
 

  شاهرخ مسکوب-کتاب مرتضي کيوان               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٠٠  
 

com.dastchin.www://http   

  

   شاهرخ مسکوب - کتاب مرتضي کيوان

    

  

  



 

  شاهرخ مسکوب-کتاب مرتضي کيوان               

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 

 

  

 سال پيش، و هنوز ۵٠ مرتضي کيوان را تيرباران کردند، يعني نزديک ١٣٣٣سحرگاه روز بيست و هفتم مهر 
و دوستانش، آنها که تا امروز مانده اند، نه خواسته اند و نه . بسياري از آشنايان او اين مرگ را از ياد نبرده اند

  چرا؟. او را در دل به گذشته بسپارندتوانسته اند که ياد و نام 

   
چرا هميشه حضور خوشايند وجود، و داغ ناخوشايند مرگش را در خود احساس کرده اند؟ چرا مرتضي کيوان 
از ياد ماها نمي رود و مرگش را نمي توان به خود هموار کرد؟ چرا محمد جعفر محجوب سي سال پس از 

او را کشتند و .  و ناحق و ناروا تيربارانش کردند، جزو دسته اولاو را گرفتند. …: (مرگ اين دوست مي گفت
و هر . سال ها گذشت هنوز دل من و وجدان ناآگاه ، ضمير نا به خود من ، هنوز اين مرگ را نپذيرفته است

چند گاه يک بار خواب مي بينم که مرتضي کيوان زنده است يا مثال ضعيف است بايد پرستاري بشود ، بايد 
  . ) هيچ وقت من در درونم نتوانستم اين را باور کنم و اين را تحمل کنم.  کنند تا حالش خوب بشودمواضبت

  : يکي ديگر از دوستانش ، احمد شاملو گفته بود

  
آشنا شدم و اين آشنايي ، همانطور که از روز اول، انگار که صد سال بود ما … با مرتضي بر حسب تصادف

  .من از او بسيار چيزها آموختم.  پيدا کردهمديگر را مي شناختيم، ادامه
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  پنجاه سال از اعدام نخستين گروه افسران حزب توده ايران گذشت

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

       

   

ف است با پنجاهمين سالگشت، تيرباران اولين گروه از افسران سازمان نظامي  مهرماه امسال، مصاد٢٧ روز 
، رژيم جنايتکار شاه در ادامه سياست سرکوب خونين #١٣٣٣ مهرماه سال ٢٧در سحرگاه . حزب توده ايران

، ١٣٣٢ مرداد ٢٨ساخته » سيا«هاي ديکتاتوري خود که در سايه کودتاي ننگين و  جهت استقرار مجدد پايه
در چنين روزي قلب . قق پذيرفته بود، به انتقام جويي از خلق و نيروهاي انقالبي و ميهن پرست دست زدتح
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اين گونه بود که . هاي دژخيمان و سرسپردگان تبهکار قرار گرفت اي هدف گلوله  انقالبي توده١٠تپنده و پرمهر 
هاي انساني  نظامي به خاطر آرمان افسر نظامي و يک غير ٩اي، متشکل از  نخستين دسته از افسران توده

خود که همانا دستيابي به آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي براي مردم و ميهن بود، دالورانه در ميدان تير 
  .جان باختند

دستگاه تبليغاتي رژيم .  مرداد مطلب زياد نوشته شده است٢٨درباره کشتار افسران توده اي پس از کودتاي 
» وابسته به اجنبي«تالش مي کرد تا اين دالوران بي باک خلق را خائنين به وطن و کودتا براي سال ها 

معرفي کند ولي با وجود تالش هاي زياد، در اين امر ناموفق ماند و خورشيد حقيقت در پس ابرهاي دروغ و 
هاي حزب تودة رژيم کودتا از نفوذ عميق انديشه . دليل اعدام افسران توده اي روشن است. تزوير پنهان نماند

حزب تودة ايران . ايران در ميان مردم و خصوصًا در صفوف افسران وطن دوست به شدت در هراس بود
فعاليت هاي . توانسته بود در مدت زمان کوتاهي تأثيري شگرف بر افسران و سربازان ارتش برجاي بگذارد

تبلور آن را در جريان قيام  پس از سقوط حکومت رضا شاه، که مي توان  گسترده حزب در صفوف ارتش،
 که شماري از ارتشيان و نيروهاي زرهي به مردم   تيرماه٣٠ و سپس واقعه ١٣٢٤افسران خراسان در سال 
 از نفوذ عميق حزب  کودتاچيان با اطالع.  نگراني هاي جدي ارتجاع را برانگيخته بود پيوستند، مشاهده کرد،

