
 1

 
 

لی ينامه های سرگرد وک
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 به کوشش

 باقر مؤمنی
 
1386 
 



 2

 مقدمهيادداشتی به عنوان 
 

سرگرد جعفر وکيلی پس از لو رفتن سازمان افسری حزب تودهء 
بگناه عضويت در اين سازمان در  1333ايران در مرداد ماه 

بازداشت و پس از يک ماه و نيم  شهريور همين سال 3تاريخ 
او در زندان نامه هائی به همسرش، خانم . شکنجه تيرباران شد

اين نامه . توران ميرهادی، نوشت که پنهانی به دست او رسيد
خانم . انتشار يافت 1357ها بفاصلهء کمی پس از انقالب بهمن 

ميرهادی در مقدمه ای که بر اين مجموعه نوشته بود يادآوری 
نامه خصوصی ترين قسمت ها حذف شده  5از اين «بود که  کرده
اين يادآوری در عين حال که نشان ميداد قسمتی از متن . »است

زيرا . نامه ها از طرف خانم ميرهادی حذف شده اما دقيق نبود
حذف خصوصی ترين «خود ايشان در مقدمهء چاپ دوم عالوه بر 

، يعنی زندگی  »نکته هايی از زندگی ما« دو عبارت» قسمت ها
از زندگی کسانی که در قيد حيات «خصوصی زن و شوهر، و 

بايد توجه داشت که همانطور که . نيز اضافه شده بود» نيستند
خود خانم ميرهادی يادآور شده اند، ايشان اين نکته را در 
پاسخ دوستانی که در مورد نکات حذف شده سوال کرده بودند، 

 .نوشته اند
ه پس از انتشار  اين مجموعه هم سوال و ک» دوستان«يکی از 

هم به حذف نکاتی از اين نامه اعتراض کرد، من بودم زيرا 
اطالع داشتم که جز چند سطر دربارهء يکی دو خاطرهء عاشقانه 
بقيهء نکات حذف شده شامل اطالعات و داوری ها و نتيجه گيری 
های سرگرد وکيلی دربارهء نحوهء لو رفتن شبکهء افسری و 

خانم . قعيت و رفتار همراهان و هم زنجيرانش بوده استمو
ميرهادی در جواب سوال من گفت که چون افراد نامبرده در اين 
نامه ها نمی توانند در اين باره توضيح دهند و در برابر 
داوری های منفی از خود دفاع کنند انتشار آن مطالب درست 

جانب خود  اما من نظرم اين بود که ما حق نداريم از. نبود
در يادگارهائی از اين قبيل دست ببريم حتی اگر مطمئن باشيم 
که اطالعات و اظهار نظرهای مندرج در آنها ناقص يا تحريف 
شده و غلط است و تحت تأثير وضع روحی نامناسب شرايط زندان 

 .و شکنجه و انتظار اعدام نويسنده نوشته شده است
ت نامه ای در همين خانم ميرهادی قانع شد ولی از من خواس

زمينه خطاب به او بنويسم تا با استفاده  به آن عين نامه 
با اينهمه چند روز پس . ها را، بدون هيچ دستکاری چاپ کند

از وصول نامهء من پسر ايشان، پيروز، به ديدن من آمد و 
اظهار داشت که او و مادرش ترجيح ميدهند کتاب به همان شکل 

د و کتاب عينًا با همان متن، منتها چنين هم ش. سابق چاپ شود
 . با يک مقدمهء تازه، انتشار يافت

بعدها، چندماه مانده به چهلمين سالگرد تيرباران سرگرد 
وکيلی و همراهانش، باز هم برای تجديد چاپ کامل نامه 
ها،يادداشتی برای خانم ميرهادی نوشتم ولی شايد در اثر عدم 

 . ن پاسخی نرسيددريافت يادداشت من، از جانب ايشا
سال از آن تاريخ  مجموعهء کامل آن نامه  50اينک بيش از 

ها تقديم خواننده می شود، با اين تذکر اظهار نظرها و 
داوری هائی که در مورد افراد در اين نامه ها آمده ميتواند 
کامالً نادرست باشد زيرا امکانات نويسندهء نامه ها برای کسب 

ک بوده و داوريهای او نيز در شرايط اطالعات درست بسيار اند
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روانی خاصی صورت گرفته که بدون شک اين شرايط در داوری های 
 .او تأثير اساسی داشته است

در حقيقت اين کار پژوهندگان تاريخ معاصر است که مشکالت و 
خطاهای ياد شده در اين نامه ها را ـ البته اگر خطائی وجود 

 . بر، رفع و تصحيح کننددارد ـ با استناد به اسناد معت
 1384آذر، باقر مومنی

 
ر اين چاپ به متن دو چاپ پيشين عباراتی که د :پی نوشت

 . ندتنظيم شده ا رنگ آبی بااند وده شده افز
در اين چاپ اينترنتی اشتباهات پانوشت ها که در چاپ کلن 

 .رخ داده بود رفع شدند
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 اولمقدمهء چاپ 
 

پس از گذشت بيست و پنج سال، اينک می توانم اين نامه ها 
را که اولينشان از زير نگاه تيز و مظنون گروهبان ساقی،کشف 
نشده، رد شد وآخرينشان در البالی درز پيراهن او، دو روز قبل 

 .از اعدام، به دستم رسيد به چاپ برسانم
بار که سال و بخصوص در سالهای اخير، هر  25در طول اين  

جوانان غيور و از جان گذشتهء ما، همانند او و همرزمانش، 
به چوبه های تير بسته ميشدند يا در درگيريهای شهری و 
کوهستانی، در خون خود می غلطيدند، سوز و گدازی تازه در 
درون شعله بر می کشيد و ياد اين نامه ها جان می گرفت و 

 .وار گوشزد می کردوظيفه ای را که در قبال آنها داشتم پتک 
اين نامه .ين نامه ها نمی توانست بی نام ونشان چاپ شود 

ها ، خيانتها، عدم  ها محکوم کنندهءضعفها، سهل انگاري
ها در نيرومندتزين حزب سالهای پيش از  احساس مسئوليت

حزبی که هنوز در دادگاه ملت ايران .مرداد هستند  28کودتای 
کستهای خوددر برابر همهء و طبقات زحمتکش آن بايد علل ش

شهيدانی که با افتخار جان بر سر عقيده و آرمان خود 
 .گذاشتند و با نام حزب به پيشواز جوخه های آتش رفتند

اين نامه ها بهمچنين، ابعاد مسئوليت رابرای همهء 
رزمندگان کنونی راه آزادی واستقالل ايران يادآور می شود، 

بی دانشی، غرض ورزی،  راهی است که سستی، دروغ و فريب،
سوءاستفاده از اطمينان و اعتماد افراد و مردم، نداشتن 
شناخت عميق و مطالعهء همه جانبه، از اطمينان و اعتماد 
افراد و مردم،نداشتن شناخت عميق و مطالعهء همه جانبهء، 
پيروی کورکورانه،دنبال کردن مناقع شخصی و قدرت خواهی و 

نتايج اسارت بار و شومی برای باالخره سياست بازی در آن 
 .تمامی يک ملت ببار می آورد

