
١

بسم اهللا الرحمن الرحيم
محمد امين گل سرخي کاشاني  

اسالم  زالل  با  امامي  حسن  سيد  مرحوم  پدرش  تربيت  با  و  گشود  جهان  به  ديده  روحاني  خانواده اي  در  امامي  حسين  سيد  شهيد 
آشنا شد. او در جواني به همراه برادرش سيد علي محمد و زماني که سيد مجتبي نواب صفوي به امر مراجع نجف اشرف براي مبارزه با 
کسروي از طريق آبادان به ايران بازگشته بود تا دروس ديني که در نجف خوانده بود را بکار گيرد و پاسخ مغالطات کسروي را بگويد, براي 

ياري سيد مجتبي در مقابل دين هاي ساختگي پيش قدم شد.
کج روي احمد کسروي تا بدانجا پيش رفته بود که روزي را براي آتش زدن کتاب هاي به ديد او بيهوده در نظر گرفت و اسمش را «جشن 
بهروز» نهاد. او در اين روز عالوه بر کتب ادعيه که از نظر او بيهوده بودند ديوان حافظ را نيز به آتش کشيد چرا که اشعار لسان الغيب از 

معارف عظيم قرآن بهره اي برده بود.
مريدان  حضور  با  و  عمومي  جلسات  در  و  مي رود  او  منزل  به  کسروي  با  بحث  براي  را  متعددي  جلسات  صفوي  نواب  مجتبي  سيد 

کسروي ساعت ها با او بر سر اصول ديني و در پاسخ به شبهاتي که مطرح کرده بود بحث مي کرد.
سيد مجتبي نواب صفوي مي گويد:

«... در نجف اشرف مشغول تحصيل و تدريس بودم که نوشته ها و مطالب کسروي و اهانت مستقيم و صريح وي نسبت به ساحت 
اقدس قرآن و نسبت به انوار وجود منزه ائمة طاهرين پيشوايان بزرگ اسالم و مقدسات بشريت منتشر گرديده در اطراف و اکناف بالد و 

شهرهاي مسلمين ايران و غير ايران و نجف اشرف يک تشنج شديدي در اعصاب عمومي و يک عصبانيت عمومي ايجاد کرد...
عباي  حرکت  موقع  و  شدم...  انتخاب  اشرف  نجف  علمية  حوزة  نمايندگي  به  کشيد  من  نام  به  را  قرعه  اين  خدا  لطف  و  تقدير  دست 
سنگين و فاخري از طرف آقاي آخوندي تاجر و کتابفروش که نماينده امور مالي حضرت آيت اهللا اصفهاني بودند به بنده رسيد با مقداري 
پول و نيز همان عالم بزرگوار مذکور پنجاه تومان پول ايران در جيب بنده گذاشتند و نيز آقاي حاج سيد اسد اهللا مدني فاضل و مجتهد 
متقي معروف نجف اشرف که اکنون هم مقيم نجف اشرفند مبلغ سيزده دينار عراقي بمن دادند و نيز آيت اهللا حاج سيد ابوالقاسم خوئي 
که از بزرگترين مراجع فعلي نجف اشرفند چهار دينار عراقي به بنده دادند و ذکر بعضي از اين خصوصيات بخصوص براي روشن شدن 

جزئيات و حتي جزئيات مالي ابتداء سفرم به ايران است...
... به تهران آمدم و با علماء اعالم تهران من جمله مرحوم آيت اهللا حاج ميزرا محمد علي شاه آبادي و مرحوم آيت اهللا حاج شيخ محمد 
حسن طالقاني تماس گرفتم و با آقاي حاج شيخ عباسعلي اسالمي و آقاي حاج سراج انصاري و ساير خدمتگزاران اسالم تماس گرفته 
راجع به شيوع بسيار مفاسد و فساد عقايد جوانها و فحشاء کثير و هتاکي هاي کسروي در پايتخت شيعه گفتگو و مذاکره بسيار شد و 
شخصًا جلسات قرآن و تفسير براي انجام وظيفه ديني و تحکيم عقايد جوانها تشکيل داده ضمنا با کسروي هم مالقات کردم که با او 
مباحثه کنم و بعقايدش از نزديک آشنا شوم شايد هدايت شود و پس از مباحثات بسياري که با او در جلسات خصوصي و عمومي او کردم 

