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 نامه ی دّوم

٧/٨/٣٣ 

 

 ارت%%باط ٢اي%%ن اح%%تمال آ%%ه در م%%يان مس%%ئولين درج%%ه ي%%ك حزب%%ی ف%%ردی ب%%ا رآ%%ن  

 م%رداد در حس%%اس تري%ن مواق%%ع وقت%%ی   ٢٨داش%ته باش%%د منتف%ی نيس%%ت زي%را پ%%س از    

تص%ميمی گرف%ته م%ی ش%د م%ی فهم%يديم آ%ه ق%بًال دس%تگاه از آن مطل%ع ش%ده است در             

 . نشده بودصورتی آه موضوع بين چند نفر بيشتر مطرح

مقداری از آتابهای آورده شده از فرانسه پيش سروان ياوری است آه متواری     

اگ%ر ب%ه او دس%ترس هس%ت ب%ه نش%انی اين آه به حميد گفته بود آه آتابها را                 . اس%ت 

م%ی توان%ی اس%م چ%ند آتاب را     . زي%را م%وش م%ی خ%ورد از او بخ%واه           . ازم%ن بگ%يرد   

 .برای تكميل نشانی ببری

آه تا پايان عمر بدون شوهر بمانی زيرا قلب پاك و پر مهر در فك%ر اي%ن ن%باش        

روشن . م. فك%ر ميك%نم تا زمانی آه وضع ك        . و محب%ت ت%و احت%ياج ب%ه محب%ت دارد           

نش%ده اس%ت و آنه%ا روش درس%تی در مق%ابل ان%تقادات نش%ان ن%داده ان%د و عمًال ثابت            

ت را به جلو نكرده باشند آه می توانند به نحو قابل اطمينانی در اين شرائط نهض           

ب%برند الزم باش%د در اي%ن آه آيا همچنان دست بسته و آورآورانه به فعاليت ادامه                  

اين موضوع نه از نظر شخص تو بلكه از نظر آسانی آه  . ده%ی تجدي%د نظر آنی     

بايد مسئوليت را در . مس%ئوليت آنه%ا را ب%ه عه%ده داری ق%ابل اهمي%ت ف%راوان است         

فقط پس از مرگ من . ری تلقی نكنیرگ و پوس%ت خ%ود ح%س آنی و آن را سرس     

و به خاطر آوردن تمام خاطرات فراموش نشدنی آه با هم داشتيم آه يقين دارم تا  

پاي%ان عم%%ر ب%رای ت%%و س%وز و گ%%داز خواه%%د گذاش%ت و ب%%ه خاط%ر آوردن اي%%نكه چ%%ه      
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اس%تعدادهائی از بي%ن رفت%ند و چ%ه خانواده هائی پريشان شدند می توانی حس آنی          

ك مس%ئوليت و ره%بری ص%حيح آس%انی آ%ه ب%ا آم%ال ب%ی آاليشی         آ%ه الق%يدی در در     

آتابها و عكسهائی . سرنوشت خود را بدست رهبران سپرده اند چه مفهومی دارد         

مقداری . آ%ه در خان%ه اس%ت در اخت%يار بگ%ير و ه%ر آدام مورد پسند توست بردار               

 .آتاب پيش محسن خان داريم

در . آ%ردن رفت و آمد آن م%نزل م%ا حت%ی پ%س از ش%وهر      . م%ادر را دل%داری ب%ده     

پيروز را خوب . ص%ورت ف%وت پ%درم از متالش%ی ش%دن خ%انواده م%ا جلوگيری آن             

پاپ%ا و مامان را صميمانه ببوس تو فرشته ئی بودی آه من قدر تو         . نگه%داری نم%ا   

 .را آن طور آه بايست ندانستم

. عش%ق و عالق%ه من نسبت به تو خيلی بيش از آن بود و هست آه تظاهر داشت   

م%ن ت%و را بيش از      . حساس%ات وص%ف نكردن%ی در م%ن ب%ه وج%ود آورده ب%ودی               ت%و ا  

