
  
 

 
١٩٩۶می   ٢٧تاريخ ترور   – دکتـــر کورش آريامنش   

  
 
 
 

در شهر مشهد چشم  ١٣١۴دی ماه  ١٧شادروان زنده نام دکتر کورش آريامنش (دکتر رضا مظلومان سابق) در 
به جهان گشود. تحصيالت ابتدايی و متوسطه خود را در مشهد به پايان رساند و پس از انجام خدمت وظيفه به 

ليسانس خود را از آن دانشکده گرفت و بالفاصله  ١٣٣٨کده ادبيات تبريز نايل آمد. در سال تحصيل در دانش
ازدواج کرد. پس از تولد تنها فرزندش به همراه همسرش برای ادامه تحصيالت دانشگاهی به پاريس رفت و در 

  مدرک دکتری خود را در رشته جرم شناسی با درجه عالی گرفت. ١٣۴٨سال 
  
  

ر کورش آريامنش تز دکتری خود را در برسی جنايت در کشورهای مسلمان  انجام داد و تاثيرات شادروان دکت
عميق اين بررسی جامعه شناسی در کشورهای اسالمی بود که سالها بعد منجر به بنيادگزاری ْ  سازمان پاسداران 

اسالم در عقب افتادگی ايران فرهنگ ايران ْ  و نوشتن کتابهای متعددی درباره اسالم و جوامع اسالمی و نقش 
بود.  بعد از بازگشت به ايران به تدريس در دانشکده حقوق پرداخت و دو سال بعد معاون دانشجويی دانشکده 

  حقوق شد.
  
  

رييس صندوق دانشجويان وزارت علوم شد وبابی نظری خويش گروه عظيمی از دانشجويان با  ١٣۵٣در سال 
کانون دانشجويان برای تحصيل به دانشگاهای خارج از کشور فرستاد. در  استعداد و کم بضاعت را با همکاری

به معاونت وزارت آموزش و پرورش برگزيده شد و تا يک ماه قبل از انقالب اسالمی در اين سمت  ١٣۵۵سال 
  خدمت ميکرد.

  
  

کت اساتيد با شر ۵٧علی رغم سن خود رياست اولين کنگره جهانی جرم شناسی را که چند سال پيش از بهمن 
جهانی اين رشته در تهران گشت به عهده داشت. شادروان چهره ای محبوب در ميان دانشجويان بود و هميشه 

  در راه آزادی زنان ايرانی و احقاق حقوق قانونی  انسانی و ملی ايرانيان کوشا بود.
  



  
ی سياسی در فرانسه مقيم شود. در بعد از انقالب اسالمی ناچار شد تا مام ميهن را ترک گويد و با گرفتن پناهندگ

  آنجا بود که او دوست قديمی و يار خستگی ناپذير و همفکر خود دکتر آله دالفک را دوبارهمالقات کرد و با هم  
تازی بنياد گزاری کردند تا گامی در  ١٣۶١ايرانی برابر  ٢۶٩٠ْ◌ سازمان پاسداران فرهنگ ايران ْ  را در سال 

رهنگ کهن ايران و مبارزه با خرافه پرستی و جهل مذهبی حاکم بر ميهن باشد.  جهت پاسداری از آيين و ف
کتابهايی که سازمان پاسداران فرهنگ ايران در طول مبارزات خود انتشار داد از اين جمله اند:  دو جلد کتاب 

مهای زيبا و دو جلد کتاب گنجينه نا  eسنجش فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی  eفرهنگ واژه های تازی به پارسی
  همزمان روزنامه پرخواننده   eشکوه آفرين ايرانی

ْ◌ پيام ما آزادگان ْ  را چاپ و در سراسر جهان منتشر کرد.  دکتر آريامنش همچنين در کنار اين فعياليتهای 
    از اين نمونه است.  ْگروهی خودش به نويسندگی و چاپ مشغول بود و کتاب گرانبهای  ْ سنگسار 

  
  

دکتر آله دالفک دو جلد کتاب   eر ناجوامردانه اين فرزند ايران به دست ضحاک صفتان تازی پرستپس از ترو
برگزيده ها  ْ  به پاس چهارده سال همکاری فرهنگی انتشار داد که  eزير عنوان   ْ کارنامه کورش آريامنش

  محتوی تمامی مقاالت و نوشته های کوتاه استاد می باشد.
  
