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 نامه ی چهارم

١٤/٨/٣٣ 

 

در گ))))رداب ) آمي))))ته ی اجرائ))))ی. (ا.و ك) آمي))))ته ی مرآ))))زی. (م. رفق))))ای ك

آنه)ا م)نافع نهض)ت را اغلب        . اغ)راض خصوص)ی و حس)ابگری ه)ا غوط)ه ورن)د            

. زي)ر پ)ا م)ی گذازن)د و آن را تح)ت الش)عاع م)نافع ب)رای پ)يروز لباس درست آنيد                 

. هائی آه مشتری زياد دارد تاز عكس. بگذاريد. همه عكسهای مرا در اختيار ت     

 .خواهد داد تا از روی آنها چاپ آنند

من آنها را قلبًا و بدون هيچگونه . مام)ان و پاپا را صميمانه از طرف من ببوس  

زحم)ات و محب)تهای آنها تا دم آخر در   . ري)ا م)ثل م)ادر و پ)در خ)ود دوس)ت داش)تم             

نزل بلوريان م)ن در بازجوئ)ی خ)ود پ)س از آس)ب اطالع از آوپل م           . نظ)رم اس)ت   

آ)ه دس)تگير ش)ده اس)ت و ب)ا تواف)ق ت)نها مخ)تاری و محق)ق آدرس م)نزل يك رفيق                     

تو بدان گفتن آدرس منزل تخليه شده باعث . غير نظامی آه تخليه شده بود داده ام       

 .لو رفتن رفيق شد ولی در مقابل از زيان بزرگی جلوگيری آرد

 صفحه  ١٢(مه قبلی   نا. را برای حسين بفرست   . رونوشت برنامه واصله از ف    

پس از خبری آه راجع به عدم دستگيری        . در آن اي)ن ط)ور تص)حيح آن        ) رس)يد؟ 

 .....تو  می شنوم

آخري)ن مقال)ه ئ)ی آه نوشتم مربوط به خودآموزی بود آه حسين نوشته بود چند         

اگ)ر برای سبزواری پيغامی هست     . روز ديگ)ر در نش)ريه تعليمات)ی چ)اپ ميش)ود           

 .ديروز با او صحبت آردم.  بتوانم به او بدهمدر ظرف امروز بفرست شايد
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م)ی خواه)م ب)ه م)ن اطمينان بدهی آه به خاطر لحظاتی آه تو را ناراحت آرده                

ام م)را بخش)يده ای و پ)س از م)ن ن)يز در ب)اره ی اين لحظات هرگز فكر نخواهی                

احتمال دارد آه به مناسبت عزاداری دربار اعدام را يكی دو روز به تأخير . آرد

زند ش)ما تا آخرين لحظه ئی آه از مرگ ما اطمينان قطعی حاصل نكرده ايد      بي)ندا 

شنبه شب به . اگر چه اين احتمال خيلی ضعيف است    . ب)ه فعالي)ت خ)ود ادامه دهيد       

 .       هوای دادن پيراهن اينجا بيا و خبر بده آه چه شد

 ١٤/٨/٣٣                                            جمعه 

________________________________________________ 

 

 نامه ی پنجم

١٥/٨/٣٣ 

 

 ق)انون مج)ازات مقدمي)ن عل)يه امني)ت آشور،            ٢م)واد اس)تنادی ب)ه هم)ه م)ا م)اده             

 ٣١٧ هم)ان ق)انون، ماده   ٦٧ ق)انون مج)ازات عموم)ی م)اده     ٦٢قس)مت آخ)ر م)اده       

اه بدوی م)اده اخير را دادگ .  همي)ن ق)انون ب)ود   ٤١٩ق)انون دادرس)ی ارت)ش و م)اده         

 .وارد ندانست

 من استناد آردم آه فكر هيچ سوء قصدی عليه سلطنت در ٣١٧در م)ورد ماده    

م)ا ن)بوده و ب)ه ف)رض مح)ال ب)ودن زمان)ی اي)ن م)اده به ما می چسبد آه به موجب                 

 قانون مجازات عمومی سوءقصد يعنی عمليات ٣ همي)ن ق)انون و ماده       ٣١٨م)اده   

 قانون مجازات عمومی ٦٢ در مورد ماده  .مس)لحانه ب)ه زع)م آنه)ا آغاز شده باشد          

گف)تم ش)ما م)ی گوئ)يد م)ا در ص)ميمت افس)ران و اف)راد نس)بت ب)ه آشور خلل وارد                

ضمنًا اگر به فرض تبليغات اشتراآی هم آرده     . آرديم ولی دليلی در دست نداريد     
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اگر می گوئيد عليه شاه و سران ارتش تبليغ .  مقدمي)ن م)ی چس)بد   ١باش)يم ب)ه م)اده     