ب%دان آه تا  . هم%ه و ه%ر آ%س دوس%ت داش%تم و خوش%وقتم آ%ه پ%يش از ت%و م%ی م%يرم               

در تمام مدت زندان حتی يك بار هم . آخري%ن لحظ%ه عم%رم ب%ه ح%زب وفادار ماندم       

م، آوبنده و دفاعيات من در دادگاه تجديد نظر محك. اظهار انزجار و نفرت نكردم   

ب%ه ه%يجان آورن%ده ب%ود رفق%ا ب%ه من می گفتند شايد آمتر دآتر حقوقی می توانست                  

آزموده مرا به هيأت بازپرسان بعنوان . اي%ن ق%در خ%وب از خ%ود و از ما دفاع آند             

در بازجوئی نوشتم . اژده%ا و ب%ه دادگ%اه ب%ه عنوان سخنگوی سازمان معرفی آرد            

زم%وده دهانش بازمانده بود برای اين آه من  آ. آ%ه ش%اه را خائ%ن م%ی دان%م و غ%يره       

م%%ن ب%%ا عش%%ق پ%%اك ت%%و     . اولي%%ن نف%%ری ب%%ودم آ%%ه ب%%ه ق%%ول او گس%%تاخی نش%%ان م%%ی دادم 

 .مرا به خاطر لحظاتی آه تو را اذيت آرده ام ببخش. می ميرم

                                                     می بوسمت
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. به هيچ آس تخفيف ندادند. د نظر ابرام و تأييد شدحكم اعدام ما در دادگاه تجدي 

تقاضای فرجام را شاه بايد  .  روز مهلت داريم آه فرجام بدهيم      ١٠م%ا ط%بق قانون      

ب%پذيرد، در دفعه گذشته چون بالفاصله فرجام داده بودند بالفاصله مورد مخالفت              

روز مهلت از اين رو ما اين بار در آخرين . ق%رار گرف%ت و آنه%ا را اع%دام آ%ردند      

 .فرجام خواهيم داد ولی احتمال دارد قبل از خاتمه موعد ما را اعدام آنند

 

 

 

 نامه ی سوم

١٠/٨/٣٣ 

 

 توران محبوبم

عشقی آه بر پايه    . م%ی خواه%م چند آلمه از عشق آتشين خودمان صحبت بدارم           

وح%دت م%رام عالق%ه و محب%ت ب%يحد، گذش%ت و اع%تماد م%تقابله و اح%ترام متقابله به              

 . هم بنا شده بودشخصيت

زيرا محبت، گذشت و اعتماد يكطرفه     . در زندگ%ی م%ا ه%يچ چ%يز ي%ك طرفه نبود         

عشقی آه می تواند    . نم%ی توانس%ت باع%ث ق%وام و تحك%يم عش%ق آ%م نظ%ير م%ا بشود                   

 .مدل برای زندگی ديگران واقع شود

كه ايمان دارم آه عشق و عالقه تو نسبت به من نه تنها آمتر از مال من نبود بل      

بيش%تر هم بود و همين امر مرا سوق می داد به اين طرف آه تو را روز به روز              

ت%و از م%ن از ه%ر جه%ت ب%ه مرات%ب پ%اك ت%ر و بی آاليش تر                . بيش%تر دوس%ت ب%دارم     

من همه . ت%و فرش%ته ئ%ی ب%ودی آه من قدرت را آنچنان آه بايد نمی دانستم             . ب%ودی 
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اين چيزی نيست . ماينداف%راد خ%انواده را ب%ه ش%دت دوس%ت داش%تم خصوصی می ن             

