام شئ اا،م
زاريم و جداً از نمايندگان حقيقي اسالم و كشور و هيئت معظم دولت و مسئولين امنيت كشور  بي

  . خواستاريمقلع و قمع اين ماية فساد را
  
اعالم جرم كه چه بسا همان متني باشد كه پيش ازين از آن به / است متن آن نامه ين چن

يابد كه كسروي در روز يكم ديماه جشن  يار متشنا.. .اواخر آذرماه"اد شد كه  ي"اي اعالميه"نام 
اي اين پبر  ).168-169. ص ("كند تا از جملة كتابها، قرآن را هم بسوزاند كتابسوزان بر پا مي

برخي شغل و يا . نامه كه فتوكپي آن در اختيار ماست، بيش از چند صد كس امضأ نهاده اند
ا يا در آن تيمچة بازار و يا فالن ن سرر ايد ينشاني بسيار. اند  ذكر كردههمنشاني خود را 

سم خود اند و به اين مناسبت ا چند تني از سوي انجمني و يا شركتي امضاء كرده. بازارچه است
 از آن جمله "آموزشگاه. كانون علمي. مؤسسة علمي هنر"اند  را با مهر شركت هم همراه كرده

انيات، ساعتساز، دبير ادبيات، كارمند خد عضو ادارة: اند ود را نوشته خبرخي هم شغل. است
: نندچند تني از روحانيا... . فرهنگ، كارمند راه آهن، دواساز مدير داروخانة ايران، عطار ووو

االحقر الفاني حاج سيد عبدالـله علوي االصفهاني، اقل خادم شرع عبدالـله الموسوي، االحقر 
و ) يك كلمه ناخوانا(االحقر سيد جالل واعظ و يا االحقر سيد محمد ، حاج سيد احمد اسدي

از طرف ": هم امضأ كرده است) يك كلمه ناخوانا(محمد مهدي .  ديگر"احقر" و "اقل"چندين 
فدائي دين مبين ": يك تن هم در كنار امضاي اليقرء خود نوشته است. "نهاي اسالميانجم
دانيم اما امضاي ديگري كه به آساني  م است؟ به روشني نميآيا اين كس از فدائيان اسال. "اسالم

حاج ": دهد شود بر حضور و شركت فدائيان اسالم در اين اقدام گواهي مي بيشتري خوانده مي
اگر در قرائت اين امضأ سهو و اشتباهي روي نداده باشد بايد . " فدائي اسالمحسين اكبري،

بنويسيم كه حاج حسين اكبري يكي از نخستين اعضاي گروهي است كه نواب صفوي، پس از 
شود به   و پس از اينكه  به قيد كفالت از زندان آزاد مي"1324 ارديبهشت 8سوء قصد نافرجام "

فدائيان "سيد سعيد غفوري، : نگ(شود    ناميده مي"فدائيان اسالم"آورد و  گرد خود جمع مي
  ). 216. ص، 1375 زمستان ،24 ،دادرخ 15، "اسالم در كالم ياران

از سوئي كسروي را ديوانه احوال : ت چنداني به كار نرفته استمهار "مرجاعالم "وين تدر د
را براي جهان و اسالم و ايران اي همين ديوانه ه تهشكند و از سوي ديگر سخنان و نو وصف مي

ا چر همه بايد هوشيار باشند "كشور شاهنشاهي ايران"در . داند خطري بزرگ و خانمانسوز مي
 به مقدسات "قلم زهرآگين خود" نه تنها با "جنايتكار"ت نزاك بي بِِ بي اد"مرد پستِ"كه اين 

ريب زمام قدرت را بگيرد و اهد عنقوخ د بلكه مينك ديني و علمي و فرهنگي و ملي توهين مي
 پس تحمل و شكيبائي دولت در برابر او و حمايت  مطبوعات. ملك و مملكت را به راه خود برد

دنبالة كار به هيجان عمومي و هرج "ر خطر را نينديشيم گا. زو مار در آستين پروردن استا
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 مرد پست جاني كه ما، اهالي پايتخت، از اين"د و از همين روست كه سر  مي"ومرج و خونريزي
نمايد بيزاريم و جداً از نمايندگان حقيقي اسالم و  به تمام شئون مذهبي ما اهانت و بدگوئي مي

  . "ر و هيئت معظم دولت و مسئولين امنيت كشور  قلع و قمع اين ماية فساد را خواستاريمشوك
 دولت در رسيدگي به  تادشو  انگيزة ديگري مي"اعالم جرم"ر حال اين  هدر 

در ميان اين اسناد پيشنويس دو نامه از نخست . كسروي تعجيل بيشتري روا دارد"پروندة"
، يكي در "وريلي فيخ محرمانه"رد كه هردو با قيد داوزير، ابراهيم حكيمي، وجود 

 خطاب به وزارت دادگستري 24/10/24 و ديگري چند روزي پس ازين در 11/10/1324
نويسد  پيشنويس نخستين  كه مفصلتر است مي. شده است نوشته "راجع به انتشارات كسروي"

  كه 
ف لتخنكه از طرف اشخاص و طبقات م آا تأكيداتي كه كراراً براي اين موضوع به عمل آمده و باب

مستقيماً در اين باب به آن وزارتخانه مراجعه و شكايت شده است تاكنون نتيجة اقدامات دادگاه 
ي رود كه اين تأخير در رسيدگي به شكايات مزبور مشكالت وابسته معلوم نگرديده و بيم آن م

  .اي فراهم كند تازه
 عين يك ند وا ده نوشتهربمران شرحي راجع به نشريات ناته به امضاي جمعي از بازرگانان راًخيا

 ه وتبرگ شرح مبسوطي را كه به امضاي جمع كثيري از اهالي مركز گراور گرديده ارسال داش
ري كتب و نشريات مزبور كه به تصديق محضر شرع وزارت وآ ه نسبت به جمعاند ك تقاضا نموده

  . ر است اقدام شودنودادگستري از كتب ضاله و مخالف مباني شرع ا
پيرو نامة ": يسدون صار بيشتري تهيه شده است، نخست وزير مي اخت دوم كه باسيوشنپير د
 به نشريات آقاي احمد جعا ر12013/19/10/24-9408 و عطف به نامة شمارة 8776/23/5/24

برگ و كسروي اينك عين شرحي كه به امضاي جمعي از بازرگانان تهران در اين باب رسيده با د
مقتضي است ": يابد كسان پايان  ميبه ي و هر دو پيشنويس ".ودش يضمائم آن تلواً ارسال م

 طبق مقررات قانوني دستور فرمائيد نسبت به تعقيب موضوع و تعيين تكليف قطعي آن فوراُ بر
 يسدو نامه به فاصلة چند روز و يا دو پيشنو. "اقدام نموده و نتيجه را هرچه زودتر اطالع دهند

 به ثبت رسيده است؟ در هر حال هرچه 24/10/24 وزيري در تسخاي كه در دفتر ن براي نامه
در (روي اي ديگر است از تداوم و تسريع سياست دستگاه دولت در سركوب كس باشد نشانه

  ).212-213. ص: همين زمينه نگ
) 20/12/24(ند ديگر اين مجموعه از واكنشهائي كه قتل كسروي و حدادپور  سندچ

 آزادگانند خواستار تعقيب و تنبيه ان وخي كه بيشتر از پاكدينرب .دهد رانگيخته است خبر ميب
ازين . اند ش درآمدهقاتالن هستند در حاليكه برخي ديگر در تأييد عمل ايشان به جنب و جو

اهالي ”به امضاي “ بندگان اعليحضرت همايوني شاهنشاهي ايران” به يا نمونه است عريضه
فرستاده شده است و در “ اي قوام نخست وزيرقآ”كه رونوشت آن از جمله براي “ پايتخت

عريضه . به ثبت رسيده است“ دفتر رياست وزراء” در 23507 تحت شمارة 26/12/1324
  :اند نين نوشتهنويسان چ
  گان اعليحضرت همايوني شاهنشاهي ايرانبند
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 يرونوشت آقا.  وزير دادگستريايرونوشت آق. رونوشت هيئت وزرا. نوشت آقاي نخست وزيرور
. رونوشت آقاي فرماندارنظامي. رونوشت آقاي رئيس شهرباني. رونوشت آقاي دادستان. زير كشورو

, ران، ظفر، وظيفه، اقدام، رهبر، كيهانيا مهر , كوششاطالعات، ايران، ] هاي روزنامه[رونوشت 
, زندگي, آئين اسالم, نجات ايران, رهتاس, فرمان, باختر, جبهه, كشور, نيروي ملي, ايران ما, داريا

  .نوروز ايران, مجلة ايمان, پرچم اسالم
ران ق قانون اساسي، مذهب رسمي كشور ايران اسالم و مذهب جعفري است و اكثريت ملت اي طب

منتسب به هيچ حزبي از احزاب سياسي نيستند و جز دين مقدس اسالم و استقالل مملكت 
لكتي صبر نموديم و اكنون كاسة مم احترام دولت و قوانين جاريةس تاكنون به پا. هدفي ندارند

توانيم تحمل نمائيم كه به دين ما اهانت شود با اينكه  صبر ما لبريز شده و بيش ازين نمي
ئن كشته شده بعضي از ماجراجويان به نام طرفداري فعاليت نموده و مرتباً آگهي كسروي خا
اي آخرين مرتبه به نام احترام هيئت محترم دولت و براينك بدين وسيله . زنداس منتشر مي

زيم چنانچه در ظرف يك هفته مطبعه و كتب اين معدود اس قوانين جاريه مملكتي خاطرنشان مي
عي نموده و از هيچ چيز پروا نخواهيم داشت و مانند مج د اقدام دستهست توقيف نشورپ اجنبي

يام شربت شهادت را نوشيده و از دين  ق.امام و پيشواي دين خود حضرت حسين ابن علي ع
  .اسالم دفاع خواهيم كرد

  
پيشين “ عريضة”آيد البته نه مانند  كم از اين و آن شهر و شهرستان هم تلگراف مي مك

اين . ه در ابراز مسرت از آن جنايت كاخ دادگستري و در تقاضاي آزادي قاتالنتهديدآميز بلك
كنند كه از  اف ميرگلقام محترم نخست وزيري تمبه ن  از بهبها11/3/1325چنين است كه در 

نابود شدن كسروي كه سبب نفاق و از هيچگونه توهين به مقدسات، به ويژه دين اسالم مذهب "
 هستند و "مين بخصوص اهالي بهبهان مسرور مسلشت، عمومدا مقدس جعفري دريغ نمي

 بجنا"گروهي ديگر از مشهد به م  خراد ه6در .  را خواستارند"خالصي متهمين قتل مشاراليه"
احمد كسروي كه ضديت او با مذهب ... "اند كه   تلگراف كرده"السلطنه نخست وزير قاي قوامآ

 اب تحت تعقيب قرار گرفته بود و حسن اتفاق جعفري و قوانين مملكتي ثابت و مسلم بوده و
ضي نيست اشخاص قتم... گر در اين موقع باريكيد دست غيبي به كيفر اعمال خود رسيده

. ص: نگ(ش ازين ديديم يپ). يد از ين نگارندهكأت! ( جهت در حبس نگهداريد"نودبيگناهي را ب
از راه شاهرود و نيشابور به شود كه در پي بازداشت متهمان، نواب صفوي  كه گفته مي) 186

تهمان را  مآزادي"كند كه  كند و مردم را تهييج مي رود در آنجا با علمأ مالقات مي مشهد مي
   حاصل آن كوششهاست؟فاراين تلگ. "بخواهند

اي از آن را نيز براي نخست وزير  امضاء كه نسخه اي است بي  س از اين، متن چاپي اعالميهپ
السلطنه  قابل توجه جناب اشرف آقاي قوام”: اند  با دست اضافه كردهاند ضمن اينكه فرستاده

  :آن اعالميه چنين است. “دامت بقائه
درود بر . درود بر مبارزين رشيد و فدائيان با شهامت ما.  عمومي مسلمانان نگران استرافكا

مسلمانان . اند دهفدائيان با شهامتي كه در راه اعتالء و عظمت نام اسالم براي هرگونه فداكاري آما
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شدگان بيگناه متهم قتل  عالم عمومĤً و ايران خصوصاً بدانند در زندان شهرباني تهران بازداشت
  .دهند كسروي را تحت زجر و شكنجه قرار مي

  موطنان،ه
همينكه معدودي باقيماندگان دائرة فساد و مزدوري كسروي از تبليغات و دسائس خود در بين 

سرشت مأيوس شده و نتوانستند مأموريت خود را كه ايجاد تشتت و   پاكمسلمانان و آزاديخواهان
از يكطرف مشغول توطئه و از طرف ديگر روش  نفاق بين مسلمين بود انجام دهند العالج

خواهند  آنارشيگري خود را به مرحلة عمل گذارند ولي بدبختها متوجه اين نكته نيستند و يا نمي
سلمان كه پايبند اصول و مباني ديني بوده و بدون ترديد حاضر باشند كه ملت ايران ملتي است م

است باالترين فداكاريها را در راه حفظ بزرگي و عظمت دين بنمايد و نيز جاي بسي خوشوقتي 
وزير امروز ايران، خود از معتقدين به مباني ديني بوده و اين ايمان و  نخست, است كه آقاي قوام

از طرف ديگر ما كه به تمام معني . اند قضاياي گوناگون آشكار داشتهاعتقاد را در موارد مختلف و 
اي اجامر و اوباش را به چه چيز  گسيختگي عده دانيم اين لجام متوجه جريان امور هستيم نمي

كار گستاخي اين عدة محكوم به فنا به جائي رسيده كه با تطميع و تهديد در . تعبير نمائيم
مي رسوخ كرده و با تحت تأثير قرار دادن مأموران مربوطه طوري شهرباني يعني محل امنيت عمو

  . دارد كنند كه عاقبت آن حوادث سوئي را در بر وحشيانه رفتار مي
هيئت دولت بداند و آقاي رئيس شهرباني كه مسئول امنيت ! لت ايران، شما هم بيدار شويدم

ران، به دست كثيف نوكرهاي در زندان شهرباني تهران، مركز اي .عمومي هستند توجه نمايند
ا برخالف رپناه  شدگان بيگناه و بي بلي در زندان، بازداشت. اجنبي چه تحريكاتي در جريان است

تمام موازين قانوني و اخالقي تحت زجر و شكنجه قرار داده و فجيعترين عمليات قرون وسطي را 
  .دارند دربارة آنها معمول مي

را كه ناشر  افكار ملت است ] اي[اني درب ادارة روزنامه ر مركز تهران و در همسايگي شهربد
اين هم قناعت نكرده و مدير روزنامه را به  هاي روزنامه را به تاراج برده و به  شكنند و شمار مي

  . كنند     فجيعترين وضعي مضروب كرده و تهديد به قتلش مي
يت قانوني ندارند بلكه محكوميت ز طرف ديگر بنا به دستور ديگران به افرادي كه نه تنها صالحا

ده مي شود و اد هان پاكجقطعي آنها در پيشگاه افكار عمومي مسلم و محرز است امتياز روزنامة 
بارة     شوند در      ها و نشريات ديگر قائل مي             يك محدوديتها و محروميتهائي كه براي روزنامه نيز صد 

گذارند تا    آميز و مضري باز مي     براي نشر هرگونه مطلب تحريكآنها اجرا نداشته و دست آنها را 
دار كردن احساسات ملي و مذهبي مسلمانان و تهييج افكار عمومي به نفع  بتوانند در جريحه

  .اربابان خود به نحو اكمل خدمت كنند
گرفته , تهز طرف ديگر جلوي نشرياتي را كه قوانين موضوعه نشر آنها را مشروع بلكه الزم دانسا

دار شدن تبليغات بهائيها و باقيماندگان كسروي از هرگونه كمك و مساعدت  در عوض براي دامنه
  . نندك دريغ نمي

دانيد كه نطفة انقالب و عصيان مردم چگونه در حال  گوئيم شما هم خوب مي ا حاضريم و ميم
اي جاسوس و مزدور  آخر اين چه زندگاني مرموزي است كه دست عده. تكوين و نشو و نما است

