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 ی دکتر محمدرضا منزو  یدشه

شب چهارشنبه، سه ساعت از    در  خود نوشته است:  کشکولآقابزرگ در کتاب  

چشم به جهان گشودن امام هشتم )ع(   قعدهی ذ یازدهم شب چهارشنبه گذشته در شب 

 ، در شهر سامراء زاده شد.  1928 یل آپر  امی / س 1307  یبهشت/ دهم ارد 1346

  1955  یهفور  17/    1333بهمن    28ه  / پنجشنب   1374دوم    یجماد  24شهادت  

 . است 

 شناسنامه 

در شهر سامرای   1308زادۀ چهارم فروردین    است که وی را  6591او به شمارۀ  شناسنامۀ  

 د،  آور عراق به شمار می

  27از بغداد و در تصحیح آن تاریخ صدور    1311یک جا سوم خرداد    شناسنامهتاریخ صدور  

 د.  شویاد می 1323/  06 /

گزارش    6587و نام مادر را به نام مریم و شمارۀ  6586نام پدر را بزرگ با شمارۀ شناسنامه  

 دهد. می

 سامرا

تا نه سالگی در آن شهر به فراگیری علوم قدیمه توسط پدر    بالید. وی  او در سامرا زاده شد و 

شان محمدابراهیم پرداختند و نوشتن را آموختند تا آن که پیرامون  آریان و عمویمهدی و دایی 

 خ به نجف بازگشتند و ادامۀ تحصیل را در مدرسۀ علوی دنبال کردند.1316سال 

 نجف

 . در دسترس است 1319  – 1318وی به سال   18.5کارنامۀ قبولی سال سوم با معدل 

چنین   اطفال  اولیاء  مالحضات  بخش  در  در  پدر  محمدرضا  آقای  است:  کرده  یادداشت 

مواظبت مناسبات دینشان کامل نیستند، خواهشمند است هر چه بیشتر ایشان را وادار منزل  

 کنید که علوم دینی را کاماًل دریابد. 



 تهران 

 مدرسۀ نظام 

(، تاریخ ورود به دبیرستان 5کارنامۀ مدرسۀ نظام ایشان در سال تحصیلی کالس چهارم ) 

 دهد. نشان می 1324.06.11نظام را 

 ی دامپزشک ۀدانشکد دانشگاه تهران،  

دانشجویی کارت  آبان  برپایۀ  یکم  در  که  سال    1328اش  مهرماه  او  شده،    1328صادر 

سر کالس حاضر   1331دانشجوی سال اول دانشکدۀ دامپزشکی بوده و سال چهارم مهرماه  

 شده است. 

 گواهی از دانشکدۀ دامپزشکی 

   1332.06.10  تاریخ 1740به شمارۀ 

  1332.06.10لغایت    1332.05.11: آقای محمدرضا منزوی از تاریخ  شود گواهی می

بخش واکسیناسیون؛ در  است:  بوده  کارآموزی  مشغول  انستیتو  این  محتلف  های 

 شناسی؛ شیمی. میکروب

 امضای رییس انستیتو پاستور 

 سخن آقابزرگ دربارۀ محمدرضا

 برداشت از کتاب الذریعة 

  ۀ دربار   310  ۀ ، شمار الرحلة  ۀ ، شناس167  -   166  برگۀ  ، 10ج  ،یعه ذردر    آقابزرگ

گو  محمدرضا    الرحلةکتاب    :یدفرزندش  فرزندم  پارسرا  آن    یبه  نام  است،  نگاشته 

ی  تنم دکتر محمدرضا منزو  ۀفرزندم، پار است که آن را    من   یزندگان   سرگذشت   یا ؛  سفرنامه



است  ایخودنگاره  نگاشته  خویش  )ع(،  برای  رضا  امام  زادروز  در  او    قعده ی ذ  یازدهم . 

 کردم.   ی گذاررا به نام آن امام، نام  و در سامراء زاده شد و ا 1346

دبستان    یالت خ او را به همراه خانواده به نجف آوردم. تحص1315ق /  1355  سال 

 نجف گذراند.   ی علو ۀرا در مدرس

را    یرستان ران فرستادم. دبخ به ته1323ق /  1363را به همراه برادرش در سال    او

دانشکد وارد  سپس  گذراند،  تهران  پ  ی دامپزشک  ۀ در  ارتش  به  و  سال    یوست شد  در  و 

خ به  1332شد، پس سقوط دولت مصدق در مرداد    یلالتحصخ فارغ 1331ق /  1372

زندان دژ فلک ق با دولت گذشته ]دولت مصد  یو همکار   یاتهام همراه االفالک  [، در 

به جهت نداشت مدارک بازداشت، او    ی شد، ول  یدهماه به بند کش  هیازدآباد لرستان  خرم 

گناه   ینبرنداشتند که بزرگتر یگر او و هفت صد افسر د یبدست از تعق یرا آزاد کردند، ول 

به اروپا    تا   یخت لبنان گر  ی : نفت ما از آِن ماست. او به سوگفتندی بود که م  ین ا   یشان ا

بازگرداندند و    یشان درآورند و بد  یرانی را بازهم از دست ا  یران نفت ا یت رود. به هر رو حاکم

.  یدند قلعه به بند کشبه تهران بازگرداندند و او را در زندان قزل  یروتهمانان فرزندم را از ب

کردند.    م اعال  13741دوم    یجماد  یستم ب  یهابدو در روزنامه   یابی خود را بر دست   یروزیپ

شکنجه    یابه اندازه   ،دست و پا  ناخن   یدن کش  ی،گذار شالق خاردار، داغ  یانه،او را با تاز

  ی . ُکشندگان ویدبه شهادت رس  2دوم   ی و چهارم جماد  یست ب  ینهکردند تا آن که در روز آد

و    یهنبه م  یانت گناه خ اثبات برسانند.  به     را نتوانستند 
 
أ ُموا 
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ْعل ی  ٍب    ي ّ س 

 
ل ُمْنق 

ِلُبون  / به زود ْنق  بازگشت    یانتقامو دوزخ   یفرگاهیستمگران خواهند دانست، به چه ک  یی 

 .3کنندیم

 

 . 1955فوریه   13برابر  1333بهمن  24شنبه یک 1
 . 1955فوریه   17برابر  1333بهمن  28شنبه پنج 2
 . 227 یتآ ،26شمارۀ  شعراء، ۀسور ، قرآن 3



آن سه جلد کتاب    یبه جا  یبه جا نگذاشت، ول  یفرزندم ازدواج نکرده بود و تبار  این