 .بارها از آنها انتقاد هم شد ولی گوش نكردند. آه امروز در زندان بگويم

شايد تصور آنی از . افس%وس آ%ه فرص%ت نيس%ت ب%رای ت%و هم%ه چيز را بنويسم                

ولی هر وقت به فكر متالشی . اي%نكه اع%دام می شوم خيلی دلخور هستم بهيچ وجه   

ب%%ود م%%ی اف%%تم، س%%ازمانی آ%%ه س%%نگر    ش%%دن س%%ازمانی آ%%ه ثم%%ره آ%%ار ص%%دها رف%%يق    

مس%تحكم در قل%ب دش%من ب%ود، س%ازمانی آ%ه اعض%ايش آم نظير بودند هر وقت به             

بارها انتقاد شديد . فك%ر پريش%ان شدن صدها خانواده می افتم جگرم آتش می گيرد     

آ%%رديم آ%%ه ره%%بری را تقوي%%ت آن%%يد و راه حله%%ای مخ%%تلف نش%%ان دادي%%م ول%%ی گفت%%ند   

ره%%بری ح%%زب انج%%ام م%%ی گ%%يرد و به%%تر از اي%%ن در اي%%ن   احتياج%%ی ب%%ه آن نيس%%ت و 

در ي%ك جلس%ه ب%ه ط%ور ج%دی پيش%نهاد آردم آنترل از پائين          . ش%رائط ممك%ن نيس%ت     

ب%رنامه آ%ار آينده و گزارش آار گذشته خود را به ما بدهد،         . م. برق%رار ش%ده و ك     

رفق%ای ديگ%ر گ%رچه مواف%ق بودن%د ول%ی دنبالش را نگرفتند و آذر اين مطلب را با                 

حق اين بود آه همان وقت . وجود تكرار من نشنيده گرفت و جواب سرباالئی داد       

از مس%ئوليت اس%تعفا م%يكردم زي%را در پ%يش آم%د فاجع%ه ما گرچه مسئوليت مستقيم                 

وقتی رفقا را درون سلولها شكنجه می دادند و       . نداش%تم ولی به هر ترتيب مسئولم      

فقط اين . م را خنجر می زنندص%دای نال%ه ش%ان بل%ند م%ی ش%د مثل اين بود آه جگر        

همين رفقا فردا آه از . موق%ع معنی مسئوليت را فهميدم آه آار از آار گذشته بود     

جل%وی س%لول ش%ان م%ی گذش%تم بوس%ه ب%ه م%ن م%ی فرس%تادند آ%ه خود برايم دردناك                   

 .بود

معن%%ی مس%%ئوليت را وقت%%ی فهم%%يدم آ%%ه حك%%م اع%%دام مس%%ئول س%%اده ح%%وزه را ب%%رايم  

 گفتی آه حسِن فاجعه ما در اين بود آه نام امثال عطاردها        ب%ه م%ن   . قرائ%ت آ%ردند   

اي%%ن جم%%الت را آس%%انی ادا م%%ی آن%%ند آ%%ه از فاجع%%ه م%%ا درس  . ج%%اودان خواه%%د ش%%د
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ع%برت نگرفته اند و هنوز مسئوليت را درك نكرده اند و سرنوشت نهضت را به              

و چه ت%و نم%ی دان%ی اي%ن س%ازمان چه اعمال مفيدی انجام داده      . بازيچ%ه م%ی گ%يرند     

سازمان ما دژ مستحكم حزب در قلب . آارهائ%ی م%ی توانس%ت در آي%نده انج%ام دهد      

ما بطور متوسط سالی صد نفر را جلب می آرديم با توجه به اين آه   . دش%من ب%ود   

 هزار نفر نيست می توانی تجسم آنی آه چند سال ديگر ٨تع%داد افس%ران بيش از      

اگ%%ر   . ندگ%%ان درس بگ%%يريدب%%اری ش%%ما بازما. س%%ازمان چ%%ه ق%%درت عظيم%%ی م%%ی ش%%د

