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 ١٣٢٤اسفند  ٢٠در گذشت 

  مرگ ترور در کاخ دادگستری تھران دليل

  
 ، که مفت می خورند و تنھا کاری که ازآخوندھا دسته ای در اين کشور ھستند

  .است دست شان بر می آيد ايستادگی در برابر پيشرفت
آن ھا نه بافنده اند، نه ريسنده اند، نه سازنده اند، نه کارنده اند، نه دوزنده اند، و نه می خرند و نه می 

   .فروشند
 .در يک جمله ھيچ کاره اند

  احمد کسروی
  



  
 

از آنان  یبازماندگان پيغمبر اسالم اگر ھم نزد خدا گرامي بوده اند جدا از ديگران نبوده اند اگر بكسان
ھاشان ارج  رفته چون ديگر ستمديدگان بوده اند اينھمه بسرگذشت آنان پرداختن و بداستان یستم

از آنگونه كم  یداستان بوده. در جھان داستانھاي بوده يكاست. داستان كربال ھرچه  یگزاردن بيمعن
ا ب یچنگيزخان و تيمور لنگ در ايران دلگدازتر از آن ميباشد. اين گستاخ ینبوده است. خونريزيھا

ی آنان ديگر خداست كه بگوييد خدا بازماندگان پيغمبر را جدا از ديگران گرفته و رفتار خود را درباره
 گردانيده است

 
 



 
 

ن . ما بايد از جااز داريم، خود در ميدان جنگيم و به جانفشانی بسيار نيما با آنھا به نبرد بر خاسته ايم
 ، کسانيکه با ما ھمگامند بايد از سختی و گزند نھراسندخود بگذريم

 

  
  



ھمه ديديد کتابھای يک نفر تبريزی بی سر و پا که تمام آيين : «خمينی در مورد کسروی مينويسد
الفدا آنھمه شماھا را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشيع به امام صادق و امام غايب روحی له 

، دوستان پارسی ، برادران پاک ماجسارتھا کرد و ھيچ کلمه از شما صادر نشد ... ھمکيشان ديندار ما
، اين شالوده ھای ، جوانان غيرتمند ما و ھموطنان آبرومند اين اوراق ننگين اين مظاھر جنايتزبان ما

، اين ناسزاھا اين برگرداندن به مجوسيت ،، اين دعوتھای به زردشتی گری، اين جرثومه ھای فسادنفاق
با  ،، با يک جنبش دينی. با يک جوشش ملیبه مقدسات مذھب را بخوانيد و در صدد چاره جويی بر آييد

، با يک اراده قوی با يک مشت آھنين بايد تخم اين ناپاکان ، با يک عصبيت وطنیيک غيرت ناموسی
. اينھا وديعه ھای ھا يادگارھای باستانی شما را به باد فنا ميدھند. اينبی آبرو را از زمين بر اندازيد

تا ددان بر شما   خدايی را دستخوش ھوی و ھوس خود ميکنند ... ھان آبرومندان از جای برخيزيد
 »چيره نشوند

 

  
 ، تيره بخت تر از آن ملتی که عالقمند به دانستن تاريخ خود نباشد وبدبخت ملتی که تاريخ خود را نداند

 شوربخت تر از ھمه ملتی است که تاريخ خود را به ريشخند بگيرد 
 احمد کسروی

 



 
 احمد کسروی در سالھای خدمت در دادگستری

 

 
 الاحمد کسروی با ساير اعضای خانواده اش در س

١٣١٨ 



 
 از کتاب حاجی ھای انباردار چه دينی دارند

 نوشته احمد کسروی
 

متھمان  یتلگراف جامعة روحانيان فارس و درخواست آزاد
، سالروز ترور ١٣٢٤م اسفند ٢٠به مناسبت ی قتل كسرو

 به دست جمعيت فدائيان اسالم یاحمد كسرو
، مورخ و مدير نشرية پرچم بود كه با تأسيس یاحمد كسرو

عليه  یو انتشار متون» باخماد آزادگان«گروھي با عنوان 
، خشم مسلمانان را عليه یجامعة ايران یسنت ثتشيع و ميرا

  .خود برانگيخته بود
 

براي گفتگو و  یھاي زيادتالش یچند شھيدنواب صفوھر 
نداد و به  یاھا نتيجهھدايت اين فرد انجام داد، اما اين تالش

حمله  یھمين دليل، نواب صفوي در آب سردار با چاقو به و
 یكرد. اين موضوع، به زندان یو از ناحية كتف او را زخم

انجاميد، اما به علت شكايت نكردن  صفوی شدن نواب
، آزاد شد. اين ماجرا، بر تصميم شھيدنواب یاز و یكسرو
نداشت. او پس از  ی، اثریكسرو یبر حذف فيزيك یصفو

