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  سيد احمدكسروي تبريزي خاطره اي در بارة زنده ياد
 

 ضياء الدين صدراالشرافي
 

شهامت اخالقي و مقام انساني اش يـاد    از آزادگي،در ادامه يادي از زنده ياد كسروي بي مناسبت نيست كه با سه خاطرة كوتاه
  ،”محمـد ايـرج اسـكندري   “  دو خاطره ديگر را من از زنـده يـاد   .كنم كه يكي از آنها احتماالً نخستين بار است كه بيان و چاپ مي شود

 اما در .دگان ديگري هم داشته استشنيده ام كه به احتمال قوي آگاهان و شنون    ”  سرمايه“ و مترجم   ” در تاريكي هزاره ها   “ مؤلف كتاب   
آشكار استكه نوشتن خاطرات و تاريخچه ها و تاريخ هـاي  . خاطرات ايرج اسكندري تنها به ذكر يكي از آنها به كوتاهي اشاره شده است   

  .كوچك براي به وجود آمدن تاريخ بزرگ اجتناب ناپذير و از ضروريات محسوب مي شود
 

 :خاطره اول 
ي كه به يقين بزرگترين مغز متفكر علمي قرن بيستم ايران بود در صحبتي كه در دهة چهل با ايشان داشـتم سـخن از                         دكتر محسن هشترود  

 دكتر هشترودي ضمن اشـاره بـه اينكـه الزامـاً كسـروي و نسـل او         .زنده ياد كسروي پيش آمد و من نظر استاد را در بارة كسروي پرسيدم             
صـحبت   خبر بودند و در نتيجه تنها با ابزار منطق ارسطو مي توانستند به تحليل مسـائل بپردازنـد،  بطور كلي از منطق علمي و توپولوژي بي 

حقيقـت   شخصـيتي پاكـدل،   من ايشان را در عين داشتن تعصب زياد به عقايدشان،“ : را به شخصيت و شخص كسروي كشانده و گفتند 
“ يكبار در مراسم اول دي كـه جشـن          “: اره همشهري كسروي افزودند     آنگاه در بيان علت قضاوت خود در ب       ” جو و شريف و نستوه يافتم     

اميـر    ديدم كتابهايي مانند مفاتيح الجنان،.رفتم” باهماد آزادگان“  كسروي و پيروانش بود از روي كنجكاوي به محل       ” كتاب سوزان
به صورت تلي كوچك جمع كرده  ارجي در وسط حياط،با مقداري رمان خ كتابهاي دعا و فلسفه، ديوان بعضي از شعرا، ارسالن نامدار،

مي خواستند هم حرمت ساختگي و تقدس دروغين آنها را از ميان ببرنـد    كسروي و پيروانش از جنبة سمبليك با سوزاندن آن كتابها،.اند
رمـان  “اي كتابهـا نظـرم بـه يـك           ضـمن تماشـ    .آن كتابها از نظر خودشان براي جامعة ايران اشاره كننـد          ” ضاله بودن “ و هم به اصطالح به      

 همان كتاب را برداشـته پـيش آقـاي كسـروي رفـتم كـه بـا         .به زبان فرانسه جلب شد كه خود آن را خريده و تماماً خوانده بودم             ” تاريخي
 :از ايشان پرسيدم   پس از سالم و معرفي خود،.اصحابش در صندلي ها نشسته و منتظر فرا رسيدن ساعت موعود بودند

 ”ن رمان فرانسه را مي سوزانيد ؟چرا اي“ 
 :آقاي كسروي در جواب من گفت 

مرا خوانده ايد ؟ جواب دادم بلي خوانده ام و مطمئن هسـتم كـه شـما                 » در پيرامون زمان    « آيا شما كتاب          ! اين با خرد ناسازگار است      “  
امثال امير ارسالن  ر به حكايت هاي افسانه اي شرقي خودمان،متأسفانه نظر شما در آن كتابتان ناظ. اين كتاب رمان تاريخي را نخوانده ايد

 اجـازه بدهيـد بـا مثـالي     .رمان آن نيست كه مورد حملـه و انتقـاد شـما قـرار گرفتـه اسـت        است اما،...نامدار و حسين كرد شبستري     و 
 ”موضوع را روشن كنم
 :  گفت بفرماييد مرحوم كسروي در صندلي خود كمي جابجا شد و: استاد هشترودي افزود 



 ٢

ـ گفتم شما مورخ هستيد به عنوان يك مورخ وقتي مـثالً از قهرمانـان و ضـد قهرمانـان مشـروطيت صـحبت مـي كنيـد نمـي توانيـد تمـام                                   
يـك رمـان تـاريخي هـم       اگر در كنار كتاب تاريخ مشـروطيت شـما،  .گفتگوهاي آنها را در تاريخ خود بياوريد و عيناً آنها را بيان نماييد

