
 بنام پاك آفريدگار
آقاي خسرو ناقد؛ شما كه سخنان سعيد نفيسي را درباره كسروي در گفتار خود در مجله آفتاب                    

 .آورديد، سخنان كسروي را نيز در پيرامون نفيسي و بهار بشنويد و در گفتاري ديگر بياوريد
 

 :كتاب پژوهشگران معاصر ايران از قول سعيد نفيسي چنين ياد ميكند

 سعيد نفيسي و تني چند از ادباي آن دوران با                ، و خلع قاجار    ١٢٩٩لهاي ميان كودتاي     در سا «
او درباره اين ايام و چگونگي آشناييش با        . كسروي كه تازه بتهران آمده بود نشست و برخاست داشتند          

اي كسروي در آنزمان عمامه اي سياه بر سر داشت و لباده و قباي بلند ميپوشيد و عب                   : كسروي مينويسد 
چهره الغر و   . عمامه  كوچك و فشرده او بهترين نماينده طالب تبريزي بود          . سياهي بر روي آن ميافكند    

استخوانهاي برجسته سيمايي رنج كشيده و عصباني و در ضمن مستبد برأي و مصر در عقيده را نشان                       
در . رف ميزد ميزد، فارسي را با لهجه مخصوص آذربايجان ولي بسيار شمرده ح              نهنوز عينك   . ميداد

نخستين مكالمه اي كه با او كردم بر من ثابت شد كه مرد بسيار بيباكيست و حتي عقايد خاص خود را با              
. از اينكه برخالف عرف و بخالف عقيده ديگران چيزي بگويد باك نداشت            . بيپروايي خاص ادا ميكند   

در زندگي  . »يدهدرمه سبزي م   قسرش بوي    «اين اصطالح معروف درباره وي بسيار بجا بود كه                 
 هفته اي پس از سالها دوستي نزديك و معاشرت منظم كه تقريبا           . خصوصي نيز بهمين اندازه تند ميرفت     

بارها از  . خواست) امانت(يكروز بديدن من ميآمد و در جمع ما مينشست، روزي كتابي از من بعاريت                 
 .آنروز آن كتاب را حاضر نداشتم     . هيچ چيز درباره اش دريغ نكرده بودم و خود بهتر از همه ميدانست              

روزيكه با مجتبي مينوي دوست دانشمند خود        . دو سه هفته گذشت و ديگر كسروي باجتماع ما نيامد           
كه در آنزمان در ميدان ارگ بود و من در آن سمتي داشتم               » فالحت و تجارت و فوايد عامه     «بوزارت  
ه در زاويه آن هست بكسروي برخوردم كه         در انتهاي خيابان باب همايون در مقابل مسجدي ك          ،ميرفتم

من تنها  : با كمال خشونت گفت   . ايستادم گله كردم كه چرا ديگر بخانه ما نميآيد؟        . از دادگستري ميآمد  
اين عبارت او رشته اي را كه در ميان ما بود           . براي كتابهايتان بخانه تان ميآمدم، حاال ديگر بيايم چكنم؟        

 هرجا بمن رسيد    ـ    كاش هنوز هم زنده بود      ـ  آن پس ديگر تا زنده بود        از . نه من  يعني او بريد   .بريد
  دوستي سالها    پس از     معامله را  همين   ميدانم   . نديده است   مرا     گويي هرگز    كرد كه  ارچنان رفت 

تنها شنيده ام   . با ديگران هم اگر كرده باشد، من درست خبر ندارم          . با ملك الشعراء بهار نيز كرده است      
 !...مانيكه وكالت عدليه را ميكرده، با مراجعان خود نيز از اين كارها كرده استدر ز

از طرف ديگر، آنچه درباره سعدي و حافظ، تصوف و تشيع گفت نه تنها بنفع ايران نبود بلكه                        
 )روي دروغگويان و فريبكاران سياه باد(  .»!...صريحا بگويم مغرضانه بود