ملي  توانند از توهين و تحقير نسبت به شعائر را در اجراي نيات سوئشان باز گذارده تا آنچه كه مي
ما امروز با صداي بلند و رسا اعالم مي كنيم كه اينگونه عمليلت و . و مذهبي كوتاهي نكنند
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ما جداً نظر آقاي .  استنشريات در حكم قيام بر عليه حكومت ملي و مبارزه با اصول عقايد ملت
وزير را به اين جريانات جلب و متوقعيم شخصاً در اين امور نظارت و دخالت كرده نگذارند  نخست
بر پيكر آزادي وارد ] را[اي جاسوس و خائن به نام آزادي و آزاديخواهي قطعيترين ضربات    كه عده
  .آورند

ات سريع و قطعي خود با رفع و قلع و قمع ا به نام حفظ مصالح ملي از دولت خواهانيم با اقدامم
  .طلبان احساسات جوشان مردم را تسكين بخشد  ماجراجويان و آشوب

  
هايي از نوع   امضائي ندارد اما حاوي بسياري از مضاميني است كه بعد ازين در نوشتههاعالمي

“ قرون وسطائي”اعالميه به رفتار . هاي فدائيان اسالم تكرار و باز هم تكرار خواهد شد نوشته
 شهامتي كه در راه اعتالء و عظمت   فدائيان با”، اين “شدگان بيگناه بازداشت”مأموران شهرباني با 

كند و به خطري كه از جانب  ، اعتراض مي“اند نام اسالم براي هرگونه فداكاري آماده
 و دولت كند به ملت دين و مملكت را تهديد مي“ باقيماندگان دائرة فساد و مزدوري كسروي”

شخصاً در اين امور نظارت و دخالت ”خواهد كه  جداً مي“ وزير آقاي نخست” دهد و از  هشدار مي
اعالميه لحني . به شعائر ملي و مذهبي توهين كنند“ اي جاسوس و خائن   كرده نگذارند كه عده

ا با است ام انديشي دولت نوشته شده آميز دارد و گوئي كه از سر خيرخواهي و مصلحت هشدار
كند كالم فدائيان لحن  را آزاد نمي“ بيگناهان”گذشت زمان و خاصه اينكه دولت به سرعت 

تحبيبي در . ي جناب اشرف نيستند“بقا”اكنون ديگر نگارندگان چندان در پي : يابد ديگري مي
 به 1325 مرداد 30و اين لب كالمِ نامة مورخ . كار نيست و تهديد به مرگ تنها كالم است

  :ير استوز نخست
  وزير محبوب ايران السلطنه، نخست حضور محترم جناب اشرف آقاي قوام

. اللعنه  بودن متهمين به قتل سيد احمد كسروي عليهيدارد در مورد زندان محترماً معروض مي
چنانچه بر خود آن جناب پوشيده نيست مقتول نامبرده به فرض اين كه به دست اين متهمين 

حق و از روي اصول و مباني صريح قرآن كريم به حداقل مجازات كيفر هم معدوم شده باشد، به 
رسيده است؛ چه هر فردي از افراد مسلمين كه در مقام جسارت بر وجود مقدس ختمي مرتبت 

  .آيد به حكم عقل و دين بايستي مس وجودش در آتش به تصفيه گداخته شود بر
ز اين معنا پوشيده نماند كه نه تنها با(ه هر حال و با در نظر گرفتن نهضت مسلمين دنيا ب

چنين شخص  باشند بلكه مسلمين دنيا مسلمين ايران خواستار استخالص اين مردان شريف مي
موهومي را كه نسبت به وجود مربي عالم بشريت هتك احترام ورزيده مستوجب چنين مجازات 

ر عدم استخالص اين استدعا داريم تا موقع ازين بيش باريك نشده كه شايد در اث) داند مي
اشخاص، قضايا منجر به زيان شخص رئيس دولت و موقعيت كنوني آن جناب گردد به ويژه 
اكنون كه خبرهاي مشئومي از گوشه و كنار  راجع به رفتار مأمورين شهرباني با اين اشخاص به 

ر و اين براي آخرين با. است دار نموده رسد و قلوب كلية عالقمندان به دين را جريحه گوش مي
رفتاري برعليه شخص رئيس دولت  چنانچه بعد ازين سوء. عريضه به منزلة قطعنامه تلقي شود

دانيد  در صورتي كه شخص شما بخوبي مي. دانيم صورت گرفت خود را به هيچ وجه مسئول نمي
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, كه بازپرس قرار منع توقيف آنان را صادر نمود و پس از تهية هفتصد هزار ريال وجه نقد
  .نيم چه دست خارجي اين قرار را عاطل و باطل نموددا نمي

عالقمند به شعائر اسالمي  از هم در خاتمه از شخص رئيس محترم دولت كه شخصاً مسلمان وب
باشند استدعا دارد به وصول اين نامه كه از طرف اتحادية مرموز فدائيان اسالمي مقيم تهران  مي

  .رسد تقديم گرديده است  نفر مي37كه جمعيت آنان تا اين تاريخ به 
ند و ر تن از هيچ چيز ولو كشتن، در دنيا باك و هراس ندا37السلطنه بدانيد كه اين  قاي قوامآ

  .چنانچه ترتيب اثري به اين كاغذ داده نشود آنچه را نبايد بكنند خواهند كرد
  .طالعاتانتظر جواب شخص رئيس دولت مي باشد به وسيلة درج در روزنامة م

   احترامات فائقهبا تقديم 
  

 مرداد كابينة 11السلطنه در  دانيم كه قوام دانيم اما مي از پيامدهاي اين نامه چيزي نمي
را ترميم كرده بود تا كابينة جديدي با شركت وزيراني از احزاب ايران و توده تشكيل دهد  خود

لين كسروي را كند كه علما آزادي قات مطرح مي, و در يكي از جلسات هيئت وزيران جديد خود
بايست با نظر  اين نظرخواهي كه احتماالً مي. پرسد خواستارند و نظر همكاران را درين باره مي

براي آزادي قاتالن چند . ماند موافقي به پايان برسد در اثر مخالفت ايرج اسكندري بيحاصل مي
السلطنه  است و قوام مهر ماه كه عمر كابينة ائتالفي به پايان رسيده 27در : ماهي بايد صبر كرد

آورد    وزير دادگستري جديد موجبات آزادي متهمان را فراهم مي. كند كابينة خود را ترميم مي
  ).191. ص, پيش ازين: نگ(

  
آيد سخني گفت تا خواننده  اكنون شايسته است كه از چند سند ديگري كه در پيوست مي

  .ردترديدي در مطالعه و تأمل در آنها هيچ ترديدي روا ندا
، بازپرس شعبة هفت دادسراي تهران، است  نامة كسروي به بليغ) 7پيوست (سند نخست 

به چاپ رسيده است اما در “ آخرين دفاع آقاي كسروي”ها با عنوان  كه در بسياري از نوشته
اي  است كه كسروي دو ماهي قبل از كشته شدنش، در روزهاي پاياني دي ماه و  واقع اين نامه
 بازپرسي دادسراي تهران  كه 7، خطاب به  بازپرس شعبة 1324ي آغازين بهمن ماه يا در روزها

  . است مأمور رسيدگي به پروندة اوست، نوشته
دربارة چگونگي تشكيل پروندة ) 30/12/1324 (ايران ماروزنامة  همچنان كه مقالة 

يع تعقيب  تسر، دكتر خوشبين، از طرف وزير دادگستري6/6/1324در دهد  شان ميكسروي ن
در همين ايام پروندة دادسراي نظامي هم به وزارت دادگستري فرستاده . خواهد كسروي را مي

شود و او در   بازپرسي دادسراي تهران به تصدي بليغ ارسال مي7پرونده به شعبة  و شود مي
 كار اما دادگاه شرعي در. خواهد  جلد كتاب مورد اتهام را مي13 از دادگاه شرع 9/8/1324تاريخ 
 ناظر شرعياتهاي كسروي با مباني ديني را   بايست مغايرت نوشته براي ادامة كار، مي.  نيست

و . نويسد امري بيسابقه و مغاير قانون است و اين امر همچنان كه كسروي مي. هم تأييد كند
ازينرو هم مقامات وزارت فرهنگ كه امر نشر و طبع كتاب در حوزة صالحيت ايشان قرار 
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خواهند به نحوي از خود  د و هم مقامات دادگستري از چنين اقدامي پرهيز دارند و ميگير مي
  . رفع مسئوليت كنند

نويسد كه مراجعه به ناظر شرعيات از وظايف من نيست   دي ماه، دادستان تهران مي24در
كند و در نامة خود  ، هم كسب تكليف مي7 است كه بليغ، بازپرس شعبة درهمين اوانو 

دهد  كند و به اين ايرادات هم پاسخي مي  ازين نامة كسروي و ايرادات او را نقل ميجمالتي
  ). 212-213. ص, پيش ازين: نگ(

او متولد .  سال از زندگاني من سپري شده است58نويسد كه  كسروي درين نامه مي
است و پس در زمان نوشتن اين نامه ) 1269 ميزان 7( قمري 1308 صفر 14دوشنبه

 سال تمام از زندگي او 57، به حساب سالهاي تقويم قمري، )1365الثاني  ربيع/ ولاال ربيع(
هاي نخستين پنجاه و  و وي در هفته) 1324 دي 28 معادل با 1365 صفر 14(گذشته است  مي

 55 ، كسروي در زمان مرگ،سالهاي تقويم شمسياما به . هشتمين سال عمر خود بوده است
 سند دوم ).66. ص, پيش ازين: نگ(مين سال عمر خود ساله بود و در  پنجاه و شش

 1324هشتم ارديبهشت “ قصد نافرجام سوء”متن اعالمية باهماد آزادگان دربارة ) 8پيوست (
دهد و خواننده را بيشتر و بهتر با   دست مي  و دقيقي از آن رويداد به است كه اطالعات تازه
است كه هم از . ن. ح. بخشي از نامة ب) 9پيوست (سند سوم .  سازد چگونگي امر آشنا مي

شاهدان عيني صحنة قتل بوده است و هم در تشييع و تدفين كسروي و حدادپور شركت داشته 
آزاده است كه به دقت از آشنائي خود با  . ب. متن نوشتة الف) 10پيوست (سند چهارم . است

نه كسروي و ياران در پي نويسد كه چگو گويد و مي كسروي و فعاليت در باهماد آزادگان مي
كردند و در پايان، خانه و چاپخانه و  امنيت ازين خانه به آن خانة استيجاري نقل مكان مي

اي گروهي گرد آمدند تا مگر در پناه و كنار  دبيرخانه و مهمانخانه را در هم آميختند و در خانه
حنة قتل كسروي و شرح ماههاي سوءقصد و سپس آن ص. يكديگر در امن و آرامي زيست كنند

حدادپور و باالخره شرح خاكسپاري آن دو را در قلم آزاده بايد خواند و خواندن آنرا به ديگران 
  . هم توصيه كرد

آگهي انتخاباتي ابوالقاسم رفيعي، كانديدا از تهران براي انتخابات ) 11پيوست (آخرين سند 
طراح اصلي ”: وعه آمده استاست كه در پايان اين مجم) 1363 فروردين 23، كيهان(مجلس 

  .  “كسروي قرآن سوز”و از جمله اعدام “ اعدامهاي انقالبي در حكومت شاه خائن
كنندگان به  كنون روزگار چنين شده است كه هر زماني بر شمارة فخرفروشان و مباهات 

توان كرد كه درين سخنان،  شود و همواره هم روشن نمي قتل كسروي و حدادپور افزوده مي
گيرد و غث و ثمين و رطب و يابس چگونه از هم جدائي  ت و ناراست در كجا قرار ميراس
شايد كه نام مستعاري داشته و . در منابع در دسترس نام ابوالقاسم رفيعي يافته نشد. گيرد مي

مركز اسناد بايست به مجلداتي مراجعه كرد كه درين سالها از سوي  شايد هم بدين منظور مي
جمعيت فدائيان اسالم و نقش از جمله (دربارة فدائيان اسالم منتشر شده است  انقالب اسالمي

  ).  جلد2 در جمعيت فدائيان اسالم به روايت اسناد و آن در تحوالت سياسي ـ اجتماعي ايران 
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آنچه بايد گفت تكرار همان سخن پيشين , ك و اسناد تازه يافتهمداردر پايان مرور بر اين 

چنان گشوده است و تا آن زمان كه ندانيم فخر اين همروي و حدادپور پروندة قتل كس: است
...  د؟ به كجا رفتند؟ناند؟ عامالن كيستند؟ از كجا آمدند؟ چه كرد قتل كه راست؟ آمران كه بوده

اي برپاية عدل و داد و  همة كساني كه استقرار جامعه”. اين پرسشها همچنان امروزي است
بايد رسيدگي مجدد به پروندة كسروي را خواستار  ن خواهانند ميآزادي و برابري را در ايرا

            “ ...شوند
  ناصر پاكدامن    

  1383 تابستان -1380پائيز             
  تيوسپ

  
  

  د كسروي، نامه به يكي از آزادگان در تبريزحم ا،1321 ر آذ16 ـ 1
  1321ماه  آذر 16

ه نيروهاي جواني خود را بسيار خوشنودم ك. ز شما رسيدهااي  نامه چند   درودزس اپ
. قاي ژيال نيز خوشنوديمآ ،از جانشينتان در تهران. دبري كار مي به در اين راه ورجاوند خدايي

ولي . تارتان درباره شرق و غرب و جنوب و شمال به چاپ خواهد رسيدگف. ست رتييجوان باغ
 و يكباره از زبان چون گفتارهاي ديگري فراوان فرستاده شده بايد اينها را به چاپ رسانيم

  .سخني آغازيم
دربارة منوچهر . برخي مانده و ام برخي را پاسخ نوشته. شتمدا يهاي نامهاي ضيأ نيز آقز ا
  . با آقاي اسالمي و فروتن و ديگران تا چه اندازه نزديكندمدان نمي. اند ه كردهن بخردارفتارعدل 
 اند جوانان براي اجرأ نوشتهآنچه دربارة يك دسته از . دكنن رحيمي خوب كار ميي قاآ

گذاريم و رزمهاي “ ندگانمزر”تبريز برگزينيم كه نامشان و تهران  در بايد كساني را. بجاست
در اين باره . ه به ياري خدا خواهيم داشت از اكنون با دست آنان آغاز كنيمد در آينها كربزرگي 

  . در تبريز هم گفتگو كنيد
  . متفرس ه اكنون پاسخش را با دست شما مي رسيده كيهاي اي اميني نامهقز آا

ة نبا چاپخا. م بزودي فرستاده شودهن اميدمندم شمارة ايد اف كردهگرلتكه  نيماپرة ادرب
اگر نشانها به . به آقاي اسالمي درود مرا برسانيد. رسد  گفتگويي داريم كه به پايان ميكبان اندات

  .جاي بهتري براي روزنامه و باهماد پيدا كنيميم هخوا در اينجا مي. دست آمده يكي را بفرستند
  يوكسر              

  
   

  
تار فاض به رراعت امه به احمد قوام نخست وزير درن ، احمد كسروي،1321دي  7 ـ 2

  فرماندار نظامي تهران
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  1321 دي ماه 7  خاريت
  آقاي نخست وزير  نابج
ام وقت و نيروي خود  موقع كشور زمام دولت را به دست گرفته تمنتري الي در سختعنابج

نان دولت بجاي كرابرخي ك شود ولي ديده مي. يدئفرما ميصرف را در راه آسايش و ايمني مردم 
 و نفوذي كه به دستشان سپرده شده دكنن ي به وارونة آن رفتار ميل جنابعارفتارپيروي از نيت و 

  .دبرن در راه اغراض شخصي به كار مي
 نجانب است كه اينك به نام دادخواهي اجماالً به شرحونه از اين، سرگذشت اخير ايمك ني
  . مزپردا ميآن 

 زيرا يكبار در ،ي داشتهگجيدنار نظامي تهران از اين ناچيز ردناار سرتيپ عميدي فرمستيم
شيراز وكيل رعاياي دشتستان، عليه حسنعلي حكمت بودم و آقاي سرتيپ از حسنعلي هواداري 

