
 بنام خداي كسروي
 پاسخ به خسرو ناقد

آقاي خسرو ناقد؛ من كسروي را نمي شناختم تا سايت او را پيدا كرده كتابهاي آن بزرگمرد                      
و هر بيدانشي اگر بخواهد به آن پژوهشگر           . تاريخ ايران را خواندم و به استواري سخنانش پي بردم             

كسروي برانگيخته اي   . اي جهانش ميگردانم  بزرگ ايران زمين بتازد و توهين و بي احترامي كند، رسو           
بايد بخود بباليم كه نزديك به يك قرن پيش فرزند پاكي . از سرزمين ما ايران بود و افتخار ما ايرانيانست        

در پاكي و   . معرف برازندگي اوست  » زندگاني من «در اين سرزمين چشم باز كرده كه براستي كتاب            
 :ميگويد» پيام من بشرق«اب او در كت. راستي و درستي بيمانند بود

بنده خاكساري بيش نيستم و     : ميگويم. تو كيستي؟ و چيستي؟ و چه ميخواهي؟      : از من ميپرسند   «
من چشم باز كرده جهان را در گمراهي مي بينم، آيا . جز آبادي جهان و آسايش جهانيان را نمي خواهم        

 .»سختي رسيده ام، آيا نبايد بدرمانش كوشممن طبيبي هستم كه بر سر بيمار . نبايد به رهايي اش پردازم

آقاي خسرو ناقد؛ كسروي طبيبي بود كه درد ايرانيان را دريافته و داروي آن درد را كشف                        
خواهيد گفت آن نسخه ها      . نموده بود، و نسخه هايي نوشت كه گنجينه هزارسال دانشمندان جهانست            

يست، بهاييگريست، پيرامون اسالمست،    كتاب شيعيگريست، صوفيگر  : كدامست؟ ميگويم آن نسخه ها    
كتاب دين و جهانست، در پاسخ بدخواهانست، پيام بدانشمندانست، در پيرامون جانورانست، كتاب                   

كسروي ميگويد دروغ نبايد گفت     . ورجاوند بنياد براي همه جهانست و براي همه دردمندان درمانست          
ميگويد براي آنكه جهان را از        .  ميكشاند اگرچه بيم جان باشد، دروغ جهان را به گمراهي كشيده و              

گمراهي و ناداني برهانيم بايد جلوي دروغ گرفته شود، كتابهايي كه به دروغ نوشته شده از دست                         
مردمان گرفته و آن كتابها نابود بايد گردند، به رودخانه بيندازند، به چاه فرو برند و يا بسوزانند كه ديگر                    

 . همانند ميكروبهاي واگيرند كه اثر خود را ميگزارندكتاب دروغ. كسي آنها را نخواند

علم درستي يك چيزست، پس همه پيشرفتها از راستيهاست و پس ماندگيها در جهان از                          
پس دروغگويان باعث پس ماندگي جهانند، بايد رسوا گردند و همه مردم آنها را بشناسند و                  . ناراستيها

شما كتاب ميسوزانيد،   : كساني با دهان پر باد ميگويند     «: يگويدكسروي م . كتابهايشان را نيز نابود گردانند    
. چرا؟. آري، ايرادتان چيست؟ ميگوييد نسوزانيم و اين كتابهاي دروغ براي هميشه باقي بماند              : ميگويم

 .».بايد ريشه دروغ از ايران كنده شود، و ريشه دروغ همين كتابهاست

آنجايي كه به   . تاب دادگاه كسروي را بخوانيد     آقاي خسرو ناقد؛ شما را راهنمايي ميكنم كه ك          
آقاي هژير وزير كشور، ساعد مراغه اي نخست وزير، محسن صدر وزير فرهنگ، اسداهللا ممقاني وزير                  
دادگستري، تيمسار جهانباني رييس شهرباني،  كريم قوانلو فرماندار نظامي و سرلشگر رزم آرا چنين                    

 .»اينان چگونه وزير شده اند؟«: ميگويد
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به . به چه كسي. آقاي خسرو ناقد؛ بيگمان شما مشكل داريد، نخوانده و ندانسته پرخاش كرده ايد   
بايد بگويم ايراني    . شما از آن دروغگويان حمايت ميكنيد        . كسيكه دروغگويان نابودش گردانيدند     
. آخونديداگر كمي جلوتر روم بايد بگويم يا آخوند و يا بچه             . نيستيد يا حس ايرانيگري در شما نيست      