 
 . درباره كسرويتا اينجا سخنان سعيد نفيسي بود

 ١ 



حال از زبان كسروي بشنويد درباره سعيد نفيسي و دوستش ملك الشعراء بهار چه ميگويد و چه                    
 .كسروي تا پايان عمرش با اين دو كس سخن نگفت و از آنها بيزاري جست. مينويسد
 

 :كسروي درباره سعيد نفيسي مينويسد

درسخواندگان آشنا گرديدم ولي ديدم       آنسالي كه از تبريز آمده بودم در تهران با كساني از                 «
. بدآموزيهاي ماديگري چنان تكانشان داده و گستاخشان گردانيده كه بايد فرسنگها از آنان گريخت                  

يكبار كه  . روزي وام از من خواست و چون دادم پس نداد             ) سعيد نفيسي (يكي از استادان دانشگاه      
بعنوان (هنگاميكه بزنجان ميرفتم     . »فته باشم من هيچ يادم نيست پولي از شما گر         «: طلبيدم چنين گفت  

 .پس از يكسال كه بازگشتم و پس خواستم بهانه ها آورد           . كتابهايم را باو سپردم   ) رياست عدليه زنجان  
. روزيكه بخانه اش رفتم چند جلدي داد و گفت نميدانم آنديگرها در كجاست،  بايد بگردم و پيدا كنم                  

ديگري كه او نيز استادست به هر كاري زشت و پستي           . ود راه نميداد  اينها را ميكرد و كمترين شرمي بخ      
چون با كساني كشاكشهاي حزبي ميداشت روزي ديدم دروغهايي بآنان ميبست و چنين                  . ميپرداخت
 .».»!در مبارزه آدم بايد از هيچ كاري باز نايستد، اساس زندگاني مبارزه است«: ميگفت
 

 :هار  ميآوريمداستان ديگري را از ملك الشعراء ب

اين ما را واداشت    . در روزهاي تابستان يكي از نويسندگان تهران بزنجان آمد و ميهمان من بود               «
اينمرد را من خودم نامه     . كه بگردشهايي در پيرامون شهر ميرفتيم و بارها گفتگوهاي دانشي بميان ميآمد            

پشيمان شدم ولي به رويم نياوردم      نوشته ميهمان خوانده بودم ولي چون آمد و چيزهايي پديدار گرديد             
 :داستانهاي او را ناگفتن بهترست و تنها يكي را بعنوان نمونه ياد ميكنم. و از پذيرايي شايا باز نايستادم

چنانكه نوشته ام در تهران درباره تاريخ مازندران بجستجو پرداخته يادداشتهايي نوشته بودم، از                   
وشن گردانيده بودم كه نسخه هايي از آن كه در دست ماست و              اين ر . جمله درباره كتاب ابن اسفنديار    

يا در موزه هاي لندن و پترسبورغ ميباشد نادرستست و از چند جا افتاده ميدارد و نوشته بودم كه بايد از                       
پس از نوشتن و چاپ كردن اينها       . خانواده هاي كهن جست و نسخه درست اين كتاب را بدست آورد            

: اي معتصم الملك رييس ارزاق آنجا بديدن من آمد و در ميان سخن گفت                 كه بزنجان رفتم شبي آق     
كتاب بزرگي خطي در خانواده ما بنام تاريخ          . من نوشته هاي شما را درباره تاريخ مازندران خواندم           «

مازندران هست كه اكنون در تهران در خانه منست و من گمان ميكنم همان نسخه درست كتاب ابن                       
نرا كه گفت من چون دلبستگي بسيار به پيدا شدن نسخه درست آن كتاب ميداشتم                   اي. »اسفنديار باشد 

گفتم اين  . خواهش كردم نامه ببرادرش بنويسد كه آن كتاب را بكسيكه من خواهم فرستاد نشاندهد                  
. خواهش مرا پذيرفت. براي آنست كه اگر همان نسخه درست ابن اسفنديار باشد بايد آنرا بچاپ رسانيم       