از تاريخ چهارم تا هفدهم آبان، از اولين مالقات تا تير 
نامه ها که با مداد روی کاغذ . نامه به دست من رسيد 5باران 

نازک سيگار نوشته  شده بود حاوی چگونگی دستگيری، بازجوئی 
ان سازمان نظامی و شکنجه، دادگاهها و چگونگی دفاع افسر

در اين نامه ها، مثل هميشه، او صميمانه و با شجاعت . بود
تام در جستجوی علل از دست رفتِن سازمان نظامی و به بيراهه 

و باالخره او عشق و زندگی ما را مطرح و .کشيده شدن حزب بود
 .توصيه هائی برای آينده کرده بود

 .است نامه فقط خصوصيترين قسمتها حذف شده 5از اين 
مردم سرزمين ما، در همهء ادوار تاريخ خود، برای آزادی و 
استقالل ،برای رهائی از ظلم و جور و استبداد و استعمار و 

مهم است که هر . استثمار شهيد بسيار داده اند و خواهند داد
قطره خون اين قهرمانان از جان گذشته چراغ راه رشد و تکامل 

 .لقهای ايران باشدمبارزات سازمان يافته و قاطع خ
 .اين است پيامهای يکی از شهيدان

  همسر جعفر وکيلی] وران ميرهادیت[ 
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 مقدمهء چاپ دوم
 

در نامهء مردم، ، »نامه ها از زندان«در پی چاپ و توزيع 
، مسائلی را عنوان و مطرح 1359، مورخ اول خرداد 241شمارهء 

را  نموده است که ذکر نکات ديگری دربارهء اين نامه ها
 .ايجاب ميکنند

قبل از بيان توضيح، قسمتی از پاسخ نامهء مردم ذيال نقل می 
 :گردد
آخرين نامهء رفيق شهيد جعفر وکيلی، چنانکه خواننده در « 

است و حال آنکه ناشر »حسين عزيز«زير می بيند، خطاب به 
رهبری حزب و  »مجموع«را عليه » مجموع نامه ها« کوشيده است

بي آنکه، از بخت  ی کنونی آن جلوه دهدالبته عليه رهبر
، رفيق نورالدين »حسين عزيز«بد،گمان برده باشد که اين 

 »!کيانوری، دبير اول کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران است
 :اينک توضيح

آبان  17ـ نامه به کميتهء مرکزی را، در حوالی تاريخ  1
لی ، تاريخ اعدام گروه سوم افسران،که سرگرد جعفر وکي1333

نيز در ميان آنها بود شخصًا به حسين، فرد مورد خطاب، يعنی 
. نوردالدين کيانوری تحويل دادم و می دانستم به که می دهم

، ناشر نامه ها می روزنامهء مردمبنابراين، بر خالف ادعای 
دانسته که نامهء وصايای افسران خطاب به کميتهء مرکزی به 

است که تنها پس از باعث تاسف . چه شخصی نوشته شده است
تمامی وصايای افسران در مطبوعات » نامه ها از زندان«انتشار

،که قبًال توسط حزب »يادنامهء شهيدان«در . حزبی چاپ می شود
تودهء ايران بچاپ رسيده بود،  از همين نامه به کميتهء 
مرکزی، تنها دو جمله آورده شده و محتوای اصلی نامه منعکس 

 .نگرديده است
مه به کميتهءمرکزی درواقع نتيجهء منطقی نامه های ـ نا 2

شيوه های  اول تا پنجم است که در آنها نقاط ضعف،خيانت ها،
ناصحيح، غرض ورزی هاوعدم احساس مسئوليت مطرح می شود 
وبصورت توصيه هائی هشدار های ال زم را، در همان زمان، به 

اين بنابر. حزب می دهد تا از متالشی شدن آن جلوگيری شود
نامه ها ی اول تا پنجم نه تنها تناقضی با نامه به کميتهء 

 .مرکزی ندارد بلکه آن را مستند می سازد
ـ با احترام عميقی که برای شش نفر افسران باقيماندهء  3

سال از  25سازمان نظامی ،که در اثر قيام مردم ،بعد از 
زندان شاه جالد آزاد شدند، قائل هستم نامه ها را قبل از 
انتشار در اختيارشان قرار دادم و آنها از انتشار اين نامه 

طريقهء : سئوال من ازآنها اکنون اين است. ها اطالع داشتند
صحيح برخورد با حقايق نهضت چنين است؟ بهتان، شک کردن، 

 ...نامه ها را نشانهء ضعف دانستن و 
ـ پيشرفت هر نهضتی، بستگی به ميزان صداقت آن با افراد و  4
ضای خودش، با مردم سرزمينش و با نيروهای پيش برندهء اع

توسل به دروغ مهر باطل به نهضت ها و سازمان . تاريخ دارد
برای درک عميق اين اصل خون بسياری بر زمين . ها می زند

چرا دانسته و عامدًا دروغ . پهناور ايران ريخته و می ريزد
از حذف  دوستانی نيز سئوال کردند که منظور گفته می شود؟

مطالب خصوصی چه بوده است؟ در اين جا بايد متذکر گردم که 
اين مطالب فقط نکته هائی بود از زندگی ما و کسانی که در 

 .قيد حيات نيستند
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 همسر سرگرد جعفر وکيلی] وران ميرهادیت[ 
 1359خرداد  
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 نامهء اول
 
 4/8/33صبح  

 خواهر عزيزم اينک شرح جريان ما
او از همه . از فعالين ما دستگير می شود نام از يکی 1عباسی

باالخره . کند چند روز زير شکنجه مقاومت مي. چيز با خبر است
در . اعضا، هئيت دبيران و مسئولين شاخهء خود را لو می دهد

نفر ششم روزبه (نفر اعضاء هيئت دبيران  6از  زير شکنجه
ار و من مقاومت می کنيم و انک 2فقط محقق زاده) دستگير نشده
مبشری رمز دفتر تشکيالت را که برای آنها غير . می نمائيم

. قابل کشف است کشف می کند، در نتيجه سازمان لو می رود
مبشری از همان بدو دستگيری ضعف نشان می دهد و خودکشی 

مرا  .دولی او را نجات ميدهن) رگ خودش را می زند( مينمايد
. ز بستری می شومبا شالق سيمی چند بار طوری ميزنند که ده رو
ولی بعد قلبم . در زير ضربات حتی يک آخ هم نمي گويم

ميگيرد، اعصابم متشنج ميشود، ويک حالت مسموميت در بدنم 
مرا به بهداری می برند ولی باز ميريزند و . توليد می شود

خالصهء اخبار را . مرا از آنجا به زندان منتقل مينمايند
 .بفرست

 می بوسمت
 

 4/8/33صبح
آزموده، سرتيپ کيهانخديو و چند .جوئی آغاز می شودباز 

مبشری نفر اول . افسر ديگر هيئت بازپرسان را تشکيل ميدهند
او در بازجويی نيز ضعف نشان می دهد، همه چيز رااز . است

و اعتراف ميکندکه حزب بنفع شوروی  سير تا پياز ميگويد
همه اسامی حقيقی اعضاء ستاد و غيره، . جاسوسی ميکرده است

 .رامی گويد
من و محقق زاده در بازجويی ابتدا منکر عضويت می شويم ولی 
بعد خط مبشری را به ما نشان مي دهند و بعد او را مواجهه 

