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 قتل کسروی
 ناصر پاکدامن

 ١٣٨٠چاپ دوم؛ انتشارات فروغ؛ آلمان پاييز 
 
 

 
 ١٣٧٧توسط انتشارات افسانه در سوئد و در تابستان                  »  قتل کسروی  «چاپ اول     
ناصر پاکدامن در چاپ دوم تصحيحاتی انجام داده و ضمائمی بر آن                        .  منتشر شد  

ش ضمائم تشکيل شده که با اسناد و          کتاب از سه بخش اصلی و دو بخ         .  افزوده است 
پيشگفتار داريوش کارگر بر چاپ       .  کليشه چند دست نوشته کسروی نيز همراه است          

اول که در انتهای اين کتاب آمده، با وجود توضيحاتی که ناصر پاکدامن در                                      
. داده است، بهتر می بود که در آغاز چاپ دوم می آمد               »  يادداشت برای چاپ دوم    «

نامه «يشگفتار به اين نکته اشاره می کند که دو مقاله نخست در                        کارگر در اين پ      
متن سوم   .  منتشر شده است    )  ۴ و     ٢دفترهای   (»  کانون نويسندگان ايران در تبعيد        

هنگامی تهيه شد که داريوش کارگر تصميم گرفت آن دو مقاله را به مناسبت                                    
قتل «کتاب   به اين ترتيب       .  پنجاهمين سال قتل کسروی به شکل کتاب منتشر کند                  

باز هم   «،   »درباره قتل کسروی    «مجموعه سه مقاله است به نام های                 »  کسروی
پاکدامن يادآوری می کند که پنج نامه        .  »قتل عمد در عدليه   «و  »  درباره قتل کسروی  

کسروی که در ضميمه جديد به چاپ رسيده اند برای نخستين بار است که منتشر می                  
العه و نيز عکس اجساد خونين او و محمد تقی حدادپور نيز در کتاب آمده                       تصويری از کسروی به هنگام مط        .  شوند
 .است

واضح است که بخش های پنجگانه کتاب موضوع يگانه ای دارد و اين                 «:  ناصر پاکدامن در يادداشت خود می نويسد        
نحوه کار، اگر   اما همين   .  تحقيقات تاريخی و تکميلی کوششی است برای بهتر شناختن و شناساندن موضوع مورد بحث               

خواننده را با تکوين و اجرا و تکميل يک طرح تحقيقی آشنا می کد می تواند او را هم در ميان راه خسته کند تا در                                      
شايد برای رهايی از چنين حالی، بهتر اين باشد که مطالعه کتاب را با بخش                    .  احساسی از تکرارخوانی کتاب را ببندد      
 .» اول و دوم پرداختسوم آن آغاز کرد و سپس به بخش های

. است و اشاره نويسنده به اين نکته آن را منتفی نمی کند                  »  قتل کسروی «نقطه ضعف کتاب      »  اين نحوه کار   «اتفاقا  
پاکدامن دو مقاله را قبال نوشته و بعد که به منابع و اسناد بيشتری دست پيدا کرده، مقاله سوم را به شکلی جامع تر                                     

 که برای پی بردن به داليل تاريخی و سياسی            –جای چاپ سه مقاله و توصيه به خواننده          بنابرای به   .  تنظيم کرده است  
شود »  با تکوين و اجرا و تکميل يک طرح تحقيقی آشنا         «قتل کسروی کتاب را به دست گرفته و شايد اصال مايل نباشد              

می بود خود پاکدامن حوصله به      ، مطالعه کتاب را با بخش سوم آغاز کند، بهتر اين             »تکرار« که برای جلوگيری از       –
 .خرج می داد و با يک دست کردن اين سه مقاله، از آنها يک متن تحقيقی و بدون تکرار ارائه می کرد

يکی اين که زمان دستوری به ويژه در دو مقاله نخست ناهمگون است و                         :  به دو نکته کوچک نيز بايد اشاره کرد             
ديگر اينکه پاکدامن گاه با جمله       .  ه و گاه با استفاده از زمان حال می خواند            خواننده گاه وقايع گذشته را در زمان گذشت         