 اين نفوذ مي تواند بر سر راه نقشه هاي پليد آنان ايجاد کند، در ميان نسل جوان و ارتشيان و مشکالتي که
نفوذ حزب . مترصد بودند با سرکوب خشن حزب و سازمان افسري آن امکان مقابله با کودتا را از بين ببرند

بسياري از رفقاي توده اي نقش برجسته اي در پاشيدن . تودة ايران در دانشکده افسري زبان زد همگان بود
براي روشن شدن هراس کودتاچيان از تأثير حزب تودة ايران بر . هي در ميان دانشجويان ايفاء کردندبذر آگا

نسل جوان آن روز، چه دانشجوي افسري و چه دانشجوي عادي، کافي است به اين نقل قول منوچهر اقبال 
ه زير نفوذ توده اي ها پس از مدتي تمام مدارس از دبستان گرفته تا دانشگا«: توجه کنيم) وزير فرهنگ وقت(

کار حزب توده به جايي کشيده بود که از جيب و . قرار گرفت و توده اي ها جوانان بي تجربه را از راه بدر بردند
روزنامه اطالعات، (» ...کيف محصلين به جاي جزوه درس برنامه حزب و مطبوعات ممنوعه بيرون مي آمد

  ).١٣٢٨ ارديبهشت ماه - ٦٩١٧شماره 

 ١٢٩ نفر را محکوم به حبس ابد، ١٩٢ افسر را به اعدام، ٧١تا براي گسترداندن جو رعب و وحشت رژيم کود
ولي بانگ .  سال محکوم کرد٢ تا ١٠ سال زندان و صدها تن ديگر را به حبس هاي ١٥نفر را محکوم به 

ا به اجرا اعتراض جهاني و همبستگي نيروهاي ترقي خواه مانع از آن شد که رژيم همه احکام اعدام ر
تکرار همين سناريوي جنايتکارانه توسط سران رژيم واليت فقيه، پس از يورش به حزب تودة ايران در . بگذارد
 و سپس محاکمه و اعدام افسران دالور توده اي نشانگر ماهيت يکسان ارتجاع چه از نوع ١٣٦١سال 

  .شاهنشاهي و چه نوع واليتي آن است

ها توسط رژيم کودتا و به  اي دالور توده اي در واقع آغاز موجي از کشتار تودهتيرباران نخستين گروه افسران 
افرداي که در . مثابه استقرار دور جديدي از استبداد آن هم به شکل ديکتاتوري خشن و کامًال وابسته بود

سرهنگ : ااولين گروه به چوبه دار بسته شدند و به شهيدان راه آزادي ميهن پيوستند، عبارت بودند از رفق
، )نگار انقالبي شاعر و روزنامه(اهللا سيامک، سرهنگ محمدعلي مبشري، مهندس مرتضي کيوان  عزت

قائمي، ستوان  الدين مدني، سروان محمدعلي واعظ ستوان يکم عباس افراخته، سروان شهرباني نظام
اين سرودخوانان . فانعمت عزيزي نمين، سرگرد هوشنگ وزيريان، سرگرد نصراله عطارد و سروان نوراهللا ش

» زنده باد حزب توده ايران«آزادي با دالوري ويژه خويش لحظاتي قبل از اجراي فرمان آتش، با سر دادن شعار 
سکوت خفقاني خونين ميدان تير را شکستند و نقاب ننگين استبداد خود فروخته و ... » زنده باد ايران«و 

  .مزدور را دريدند

شاهي بسي تالش کرد که ياد و اثري از فداکاري و دالوري اين قهرمانان به ويژه  تبليغاتي رژيم ستم  دستگاه
چنين  هايي که از لحظات اعدام به جا مانده و هم هنگام تيرباران در يادها باقي نماند ولي عکس

ندي و هايي که به بيرون از زندان راه پيدا کردند، نشان از پايب ها و يادنوشته هاي کوتاه، خاطره نامه وصيت
رفيق سرهنگ سيامک يک روز پيش از اعدام، . فتند، دارد ر ايمان اين رفقا به ميهن، حزب خود و راهي که مي