تصميم ميگيريم که . می بينيم انکار ثمره ای ندارد. ميدهند
اعتراف کنيم و از توليد مسئوليت برای افرادی که اسمی از 

اری کنم و از تحريف جريان ها آنها برده نشده است خودد
 .جلوگيری به عمل آورم

من در اين هنگام خود را بطور جدی برای مرگ حاضر کرده ام 
در جريان بازجوئی گاهی دچار چپ روی . و کمترين اميدی ندارم

روزی نشد که . بازجوئی با فحش و کتک همراه است. هم شده ام
شايد هيچکس . برای بازجوئی بروم و سرو صورت خونی بر نگردم

. باندازهء من در جريان بازجوئی فحش و کتک نخورده باشد
آخرين مطلبی که از . همهء اينها مانع ايستادگی من نمی شود

من سئوال می شود راجع به سازمان درجه داران حزبی است که 
. بودند و من با مسئول آنها ارتباط داشتم مجزا ازسازمان ما

آزموده . ست آنها افتاده استمدارک کافی در اين زمينه بد
ميخواهد که مسئولين آنها را لو بدهم و بی اندازه آن روز 

کند که در صورت نگفتن  در پايان مرا تهديد مي. مرا ميزند
. من خونسرد و ساکت ميمانم. مرا به شکنجه گاه بفرستد

آزموده چند بار به من می گويد که تنها راه نجات اظهار 

                                                 
  .بود اخراجی،عضو هيئت اجرائيهء سازمان نظامی روانسعباسی  ابوالحسن 1
 .سروان هوائی و عضو هئيت اجرائيه،که جزو آخرين گروه اعدام گرديد 2
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ميپرسد بعنوان آخرين دفاع اگر مطلبی  حقايق و ندامت است و
 .آزموده آتش ميگيرد. جواب ميدهم مطلبی ندارم. داری بنويس

فردا مرا به شکنجه گاه ميبرند و من تنها فردی هستم که پيش 
و پس از بازجوئی به اينجا می آيم ولی در شکنجه گاه مطلقًا 

 ساير اعضاء. اضافه بر آنچه در بازجوئی گفته ام نمی گويم
شالق و دستبند قپانی . را نيز در صورت انکار شکنجه ميدهند

ميزنند، خايه هايشان را ميکشند، ناخن هايشان را از ته 
قوی ترين افراد مدتی مقاومت ميکند، بعد . بيرون ميآورند

 .تسليم ميشود
مبشری نامه ای نوشته بود که من با اين شرط دفتر رمز را 

د و بختيار و مبصر از طرف کشف کردم که کسی را اعدام نکنن
مبشری و سيامک در جريان  .شاه اين قول را به من داده اند

بازجوئی اظهار ندامت ميکنند و در دادگاه ها همه اظهار 
در  .انزجار مينمايند و بعضی ها حزب را به لجن ميکشند

دادگاه اولی من رشتهءسخن را به وکيل تسخيری خودم ميسپارم 
تر حرف نميزنم ولی خود را به رژيم و خودم چند کلمه بيش

عباسی لو دهندهء ما را در  .مشروطه وفادار نشان ميدهم
. ميخواهند او را همينطور آزاد کنند. دادگاه حاضر نميکنند

و  ] آميتهء مرآزي[.م . مسئول اين پيش آمد در درجهء اول ک 
ديگر هئيت  در درجهء سوم 3فری سازماندر درجهء دوم هيئت سه ن

و در درجهء چهارم مسئولين ديگر و افراد کميتهء  4اندبير
مرکزی از اين نظر مقصر است که از دستگيری عباسی اطالع داشت 

ديگر اينکه در يک سال اخير . و نخواست ما را هشيار کند
مرتب مارا از يک اشتباه به اشتباه ديگر انداخت که نتيجه 

بنظر من  آنها. اش توليد مسئوليت برای دستگير شدگان است
اين . شايستگی رهبری جريان را ندارند و انتقاد پذير نيستند

 .خالصهء جريانات بود
در تمام اين مدت من روحيهء خود را خوب حفظ کردم جز يک 
روز و يک شب که خبری به من رسيده بود که فکر ميکردم خطری 
برای دو نفری که بيش از همه در زندگی به آنها عالقمندم 

 .موجود است
تا روشن شدن وضع ما  .جريان را اگر عمری ماند خواهم گفت

 .اين مطالب بازگو نشود
 )سه شنبه( 4/8/33بعد از ظهر 

 

                                                 
مبشری، و خسرو روزبه؛ هر  2سرهنگ سيامک، سرهنگ : هيئت سه نفری سازمان افسری 3

  .سه اعدام شدند
، و ستوان يکم سرگرد وکيلی، سروان محقق زاده: سه نفر ديگر هيئت دبيران 4

  .مختاری؛ همگی اعدام شدند
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 نامهءدوم
 
7/8/33 

يکی از رفقا بنام يونسی که خانم پوريا را نيز ديده است 
که .اظهار ميکند که مبشری در روز مالقات به خانمش گفته است

زبه با عباسی رفاقت خيلی زياد رو. است 2روزبه مأمور رکن 
لذا اين . داشت و تا به حال سه بار از حزب استعفا کرده است

مسئله،گر چه به نظر من غريب ميرسد، بايد فوق العاده با 
اهميت تلقی شود زيرا اومسئول اطالعات حزب است و همهء 

را ميشناسد و ميتواند به تنهائی حزب را  1مسئولين درجهء
اکرم . ضوع استعفای او را به کسی اظهار نکنمو. متالشی کند

اين . با خانم مبشری آشناست، ميتوان از او استفسار کرد
 .موضوع را در اسرع وقت به اکرم و شوهر او اطالع بده

 حزبی فردی با رکن 1 اين احتمال که در ميان مسئولين درجهء
مرداد در  28ارتباط داشته باشد منتفی نيست زيرا پس از  2

ترين مواقع وقتی تصميمی گرفته ميشد مي فهميديم که  حساس
در صورتيکه موضوع بين چند . قبالًدستگاه از آن مطلع شده است

 .نفر بيشتر مطرح نشده بود
مقداری از کتابهای آورده شده از فرانسه پيش سروان ياوری  

اگر دسترسی به او هست، به نشانی اين . است که متواری است
بود که کتابها را از من بگيريد زيرا موش  گفته 5که به حميد

ميتوانی اسم چندکتاب را برای تکميل . ميخورد، از او بخواه
 .نشانی ببری

زيرا  ،در فکر اين نباش که تا پايان عمر بدون شوهر بمانی
فکر ميکنم تا . قلب پاک و پرمحبت تو احتياج به محبت دارد

ا روش درستی در و آنه ،روشن نشده است. م . زمانی که وضع ک 
و عمًال ثابت نکرده باشند  ،مقابل انتقادات نشان نداده اند

که ميتوانند به نحو قابل اطمينانی در اين شرايط نهضت را 
در اينکه آيا همچنان دست بسته و  ،به جلو ببرند الزم باشد

اين موضوع . کورکورانه به فعاليت ادامه دهی تجديد نظر کنی
از نظر کسانی که مسئوليت آنها را  نه از نظر شخص تو بلکه