دامپزشک دانش  رساله  ی؛در  م  یاو  سنجش  و    یالیستیسوس  یمردم  یاستس  یان در 

برگه با    110خ در  1331در سال    ی آخر  ین از خود به جا گذاشت که ا  ی استعمار باختر

 کرد.  اپ نام مستعار خودش »م. ر. کوشا« در تهران چ

ا   او را در عراق، خوزستان، مازندران،    ی کتاب سفرنامه، گزارش سفرها  ین در  خود 

 کرده است.  ی و خراسان گردآور یالن گ

ا  من در  را  به گسترد   یناو  تا نسل   یگجا  بدانند که چه    ی هاگزاره کردم  او  از  پس 

ا استعمارگران غرب   یاز سو  های دشوار  بر ملت  ا  یران گرا  و  پاداش خدمات    ین وارد شد 

  یست گشاده ن  یی من پس از هشتاد سال بودنم ]که فرزندم را کشتند[. جا  یو فرهنگ  ینید

  ی و علم  یو مردان روحان   یانهآن چه بر سر جوانان خاورم  ازرا    یاتا بتوانم گزارش گسترده

و هزاران    یدند را به بند کش  یرا گرفتند و گروه   یاری بس  ی ها. جان یسم آوردند، را بنو   یشان ا

به جزا را  و زندان  یج خل  یر تن  را شکنجه   یدتبع  ییصحرا  های ی فارس  آنان  و    یی هاکردند 

ددمنشانه و    ی کارها  ین . با ا شود ی متنفر م  اهو از آن   آیدیبه درد م   یکردند که روان آدم

بردارند و دوباره در    یان شدن نفت را از م  ی بود که توانستند دوباره قانون مل  یزانگهراس

ب پ  یگانگان دسترس  با  سپس  بندگ  یمان بنهند،  ملت   ی بغداد  استثمار  را    ی هاو  خاور 

   یگزینجا
 
ِإل وِإّنا  ه 

ّ
لل ا  ِإنَّ برا  یِه کنند.   / اِجُعون   خدا  ی ست ر  از  ما  سو  ییم که  به  باز    ی و  او 

 ب 4گردیم یم
ّ

ه العلي العظا. الحول و ال قوة إال
ّ
و توانی جز از سوی خداوند    یرو ن  یچ / ه  یم لل

 .  5یست بلندمرتبه و بزرگ ن

 

 . 129 یتآ ،2شمارۀ  بقره، ۀسور ، قرآن 4
 . 310 ۀ، شمار الرحلة ۀ، شناس 166، 10ج  ،یعةذرال 5



 ه 14برداشت از کتاب طبقات اعالم الشیعة، سدۀ 

  ی دلدار  یکانش، نزد  یدور  یاو را برا   : یدگو   یری جزا   یمعبدالکر  ۀ در شناس  آقابزرگ

که    امیده از سن خود رس  یاهستم. بدان! به مرحله   همانند تو  یزدادم و او را گفتم: من ن

آن   از یکدر  از جهان فروبست   ، فرزندانم   ی  راه م  یگری و د  6در بستر مرگ چشم    یهن در 

آخرم را    ی ها. من نفس کنندی م  ی اند دور از من در تهران زندگو آنان که زنده   7کشته شد 

  ی بازم را به سو  ی هاچشم  گذرانم ی م  یرامونم پراکنده شده پ  ی هاکاغذها و کتاب   یان در م

  یگر د  یزیهستم و به جز او به چ  یو خوشنود به خواست و فرمان اله  گیریم ی آسمان م

  ۀ ما یمادست  ین و بهتر  ین برتر  که ند، برادر و دوست ندارم به فرز   یدی ام  یچ. هاندیشم ی نم

 .8هاست کندن از این دل آخرت  ی برا

  یکی   ی،ظاهر نبط  یمان سل  یخش  :یدگو   یظاهر نبط  یمان سل  ۀدر شناس  آقابزرگ

ارزشمندتر  پاک   ینواالتر   ین،از  م  ینترو  شمار  به  ما  دوست آید یدوستان  نمودار  او    ی، . 

رو  رسانی یاری و    یراست   ی، برادر ب  یدادی است.  پ  یبرا   یروت در  که  داد  رخ  با    یوندی ما 

 

  ی در شب شنبه شانزدهم جماد  خ(1348  –  1255ی )آقابزرگ تهران  یخمحمدباقر فرزند نخست حاج ش   6

 ی اندک  یدر شهر نجف زاده شد. او با سن  1904  یو نهم ژوال   یست/ ب  1283/ هفتم مرداد    1322  یکم

/ چهاردهم    1303آذر    23/    1343سال    یکم  یهفدهم جماد  شنبهیک سال، در روز    یستاز ب  یشب

 ، منظوریینبه باب الفرج در صحن عسکر  یدهو در شبستان چسب   وبستچشم از جهان فر   1924دسامبر  

آزرده شد    یار. آقابزرگ از مرگ او بسیدآرم  ،)ع( در سامره  ی)ع( و امام حسن عسکر  نقیی عل  ی،امام هاد 

 یدو ام  دانستیم  یشمندفرزانه و اند  یشد. او را مرد  یاد  نیاز ا  یشکه پ  ییدرا سرا  یااش سرودهو درباره 

 بود.  بستهفراوان بدو 
 منظور آقابزرگ فرزندشان شهید محمدرضا منزوی است.  7
،  1700  ۀ، شمار 1179، چهارم، بخش عشرنقباء البشر في القرن الرابع  یعة،طبقات أعالم الش 8

 .م(1962ق / 1381)الجزائري  یمعبدالکر ۀشناس 



او    ی از شاگردان ما گزارش آن را برا  یکه برخ  9لبنان داشت   یباالدست   یدولت   یروهای ن

و در    نمود کار کوشش فراوان   ینانجام ااش بسیار تالش کرد و در  رهایی   ینوشتند. او برا 

اقداماتش    یان دولت   یورشبرابر   این  برا  کرد  یستادگیا  یابه گونه علیه  برادر  برادر    یکه 

  یمردان باالدست با دولت  یوستهو پ دادی از خود نشان نم ریو استوا یمردی پا ینخود چن 

کند، هرچند    یافت در   یارتباط برقرار نمود تا آن که توانست پاسخ  ی دادخواه  ینا  ی برا

  ی و راست   باکی ی ب   ین ما سپاس ا   ی نکرد، ول  ما   ۀ شدگم   یداکردن به پ  ی او کمک  ی هاکوشش 