اگر منظور . آه حساب اشخاص را نميتوان با حساب آشور يكی دانست   آرده ايم   

ماده . مقام)ات معي)ن اس)ت م)را ب)ايد به موجب مواد قانون مطبوعات مجازت آنند           

مقدمي)ن را رد آ)ردم ب)ه اي)ن ترتيب آه رأی ديوان عالی آشور را دليل آوردم آه               

در م)))))))))))))))ورد . روي)))))))))))))))ه ح)))))))))))))))زب را اش)))))))))))))))تراآی نم)))))))))))))))ی دان)))))))))))))))د   

فتم حساب شاه را از سلطنت بايد جدا دانست و مخالفت با شاه    تبل)يغات عليه شاه گ    

. اين خالصه ی دفاع قانونی من بود .سلطنت محسوب نميشود  با ب)ه معن)ی مخالفت    

ه))يچ ن)وع مدرآ))ی در  . آخ)ر آ))اغذ و قل)م ب))رای ته)يه ی دف))اع ندادن)د     ب)ه م)ا ت))ا روز  

 چند دقيقه با در دادگ)اه ب)دوی وآ)الی مدافع تسخيری ما فقط   . اخت)يار م)ا نگذاش)تند     

در دادگ)اه تجدي)د نظ)ر فق)ط در     ). ق)بل از تش)كيل جلس)ه دادگ)اه    (م)ا ص)حبت آ)ردند    

پ))س از تعيي)ن وآ))يل مداف))ع ح))ق داري))م آ))ه در  . ه)نگام تش))كيل جلس))ه آنه))ا را ديدي))م 

مهل))ت . اي))ن اج))ازه را ندادن))د .  روز پ))رونده را مطالع))ه آن))يم ١٠ ت))ا ٥معي))ت آنه))ا 
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و آ))ًال ج))ز ي))ك ي))ا دو نف))ر ف))اقد ه))ر گون))ه     روز را ن))يز رعاي))ت نك))ردند  ٥حداق))ل 

دادگاه . اطالع)ات قض)ائی بودن)د و گاهی رسمًا يا تلويحًا عليه ما صحبت ميكردند            

آزموده گذشته . را س)ری آردند تا ما حرف واقعی خود را به گوش آسی نرسانيم     

از اي)نها از تري)بون دادگ)اه به ما اتهامات بی ناموس، المذهب، جاسوس، بيشرف               

آزم))وده رس))مًا در پاي))ان جلس))ه  . ب))ه آش))ور را داد آ))ه هم))ه را رد آ))رديم  و خائ))ن 

با وجودی . تجدي)د نط)ر ب)ا قض)ات ص)حبت آ)رد و مطال)ب را به آنها ديكته ميكرد        

آ)ه س)رتيپ آ)يهانخديو را به عنوان بازپرس تعيين آرده بودند آزموده شخصًا از             

ها را خانم مس)ئولين درج)ه ي)ك بازپرس)ی م)يكرد آ)تك م)يزد و رآ)يك تري)ن فحش                
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آرده اند تا ...... س)رهنگ م)يداد، در آن شب يك افسر بنام آشواد موی اسب و              

پ))س از ص))دور حك))م اع))دام آزم))وده افس))ران را اغ))وا م))يكرد آ))ه    . اع))تراف نم))ايد

بالفاص))له افش))ار بگ))و آ))ه ف))رجام بده))ند و م))ی خواس))ت س))رهنگ جالل))ی را آ))ه         

ي)نها ب)ايد م)نعكس ش)ود ت)ا مردم      ا. نم)ی خواس)ت بالفاص)له ف)رجام بده)د آ)تك ب)زند             

ب))ه او ت))ا آخري))ن لحظ))ه ب))ه ح))زب و عش))ق او وف))ادار ب))وده اس))ت و    . مطل))ع ش))وند

 .تربيت بچه ها را از او انتظار دارد و اميد سعادتمندی او را دارد

 ١٦راج)ع ب)ه حق)وق بازنشس)تگی از پ)درم ب)پرس و ب)ه خ)انم افشار بگو ساعت              

 و امروز به تنها چيزی آه فكر نمی روحيه ی ما خوب است   . همگی فرجام داديم  

. لذت مالقات ديروز در تمام مدت روز از نظرم محو نمی شود   . آ)نم م)رگ است    

پ))يروز مرت))بًا در نظ))رم جل))وه گ))ر  . چه))ره ملكوت))ی ت))و پيوس))ته جل))وی نظ))رم اس))ت 

فك))ر ميك))نم آ))ه عش))ق ت))و چ))ه   . ميش))ود آ))ه م))ی خ))ورد و ب))ا پاه))ايش ب))ازی ميك))ند   

ر م)ن ايج))اد آ)رده اس)ت ب)ه اح)تمال زي)اد ف))ردا       احساس)ات عجي)ب و چ)ه نيروئ)ی د    