فرستاده خواهش كردم كه رفته آنرا       ) ملك الشعراء بهار  (ه را بتهران بنزد اين آقاي نويسنده         من آن نام  

 ٢ 



چندبار . چيزيكه بود او بنامه من پاسخي نداد        . ببيند كه اگر نسخه ابن اسفنديار است بما آگاهي دهد            
كي از  ي«: ديگر نوشتم نتيجه اي نداد ولي چون بزنجان آمد در ميان گفتگو بچنين سخني پرداخت                     

موفقيتها كه امسال براي من رخ داد بدست آوردن نسخه صحيح كتاب ابن اسفنديار و پيدا كردن نسخه                   
من نيك گوش ميدادم و چون        . »كتاب موالنا اوليا اهللا بود كه دادم هر دو نسخه را استنساخ كردند                 

 نسخه درست   پرسشهايي كردم دانسته شد آن كتاب معتصم الملك بدانسان كه خود او گمان ميبرد                  
تاريخ ابن اسفنديار ميبوده و نسخه كتاب موالنا اوليا اهللا را كه آن نيز در تاريخ مازندرانست ولي ما                          

من چون آن نامه را فرستاده ام و اين رفته و آن كتاب را ديده                  . گمشده اش ميپنداشتيم همراه ميداشته     
رادر معتصم الملك امانت گرفته ولي برده       بجاي آنكه بما پاسخ نويسد بدستاويز همان نامه كتاب را از ب            

اين رفتار دزديانه است كه موفقيت مينامد و داستانش را بما باز                . و داده نسخه از رويش برداشته اند        
چون نخست بار بود كه يك چنين رفتار پستي از اين نويسندگان نامي ايران ميديدم سخت در                  . ميگويد

 .»اني چيزي نگفته بخاموشي گراييدمشگفت شدم و افسوس خوردم ولي بپاس ميهم

 .تا اينجا بود سخنان كسروي درباره بهار
 

 :در خانه كسروي بدست ايندو تنست» تاريخ روزگاران«داستان ديگر ربودن كتاب 

شهرياران «و  » شير و خورشيد ايران    «و كتاب   » آذري يا زبان باستان آذربايجان     «كسروي كتاب   
پنج آكادمي جهان   . را نوشت كه سرتاسر جهان را تكان داد       » اي ايران نامهاي شهرها و ديه ه    «و  » گمنام

. يكي از آن پنج آكادمي، آكادمي زبانشناسي لنينگراد بود كه تقديرنامه فرستاد           . او را بعضويت پذيرفتند   
دشمنان كسروي، همان كمپاني خيانت كه خود او در كتاب دادگاه نام ميبرد، برضاشاه رسانيدند كه                     

د از نوشته هايش     نرضاشاه دستور داد هيئتي را بفرست        . وسيه شوروي سر و سري دارد        كسروي با ر   
بهيئتي مأموريت داده شد كه اين دو         .  روز بازداشت نمودند    ٩مداركي تهيه كنند و كسروي را براي          

بخانه كسروي حمله بردند و تمام مدارك او را زير و رو              . همراه  آنها بودند   نيز  ) نفيسي و بهار  (كس  
اين بآنان گران افتاده بود كه طلبه اي از تبريز           . دانيده چيزي بر عليه او و مصالح كشور پيدا نكردند          گر

را » دفتر روزگار يا تقويم هزار و سيصد و بيست ساله ايران              «كسروي كه   . شهرت جهاني پيدا كرده    
مرش افسوس آنرا   كسروي تا پايان ع   . مينوشت و ساليان درازي زحمت كشيده بود، دو جلد آنرا ربودند          