باز هم بشما يادآوري ميكنم كتابهاي موجود در سايت را بخوانيد و از اشتباهي كه كرده ايد پوزش                        
  ، كتابهاي    info.kasravi.www: من ايرانيم و از همه هموطنانم ميخواهم به اين سايت روند           . طلبيد

و اين دانشمند نيكخواه جهان آدميگري را بهتر بشناسند كه افتخار همه ما             كسروي را بگيرند و بخوانند،      
  : ٢٦بخشي از سخنانش را مي آورم از كتاب دادگاه سات . مردم ايران زمينست

ما كه در برابر صدگونه ناداني و گمراهي ايستاده، ما كه ميخواهيم به بدبختيهاي هزارساله كشور       «
ه سياست را براي اين كشور پيش گرفته ايم، ما كه سخناني ميگوييم كه               چاره كنيم، ما كه روشنترين را     

در سراسر جهان واالترين سخنانست، ما كه در برابر ماديگري ايستاده با دليلهاي بسيار استوار پاسخ                       
ميدهيم، ما كه براي نخست بار ناسازگاريي را كه در ميان دانشها با خداشناسي و دينداري ميبود از ميان                    

شته ايم، ما كه ساده ترين چاره را براي گرفتاريهاي جهان نشان ميدهيم، ما كه كتابهامان به زبانهاي                   بردا
اروپايي ترجمه يافته، ما كه كتابهايي همچون ورجاوند بنياد، در پيرامون خرد، و دين و جهان نوشته ايم                   

ها و خردهاي خود را رويهم      كه اگر همه وزيران از ساعد و هژير و ممقاني و ديگران گرد آيند و دانش                 
چنين دستگاه بزرگي را اين     . بريزند و ده سال رنج برند ماننده يكي از آنها را نخواهند توانست نوشت               

 .».وزيران نادان يك كوشش مذهبي ميشناسند

آقاي خسرو ناقد؛ كسيكه ميخواهد درباره شخصيت وااليي چون كسروي سخن گويد بايد                    
. بهاي او را بخواند و بينديشد، آنگاه قلم بدست گرفته درباره او سخن بگويد              روزها و ماهها و سالها كتا     

آنها به من و تو      . بطوريكه شنيده ام كسروي در سرتاسر جهان شاگرداني دارد كه در رده دانشمندانند               
. كسروي كه بود؟ او دشمن دروغگويان بود           . اجازه نخواهند داد كسي درباره اش ياوه بسرايد             

 بودند؟ شيخ بود، مال بود، سيد بود،  روضه خوان بود،  دعانويس بود،  آيت اهللا بود،                       دروغگويان كه 
كتاب (، رمان نويسان بودند      )كتاب پندارها را بخوانيد    (امامزاده دار بود، كف بين بود، جادوگر بود            

فرهنگست حافظ چه ميگويد، در پيرامون ادبيات،       : كتابهاي(، شاعر و شاعرپرستان بودند      )پيرامون رمان 
 ).يا نيرنگ، دادگاه  ديده شود

بنابراين او چون دشمن دروغگو و دروغ نويس بود، دروغگويان و دروغ نويسان كه ماليان و                    
شاعران و رمان نويسان بودند و وزيران كشور كه هريكي پيرو يكي از اينان بودند، همه دست بدست                      

ند، تكه پاره اش كردند و خونش را نيز            هم داده در كاخ دادگستري در روز روشن بقتل او پرداخت              
 .پايمال گردانيدند
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حال شما آقاي خسرو ناقد، از كدام دسته ايد كه چنين نيش خود را فرو برده ايد؟ ما شما را                           
 .شما بايد به ما بگوييد  از كدام دسته بدخواهانيد؟ يا آمرزش طلبيد. آسوده نخواهيم گزاشت

 :١١سات كسروي چنين ميگويد از كتاب دادگاه 

. ما ريشه بدبختيهاي اين توده را بدست آورده ايم و يك چيستان تاريخي را باز نموده ايم                        «
اين كيشها، اين كتابهاست، اين درسهاست،  اين روزنامه هاست، اين دستگاه                    : سرچشمه بدبختي  