م%ی بين%ی ملع%به ئ%ی بيش نيستی بيرون بيا و به مبارزه انفرادی ادامه بده تا وضع        

 .زندگی را مفت مباز. اصالح بشود چه در اين صوررت مفيدتر خواهی بود

ارتباطات جنبی خود ) مقص%ود سازمان زنان است   (فك%ر م%ی آ%نم اگ%ر س%ازمان           

با فردی مثل . ا.  قطع آند و فقط در رده كرا ب%ا حزب در رده های بخش و محل       

زارع تم%اس داش%ته باش%د يعن%ی در حقيق%ت ب%ه ص%ورت ي%ك س%ازمان خيل%ی مستقل                   

ت%%ری در آي%%د و ب%%ر مب%%نای ديرآت%%يوهای واص%%له از فدراس%%يون ب%%رنامه هائ%%ی ب%%رای  

توس%عه س%ازمان و بوي%ژه تبل%يغات ح%وزه ب%نمايد وزارع اج%ازه نده%د آ%ه مداخالت                 

زمان به عمل آيد و سازمان زنان به صورت زائده حزب در آيد   بيجا در امور سا   

از . ه%م خط%ر آم%تری شما را تهديد خواهد آرد و هم سريع تر پيش خواهيد رفت               

در اي%ن شرائط آه متشكل آردن و    . ف%رمهای لگ%ال اس%تفاده ه%ر چ%ه بيش%تر بنمائ%يد             

نی سازمان دادن برای ارضاء يك خواست معين اشكال دارد در عوض زمينه چي         

ب%رای ب%يدار آردن و آشنا آردن زنان به حقوق خود آه قدم اول راه مبارزه است           

 .آوشش خود را بيشتر در اين را بگذاريد. آامًال موجود است

آم%د را ب%بر م%نزل و از آن اس%تفاده آ%ن ول%ی م%توجه باش آه رمزش آشف شده          

ان ض%%منًا رم%ز آن را هم%ه بازرس%%  . اس%ت و ب%رای گذاش%تن آ%%تاب و مجل%ه خوبس%ت     

اگر بعد از ما . در دفاعيات خود طلب عفو نكرده ام  . منازل و مأمورين نمی دانند    
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فق%ط خ%%ط م%ا و ن%%وار   . خواس%تند ترهات%ی ب%%ه ن%ام م%%ا قال%ب بزن%%ند ب%اور نداش%ته باش%%يد      

 .بقيه اش همه جعلی خواهد بود. ضبط صوت     می تواند مدرك بشمار رود

 

 

 بيوگرافی مختصر من

 

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

در س%%ال اول ش%%اگرد . ش%%اهپور عبدالرض%%ا و ش%%اگرد دوم ش%%اهپور غالمرض%%ا ب%%ود 

در اي%%ن س%%ال ح%%ق م%%را . اول و در س%%ال دوم دانش%%كده ش%%اگرد دوم دس%%ته پ%%ياده ش%%دم

در فرانسه .  يك دوره موتوری ديدم و شاگرد اول شدم  ٢٧در سال   . پايم%ال آردند  

س%%تاد ارت%%ش در ب%%اره ی م%%ن   . تخصص%%ی پ%%ياده و آم%%وزش آوهس%%تانی دي%%دم   دوره 

 مطالعات چپی را ٢٦بخش%نامه ئ%ی ص%ادر آ%رده اس%ت آه در منزل است از سال             

. ب%دن اين آه آسی مرا تبليغ آند روی عالقه ئی آه به مطالعه داشتم شروع آردم        

از  وارد س%ازمان ش%دم و ب%ا س%مت مس%ئول اعض%اء خوزس%تان ب%ه اهو           ٢٦در مه%ر    