بايد مسئوليت را در . به عهده داری قابل اهميت فراوان است
فقط پس از . رگ و پوست خود حس کنی و آنرا سر سری تلقی نکنی

مرگ من و به خاطر آوردن تمام خاطرات فراموش نشدنی که با 
هم داشتيم،که يقين دارم تا پايان عمر برای تو سوز و گداز 

هد گذاشت، و به خاطر آوردن اينکه چه استعدادهائی از خوا
ميتوانی حس کنی  ،بين رفتند و چه خانواده هائی پريشان شدند

که القيدی در درک مسئوليت و رهبری صحيح کسانی که با کمال 
بی آاليشی سرنوشت خود را به دست رهبران سپرده اند چه 

 ت دراختيارهائی که در خانه اس کتابها و عکس. مفهومی دارد
مقداری کتاب پيش . بگير و هر کدام مورد پسند توست بردار

 .محسن خان داريم
منزل ما حتی پس از شوهر کردن رفت و . مادر را دلداری بده

در صورت فوت پدرم از متالشی شدن خانوادهء ما . آمد کن
پاپا و مامان را . پيروز را خوب نگهداری نما. جلوگيری کن

فرشته ای بودی که من قدر تو را آنطور که تو . صميمانه ببوس
عشق و عالقهء من نسبت به تو خيلی بيش از آن . بايست ندانستم

تو احساسات وصف ناکردنی در من . بود و هست که تظاهر داشت
من تو را بيش از همه و هر کس دوست . به وجود آورده بودی

                                                 
  .نام مستعار سروان يوسف حمزه لو، از افسران فراری سازمان نظامی 5
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 بدان که تا آخرين. داشتم و خوشوقتم که پيش از تو ميميرم
در تمام مدت زندان حتی . لحظهء عمرم به حزب وفادار ماندم

دفاعيات من در . يک بار هم اظهار انزجار و نفرت نکردم
. دادگاه تجديد نظر محکم، کوبنده و به هيجان آورنده بود

رفقا به من ميگفتند شايد کمتر دکتر حقوقی ميتوانست اينقدر 
ه هيئت آزموده مرا ب. خوب از خود و از ما دفاع کند

بازپرسان بعنوان اژدها و به دادگاه سخنگوی سازمان معرفی 
. در بازجوئی نوشتم که شاه را خائن ميدانم، و غيره. کرد

آزموده دهانش باز مانده بود برای اينکه من اولين نفری 
 . بودم که بقول او گستاخی نشان ميدادم

مرا به خاطر لحظاتی که تو را . من با عشق پاک تو ميميرم
 .اذيت کرده ام ببخش

 ميبوسمت
7/8/33 

 
به . حکم اعدام ما در دادگاه تجديد نظر ابرام و تأييد شد

روز مهلت داريم که  10ما طبق قانون . هيچکس تخفيف ندادند
در دفعه . تقاضای فرجام را شاه بايد بپذيرد. فرجام بدهيم

بالفاصله مورد مخالفت  ،گذشته چون بالفاصله فرجام داده بودند
ما اين بار  ،از اين رو. رار گرفت و آنها را اعدام کردندق

ولی احتمال دارد قبل  ،در آخرين روز مهلت فرجام خواهيم داد
شما بايد در درجهء اول  6.از خاتمهء موعد ما را اعدام کنند

هم امروز تالش کنيد که تخفيفی از شاه گرفته شود زيرا من 
در . قت نخواهد شديقين دارم که با تقاضای فرجام ما مواف

. درجهء دوم در روزهای بعد در همين زمينه فعاليت کنيد
اقدام خوبست دسته جمعی باشد و هر چه بيشتر ممکن است 

رويت . روحيهء ما خوبست. خانوادهء افسران در آن شرکت کنند
 .را صميمانه ميبوسم

 )جمعه(  7/8/33

                                                 
سرگرد جعفر وکيلي درست ده روز پس از ابرام حکم اعدام در دادگاه تجديد نظر،  6

يعنی در آخرين روز مهلت فرجام خواهی، همراه با چهار افسر توده ای ديگر، در 
 ..تير باران می شود 1333آبان  17افسران تيرباران شده، در  گروه سوم
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 نامهء سوم
 

10/8/33 
 ،توران محبوبم

ه از عشق آتشين خودمان صحبت بدارم، عشقی ميخواهم چند کلم
که بر پايهء وحدت مرام، عالقه و محبت بيحد،گذشت واقعی و 
متقابله و احترام متقابله به شخصيت هم بنا شده بود، در 
زندگی ما هيچ چيز يک طرفه نبود زيرا محبت،گذشت و اعتماد 
. يکطرفه نميتوانست باعث قوام و تحکيم عشق کم نظير ما بشود

خاطرات فراموش نشدنی زيرا منعکس کنندهء عشق واقعی و بی 
عشقی که ميتواند مدل برای زندگی ديگران واقع . آاليش ماست

جنگل های پاريس،کنار رود سن، دّرهء شاه آباد، دّرهء . (شود
لوور، مسافرت پهلوی و تبريز، در درهء درکه تو روی  ]موزهء[

 :م و ميخوانمسنگی نشسته ای ومن جلوی تو زانو زده ا
O, Chère T. je t’adore !  

 
تو ميخوانی و او آکوردئون . با فريدون به گردش ميرويم

) يک کلمه ناخوانا(با شيرين به وين ميرويم، توشغل . ميزند

پيروز عزيز ما به دنيا ميآيد و من غرق . را پيدا کرده ای

سالروز تولد تو . شادی با گلدان گل به ديدن تو ميآيم

درکنار تپهء امانيه تو مرا غرق بوسه ميکنی ومن  ميرسد،

پس از خبری که  7.احساسات بی شائبه ام را برای تو شرح ميدهم

عدم دستگيری تو ميشنوم با يک کيف و با يک دنيا ه راجع ب

تو روی تخت دراز کشيده ای و من . خوشحالی به ديدن تو ميآيم

پا تا سر  جلوی تخت روی چهار پايهء کوچولو نشسته ام و از

تو ميگويی بايد اسم اين چهار . تو را غرق در بوسه ميکنم

پايه را چهار پايهء عشاق گذارد و به ديگران نيز تهيهء آن 

باالخره سه روز آخری که با هم گذرانديم، که . را توصيه کرد

نشان دهندهء اين بود که تا چه حد حاضريم در ادارهء زندگي 

م؛ و صدها خاطرهء فراموش داخلی با هم تشريک مساعی کني

 8.   نشدنی ديگر

ايمان دارم که عشق و عالقهء تو نسبت به من نه تنها کمتر 

از مال من نبود و بلکه بيشتر هم بود و همين امر مرا سوق 

ميداد به اين طرف که تو را روز به روز بيشتر دوست 

تو فرشته . تو از هر جهت پاک تر و بی آاليش تر بودی.بدارم

من همهء . دی که من قدرت را آنچنان که بايد نميدانستمای بو

افراد خانواده را بشدت دوست داشتم ولی تو برايم مقام 

                                                 
سه نقطه چين بجای عبارت نيمه تمام بيموردی گذاشته شده که وکيلی خود در   7

 .نامهء چهارم آنرا تصحيح کرده است
 .نقطه چين در اصل نامه است  8
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از . عشق تو هميشه به من روح و نيرو داده است. ديگری داشتی