ه آري ما اين را بدست آورده به آن شديم كه با همه اين چيزها نبرد كنيم و هم                             . فرهنگنامست
بدآموزيها را براندازيم، چه آنهايي كه بنام دين يا كيش رواج يافته، چه آنهايي كه بنام عرفان يا ادبيات                    

اين نبرد  . پراكنده شده، چه آنهايي كه بنام انديشه هاي نوين اروپايي بميان آمده، همه را ريشه كن كنيم                
نخست سرمايه  : ي به دو چيز نياز ميداشت     برانداختن اينهمه بدآموز  . ما بسيار بزرگ و بسيار دشوار ميبود      

بزرگي از آگاهي كه بيپايي يكايك كيشها و دستگاههاي ديگر روشن گردانيده شود و آنگاه آميغهايي                
دوم از خودگذشتگي و فداكاري كه با پيروان كيشها و با دسته هاي ديگر                  . بجاي آنها گزارده گردد    

سرمايه ما درباره آميغها و      . ينها را ميداشتيم و ميداريم     خدا را سپاس ما هر دوي ا        . بنبرد پرداخته شود  
بفداكاري و از خودگذشتگي نيز از گام نخست آماده             . شناختن گمراهيها و نادانيها بسيار بزرگست       

. ما نيك ميدانستيم كه اين كيشها و دستگاههاي بدآموزي چيزهاي ساده اي نيست                     . گرديده ايم 
هزاران كسان بدستاويز آنها بمردم فرمان ميرانند، نيك ميدانستيم         . دنها نان ميخورن  صدهزاران كسان از آ   

كه اينان تا توانند ايستادگي خواهند نمود و صد نيرنگ بكار خواهند زد و صد رنگ پيش خواهند                         
نيك ميدانستيم كه خود را بدامن سياست خواهند انداخت  و از بدخواهان اين كشور ياوري و                    . آورد

بيد، همه اينها را نيك ميدانستيم و همه دشواريها را از پيش ميشناختيم، دانسته و                    پشتيباني خواهند طل  
ما ميخواهيم اين كشور را از بدبختي برهانيم و چون راه             . شناخته بكوشش و فداكاري آماده گرديديم      
از ما ميخواهيم گمراهيها و بدآموزيهاي زهرآلود را كه            . كار را شناخته ايم بفيروزي خود اميدمنديم        

در راه افزودن برواج آنها صد        ) وزيران(سعدي و حافظ و مولوي و ديگران بيادگار مانده و شماها                 
پافشاري نشانداده ايد، از ريشه براندازيم و بجاي آنها كتابهايي را كه بجوانان درس غيرت و                               

فرسا كه  ما ميخواهيم نورسان را از اين فرهنگ مغز          . گردنفرازي و ميهن پرستي دهد روان گردانيم         
. بدخواهان اين كشور بنياد گزارده اند از ميان برداشته بجاي آن فرهنگ را بمعني راستش بنياد گزاريم                  

ميدان كوششهاي ما تنها ايران نيست، ما ميخواهيم جهان را بنيكي آوريم، ميخواهيم جهاني را از اينراه                    
شما اگر از كتابهاي ما بخوانيد        . مبن بستي كه افتاده اند؛ به يك شاهراه بسيار راست و روشن رساني                 

 .»خواهيد دانست ما چه ميخواهيم و چه ميگوييم
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 : ـ  نشست چهارم چنين ميگويد»در پيرامون روان«كسروي در كتاب 

سخني را همانكه شنيده ايد بپاسخ          . اين رفتار دانشمندانه نيست     : نخست ميبايد بآنان بگويم     «
ه همانكه سخني شنيدند و با دانسته هاي خودشان ناسازگار يافتند              اين رفتار ماليانست ك    . برخاسته ايد 

 .نافهميده و نا انديشيده بپاسخ  ميپردازند

اين . شما بايستي آنها را بينديشيد و بسنجيد پس از زماني بپاسخي برخيزيد           .   اينسخنان ما تازه است   
 .».در روانشناسي پديد خواهد آمدسخنان بآن آساني كه ميپنداريد نيست و بيگمان تكاني از راه اينها 

 
 

 و من كوچكتر از آنم كه خود را شاگرد كسروي بدانم                     فروزا        
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