يز در ار نيكب. يدنرسا د و برخي آزارها نيز مييرنج  ناچيز مي و از كوششهايدنمو بي اندازه مي
  .چاپ شده)  از شيراز رسيده بودهك (ي از سرتيپتكايش رچمپزنامة رو

 باز كرده يجوي ن رنجيدگيها آقاي سرتيپ همين كه به سر كار آمده دست كينهييجة اتر ند
  .ز برساندست گزند بسياري به ناچينتوا كه اگر حمايت جنابعالي نبود مي

 يكه كسان شود  نشستي برپا مينهاي آدي شبه در منزل من1312از سال : رح پيشامدشما ا
به اين معني كه ناچيز به گفتار . شود انده مير اخالق ونش ا و سخن در زمينة دين و ددآين يم

اين نشست دهسال است هر شب آدينه و هر روز اول ماه . ددهن زم و ديگران گوش مياپرد مي
كم ديماه كه باز نشستي  يي روزول. دو تاكنون مورد سوءظن نبوده و نبايستي بو شود پا ميبر

افسر آمدند و نشستند و من چون   در ساعت شش بود كه يك پايور شهرباني با يك،ميداشت
  . گمان ديگر نبردم به گفتار خود ادامه دادم

از هايهوي . نيك گرداندهر كسي بايد به خود پردازد و خود را ” سخن اين بود وعوضم
آن دو افسر خود را  دش و چون سخنم تمام مداد ت ميحاه توضيزميندر اين . “نتيجه نتواند بود

گفتم اگر شما به اين نشست . م شما را جلب و توقيف كنيميد مأمورنگفت معرفي نموده
دانسته شد درها  و خواستم همه را پراكنده كنم كه نگزاردند و مشوي بدگمانيد فوراً پراكنده مي

 ما را نگه تشهتا ساعت . گو كنم، نگزاردندفترفته گاني خواستم خودم به شهرب. اند را گرفته
در فرمانداري . ا هم از آنجا به فرمانداري نظامي فرستادنددفر. داشته سپس به كالنتري بردند

  .نيز نگه نداشته به نزد آقاي دادستان روانه گردانيدند
 دو ، هرپس از رسيدگي) آقاي معظمي(و آقاي بازپرس ) گ نامورسرهن(دادستان ي قاآ

ختي به آن سو فشار  دندشولي آقاي سرتيپ راضي ن. د كنندازآرنظر كردند  كه بايد ما را هااظ
دو نفر وارد آوردند و چون از آنها نوميد شدند رنگ ديگري به موضوع داده چنين گفتند كه بايد 

 به اين را آن روز ما. و آقاي نخست وزير گفتگو كنم] وزير كشوراميراحمدي، [با تيمسار سپهبد 
  . يدندنادستاويز نگه داشته و رها نگرد

 با ،ايد الي از موضوع آگاه گرديده و وعدة اقدام دادهعكه جناب بود پنجشنبه چون شنيدها ردف
اد كه در شتاب تمام يك نامة سراپا تزوير و دروغي نوشته ما را همراه آن به شهرباني فرست

  . رها كردنداهو ناخوواه همان موقع دستور جنابعالي رسيد و ما را خ
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از آقاي سرتيپ  د توضيحيمائرد دستور فيباش  سرپرست دولت ميهك  جنابعاليونكنا
  :عميدي بخواهند كه

اگر مقصود اجراي قانونست، قانون تصريح ! ـ براي چه ما را بدون اخطار توقيف كردند؟ والا
  .اخطار كنندكه  كند مي

منظور  اباين كه مخالفت صريح ! ردند؟زاويم نگده شاً ـ براي چه ما كه خواستيم پراكنيثان
  ! ؟دباش دولت و قانون مي

وم و بازپرس اظهار رأي به رفع توقيف كردند، چرا ما را رها مالع از آن كه مدعي اً ـ پسثثال
  ! داده بود؟آيا اين راست بود كه دولت دستور ادامة توقيف! نكردند؟
مثالً . رنداد چه دليل به صحت آنها. اند هشت نوزآمي متته هاي  نامة شهرباني جملهرـ د اًعراب
  !آيا دليل اين چيست؟. اند وب اخير شركت داشتهش من در آناهاربرخي هم اند نوشته
، چه بسا بار يورز ايشان با اين كينه. تمه من از تيمسار سرتيپ عميدي ايمن نيستمخار د

  .شوم مينده ديگر در پي تعرض باشند و مخصوصاً به جنابعالي پناه
   كسرويداحم            

  
  
  

   ر تبريزداكدينان پاز   احمد كسروي، نامه به يكي،1321ي  د12 ـ 3
  1321اه مدي  12

 اينجا هستند و گفتگوي دنژا امشب نيز آقاي ملك.  شما ديروز رسيدهةنام   درود زس اپ
در سال كه آزادگان جز از پاكدينان باشند سخني است كه از پاراين . شما در ميان است

 هر حال ه شده و بهميدهدازه نبايد بود كه در تبريز فنا ولي دوري در ميانه به آن. تنسميا
از اين گذشته نبرد با . آزادگان بايد كم كم به پاكدينان بپيوندند نه اينكه هميشه بركنار باشند

نان اكدي در اين زمينه همراهي با پدباي آزادگي نيز هست كه ميشعر و رمان و پراكندگي در 
ميدمندم در ام به كاري پردازم ولي نتوا اين راه دور نمي زاهرچه هست شده و من نيز . نداينم

  .بهار سفري به آذربايجان كنم و در اين باره از نزديك گفتگو كنيم و نتيجه بگيريم
ادگان را به حال خود بگذاريد و بي آن كه دوتيرگي آز. ايد  راه آنست كه پيش گرفتهنكنوا

ود ولي بيد اپاية كوششهاي شما پاكديني ب. ديشيان باشد شما به كار خود كو مدگي دررنجييا 
تهران را كه ديده بوديد و . اين دوگانگي تنها در تبريز است.  آزادگان نيز همراهي نشان دهيداب

در اهواز جشن كتابسوزان . پاكديني يكي استدر اهواز و خرمشهر و همه جا آزادگي و 
 كتابسوزان باشكوه فراوان انجام نشجكاشمر نيز تلگراف داشتم كه ز ا. شدهفته باشكوهي گر
  .گرفته است

] ندنتوا و مي[د نبود ران در جشن كتابسوزان پيشامدي شد كه آقاي دادپرور ميتهر د
و صرافاتي از افسران هواپيمايي در ميان  با سيفي ،آذر دوست شما بخش. داستان را باز گويند

  .دوييجنامه نويسيد و دلش  آذر   بخش هب آنان رنج بيشتر رسيده شما بهه چون ند كگرفتاران بود
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اينهم بجاست كه . بسيار بجا بوده ايد كه شما نيز در تبريز جشن كتابسوزان گرفته نايز ا
 فروتن و اسالمي و صلحي و ديگران ولي در كوششهاي پاكديني، آقايان. افسران جدا باشند

  .خواهد ايستادن رن آقاي نادر شكوهيان كه كناناهمچ. دد بوبيگمان همراه خواهن
ين كه ما امروز كساني را به نام ا. ام من با ايشان گفتگو كرده .تهرانند  درن جبارزادگايآقا

. و باز داريم يك چيزيست و مانندگان اهزاد آزادگان بر سر خود گرد آورده از پيوستن به سرتيپ
ما بايد يك راهي . ستاهنيم بسيار بزرگتر از ايهخوا ميي خود ششهاا كه ما از كوراي  ولي نتيجه

اين كجا و . شرق را به آن بكشانيم بلكه به همة جهان تكاني بدهيم را پيش گيريم كه سراسر
ه برا  نيماپاگر “: استم يكي كه از مراغه آمده بوده گفته دشني …!آن داستان آزادگان كجا؟

گرفتم كه آورديد، “: تفبايد گ. ”به باهماد بياوريمز  را نيالهاجلو نكشند ما خواهيم توانست م
  ”…!بود؟ اهدوتازه چه خ

. دهم د به نامه بيش از اين دامنه نمييدار ن آشنايي كه شما به راه پاكديني ميآبا 
يري و فيروز و ديگران همگي درود به آقايان اميني و صمدي و من. كوششهاي شما بجاست

  .دنكوش يي و جوانان گرد سر او نيك ميمقاي رحيز آدر تهران ن. مگوي مي
جلو را گرفته  نيز نانوقدربارة روزنامه و مهنامه . سيدهرن ايد دهره كرافي كه نوشتيد مخابرتلگ

آقاي رادپور . ولي به زودي راه باز خواهد گرديد و به هرحال بايد هر دو را بيرون بدهيم
يم هاوسال ششم پيمان نيز خ هاي رهدواز . متاديكتابهايي خواسته بودند، آنچه داشتيم فرس

تاريخ . ر پيش ما نيستداش  جمه شده كه نسخهره عربي تبكم ي بخش اتنه ئينآاز . فرستاد
 تنها آيين دوم و. بخشهاي يكم و دوم تاريخ هجده ساله باز نمانده. خاندان صفوي چاپ نشده

يم كه از هر يكي تداش ومناتس] نةخا[ه و قهو  هجده سالهخاريتراه رستگاري و بخش پنجم 
  . مناسر اپي مييي پابه همة ياران دروده. فرستاديميي ها نسخه

  يوكسر              
يجة پيشامد اخير آن شد كه در وزارت جنگ تكاني به نادشمني با پاكدينان پيدا تك ني
پ سرتي. تند از ماست، خواسته و پرسشهايي نمودندخشنا را ميبسياري از افسران هر كه . شد
 پذيرفته، و خوانده او را، گفته كتابهاي دروي كسروي مي ةناز سلطاني پرسيده چرا به خات هداي

خواست اينان دشمني بود . سلطاني آمده و گرفته و برده. اينست او هم كتابها را خواسته بود
  .فسران و ديگران از راه ما آگاه گرديدندولي نتيجه آن شد كه بسياري از ا

  يوكسر  
  
   

  
  ي از آزادگان در تبريزكي ، احمد كسروي، نامه به1321 ن بهم30 ـ 4

  1321 هبهمن ما 30
   درودهاي فراوانزا سپ

از اين كه داستان شب .  دوم بهمن ماه شما رسيده بود و من به پاسخ نتوانستم پرداختةنام
 راه ا دراين اشكه. خشنوديم ايد لسوخته گردانيده و اشك ريختهدوم ديماه تهران شما را د

ديدم كه در  ن رفتارياوانجمن از . ميبود  نود و آرام ميشخ ما نيز در آن دو شب همه. ستداخ
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ن آگاهي نداده بودند و از رهگذر آنها دل ناآسوده اهاش كساني كه به خانه. يدمسبيو آغاز نمي
و د هيچكس به رنبود فت مادر و خويشانشان در انديشه ميد و برخي نيز از سركونبود مي
ا رآقاي دادپرور همه . داستان دراز است. دنداد يم جز آرامش و خونسردي نشان ند وآور ينم

ما بيش از دو شب . ولي خدا نگذاشت بود خواستشان ساختن يك پروندة سياسي مي. ددان نمي
ولي سيفي و صرافان و . باني چهار شب ماندندمنزوي و افتخارزاده و عمادي در شهر. نمانديم
رخي از كاركنان وزارت جنگ به تكان ب وني ماندند و افسران دستگير بادر دژ شب 9 آذر بخش

. در همان روزها ژيال و سلطاني را نيز به بازپرسي كشيده بودند. دنداد يهايي نشان مينآمده دشم
خود . چه جستند جز راستي و نيكي نيافتندزيرا هر. ليكن همة اينها به سود ما پايان يافت

 جستم چيزي كه جاي ايراد باشد هچراين جوانان پاكند و من ه”: گفت ن ميبا مسرهنگ علوي 
رويهمرفته اين پيشامد به داستان . “ ايشان هرچه پرسيدم پاسخهاي روشني دادندزمن ا. نيافتم

  .  باشكوهتر از اين خواهد بودكتابسوزان روية رسميت داد و به ياري آفريدگار سال ديگر
ولي پرچم . خواهيم ماندن زگر پرچم نباشد ما از كار با ا.ت است راس شماةگفت رچمپة ارربد
نون را من فرصت يافته به آن ك. ام ي را به آقايان اسالمي و فروتن نوشتهگچگون. ودبهد انيز خو

” ورجاوند بنياد“اب به نام  كه همة سخنان خود را در يك كتاب گرد آورم و اين كتمكوش مي
 را به چاپ يهاي هچبنيز در اين ميان برخي كتا. شدخواهد چاپ ” پرچم نيمه ماهه“همراه 

  .ايم غاز كرده را اين چند روزه آ“ دگوي يحافظ چه م”. خواهيم رسانيد
ه نام ياران ما باشد، ما نيز همداستانيم و من باي   باره كه در تبريز هم روزنامهآنر د
به تازگي . باز نايستيمش از كوشايد هرچه هست ب. هايي در اين باره به آقايان نوشته بودمچيز
 سفري به آنجا كرد و به همدلي رنگا قاي چهرهآ. اند دهمد آيرد تظاهراتي آغاز و ياراني پدجوردر ب

 آدرم با دست آقاي.  اكنون در اهواز استرنگا چهره. در آنجا تكاني پديد آوردند] ؟[آقاي آدرم 
  .ي آغازيدسنوي با او نامه] ؟[

 دنامه نويسيد و از زبان من درو زيبه ايشان ن. دو نامه داشتيمب ياندوآاز ماي احمدي آقز ا
. ام ي نيافتهسنوي من فرستاده ولي من خودم فرصت نامه هاي سيروس پاسخ به نامه آقاي. يدئگو
 ماهه هنيم رچمپدر  ايم گفته. ستيمند بفرهخوا مي نيماپز ايشان خشنوديم و هرچه كتاب يا ا

ه ك هرزاز ياران ديگر ني. كره فرستيديپ شما از خودتان.  چاپ رسانيمبهار را پايدياران  هاي پيكره
  .يد پيكره بخواهيدسشنا ار ميدرا پاي

من روية همة آن را  اند اي شكوهيان بگوييد آنچه دربارة پرنس دالغوركي نوشتهقه آب
از ي ون چيزتاكن مدان ولي آن را چون دروغ مي. رستادن از تبريز نيستنيازي به ف. مدان مي

  .منرسا يمبه همة ياران درود . ايم ردهاوي ننيماپر ديا  رچمپآن در 
   كسرويداحم            

   
  
  

، احمد كسروي، نامه به محمد ساعد نخست وزير دربارة 1323ردين و فر29 ـ 5
  وحشيگريهاي تبريز

  1323وردين ريخ بيست و نهم فراه تب
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  آقاي نخست وزير نابج
  :دينما نده مبادرت مييآ يز در تعقيب مذاكرات به شرحبر ماه تبهمنرة وحشيگريهاي ادرب
  :دنباش ه در ظاهر دانسته شده اشخاص پائين ميكك اشرار ر محزبريتدر 
 حسين واعظ و ميرزا كاظم شبستري كه اين دو تن در منبرها  مردم را تحريك زايرم
دستاويز قرآن سوزاني ه ويده بجا دـ سيد محمد خشكنابي و ميرعلم كه به اينجا و آن اند هكرد مي

  . اند ختهيانگ ارت برميرو ش ار دروغ بوده مردم را به آشوببكيكه به 
 پائين به جلو اشرار افتاده به سوي كانون آزادگان آورده به تاراج و تخريب واداشته اصشخا

  :اند يم كردهو خود مباشرت و شركت در جرا
 ـ حاجي مسيب چرمفروش ـ نخوا  نوحهنام،وشاب پسر يعقوب، دالل شتر ـ ذهني دمير

ميرزا يحيي واعظ، كه اثاثية كانون اكنون در  ند ـ پسرلدال و نقي كه دو برادر و در بازار يقت
  . خانة پدر او مي باشد

. اند نام، كالنتر بازار، بودهل شهرباني و اسد ي كف،ضيائي اوريريز يكي از محركين عمده، تبر د
.   براي جلوگيري نكردهيماودش حاضر بوده و كمترين اقد خ كانوناراجياور ضيائي در موقع ت