 .و سرانجام از خانه بهار سر درآورد. ميخورد و از هر دو بيزاري مينمود
 

كتاب پژوهشگران  . اينها را براي آگاهي شما ميآورم      . آقاي خسرو ناقد؛ روي سخنم با شماست        
ژوهش پ.  و  ديگر   نويسندگان  جلد  چهارم  براه  خطا  رفته اند                )  نوشته هوشنگ اتحاد  (معاصر  ايران      

  .دروغ نويسي يا رمان نوشته اند كه جنبه كيفري دارد. نكرده اند

 .د كه مجلدات آن كتاب را بخوانندميكني سپارشپژوهان  بدانشجويان و دانشآنگاه  جنابعالي 

 ٣ 



 .شما بيگناهيد. ببينيد كه چگونه دروغ نويسي حتي دانشمندان را بگمراهي ميافكند
 

تا آنجا  «:  كسروي را متهم ميكنيد و ميگوييد       گري از گفتارتان    آقاي ناقد؛ جنابعالي در جايي دي      
پيش رفت كه بزشترين و ناپاكترين و ضد اخالقترين رفتاري سوق داده شد كه از انساني فرهيخته                         

من حرف شما را بخودتان بر         . آقاي ناقد؛ شما بايد از كارهاي او دليل ميآورديد             . »ميتواند سر زد   
بپاكترين و داناترين دانشمند اين مرز و بوم توهين و ناسزا گفتن از انساني                  «:ميگردانم و چنين ميگويم   

آخر مگر كسروي چه گفته بود و چه كرده بود كه سزاوار چنين تهمتهايي                  . »!فرهيخته ميتواند سر زد   
آيا بد  گفته كه ديوان شعر !.. باشد كه يكي مغرضش خواند و ديگري بزشتي و ناپاكي متهمش گرداند؟      

دور كرده و نابود    ) پسران و دخترانمان  ( ميرزا را كه پر از واژه هاي ركيكست از دسترس جوانان               ايرج
آيا بد كرده كه گفته شعرهاي زيانبار خراباتيان و صوفيان ياوه گو را نخوانيد تا الابالي و                    !..  گردانيم؟

 كرده كه گفته چكامه هاي ننگين       آيا بد !..  تن پرور و بيكار و بيعار نشويد و از راه زندگاني دور نيفتيد؟            
باقيمانده از دوران زبوني ايرانيان از زبان مشتي شاعرك چاپلوس و خوار و تن پرور و بيوطن را نخوانيد                   

آيا بد كرده كه گفته اشعار زشت مشتي بي آبرو و همجنسباز            !..  تا از حس وطن پرستيتان كاسته نشود؟      
براي آگاهي كتاب   !.. (شور بزرگ را فاسد نگردانند؟      را  بدرون آتش افكنيد كه نسل جوان اين ك             

آيا بد كرده كه گفته چون اين سخنان و          ). نوشته دكتر شميسا ديده شود    » شاهدبازي در ادبيات فارسي   «
نوشته هاي بازمانده از گذشته، اميد بآينده را در نزد جوانان كمرنگ گردانيده و آنها را در زندگاني                       

آيا يكبار شده نوشته هاي كسروي را با دقت خوانده          !.. رداند، آنها را بسوزانيد؟   بيپروا و  بي انگيزه  ميگ      
، »در پيرامون ادبيات   «آيا شده بيغرض و منطقي كتابهاي          !.. و ببينيم چه ميگويد و سخنش چيست؟         

را بخوانيم و آنگاه     ... و  » پندارها«،  »فرهنگست يا نيرنگ  «،  » فرهنگ چيست؟ «،  »حافظ چه ميگويد؟  «
آيا او براستي مخالف شعرست يا اينكه ميگويد شعر سخنست و سخن بايد از روي                  !..   نماييم؟ داوري

ما هميشه بسخنان ديگران بخصوص دشمنان او    !.. نياز باشد، سخني كه از روي نياز نباشد ياوه گوييست؟         
ينرا خواسته اند   كه چشم ديدنش را نداشته اند و ذهن جامعه را پيرامون او آلوده گردانيده اند و هميشه ا                  