و در هر مبحث علمي بخواست خدا با شکست روبرو مي شد.
در آخرين جلسه اي که به او برخورد کردم گفت فالن کس پاسخ شما را در جلسه خصوصي مي دهم بنده گفتم که اين جوانها و ما همه 
بايد هدايت و روشن شويم خوب است در همين جلسه جواب دهيد و بعضي از حاضرين جوان که در مجلس مذکور بودند گفتند فالن کس 

راست مي گويد همين[ جا] جواب بدهيد ما هم استفاده کنيم.
چون سؤال بنده در آن مجلس از نظر علمي طوري بود که اساس منطق سفسطة او بخواست خدا متزلزل کرده بود باالخره کسروي 
بنده [ را] تهديد کرد به اينکه گروه رزمندة ما شما را مي کشند و چنين مي کنند و ضمنًا براي عصباني کردن بنده که در عصبانيت منطق 
خود را از دست بدهم يک جسارت صريحي به ساحت قدس حضرت صادق سالم اهللا عليه نموده که جگرم را آتش زد ولي صبر کردم که 
منطق حق پايمال عصبانيت که او مي خواهد نشود. در اين ضمن دو نفر از طرفين او برخاستند که به من حمله کنند ولي حاضرين جلوي 
آنها را گرفتند و بنده هم برخاسته به او گفتم آخرين منطق شما را فهميدم و يکعده از حاضرين اطراف بنده حرکت کرده با هم از در منزل 
بيرون آمدم. و دنيا پيش چشمم تيره شد ديدم آل محمد (ص) در کشور آل محمد (ص) و اسالم در کشور اسالم غريب است يا اهللا دادرسي 

نيست...»
به اين ترتيب کسروي آخرين منطق خود را گلوله اعالم مي کند. نواب صفوي  که حکم مراجع نجف و قم مبني بر ارتداد کسروي را 
داشت شخصًا اقدام به از ميان برداشتن کسروي مي نمايد که موفق نمي شود و پس از دستگيري با حمايت گسترده مردم متدين و مراجع 

نجف و قم سيد مجتبي با قرار وثيقه آزاد مي شود, اما کسروي همچنان آزادانه به فعاليت خود ادامه مي دهد.
جمعيت فدائيان اسالم از ميان همين جلسات قرآن و تفسير سيد مجتبي نواب صفوي شکل مي گيرد و سيد حسين امامي و برادرش 
و چند نفر ديگر آماده اجراي حکم کسروي مي شوند. اما اين کار به سادگي صورت نمي پذيرفت چرا که هم کسروي هم منشي او به نام 
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محمدتقي حدادپور هميشه مسلح بودند و اين عالوه بر گروه مسلح «باهماد آزادگان» بود.
شکايات متعدد مردمي و علماء و مراجع ايران و عراق از کسروي باعث فرا خواندن او به دادگاه مي شود. او به همراه منشي خود و با 
سالح وارد کاخ دادگستري مي شوند. پس از ورود آن دو براي بازپرسي, نه نفر از فدائيان اسالم وارد کاخ دادگستري شده و يک از آنان که 
خود نظامي بود مأمور درب اطاق بازپرس را مرخص نموده و به اتفاق دو نفر مأمور درب اطاق بازپرسي شده و شش نفر ديگر وارد اطاق 

بازپرسي مي شوند.
بازپرس به زير ميز خود مي خزد ولي منشي کسروي به سمت آنان شليک مي کند و دست 
ديگر  گلوله  با  حدادپور  و   کسروي  حکم  ولي  مي گيرد  قرار  اصابت  مورد  امامي  علي محمد  سيد 

برادران فدائيان اسالم به اجرا در مي آيد.
يا  و  عقايد  ضعف  در  ريشه  تنها  کسروي  انحرافات  مي رسد  نظر  به  قراين  براساس 
و  دين زدايي  وسيع  سياست  از  بخشي  نيز  او  بلکه  باشد,  نداشته  او  شخصيتي  سرخوردگي 
خصوصًا اسالم ستيزي استعمارگران در کشورمان بوده است که گاهي با «ملي گرايي ضدديني» 
و گاه با کمونيسم و گاه با «پاکديني کسروي» و يا حتي دين ها و پيامبران ساختگي چون بابيت و 