ارج گردانيده و به دست اشرار داده كه از خاش  را با دادن تأمين از حجره ي اسالميا آقماسد نا
  .اند چندجا زخمي كرده گردانيده

در ضمن تعقيب شناخته  اند ر راه تحريك صرف كردهن ديگر كه پول گزافي دكيحرم
  . رديدند گخواه

  :داشخاص آينده هستن اند خته شدهانشراغه محركين كه در ظاهر مدر 
، كه مجلسي در خانة خود ترتيب داده و به دستاويز نخوا مدحت، روضه ماعيلاسيدس

م كه بازاريها را به بستن بازار توكلي نا. ها و مالها را تحريك كردهنخوا افسانة قرآن سوزاني روضه
 اديه كه با داد و فرياد مردم رجم افتخار، شاگرد مدديان، عزيز، ي عالما علحاجي ميرز. واداشته

كه آقاضيأ مضروب و مجروح  اند ه سر آقاضيأ و دختر شانزده سالة او فرستادهبيك كرده رتح
  . اند گردانيده

 دادگاه بوده كه به اشرار و محركين دستور نجا نيز يكي از محركين، عظيما، رئيساير د
  .تيب مجرمين خودداري نموده اسعقز از تس نيداده و سپ

ي ميرزا حسن عرفاني و ديگري ميرزا موسي كي: اند ودهبفر نياندوآب، محرك اصلي دو مدر 
ة اردبيلي كه گذشته از تحريك مردم عامي، سيد زنبيل كرد را با اكراد براي تاراج شهر و كارخان

. رفت  كارخانه به تاراج مي و شهرتخاس يكه اگر پادگان به جلوگيري برنم اند قند دعوت كرده
كه مردم را به در خانة مسعوي  اند دهوته از اين دو نفر، اشخاص آينده از محركين بشذگ

  :اند فرستاده
ان، گزاد  عرفاني، مسعود عرفاني، حاجي علي حبيبيان، حاجي حسينعلي تقيراكب ليع
  .يآور ينعلي شمسحس

  :ت من به دولت چند چيز استيشكا
وان يه دبو دولت بايد آنها را  اند هتشان دولت در اين جرمها شركت ددا كارمناز يمعج )١
  .ستدركيفر ف
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ة شكايات رسمي از سوي اينجانب كه صاحب كانون هستم و از سوي ما هب )٢
ود جرم ديگري از كارمندان مجروحين، بزهكاران تا اين ساعت مورد تعقيب نگرديده كه اين خ

  .دولت است
ست و تا اشرار كيفر ين براي آزادگان آزادي و امنيت، بايجان آذردر شهرهاي نوزه )٣

  .د بودهخواننبينند 
يكي آقاضيأ، كفيل ثبت . اند  از آزادگان بي هيچ جرمي از كار منفصل شدهتنو د )٤

  . سر كار بازگردنداينها به. مراغه، و ديگر تقي مجلد، كارمند كارخانة قند است
   كسرويداحم      

   
نخست وزير در اعتراض به  دعحمد كسروي، نامه به محمد سا ا،1323 دينفرور 29  ـ6
  انگولت با آزاددار ترف

  1323ريخ بيست و نهم فروردين اه تب
  آقاي نخست وزير نابج

  .  ديگر استوضوع اساسي چيزم. ام رح وحشيگريهاي آذربايجان را دادهشاي  رگ جداگانهبدر 
 قضيه تابالبته يكي از موج. كند ر ميتاويه رفدو ر تاكنون دانسته شده، دولت با ما هآنچ

ه احساسات شخص خود را در كارهاي مهم كشور كن وزيرانست اقايآرنجيدگيهاي برخي از 
  . كه دولت از ماليان و از مرتجعين داردتايس ولي علت اساسي مالحظه. ددهن دخالت مي

از آنست كه دولت ر ر بيشتبسياشمارة آزادگان . ل رفتار دولت ماية نگراني ما شده حاهره ب
ت در همان تبريز تحقيق كند كه لهتر است دوب. يددروز به روز بيشتر خواهد گر و دانسته است

و با آنهمه وحشيگريهاي بيشرمانه كه دو ماه دوام داشته و با آن بيمي  اند آزادگان تا چه اندازه
ر رأيي از يك ه. ام ي داشتهرأندازه چه اان و دارايي در ميان بوده، در انتخابات، اينجانب كه به ج

  .از آزادگان بوده است نت
ابعالي موضوع را در هيئت مطرح گردانيد و دربارة پرسشهاي پائين نخواستاريم ج ت ماسينا

  :تصميمهاي دولت را به ما آگاهي دهيد
   يا نه؟ددان ان ميولت ما را مشمول قوانين ايرديا آ )١
  خواهند ديد يا نه؟ي  قانونكيفرشرار كه به ما تعرض كنند ايا آ )٢
ود شهرباني يا ژاندارمري شران به ما بگ ديواز شهرها هجومي از ماليان  يكر يدگر ا )٣

  يا پادگان به جلوگيري خواهد كوشيد يا نه؟
   يا نه؟زهكاران تبريز و مراغه و مياندوآب تعقيب قانوني خواهند ديد بيا آ )٤
ان، عجتاس دلخواه ماليان و ديگر مر پ كه بهگويدالي باور كنيد كه اگر دولت آشكاره بعنابج

د از ما نگهداري كند و ما را در نتوا د يا نميهخوا ميننوان ديگري عهر  به اقتضاي سياست يا به
 چاره پناه قوانين جا دهد، ما نخواهيم رنجيد و بسيار خرسند گرديده  خودمان به انديشة

. ة دولت استيورة رنجش تواند بود رفتار دو ايهراً م و قآنچه به ما گران تواند افتاد. خواهيم افتاد
نام شرافت ايرانيگري خواهشمندم دولت پاسخ روشني به ما  اينست بار ديگر از جنابعالي به

  .دهد
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م توضيحات اگر باز نياز باشد توان. الي نيز از من پرسشي كرديد و من پاسخ دادمبعناج
 مدان مي هكيدن بهانة برخي از آقايان، بر براي  ولي.مفصل و روشن دربارة مقاصد خودمان بدهم

كه دولت اگر كارهاي ما را خالف قانون  كنم تصريح مي دوباره. دكنن مي با جنابعالي گفتگو
  .ه نخواهيم داشتما از آن نيز گل.  ما را نيز به قانون سپارد و از راه دادگستري دنبال كندددان مي

  ودها و سپاسهاي بسياررا دب
   كسرويد      احم             

 
 
 
 

حمد كسروي، نامه به بازپرس شعبة هفت ا، 1324اواخر دي يا اوايل بهمن   ـ7
  دادسراي تهران

  ]1324بهمن اواخر دي يا اوايل [
  ، دادسراي تهران7آقاي بازپرس شعبة 

  :نويسم خرين دفاع كنم اينك شرح پايين را ميدربارة پروندة كتابهاي اينجانب كه بايد آ
شعبة بازپرسي افتاده و آنهم ه  سال زندگاني يكبار راهم ب58خدا را سپاس كه پس از 

اندازد كه اگر تا  راهي ميه اين پرونده مرا ب. گناهم كتاب نوشتن و با خرافات جنگيدن است
همين گناه ه سقراط و مسيح ب. پايان پيش رود مرا همپاية سقراط و مسيح خواهد گردانيد

. خواستم دفاعي كنم اينست نمي. زندان گردمه شايد من هم محكوم ب. محكوم به مرگ گرديدند
  :كنم اجمال يادآوري ميه ولي براي آنكه گفته نشود دفاع نداشت نكات پائين را ب

 كه عنوان اين تعقيب گرديده هيچگاه مورد عمل نبوده 1301 مصوب سال ةدو ماد) 1
هرحال پيمان ملل متحد كه ه ست و ناظر شرعيات در وزارت فرهنگ انتخاب نگرديده بوده و با

  .يكي از مقرراتش آزادي مذهب است آن را از ميان برده
. موجب داللت اعتبارش دربارة روزنامه و مجله است و شامل كتاب نيسته آن دو ماده ب) 2

  .ايد ها چشم پوشيدهاگر شما آنها را شامل كتاب گردانيد از مدلول آن
نظر ناظر شرعيات شده در حاليكه در وزارت فرهنگ ناظر ه  استناد ب،در آن دو ماده) 3

عنوان ناظر شرعيات اظهار عقيده كرده يكي از اعضاي ه كه ب كسي. شرعيات نبوده و نيست
عادي وزارت فرهنگ است و محض راه انداختن اين پرونده او را معاون ناظر شرعيات نام 

 ناظر شرعيات خودش مورد اعتماد است نه ,موجب داللت دو مادهه هرحال به ب. اند ادهنه
  .معاونش و آنهم بايد مورد تصديق دو نفر مجتهد عادل باشد

در سراسر كتابهاي ما برخوردي با اسالم . در آن دو ماده عنوان برخورد با اسالم است) 4
  .سازند منسوب مياسالم ه اين مالها عقايد باطلة خود را ب. نيست

  .خواهيد مورد اعتنا سازيد يا نسازيد شما مي. اين چهار نكته مهم است و يادكردم
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شما : گويم من هم پاسخ داده مي. شود كه آزادي مذهب غير از توهين است گاهي گفته مي
ايد و آن دو ماده با آزادي عقيده و مذهب   تعقيب كرده1301 مورخ سال ةعنوان دو ماده مرا ب
ه هاي ما ب اگر مقصودتان آنست كه در نوشته. افي است و با پيمان ملل متحد از ميان رفتهمن

ثانياً در كتابهاي ما كمترين توهيني نه .  ديگري داردةاسالم توهين شده، اوالً توهين خودش ماد
ه ب. آن توهيني نبايستي كنيمه ب. ما خود هوادار اسالميم. اسالم ونه به چيز ديگري نشدهه ب

  .ايم نه توهين چيزهاي ديگر نيز انتقاد كرده
 

 
 
 
 

تيراندازي به آقاي كسروي يا وحشيگري در باهماد آزادگان،  ،1324 ارديبهشت 9  ـ8
  پايتخت
   نيرو و تندرستية نامةضميم         دينار 50 بها: العاده فوق

ل خود  هنگاميكه آقاي كسروي با دو تن همراه از منز9ساعت ) 8/2/24شنبه (ديروز صبح 
نام نواب ه الدوله شخصي ب  در سر چهارراه حشمت،اند  رهسپار بودهپرچم ة روزنامةسوي اداره ب

كند و هر دو  سوي ايشان رها ميه صفوي از پشت سر به ايشان حمله نموده با طپانچه دو تير ب
كارد  در همين هنگام چند تن ديگر با چاقو و .شود تير از پشت خورده و از جلو سينه خارج مي

آقاي كسروي و دو تن همراهشان . آورند به سر و صورت ايشان و همراهانشان ضربتهايي وارد مي
 ولي ،كنند  جمعيت از خود دفاع مي  پشت به دكان و رو به،دكان بقالي مجاور نزديك شده  به

. دده راند و با مهاجمين و جنايتكاران همراهي نشان مي صاحب دكان نامردانه ايشان را دور مي
ه سپس آقاي كسروي در حاليكه خون از زخمهايشان جاري بوده براي بستن زخمهاي خود ب

رسد و به عنوان اينكه بايد به  روند در نزديكي منزل پاسباني به ايشان مي سوي منزلشان مي
 نواب صفوي و ، كميةفاصله  ب،از پي پاسبان. گيرد خانه جلو ميه كالنتري برويم از ورودشان ب

 چند ضربت ديگر به آقاي ، مسلح روي پاسبانِ در پيشِ،رسند و نواب با چاقو ندگان ميكن حمله
زند و با اينكه آقاي كسروي از پاسبان جلوگيري و انجام وظيفه خواسته است،  كسروي مي

پاسبان نه تنها از انجام وظيفه و جلوگيري خود داري كرده، بلكه با گرفتن و نگاهداشتن آقاي 
  .ه است كه از خودشان دفاع كنندكسروي مانع شد

نشينند  درشكه ميه ها كرده بر نها قاي كسروي و دو تن همراهش خود را از دست آآناچار 
كند و در آنجا  تن ديگر نيز خود را به درشكه داخل مي نواب صفوي و يك. كالنتري آينده تا ب

كند و  چي فرار مي نجا درشكهدر اي. رسانند اندازد و به ايشان آزارهايي مي هم هياهويي راه مي
د به تندي از ان هو اسبهايي كه رم خورده بود. نشيند چي مي جاي درشكهه تن از جمعيت ب يك

در اين . غلطاند  سرنشينانش را مي،گذرند و در آنجا درشكه برگشته الدوله مي چهارراه حشمت
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 هم مانند بقال نامردانه نجار، آورند دكان نجاري نزديك رو ميه هنگام آقاي كسروي برخاسته ب
در اين هنگام يك افسر . رسانند كند و باز نواب صفوي و همدستانش آسيبهايي مي رفتار مي

رسند و مردم را پراكنده، آقاي كسروي و همراهانش و همچنين  شهرباني و يك افسر ارتش مي
كنون پرونده زير ا .پردازند برند و به رسيدگي مي دو تن از مجرمان را به كالنتري بخش يك مي

  .رد استگپي
آنچه در اينجا بايد بگوئيم و همگان را آگاه نمائيم اينست كه نواب صفوي جوانكي است از 

اند و   دوباره پيدا شده1320يست كه پس از شهريور ناكهاي گدايي يعني از همان آخوند چغاله
كوشند كه  خورند و مي با روضه خواني و مردم فريبي سربار مردم شده از دسترنج توده نان مي

ه  سياه بةايم اين آخوندك كه با عمام چنانكه ما دانسته .آنان را در پستي و ناداني نگاهدارند
 غافل و ناآگاه را با دروغهايي كه ساخته ة گروهي از تود، از پيش،فروشد مردم سيدي و آقايي مي

همدست كرده تا بتواند جنايت دين و بهائي شناسانده با خود  و خود را هوادار دين و ما را بي
 آقاي ةمجاور خان(همچنين كساني هم از دكانداران خيابان سيمتري . خود را انجام دهد

ار جنايت خود شده ك ه سپس دست ب، خود را از هرباره آماده نمودهة ديده و نقش]را [)كسروي
 توده و مجاورين يا  كساني از،انداخته كه به آقاي كسروي تير بينيم هنگامي اينست كه مي. است

رفتار پاسبان مسلح كه . اند به هواداري يا ميانجيگري كارهائي به زيان آقاي كسروي انجام داده
در آنجا بايد از اين وحشيگريها جلو گيرد، و از جلوگيري و  انجام وظيفه بازايستاده بدگمانيهاي 

خواهيم با  ايم نمي ياوردهآورد كه چون هنوز داليل كافي بدست ن ديگري را براي ما پديد مي
  .بدگماني تنها چيزي بگوييم

 كل شهرباني و حكومت نظامي هستيم و از مأمورين وابسته ة اكنون ما منتظر اقدامات ادار
  با دقت تمام كوشش ، فسادةدست آوردن ريشه و ماي هخواهانيم در كشف چگونگي قضيه و ب
،  با رل ميانجي،ري از وحشيان و جنايتكارانجاي جلوگيه نمايند و مخصوصاً از آن پاسبان كه ب

سود آنها رفتارهايي نموده بازپرسيهاي الزم بشود و در زير پيگرد قرار گيرد و بزهكاران را به ه ب
خواهيم با ما و با مخالفين ما از روي  گزاريم و مي قانون ارج ميه ما ب. كيفر قانوني خود برسانند

 شهرباني نخواهد دادگرانه و از روي قانون با ما رفتار كند و ليكن اگر دولت و. قانون رفتار شود
برد نگيرد، ما  مدهاي وحشيانه كه آبروي كشور را ميشابا كيفر دادن گناهكاران جلوي اينگونه پي

  .  ناچار خواهيم بود خود سزاي بزهكاران را بدهيم
ود و ش جاي بسي افسوس است در اين هنگام كه جنگ جهانگير به صلح نزديك مي

كنند  نمايندگان دولتها در انجمن سانفرانسيسكو براي صلح آينده و آرامش جهان طرحريزي مي
 جهانيان ةآبرويي ايرانيان در آنجا و در پيش هم در كشور ما چنين وحشيگريها كه ماية بي