از روال پژوهشی متن خارج می       »  !جل الخالق «و يا   »  !افشا کن !  افشا کن !  حاج مهدی خط امام   «های معترضه مانند    
 .شود

عالوه بر  »  قتل کسروی «ليکن کتاب    .  برای آشنايی با افکار کسروی قطعا می بايست به آثار خود وی مراجعه کرد                     
از جمله سيزده پرسش بسيار خواندنی که از         (آنکه شمايی کلی از افکار کسروی و نيز نقد شيعيگری به دست می دهد                  

مطرح می شود و تا به امروز       »  اسرار هزار ساله  «سوی علی اکبر حکمی زاده فرزند يکی از روحانيان قم در جزوه               
در عين حال مجموعه ای است ارزشمند از اسناد و مدارکی که پيرامون              )  ه است هم گريبان حکام نظام اسالمی را گرفت      

 .ترور اين انديشمند بی پروای ايرانی منتشر شده است
 



 ناشکيبايی دينی
 به انديشه   ١٩٨٨پاکدامن از صدور فتوای قتل سلمان رشدی نويسنده انگليسی هندی تبار توسط آيت اهللا خمينی در سال                    

به ابهام ... «: می نويسد. ولی چيز زيادی از قتل کسروی نمی داند. لل قتل احمد کسروی می رسد درباره چگونگی و ع   
. دقيق تر از اين چيزی به يادم نمانده بود            .  می دانستم که در کاخ دادگستری صورت گرفت و به دست فداييان اسالم                   

اين احساس  »  يچ کس يادآوری نکرده است؟    چرا هيچ به ياد نمی آوردم؟ چرا همه زمان و در هر سالگرد، ه              .  شرمم آمد 
 . و پرسشی است که قطعا بسياری از ايرانيان در طرح آن با ناصر پاکدامن هم زبانند

نسبت به آثار و افکار کسروی و نيز نسبت به داليل قتل او نه در رژيم گذشته توجه شايان شد و نه گروه های مختلف                              
زيرا احمد کسروی گذشته از نظرات           »  حساسيت ويژه  «ليل می گوييم       به اين د    .  سياسی حساسيت ويژه نشان دادند        

که گذشت زمان   »  دين آوری «و  »  خودشيفتگی«افراطی که در برخی از زمينه ها مانند کتابسوزی داشته و گذشته از                 
 .استنشان نه نيازی به آن است و نه جهان روی بدان سوی دارد، يکی از برجسته ترين متفکران منتقد معاصر ايران 

کمپانی «در قانون اساسی چسبيدند و هم چون زمان حيات کسروی در                  »  مذهب رسمی ايران   «راست ها همچنان به       
چپ ها نيز از مباحث مهم و بنيادينی که کسروی مطرح می کرد، نه يک                  .  همصدا شدند »  ماليان دکاندار «با  »  خيانت

 ! دنيا بلکه چندين دنيا دور بودند
می و به قدرت رسيدن اخالف نواب صفوی، بر حجم روايات پيرامون احمد کسروی افزوده                  پس از پيروز انقالب اسال     

روايات «با روايت های مختلف از سوی موافقان و مخالفان او آشنا می شويم که                         »  قتل کسروی «ما در کتاب      .  شد
خرين دفعه که با کسروی آ«: برای نمونه از قول نواب صفوی می گويند. در اين ميان جای خود را دارند»  حزب اللهی 

چون آخوندها  ...  من سعی داشتم که نه نعلينم از پايم در بيايد و نه عبايم از دوشم بيفتد                       ...  گالويز شدم در خيابان بود      
البته اين روايت جعلی است و نواب صفوی به                !  »معروف بودند که نمی توانند عبا و نعلين خودشان را جمع کنند                     

 .آن روز لباس آخوندی به تن نداشته استشهادت خود احمد کسروی در 
ناصر پاکدامن با تحليل شرايط سياسی و اجتماعی ايران در دهه بيست از جمله رضاخان زدايی، شيوع خرافات،                                   
شرايط زنان و وضعيت فجيع اقليت های دينی مانند يهوديان و بهاييان به تصوير موقعيتی می پردازد که از يک سو                              

