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  پرده برداری از خيانتپرده برداری از خيانت

  حزب تودهحزب توده
پ>س از گذش>ت بيس>ت و پنج سال، اينك ميتوانم اين نامه ها را آه اولين شان از          

آش>ف نش>ده رد ش>د و آخري>ن شان در     زي>ر نگ>اه ت>يز و مظ>نون گروه>بان س>اقی،             

 .البالی درز پيراهن او، دو روز قبل از اعدام به دستم رسيد به چاب برسانم

 س>>ال و ب>ه خص>>وص در س>الهای اخ>>ير، ه>ر ب>>ار آ>ه جوان>>ان     ٢٥در ط>ول اي>ن   

غ>يور و از ج>ان گذش>ته ی م>ا، همان>ند او و هم>راهانش، ب>ه چوب>ه ه>ای تير بسته             

شهری و آوهستانی، در خون خود می غلطيدند، م>ی ش>دند، ي>ا در درگيری های          

س>>>وز و گ>>>دازی ت>>>ازه در درون ش>>>عله ب>>>ر م>>>ی آش>>>يد و ي>>>اد اي>>>ن نام>>>ه ه>>>ا ج>>>ان           

 .می گرفت و وظيفه ئی را آه در قبال آنها داشتم پتك وار گوشزد ميكرد

اين نامه ها محكوم آننده ی . اين نامه ها نمی توانست بی نام و نشان چاپ شود        

 سهل انگاری ها، خيانت ها، عدم احساس مسؤوليتها در نيرومندترين   ض>عف ها،  

حزبی آه هنوز در دادگاه ملت .  مرداد هستند٢٨ح>زب س>الهای پ>يش از آودتای         

اي>ران و ط>بقات زحم>تكش آن ب>ايد عل>ل شكس>ت ه>ای خ>ود و مل>ت و چگونگی و                 

شهيدانی اين وظيفه و دينی است در برابر همه ی    . ابع>اد خيانت ها را روشن آند      

آ>ه ب>ا اف>تخار ج>ان ب>ر س>ر عق>يده و آرمان خود گذاشتند و با نام حزب به پيشواز                

 .جوخه های آتش رفتند
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اي>ن نام>ه ه>ا ب>ه همچني>ن، ابع>اد مس>ؤوليت را ب>رای هم>ه رزمندگان آنونی راه                  

راه>>>ی آ>>>ه سس>>>تی، دروغ و فري>>>ب،          . آزادی و اس>>>تقالل اي>>>ران ي>>>ادآور ميش>>>ود  

، س>>وء اس>>تفاده از اطمي>>نان و اع>>تماد اف>>راد و م>>ردم،   ب>>ی دانش>>ی، غ>>رض ورزی 

نداش>>تن ش>>ناخت عم>>يق و مطالع>>ه هم>>ه جان>>به، پ>>يروی آورآوران>>ه، دن>>بال آ>>ردن  

م>نافع شخص>ی و ق>درت خواهی و باالخره سياست بازی در آن نتايج اسارت بار       

 .و شومی برای تمامی يك ملت به بار می آورد

 نامه به دست   ٥ولي>ن مالقات تا تيرباران      از ت>اريخ چه>ارم ت>ا هفده>م آب>ان، از ا            

نام>ه ه>ا آ>ه ب>ا م>داد روی آ>اغذ ن>ازك س>يگار نوش>ته ش>ده ب>ود ح>>اوی            . م>ن رس>يد  

چگونگ>>ی دس>>تگيری، بازجوئ>>ی و ش>>كنجه، دادگ>>اه ه>>ا و چگونگ>>ی دف>>اع افس>>ران   

در اي>ن نام>ه ها، مثل هميشه، او صميمانه و با شجاعت تام   . س>ازمان نظام>ی ب>ود     

 دس>ت رفتن سازمان نظامی و به بيراهه آشيده شدن حزب            در جس>تجوی عل>ل از     

و باالخ>ره او عش>ق و زندگ>ی ما را مطرح و توصيه هائی برای آينده آرده                . ب>ود 

 .بود

 . نامه فقط خصوصی ترين قسمت ها حذف شده است٥از اين 

م>ردم س>رزمين م>>ا، در هم>ه ادوار ت>>اريخ خ>ود، ب>>رای آزادی و اس>تقالل ب>>رای      

ور اس>>تبداد و اس>>تعمار و اس>>تثمار ش>>هيد بس>>يار داده ان>>>د و      رهائ>>ی از ظل>>م و ج>>   

مه>م آن است آه هر قطره خون اين قهرمانان از جان گذشته، چراغ   . خواه>ند داد  

 .راه رشد و تكامل مبارزات سازمان يافته و قاطع خلق های ايران باشد

 

 اين است پيامهای يكی از شهيدان

    همسر جعفر وآيلی                                      
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 نامه ی اول

 خواهر عزيزم

چند . او از همه چيز با خبر است. عباس>ی ن>ام يكی از فعالين ما دستگير ميشود       

باالخره اعضاء هيأت دبيران و مسئولين شاخه       . روز زي>ر ش>كنجه مقاومت ميكند      

در زي>ر ش>كنجه محق>ق زاده و م>ن مقاوم>ت م>ی آن>يم و انكار                  . خ>ود را ل>و م>يدهد      

م>را ب>ا ش>الق س>يمی در چ>ند بار طوری می زنند آه ده روز بستری               . مائ>يم م>ی ن  

. ول>>ی بع>>د قل>>بم م>>ی گ>>يرد . در زي>>ر ض>>ربات حت>>ی ي>>ك آخ ه>>م نم>>ی گوي>>م . ميش>>وم