و يا اگر هم برده ميشود با دروغ و  بدي همراه  باشد،                   ) دسيسه سكوت (كه يا نامي از او برده نشود          
بي آنكه  بدانيم كه او واقعا چه ميگويد و چه ميخواهد، لب بسخن گشوده و از او                      !..  گوش داده ايم  
وفيگري و خراباتيگري خرده گرفته و      چون به مولوي و سعدي و حافظ و عرفان و ص           !.. انتقاد كرده ايم  

بسياري از بدآموزيهاي آنها را نشانداده، ما كه اينها را برايمان  بت ساخته اند و ميپرستيم، في الفور او را                     
) مفاخر ملي (محكوم گردانيديم كه دارد بفرهنگ غني ما توهين ميكند و اين بحضرات زيرخاكي ما                   

بايد آن يادگارهاي   !.. شومي برايمان گذاشته اند، بر ميخورد      كه صده هاست  مرده اند و يادگارهاي           
شوم كه در قديم رگ غيرت ايرانيان را خشكانيده، امروز نيز ريشه جوانان اين كشور را بسوزاند و بهر                     

 !..بهايي كه شده آنها را حفظ كرد حتي بقيمت نابودي نسلها

 ٤ 



كشور را ببينيد، نخست وزيرش «: يگفتكسروي بارها در نزد شاگردانش گله مند بود و چنين م          
را بنگريد، استاد دانشگاهش را تماشا كنيد و از نويسندگان نامي ايران ملك الشعراء بهار را؛ دزدي                        

 .»ميكنند، دروغ ميگويند و خيانت نيز بمردم روا ميدارند

دم بدبخت  آخر شما كه خود را باال كشيده ايد و از پول اين مر             «: بحكومتگران روز چنين ميگويد   
كاخها برافراشته ايد، در اتومبيلهاي شيك مينشينيد، سفره هاي آراسته ميگستريد، خودتان و فرزندانتان                
با صد خوشي بسر ميبريد، بما بگوييد آيا تاكنون بوده است كه دلتان بحال اين مردم بدبخت سوزد و                       

 در برابر صد گونه گمراهي و ناداني        ما كه . زماني بانديشه پردازيد و جستجو از ريشه اين بدبختيها كنيد          
ايستاده ايم، ما كه ميخواهيم ببدبختيهاي هزارساله كشور چاره كنيم، ما كه روشنترين راه سياست را                     
براي اين كشور پيش گرفته ايم، ما كه سخناني ميگوييم كه در سراسر جهان واالترين سخنانست، ما كه                  

 بسيار استوار پاسخ ميدهيم، ما كه براي نخست بار ناسازگاري             در برابر ماديگري ايستاده ايم با دليلهاي       
را كه  دانشها با خداشناسي و دينداري ميبوده از ميان برداشته ايم، ما كه ساده ترين چاره را براي                             
گرفتاريهاي جهان نشان ميدهيم، ما كه كتابهامان بزبانهاي اروپايي ترجمه يافته، ما كه كتابهايي همچون                

نوشته ايم كه اگر همه وزيران و نويسندگان از           » دين و جهان  «و  » در پيرامون خرد  «و  » نيادورجاوند ب «
ساعد و هژير و ممقاني و ديگران گرد آيند و دانشها و خردهاي خود را رويهم ريزند و ده سال رنج                          

 .برند ماننده يكي از آنها را نخواهند توانست نوشت

در كجا و در كدام نوشته خود دعواي پيغمبري            !. مآقاي هژير راستي من دعواي پيغمبري دار         
پيغمبري در انديشه مردم آنست كه فرشته از آسمان بنزد كسي بيايد و از سوي خدا پيامي                    !.. كرده ام؟ 

آورد و آن كس با خدا پيوستگي پيدا كند و اگر خواست بآسمانها رود و اگر خواست مرده زنده                           
من در كجا گفته ام فرشته بنزد من        . ي در پيش مردم باينمعنيست    پيغمبر. گرداند، با جانوران سخن گويد    