انديشه های خود می پرداخت و از سوی ديگر به دليل بيان همين انديشه های به قتل وی                                 کسروی در آن به بيان          
 .انجاميد

 ٨در روز    )  سيد مجتبی ميرلوحی   (يک بار خود نواب صفوی          .  احمد کسروی دو بار مورد سوء قصد قرار گرفت              
م گير کرد، با وی گالويز    در خيابان حشمتيه دو بار از پشت به کسروی شليک کرد و چون گلوله سو                ١٣٢۴ارديبهشت  

البته نواب صفوی پيش از اين هم سه روز در مسير عبور کسروی در پشت                .  کسروی از اين حمله جان به در برد        .  شد
مسجد الله زار کمين کرده بود تا با شمشير وی را به قتل رساند که به دليل سرماخوردگی و در خانه ماندن وی موفق                            

 !دا پول تهيه کرد و تپانچه خريداين فدايی اسالم بع! نمی شود
 بود که کسروی به دادگستری احضار شده بود و در همان جا توسط دو برادر به نام های                     ١٣٢۴ اسفند   ٢٠بار دوم در    

بدن «:  می نويسد  »  ايران ما  «محمود هرمز در       .  علی محمد امامی و  حسين امامی به طرزی فجيع به قتل رسيد                        
تا .  د بود  کسروی پر از زخم گلوله و کار             

 زخم عميق    ٢٨آنجا که من توانستم بشمارم         
روده ها از شکافی که در سمت جلو و         .  ديدم

راست و پايين شکم وارد کرده بودند بيرون          
ريخته و گوشت های قسمتی از صورت و              

 .»بدن آويزان بود
بعدها يکی از بلندپايگان دادگستری در                     
مصاحبه ای می گويد که هيچ مسجد و                       

زه احمد کسروی را نمی                گورستانی جنا   
سرانجام پيکر کسروی و حدادپور        .  پذيرفت

به محل مرتفعی در ميان کوه ها برده             «را  
در يک حفره ای که دو متر عمق داشته                    
نزديک يک درخت قرار داده و از روی                  
جسد به باال بدون سنگ لحد و غيره، سيمان           
ريختند و قبر وی هم هيچ گونه نشان و                       

 .»عالمتی ندارد
ه در باره اين ترور چه گزارشهايی داده شد و  چه مطالبی در روزنامه های آن دوران به چاپ رسيد و چه دروغ                            اينک

هايی بر زبان مسلمانان از جمله خود نواب صفوی جاری شد، ماجرايی است خواندنی که می بايد به خود کتاب                                        
 .مراجعه کرد

. آزاد شدند »  کمپانی خيانت «ولی با فشار روحانيت و      .  کردندقاتالن کسروی همان روز دستگير شده و به قتل اعتراف            
عبدالحسين هژير، وزير دربار و نخست وزير سابق که پس از قتل کسروی به گفته ايرج اسکندری معتقد بود که                                     



و قتل او صحيح بوده و خود قاتل تشخيص می دهد که چه کسی مهدورالدم است، چهار سال بعد                    »  مهدورالدم«کسروی  
شناخته شد و در مراسم        »  مهدورالدم« توسط سيد حسين امامی، يکی از قاتالن احمد کسروی                     ١٣٢٨ آبان     ١٣در   

قاتل که گويا آزادی پس از قتل کسروی به دهانش مزه کرده بود،    !  عزاداری ماه محرم در مسجد سپهساالر به قتل رسيد        
 .همانجا دستگير شد و به فاصله چهار روز محاکمه و اعدام گشت

عمل آنها مانند نماز از ضروريات بوده و احتياجی به              «:  ز قتل کسروی، آيت اهللا قمی در مورد قاتالن گفته بود              پس ا 
 .»و ائمه اطهار جسارت و هتاکی کند قتلش واجب و خونش هدر است) ص(فتوا نداشته زيرا کسی که به پيغمبر 

 سال بعد با صدور فتوای قتل سلمان رشدی، بين              قتل کسروی درواقع اعالم تشکيل جمعيت فداييان اسالم بود تا چهل               
تمامی قتل هايی که به دليل بيان انديشه و نقد انجام می گيرد، پيوندی تاريخی برقرار سازد و ناشکيبايی دينی را به                                  