 10  - پاداش دهنده   ت،تنها خداوند اس – یم و واال دار  یف شر یخش ۀ برادران

 دکتر علینقی منزوی  هاینویس دست

 خ 1333نامۀ مجلس شورای ملی سال علینقی منزوی در  نویسدست ( 1

مجلس شورای ملی در    خ 1333نمای  دکتر علینقی منزوی در بخش یادداشت سال 

 ماه آن بدین گونه یادداشت کرده است: برابر روزهای بهمن 

  :1955فوریۀ   11برابر   1374جمادی دوم    17برابر   1333بهمن    22آدینه    -

 محمدرضا در بیروت گرفتار شد؛

  1او را به تهران آورده تحویل شهربانی دادند. ساعت    :1333بهمن    23شنبه    -

 [ نامه نوشت و ارتباط او با ما قطع شد؛ 13بعد از ظهر ] 

 از شهربانی تحویل فرمانداری شد و شناخته گردید؛  :1333بهمن   25دوشنبه  -

 شکنجه؛ :1333بهمن   26شنبه سه  -

 

در    1333ماه ی، دهۀ سوم بهمنسروان دکتر محمدرضا منزو شان،فرزند یریدستگآقابزرگ منظور  9

 .بود یروتفرودگاه ب
  ۀ، شمار 833، از جزء یکم سوم بخش، عشرنقباء البشر في القرن الرابع  ،یعةطبقات أعالم الش 10

 م(. 1962ق / 1381)ظاهر النبطي  یمانسل یخالش ۀ، شناس 1337



 شکنجه؛ :1333بهمن  27چهارشنبه  -

 شکنجه؛ :1333بهمن  28شنبه پنج  -

 مرگ محمدرضا زیر شکنجه؛ :1333بهمن   29آدینه  -

امجدی به سرهنگ گفت: محمدرضا منزوی دیروز فرار   :1333بهمن   30شنبه  -

 کرد، یعنی ُمرد. 

عل  شادروان  محمدرضا  1389  –   1302)   یمنزو   ینقیدکتر  شهید  بزرگ  برادر  خ( 

بخش با خودکار نوشته است: داستان کشتن دکتر    ین بر ا   اییقهکتاب، تعل  ین آغاز  ۀدربرگ

،  10ج  یعه،قلعه که در ذر شکنجه و در زندان قزل   یر ، در ز طبقات محمدرضا پسر مؤلف  

  ، یعة طبقات أعالم الش]مجلد    ین ا  833  ۀدر برگ  بزرگ آقا  ،11آمده است   167  –   166  ۀبرگ

 است.   یادکرده گذرا  ۀ به گون[  عشرنقباء البشر في القرن الرابع 

م  او ادامه  پدرم   یآر   :نویسدیدر  از کشتن هولناک  طبقاتمؤلف    ،مرحوم  ، پس 

شکایت    فرار او از زندان،  یدر راستا  یشان ا  یدولت و ادعا  یپسرش و انکار قتل از سو 

و    کندی دولتمردان لبنان بازگو م  یان در م  یرومندن  و  تباریظاهر لبنان   یمان به سل  خود را

ا   یاقدامات   یز ظاهر ن  یمان . سلنمایدی م  یق درخواست تحق   دهد، یانجام م  ینهزم  ین در 

مان مورد درخواست   ۀشد: هرچند گم گویدی ! پدرم مرواستین . ازا رسدی نم  یجهبه نت   یول

ا   یمان سل  یول  یافتیم،را ن آر  ین برادرانه، در    یعۀ ش  یلوک  یمان سل  ی راه به ما کمک کرد. 

ممکن بود، وکالت    یران،م ا یضد رژ  یق و تحق  یجوییپ  ینبود و هم  جنوب لبنان در مجلس 

خود را به دادستان تهران به خط خود نوشته    یت را به مخاطره اندازد. مرحوم پدرم شکا  یو

 نوابغ چاپ شده است.   ۀکه در مقدم

منزو ش  ینسوم  یمحمدرضا  تهران  یخپسر  سال    یآقابزرگ  در  که    1308بود 

مرداد    28  یبود که پس از کودتا   یران آمد. عضو حزب توده ا  یادر سامرا به دن  یدیخورش
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حزب    ی عدم کشف سازمان نظام  یل دله  ب  یول   ،شد   یماه زندان   یازده و    یر دستگ  1332

آزاد گرد و  تبرئه  از یدتوده،  توده، محمدرضا به قصد    زبح  ی کشف سازمان نظام  ، پس 

که    تا بتواند خود را به ایتالیا برساند   رفت   یروت به ب  ر عراق شد و از آن جا رهسپا  مهاجرت 

  جمهور ییس شمعون، ر   یل)سرهنگ مبصر( و موافقت کام  ی به درخواست حکومت پهلو

فرستاده شد. او در    یران و به دولت ا  یردستگ  یروت در فرودگاه ب  یلبنان، محمدرضا منزو

ز  1333بهمن   قلعه  قزل  زندان  شکنجهشکنج  یردر  دست  به    ی، ساق  ون چهم   یگرانه 

 کشته شد.  ی و امجد یبایی ز

 نویس علینقی منزویدست نویسی، ( پراکنده2

 خ. 1334 –  1332قلعه و وضع زندان در سال  در مورد وضع منطقۀ قزل 

 نژاد کارمند وزارت دارایی ... توضیح از آقای خلیل

قلعه دکتر منزوی در قسمت شرقی محوطۀ زندان قزل   کسی که تلفن زد، گفت:

 دفن شده. 

 نویس علینقی منزوی دست( شکوائیه، 3

 کانون وکال شکوائیه به 

 کانون محترم وکال 

 رسد: بدین وسیله به اطالع می

قلعه زیر شکنجه قبل از محاکمه کشته شده و از  دکتر محمدرضا منزوی که در زندان قزل

خانواده تحویل   به  به  جنازه  را  حقوق  مقدس  کانون  آن  نظر  است،  شده  خودداری  نیز  اش 

های ملت ایران و شهادت و جانبازی  داریم: اکنون که در اثر فداکاریدرخواست زیر معطوف می

جوانان میهن پرست ما، مرحلۀ اول پیروی ملت به دست آمده، جنایتکاران زندانی و فراری و  



تیار نمایندگان ملت قرار گرفته است، تقاضا داریم برای  زندانیان آزاد شد و دفاتر ساواک در اخ

 :12کشف مطالب زیر اقدام فرمائید 

( چه کسانی عامل مباشر شکنجۀ منجر به قتل قبل از محاکمۀ دکتر محمدرضا منزوی  1

 اند؟ شده

 جنازۀ این شهید در کجا به خاک سپرده شده است؟ ( 2

وکیل   قاسمی  رضا  دکتر  به  را  الزم  که  اطالعات  شده  داده  وکالت  اختیار  دادگستری 

به دست  توضیحات الزم را داده و بررسی نتایج  های الزم را مبذول نمایند. خواهشمند است، 

 . 13اش، به ایشان اعالم گردد آمده را ابالغ به خانواده

 ( دستنویس علینقی منزوی پشت عکس ارسالی برای روزنامۀ مردم 4

ای که دولت  رگ، دکتر دامپزشک، افسر آزادیخواه تودهستوان محمدرضا منزوی فرزند آقابز 

او را خالف مقر  اول  رات بینلبنان  او را در روز  بازرسان نظامی شاه  ایران داد و  المللی تحویل 

اش  اش نیز به خانوادهقلعه زیر شکنجه کشتند و از تحویل جنازهدر زندان قزل  1333اسفندماه  

 خودداری کردند. 