  

در  ١٩٩۶جون  ٣ايرانی  برابر با  ٢٧٠۴خرداد  ٢۵سوزانده شود و در روز ده بود که پيکرش او وصيت کر
مزارگاه پرالشز در بلنديهای شمال پاريس جسد او به شعله های آتش اهورايی سپرده شد  در حالی که نوای پيانو 

  از سهراب سپهری بنام و آهنگ زيبای خوابهای طاليی (استاد جواد معروفی) به گوش مي رسيد و شعری زيبا
   دوست ْ  خوانده شد.  ْ

  
  

شمع وجود استاد پرتالش و عاشق ايران دکتر کورش آريامنش را   eاگر چه جاهالن و خفاشان تازيپرست
خاموش نمودند اما عاشقان ايران زمين در سراسر گيتی مشعل فروزان دانايی و بيداری را که آن مبارز خستگی 

ودانگی بخشيد از دست نخواهد نهاند و در راهش را تا رهايی و سربلندی دوباره ميهن ناپذير به شعله جانش جا
  عزيز ادامه خواهند داد.                     يادش گرامی و راهش پررهرو باد.

  
  

در مجالت تخصصی  eمقاله به زبان فرانسه در رشته تحصيلی وی ١٨مقاله به زبان پارسی و  ١۶٠از استاد 
جلد کتاب نگاشته است : دو جلد جرم  ١٣چاپ رسيده است. او در دوران فعاليت دانشگاهی خود  جرمشناسی به

 eبا جنايت  Yيک جلد رابطه کروموزوم  eدو جلد کتاب جامعه شناسی کيفری eيک جلد کتاب کيفر شناسی eشناسی
يک جلد کتب پيرامون  eايتيک جلد کتاب پيرامون راديو و تلويزيون با جن eيک جلد کتاب زن کشی در لوای قانون

يک جلد کتاب پيرامون آموزش و  eيک جلد کتاب پيرامون رابطه سينما و جنايت eرابطه مطبوعات و جنايت
يک جلد کتاب پيرامون بيعدالتی  eيک جلد کتاب پيرامون رابطه الکل و جنايت eپرورش در پيشگيری از جنايت

  ام می پذيرد.هايی که در دادگستری ايران و به نام قانون انج
  تحقيق مفصل علمی را سرپرستی کرده است: ۶وی همچنين 

  تحقيق  پيرامون قتل در ايران با برسی وضع قاتل های در بند زندانهای تهران  – ١
  تحقيق  پيرامون جرايم جوانان در ايران   – ٢
  تحقيق  پيرامون قتل زن در ايران   – ٣
  روی ده هزار معتاد و دو هزارو پانصد زندانی تحقيق  پيرامون اعتياد با مطالعه بر  –۴
  تحقيق  پيرامون جنايت در محالت گوناگون تهران   –۵
  تحقيق  پيرامون ريشه حوادث رانندگی   –۶
  
  

گفتنی است که بسياری از کتب او در دوران کنونی نيز بدون ذکر نام نگارنده در ايران تجديد چاپ شده و تدريس 
  ميشود.

  



  
  
  

اويانی به اين وسيله کوشش دارد تا از آن استاد آريامنش برای تمامی  رهنمودهای او قدردانی سايت درفش ک
  کرده و نامش را در صف ايرانيانی که در مبارزه با اين تازی پرستان جانشان را فدا کرده اند  زنده نگه دارد.

  
  پاينده ايران وبرافراشته باد  پرچم درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش
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