نوشـته شـود مـي تـوان آن رمـان تـاريخي تمـام               ) مانند غرش طوفـان الكسـاندر دومـا در بـارة انقـالب كبيـر فرانسـه                (به مشروطيت     راجع  
 اين رمان تـاريخي فرانسـه       .تهيه نمود ” فيلمي“ برد يا از آن     ” سن تئاتر “ گفتگوهاي آن قهرمانان و ضد قهرمانان را آورد و حتي آنر اروي             

 البتـه در رمـان تـاريخي تخيـل          . در جنگ جهاني اول است و بيان تاريخ به صورت رمان است نه بـه شـكل تـاريخ                   نيز مربوط به حادثه اي    
 وقتي سخنان من تمام     .نويسنده در حد مجاز دخالت مي كند همچنانكه قضاوت مورخ در سنجش نيك و بد حوادث تاريخي مؤثر ميافتد                  

بلنـد   حقيقت پرست و پاكدل،  دريافت و بالفاصله همچون يك انسان شريف،تمام مسأله را شد آقاي كسروي با هوشمندي خاص خود،
 : شد و در ميان تمام حاضران كه اغلب از مريدان و پيروان او بودند با صداي رسائي گفت 

 ” !ما اين ندانسته بوديم “ 
 ”!پس بدانيد “ گفتم 

د يعني بالفاصله خطايش را كه ناشي از عدم آگاهي بود جبـران كـرد               فوراً دستور داد تمام رمان هاي خارجي را از تل كتاب بيرون بياورن            
  . سپس از من صميمانه تشكر نمود.مهم ترين نشانة شرافت و شجاعت اخالقي هر فرد محسوب مي شود كه اين،

 
  :خاطره دوم

سـكندري در رابطـه بـا چـاپ و آمـاده             با زنده يـاد ايـرج ا       . از زنده ياد ايرج اسكندري است كه در بارة كسروي پاكدل برايم نقل كردند             
و ( آشنا  ” تشكيل نخستين دولت در سرزمين ايران     ) طرز( و  ) اوليه( روند فرو پاشي جامعة بدوي      “ يا  ” در تاريكي هزاره ها   “ سازي كتاب   

 : نشده است  ايشان دو خاطره از كسروي برايم نقل كردند كه بدين صورت جائي احتماالً چاپ.شدم) مدتي بيش از دو ماه محشور
 ايرج .بدان پرداخته است بود كه به كوتاهي و به اشاره در خاطراتش،” محمد شورشيان“ خاطره نخست در مورد دفاع كسروي از پرونده 

كسـروي يكبـار ديگـر در دادگـاه آبـروي        “ ١.١    صـفحه ١٣٧٢چاپ تهران مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي  اسكندري خاطرات،
  ”شورشيان را ريخت

ضمن ذكر همين مطلـب نوشـتم كـه     ” سرنوشت ايران چه خواهد بود    “در مقدمة چاپ كتاب كسروي به نام        ” ناخدا“ خود من نيز با امضاء      
ولـي كسـروي نـه تنهـا از         ،  ”١.١خـاطرات اسـكندري صـفحه       (من خودم دفـاع حقـوقي و قضـائي كـردم            «: آقاي اسكندري به من گفتند      

سرنوشـت ايـران چـه خواهـد     “ مقدمـة  ) كسروي( تاليف ايراني -» .فاع اصولي و جمعي حقوقي كرد    نفر د  ٥٣شورشيان كه از كل جريان      
 )١٥ صفحه ١٩٨٨انتشارات مهر و نويد آلمان ” بود

قابل توجه است كه خود كسروي كه كتاب زندگاني من قسمت ده سال در عدليه را تمام كرده اسـت و لـذا خـاطرات بعـدي و از جملـه                               
 محمد شورشيان و كل پنجاه و سه نفر و نيز دفاع او از ًً سر پاس مختاريًً بعد از سقوط رضا شاه در آن كتاب منعكس     دفاع تاريخي اش از   

نيز جريان اين محاكمه بـه كوتـاهي ذكـر          ” پنجاه نفر و سه نفر    “  در جلد اول كتاب سه جلدي انور خامه اي به نام             .نشده و بايد نوشته شود    
اينهـا شـبيه در آورده   “ :  نفر نه تنها محمد شورشيان چينن ذكـر كـرده اسـت    ٥٣ي دفاع كسروي را از كل     و)  جلد اول  ١٦٧صفحه  ( شده  
 بـه همـين     ... اينها را بايد گوشمالي داد نه كيفـر        ... اينها بزه كارند اما بدگهر نيستند      ... حزب بازي كرده بودند    . اينها حزب نداشتند   .بودند