مدت دستگيريم نيز عشق تو از مهمترين عواملی بود که به من 

به حزب و  من با ايمان. اجازه داد شرافت خود را حفظ کنم

فقط تأسفم در .عشق آتشين تو و بدون دغدغهء خاطر ميميرم

مدت .اينست که نتوانستم بيشتر برای اجتماع مفيد واقع شوم

بزرگ شدن پيروزمان را . بس کوتاهی از عشق تو برخوردار شدم

پس از خود سوز وگداز عجيبی برای تو وسايرافراد . نديدم

تراز نوين، عشق متعلق عشق ما عشق . خانواده باقی ميگذارم

عشق ما زنده و جاودان خواهد . به انسانهای تراز نوين است

 .بود

هنگاميکه گلوله ها بدنم را مشبک خواهد کرد چهرهء تابناک 

نجيب و ملکوتی تو در نظرم مجسم خواهد بود و به من روح 

 .خواهد بخشيد

تو اين صفحات را که در آخرين روزهای زندگی نوشته ام 

يادگار عشق ما در محلی محفوظ نگهدار و هر چند بعنوان 

 .يکبار آن را از نو بخوان

تو و پيروز عزيزمان را می پرستم و از سر تا پا عرق بوسه 

 ميکنم

 جعفر تو 10/8/33

 ،يقين دارم مبارزه را با شدت بيشتری ادامه خواهی داد

: زيرا به عوامل محرکهء سابق عامل ديگری افزوده ميشود

نسبت به اشتباهات ديگران، .انتقام از قاتلين پرستندهء تو

مسئوليت را . بويژه مسئولين، و نقايص کار آشتی ناپذير باش

 .سرسری نگير و با آن بازی نکن

به . ما از صدر تا ذيل همهء مسئوليت را سرسری ميگرفتيم

که به سازمان اعتماد کرده اند توجه داشته سرنوشت افرادی 

ش زيرا سرنوشت آنها بستگی جدائی ناپذيری با سرنوشت ،با

بايد برای تحمل فشارهای باز هم بيشتر در آينده . نهضت دارد

آماده شد و سيستم قابل انعطافی بوجود آورد که فاجعهء ما 

و در صورتی که پس از مدتی مبارزه ديدی رهبران . تکرار نشود

مسئولين باال روش اصولی در مقابل انتقادات سالم ندارند و 

نميخواهند خود را به هيچ عنوانی تصحيح کنند وبا 

گرفتاريهای داخلی نمی توانی مسئوليت خود را آنچنان که هست 

انجام دهی بدون تأمل از مسئوليت استعفا کن و مانند يک فرد 
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فاجعه ای نظير  ساده به مبارزه ادامه بده تا در صورت تکرار

فاجعهء ما وجدانت آرام باشد که در بروز آن سهم موثر 

 .نداشته ای

در حال اخير اگر باز می بينی سازمان فقط ملعبه ای در دست 

چند نفر اصالح ناپذير است و دير يا زود بنحو قابل تأسفی 

متالشی خواهد شد از آن استعفا بده و در بيرون به حفظ خود و 

زيرا برای نهضت مفيد فايدهء  ،ی ادامه بدهتبليغات انفراد

عاقبت کار ما ميتواند برای تو از اين . بيشتری خواهد بود

ما گلهای سر سبد ارتش . نظر نتيجهء قابل توجهی داشته باشد

. در اثر القيدی رهبران و اشتباهات. هستيم که از بين ميرويم

نيز  ولی مسئوليت القيدی ما ،اکثر خودمان نيز مسئول هستيم

 .بعهدهء رهبران است که ما را اشتباه تربيت کرده اند

نفر از رفقا را که در اثر اغواء آزموده فرجام داده  6

محبی، کاللی، بياتی، : بودند صبح شنبه اعدام کردند

مهلت ما روز يکشنبه تمام ميشود لذا . مهديان،کلهری، بهنيا

لی صبح يکشنبه يا دوشنبه ما را اعدام  خواهند کرد، و

ما را مجددًا زندانی . احتمال دارد زودتر هم بنمايند

انفرادی کرده اند و مانورهائی ميدهند تا مقاومت ما را در 

انتظار مرگ را کشيدن . هم شکنند تا زودتر فرجام بخواهيم

روحيهء چند نفر از ما خراب شده است ولی من . کار مشکلی است

تا آخرين لحظه  به آنها روحيه ميدهم و آنها را به مقاومت

نتيجهء عکس درکار ما  9جريان شاهپور عليرضا. تشجيع ميکنم

من . اگر ديدی اجازهء مالقات نميدهند نامه بفرست. داشته است

 .با فيلم تصوری خاطرات خوش گذشته خودم را سرگرم کرده ام

 می بوسمت

 )دوشنبه( 10/8/33صبح 

                                                 
ر آبان جنازهء متالشی شدهء شاهپور عليرضا در ارتفاعات شمال ال 11در   9

 .علت مرگ او سانحهء هوائی اعالم شد. پيدا شد
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 مهء چهارمنا
 

14/8/33 

اين فکر که در جريان دستگيری ما به احتمال زياد خيانتی 

. در کار بوده است در رفقا و حتی من بيشتر قوت می گيرد

عباسی در دو سال پيش به اغوای روزبه و متعاقب استعفای او 

اين دو نفر با رهبران نه تنها ميانه . از حزب استعفا داد

روزبه بسيار . را دشمن هم داشتند بلکه آنها ،خوبی نداشتند

در صورتی . خودخواه و بجز خود هيچکس را در حزب قبول ندارد

عباسی . که ارزش واقعی او از مهندس محقق زاده کمتر است

قبل از . دوستی روزبه را بر انجام مسائل حزبی مقدم می داشت

خبری رسيده بود مبنی بر اينکه فرمانداری  ،دستگيری ما

. کنجه می دهد تا او محل سکونت روزبه را لو بدهدعباسی را ش

حال معلوم نيست که چرا او به عوض محل سکونت روزبه سازمان 

روزبه عالقه عجيبی داشت که رهبری سازمان . را لو داده است

با وجودی که دوسال از سازمان به دور . را به عهده بگيرد

ه ما ب. م.مرداد از طرف ک 28مجددا چند ماه پس از  ،بود

عليرغم مخالفت چند نفر از ما از جمله مخالفت . تحميل شد

 .جدی من

اسناد از دو خانه بيرون برده شده  ،پس از دستگيری عباسی

بايد از مختاری و محقق زاده پرسيده شود که به دستور . بود

چه کسی اسناد مجددا دو سه روز پيش از دستگيری ما به دو 

يدی می گويد سه چهار روز سرهنگ جمش. منزل آورده شده است

زرهی داده بود  2قبل از دستگيری ما خبری يکی از رفقای لشکر

معلوم . که عباسی گفته است من عنقريب همه چيز را خواهم گفت

 نيست چرا هيئت سه نفری به اين گزارش ترتيب اثر نداده

و حدس می  ،در هفته آخر سيامک در مرکز نبوده است. ]است[

ما سه نفر ديگر . فقط روزبه ديده است زنم اين گزارش را

اعضاءهيئت دبيران در اين گونه امور در چند ماه اخير ديگر 

مداخله نمی کرديم و مسئوليت آن به طور مستقيم متوجه هيئت 

عباسی می توانست با لو دادن يکی از ما خود . سه نفری بود

معلوم نيست چرا همهء ما را . را از شر شکنجه خالص کند

سه شنبه شب ها روزبه به يکی از دو منزل می . ه استلوداد

او ما را صبح . آمد عباسی از اين جريان اطالع کامل داشت
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چهارشنبه لو داده است که ديگر خطری برای روزبه موجود 