نميدانم چرا  !.. ميآيد، كجا گفته ام مرا با خدا پيوستگي هست، شما اين دروغ را از كجا آورده ايد؟                     
آري آقاي هژير   !.. گويا ميپنداريدكه ما خواست شما را درنيافته ايم؟       !.. زشتي اين دروغ را نفهميده ايد؟     

نشاندهيد و  » مذهبي«ستانتان ميخواستيد اين جنبش بسيار بزرگ ما را يك كوشش كوچك             شما و همد  
بايد دانست در اين كشور سياست       . اين سخن شما نيز از آنراه بوده       . بهمين دستاويز ما را خفه گردانيد      

يكدسته كه رشته كارها را در دست ميدارند كوشش            . شومي هست كه از ساليان بسيار در كارست          
 برآنست كه ايرانيان را از پيشرفت باز داشته نگزارند بپاي توده هاي پيشرفته اروپا و آسيا رسند،                      ايشان

اين توده را در همين حال گرفتاري و بدبختي كه هستند نگه دارند، دولت هميشه ناتوان باشد،  ناايمني                     
ا در هم و كارها بسيار        از كشور برنخيزد، ايلهاي كوچ نشين بهمان حال كه هستند باز مانند، اداره ه                  

سست باشد، مردم هميشه از دولت ناخشنود و از بخت خود گله مند بوده دل پر از نوميدي دارند،                           
مجلس مايه ريشخند و دولت در ديده ها بي ارج باشد، ماليان كه سرچشمه ناداني و گمراهي مردمند و                    
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وه خود را از دست ندهد،  انديشه هاي پست         هميشه مايه نابساماني ميباشند از نيرو نيفتند دستگاه آنان شك         
زمان مغول و بدآموزيهاي زهرآلود آنزمان از رواج نيفتد، جبريگري و بيپروايي بزندگاني و آلودگي و                 
قلندري و درويشي از مغزها بيرون نرود،  روضه خواني و سينه زني و قمه زني و زنجيرزني و شبيه سازي                     

حشيگري ميشمارند رواج خود را از دست ندهد، از دانشهاي اروپايي و            و مانند اينها كه بيگانگان نشان و      
از هر راه كه    . يكايك نتوان شمرد  . از انديشه هاي بلند برخي از اروپاييان جز بهره كمي باين مردم نرسد            

يخ من زمانيكه درباره تار   .  از پيشرفت بازداشته بلكه اگر توانند پستر برند        را بتوانند اين كشور و اين توده     
زيرا ميديدم  . مشروطه بجستجوهايي پرداخته بودم يكي از دشواريها در برابر من همين داستان بود                   

يكدسته هميشه در كار بوده اند، در زمان مظفرالدينشاه پيرامون او را داشته اند، هنگاميكه جنبش آغاز                    
اه مشروطه چيده شد     شد كمترين گرايشي از خود بآن جنبش نشان نداده اند، با اينحال همانكه دستگ                 

اينان گرد آنرا فرا گرفته و رشته كارها را در دست داشته اند، سپس كه محمدعليميرزا برافتاده باز                          
گرفتم كه  آنان  مردان  خونسرد  و              !..  با خود ميگفتم اين چه رازي  داشته؟         . بمشروطه بازگشته اند  

باغشاه ببهارستان ميآمده اند و شرمي بخود راه          خيره رويي ميبوده اند و از بهارستان بباغشاه رفته و از               
آنروزي كه نيروي آزادي تهران را بگشاد در ميان ايشان مردان     !.. آخر مردم چه ميگفته اند    !.. نميداده اند 

بافهم و كاردان از سردار اسعد و پسرش سردار بهادر و يفرمخان و ميرزا عليمحمدخان تربيت و                            
در زمان رضاشاه   . ميبوده اند، چگونه شد كه اين دورويان را پذيرفتند         حيدرعمو اوغلي و ديگران بسيار      