بهاييت خود را نمايان ساخته است.
اداره  تبليغاتي  رابط  حدادپور  ابوالقاسم  يعني  کسروي  منشي  ديگر  برادر  نرويم  دوري  راه 
اطالعات شرکت نفت انگليس است که اسناد ارتباط او با سفارت انگلستان  سال هاي بعد از قتل 

کسروي در خانه ريچارد سدان در تهران کشف مي شود.
و  فروش  بود,  ايران  نفت  استخراج  انحصار  پي  در  انگلستان  که  بود  قرار  اين  از  قضيه 
جنگ  دو  از  بعد  انگلستان  ورشکسته  اقتصاد  حيات  رگ  در  خون  مانند  ايران  نفت  استحصال 

جهاني و نابودي کامل آن توسط آلمان ها مي توانست حياتي دوباره به تجارت و صنعت اين استعمار پير بدهد.
از اين رو تمامي دولت هاي آن زمان با صوابديد و در راستاي تحقق اين هدف بر روي کار مي آمدند از آن جمله دولت عبدالحسين هژير 

که خود نيز بهايي بود. اعتراضات گسترده و تظاهرات مردم و علما در تهران و شهرستانها هژير را برکنار نمود و به وزارت دربار برد.
برگزاري انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي با دخالت وزير دربار و تقلب گسترده در انتخابات و حتي تغيير صندوق هاي 
منجر  کشور  در  ساعد»  «محمد  دولت  عليه  عمومي  شورشي  به  تهران,  در  رأي 
شد. دکتر محمد مصدق و چند نفر ديگر که بعدًا جبهه ملي را تشکيل دادند در 
اين دور از راه يافتن به مجلس بازماندند. و تحصن آنان در مهرماه ١٣٢٨ در دربار 

پهلوي و مذاکره با هژير و شاه راه بجايي نبرد.
آيت اهللا سيد ابوالقاسم کاشاني نيز آن زمان از تبعيدگاه حمايت خود را از آنان 

اعالم نموده بود اما اين اعتراضات با خشونت هرچه تمام پاسخ داده شد.
سيزدهم آبان ١٣٢٨ سيدحسين امامي همان که از ضاربين کسروي بود و در 
دادگاه تبرئه شده بود عبدالحسين هژير را مورد هدف قرار داد. اين پاسخ صريح 
کاشاني,  آيت اهللا  و  شد  تهران  انتخابات  ابطال  موجب  استعمار  به  ملت  روشن  و 
آزاد,  عبدالقدير  مکي,  حسين  سيد  حايري زاده,  ابوالحسن  سيد  مصدق,  محمد 
محمود نريمان, مظفر بقايي و سيد علي شايگان به مجلس شوراي ملي راه يافتند و آيت اهللا کاشاني با استفاده از مصونيت پارلماني از 

تبعيد بازگشت.
سيد حسين امامي پس از هدف قرار دادن هژير دستگير شد و بدون محاکمه علني و تنها پس از چهار روز از دستگيري يعني هفدهم 
آبان ١٣٢٨ در ميدان سپه شبانه اعدام شد. اين در حالي بود که بسياري از چهره هاي سياسي و ديني مملکت از او و عملش حمايت کرده 
بودند و براي آزادي او که خواست عمومي بود راهپيمايي وسيعي در تهران ترتيب داده بودند و دولت هم قول در تخفيف مجازات او را 

داده بود.
استقامت مردم و پيشتازي فدائيان اسالم در مقابله با اجانب و با رهبري ديني آيت اهللا کاشاني و اقليت مجلس شوراي ملي کار را بر 
انگلستان بسيار سخت نمود تا اين که دولت انگلستان براي تصويب قرارداد الحاقي نفت معروف به گس ـ گلشائيان اين بار به سپهبد 
جبهه  مؤثر  اعضاي  و  کاشاني  آيت اهللا  تأييد  و  توصيه  با  بار  اين  رزم آرا  مخالفين  رسيد,  نخست وزيري  به  او  و  شد  متوسل  رزم آرا  علي 
ملي منجمله دکتر مصدق و حايري زاده و بقايي با فدائيان اسالم هم پيمان شدند تا رزم آرا را از ميان بردارند. فدائيان اسالم توسط خليل 

طهماسبي رزم آرا را هدف قرار دادند و از پاي درآوردند. و پس از اندکي محمد مصدق به نخست وزيري رسيد.