 ”.داندازه كه زندان كشيده اند بسنده كر
من همة پروندة محاكمه پنجاه و سه نفـر را از يـك مسـئول    : زنده ياد اسكندري از قول اسماعيل رائين به من گفتند كه رائين به من گفت             

قرباني جوشش و خشم  و آن را در لندن در گاو صندقي به امانت گذاشته ام متأسفانه رائين،! بايگاني دادرسي ارتش توانستم با پول بخرم 
و از دار باقي يعني دنياي ما به دار فاني يعني عـالم ارواح و اشـباه شـتافت و                    ! رياي حزب توده و حزب اهللا در چاپخانه امير كبير شد            پرولتا

 لذا اميدوار باشيم كه روزي متن اين محاكمات نيز كه گوشه اي از تـاريخ چـپ كشـور       .”با هفت هزار سالگان سر به سر شد       “ بقول خيام   
  . و پخش شودما مي باشد چاپ



 ٣

در آن زمان كه نفس كشيدن جز با اجازة رضا شاه ممنوع بود شجاعت فـوق العـاده اي الزم بـود تـا وكيلـي از                           “ مرحوم اسكندري گفت    
خـاطرات صـفحه    ( به نظـر مرحـوم اسـكندري         .اولين فرد دستگير شدة پنجاه و سه نفر يعني شورشيان دفاع اصولي و جمعي به عمل آورد                

به سبب شناختي كه رضـا شـاه از او          “  همان اول مسئله را مهم نگرفت بعد از محاكمه نيز با توجه به دفاع اصولي كسروي                  رضا شاه از  ) ٨٣
دسـتگيري شـبكه كمونيسـتي      “ و بر خالف درخواسـت كاسـه ليسـان و بـزرگ نمـائي هـاي شـهرباني كـه مـي خواسـت                                               ” داشت

چنـد  “ : اه شاه در جواب قرباني كردن چند تن از آنان بـراي عبـرت سـايرين گفتـه بـود      رض را براي رضا شاه جلوه گر سازد،” خطرناكي
ه و لذا بر خالف روال قبلي محاكمات نـه در دادگـاه نظـامي كـه در دادگـا     ” كه اين همه هاي و هوي الزم ندارد) روشنفكر( معلم                 

انـور خامـه    ( جنائي عادي و كامالً عادالنه برگزار شد و سران و مسئوالن اصلي حداكثر به ده سال و حداقل سه سال زندان محكوم شدند                        
 مورد فرخي يزدي،:  پيش نرفت ...دو نفر نيز تبرئه شدند و مسئله تا مرز آمپول هوا و پزشك احمدي و ترور و  ) .٢٧ ـ ٢٧١اي جلد اول 

 جز دكتر تقي اراني كه به سبب تمهيدات كامبخش و ابتالء به تيفوس و عدم مواظبت ...محسن جهانسوز و تيمور تاش و  قي،ميرزاده عش
  . از زندان آزاد شدند.١٣٢بقيه پس از شهريور ) ٢٢٢ ـ ٢٢٥انور خامه اي ـ صفحه ( مسئوالن زندان در گذشت 

ي مربوط به داستان دهكده اوين است كه بعد در زمـان محمدرضـا شـاه بـه زنـدان      خاطره ديگر از ايرج اسكندري در باره زنده ياد كسرو     
اصلي كشور براي حبس زندانيان سياسي تغيير شـكل يافـت و در جمهـوري اسـالمي نيـز همچنـان زنـدانيان سياسـي و عقيـدتي را در آن                               

 .كه در جمهوري اسالمي ابعاد فوق العـاده پيـدا كـرد    اوين شكنجه گاه و كشتارگاه زندانيان سياسي از زمان شاه بوده     .نگهداري مي كنند  
و گـيالن  ) مازنـدران ( واقعه از اين قرار بود كه رضا شاه در غصب روستاهاي كشور كه از گرگان تا آستارا يعني  كل دو استان طبرسـتان        

امالك مردم بود بدون آنكـه كسـي     پنج هزار و ششصد رقبه از       “ : را شامل مي شد حرص عجيبي پيدا كرده بود كه به گفتة دكتر مصدق               
مصدق در محكمة نظامي جلد اول صـفحه  ( بر طبق اوراق رسمي ثبت اسناد به ملكيت خود در آورد        اعالن ثبت آنرا در جرايد ببيند،