  . خواهد بود روي دهد
به ايشان خطاب گردانيم و   تودة ايراني برميةميهنان و به هم در اينجا روي سخن به هم

  :كنيم مي
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 آقاي كسروي و ! بيدار شويد، اندكي به سخنان ما گوش دهيد، اي هم ميهنان عزير
ايشان . كوشند همراهانش جز براي رهائي شما از آلودگيها، جز براي آزادي و سرفرازي شما نمي

ها و  امهكوشند و براي بيداري و آگاهي شما كتابها و مهن دوازده سال است با رنج بسيار مي
اند و اكنون گروهي با خود همراه  داده و چارة دردها را گفته اند و دردها را نشان ها نوشته روزنامه

 ناآگاه بسيار ةجاي بسي افسوس است كه شما تود. كوشند نموده به برانداختن ريشه دردها مي
ه رهايي وادارند كه بكاه توانند شما را ابزار دست خودگردانيده  ب نما مي غافليد و دشمنان دوست

امروز كه حكومت مشروطه  جاي خود را گرفته شما . باشد زيان خودتان و فرزندانتان مي
 پدران شما را آلت دست ،توانيد نظري به گذشته برگردانيد  و ببينيد چگونه برخي ماليان مي

هان آزاديخوا نام حفظ دين و شريعت بره اجراي مقاصد شوم خود قرار داده و آنان را ب
نام ه دانند ب زيان دكانداري خود ميه اكنون نيز ماليان دكاندار كه كار ما را ب .شورانيدند مي

دهند و برعليه ما كه جز دين راستين و بلندي نام خدا را  حمايت از دين شما را فريب مي
  .كنند كوشيم تحريك مي ميهنان  خود مي خواهيم و براي آزادي و سرفرازي هم نمي

زيان خودتان و ه  كاري ب، بترس از آنكه نادانسته!خود آيه  اندكي ب،افل و بيخبر غةاي تود
 اندكي بينديشيد اين ماليان جز نگاهداري ،  ننگ فرزندانتان باشيدةكشورتان كنيد و فردا ماي

اي كه براي بيداري  هرچيز تازهبا اينان همان مردمان رسوايي هستند كه .خواهند دكان خود نمي
 با مدرسه مخالفت ، با مشروطه مخالفت كردند:كنند باشد مخالفت مي مردم مفيد و هشياري 

 ، پيشرفت و يا آبروي ايران بود مخالفت كردندة با هرچه ماي، با لباس مخالفت كردند،كردند
افسوس ما . اند مخالفت آغازيدهه يكباره دكان اينان را ببنديم به خواهيم ب اكنون هم با ما كه مي

كنند و خودشان را در پناه نادانيها و   نيت سوء خود مييت كه اينان شما را آلت اجرادر اين اس
   .دارند بيخبريهاي شما نگاه مي

 دوست و دشمن خود را ، سود و زيان خود را بسنجيد،گوئيم بخود آييد شما ميه باز ب
ند گامي برداريد و كن سود شما كار ميه كه ب  بترسيد از آنكه نادانسته بر زيان كساني، بشناسيد

حرفهاي مفت ه  تنها ب. دليلهاي ما را بشنويد،هاي ما را بخوانيد بياييد نوشته .پشيمان شويد
توانيد نيك و بد و دوست و دشمن خود را   آنگاه مي،ماليان و دشمنان توده گوش ندهيد

  .بشناسيد
بند شكم  دارند و درما دليلهاي بسياري توانيم آورد كه اين ماليان و مفتخواران درد دين ن

يك دليل روشن اينست كه اگر . توانيم همه را بياوريم  ليكن در اينجا نمي،و دكان خود هستند
چرا شما با بهائيان و : خواهند، بايد از آنان پرسيد گويند و دين اسالم را مي ماليان راست مي

بر ما . كوشيد  ما ميزيان هكنيد و با همدستي آنها ب صوفيان و ديگران همدستي و همراهي مي
روشن شده كه وحشيگريهاي تبريز و مراغه را، ماليان با همدستي بهائيان انجام دادند و در كار 

  .وحشيگري ديروز هم بهائيان دست داشتند
 امروز چون بهائيگري كهنه شده ديگر چندان .گويند و مسلمان نيستند اينان دروغ مي

گمان اينكه ما نيز يك دستة تازه مانند بهائيان ه نان بنادا. دهند  آنها نشان نميةتعصب دربار
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را به اينگونه كارهاي وحشيانه  رويم كساني هستيم و با اين هياهو از ميدان بيرون مي
سر آمده و ما بيش از ه بايد بدانند روزگار مفتخوري و ماليي ب. ليكن چنين نيست. انگيزند برمي

زبان خودشان ه انيم و نخواهيم گذاشت مردم را بفهم ديگران زشتكاريهاشان را به توده مي
  .وادارند

  !كني و چه خواهي كرد ببين چه مي! چشم بگشا!  بيدار شو،  ايرانية اي تود
 ببينيد چگونه كارهاي زشت قرون ،خود آييده  اي روشنفكران و اي جوانان درسخوانده ب

 همدستي كنيد و نگذاريد در اين بيائيد. شود وسطائي با دست اينگونه عماالن ارتجاع تجديد مي
 اينگونه كارهاي وحشيانه كه آبروي ،المللي شركت كند هنگام كه ايران بايد در انجمنهاي بين

  . برد روي دهد كشور را مي
گوييم بخود آييد، بينديشيد، دوست و دشمن خود را بشناسيد و سود و زيان خود را  باز مي

  .بدانيد
  تگي تهرانبا هماد آزادگان، كوشاد همبس

  
  دانم آنچه من مي،  كشته شدن شادروان كسرويةدربار، .ن. ح. ب ـ 9

1381  
.  هنگام محاكمه، پيش چشم بازپرس كشته باشند،ياد ندارد كه كسي را در دادگاهه تاريخ ب

ه ام آنچه ب  كه يكي از شاگردان كوچك آن بزرگمرد هستم و كم و بيش در آن ماجرا بوده...من 
  .جنايت هولناك را روشن گردانماين اي از  گوشهدرين سطور،   كه باشد:نويسم يادم مانده مي

 مهران( در كارگاهم كه آن زمان در خيابان مازندران 1324روز بيستم اسفندماه سال 
 شناخته شده “ علي رشتي”آقا كه به  نام علي هآشنايي داشتم ب.  مشغول كار بودم،بود)  كنوني

 امروز كسروي را در ،يفالن”: آن روز تا مرا ديد گفت. كرد همه شوخي مي با ،مردي بود لوده. بود
زايم در آن محلي كه كار فاين را هم بي. شوخي پنداشتم. باور نكردم. “دادگستري كشتند

  .هاي آقاي كسروي هستم دانستند من طرفدار انديشه مي ، كردم مي
 ،اي فرستاده اي داشت نامه ه دايي من كه در اين راه كوششهاي ارزند...در همين هنگام

بين ببمد ناگواري رخ داده به كانون برو اامروز در دادگستري براي راهنما پيش”: نوشته بود
  . مد ناگواري پيش آمدها پيش،ربط نگفته بود اينجا بود دانستم علي آقا بي. “؟مد چه بودهاپيش

راه افتادم، ه وله بود بالد سوي كانون كه در آن زمان در خيابان حشمته با دلي پردرد ب
دستم داد ه اي آقاي ذكاء ب اعالميه.  دانستم چه رخ داده.هنگاميكه رسيدم وضع را آشفته ديدم

  ! كسروي و حدادپور را در دادگستري كشتند:داد خبر اندوهبار دلخراشي را مي
چه دانستند چه بايستي كرد،  درمانده بودند، نميو به درون سالن رفتم، همه پريشانحال 

 جنوب تهران؟ هم از ؟خاك سپارنده ها را كجا ب  كشته: گفتگو در اين باره بود؟پيش خواهد آمد
رفت هم    زيرا بيم شورشي مي،نمود السلطنه نخست وزير آن بود ناشدني مي ديد دولت كه قوام

اره  ياران با دولت در اين بي كجا؟ ساعتها گفتگو؟در شمال تهران. از ديد آزادگان  نشدني بود
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در حدود ساعت . شد شب آنها را به آرامگاه ظهيرالدوله در شميران ببريم بود، تا سرانجام بنا
در دادگاه را گشودند، آوخ كه چه .  دادستاني تهران رفتيم7 ةهشت شب به دادگستري شعب

  راهنما درة پيكر، چند گام جلوتر. حدادپور اندكي دور از در ورودي در خون افتادهةپيكر! ديدم
 ،شكم راهنما دريده. ها را خون فراگرفته بود ويژه پيرامون كشتهه  ب، كف سالن.خون غلتيده

راستي دلخراش و تكان  هشد ب  آنچه ديده مي. صورت متالشي شده بود.ها بيرون زده بود روده
  . چه حالي افتادند ه كه اين صحنه را ديدند ب پيداست كه آزادگان. دهنده بود

 ما نزديك بود و من او را ة او با خانةمي سرگرد شجره كه خاناز طرف حكومت نظا
بوالنس در مآ. نمود وزي ميسكرد و دل داد و بسيار همدردي مي شناختم نظم كارها را مي مي

 ، به آرامگاه ظهيرالدوله،ها را با آن به شميران  بايستي جنازه،حياط دادگستري پارك شده بود
  . ستي كردببريم تا فردا معلوم شود چه باي

من دست راست خود را زير . ها را به آمبوالنس برسانيم  برانكارد آوردند تا جنازه،هر روي هب
دست راستم به جاي .  بردم تا با ديگران او را به برانكارد بگذاريم، آن جوان فداكار،كتف حدادپور

 با زحمت ،بودحدادپور جوان تنومندي .  فرو رفت،كه از پشت به كتف او زده بودند اي دشنه
توانستم او را بلند كنم، چون دستم در جاي زخم دشنه فرو رفته بود ناراحت و بيحال شدم از 

ها را به آمبوالنس برديم، اتوبوس  جنازه. اين رو در برداشتن پيكر راهنما توان كاري نداشتم
 افتاديم و به راه هكه آنجا بودند سوار اتوبوس شديم و دنبال آمبوالنس ب آماده بود با كساني

ها را در آن اطاق نهاديم و به تهران   جنازه. آنجا اطاقي بود.آرامگاه ظهيرالدوله رسيديم
ساعت چيزي . ام چندان دور نبود به خانه] كه[آباد پياده كردند  مرا در خيابان عشرت. بازگشتيم
  .خانه رسانيدمه هر روي خود را به ب. شب نمانده بود به نيمه

گر به آرامگاه ظهيرالدوله رفتم كساني از خانوادة راهنما و ياران آنجا بودند و بامداد روز دي
دانستند كه چنين  ها عكس بردارند، كساني سزا نمي خواستند از جنازه. آمدند كساني هم مي

اين عكسها كه از راهنما و حدادپور چاپ و پراكنده شده . پيكرة دلخراشي از راهنما پراكنده شود
  ؟اند  برداشته و كجا برداشتهدانم كه نمي

اي پيش از ظهر  چه انگيزهه دانم ب  نمي.كه آمده بودند عكسي هم برداشته شد از كساني
 كاري به تهران فرستاده دانم كاري داشتم يا ياران مرا پيِ باز نمي. ردنداخاك نسپ هها را ب جنازه

آبك باالتر از . خاك سپارنده ند كه ببود  بردهآبكها را به  بودند، بعد از ظهر كه بازگشتم، جنازه
كه زمين اندكي   جايي.از تپة روبرو كه هيچ ساختماني نداشت باال رفتم. آرامگاه ظهيرالدوله بود

كه رسيدم آخرين بيل خاك را   من.ندبود هخاك سپرده ها را ب هموار بود آنجا جمع بودند كشته
  پس از پايان اين.د خاك را پراكنده نكندريختند و روي آن آب پاشيدند كه با روي آرامگاه مي

 گويا آقاي فرهنگ كه آن ؛ زماني خاموش ايستادند،پردگانسخاكه پاس بزرگداشت ب  ه ب،كارها
          ... سخنراني كرد، بودكوشادهبر ازمان ر

  “بخشي از يك نامه”
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 آزاده، روايت يك قتل. ب.  ـ الف10
   1383بهار 

 يتابهاك و يسروك با 1319من در اواخر سال .  اويها ديشه و انيسروكآغاز آشنائي با  -1
 ك در خيابان شاهپور، نزدييا  خانة اجارهكاش در ي  و خانوادهيسروكآن موقع . او آشنا شدم

 و پيمان جمعه خوانندگان مجلة يشبها. ردندك ي مي زندگيوچة عالئ ك، دريچهار راه مختار
ه ك يساعت دربارة مطالبك  حدود ييسروكد و شدن ي در همين خانه جمع ميسروكطرفداران 
رد، و بعد نوبت به سؤال و جواب ك ي مينوشت سخنران ي مپيمان در مجلة 1312از سال 

 يسروكشد و  يرده بودند مطرح مكت كه در جلسه شرك ي مخالفينيرسيد و يا اظهار نظرها مي
  .داد يبه آنها پاسخ م

يم كآموز مدرسة ح ه آن موقع دانشكي فاميل ها  يكي از بچهيمن اولين بار به راهنمائ
ا سه نفر دوست بوديم م(، فرخزاد، به اين مجلس رفتم يسروكالس پسر دوم ك بود و همينظام

 راجع به حافظ بود و از يسروك يآن شب سخنران). رفت و آمد دائمي داشتيمبا هم و 
همين سخنان (گفت  يسخن م“  ما باز گذاشته استيدر غزلهايش براكه  حافظ يبدآموزيها”

  ). چاپ و منتشر شدگويد حافظ چه ميآن شب بود كه بعدها به صورت كتاب 
ه من به ديوان ك ي داشت و با ارادتي من تازگي به حافظ و اشعار او برايسروك يايرادها

 بودم، يآموز خردسال ه دانشك در خاطر من پديد آورد، اما از آنجائي يحافظ داشتم توفان سخت
، دربارة حافظ يسروك تند يها ه گفتهك به ويژه آن،  ديدم يتوان اظهار عقيدة مخالف نمدر خودم 

  .شد يبا موافقت و تأييد بيشتر حاضرين روبرو م
 گفتم و از آنجائي يسروك دربارة حافظ به فرخزاد يسروك خودم را به نظرات ي ايرادهامن

يوان حافظ را پيش رو داشتم و گفتم، و در بيشتر غزلهايم د يه در آن موقع خودم شعر مك
فهمد واال  يپدرت اصالً شعر نم”: ردم، به فرخزاد گفته بودمك يگهگاه از او تقليد و تضمين هم م

مرا بارها كه  و كسروي .ايراد مرا فرخزاد به كسروي گفته بود. “زد ياين حرفها را دربارة حافظ نم
 را بگو بيايد رفيقتيك روز ”گفته بود ، به فرخزاد  اش ديده بود هاي شبهاي آدينه در جلسه

 … كه من رفتم و .“گويد و شعرهايش را بخواند بدانم چه به هم بافته است؟ ببينم چه مي
 خود داستانيست براي فرصتهاي ديگر و ، پايان گفتگوي ما چه شد آن ديدار و اينكهداستان
هاي  أسفبارش و انديشهبه هرحال تا امروز هميشه كسروي و كتابهايش و سرگذشت ت ! بيشتر
  . همچنان مانده است بلكه در پيش چشم من  و در خاطر منبلندش
  
كه من 1319همانطور كه گفتم اواخر سال .  محل فعاليت و گردهمĤيي ياران كسروي-2

ضلع شمالي كوچة عالئي آخر خيابان اي در  خانه بار كسروي را از نزديك ديدم در نخستين
 رئيس دارائي ارتش ، و در همسايگي او سرلشكر عالئي.دبوراه مختاري شاهپور، نرسيده به چهار 
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آورد و   ميي به همراه اسب،يك سرباز سوارصبح،  مسكن داشت كه هر روز ،دوران رضاشاه
يك سرباز سوار به همراه اسب و ر بهم سوار رفت و بعدازظهرها  سرلشكر با آن به ادارة خود مي