ن به  کتابی  امپریالیستیام  وی مؤلف  دیپلماسی  و  در   دیپلماسی سوسیالیستی  که  است 

 خ منتشر نموده است. 1331صفحه با نام مستعار و. ر. کوشا به سال  110

 دادگاه انقالب اسالمی

 شعبۀ اول دادگاه انقالب اسالمی تهران 

 

دکتر   ی ما آقا یرسم یلبه وک ید،از دفتر کنترل اسناد سواک بخواهبخش خط خورده در متن:  12

 به عمل آورند. یرکشف مطالب ز یالزمه را برا یقاتاجازه داده شود تا تحق یقاسم
 خ است.1358نویس نامه، پیرامون تابستان تاریخ پیش  13



 : رساند[ با کمال احترام به عرض می15پور ]بهشتی 14اینجانب علینقی منزوی

شهریور تشکیل شد، به نام    12متهم ردیف اول در جلسۀ آن دادگاه محترم که روز  

دکتر   ستوان  قتل  و  شکنجه  در  که  است  کسی  ساالری،  احمد  بازنشسته  سرهنگ 

دامپزشک محمدرضا منزوی فرزند مرحوم آیةالله حاج شیخ آقابزرگ، شرکت کرده است.  

الری و سرگرد احمد مالک، ستوان  پور، سرگرد احمد ساطبق اعترافات گروهبان پژمان 

پور به دستور او منزوی را از پا به  قلعه، محل شکنجه آورده و پژمان منزوی را به حمام قزل 

 سقف معلق آویخته.  

پور را پشت  اند و پژمان خوری در دفتر زندان شدهو ساالری و مالک مشغول مشروب 

مان پور به ساالری خبر داده و  اند و چون صدای منزوی قطع شده، پژدر حمام ایستانده 

او آمده، جنازه را پایین آورده و پس از تلفن به جالدان باال، دستور دفن او را پشت دیوار  

 قلعه صادر کرده است. قزل 

 االختیار دولت لبنان به رییس مجلس لبناننمایندۀ تام   سفیر و نامۀ

سفیر   عدوه  لبنان   یاراالخت تام   یندۀ نماو  عبدالرحمان  تاریخ    دولت  به  تهران  در 

ای برای رییس پارلمان لبنان عادل عسیران نوشته  نامه  56.11به شمارۀ    1956.01.16

شمارۀ   نامۀ  به  پاسخ  است:  چنین  آن  مضمون  که  تاریخ    55.489است  به 

هیأت مدیرۀ پارلمان باید بگویم: وزارت امور خارجۀ ایران پاسخ به نامۀ    1955.12.03

دربارۀ جایی که دکتر دامپزشک محمدرضا منزوی دستگیر  ارسالی شما دربارۀ پرسش  
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 . احمد ساالریگر و شکنجه
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 مریم خانم.



شد، داد. وی در هنگام دستگیری در ایران بوده و در همین جا او را دستگیر کردند. نام  

نیست.  گزارش شده از او در این سفارت وجود ندارد و از جای او اطالعی در دسترس  

ات ممکنۀ بیشتری از او به ما  شان بفرمایید تا اطالعرو، خواهشمندیم به خانواده ازاین 

 بدهند تا بتوانیم وظایف خود را در این باره دنبال نماییم.  

 در سفارت لبنان در تهران.  یاراالخت تام  یندۀنما امضا: عبدالرحمان عدوه  

 نامۀ احمد عارف الزینة

صیدا«  ای از سوی احمد عارف الزینه لبنانی، با سربرگ »مجلة و مطبعة العرفان،  نامه

دوم   ربیع  نهم  تاریخ  محمدحسن    161955نوامبر    24برابر    5137به  سید  استاد  به 

 طالقانی: 

درود و سالم و فرستادن جلد یکم و دوم مجلۀ عرفان، گوید: افسوس بسیار بر  پس از  

خودم که رویدادی برای فرزند امام آقابزرگ )نجل االمام آغابزرک( رخ داد و آن به جهت  

های آیندۀ  گوشۀ نسل ت نابخرد لبنان، ایشان را بود که ننگ در گوشه تحویل دادن حکوم

نامه صورت  در  و  برسانید  آقابزرگ  به  مرا  احترام  ماند.  خواهد  جا  به  شیخ  لبنان  نگاری 

ای نه از سوی شما و نه آقابزرگ برایم فرستاده نشده  پیگیری خواهیم کرد و تا کنون نامه

 است. 

 ی فرهنگ یهانک

  یامرداد، نامه   28  یان پس از اطالع از بازداشت فرزندش توسط کودتاچ  یخحاج ش

  یادی تا آخر عمرش کوشش ز   ی. و نویسد ی آن جا م  یعیان مجلس لبنان و رهبر ش  ییسبه ر 

و جالدان    یمان از دژخ  یک  یچه  ی کند، ول  یدابتواند محل دفن فرزندش را پ  ید کرد تا شا 
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جالد    یار، بخت   یمور فرزندش نشدند. ت  سفاک شاه خائن حاضر به نشان دادن محل دفن 

که با حاج   کندی م یل و ورود به عراق اظهار تما یران پس از فرار از ا یالیسم،امپر ۀسرسپرد

بگ  یخش به معرف   یشنهادپ  یخ ش  یر، تماس  را منوط  م  ین قاتل  یمالقات  و    کندی فرزندش 

 کرد. صرف نظر  یخبا حاج ش  تدست داشت از مالقا  یخدر شهادت فرزند ش یچون و 

  ی شدن و پرستار  یبستر  ی برا  کندی تقاضا م  یخ از حاج ش  یز شاه خائن ن  محمدرضا

  ۀ به فرستاد  یخ حاج ش  ی سفر کند، ول  یران تهران، به ا  هاییمارستان از ب  یکی در    ی از و 

تقتضا    یتوسط علم از و   یران به ا  یخسفر حاج ش  ین. شاه در آخردهد یشاه جواب رّد م

  یاد را بن  یعهقبوا کند و اگر اجازه دهد، الذر یرا از و یعهچاپ کتاب الذر  ینۀکه هز  کندیم