روزيكه داور خودكشي كرد روزنامه ها بمرگ او افسوسها خوردند و او را               . نيز داستانهاي شگفتي بود   
مختاري رييس شهرباني   . رضاشاه از اينها بدش آمده بود       . ستودند» رجال وطن پرست ايران    «يكي از   

كجا !.. اينها را چرا نوشته اند؟    «: شاه روزنامه ها را بسر او زده با پرخاش ميگويد         .  رفته بود  بامداد بنزد شاه  
ببينيد چه داستان شگفتيست، رضاشاه كه داور    .  »خائن وطنش بود  ... اين مرديكه وطن پرست بوده،  اين        

و آن توانايي را     ميدانسته چرا سيزده سال باو وزارت داده           » خائن وطنش «را دشمن ميداشته و او را          
اينان دسته بزرگي هستند و ريشه نيرومندي       . پاسخ همه اين پرسشها آنست كه گفته ايم        . بدستش سپرده 

اينست در  . تنها وزيران نيستند، هركدام پيروان و بستگان بسيار ميدارند           . ميدارند و همه بهم بسته اند       
ا ميبودند، در زمان رضاشاه ميبودند، در         استبداد ميبودند، در مشروطه ميبودند، در زمان محمدعليميرز         

 . »دوره دموكراسي هم هستند، اگر ريشه شان را نكنيم هميشه خواهند بود
 

جناب آقاي خسرو ناقد؛ شما استناد بسخنان كسي كرده ايد كه كسروي او را دزد، دروغگو و                      
 .همدست با كمپاني خيانت ميشناسد
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 :جلد چهارم» پژوهشگران معاصر ايران«گان كتاب يادآوري بهوشنگ اتحاد و ديگر نويسند

بهتر آنكه درباره كسروي چيزي ننويسيد و حال كه نوشته ايد                . كتاب خود را بازسازي كنيد      
ما سعيد نفيسي را بشما شناسانيديم، و شما بهتر كه خود را بشناسيد، بعد قلم بدست                    . راستش گردانيد 

. خواه جهان آدميگري و بنيادگزار آيين خرد سخن بگوييد         گرفته درباره بزرگترين دانشمند شرق و نيك      
مردي كه همه عمر خود را صرف تاريخ و فرهنگ و هنر اين مملكت نمود و از جان در راه آزادي                           

انساني كه براست ميتوان گفت چندين قرن زودتر از موعد           . ايرانيان از بند اوهام و خرافات دريغ ننمود        
 . ديشه هاي پيشرفته و وااليش برده استكمتر كسي پي بانو  بدنيا آمد
 

 را  شپژوهيده هاي شماري از   اينك  . كسروي بپژوهشهايي پرداخت كه در عصر خود بيمانند بود          
دين ـ دانش ـ    :  و اندي جلد كتاب در زمينه هاي مختلف        ٧٠: يم ارمغان ميدار  پژوهان راستين   دانش مهبه

 ١٨٤ شماره، پرچم    ٩٩هاي نوشته شده مهنامه پيمان       بجز كتاب . نگاشته است ... سياست ـ خرد ـ روان و        
 و  ٢٤ تا اسفند    ٢٤ شماره از فروردين     ١٢ شماره، و    ٧ شماره، پرچم هفتگي     ١٢شماره، پرچم نيمه ماهه     

 ... . ديگر نوشته هايش 
 

او كه بجرم نوشتن كتاب شيعيگري، صوفيگري، بهاييگري، در پيرامون اسالم، و در پاسخ                         
و در پهلوي ميز اتاق       بدادگستري آمده     ١٣٢٤روز بيستم اسفند     خوانده شده بود،     بدخواهان بدادگاه   

در حين  .  پاسخ ميداد   ٧ دادسراي تهران نشسته بپرسشهاي آقاي بليغ بازپرس شعبه               ٧بازپرسي شعبه    
 در نزد   بدرون اتاق بازپرسي حمله برده و     ) فداييان اسالم ( برادران امامي    ،   صبح ١٠بازپرسي در ساعت    