يا رفتيم و  يل را در اطراف همان كوچه به ديدار دوستان مي تعطروزهايو ما كه . گشت بازمي
 ديديم ميرا سرلشكر عالئي هم هم از جلوي كوچة عالئي بود، گهگاه كه آن  ن ماهراه مدرسدر 

بعداَ . شد  سوار اتوبوس مي3آمد در ايستگاه اتوبوس خط  كسروي را كه مي هم   و، اسبربسوار 
تابستان  (اي شهرباني دورة رضاشاه در وزارت دادگستري اعضةمن كسروي را در جريان محاكم

و چون . كرد  ديدم كه از بعضي متهمين به ويژه پزشك احمدي كه اعدام شد دفاع مي)1321
رفتم و براي من نحوة سخن گفتن و شيوة  شناختم و جلسات محاكمه زياد مي كسروي را مي

  ! دفاع كسروي بسيار جالب بود
نژاد كه من ديگر او را خوب   آقاي ملك،ها  كه در يكي از جلسه بود1320در اواخر سال 

بهتر است شما جاي بزرگتري اجاره كنيد كه اتاق ” به كسروي پيشنهاد كرد كه ،شناختم مي
 اضافه ، آيد كه بود و نفر ديگري كه به يادم نمي. “بزرگتري براي جلسات هفتگي داشته باشد

كنند ماهانه آن را تأمين   باشد ياران قبول مينيازاية آنجا اگر به مبلغ بيشتري براي كر”  كهكرد
اي كه در همان روزها   و هم او بود كه گفت بهتر است به باالي شهر برويم كه به چاپخانه“كنند

 و پرچم براي چاپ روزنامة تااندازي شود   با كمك ياران خريداري و راه گفتگوي آن بود
كرد و به ياد  كسروي اين پيشنهادها را تأييد مي. نزديك باشد،  كتابهايمان مشكلي نداشته باشيم

كرد و از اقداماتي كه تاكنون در اين باره انجام  دارم با ديگر دوستان هم در اين زمينه گفتگو مي
  .گفت گرفته بود با اميدواري سخن مي
 ، 1322ال دانم كه از اوايل س  را به ياد ندارم، ولي ميپيشنهادتاريخ دقيق انجام اين دو 

 ة خانوادتاي كه كسروي براي سكون هشد در طبقة اول خان جلسات ما در اتاق بزرگي تشكيل مي
 بستي كه در اولين كوچة بننزديكيهاي قنات فرمانفرما،  ،)نظامي (متري خود در خيابان سي

   .، اجاره كرده بود قرار داشتپاستوربالفاصله در ضلع شمال غربي ميدان  
 پيشنهاد و صالحديد هبود، ب در كار ه براي حفظ سالمت جان كسروي با مالحظاتي ك

در محلي واقع شده  خانة جديد.  بود كه اين نقل مكان صورت گرفته بودكسروي و ديگر ياران
 نزديك خيابان كاخ و حدود ميدان پاستور يعني : تر از آخر خيابان شاهپور ظاهراً امنبود 

 خانة نسبتاً بزرگتري بود و هميشه دو يا .و دانشكدة افسريكاخهاي سلطنتي و دبيرستان نظام 
هاي چاپي  در آن خانه به كسروي و رفت و آمد او به چاپخانه و آوردن نمونههم سه تن از ياران 

  .كردند گيري و بازگردانيدن به چاپخانه كمك مي و غلط
 من ,ين محل در جلسات هم.گرفت بيشتر در همين خانه انجام ميهم مالقاتهاي كسروي 

 كه گويا براي گفتگو  را ديدميكبار احمد قاسمي و بقراطي از اعضاي كميتة مركزي حزب توده
ياد دكتر  زندههم  و دو سه بار   آمده بودندباهماد آزادگان و حزب تودهدربارة همكاري بين 

  .را كه با كسروي دوستي قديمي داشتند، آينده مدير مجلة ،محمود افشار
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در [ را ديدم شنواب صفوي و چند نفر از همراهانهم دو بار ين محل بود كه  باز در هم و
گفتگوهاي تندي رد او بين كسروي و آخر  فعةه دك] ؟1324 يا در فروردين 1323اواخر اسفند 
اي نزديك به   جمله كه نواب صفوي از قرآن خوانداي  آيه و وقتي كسروي درجواب  و بدل شد

تو هنوز ! سواديب! هآقاي طلب ”:ب به او گفتا خط،اي  تحقيركنندهبا لحن تند وو اين مضمون 
!  اي  پس معني آن را هم نادرست فهميده خواني داني و آية قرآن را غلط مي عربي را درست نمي

! بهتر است بروي از معلمت قرآن خواندن و زبان عربي را ياد بگيري، بعد به قرآن استدالل كني
 نواب صفوي سرخ شد، ، از اين سخنان تند كسروي.“ تو شك نكنندكه همراهانت در سواد عربي

 ، نيز كه چهارنفر بودندش، بي هيچ  سخني از اتاق بيرون رفت و همراهانرخاستبالفاصله ب
 كسروي نگاه به زمين دوخته بود و سخني . چند لحظه به سكوت گذشت. بيرون رفتند

با لهجة شيرين آذربايجاني سكوت را كه  يادم نيست ملك نژاد بود يا سلطانزاده .گفت نمي
من در قيافة سيد . اش آبرو برديد دهرَجنابعالي بدجوري عمواوغلي را جلوي م”: شكست و گفت

يك نفرت و خجالت زياد ديدم و دم در با تكان دادن انگشتش به يكي از همراهانش گويا خط و 
.  )كنند  يا پسر عمو خطاب ميغلياو  عموسيدها يكديگر را , در آذربايجان(“ !كشيد نشان مي

  . كسروي باز هم ساكت بود
مصلحت نيست بعد از اين شما روزي دو بار ”همان شب گفتگوي ياران به اينجا كشيد كه 

، و خوب به خاطر دارم سروان “و چاپخانه را تنها رفت و آمد كنيد پرچم فاصلة بين خانه و دفتر
و بعدها در رشتة حقوق (بود هالي آذربايجان  افسر نيروي هوائي كه او هم از ا،علميه
، از سوي دولت مصدق بازپرس كودتاگران 1332 مرداد28 تا 25التحصيل شد و در روزهاي  فارغ
 )  مردادي بود و سالها بعد هم او را در مقام وكيل مدافع متهمان دادگاههاي نظامي ديدم25

 بين ،كنيم كه صبح و شب دو نفر يه مياز همين فردا صورتي از اسامي ياران داوطلب ته” :گفت
،   بودپيمانري كه از ياران قديم و پشتيبانان مجله ني. “ همراه آقاي كسروي باشند،دفتر و خانه
هائي  كه از آخوندها و بازاريان در خانه طبق اطالع دقيقي كه من دارم در جلساتي” :اضافه كرد

ه چاپخانه و خانة آقاي كسروي شده، چرا ما شود گفتگو از حمله ب اطراف خيابان ري تشكيل مي
، چه بهتر كه از همين  هر شب دو نفر را هم به عنوان نگهبان در خانة آقاي كسروي نگماريم

 ،با اطالعاتي كه جسته و گريخته از تصميم متعصبين مذهبي. “امشب اين كار را شروع كنيم
حاضرين اين پيشنهاد را  مة ه رسيد به ما مي، )1322بهمن ( شيعيگريپس از چاپ كتاب 

 براي . سكوت او را حمل بر موافقت او كرديم.كرد  كسروي ساكت بود و فقط گوش مي.پذيرفتند
 يادم .اهللا آزادي قبول كرديم من و احسان. همان شب و نگهباني آن شب داوطلب خواستند

ند، و فردا آورد) پلو و خورشت قرمه سبزي(هست آن شب از طبقة اول براي ما غذاي كوچكي 
كه گفت   من آن دوستمان بهچند روز بعد .  و چاپخانه رفتيمپرچمصبح با كسروي به دفتر 

شب از غذاي هر يك از اعضاي خانوادة خود مقداري برداشته  فرخزاد به او گفته كه كسروي آن
  .دهندب غذاي ما دو نفر را تابوده 
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ي اولين بار سخن از خريد يك همان طور كه گفتم من برا . خريداري چاپخانة پرچم-3
 گفتگو از اين بود كه ياران عالقمند و عالئي شنيدم كوچةچاپخانه را در جلسات همان خانة 

يادم هست كه يك شب كسروي از . دهندشركت سهامي تشكيل اين منظور يك  به
،  شد ر مي كه به زبان ارمني در تهران منتشآليكنامة   مدير و ناشر هفته, با يقيكيانخود گفتگوي

 با كسروي دوست بود و من چند بار او را در دفتر روزنامة ليكآ يقيكيان مدير. گفت سخن مي
، گويا يقيكيان با كسروي يك كار وكالتي هم  جلسات هفتگي خودمان ديده بودمدر  و پرچم
و به همان كوچكي چاپخانه اگر ”: گفت ، مي  را ديده بودليكآكسروي چاپخانة روزنامة .  داشت

  .كردند  ديگران هم تأييد مي.“خواهيم فقط حروف فارسي مي. سادگي باشد، بهتر است
 اين كارتوانستم در  آموز بودم و درآمدي نداشتم از اينكه نمي من كه در آن موقع دانش

 و  ولي وقتي با كمك ياران تهران. خوردم سهمي داشته باشم و خودي نشان بدهم، افسوس مي
ود كسروي ماشين چاپ كوچك دستي و لوازم و وسايل آن و يك ماشين تبريز و آبادان و خ

رش كاغذ و كتابهاي دسته شده خريداري شد و به راه افتاد،  اولين كسي كن براي ب دستي قطع
اي سه شب كشيك   و اولين كسي كه حاضر شد هفته كه داوطلب كار مجاني در چاپخانه شد

خبر داده بودند كه متعصبين خيال را كه هد من بودم، چ را بدپرچمنگهباني در چاپخانه و دفتر 
بعدها، مثل اينكه به كه (هم ناصر خداداد .  را دارندپرچمحمله به چاپخانه و آتش زدن دفتر 

   .داد بيشتر شبها با من كشيك مي) كند آمريكا رفت و چه بسا هنوز هم در همان حدود زندگي 
 حد فاصل بين چهارراه ، كوچة رفاهي،زار له و چاپخانه در خيابان الپرچم محل دفتر 

 در گوشة جنوب شرقي پاساژ رفاهي بود كه طبقة اول دو اتاق يا ،زار مخبرالدوله و خيابان الله
 و محل اقامت پرچم دفتر ديگر كه بهدو اتاق هم  و روي آن  بوددكان تودرتو مخصوص چاپخانه

دانم بيشتر سرماية  تا آنجا كه من مي.  اختصاص داشتكارمندان دفتر و ديد و بازديد كسروي 
  را خود كسروي و آقايان وحدت، واعظ “شركت سهامي چاپخانة پرچم”اوليه براي برپا داشتن 
كه از تدريج  بعد به تأمين كرده بودند و  نژاد، نيري، اقبالي، فروتن پور، سلطانزاده، ملك

 چاپخانه با .شد  و لوازم نو خريداري ميرسيد وسائل  پولهائي مي، از جمله از آبادان،شهرستانها
. گرديد گرفتند مي دلبستگي و فداكاري و كار مجاني يا دستمزد كمي كه كارگران و ياران مي

 هفته نامه و مجله و 20 جزوه و 10 كتاب و 25 بيش از 1324 تا 1321از سال درين چاپخانه، 
 چاپ و صحافي و )دوم و سوم هم رسيد به چاپ برخي از آنها  ،در همان سالهاكه  (دفتر ماهانه

از ديگران هم  يي بعضي سفارشهاگذشته ازين، چاپخانه. به شهرستانها فرستاده شد و  جلد شد
 فريدون، تأليف اميركبير و ايران جمله  به اين ترتيب بود كه از.دادمي پذيرفت و انجام  مي

  ..يدپخانه به چاپ رساچ ينا رد ]1322مهر  [زاده ي نوشتة حكماسرار هزارسالهآدميت، و 
  
كه نواب صفوي با دلتنگي و  اي ن جلسهآيد حدود يك ماه از با.  سوء قصد نواب صفوي-4

هشتم ارديبهشت سال  صبح شنبه خشم و كين با همراهانش بيرون رفتند، نگذشته بود كه در 
كه نگهبانان (دي اهللا آزا  آقايان حسين يزدانيان و احسان ، كسروي با سه تن از ياران خود1324
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 كه كارگر دفتر و چاپخانه يمرد آرام و هميشه خندان(اهللا   و صفي)شب پيش خانة كسروي بودند
 از خانة كسروي به طرف ايستگاه اتوبوس خيابان )هاي ما بود و كارگر خانة كسروي و جلسه

 مبدلي س لبااي كه هر يك به عدهدر اين موقع نواب صفوي به اتفاق . روند الدوله مي حشمت
كسروي و  ,كردند بازي مي) گر ، پاسبان، استوار ارتش و ميانجي عابر(درآمده بودند و نقشي 

 ر به سوي كسروي شليك مي كند وسشت پدو تير از  نواب صفوي .كنند يارانش را احاطه مي
 اب ، نامي از او برده نشده همكه شناخته نشد و در گزارشهاهم محمد خورشيدي و يك نفر ديگر 

البته همراهان كسروي هم در . كنندي ي و مجروح مزخمدشنه و چاقو كسروي را به سختي 
  .شوند زخمي مي سر و صورت  هم ازانايشدو تن از مانند و  امان نمي

اند سوءقصد در خيابان  اينكه در گزارشهاي شهرباني و فرمانداري نظامي نوشته
 نزديك چهارراه ،متري خيابان سيالدوله انجام گرفته، درست نيست، سوءقصد در  حشمت
الدوله  حشمت ـ متري چهارراه سيدر  ي هم، و يكي دو ساعت  به عمل آمده بود،الدوله حشمت

العادة باهماد آزادگان كه روز بعد منتشر شد  قصد، در فوق جريان دقيق سوء. بوددان شده بن راه
كه در اين ميان به عنوان ميانجي  كساني يتمامآنچه بايد افزود اين كه . به آگاهي همگان رسيد

و   و رهگذر در لباسهاي عابر كهاند  سوءقصد كنندگان بودهجملة از كردند مييا كمك دخالت 
به خيابان شديد،  خونريزي را در حال جلوگيري از راه بندان بيشتر، كسروي بهانة هب

، تا  ريزي ادامه داشته باشدهرچه بيشتر خون دارند كه رو نگاه مي برند و در پياده الدوله مي حشمت
 دنبالة همين هم ، در خيابان پهلوي1 بردن كسروي به كالنتري ! (مقصود آنها عملي شودبلكه 

   ). استبرنامه بوده
حدود پانزده نفر در اين سوءقصد داد كه  اطالعاتي كه بعداً به دست آورديم چنين نشان مي

واقعه از محل  تري نرفته و پس از اجراي برنامهبه كالناصالً  ازين عدهنيمي  .اند  داشته شركت
 دائي  بود كه هم قبالًفيكي از كساني كه اسمش جزو بازداشت شدگان نبود علي . اند دور شده

ه و هم در جريان كرد  ميكاري قصدكنندگان هم سوء، و هم آن روز با  به خانة كسروي آمده بود
، و يا نام  نام او در جريان سوءقصد نيامده اصالً لي قتل كسروي جزو دستگير شدگان بوده و

كه درگزارش شهرباني و فرمانداري نظامي براي  و مشخصاتي نام. حقيقي خود را نگفته است
نشاني خانه و محل سكونت همة .  و كامل نيستواقعيسوءقصدكنندگان ذكر شده هيچ يك 

 در از آنها نپرسيده كههم  هيچ كس وهاي  اطراف خيابان ري و ميدان شاه بوده  آنها در محله
، كه به عنوان ميانجي يا  ايد  داشتهيكاره الدوله چ  همة شما در چهارراه حشمت،صبحآن اول 

كه در هم  گويا يكي دو نفر از كساني ؟ايد هدكر دخالتجداكننده و كمك كننده در اين جريان 
 محل ،ز  انجام سوءقصدكردند، و پس ا لباس نظامي و پاسباني در اين جريان به ظاهر كمك مي