سيد علي محمد امامي

عبدالحسين هژير در جمع متحصنين دربار
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پس از نخست وزيري مصدق خانه ريچارد سدان که به صورت مخفيانه و غيرقانوني به محل اداره اطالعات شرکت نفت تبديل شده 
بود بازرسي شد و اسناد جالبي از آن بدست آمد که مصدق در دادگاه الهه از آنها بر عليه انگلستان استفاده نمود. البته بسياري از آن اسناد 
پس از مدتي نيست شد و سرنوشت آنها معلوم نيست اما بخشي از آن اسناد ضميمه پرونده خليل طهماسبي شد که براي اثبات خيانت 

رزم آرا از آنها استفاده شود.
ابوالقاسم  ارتباط  و  سدان  خانه  تفتيش  مورد  در  که  است  تهران  دادسراي  داديار  وثوقي  ناصر  از  گزارشي  اسناد  اين  از  بخشي  در 

حدادپور با اداره منحله اطالعات شرکت نفت چنين مي نويسد:
«... بموجب اين اسناد اداره منحله اطالعات شرکت سابق نفت در پاره اي از امور سياسي داخلي ايران بمنظورهاي خاصي مداخله 
براي  حال  عين  در  که  نفت  به  مربوط  اخبار  و  آگهي ها  مي گرفته اند  اداره  اين  از  را  خود  مقاالت  روزنامه ها  از  زيادي  عده  است  مي نموده 
رسيدن به هدف هاي معيني تهيه مي شده از طرف اين اداره بوسيله آقاي ابوالقاسم حداد[پور] که رابط مطبوعاتي اداره بوده است بين 
روزنامه ها قسمت مي شده و مقاالت توهين آميز و و تحريک کننده اي بمنظور تحقير رجال و سياستمداران ميهن پرست ايراني و انعطاف 
افکار عمومي از مسئله نفت بدست بعضي نويسندگان و از جمله آقاي علي جواهرکالم تهيه و پس از صوابديد اداره مذکور براي درج در 
روزنامه ها داده مي شده است. اسناد ديگر مبني بر رابطه بعضي رجال و سناتورها با آقاي فليپ استاکيل رئيس اداره مذکور نيز در دست 
است... حين ورود بخانه نامبرده آقاي حداد[پور] رابط باصطالح مطبوعاتي اداره اطالعات و آقاي فليپ استاکيل رئيس اداره مذکور در 

حالي که هر يک دسته اي اوراق و مطبوعات زير بغل داشتند در حال خروج مشاهده شدند ...»
دولت انگلستان با تهيه برنامه کاري بسيار دقيق و هدفمند و با نفوذ در تک تک افراد مؤثر و هدايت افکار عمومي تمام تالش خود را 
براي رسيدن به هدف خود بکار بسته بود, وقاحت بدانجا مي رسد که در تلگرافي وزارت امور خارجه انگلستان به سفير خود اعالم مي کند:

«... پيرو جلسه که در وزارت امور خارجه در روز جمعه دوم مارس تشکيل و نمايندگان وزارت امور خارجه و وزارت سوخت و نيروي 
برق و خزانه داري و بانک انگليس در آن حضور داشتند تلگرافي بمضمون زير خطاب به سفير کبير انگليس مخابره گرديد.