  دهد؛ ی شاه و علم، جواب رّد م  ۀنه فقط به فرستاد  یخحاج ش  ی ول  ید،چاپ نما   ی پهلو

از آن   
ً
تا هرچه زودتر محل دفن فرزندش را به او نشان دهند و    خواهد ی ها مبلکه مصّرا

   .17برسانند   یفراو را به ک  ینقاتل

*** 

 احمدجالل آل

دربار آل جالل    یادزنده  منزو  ۀاحمد،  محمدرضا  سروان  »در    یشهادت  نوشت: 

که    ید نفهم  کسیچ شد و عاقبت ه  یست شکنجه رفت و سربه ن  یر ز   ی بازی اتوده  یای قضا

 که جسدش را چه کردند«.   یدنفهم

*** 

 دربارۀ شهید دکتر محمدرضا منزویگفتگو منابع 

 : دربرگیرندۀداشتند،  ییگفتگو  یشهادت دکتر منزو  ۀکه دربار  منابعی
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الش  .2 أعالم  الرابع   ،یعةطبقات  القرن  في  البشر  ،  833،  ومسبخش  ،  عشرنقباء 

 م؛ 1962ق /  1381ظاهر النبطي،   یمان سل  یخالش ۀ، شناس1337  ۀشمار 

،  1179،  چهارم، بخش  عشرنقباء البشر في القرن الرابع   یعة، طبقات أعالم الش  . 3

 م؛ 1962ق / 1381الجزائري،  یم عبدالکر ۀ، شناس1700  ۀشمار 

 یکدیگر؛ به   یاربخت   یمورآقابزرگ و ت یهانامه   .4

 [؛  1333] 1334اسفند   تهران، جوان،  یای آس  .5

 ؛ 1333، تهران، بهمن  اطالعات   .6

 ؛1333، تهران، بهمن  یهان ک .7

 [؛ 1334]  1335  ین[، فروردیران ا  ۀمردم ]حزب تود یمخف ۀروزنام .8

 ؛ 1954لبنان، فوریه و مارچ   –  یروت الکفاح، ب ۀروزنام. 9

 ییه؛آقابزرگ به سران قوه قضا   یهانامه  . 10

  یگردر قولنسول  یتیبه دکتر هدا  یاربخت  یهآقا]بزرگ[ عل  یرسم  ۀناموکالت  . 11

 [ در کربال؛ یران ]ا

 آقا]بزرگ[ به دادستان تهران.   ۀنام . 12

 ؛ 28  ۀ، برگ11  ۀسال سوم، شمار  ی، فرهنگ  یهان . ک13

 ؛ 368  – 366  ۀ، برگ2ج  ینی،. نهضت امام خم14

 ؛ 93  -92 ۀ، برگ32 ۀ . مجله مشکات، شمار 15

 . یکان نزد  یها. گفته16

هیتو آ یاربخت یمورسپهبد ت  نگارینامه
ّ
 ی آقابزرگ تهران یخش الل

به جهت همراه داشتن    1347تابستان  خ( در  1349  – 1293)   یاربخت   سپهبد تیمور 

به ُنه ماه زندان در    و   دستگیر شد لبنان  در کشور    یس پل  ی از سو  ی نظام  یزات اسلحه و تجه



شاه    نگال و گرفتارشدن در چ  یران به ا  خود   محکوم شد. او سخت نگران بازگرداندن   یروتب

  ینقی و فرزند بزرگش، عل  یآقابزرگ تهران  یخهم نگران بود که مبادا ش یگرد   یبود و از سو

منزو  یبرا   ی،منزو محمدرضا  شهادت  انتقام  و   وارد  یگرفتن  شوند  به    ماجرا  دست 

 بزنند. سنگین علیه او  ی اقدامات

عنوان    ین با ا یآقابزرگ تهران  یخبه ش  یانامه   1347هژدهم مهرماه   یخدر تار  تیاربخ

 نوشت:  

 تعالی بسمه 

هیت االسالم آ محترم حضرت مستطاب حجت   حضور 
ّ
دامت    ی آقابزرگ تهران  یآقا   الل

 شوکته

در تحت توجهات    ی حضرت مستطاب عال  یف است وجود شر  یدام  رساندی عرض م  به

خوب    ی هم به لطف حضرت عال  جانب ین سالمت و خّرم باشد. حال ا   عصری حضرت ول

 ندارم.  ی است و کسالت 

پ  یبقر  باری،  آقا  یمالقات  یش به دو سال    ی اصفهان  یالموسو  یدموسیآقا س  ی با 

بنده استماع آن هم ناگوار ]بود[ و هم    ی عنوان فرمودند که برا   ی مطلب   یشان دست داد و ا

هیت داشت و آن فقدان آ   ی گتاز 
ّ
بوده    55  یا   1954دکتر محمدرضا در سال    یآقا   زادهالل

خصوص  خبر و به   ین ا  یدن اند. بنده از شن به تهران آورده   یروترا از ب  یشان ا   یا است و گو

  ین جانب بود، چن   ینآن با ا  یاستآن زمان که ر  ینظام  ی که در دستگاه فرماندار  ین تصور ا

را کاماًل مطلع نمودم    یشان متأسف و متأثر و ناراحت شدم و ا  یاربس  افتاده باشد،  یاتفاق

 که:  

 
ً
تهران عبارت بود از شهر تهران تا شش    ینظام  یفرماندار  یقانون   یاراتحد و اخت   اوال

 به شهرستان  یلومترک
ً
 ها دخالت نداشت، چه برسد به خارج از کشور؛ اطراف آن و ابدا

 
ً
 با ستا  ثانیا

ً
  ی آقا  شنوم،یکه م  ی د ارتش و رکن دوم بود و به قرارامور افسران منحصرا

 اند؛ داشته ی محمدرضا درجه افسر



بود که به همه کشور    یافتهن  یلتشک  یتکه در آن زمان هنوز سازمان امن   ین سوم ا   و

 کند؛   یدگیرس

زندان فرماندار   چهارم  زره   ینظام  یآن که  لشکر دو  زندان شهربان   ی در  و    یو  بود 

و    یجا در آن موقع زندان ارتش قلعه بوده و آن محمدرضا در قزل  یآقا   گویند،ی که مچنان 

ارتباط    جانبین و ا  ینظام  یچگونه موضوع را به فرماندار   ین،رکن دو بوده است؛ بنابرا

برا داده بس  یاند،  تأسف یابنده  و  بغرنج  و  ناگوار  آقار  از  بنده  و  است  موس  ی آور    ی دکتر 