  !اند دار نظامي نبوده اند اصالً پاسبان يا درجه را ترك كرده
 به ما رسيد، و بعضي نقل قولها از كساني هابه موجب اطالعاتي  كه جسته و گريخته بعد

 بهبهاني و اطرافيان اهللا  كاشاني و آيتاهللا اند، آيت پرده در اين جريان دست داشته كه در پشت
  !اند ند و مخالفتي نكردها هين تصميمگيري و اجراي برنامه، قبالً اطالع داشتآنها از ا
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 از سوءقصد نواب صفوي پس .، جلسات آزادگان و چاپخانه   محل جديد زندگي كسروي- 5

با توجه به خبرهائي كه جسته و گريخته  و ناتواني دستگاه امنيتي تهران،با توجه به بيعملي و و 
 آگاهي  باكه مخالفين در صدد توطئه و سوءقصد ديگري هستند، و بر اين مبنيرسيد  به ما مي
 و آزادگانجرمها و طومارهائي كه به دولت و دربار و مجلس براي برهم زدن تشكيالت  از اعالم

 تصميم گرفته شد چاپخانه و محل ،شد ميفرستاده هاي كسروي  جلوگيري از نشريات و نوشته
يك جا در اش همه  گي و خانة محل سكناي كسروي و خانوادهگردهمĤيي ياران و جلسات هفت

پس از جستجوي .  كسروي مجبور نباشد هر روز مدتي را در رفت و آمد باشدمتمركز شود تا
الدوله، نزديك انجمن ايران و فرانسه، پيدا كرديم كه با  زياد، باالخره محلي را در خيابان حشمت

اپخانه، دفتر پرچم، محل جلسات و خانة كسروي و  در دو هفته تمام چ،همياري همة ياران
 زير زمين بزرگ اين خانه محل . ساختمان بزرگي بود. محل جديد منتقل شداين اش به  خانواده

 طبقة دوم كه اتاق بسيار بزرگي داشت براي ياران و جمعيت . بسيار مناسبي بود براي چاپخانه
با    كسرويخود ,قسمتدر اين . دة كسرويانتخاب شد و اتاقهاي غربي ساختمان براي خانوا

ش  و دو پسر)خجسته (، دختر كوچكش)شهين(اش  ه ، نو) نفيسه (همسرش، دختر بزرگش
 آنجا رفت و  به بيشتر، پسر بزرگ كسروي،جالل كسروي. كردند  زندگي مي)فرخزاد و بهزاد(

در اختيار هم ي بيشتري  اتاقهاخانة جديد،در اين  . كرد  آنجا زندگي نمي دركرد، ولي ميآمد 
شد   هم استفاده ميبعضي ياران و ازين اتاقها براي سكونت گزارده شده بود) جمعيت (همادبا

هاي  عقيده از خانواده  به علت اختالفچه آنهائي كه آمدند و  كه از شهرستانها ميچه آنهائي 
هاي آب و  محل و هزينه قسمتي از كراية . و يا خانوادة خود را ترك كرده بودند شدهخود رانده

. شد  از طرف خانوادة كسروي تأمين مي هم و سهمي  بخشي از طرف ياران ، طرف چاپخانهازبرق 
شد و نشستهاي ياران و  كار چاپ و نشر كتابها با سرعت و كيفيت بيشتري انجام مي

  .رفت سخنرانيهاي كسروي گرمتر و پربارتر پيش مي
بار در اين خانه و در جلسات هفتگي  و ي براي اولين برادران امامي يا عاملين قتل كسرو

برادر بزرگتر كه گويا بعد از قتل كسروي در . سخنرانيهاي كسروي در اين محل شركت كردند
 مفتخر شد و بعد از انقالب در ضبط االسالم حجتهاي علوم ديني درآمد و به لقب  طلبهسلك 

ست كه پس از افتتاح مجدد باشگاه  ايكرده، همان باشگاه جعفري نقش نخست را بازي مي
 گود ورزش باستاني به كار پرداخته، و در روزهاي نخست پس از “مياندار”جعفري به سمت 

 ،االسالم كه حجت هاي جمهوري اسالمي چاپ كردند  عكس و شرح حال او را در روزنامه،انقالب
  !عالوه بر مقام روحانيت از ورزشكاران باستاني ايرانند

كرد  سعي ميهم هميشه و آمد  كتر كه بيشتر به جلسات سخنراني كسروي ميبرادر كوچ
 اين مطلب را  هم، براي ما مشكوك بود و ما همان موقع در رديف جلو و نزديك كسروي بنشيند

كرد، ولي معلوم بود سواد فارسي   خيلي اظهار  ارادت و عالقمندي مياو. به كسروي گفته بوديم
كه به زبان بسيار ه جزودو من . نخوانده بودهم ز كتابهاي كسروي را چنداني ندارد و هيچيك ا
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 را به او داده بودم كه )مال قربانعلي و عطسه به صبر چه ربط دارد؟ (ساده نوشته شده بود
 يك .داد معلوم بود يا نخوانده، يا نتوانسته بخواند بخواند، اما وقتي برگرداند، از جوابهائي كه مي

و ) در حاليكه اصالً كتابها را نخوانده بود( همة حرفهاي كسروي را قبول دارم  آمد كه منهمروز 
 پيمان ببندم كه )بندي و ورود ياران جديد بود كه معموالً روز پيمان( يكم آذرام در روز  آماده

بعداً من دو بار او را در راهروهاي دادگستري،  همانجائي كه كسروي را . جواب منفي شنيد
 ديدم كه در راهرو ميان شلوغي ارباب رجوع با يكي  ردند و او را به قتل رسانيدند،ك بازپرسي مي

و .  ما چون با هم سالم عليك داشتيم احوالپرسي هم كرديم، و رد شد.زد دو نفر ديگر قدم مي
 بازپرس خبر  بليغِ از ساعت و روز بازپرسيِ،بعداً معلوم شد كه آنها از همان روزهاي اول

دانم، اما اصالً اين بازپرسي و كشاندن كسروي به دادگستري براي  چه طريق؟ نمي از .شدند مي
كاري كه برادران امامي .  خود را عملي كنند آن بوده كه او را از خانه بيرون بياورند و نقشة

  ! و آمدهاي مكرر به جلسات سخنراني كسروي انجام دهند  نتوانستند با رفت
  
 به عنوان وزير دادگستري وارد 1322كه در مرداد شراف صدراال. كسروي و بازپرسي  -6

 بود كه اي پروندهكابينة علي سهيلي شد دستور تعقيب كسروي را صادر كرد و اين آغاز تشكيل 
 صدراالشراف كه در تير . به جريان افتاد و كتابهايش، در دادگستري درست شدوبراي كسروي 

يدآميز مجددي براي پيگيري سريع پرونده وزيري رسيد، دستورات تأك  به نخست1324ماه 
كه در آبان (هاي حكيمي  به آن، در كابينه“ رسيدگي”پرونده باز به جريان افتاد و . صادر كرد

. هم دنبال شد) كه در بهمن همانسال روي كار آمده بود(السلطنه  و قوام)  روي كار آمد1324
ا سوم، كسروي به بازپرسي شعبة هفت  صبح، براي بار دوم ي9روز دوشنبه بيستم اسفند ساعت 

شد، دو  كه كسروي به دادگستري احضار مي معموالً موقعي .بليغ بود  ،بازپرس. احضار شده بود
  .كردند يا سه نفر از ياران ما، او را همراهي مي

در آن موقع بعضي دانشجويان يا جوانان شهرستاني همچنان كه پيش ازين هم اشاره شد، 
آمدند و به  شد، به تهران مي  زندگي با بزرگساالن خانواده برايشان مشكل ميطرفدار كسروي كه

الدوله براي اقامت خانوادة كسروي،  طور موقت در همان كانون آزادگان كه در خيابان حشمت
تا آنجا كه من به ياد دارم .  كردند چاپخانه و گردهمĤيي آزادگان كرايه شده بود زندگي مي

آسا از  حمدعلي جزائري و علي باستاني از آبادان، حدادپور از اهواز، جانيزدانيان از مشهد، م
  . ازين جمله بودندسبزوار، آزادي از خوزستان 
  اما از آنجا كهآسا و يزدانيان كسروي را به دادگستري همراهي كنند آن روز قرار بود جان

 حدادپور با ،رفت رج مي به كستباي ميآسا كه در دانشكدة دامپزشكي دانشجو بود آن روز  جان
  .پذيرد كه به جاي او همراه كسروي به دادگستري برود اشتياق مي
 بعضي از ياران را عقيده بر اين بود كه كسروي و همراهان او ، از سوءقصد نواب صفويپس

اين بود كه از شهرباني تقاضاي اجازة حمل  . بايد حتماً يكي دو اسلحه همراه خود داشته باشند
 نزدفرمهائي را به ) ؟شايد به نام بهنام( رئيس آگاهي وقت ، تا آنجا كه به ياد دارم.اسلحه شد
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پس از بدين ترتيب، و . آورد و آنها را امضاء كردند) كرد كه هنوز در خانه استراحت مي(كسروي 
جواز دو اسلحه با ضمانت و تعهد آقايان كسروي، وحدت، سلطانزاده و اسالمي ، دو سه هفته

.  در اختيار كسروي بودآن ديگر يكي از اين دو اسلحه هميشه در كشوي دفتر و .صادر شد
تهيه كرده بود كه خنجر بلندي در بدنة هم  عصائي 21 و 20كسروي در سالهاي گذشته ازين، 

 گويا از همان سالهاي :برد ميبه همراه  آن را معموالً در خارج با خود  و ويسازي شده بود آن جا
بار با تلفن و نامه او را تهديد به قتل كرده بودند، و او هميشه آماده و منتظر  چندين 21 و 20

  .بود چنين سوءقصدهائي مي
اسلحة ديگر را با هم  و حدادپور ه همراه داشت خود را ب آن روز هم كسروي عصا واسلحة

  . خود داشته است
اخ دادگستري قرار  در طبقة سوم ك، دادگستري با توجه به زيرزمين7اتاق بازپرسي شعبة 

مانندي  هاتاقك كوچك وروديخواهيد وارد اتاق بازپرسي بشويد نخست به  راهرو كه مياز . دارد
 ن صندليها، معموالً روي يكي از اي. وروديدرطرف در دو  دو صندلي شويد با وارد مي

 به و صندلي ديگر اختصاص دارد. نشيند كه زنگي هم باالي سر او هست پيشخدمت اتاق مي
كه براي بازپرسي به دادگستري   زندانياني.است شده شخصي كه به بازپرسي خوانده همراه
  است كه پاسبان دستبند از درين اتاقككند و  ي مي همراهيپاسبان را معموالً شوند  مياحضار
روي صندلي منتظر هم  پاسبان .شود  بازپرسي اتاق دارد تا زنداني وارد  ميربزنداني  اندست
  . را به زندان منتقل كندزندانيدوباره پايان برسد و  بازپرسي بهند تا نشي مي

 1در شكل شمارة  ،به هنگام سوءقصد   و افراد حاضر در آن7شعبة اتاق بازپرسي وضع 
  .نشان داده شده است
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   در آغاز بازپرسي7وضع اتاق بازپرسي شعبة : 1شكل 
  
 فدائيان : دانستيم و به ما اطالع داده بودند  ما مي.  چگونگي قتل كسروي و حدادپور -7

دانست و اين مطلب را چندبار   كسروي نيز مي.اسالم و مذهبيون مصمم به ترور كسروي هستند
 رفتيم آن بار كه به بازپرسي مي و ما هر! با نامه يا شفاهاً به مقامات بازپرسي تذكر داده بود

ديديم كه در بين شلوغي و ازدحام مراجعين رفت و  مي را در راهروي جلوي بازپرسي ها قيافه
شود، حدادپور كه مسلح بود در   آن روز پس از آنكه كسروي وارد اتاق بليغ مي.كردند آمد مي

  . شوند قسمت دست راست اتاقك و يزدانيان جلوي در ورودي مستقر مي
اي پاسبان، نظامي و كنندگان كه در لباسه برادران امامي با چند نفر از همدستان و توطئه

اند، وقتي كه   جمعيت در رفت و آمد بودهدر ميان ورودي بازپرسي متفرقه در راهرو و جلوي درِ
شوند، در يك يورش ناگهاني و حساب شده  از استقرار كسروي جلوي ميز بازپرس مطمئن مي

دارد،  نگه ميكنند و يك نفر او را  يزدانيان را كه داراي جثة كوچكي بود به كناري پرتاب مي
خواهد از اتاقك  سيد حسين امامي در يك دست اسلحه و در دست ديگر كاردي بزرگ، مي

  . كوچك عبور كرده وارد اتاق بازپرسي شود
 امامي در اين وقت .شود كه راه او را سد كند حدادپور كه سر راه او نشسته به عجله بلند مي

در حال اين . گيرد ، حدادپور كمر او را از پشت مي بين اتاقك و اتاق بازپرسي را باز كرده بوددرِ
بيني شده به دنبال برادر كوچك وارد   برادر بزرگتر، سيدمحمد، كه با طرح پيش,كشمكش
زند كه به  اي به پشت حدادپور مي  از پشت سر چنان ضربه،شود با كاردي بلند اتاقك مي

م قلب حدادپور را هد و نوك كارد شو تشخيص پزشك قانوني چهار دندة حدادپور از بند جدا مي
اي نيز از شانة او وارد  شود و گلوله دو ضربة ديگر از پهلو و گردن به حدادپور وارد مي. شكافد مي

 شخص سومي  از طرف يا شليك شده وشود كه معلوم نيست از طرف برادران  امامي بدن او مي
 حدادپور را از .گتر وارد اتاق شده بود برادر بزركه از پشت سرِ)  الماسيان مستعارگويا به نام(

  .آورند پاي درمي
سيد حسين كه پايش از چنگ حدادپور خالص شده بود تيري از پشت به كسروي شليك 

 خود را در پناه ميز قرار رود تا شود و از طرف راست ميز بازپرس مي كند، كسروي بلند مي مي
از ش همچنان  دست راست وركرده بود گيازپرس بة در حاليكه پشت صندلي واژگون شدكهدهد 

درپي امامي و شايد آن دو  تيرهاي پيدر اثر  ، كه اسلحه در آن بود بيرون نيامده بوديجيب بغل
و آنگاه هر سه نفر خود را با كارد به اندام نحيف و تيرخوردة او  .آيد نفر ديگر، از پاي درمي

  !كنند وسفند نميكنند كه سالخهاي قصابخانه با گ رسانند و كاري مي مي
 بالفاصله خودم را به .دارم كردمحمد علي جزائري كه آن روز در محل كانون بود خبر

  .دانستم كجاست رفتم  كه مي7دادگستري رساندم و يك راست به طرف اتاق بازپرسي شعبة 
سراسر راهروي بازپرسي به اشغال نيروهاي انتظامي و پليس درآمده بود و هيچ رفت و 

 قفل شده بود و دو سرباز و يك پاسبان 7 اتاق بازپرسي شعبة درِ. شد  نميآمدي در آن
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 ياران كسروي ،رفته رفته. دادند دادگستري جلوي آن ايستاده بودند و به كسي اجازة ورود نمي
 يكي دو تن از اعضاي خانوادة كسروي و يكي از دامادهايش سراسيمه خود را .رسيدند از راه مي

 نمايندة پزشك قانوني و يك افسر شهرباني و ، بعدازظهر3 حدود ساعت .ندبه آنجا رسانده بود
 و ياران كسروي اجازه دادند وارد خانواده اعضايدو سه نفر مأمور ديگر آمدند و به چند تن از 

  . من يكي از آنها بودم. راهرو بازپرسي شوند
 دلهره در جلو يك  با وحشت و.به دستور افسر شهرباني، پليس دادگستري در را باز كرد

 يكي دو . بعد افسر شهرباني و پزشك قانوني وارد اتاق شدند، بقيه به دنبال آنها،سرباز و پليس
نفر كه جلوي ما بودند، وضع اتاق بازپرسي و جنازة حدادپور را كه جلوي در افتاده بود ديدند، 

 و بعضي از ورود به . رفتروي صندلي افتادند و شيون آنها باال، جلوي درك وروديِ در همان اتاق
  .  افراد گريان و از حال رفته را كمك كردند و بيرون آوردند واتاق منصرف شدند