هللا بروجردي و چون مرحوم آيت یئآخوند ھا یصدور فتوا
، شرايط را یهللا صدر مبني بر مھدورالدم بودن كسروآيت
به دست جمعيت فدائيان اسالم  یاز ميان برداشتن كسرو یبرا

با شليك گلوله به دست جواد  ی. ھرچند كسروفراھم آورد
 یشد. دستگير یدستگير و زندان یبه عنوان قاتل و یحسين امام، یكشته شد، اما بنا به داليل یمظفر

داشت و  یايران را در پ یجامعة مذھب و مخالفت یاز ناآرام یاين عضو جمعيت فدائيان اسالم، موج
قاتل  یاز تأييد عملكرد جمعيت فدائيان اسالم و درخواست آزاد یكه حاك - یھاي زيادھا و تلگرافنامه
 نگاشته شد -بود یكسرو

  ۶٢٢١٠-١١۶٠٠۴ منبع از اسناد آرشيو معاونت اسناد ملی شماره
  

 



 

 
 احمد کسروی در کنار ياران و خانواده

 

 
 



 

 
 

        ّ   به ماموري ت  یوزارت دادگستر یز سوا یگرفته شده است كه كسرو یاين عكس در قوچان و زمان
(شھردار قوچان) و دخترش فروغ و در  یشادروان كسرائ یخراسان رفته بود. در دست راست كسرو

 يده می شوندد یدست چپ او افسران ژاندارمر
 



 
 

اگر در ايران تبليغات کمونيستی بشود مسلمانان به عنوان آن که مسلمان می باشند، از گرويدن به آن "
خودداری نخواھند کرد. ولی با اين عقايد درھمی که در مغزھای خود آکنده اند، اگر مبادی کمونيستی را 

فراگيرند، اينھا را با آنھا درھم آميخته يک معجون مھوعی پديد خواھند آورد، چنان که ھمين رفتار ھم 
را با مشروطه کردند. آن را گرفتند و به حال مھوعی انداختند.. تمسک به اسالم در کشاکش ھای 

 ود..."جه سودمندی از اين راه اميدوار نتوان بيتسياسی جز توھين به آن دين نيست و به ھيچ ن
 احمد کسروی



  
  

، تا ھركدام جدا آنان خواھيد یبمردم داريد و نيك ی، و ھرچه دلسوزشما ھرچه نيك باشيد و بزرگ باشيد
  .باشيد یدنبال مي كنيد دشمن و بدخواه توده خود م یكوشيد و بھوس راه ديگر یم

  
 

  احمد كسروی و حدادپور یمراسم خاكسپار
 
 



  
اش حدادپور که بوسيله گروه فدائيان اسالم در داخل کاخ شده احمد کسروی و منشیاجساد سالخی

  دادگستری به قتل رسيدند
 

 خواھندای توده غافل، اندکی بينديشيد، اين ماليان جز نگھداری دکان خود نمی
ِ                                 ای که برای  بيداری و ھشياری مردم مفيد باشد با ھر چيز تازهاينان ھمان مردم رسوايی ھستند که           

 خواھيممخالفت ميکنند، با مشروطه مخالفت کردند، با مدرسه مخالفت کردند، اکنون ھم که با ما که می
به يکباره دکان اينان را ببنديم به مخالفت آغازيده اند. افسوس ما در اين است که اينان شما را وسيله 

ِ    اجرای  ني ِ                  خرديھای  شما نگاه ميدارند ت سو خود ميکنند و خودشان را در پناه نادانيھا و بی             
ِ                        ھای  ما را بخوانيد، ما دليلبه خود آئيد، دوست و دشمن خود را بشناسيد، بياييد نوشته ِ         ھای  بسياری      

  .توانيم آورد که اين ماليان و مفتخوران درد دين ندارند و در بند شکم و دکان خود ھستند
  

  )١٣٢٤از دفاييات احمد کسروی (  قسمتی

  
 

خانواده و دوستداران کسروی از بيم بنيادگرايان مذھبی جنازه او را در نقطه ای دور افتاده از کوھھای 
  .شمال شھر تھران دفن کردند

 
 
 



 
 نواب صفوی   آيت هللا کاشانی با قاتل کسروی

 
ِ           نواب صفوی در جواب برای  کسروی آيه وقتی« ای  ای طلبه! :، کسروی به او گفتای از قرآن خواند                     
ِ                خوانی پس معنای  آن را ھم درست را درست نميدانی و آيه قرآن را غلط می سواد .. تو ھنوز عربی بی              

آن را  ياد بگيری، قرآن خواندن بياموزی و معنی ای . بھتر است اول بروی از معلمت عربینفھميده
 .تو ترديد نکنند !! تا ديگران حد اقل در سواد عربیبه کمک قرآن استدالل کنی بفھمی تا بعد بتوانی

 ».يرون رفتھيچ سخنی از اتاق ب نواب صفوی از شنيدن اين کلمات سرخ شد و بالفاصله بی
  
  ، قتل کسرویناصر پاکدامن

 
 