 .خشن ترين شکل ممکن به نمايش بگذارد
 

 انديشمند بی پروا
ع در آن زمان بود به ايران آمد و از دولت خواست که                    حاج آقا حسين قمی که از بزرگان دنيای تشي             ١٣٢٢در سال    

کشف حجاب اجباری نباشد، مدارس مختلط تعطيل شوند، تعليمات دينی به               
دروس دبستان و دبيرستان افزوده و دست حوزه های علميه باز گذاشته                      

کسروی دو سال بعد گروه هايی را که دم از مبارزه با ارتجاع می                     .  شود
ر استقبال کردند به باد انتقاد گرفت و خطاب به حزب              زدند ولی از اين سف     

ما فراموش نکرده ايم که هنگامی که آقا حسين قمی را به                 «:  توده  نوشت   
آن ترتيب خاص برای تقويت ارتجاع به ايران می آوردند شما در روزنامه               

» اولين شخصيت دينی     «خود تجليلی بی اندازه از او نموديد و او را                          
ين تقويت ارتجاع نيست؟ اگر شما اين را نپذيريد من ناچار                 آيا ا ...  ناميديد

از قضای روزگار عين    !  »خواهم شد بگويم شما معنی ارتجاع را نمی دانيد         
همين ماجرا در مورد آيت اهللا خمينی تکرار شد که کتاب روشنگر                                  

آن   «١٣٢٣را که عليه خرافات شيعيان نوشته شده در سال              »  شيعيگری«
خواند و  »  سم شرم آور که گويی با لغت جن نوشته شده           کتاب ننگين با آن ا     

 .ناميد» يک نفر تبريزی بی سر و پا«نويسنده اش را 
دانش و بی پروايی الزمه نقد است و کسروی از اين هر دو بهره ای                               

شايد امروز   .  فراوان داشت تا جايی که دشمنان وی نيز بدان معترفند                       
شيعه « و آخوند و مذهب          ايرانيان پس از بيست و سه سال حکومت مال               

که کسروی عليه خرافه پردازی های آن به پا خاست    »  جعفری اثنی عشری  
به ويژه آنجا   .  و جان بر سر آن نهاد، انديشه و آثار او را بهتر درک کنند                   

را هم از آن خود می شمارند ولی سررشته داری نه کاری است که                   ]  حکومت[ماليان سررشته داری     «:  که می گويد  
 ! »بی سر و سامان به آن توانند برخاستگروهی 

اين مردم آزاری ماليان از آنجا برخاسته که يک کار                         «:  می دانست و می گفت           »  مردم آزار  «او ماليان را         
نه بافنده اند، نه ريسنده اند، نه سازنده اند، نه کارنده اند، نه دوزنده اند،                  :  در زندگانی توده ای نمی دارند      »  مشروعی«

قانون ها نيز جايی برای ايشان در ميان توده باز نکرده و . هيچکاره اند: يک جمله بگويم.  نه می فروشندنه می خرند و 
زيرا .  ولی اين هم دروغ است       .  »پيشوايان دينيم به مردم دين می آموزيم          «:  خودشان می گويند   .  کاری به آنان نداده     

اينست چون کاری نمی دارند و بيکار هم نمی              .  ندچيزهايی را که آنان می آموزند مردم خودشان از پيش می دانست                   
 .»توانند نشست به مردم آزاری می پردازند

در نامه های او که       .  احمد کسروی با وجود دانش و قدرت تجزيه و تحليل، از عمق جامعه خرافی ايران غافل بود                            
گشتن کتابهايش و از افزايش     »  دست به دست  «ضميمه چاپ دوم همين کتاب هستند می بينيم که با چه شور و اميدی از                 

حال آنکه جامعه ايران همراه با کسانی که با ارتجاع به اصطالح مبارزه می کردند و با                        .  سخن می گويد   »  آزادگان«
ماليان «و  »  مردم آزاران هيچکاره   «می رفت تا سه دهه بعد به دامان               »  کمپانی خيانت «همکاری دولتيان يا همان        

 ! قتل او را داده بودنددر غلتد که فتوای» دکاندار
 

 ٢٠٠٢ژوئن 
 
 
 
 