  ی آقا   یگرد ۀ و آقازاد یعالرا به عرض حضرت مستطاب  یان اهش کردم که جر خو ی موسو

 هستند، برساند که رفع سوءتفاهم بشود.  یروتکه در ب یمنزو

در    یمنزو  یهم بالفاصله پسرخاله خود را به سراغ آقا   یروتدر ب  یراخ  ی گرفتار  در

ا  که  فرستادم  طر  یشان دانشگاه  اقدام    یریجلوگ  یبرا  یان دانشجو  یقاز  استرداد  از 

نکرده صحت داشت، چگونه    ی خدا  دهند،ی را که نسبت م  ی. حال اگر موضوعیند بنما

 بطلبم؟استمداد  یمنزو یاز آقا  توانستم ی بنده م

آقا   متأسفانه با  قبل  روز  رفع سوءتفاهم    یدعلی س  یدر مالقات چند  معلوم شد که 

  یگر د  هایی ر تأسف و ناراحت مطلب ب   یناست و ا  یخود باق   ینشده و تصورات هنوز به جا

م امافزایدیمن  روز  یدوارم .  متعال  خداوند  خواست  د  ی به  ا  یرکه  و  برسد    ین نباشد، 

  ی خواهم بود که برا   یکس   ینوقت بنده اول و آن   ودش   یده برچ  یدستگاه جبار و ستمگر فعل 

حقاروشن  پ  یق کردن  ال   یهقض  ین ا   یچگونگ  یداکردن و  و  بغرنج  است،    ینحلکه  مانده 

  ی و سالمت   گیرمی را نم  یحضرت عال  یاوقات گرانبها   ین،از ا   یشخواهم شد. ب  میشقدپ

 خواستارم.  تعالی یرا از خداوند بار  یفوجود شر 

 یار سپهبد بخت  ارادتمند 

بنو   فراموش  ا   یسم کردم  برا  یندر  تهران  حکومت  که  جعل  ی موقع  پرونده    یبنده 

م برا  کندی درست  ب  یو  به  خدا  فرستد، ی م  یروتاسترداد  چن   یاگر    یزی چ  ینناکرده 

 عوام کرده باشد.  یکه موجه و جلب افکار عموم فرستادی داشت، آن را م یقتحق



 یاربخت یمورآقابزرگ به ت  پاسخ

  ین با ا ی پاسخ 1388شنبه ششم شعبان سه  یخ در تار  ی آقابزرگ تهران یخ ش شادروان 

  یاتی بعد از سقوط مصدق، جنا طهران    یفرماندار نظام  یار،بخت   ی: آقانویسدی عنوان م

شکنجه    یر شما رخ داد، منحصر به قتل فرزند من محمدرضا در ز   یی فرمانروا  ۀ که در دور 

س  یست؛ ن قتل  س  ید بلکه  آقا  واحد ی فاضل،  کوچک    ی دمحمد  محمود  ناکام  جوان  و 

قدرت و زمان حکومت شما رخ داده    یة قبل المحاکمه و در حط  یعا جم  یرهم و غ  ی شوشتر

م سپس  اافزودی است،  در  را  خود  واقعا  شما  چنانچه  اگر  مسئول    یرغ  یات جنا  ین : 

ا  یستی با   شمارید، یم فج  یناسرار  عموم  یعهحوادث  افکار  معرض  در  و    ید قرارده  یرا 

هُ   ۀیجاز نت   یدشا یید،را جبران اعانت ظالم نما   ینمظلوم  عونت م ط 
َّ
ل  س 

ً
ه   من اعان ظالما

ّ
الل

  ی چون حاکم نظام  ی،لئواز مقام مس  یران ا  یدۀوگرنه مجرد انکار را ملت ستمد  ید،بره  یهعل

 . ماندی نم مجازاتی ب ی عمل یچ . هپذیرد ی نم

  …« ینبدل عبرت   ی با مطلع »هان ا  یمعروف خاقان   یدۀنامه، از قص  یان در پا   آقابزرگ

و ادب کشور،   یخخدمت به تار : من بعد از شصت سال  شودی م یادآورو  یدهاستمداد طلب 

ا   ی خاقان رفت ستم بر ما بر قصر ستمکاران، تا خود چه رسد    ین چه خوب گفته است: 

او بشتابند. والسالم    ی به سو  ید و بندگان با  باشد می   یم خذالن! البته خداوند غفور و رح

 . یالطهرانآغابزرگ    ی، . الفانیمن اتبع الهد  یعل

 یادنامۀ شهیدان 

ای به ویژه افسران شهید، به وسیلۀ رحیم نامور در  یادبود شهیدان توده  کتابی است که به

های رژیم کودتاست  گاه آن دربارۀ شکنجه  39گردآوری شده است، برگۀ   1977خ /  1356سال  

کوچک محمود  زاخاریان؛  منزوی؛  محمدرضا  یکم  ستوان  از  نامی  وارطان  که  شوشتری؛ 

 است که گوید:  ساالخانیان؛ حسین حریری و ابوالفضل فرهی



ها با درد و شکنجۀ جانفرسا شهید گردیدند، اما در هیچ لحظه و در هیچ حالت زبان  این

ها تا آخرین لحظۀ عمر ُپررنج و درد خویش شان گشوده نشد. آن ها برای گشودن رازهای حزبآن 

 های میهن خود استوار نگاه داشتند ...  ایمان خویش را به حقانیت راه خود و به خلق

منزوی را در از ایران خارج شده بود، در بیروت دستگیر کردند و به ایران بازگرداندند و تحت  

شکنجه قرار دادند. سر اخر او را وارونه از سقفی آویختند و آن قدر با چوب و چماق بر شکمش  

با این طرز فجیع چشم از جهان فروبست و به نواختند که روده هایش از گلویش بیرون آمد و 

پاره شها پیکر  سپس  نکردند،  رها  را  او  پیکر  بازهم  ولی  رسید،  به  پارهدت  تحویل  بدون  را  اش 

اند که از  اش گفتهقلعه به خاک سپردند و به خانوادهخانواده، ناشناس و را در پای دیوار قزل

 زندان گریخته است. 

 خ1332عباس جعفری وکیل دعاوی زندانیان پس از کودتای 

ستوان دکتر محمدرضا    :18شهادت محمدرضا توسط این وکیل  روایتی از دستگیری و

 . زیر شکنجه شهید شد 33منزوی در زمستان سال 

و  تهران  به   
ً
مستقیما جا  آن  از  و  بودند  کرده  دستگیر  بیروت  فرودگاه  در  را  منزوی  دکتر 

 گاه آورده بودند. شکنجه

ند )در یک شب  قلعه خارج کردپس از آن که منزوی شهید شد، جسدش را از داخل قزل

 سرد(.  