بعد از مراجعت به  . بعد به فرانسه آمدم   .  در خوزستان بودم   ٢٨رف%تم ت%ا شهريور      

از فعاليتهای من در   . ع%نوان عض%و ه%يأت دب%يران ان%تخاب شدم تا روز دستگيری             

 .آذر می داند آه دموآراسی نوين ترجمه ی من است. سالهای اخير با خبری

ق%%بل از اي%%نكه . يردص%%حبت ه%%ای رفق%%ا در دادگ%%اه ن%%بايد م%%الك قض%%اوت ق%%رار گ%%   

 نفر به گوش مان ٦ص%دای گلو%له قل%ب م%ا را ريش، ريش آند صدای شعار دادن               

 .رسيد
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 مادر و پدر عزيز

فرش%%ته ئيس%%ت ق%%ابل . ت. و پ%%يروز را ب%%ه ج%%ای م%%ن دوس%%ت و گرام%%ی بداري%%د. ت

از وس%ائل زندگ%ی م%ن ه%ر چ%ه آ%ه او م%ايل س%ت در اختيارش              . پرس%تش و اح%ترام    

عشق تو . لوار گاباردين مرا ولی تو برايم مقام ديگری داشتیفرنج و ش  . بگذاري%د 

از م%%%دت دس%%%تگيريم ن%%%يز عش%%%ق ت%%%و از . هميش%%%ه ب%%%ه م%%%ن روح و ن%%%يرو داده اس%%%ت

من با ايمان . مهمتري%ن عوامل%ی ب%ود آه به من اجازه داد شرافت خود را حفظ آنم        

 فقط تأسفم در اين. ب%ه ح%زب و عش%ق آتش%ين ت%و و ب%دون دغدغ%ه خاط%ر م%ی ميرم                

مدت بس آوتاهی از عشق     . اس%ت آه نتوانستم بيشتر برای اجتماع مفيد واقع شوم         
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پ%س از خود سوز و گداز  . ب%زرگ ش%دن پ%يروزمان را ندي%دم     . ت%و ب%رخوردار ش%دم     

عشق ما عشق تراز نوين عشق      . عجيبی برای تو و افراد خانواده باقی می گذارم        

 .اودان خواهد بودعشق ما زنده و ج. متعلق به انسان های تراز نوين است

چهره تابناك، نجيب و ملكوتی تو . هنگام%ی آ%ه گلوله بدنم را مشبك خواهد آرد         

تو اين صفحات را آه . در نظ%رم مجس%م خواه%د ب%ود و ب%ه من روح خواهد بخشيد             

در آخري%ن روزهای زندگی نوشته ام به عنوان يادگار عشق ما در محلی محفوظ              

 .ز نو بخواننگهدار و هر چند گاه يك بار آن را ا

 .تو و پيروز عزيزمان را می پرستم و از سر تا پا غرق بوسه ميكنم

 ١٠/٨/٣٣                                           جعفر تو 

 

يقي%ن دارم مبارزه را با شدت بيشتری ادامه خواهی داد زيرا به عوامل محرآه          

نس%%بت ب%%ه  . ده ت%%وان%%تقام از قاتلي%%ن پرس%%تن . س%%ابق ع%%امل ديگ%%ری اف%%زوده م%%ی ش%%ود   

مسئوليت . اش%تباهات ديگ%ران، ب%ه وي%ژه مس%ئولين و نق%ايص آار آشتی ناپذير باش             

 .را سرسری نگير و با آن بازی نكن

به سرنوشت افرادی  . م%ا از ص%در ت%ا ذي%ل ه%م مس%ئوليت را سرسری می گرفتم                

زي%را سرنوش%ت آنه%ا بستگی    . آ%ه ب%ه س%ازمان اع%تماد آ%رده ان%د توج%ه داش%ته ب%اش           

ب%%ايد ب%%رای تحم%%ل فش%%ارهای ب%%از ه%%م  . اپذي%%ری ب%%ا سرنوش%%ت نهض%%ت داردجدائ%%ی ن