ولي  مينمايم  تقدير  نمايند  مساعدت  نفت  قضيه  حل  براي  رزم آراء  با  شخصًا  شده ايد  متذکر  که  را  شما  پيشنهاد  اينجانب  ـ   ١  
هرگونه تصميمي که اتخاذ و مربوط به قانوني نبودن ملي کردن صنعت نفت نباشد از طرف دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان پذيرفته 
نخواهد شد از جريان امر معلوم است که شما در موضوع شرايط حقيقي تصميمي که ممکن است اتخاذ شود رزم آراء را تحت تأثير خود 

قرار داده ايد...»
سفارت  ديکته  با  فروهر  غالمحسين  او  دارايي  وزير  و  مجلس  در  رزم آرا  نطق  حتي  که  مي دهد  نشان  لندن  به  انگلستان  سفير  پاسخ 
انگلستان در تهران تهيه و ايراد شده است. هر دوي آنها در مجلس گفته بودند: «ايراني نمي تواند لولهنگ (آفتابه) بسازد چه برسد که 

صنعت نفت را اداره نمايد».
با اين گزارش داديار دادسراي تهران و اسناد به دست آمده ار خانه سدان  نقش مهم برادر حدادپور (منشي کسروي) و ارتباط مستقيم 
او با انگلستان براي دخالت در امور داخلي و اقتصادي و سياسي کشور و بخصوص براي جلوگيري از ملي شدن صنعت نفت و به يغما 
بردن ثروت عمومي کشور را واضح و مبرهن نموده است, حدادپور پس از دستگيري سيد مجتبي نواب صفوي در جريان اقدام ناموفق 
عليه حسين عالء در سال آبان ١٣٣٤ و اعدام خود و يارانش, دست به نامه نگاري زده است و قتل کسروي و برادرش را در کاخ دادگستري 

موجب آبرو ريزي! ملت سرفراز ايران در پيشگاه افکار عمومي جهانيان دانسته و اينگونه نگاشته است: 
«... چون طبق مندرجات ستون سوم صفحه شانزدهم شماره ٣ سال ٦١ مجله خواندنيها مورخه ٤٣/٧/٦ که بقلم سيد محمد واحدي 
دبير جمعيت فدائيان اسالم! نوشته شده قاتليني که در کاخ با عظمت دادگستري شادروانان احمد کسروي و محمد تقي حدادپور را به قتل 
رسانيدند و موجبات آبروريزي ملت سرفرازي را در پيشگاه افکار عمومي جهانيان فراهم ساختند نه نفر بنام ١ ـ سيد علي محمد امامي 
٢ ـ فدايي ٣ ـ مظفري ٤ ـ سيد حسين امامي ٥ ـ گنج بخش ٦ ـ قوام ٧ ـ الماسيان ٨ ـ صادقي ٩ ـ يکدرجه دار ارتشي بوده اند که دو نفر 
آنها بکلي محاکمه نشده و درباره ديگران هم چنان رأي ريشخند آميزي صادر گرديد که موجبات تعجب همه داوران شرافتنمد دادگاه هاي 
ملل متنوعه جهان را فراهم ساخت. لذا از آن مقام محترم مستدعي است با در نظر گرفتن خدا و وجدان و شرافت و قانون و حفظ حيثيت 
که  بنويسند  و  بگويند  خارجه  در  که  نشويد  راضي  فرموده  محاکمه  اعاده  به  امر  مي باشد  عظمتي  با  کاخ  يکچنين  داراي  که  دادگستري 

دادگستري ايران دام گستري بوده و کاخ با عظمتش قتلگاه دانشمنداني است که با ارسال احضاريه بدام انداخته اند...»
اين اسناد که نشانگر بخش کوچکي از دخالت هاي آشکار و پنهان انگلستان در ايران  و مظلوميت ملت ايران و سربازان واقعي اسالم 
و ايران که در خط مقدم در برابر استعمار با رشادت و شهامت جنگيده اند, تحت عنوان کتاب «جمعيت فدائيان اسالم در آينه اسناد» توسط 
و  صفوي  نواب  مجتبي  سيد  شهادت  سالگرد  شصتمين  با  مقارن  که  امسال  دي ماه  در  اميدوارم  و  است  شده  تنظيم  و  گردآوري  نگارنده 
به  ايران»  معاصر  فرهنگ  و  تاريخ  مطالعات  توسط «مؤسسه  مي باشد  امامي   سيدحسين  شهادت  سالگرد  ششمين  و  شصت  و  يارانش 

زيور طبع آراسته شود.