اعص>ابم متش>نج م>ی ش>ود پش>تم مج>روح م>ی ش>ود و يك حالت مسموميت در بدنم          

جا به زندان مرا به بهداری می برند ولی باز می ريزند و مرا از آن    . تول>يد ميشود  

 .منتقل می نمايند خالصه اخبار را بفرست

                                               می بوسمت

        ٤/٨/٣٣                                             صبح 
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ه، س>>رتيب آ>يهانخديو و چ>>ند افس>>ر ديگ>>ر ه>>يأت  بازجوئ>ی آغ>>از ميش>>ود، آزم>>ود 

م>ن در اي>ن ه>نگام خ>ود را ب>ه ط>ور ج>دی ب>رای         . بازپرس>ان را تش>كيل م>ی ده>ند    

در جريان بازجوئی گاهی دچار   . م>رگ حاض>ر آ>رده ام و آمتري>ن ام>يدی ن>دارم             

روزی نشد آه برای . بازجوئی با فحش و آتك همراه است. چ>پ روی هم شده ام  

شايد هيچ آس به اندازه ی من .  و صورت خونی برنگردم  بازجوئ>ی ب>روم و س>ر      

هم>>ه اي>>نها م>>انع ايس>>تادگی م>>ن  . در ج>>ريان بازجوئ>>ی فح>>ش و آ>>تك نخ>>ورده باش>>د

آخرين مطلبی آه از من سؤال می شود راجع به سازمان درجه داران           . نمی شود 

 .حزبی است آه مجزا از سازمان ما بودند و من با مسئول آنها ارتباط داشتم
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آزم>وده م>ی خواه>د آه    . ارك آاف>ی در اي>ن زمي>نه ب>ه دس>ت آنه>ا اف>تاده اس>ت           م>د 

در پاي>>ان م>>را تهدي>>د . مس>>ئولين آنه>>ا را ل>>و بده>>م و ب>>ی ان>>دازه آن روز م>>را م>>يزند 

م>ن خونس>رد و ساآت    . ميك>ند آ>ه در ص>ورت نگفت>ن م>را ب>ه ش>كنجه گ>اه بفرس>تد           

ات اظه>>ار حق>>ايق و آزم>>وده چ>ند ب>>ار ب>>ه م>>ن م>ی گوي>>د آ>>ه ت>نها راه نج>>   . م>ی م>>انم 

 .ندامت است و می پرسد به عنوان آخرين دفاع اگر مطلبی داری بنويس

فردا شب مرا به شكنجه     . آزم>وده آت>ش م>ی گيرد      .  ج>واب م>ی ده>م مطلب>ی ن>دارم         

. گ>اه می برند و من تنها فردی هستم آه پيش و بعد از بازجوئی به اين جا می آيم          
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ساير .  چه در بازجوئی گفته ام نمی گويمول>ی در ش>كنجه گ>اه مطلقًا اضافه بر آن       

ش>>>الق و دس>>>تبد قپان>>>ی          . اعض>>>اء را ن>>>يز در ص>>>ورت انك>>>ار ش>>>كنجه م>>>ی ده>>>ند  

ناخ>>>ن ه>>>ای ش>>>ان را از ت>>>ه ب>>>يرون          . م>>>ی زن>>>ند، خاي>>>ه ه>>>ای ش>>>ان را م>>>ی آش>>>ند

 .قوی ترين افراد مدتی مقاومت ميكند بعد تسليم ميشود. می آورند

رش>>ته ص>>حبت را ب>>ه وآ>>يل تس>>خيری خ>>ودم م>>ی س>>پارم و  در دادگ>>اه اول>>ی م>>ن 

خ>ودم چ>ند آلم>ه بيش>تر ح>رف نم>ی زن>م ول>ی خ>ود را ب>ه رژي>م مش>روطه وفادار              

عباسی لودهنده ما را در دادگاه حاضر نمی آنند و می خواهند او     . نش>ان می دهم   

آمي>>>ته . (م. مس>>>ئول اي>>>ن پ>>>يش آم>>>د در درج>>>ه اول ك. را همي>>>ن ط>>>ور آزاد آن>>>ند

 درج>ه ی دوم ه>يأت سه نفری سازمان در درجه سوم سه نفر ديگر             در) مرآ>زی 

 .هيأت دبيران و در درجه چهارم مسئولين ديگر و افراد

آمي>>ته ی مرآ>>زی از اي>>ن نظ>>ر مقص>>ر اس>>ت آ>>ه از دس>>تگيری عباس>>ی اط>>الع   

ديگر اين آه در يك سال اخير مرتب ما را  . داش>ت و نخواس>ت م>ا را هش>يار آ>ند           

آ>>>ه نت>>>يجه اش تول>>>يد مس>>>ئوليت ب>>>رای . ه ديگ>>>ر انداخ>>>تاز ي>>>ك اش>>>تباه ب>>>ه اش>>>تبا

دستگيرش>>دگان اس>>ت آنه>>ا ب>>ه نظ>>ر م>>ن شايس>>تگی ره>>بری ج>>ريان را ندارن>>د و        

 .اين خالصه جريانات بود. انتقادپذير نيز نيستند

در تم>ام اي>ن م>دت روح>يه ی خ>ود را خ>وب حف>ظ آردم جز يك روز و يك شب                 

طری برای دو نفری آه بيش از  آ>ه خ>بری ب>ه م>ن رس>يده ب>ود آ>ه فكر ميكردم خ                

جريان را اگر عمری ماند خواهم     . هم>ه در زندگ>ی به آنها عالقمندم موجود است         

 .گفت

 ٤/٨/٣٣                                            بعد از ظهر 

 

 