و جوان همراهش را  هرس با گلوله بسينه او زدند و تبر بسر او و با خنجر شكم او را تكه پاره گردانيد       بازپ
 )كه جسدها بقدري پاره پاره بود كه آنها را در كيسه كرديم (. نيز بقتل رسانيدند

 . بود كه صدايش خاموش و قلمش از كار افتاد١٣٢٤ اسفند٢٠  صبح١٠در كاخ دادگستري تهران 
 

ما مردم راه زيستن را      .  ايرانيان؛ بدانيد گرفتاريهاي امروز ما دليل بر ندانستنهاي ديروز ماست             اي
 .نميشناسيم،  كسروي را ميكشيم و ماليان را ميآوريم

 
 ..كسروي كه بود، چه ميگفت و چه ميخواست؟

نست، او نويسنده تاريخ مشروطه ايرا     . او ميگويد خواست من آبادي جهان و آسايش جهانيانست          
تاريخ پانصد ساله خوزستانست، تاريخ هجده ساله آذربايجان و تاريخ روزگاران يا تاريخ هزار و سيصد                

كتاب زبان پاك را نوشت، ما مردم زبان خود را گم كرده بوديم، تاريخ خود را     .  و بيست ساله ايرانست   
وبرو شدن با يكديگر واژه تازي      نميدانستيم،  مليت خود را نشناخته و از فرهنگ خود بدور افتاده و از ر              
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ما ايرانيان پدران خود را نيمشناخته و نميشناسيم و اجداد خود را بفراموشي              ).  سالم(بكار برده و ميبريم     
كه ايران را   ) تازيان و مغوالن  (سپرده ايم يا ببدي ياد ميكنيم ولي نام دشمنان اين مرز و بوم را ميستاييم                  

 . بنام غالم و كنيز بسر بازارها بردند و برده وار فروختندويران كردند و فرزندانمان را 

و نام آنها را بروي      . آري شما و شما بزيارت آنها ميرويد و نذر ميكنيد كه گناهانتان را ببخشند                 
شما هنوز خود را نشناخته كه ايراني هستي يا تازي ولي كسروي بزرگ زبان،                . فرزندان خود ميگزاريد  

و از قبله   برگردانيد  بالتين  از عربي   فارسي را   )  خط(را بما آموخت و نويسه       تاريخ و فرهنگ ايراني      
اي ايرانيان بقبله تازيان رو نياوريد و با زبان تازي سخن نگوييد و                 : عربها بيزاري نمود و چنين گفت      

يدن دست از اين بت پرستي برداريد و بدانيد كه قبله ما ايرانيان در ايرانست و شرق، بدور خانه اي چرخ                    
فرهنگ عربي  . و بنام خداي آفريدگار قرباني كردن با خرد و دانش ناسازگارست، از آن دوري جوييد               

او معني ايران و      . را براي هميشه بخودشان باز گردانيد، و چنين گفت فرهنگتان ازان خودتان باد                    
 و بنيادگزار راهي    كسروي پدر بزرگ ملت ايران بود     . ايرانيگري بما آموخت و پدرانمان را بما شناسانيد       

  و كسانيكه  بپدر ملت ايران ناسزا بگويند گناهشان نابخشودنيست و در يك دادگاه بزرگ                 ،نو در جهان  
 . محاكمه خواهند شد و آنروز خواهد رسيد

 
و اينرا هم بدانيد كسانيكه ديروز در كنار كسروي بوده اند امروز نيز   زنده اند و گواهند و اجازه                       

اني بدستاويز نوشته هاي دروغين  نفيسي و بهار و ديگران  درباره كسروي دروغ                      نخواهند داد كس   
 .نويسند و يا ياوه بسرايند

                                                                                                  از يك آزاده پاكدين     
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