 .نبود

پس می بينی قرائنی موجود است که می توان حدس زد خيانتی  

. بگرد را ]يک کلمه ناخوانا[همه جا ی . در کار بوده است

پيری کارمند ذخاير ارتش  2ماه پيش سرهنگ  14يونسی می گويد 

اطالعيه ای ديده که امشب دکتر کيانوری منزل سرهنگ مبشری می 

اتفاقًا خانم او را در توپخانه می بيند و موضوع را به . رود

. اين خبر را می توان از خانم مبشری تحقيق کرد. او می گويد

در خور اهميت زياد است زيرا جز چند  در صورتی که درست باشد

 .کسی از اين رفت و آمد خبری نداشت 1نفر از مسئولين درجه 

 ]آميتهء اجرائي[ .ا.وک ]آميتهء مرآزي[ .م.رفقای ک

آنها منافع . درگرداب اغراض خصوصی وحسابگری هاغوطه ورند

نهضت را اغلب زير پا ميگذارند و آنرا تحت الشعاع منافع 

. اين چيزی نيست که امروز در زندان بگويم .ندخصوصی مينماي

 .بارها از آنها انتقاد هم شد ولی گوش نکردند

شايد . افسوس که فرصت نيست برای تو همه چيز را بنويسم

ولی . بهيچوجه. تصور کنی از اينکه اعدام ميشوم دلخور هستم

که ثمرهء کار صدها رفيق  ،هر وقت بفکر متالشی شدن سازمانی

تم، سازمانی که سنگر محکم در قلب دشمن بود، بود می اف

هر وقت بفکر پريشان شدن . سازمانی که اعضايش کم نظير بودند

بارها انتقاد شديد . صدها خانواده ميافتم جگرم آتش ميگيرد

کرديم که رهبری را تقويت کنيد و راه حلهای مختلف نشان 

ام ولی گفتند احتياجی به آن نيست و رهبری حزب انج ،داديم

در يک جلسه .و بهتر از اين در اين شرايط ممکن نيست ،ميگيرد

. م.بطور حدی پيشنهاد کردم کنترل از پائين برقرار شده و ک

. برنامهء کار آينده و گزارش کار گذشتهء خود را بما بدهد

رفقای ديگر گرچه موافق بودند ولی دنبالش را نگرفتند و 

ه گرفت و جواب سر اين مطلب را با وجود تکرار نشنيد 10آذر

حق اين بود که همانوقت از مسئوليت استعفا می  .باالئي داد

زيرا در پيش آمد فاجعهءما،گرچه مسئوليت مستقيم  ،کردم

 درون سلول در وقتی رفقا را. نداشتم، ولی بهر ترتيب مسئولم

مثل اين  ،ها شکنجه می دادند و صدای ناله شان بلند می شد

                                                 
نام مستعار دکتر جودت عضو هيئت اجرائيه کميتهء مرکزی حزب توده و  10

  .رابط کميتهء مرکزی
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فقط اين موقع معنی مسئوليت . زنندبود که جگرم را خنجر می 

همين رفقا فردا که از . را فهميدم که کار از کار گذشته بود

جلوی سلولشان می گذشتم بوسه به من می فرستادند که خود 

 .برايم دردناک بود

معنی مسئوليت را وقتی فهميدم که حکم اعدام مسئول سادهء 

جعهء ما در بمن گفتی که حسن فا. حوزه را برايم قرائت کردند

اين جمالت .ها جاودان خواهد شد 11اين بود که نام امثال عطارد

را کسانی ادا می کنند که از فاجعهء ما درس عبرت نگرفته 

ه اند و هنوز مسئوليت را درک نکرده اند و سرنوشت نهضت را ب

تو نمی دانی سازمان چه اعمال مفيدی انجام . بازيچه ميگيرند

سازمان . انست در آينده انجام دهدداده و چه کارهائی می تو

مابطور متوسط سالی صد . ما دژ مستحکم حزب در قلب دشمن بود

نفر را جلب می کرديم با توجه به اينکه تعداد افسران بيش 

می توانی تجسم کنی که چند سال ديگر . هزارنفر نيست 8از 

سازمان چه قدرت عظيمی می شد وباری شما بازماندگان درس 

ر می بينی ملعبه ای بيش نيستی بيرون بيا و به اگ. بگيريد

مبارزهء انفرادی ادامه بده تا وضع اصالح بشود، چه در اين 

 .زندگی را مفت مباز. صورت مفيدتر خواهی بود

ارتباطات جنبی خود را با حزب در  12فکر می کنم اگر سازمان

بافردی مثل . ا.رده های بخش و محل قطع کند و فقط در ردهء ک

تماس داشته باشد، يعنی در حقيقت بصورت يک سازمان  13زارع

خيلی مستقل تری درآيد و بر مبنای ديرکتيو های واصله از 

فدراسيون برنامه هائی برای توسعهء سازمان و بويژه تبليغات 

مداخالت بيجا در امور  ،خود بنمايد و زارع اجازه ندهد

آيد، هم سازمان بعمل آيد و سازمان زنان بصورت زائده حزب در

خطر کمتری شما را تهديد خواهد کرد و هم سريعتر پيش خواهيد 

استفادهء هر چه بيشتر  ]قانوني[ از فرمهای لگال. رفت

در اين شرايط که متشکل کردن و سازمان دادن برای . بنمائيد

و در عوض زمينه چينی  ،ارضاء يک خواست معين اشکال دارد

که قدم اول  حقوق خودبرای بيدارکردن و آشنا کردن زنان به 

                                                 
  عطارد ـ سرگرد شهيد 11
 .مقصود سازمان زنان است 12
  .نام مستعار اکبر شاندرمی، عضو کيته ی مرکزی 13
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مبارزه است کامًال موجود است،کوشش خودرا بيشتر در اين راه 