بيش%%تر در آي%%نده آم%%اده ش%%د و سيس%%تم ق%%ابل انعطاف%%ی ب%%ه وج%%ود آورده آ%%ه فاجع%%ه م%%ا   

در صورتی آه پس از مدتی مبارزه ديدی رهبران و مسؤولين باال   . تك%رار نش%ود   

ا ب%%ه ه%%يچ  روش اص%%ولی در مق%%ابل ان%%تقادات س%%الم ندارن%%د و نم%%ی خواه%%ند خ%%ود ر   

عنوان%%ی تص%%حيح آن%%ند و ب%%ا گرف%%تاری ه%%ای داخل%%ی نم%%ی توان%%ی مس%%ئوليت خ%%ود را  

آنچ%نان ک%ه هس%ت انج%ام ده%ی ب%دون ت%أمل از مس%ئوليت استعفا آن و مانند يك فرد                   
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س%%اده ب%%ه م%%بارزه ادام%%ه ب%%ده ت%%ا در ص%%ورت تك%%رار فاجع%%ه ئ%%ی نظ%%ير فاجع%%ه ی م%%ا      

 .شته ایوجدانت آرام باشد آه در بروز آن سهم مؤثری ندا

در حال%%ت اخ%%ير اگ%%ر ب%%از م%%ی بين%%ی س%%ازمان فق%%ط ملع%%به ئ%%ی در دس%%ت چ%%ند نف%%ر   

اص%الح ناپذي%ر اس%ت و دي%ر ي%ا زود ب%ه نح%و قابل تأسفی متالشی خواهد شد از آن                

اس%%تعفا ب%%ده و در ب%%يرون ب%%ه حف%%ظ خ%%ود و تبل%%يغات انف%%رادی ادام%%ه ب%%ده زي%%را ب%%رای  

از اين   م%ا می تواند برای تو      عاقب%ت آ%ار    .نهض%ت مف%يد ف%ايده بيش%تری خواه%د ب%ود           

ما گلهای سرسبد ارتش هستيم آه از بين       . نظ%ر نت%يجه ی ق%ابل توجهی داشته باشد         

. اآثر خودمان نيز مسئول هستيم  . در اث%ر الق%يدی رهبران و اشتباهات       . م%ی روي%م   

 .ولی مسئوليت القيدی ما نيز به عهده رهبران است آه ما اشتباه تربيت آرده اند

ا را آ%ه در اث%ر اغواء آزموده فرجام داده بودند صبح شنبه اعدام             نف%ر از رفق%     ٦

آ%ردند محب%ی، آالل%ی، بيات%ی، مهدي%ان، آله%ری، بهنيا، مهلت ما روز يكشنبه تمام                 

ولی احتمال دارد . م%ی ش%ود ل%ذا ص%بح يکش%نبه يا دوشنبه ما را اعدام خواهند آرد         

د و مانورهائی می دهند تا ما را مجددًا زندانی انفرادی آرده ان . زودت%ر ه%م بنمايد    

ان%تظار مرگ را آشيدن  . مقاوم%ت م%ا را در ه%م ش%كنند ت%ا زودت%ر ف%رجام بخواه%يم           

روح%يه چند نفر از ما خراب شده است ولی من به آنهاروحيه        . آ%ار مش%كلی اس%ت     

جريان شاهپور . م%ی ده%م و آنه%ا را ب%ه مقاوم%ت ت%ا آخري%ن لحظ%ه تش%جيع م%ی آنم                 

اگ%%ر دي%%دی اج%%ازه ی مالق%%ات            .  داش%%ته اس%%ت  عليرض%%ا نت%%يجه عك%%س در آ%%ار م%%ا    

 خ%%وش گذش%%ته خ%%ودم را  ده%%ند نام%%ه بفرس%%ت م%%ن ب%%ا ف%%يلم تص%%وری خاط%%رات    نم%%ی

 .سرگرم آرده ام

                                                  می بوسمت

                                                ١٠/٨/٣٣                                                صبح 

 