سپرد. او  استوار غفرانی که مأمور زندان بوده، جزو کسانی بود که باید جسد را به خاک می

آلود. جسد را به قسمت شمالی خیابان امیرآباد های خاکپس از چند ساعت برگشت با پوتین

 فعلی بردند و دفن کردند.  

او در سال بازنشسته شد.  در حدود سه راه زندان قضر    1332از  های بعد  بعدها غفرانی 

 منزل داشت.
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 ها بودند. گر سروان ساالری؛ یا گروهبان امینی؛ یا خر دوی اینشکنجه

 امضا:  

 کارنامۀ فرهنگی محمدرضا منزوی 

ای به مطالعات بیرون از حوزۀ  او افزون بر سرآمدیش در دانش دامپزشکی، توجه ویژه 

اش در دامپزشکی داشت. مطالعات او در زمینۀ مسائل سیاسی، اجتماعی و  تحصیلی 

اندازه  به  کم فرهنگی  سن  با  که  بود  بنویسد،  ای  رساله  کتاب  و  چندین  توانست  اش 

ازه نمون زند   هاآن   هایی  پدرش،  کتاب  یه را  خود،  دائرةالمعارف  در  تهرانی  آقابزرگ  اد 

 بازگو نموده است:   310  ۀشمار   ، شناسۀ کتاب الرحلة،10الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج

زندگان؛  سفرنامه  -1 ا  ،الرحلة،  من  یسرگذشت  در  گزارش    یناو  سفرنامه،  کتاب 

 ؛ کرده است یو خراسان گردآور  یالن خود را در عراق، خوزستان، مازندران، گ ی سفرها

   ی نوشته است؛سه جلد کتاب در دانش دامپزشک  -2

که   ی و استعمار باختر  یالیستیسوس یمردم  یاست س یان در سنجش م  ی ارساله   - 3

برگه با نام مستعار خودش »م. ر. کوشا« در تهران چاپ    110خ در  1331سال    به   آن را 

 . است   یالیستیامپر  یپلماسی و د یالیستیسوس یپلماسی دنام کتاب:  کرد.

در دفتر چهل برگی نوشت که در دانشکدۀ دامپزشکی درس    امور کشاورزیجزوۀ    -4

 خواند. می

دآوری کرده است که دربرگیرندۀ:  گر   برگی   100دفتر  یک  در    ای را مطالب پراکنده   -5

بخش  زیست الف(  ب(  انگلیسی؛  گرامر  دربارۀ  د(  هایی  شیمی؛  ج(  شناسی؛ 

 جانورشناسی )تلقیح مصنوعی و طبیعی(؛



،  شدیم  یرادا  یانزندان  یلۀاالفالک به وسفلک   ۀکه در قلع  یمل  یهاترانه   ۀمجموع  -6

بدین گونه رونویسی کرده    خط خودشکه با دست   است هایی  سروده چهل برگ دفتر   نام 

   است: 

 تا ...   1332.06.30تاریخ   از

 امضا: ستوان دوم محمدرضا منزوی

 ، یک برگه؛ 1332.07.20رفتی و نگفتی، والس بانو ناشناس به تاریخ   الف:

 ، دو برگه؛1332.07.20به تاریخ   والس، بانو دلکش – رقص گیسو  ب:

 ، یک برگه؛1332.07.20به تاریخ    والس مهتاب، دلکش ج:

 ، یک برگه؛1332.07.20به تاریخ   والس، آهنگ تابوت – آی چوبک  د:

 االفالک؛قلعۀ فلک  :، یک برگه، امضا 1332.11.5بیقرار، دلکش، به تاریخ  :ه

 ، یک برگه؛1332.11.5به تاریخ  و: یادگار من، آقای شفیعی 

 برگه؛  یک، 1332.11.5  یختار   به شبنم، بانو روحبخش ز:

تاریخ    ح: به  بانو دلکش،  امضا: خرم 1332.11.5ناامید،  برگه،  قلعۀ    -آباد  ، یک 

 االفالک؛فلک 

 ، یک برگه؛ 1332.11.5دلکش، به تاریخ  رفتی، بانو ط:

  – االفالک ، یک برگه، امضا: قلعۀ فلک 1332.11.5شیرازی، عفیفی، به تاریخ  ی:

 آباد؛ خرم 

تاریخ    یا: به  عفیفی،  فلک 1332.11.5زهره،  قلعۀ  امضا:  برگه،  دو    – االفالک  ، 

 آباد؛ خرم 

تاریخ    یب: به  عفیفی،  ]تکرار[  قلعۀ  1332.11.20زهره،  امضا:  برگه،  دو   ،

 آباد؛ خرم   – االفالک فلک 

تار  یفی،عف]تکرار[    یرازی،ش  یج: قلع  یک،  1332.11.25  یخ به  امضا:    ۀبرگه، 

 اد؛ آبخرم   – االفالک فلک 



 برگه؛  یک، 1332.11.25 یخبه تار  کاروان، روحبخش، ید:

  ۀ برگه، امضا: قلع  یک،  1332.11.29  یخ به تار   تانگو، دلکش  –خطای عاشق    یه:

 ؛محمدرضا منزوی – االفالک فلک 

تاریخ    یز: به  روحبخش،  قلعۀ  1332.11.29نامهربانی،  امضا:  برگه،  یک   ،

 االفالک؛فلک 

  - آباد  ، یک برگه، امضا: قلعۀ خرم 1332.11.5به تاریخ    تانگو، قنبری   – کبوتر    یح:

 االفالک؛فلک 

 برگه؛  یک ، 1332.12.1 یخبه تارتانگو،   – باد بهاری  یط:

مرضیه    یی: بودم،  تو  فکر  تار در  قلعۀ    ،برگه  یک،  1332.12.1  یخبه  امضا: 

 االفالک؛فلک 

عفیفی    ک: یار،  امان  تار آهنگ  سپه    ، برگه  یک ،  1333.1.13  یخ به  دژ    – امضا: 

 آباد؛ خرم 

 گیلکی، مهندس عاشورپور؛ –آهوی مار   کا:

امضا:    ،برگه  یک ،  1333.2.4  یخبه تار،  مهندس عاشورپور  یلکی، گ  – مار    ی آهو  کب:

 ، منزوی؛ گزارۀ دو واژۀ: ِبنه ، ِبدیمه، یک برگه؛االفالکفلک قلعۀ 

 گیلکی، عاشورپور؛ گزارۀ چند واژۀ ترانه، یک برگه؛ – عاشق بوبوم لیلی  کج:

تار والس،    – دریا    کد: قلع  یک،  1333.2.4  یخ به  امضا:    –االفالک  فلک   ۀبرگه، 