 .بگذاريد

ولی متوجه باش رمزش . کمد را ببر منزل و از آن استفاده کن

ضمنًا رمز . کشف شده است و برای گذاشتن کتاب و مجله خوبست

در دفاعيات خود . آن را همهء بازرسان و مأمورين نمی دانند

 .و نکرده امطلب عف

باور  ،اگر بعد از ما خواستند ترهاتی به نام ما قالب بزنند

فقط خط ما و نوار ضبط صوت می تواند مدرک . نداشته باشيد

 .بقيه اش همه جعلی خواهد بود .بشمار رود

 بيوگرافی مختصر من

در آخر سال شاگرد سوم . سال شش وارد دبيرستان نظام شدم

ضا و شاگرد دوم شاهپور غالمرضا شاگرد اول شاهپور علير. شدم

در سال اول شاگرد اول و در سال دوم دانشکده شاگرد . بود

در . در اين سال حق مرا پايمال کردند. دوم رستهء پياده شدم

در فرانسه . يک دورهء موتوری ديدم و شاگرد اول شدم 27سال 

ستاد ارتش . دورهء تکميلی پياده و آموزش کوهستانی را ديدم

از . من بخشنامه ای صادر کرده است که در منزل است دربارهء

مطالعات چپی را بدون اينکه کسی مرا تبليغ کند، روی  26سال 

وارد  26در مهر . عالقه ای که به مطالعه داشتم، شروع کردم

. سازمان شدم و با سمت مسئول اعضاء خوزستان به اهواز رفتم

بعد از . ه آمدمبعد به فرانس. در خوزستان بودم 28تا شهريور 

تا روز  ،مراجعت بعنوان عضو هئيت دبيران انتخاب شدم

آذر می . از فعاليتهای من در سالهای اخير باخبری. دستگيری

نفر سری ما  12از . داند که دموکراسی نوين ترجمهء من است

صحبتهای رفقا . همه جز محبی تا آخر به حزب وفادار ماندند

قبل از اينکه صدای . ار گيرددر دادگاه نبايد مالک قضاوت قر

نفر به  6گلوله قلب ما را ريش ريش کند صدای شعار دادن 

 .گوشمان رسيد

 

 مادر و پدر عزيز 

توران . توران و پيروز را بجای من دوست و گرامی بداريد

از وسايل زندگی من هر چه . فرشته ايست قابل پرستش و احترام

لوارگاباردين مرا فرنج و ش. او مايلست در اختيارش بگذاريد

همه عکسهای مرا در اختيارت . برای پيروز لباس درست کنيد
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خواهد داد تا . از عکسهائی که مشتری زياد دارد ت. بگذاريد

  .از روی آنها چاپ کنند

مامان و پاپا را صميمانه از طرف من ببوس، من آنها را 

. قلبا و بدون هيچگونه ريا مثل مادر و پدر خود دوست داشتم

من در . مات و محبتهای آنها تا دم آخر در نظرم استزح

که  14،بازجوئی خود پس از کسب اطالع از کوپل منزل بلوريان

دستگير شده است، و باتوافق مختاری و محقق آدرس منزل يک 

تو بدان، . رفيق غير نظامی را،که تخليه شده بود، داده ام

ولی در  ،گفتن آدرس منزل تخليه شده باعث لو رفتن رفيق شد

 .مقابل از زيان بزرگی جلوگيری کرد

نامهء . بفرست 15را برای حسين. رونوشت برنامهء واصله از ف

 پس از خبری. رسيد؟ در آن اين طور تصحيح کن) صفحه 12(قبلی

  16 ... موکه راجع به عدم دستگيری تو می شن

که حسين  ،آخرين مقاله ای که نوشتم مربوط به خودآموزی بود

. ند روز ديگر در نشريهء تعليماتی چاپ می شودنوشته بود چ

شايد  .پيغامی هست در ظرف امروز بفرست 17اگر برای سبزواری

 .ديروز با او صحبت کردم. بتوانم به او بدهم

می خواهم به من اطمينان بدهی که به خاطر لحظاتی که تو را 

ناراحت کرده ام مرا بخشيده ای و پس از من نيز دربارهءاين 

احتمال دارد که بمناسبت . رگز فکر نخواهی کردموضوع ه

لذا . اعدام يکی دو روز به تأخير بيافتد 18عزاداری دربار

حتمًا تا آخرين لحظه ای که از مرگ ما اطمينان قطعی حاصل 

اگر چه اين احتمال . به فعاليت خود ادامه دهيد ،نکرده ايد

يا و شنبه شب به هوای دادن پيراهن اين جا ب. خيلی ضعيف است

 .خبر بده که چه شد

                                                 
اجرائيهء کميتهء مرکزی که دستگير و اعدام وی، عضو هيئت لّ نام مستعار مهندس عُ   14
  .شد

  .نام مستعار دکتر نورالدين کيانوری، عضو هيئت اجرائيهء کميتهء مرکزی 15
  .اين تصحيح قبالً در اين چاپ صورت گرفته است 16
  .در منزل کيوان دستگير شدکه  ،عضو حزب توده و رابط چاپخانهء مخفی 17

ائی منجر به فوت عليرضا ، برادر عزاداری دربار مربوط به سانحهء هو18 

 .شاه مخلوع بود
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 14/8/33جمعه 
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 نامهء پنجم

 

15/8/33 

قانون مجازات مجرمين  2مواد استنادی به همهء ما مادهء 

قانون مجازات عمومی و  62عليه امنيت کشور، قسمت آخر مادهء 

و  قانون دادرسی ارتش 317همان قانون ومادهء  67مادهء 

مادهء اخير را دادگاه بدوی وارد . همين قانون بود 419مادهء

 .ندانست

من اظهار کردم که فکر هيچ سوء قصدی  ،317در مورد مادهء 
عليه سلطنت در ما و نبوده بفرض و محال بودن، زمانی اين 

 2همين قانون و مادهء 318ماده به ما می چسبد که بموجب مادهء
يعنی عمليات مسلحانه بزعم  ،قانون مجازات عمومی سوءقصد

قانون مجازات عمومی ، 62در مورد مادهء . آنها آغاز شده باشد
گفتم شما می گوئيد ما درصميميت افسران وافراد نسبت به 

ضمنًا اگر . کشور خلل وارد کرديم، ولی دليلی دردست نداريد
مقدمين می 1بفرض تبليغات اشتراکی هم کرده باشيم به مادهء

گوئيد عليه شاه وسران ارتش تبليغ کرده ايم  اگر می. چسبد
اگر . که حساب اشخاص را نمی توان با حساب کشور يکی دانست

مقتضی است مرا هم بموجب مواد قانون  ،منظور مقام معينی است
به . مقدمين را هم رد کردم 1 مادهء. مطبوعات مجازات کنند

رويهء اين ترتيب که رای ديوان عالی کشور را دليل آوردم که 
گفتم  ،در مورد تبليغات عليه شاه. حزب را اشتراکی نمی داند

و مخالفت با شاه  ،حساب شاه را از سلطنت بايد جدا دانست
اين خالصهء دفاع . بمعنی مخالفت با سلطنت محسوب نمی شود

تا روز آخر کاغذ و قلم برای تهيهء دفاع . قانونی من بود
در دادگاه . نگذاشتندهيچ نوع مدرکی در اختيار ما . ندادند

بدوی وکالی مدافع تسخيری ما فقط چند دقيقه با ما صحبت 
در دادگاه تجديد نظر  ).قبل از تشکيل جلسهء دادگاه( کردند

پس از تعيين وکيل . فقط در هنگام تشکيل جلسه آنها را ديديم
روز پرونده را  10تا  5مدافع حق داريم که در معيت آنها 

روز را  5زه را ندادند و مهلت حداقل اين اجا. مطالعه کنيم
وکال جز يک يا دو نفر فاقد هر گونه . نيز رعايت نکردند

اطالعات قضايی بودند وگاهی رسمًايا تلويحًا عليه ما صحبت می 
دادگاه را سّری کردند تا ما حرف واقعی خودرا بگوش . کردند

از تريبون دادگاه  ،گذشته از اينها ،آزموده. کسی نرسانيم
ا اتهامات بی ناموس، المذهب، جاسوس، بيشرف و خائن پيشه بم