 .صبح و به احتمال آم پس فردا صبح ما را اعدام خواهند آرد

 .در فكر تندرستی و آزادی خود باش. تو و پيروز را غرق بوسه ميكنم

                                                            ١٥/٨/٣٣ 

 

 

 به آميته ی مرآزی

١٥/٨/٣٣ 

 عزي)ز، م)ن در واپسين روز زندگی خود اين  نامه را از طرف شهيدان             حس)ين 

نخست سالمهای آتشين ما . می نويسم ) آمي)ته ی مرآ)زی    .(م.خط)اب ب)ه رفق)ای ك      

ما . ديگر آن آه بدانيد رفقا تا آخرين دم به حزب و شما وفادار ماندند          . را ب)پذيريد  
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آيم آه چرا نشد بيشتر اندوهنا. از م)رگ به جهتی اندوهناك و به جهتی خوشحاليم     

خوشحاليم از اين آه مرگ پرافتخاری نصيب مان شده  . ب)ه حال حزب مفيد باشيم     

. گف)ته ه)ای رفق)ا در دادگ)اه م)الك قض)اوت ش)ما در باره ی آنها واقع نشود                  . اس)ت 

آنه)ا نظ)ر ح)زب را دائ)ر ب)ر اي)نكه پ)س از دس)تگيری اظه)ار ت)نفر بكن)ند ب)د تعبير                         

ته ق)بل اع)دام ش)دند دارای روح)يه خوب بودند و            نف)ری آ)ه هف)      ٦به)رحال   . آ)ردند 

پ)يش از اي)ن آه صفير دلخراش گلوله هائی آه بدن آنها را مشبك ميكرد به گوش               

 .ما برسد صدای شعارهای آنها ما را تكان داد و به هيجان آورد

 

 
 شهيد نور اهللا صفا

. هيدخ)انواده ه)ای داغ)دار آنها را دلداری د        . خاط)ره ش)هيدان را گرام)ی بداري)د        

 .حتی المقدور از پريشانی خانواده آنها جلوگيری آنيد
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فاشيسم را بشناسيد و حزب را : نك)ات زي)ر را ب)ه ع)نوان وص)ايای ما تلقی آنيد       

با . ب)رای تحم)ل ض)ربات س)خت ت)ر آم)اده آن)يد و پ)يش بين)ی ه)ای الزم را بنمائ)يد               

ز و اي))ن را ا . جاسوس))ان و خيان))تكاران در درون ح))زب ب))ه ش))دت م))بارزه آن))يد      

. در ان))تخاب آادره))ا دق))ت و ب))از ه))م دق))ت آن))يد . مهمتري))ن وظ))ائف خ))ود بش))ماريد

انتقاد از پائين را . آن)ترل و ب)ه وي)ژه آنترل از پائين را توسعه دهيد و تحكيم آنيد             

ره)بری را ب)ه ه)ر نح)وی آه می دانيد تقويت     . و ب)ه آن م)يدان ده)يد      . تش)ويق آن)يد   

الش))عاع م))نافع ح))زب ق))رار  آن))يد ه))رگونه اغ))راض و م))نافع خصوص))ی را تح))ت   

. در اي))))))))))))ن م))))))))))))ورد سرمش))))))))))))ق و نمون))))))))))))ه زن))))))))))))ده باش))))))))))))يد. ده))))))))))))يد

 
از راسJJت بJJه چJJپ؛ سJJرگرد شJJهيد محمدرضJJا بهنJJيا نفJJر سJJوم؛ سJJرگرد شJJهيد   

 جعفر وکيلی در دادگاه
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گ)زارش آ)ار گذش)ته و ب)رنامه آ)ار آي)نده را ب)ه هر نحو آه مقتضی است مرتبًا                

در . نه)ا بخواه)يد آه بحث و انتقاد آنند       در اخت)يار ارگانه)ای پائي)ن بگذاري)د و از آ           

رهبری دسته جمعی را در . ب)اال ب)ردن س)طح تعل)يمات خ)ود و رفق)ا جدي)ت نمائ)يد              

يكبار ديگر تكرار می آنم فاشيسم را بيش و باز هم          . ح)زب رواج و توس)عه ده)يد       

 .بيشتر بشناسيد و حزب را برای مبارزه در شرائط فاشيستی آماده آنيد

 م)يدان خواه)يم رف)ت و ب)ا اطمي)نان آ)امل به پيروزی نهائی             م)ا ف)ردا م)ردانه ب)ه       

ش))ما ج))ان خواه))يم س))پرد از ط))رف هم))ه ش))هيدان دس))ت ت))ان را ص))ميمانه و گ))رم      

 .می فشارم و روی تان را می بوسم

 موفق باشيد

 