ه هشـتاد سـال قبـل    بـه بهانـة اينكـ   ” شيخ خالصي زاده“  دهكدة اوين را نيز رضاه شاه        مي خواست به دست آخوندي به نام .”)٣٨ ـ  ٣٩
از دست روستائيان خرده مالك به در آورد و بـدين منظـور بنـا     وقفي امام رضا بوده و متولي آستان رضوي در هر زمان شاه آنزمان است،

) دهكـده اويـن  ( رأي به مسلم بودن و وقفيـت رقبـة    شعبة يكم،) : ٤٢٧ ـ  ٤١٩صفحه ( به نوشتة زنده ياد كسروي در كتاب زندگاني من   
دربـار گذشـته از آنكـه زمـين هـا را از             “ :  در اين رابطه كسروي مي نويسد       . اده و از هشتاد نفر كشاورز اوين شروع به خلع يد مي كنند            د

آنگاه با آزمندي رضـاه شـاه و        . دست كشاورزان مي گرفت به درختهائي كه كاشته و خانه هائي كه بنياد گزارده بودند بهايي      نمي داد                      
در اين اوضاع روستائيان به نزد نقيب زادة تبريـزي              ” د خالصي زاده بيم آن مي رفت كه اجارة سالهاي گذشته را نيز بطلبند             ستمگري آخون 

رفـع  “ عرضحال به زيان دربار به عنوان  بيرون از قانون بوده،” اجرا“ رفته و او را وكيل گرفته بودند و او به نام اينكه رفتار ) آقاي مشايخ( 
رأي محكمه شعبة اول بدايت را ابرام كرد ناچار نقيـب زادة تبريـزي كـه وكيلـي      و چون امين صلح نيز از ترس،. به صلحيه داد” مزاحمت

. به دست رئيس كل بدايت كه كسروي بود آمد) سابق و زندان كنوني( استيناف خواست و بدين ترتيب پروندة دهكدة اوين  شجاع بود،
چنـين پيداسـت كـه رفـتن مـن از اينجـا نزديـك شـده                 “ : رونده به همكاران زير دست خود مي گويد         زنده ياد كسروي پس از خواندن پ      

  .”است
 مـن شـجاعت را از   .من در آن محاكمه حضور داشتم آن موقـع در دادگسـتري كـار مـي كـردم         “ : زنده ياد ايرج اسكندري به من گفتند        

 امر نپردازد آن زمان هيچكس قـادر بـه محاكمـه رضـا شـاه و دادن حكـم         كسروي مي دانست كه اگر خود او به اين        ! كسروي فرا گرفتم    
كه يكي از عيوب بزرگ و غير قابل بخشـش رضـا   ( نخواهد بود ) معتاد به زمين خواري( محكوم كردن او و خلع يد از تجاوز دربار                       

 .)شاه و فرزندش محمدرضا شاه بود
داد وقتـي رآي قطعـي و الزم   ) رضـا شـاه  ( كست و حكم بـه رفـع مزاحمـت دربـار     رأي صلحيه را ش كسروي بعد از يك محاكمه دقيق،

 .)بيائيـد امضـاء كنيـد     ( بيائيـد ايمضـاء كونيـد       : االجراي خود را قرائت كرد از وكيل رضا شاه با لهجة خاص آذربايجاني چنين خواسـت                 
 شـده بـه عنـوان وكيـل     ...فالن “ ان خواهد كرد كه  چند لگد چكمه از رضاه شاه نوش ج وكيل كه مي دانست بعد از بازگشت به دربار،

  .من امضاء مي كنم ولي اعتراض مي كنم:  وكيل جواب داد .”شاه مملكت رفتي و محكوم شدي و امضاء كردي و آمدي



 ٤

“ آقاي اسكندري كه مي خواست طرز فارسي حرف زدن كتابتي با اكسان تركي زنـده يـاد كسـروي را پـيش مـن تكـرار كنـد بـا گفـتن                 
( ايمضـا كونيـد اعتـراض كونيـد         : پاسخ كسروي را چنين بيان كرد كه دوباره آن را خود كسروي تكـرار كـرده بـود                   ” معذرت ميخواهم 

 اما كسـروي مـي دانسـت كـه در     .)و استيناف نداشت(  بعد اسكندري اضافه كرد اين حكم الزم االجرا بود .)اعتراض كنيد امضاء كنيد،
 كسروي انسان دوست و عدالت طلب كه در احقاق حق مظلومان و ضـعيفان ترسـي                 . از رضا شاه را ندارد     اداره اجرا كسي جرأت خلع يد     