هاي تكه پاره   پزشك قانوني وسائلي آوردند و جنازهةپس از بررسي مختصري از سردخان
ن تازه كف اتاق پوشيده از خو. وضع اتاق در ورود ما به اين شكل بود. شده را به سردخانه بردند

  ! ها را بردند دستور دادند كه اتاق شسته شود  وقتي جنازه. در و ديوار خوني.و خشك شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   پس از قتل كسروي و حدادپور7وضع اتاق بازپرسي شعبة : 2شكل 
  

 و ياران كسروي كه تا اين موقع در دادگستري جمع شده بودند، خانواده اعضايبيشتر 
 به خانواده اعضاييري به محل كانون رفتند و من و چهار نفر از ياران و براي مشورت و تصميمگ

در .  پزشك قانوني مشاهدات خود را نوشت و جواز دفن صادر شد.دفتر پزشكي قانوني رفتيم
اين مدت مرتب بين پزشك قانوني و مقامات شهرباني و حكومت نظامي و شايد نخست وزير و 
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شد و دربارة اين واقعه و اقداماتي كه بايد انجام گيرد مشورت  وزير دادگستري با تلفن گفتگو مي
  .كردند مي

 نمايندة پزشك ، بعدازظهر6حدود ساعت . در انتظار بوديمدر همان نزديكي  ئيما در راهرو
 افسر ما آمدند وسوي فرمانداري نظامي به يك افسر  افسر شهرباني و يك ه همراهقانوني ب
خواهيد ببريد؟ و كجا  ها را كجا مي جنازه. جواز دفن صادر شده” :گفتما  خطاب به شهرباني

.  ما كه هنوز در بهت و ناباوري و تأثر بوديم، توان تصميمگيري نداشتيم“خواهيد دفن كنيد؟ مي
اي   به گوشه و كرديشصدا و  تمام نشده بود كه يك نفر با عجله از دفتر آمداو ةهنوز جملاما 

از  (كسب تكليف كند به دفتر رفت تا با تلفن سپس، آن افسر هم . ردبرد و آهسته با او گفتگو ك
 و دستور داده شده ”:  افسرده آمد و گفتيبا حالت  پس از چند دقيقه و) دانم ؟ كدام مقام؟ نمي

چگونه؟ .  همة ما در بهت فرو رفته بوديم“!ها را تا امشب بايد از اينجا بيرون ببريد حتماً جنازه
ما ”: لرزيد، فرياد زد ريخت و مي كه از شدت تأثر اشك مي ان افسر ما در حاليچرا؟ يكي از يار

 در كاخ دادگستري به شما  وايم امروز صبح راهنما و برادر خودمان را صحيح و سالم آورده
كنيد جنازة پاره پارة آنها را حتماً تا شب از اينجا   حاال شما به ما تكليف مي، وايم تحويل داده
   “م؟بيرون ببري

ر نيز سخت دستخوش تأثر شده بود، با احترام آو پيام افسرِ. گريستند ن مياهمة حاضر
دو ايشان هر  (را كناري كشيد و به زبان تركي مطالبي به نجوا به او گفتدوست افسرِ ما 

 طبق  كهبه او گفته بودبعد ها دانستيم كه !). همشهري كسروي و از  اهالي آذربايجان بودند
 ستاد ارتش به پزشك قانوني رسيده، 2 هم اكنون از ادارة آگاهي شهرباني و ركن اطالعي كه

اند تقاضا دارند، و  گروهي از بازاريان و متعصبين مذهبي آزادي قاتلين را كه بازداشت شده
اند اگر آنها را تا امشب آزاد نكنيد، ساختمان پزشكي قانوني و دادگستري را به آتش  گفته
  !نازة آن مالعين خاكستر شودكه با ج. كشيم مي

بگذار اين ! به جهنم”: گفت ما فقط نعرة خروشان افسر همباور خود را شنيديم كه مي
 بيجان ما جسم .  خاكستر شوند،بيدادگستري  بسوزد، بهتر كه كسروي و حدادپور هم  بسوزند

بيائيد برويم ”:  ما گفتبه. گريست  و زار زار مي“!خواستيم خواهيم، ما زندة آنها را مي آنها را نمي
هاي افسر شهرباني را  نژاد رفت و گفته  نمايندة پزشكي قانوني كنار ملك“!ها باشيم به فكر زنده

ها و  ، نوشته كتابها”:  پيرمرد با تأثر و لهجة شيرين آذربايجاني بلند بلند گفت.براي او باز گفت
  .  و به راه افتاد“!خشيديم پرستان ب اش را به مرده هاي او پيش ماست، جنازه انديشه

 وسط حياط بزرگ  كانون، كنار حوض، فرزندان، همسر، دامادها و .همه به كانون آمديم
 نشسته و ايستاده، در سكوت و اندوه فرو رفته اوهاي كسروي و تعداد زيادي از همباوران  نوه

 5/8حدود ساعت   و پس از آن بود كهشدتلفني از ادارة آگاهي شهرباني اولهاي شب .  بودند
 از ياران گفتگوي كوتاهي تن با دو  و دو مأمور ادارة آگاهي به محل كانون آمدندبعداز ظهر

را به همه آگاهي  پيام آن دو مأمور تا ن آمدندا به ميان حاضراين دو هم . كردند و رفتند
علت تهديد به . در تلفن نخواستيم به شما بگوييم، چون مطلب كامالً محرمانه است”: برسانند
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ها   متوليان امامزاده.ها به خاك سپرده شود ها در امامزاده  صالح نيست جنازه،طرفداران قاتلين
در ها را به طور ناشناس به سر قبر ظهيرالدوله  ما امشب در تاريكي جنازه!  نه اند، هم گفته

اند مانعي  تهايم، گف  با مقامات گورستان ظهيرالدوله هم صحبت كرده.كنيم شميران منتقل مي
بنابراين فقط چند نفر بدون هيچ تشريفات فردا آنجا حاضر باشند كه ناظر به خاكسپاري . ندارد
  .“!ها هم ندهيد خبر را به روزنامه! ها باشند جنازه

، يصوفيگر بعضي از ياران معتقد بودند اصالً كسي نرود، چون با توجه به مطالب كتاب 
پسر باالخره . ناشايسته است و مغاير و مخالف با عقايد او در آرامگاه صوفيه، كسرويتدفين 

 ، بيسر و صدا، كه فردااعضاي خانواده، قرار گذاشتديگر با  با مشورت ، جالل،بزرگ كسروي
  شود؟  ببينيم چه ميتا رويم بخودمان 

  
من .  صبح در آرامگاه ظهيرالدوله، هيچ خبري نبود8فردا تا ساعت .  سرقبر ظهيرالدوله -8

! گوري و نه گوركني نه ،اي نه جنازه. گورستان سوت و كور بود.  به آنجا رسيدم5/7عت سا
 سنگ قبري نشسته بود و زير لب ذكري بر ،پيرمرد درويشي كمي دورتر از قبر ايرج ميرزا

اتاقكي با در و . گشتم ها مي  عقب جنازه: من از ميان قبرها به جنوب گورستان رفتم.خواند مي
 هنوز به ضلع جنوبي . آرامگاه خصوصي كسي استم فكر كرد.نظرم را جلب كرد ،پنجرة بسته

آن نرسيده بودم كه متوجه پاسباني شدم كه كنار پنجره به ديوار تكيه داده بود و در حال 
 دو ، سركار”: خيري به او گفتم و پرسيدمه صبح ب. رسيد خيلي خسته به نظر مي. استراحت بود

 ،اما چرا! دانم درست نمي”: كرد و جواب دادو جور  خودش را جمع “اند؟ تا جنازه اينجا نياورده
من خودم نديدم، . اند گمانم همانست كه ديشب نصفه شب آوردند و تو اين اتاق امانت گذاشته

شما هم لطفاً  ! كليد پيش ايشانست.آيند  مي8 جناب سروان ساعت .اند مرا نگهبان گذاشته
  “! كسي به اتاق نزديك نشوداند ن گفتهوبرويد آن طرف باغچه چ

اي دانشجويان دانشگاه   رفته رفته ياران و جمعيت زيادي از زن و مرد و عده،8در ساعت 
يك افسر شهرباني . پاسبانان و نگهبانان ديگري هم آمدند. ايستادند آمدند و دورتر از اتاق مي مي

 اعضاي يك نفر از .ردندك چند نفر كمي دورتر از ما با هم صحبت ميو و شهردار تجريش 
 آنها اصرار داشتند هرچه .خانواده كسروي و دو تن از ياران ما به گفتگوي آنها فراخوانده شدند

 ها هرچه زودتر دفن شوند، و مردم متفرق شوند  قبر براي آنها خريداري شود و جنازهدوزودتر 
ر گورستان ظهيرالدوله مخالف ها د ياران ما با دفن جنازه. رفت  برخورد و جنجالي ميبيم را كهچ

  ! اين كار هرچه سريعتر انجام شودبودند كه صرّو ممقامات شهرباني  مأموريت داشتند . بودند
ها كه در پتو پيچيده شده بود از اتاق بيرون آورده شد وجلوي اتاق روي  در اين موقع جنازه

ة دو انسان انديشمند و هاي سوراخ سوراخ و از هم شكافت  چشمها به جنازه.زمين قرار گرفت
از ! سه دقيقه! دو دقيقه!  يك دقيقه.همه در سكوت و ناباوري مطلق بودند. فداكار خيره شده بود

 ناگهان فغان و شيون زني از خانوادة كسروي سكوت را درهم …آمد  هيچكس صدائي در نمي
  . از آن پس بود كه ديگران نيز با او همدردي و همراهي كردند.شكست
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باره گفتنيها  ، در اين  ها قرار گرفت، با صدائي رسا و گرم سمينو باالي سر جنازهسروان 
كه با انديشمندان و راهبران  تأسف به حال مردمي: گفت، كه همه را به تأسف و تفكر واداشت

  است ملتيي كه در انتظار و تفكر به آيندة تاريك…! كنند فكري وطنشان اين چنين رفتار مي
  ! دارد اي از ميان برمي و دلسوزان جامعه را با چنين رفتار دژخيمانهكه نيكخواهان 

ست كه آن روز بر  اگذرد پيامد همان طرز تفكر و رفتار اجتماعي آنچه امروز بر مردم ما مي
  .گفته شدآشكارا  به زبان آمد و به  كسروي و حدادپور  جنازة دو سر 

  
ها در گورستان  كسروي با دفن جنازه مخالفت ياران و خانوادة. ها محل دفن جنازه -9

هرطور كه د تن دستور داشرا كهچ!  مأمورين انتظامي را به تالش و كنكاش واداشت،ظهيرالدوله
با و  ،پس از گفتگوي بسيار !هاي متالشي را از جلوي چشم مردم بردارند هست اين جنازه

 قرار شد چند ، ظهيرالدولهراهنمايي يكي از كاركنان گورستانبه پادرمياني شهردار تجريش و 
 شميران كه در سينة شمالي كوه البرز قرار “امامزاده قاسم”نفر از مأمورين و ياران با متولي 

جلوتر رفته بود و از طرف شهردار و كالنتري هم يكي از مأمورين كه  گويا .دارد، گفتگو كنند
  ! تجريش، از او خواسته بود كه اين كار را حتماً سر و صورتي بدهد

ما كه به همراه مأمورين به امامزاده قاسم رفتيم، متولي با آمادگي كامل و روي خوش 
پرسيدم من از او . “همه چيز آماده است. ها را بياوريد توانيد جنازه يك ساعت ديگر مي”: گفت
 .“...با كمال ميل، دنبال من تشريف بياوريد”: توانم محل را ببينم، با گرمي جواب داد  ميكه آيا

وقتي به بنده امر شد اين خدمت ناقابل را انجام دهم، با ”: زيركي گفت بهو كنان در بين راه نجوا
 يك جاي  ! امامزاده ترتيب اين كار را بدهم عموميِ شما، صالح ندانستم در گورستانِةاجاز

او  از چرب زباني .“ بوده استاين سيد اوالد پيغمبرمرغوب و عالي پيدا كردم كه گمانم شانس 
 از راه باريكي كه كنار يك .مورد عالقه و قبول ما هم بودحلي  چنين راهكه  خاصه خوشم آمد

  چشمة، دور از آبادي,كوه  در سينة.جوي آب باريكتر ادامه داشت ما را به سرچشمة اين آب برد
رگر با  دو كا. ژرف و بسيار زيبااي ه دري بربا چشم انداز. آمد كوچك آبي از سينة كوه بيرون مي 

دراز و طويل و  ي چون زمين.مقدار زيادي سيمان و بيل و كلنگ مشغول كندن قبرها بودند
مقدور هم پهناي كم بود، قرار شد يك گودال به درازي قد دو نفر بكنند، و هر قدر باريك و با 
 . هيچكدام را الزم ندارند كه گفتم.از شستشو و مراسم كفن و دفن از من پرسيد! باشد گودتر

 حق با جنابعالي! شهيد كه اين چيزها را الزم ندارد”: بسيار زيرك و به كار خود وارد بود، گفت
 سركار بدو به جناب سروان و آقاي شهردار بگو ”:   به پاسباني كه همراه ما بود گفت“!ستا

ها را همانطور كه گفتم از همان راه   جنازه.آبكموافقت شد، جا آماده است، كنار چشمة 
 ماسه و و تل بزرگي سيمانِ.  محل دفن آماده بود.ها را آوردند  جنازه11 حدود ساعت “!يدبياور

  .سنگ آماده شده بود
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 در امتداد هم در آن ،هر دو جنازه را با همان بدنهاي پاره و خونين و سر و صورت شكافته
 ،ر داشتگودال قرار دادند به طوري كه صورت متالشي شده كسروي و حدادپور به طرف هم قرا

  !كنند گويي به چشم و چهرة هم نگاه مي
با سيمان و خرده سنگهائي كه از دل كوه بيرون آورده بودند گودال را پركرديم و روي آن 

 اتفاقي افتاده است، يكي از ،آبكانگار نه انگار كه در اين مكان، كنار چشمة . را صاف كرديم
 و   به ياران و خانوادة كسروي دلگرمي داد،ددانشجويان دانشگاه با گفتار گرم و تكاندهندة خو

نتيجه نخواهد ماند، و نسل  جانفشانيهاي شما بي”:  هم گفتبه خفتگان كنار چشمة آبكخطاب 
بيني را بر  آينده پيروزي عقل و منطق را بر جهل و تعصب، و چيرگي آزادانديشي و روشن

  .“يكسونگري و تاريك انديشي خواهد ديد
؟  بيند اي مي هتحقق يافت كجاست؟ و از آرزوهاي دوران جواني خود نمونة دانم او امروز نمي

هايي از گل و سنگ و آجر و آهك و  آهن و  اكنون كه بلنديهاي چشمة آبك را پوششي از خانه
  ! بتون و سيمان در خود گرفته است

  
  
  
  
، آگهي انتخاباتي ابوالقاسم رفيعي، كانديداي كيهان، 1363 فروردين 23 ـ 11

  هران براي انتخابات مجلس ت
  هوالعزيز  ”

 سال جنگ مسلحانه براي اسالم، طراح اصلي اعدامهاي انقالبي در 39 ابوالقاسم رفيعي و 
  حكومت شاه خائن

ـ قيام اسالمي 4وزير   آرا نخست ـ رزم3ـ هژير وزير طاغوت  2 ـ كسروي قرآن سوز  1
قات با رؤساي جمهوري سوريه و ليبي و پانزده خرداد و اعدام انقالبي حسنعلي منصور و مال

رهبران جبهة پوليساريو و رزمندگان مؤمن فلسطين و مجاهدين عراقي و بستن پيمان اسالمي 
  . با آنان

ابوالقاسم رفيعي و شركت در عمليات اسالمي در سطح جهاني و اعزام هزاران فدايي اسالم 
  .  “هاي جنگ نور عليه ظلمت به جبهه

                                       ابوالقاسم رفيعي كانديدا از تهران                
  )بنيانگذاران(ستاد تبليغات فدائيان اسالم 