رسمًا در پايان جلسهء  19آزموده. را داد که همه را رد کرديم
قضات صحبت کرد و مطالب را به آنها ديکته می  تجديد نظر با

را به عنوان باز پرس  20با وجودی که سرتيپ کيهانخديو. کرد
بازپرسی  1لين درجهء شخصًا از مسئو تعيين کرده بودند، آزموده

در آن . و رکيک ترين فحش ها را می داد ،کتک می زد ،می کرد
موی اسب کرده اند تا ...] در [شب يک افسر به نام کشواد را 

پس ازصدور حکم اعدام، آزموده افسران را . اعتراف نمايد

                                                 
  .مرداد و دادستان دادگاه مصدق 28دادستان ارتش بعد از  19
  .بازپرس دادستانی ارتش 20
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اغوا می کردکه بالفاصله فرجام بدهند و می خواست سرهنگ جاللی 
اينها بايد . بالفاصله فرجام بدهد کتک بزند را که نمی خواست

به خانم سرهنگ افشاربکشلو . منعکس شود تا مردم مطلع شوند
بگو که او تا آخرين لحظه به حزب و عشق او وفادار بوده است 

او انتظار دارد و اميد سعادتمندی او  و تربيت بچه ها را از
ه خانم راجع به حقوق بازنشستگی از پدرم بپرس و ب. را دارد

روحيهء ما خوب است و . همگی فرجام داديم 16ساعت . افشار بگو
لذت مالقات . امروز به تنها چيزی که فکر نمی کنم مرگ است

چهرهء ملکوتی . ديروز در تمام مدت روز از نظرم محو نمی شود
پيروز مرتبًا در نظرم جلوه گر می . تو پيوسته جلوی نظرم است

فکر می کنم که . ش بازی می کندشود که می خورد و با پاهاي
عشق تو چه احساسات عجيب و چه نيرويي در من ايجاد کرده 

به احتمال زياد فردا صبح و به احتمال کم پس فردا صبح . است
 .ما را اعدام خواهند کرد

در فکر تندرستی و آزادی . تو و پيروز را غرق بوسه می کنم

 21.خود باش
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 ]نورینامه به نورالدين کيا[
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 حسين عزيز،

من درواپسين روز زندگی خود اين نامه را از طرف شهيدان 

رفقا تا آخرين دم به حزب و . مينويسم. م .خطاب به رفقای ک

ما از مرگ به جهتی اندوهناک و به جهتی . شما وفادار ماندند

اندوهناکيم که چرا نشد بيشتر به حال حزب مفيد  .خوشحاليم

يم از اينکه مرگ پر افتخاری نصيبمان شده خوشحال. باشيم

گفته های رفقا در دادگاه مالک قضاوت شما دربارهء آنها .است

آنها نظر حزب را دائر بر اينکه پس از دستگيری . واقع نشود

نفری که هفتهء  6بهر حال . اظهار تنفر کنند، بد تعبير کردند

ينکه قبل اعدام شدند دارای روحيهء خوبی بودند و پيش از ا

صفير دلخراش گلوله هائی که بدن آنها را مشبک می کرد بگوش 

صدای شعار های آنها ما را تکان داد و بهيجان  ،ما برسد

 .آورد

خانواده های داغدار آنها .خاطرهء شهيدان را گرامی بداريد

حتی المقدور از پريشانی خانوادهء آنها . را دلداری دهيد

 .جلوگيری کنيد

فاشيسم را : وان وصايای ما تلقی کنيدنکات زير را به عن

بشناسيد و حزب را برای تحمل ضربات سخت تر آماده کنيد و 

با جاسوسان و خيانتکاران در . پيش بيني های الزم را بنمائيد

درون حزب به شدت مبارزه کنيد، و اين را از مهمترين وظايف 

. در انتخاب کادر ها دقت و باز هم دقت کنيد .خود بشماريد

ترل و بويژه کنترل از پائين را تشويق نمائيد و به آن کن

. تقويت کنيدرهبری را به هر نحوی که می دانيد . ميدان دهيد

هر گونه اغراض و منافع خصوصی را تحت الشعاع منافع حزب 

گزارش .شق و نمونهء زنده باشيددر اين مورد سرم. قرار دهيد

وکه مقتضی است کار گذشته و برنامهء کار آينده را به هر  نح

مرتبًا در اختيار ارگانهای پائين بگذاريد و از آنها 

در باال بردن سطح تعليمات . بخواهيد که بحث و انتقاد کنند

رهبری دسته جمعی را در حزب رواج . خود و رفقا جديت نمائيد

يکبار ديگر تکرار می کنم فاشيسم را بيش و . و توسعه دهيد
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ا برای مبارزه در شرايط باز هم بيشتر بشناسيد و حزب ر

 .فاشيستی آماده کنيد

ما فردا مردانه به ميدان خواهيم رفت و با اطمينان کامل 

از طرف همهء شهيدان . به پيروزی نهائی شما جان خواهيم سپرد

 .دستتان را صميمانه و گرم می فشارم و رويتان را می بوسم

 موفق باشيد

15/8/33 
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 ر هادیـ نامه مومنی به خانم توران مي
 

 بانوی گرامی توران ميرهادی پس از عرض سالم
چند ماه ديگر، و در چشم برهم زدنی سالروز تيرباران سرگرد 

می بخشيد اينطور بی مقدمه و شتابان . وکيلی فرا ميرسد
نميدانم با گذشت اينهمه زمان با . اشاره به موضوع ميکنم

کوچک آنهمه حوادث هنوز مرا و پيشنهاد مرا در يک مهمانی 
خودمانی بياد می آوريد که از شما خواهش کردم در چاپ بعدی 
نامه های او مطالب حذف شده را هم بياوريد؟ شما با قبول 
اين پيشنهاد از من خواستيد که اين مطالب را طی نامه ای از 

با تأسف بسيار شما، شايد . شما تقاضا کنم و من چنين کردم
ديگر از انجام قول بر اثر اصرار پيروز، و يا مالحظات 

 .خودتان پشيمان شديد
اينک در آستانهء چهلمين سالروز تيرباران اين انسان شريف 

تصور نميکنم هيچ . و نمونه بار ديگر خواهشم را تکرار ميکنم
دليل قانع کننده ای برای دستکاری در دستخط مردی که در 
آستانهء مرگ از سر صدق و درد احساس خود را به قلم آورده 

ود داشته باشد، بخصوص که اينک او و محتويات نامه های او وج
من خود به بعضی داوری های او باور . به تاريخ پيوسته است

ولی فکر نميکنم کسی از روی يک نوشتهء دستکاری شده  ،ندارم
 .دربارهء صاحب نوشته بتواند بدرستی داوری کند

اپ بسيار ممنون و خوشحال خواهم شد اگر ضمن کوشش برای چ
بموقع متن کامل وصيت نامهء آن رفيق عزيز از دست رفته نسخه 

اگر ممکن باشد همراه با (ای هم از آنها را برای من بفرستيد
شايد بتوانم در بعضی مطبوعات اينجا يادی بسزا از ) يک عکس

 .او و ياران و همراهان او بکنم
 با سالمی دوباره

 1373خرداد  24سه شنبه 