به خود راه نمي داد تصميم گرفت اين زنگوله را خود به گردن گربه ببندد لذا با دو تومان از جيب خود  درشـكه اي را كرايـه كـرد و بـا                                  
بود عملي ساخت و تا خلع يد كامـل رضـا شـاه و دادن               ” شاه و شيخ  “  را كه بر عليه      مأمور اجرا به دهكدة اوين رفت و حكم عادالنة خود         

  .اين بود خاطره زنده ياد اسكندري” .زمين به روستائيان دهكدة اوين در آنجا باقي ماند
وره پهلوي تخريب كردنـد  متأسفانه براي انتقام از اهالي همچنانكه با متروك گذاشتن آثار عهد قاجار آنها را به صورت سيستماتيك در د       

 دهكدة اوين نيز بكلي از .و در جمهوري اسالمي نيز اين سياست تخريب همچنان در ابعاد وسيعتري تعقيب گرديده و هنوز هم ادامه دارد          
  .صفحة خاطره تاريخي محو شد و به نام زندان شهرت ابدي يافت

نادرستي و چاپلوسي و پستي نبود وقتي بعـد   سازش،. رشوه خواري و كسروي كه اهل ” مثل توپ تركيد“ صدور اين حكم و اجراي آن 
 :از مدتي در روي ميزش حكم داور وزير دادگستري را ديد كه 

و از ايـن بـه بعـد    “ :  با شهامتي كم نظير اين كلمات جاودان را در زيـر آن نوشـت   .”از اين تاريخ به بعد شما منتظر خدمت شده ايد    “ 
 ”  ! و نه من منتظر خدمتخدمت منتظر من خواهد بود

 براي حسن ختام قضاوتي كه تيمور تاش وزيـر دربـار ترقـي       .بدين ترتيب از شغل قضاوت براي هميشه دست كشيد و به وكالت پرداخت            
       خواه و مستبد از قوة قضائيه در دوره رضا شاه داشته است درگفتگوي زنده ياد كسروي با او نقل كـرده و سـخن را بـه پايـان مـي رسـانم                                  

“ بـه بهانـة تأسـيس           تيمور تاش وزير دربار رضا شاه خود شاهد آن بود كه داور وزير عدليـه، ).        ٤٢٤ ـ  ٤٢٥زندگاني من صفحه ( 
وقتي كسروي رضا شاه را محكـوم      مـي   ). ٣٣٤ ـ  ٣٣٥زندگاني من ( چند ماه سراسر كشور را بدون عدليه گذاشته بود ” عدليه دنيا پسند

بـه اسـدي    به مـن،  به وزير دربار، اعليحضرت بسيار عصبانيست به وزير عدليه،“ : د فاضل الملك را مي فرستد و به كسروي مي گويد كن
من پاسخي نداده تنهـا     ” به خاطر حكمي كه داده ايد و خودتان به محل رفته اجرا كرده ايد             “ : گفتم چرا ؟ گفت     “ پرخاش بسيار فرمودند    

آقـاي وزيـر دربـار امـروز منتظـر      “ فردا فاضل دوباره آمد و گفت . ” آقاي وزير دربار وقت دهند و من ايشان را ببينم      خواهشمندم  “ گفتم  
: گفتم  ” ! آقا چرا بر ما           مي تازيد ؟                “ : همانكه از در رسيدم تيمور تاش با لحن پرخاش گفت           . هنگام عصر به دربار رفتم      . ”شماست

سـخن  ” قاضي در رأي خود آزاد است     “ :  گفتم   . گفت بفرمائيد  .” موضوع اوين است بهتر است توضيح دهم       اگر نظر حضرت اشرف به    “ 
قاضي مستخدم دولت نيست قضاوت خـودش  “ گفتم ” !قاضي مستخدم دولتست ” “ ! قاضي در رأي خود آزاد است ؟“ : مرا بريده گفت  

 خواهشـمندم  .فهاي قانون است قاضـي تـا آزاد نباشـد قاضـي نتوانـد بـود      حر“ : گفتم ” اينها حرف دمكراتهاست “ : گفت  ” قوة جداييست 
تيمـور تـاش وقتـي اسـتداللهاي كسـروي را مـي شـنود او كـه يكـي از مغزهـاي بـزرگ رفـورم و                            ”  حرفهايم را تا به آخـر گـوش دهيـد         

 نوشـته زنـده يـاد كسـروي بـاالخره      مدرنيزاسيون دوره رضا شاهي بود به جاي كسروي به فاضل الملك پرخاش       مي كند ولي داور به             
 . تيمور تاش كه در زندان رضا شاه به قتل رسيد در كل از كسروي حمايت مي كرد.شرايط منتظر خدمت شدن او را فراهم مي سازد