 ی؛محمدرضا منزوآباد، خرم 

تار   یفی،عف]تکرار[    یرازی، ش  که: قلع   یک،  194.2.3133  یخ به  امضا:    ۀ برگه، 

 آباد؛ خرم   – االفالک فلک 
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منوچه   کو: عشق،  شفیعیپایان  تار  ر  قلع  یک ،  1333.2.6  یخ به  امضا:    ۀ برگه، 

 ؛ آبادخرم   – االفالک فلک 

برگه، امضا:    یک ،  1333.2.6  یخ به تار آهنگ سن سیز، اریشین باالالن،    – بی تو    کز:

 ی؛ منزو

 ی؛ برگه، امضا: محمدرضا منزو  یک،  .61333.2  یخبه تارتانگو،    –  20ای یار زیبا   کح:

دیکته شده  :  گزارشبرگه،    یک،  1333.2.19  یخبه تارغم هجران، بانو دلکش،    کط:

 االفالک؛ سرکان ستوان ستار فرامرزی، قلعۀ فلک 

 . االفالکفلک  ۀ قلعمحمدرضا منزوی،  جلد پشت دفتر چهل برگ: 
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 نامه کتاب

 . 1333تهران، بهمن  روزنامه،  اطالعات، 

   . [1333] 1334تهران، اسفند  مجله،  جوان،  یایآس

  –  1308، محمدرضا منزوی ) نوشت  یدر دفتر چهل برگ ی امور کشاورز  ۀجزو

 . خواند ی درس م یدامپزشک ۀکه در دانشکد خ(،1333

  – 1308، محمدرضا منزوی ) یسه جلد کتاب در دانش دامپزشک یدامپزشک

، محمدرضا  310 ۀ الرحلة، شمار  ۀ ، شناس167  –  166،  10ج یعه، نک: ذر  خ(.1333

 .یمنزو

 های دکتر علینقی منزوی. نوشتهدست 

 . یعباس جعفر ی راو نوشتۀدست 

  –  1308، محمدرضا منزوی ) یالیستیامپر یپلماسیو د یالیستی سوس یپلماسید

  –  166،  10ج یعه، نک: ذر .برگه  110 ، خ1331،  نام مستعار »م. ر. کوشا«  اب خ(، 1333

 . ی، محمدرضا منزو310  ۀ الرحلة، شمار  ۀ ، شناس167
الشیعة تصانیف  إلی  ماتم  الذریعة  ذائقه  العاشر،  الجزء  تهرانی    –،  آقابزرگ  المکاتیب،  و  الرسائل 

خ  1335خ(، چاپخانه مجلس، تهران،  1389  –  1302خ(، به کوشش علینقی منزوی )1348  –  1255)

 ، محمدرضا منزوی.310  ۀ، شمار الرحلة  ۀ، شناسم1956ق / 1376 /

 ؛ 1954و مارچ   یه لبنان، فور – یروت الکفاح، ب ۀروزنام

  یندر ا خ(. 1333 –  1308محمدرضا منزوی )  من،  ی سرگذشت زندگان، سفرنامه

و   یالن خود را در عراق، خوزستان، مازندران، گ  یکتاب سفرنامه، گزارش سفرها

  ۀالرحلة، شمار   ۀشناس،  167  – 166،  10. نک: ذریعه، ج کرده است ی خراسان گردآور

 . ی، محمدرضا منزو310

شه  یمنزو  ینقیعل  ۀی شکوائ سال    یدبرادر  به  دادگاه  1358محمدرضا،  در  خ 

 . یگر احمد ساالربان و شکنجه زندان 



،  چهارم از جزء یکم ، بخش  عشرنقباء البشر في القرن الرابع   یعة،طبقات أعالم الش

 م(. 1962ق /  1381الجزائري )  یم عبدالکر  ۀ، شناس 1700  ۀ، شمار 1179

الش أعالم  الرابع   یعة، طبقات  القرن  البشر في  از جزء  عشرنقباء    یکم، ، بخش سوم 

 م(. 1962ق / 1381ظاهر النبطي )  یمان سل یخالش ۀ ، شناس1337 ۀ ، شمار 833

 . 28 ۀ، برگ11  ۀشمار خ، 1358سال سوم،  ی، فرهنگ یهان ک

 . 28 ۀ، برگ11 ۀسال سوم، شمار  ی، فرهنگ یهان ک

 . 1333تهران، بهمن  روزنامه،  یهان،ک

،  ( خ1348 –  1255)  تهرانی  آقابزرگ علی، شیخ  فرزند   محسن ، محمدکشكول 

  کتابخانه مدرک ، شماره15817: بازیابی نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس، شماره

 13253-10، تصحیح جعفر اشکوری، انتشارات کتابخانۀ مجلس شورا،  :  مجلس

 تهران،  1390خ. 

قلع  یمل  یهاترانه   ۀمجموع به وسفلک   ۀکه در    شد، ی م  یرادا   یان زندان  یلۀ االفالک 

است که    یی هانام دفتر چهل برگ سروده  خ(، 1333  –   1308گردآوری محمدرضا منزوی ) 

 کرده است:  یسیگونه رونو  ینخط خودش بدبا دست 

 . [1334] 1335 ین ، فروردیران ا ۀحزب تود ی مخف ۀروزنام، مردم

 . 93 -92  ۀ، برگ32 ۀ شمار مجله، تهران،  مشکات، 

  –  1308، محمدرضا منزوی ) یبرگ  100دفتر  یکرا در  ی امطالب پراکنده 

گرامر   ۀدربار  ییها: الف( بخشیرندۀ کرده است که دربرگ یگردآور  خ(،1333

و   یمصنوع یح)تلق ی د( جانورشناس  یمی؛ج( ش شناسی؛یست ب( ز  یسی؛انگل

 (؛ یعیطب 

 . ییهآقابزرگ به سران قوه قضا  ی هانامه

 . یکدیگربه  یاربخت  یمور آقابزرگ و ت ی هانامه

 خ(. 1333  –  1308های محمدرضا منزوی ) نامه



 آقا]بزرگ[ به دادستان تهران.  ۀنام

 . 368 –  366 ۀ، برگ 2ج  ینی،نهضت امام خم

[  یران ]ا  یگردر قولنسول   یتیبه دکتر هدا   یاربخت   یهآقا]بزرگ[ عل  ی رسم  ۀناموکالت 

 . در کربال

  کوشش به    ، است  ید افسران شه  یژه به و   ی اتوده  ، یادنامۀ شهیدان یدان شه  یادنامۀ 

 م. 1977خ /  1356  ، انتشارات مخفی نوید، حزب تودۀ ایران،نامور یم رح