آدم «: هاي خود براي وداع داشتند، براي دلداري به بستگان خود گفت در مالقاتي که افسران با خانواده
يي مشت حود را گره کرد و با صداي رسا و زمان جدا"" » وقتي قرار است بميرد، چرا خوب و باشکوه نميرد؟

پيش از اين رفيق سيامک در بيدادگاه نظامي شاه » .ما رفتيم، شما زنده باشيد و خوب زندگي کنيد«: گفت
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با » اتهام جاسوسي « خطاب به نظاميان درباري و وابسته که بر مسند قضاوت نشسته بودند، در ارتباط با
گوييد آقاي دادستان، من  اين را شما درست مي«: نوان کرده بودزباني طنز آلو و به استهزا چنين ع

بله، درست . دادم داري را به يک مامور بيگانه مي زيرا من هر روز صبح گزارش کار اداره سررشته. خيانتکارم
اما برخالف تصور شما اين مامور روس نبود، او يک مستشار و جاسوس آمريکايي بود که من به دستور . است
  ».ان شما مجبور بودم هر روز گزارش کارها را به او بدهمارباب

صدا با آنان با  اي قوي و عزمي راسخ داشت و در کنار ياران خود در لحظه اعدام هم سرهنگ سيامک روحيه
هاي آتش دشمن سپرد و برگي از تاريخ خونين حزب ما را رقم  تن به گلوله» زنده باد حزب توده ايران«شعار 

  .زد

من جز سعادت و خوشبختي «: نويسد اش چنين مي ري در آستان مرگ به همسر و يار زندگيرفيق مبش
اين مرگ، مرگ . شوم ملت عزيز ايران هيچ سودا و آرزويي در سر نداشتم و در اين راه کشته مي

  »...است شرافتمندانه 

با سري افراشته تمام مرتضي کيوان شاعر و انقالبي بزرگ، تنها غيرنظامي گروه محکوم به اعدام بود و 
يک زنداني سياسي که او را در زندان ديده بود، چنين . مراحل شکنجه در زندان را قهرمانانه طي کرده بود

رفيق مرتضي ... ها را تحمل کرد وار همه شکنجه او در زندان مثل سنگ خارا ايستاد و حالج: کند نقل مي
وي در آستانه اعدام خود و يارانش . م سياسي قوي بودنگاري برجسته، انديشمند و داراي ش کيوان روزنامه

اين اليحه . اليحه نفت بايد به تصويب برسد. در بيرون خبرهايي هست«: بندانش چنين گفته بود به هم
زندگي ما در برابر آزادي و استقالل . الوقوع خود متاسف نيستم من هيچ از مرگ قريب. هايي دارد قرباني

  »...ي نداردميهن عزيز ما هيچ ارزش

داشتني، در وصيتنامه خود شب پيش از اعدام به خانواده اش  رفيق عباس افراخته، اين افسر فروتن و دوست
الدين مدني  همرزم او نظام. ها يعني ادامه راه پدر را بياموزند کند که به فرزندان او راه واقعي توده توصيه مي
هاي عزيزم پس از اين که بزرگ شدند بدانند  م، بچهدوست دار«: نويسد اي به همسرش چنين مي در نامه

طور که ناظر بودي از طرف من به احدي اجحاف  همان. که پدرشان شرافتمند بود و شرافتمندانه از دنيا رفت
  »...نشد و همه مرا دوست داشتند

مرا به جرم حقيقت و پاکدامني و «: هايش چنين نوشته است قائمي در يکي از آخرين نامه و رفيق واعظ 
حتي در آخرين مرحله زندگي هم مرا . شوم من در راه حق و حقيقت شهيد مي... رسانند بيگناه به قتل مي

چنين .  را تهي دست نمودپاکدامني و صداقت و خدمت بود که شما. از ديدار تو و نورچشمانم محروم کردند
 بسيار قوي  رفيق سرگرد دکتر هوشنگ وزيريان با روحيه» ...است پاداش هيئت حاکمه به درستي و راستي
خواهم در  مي! چشمانم را نبنديد«: داد و چنين درخواست کرد حتي در لحظه اعدام به جوخه آتش فرمان مي

  »!هاي شما را ببينم دم مرگ لرزش دست

دانيم  اي است، زيرا مي گرد به شهادت رساندن اولين گروه از افسران توده ن از پنجاهمين سالجا سخ در اين
 و براي   دست نشانده شاه ، خشمگين از مبارزه مردم در جريان جنبش ملي شدن صنعت نفتکه رژيم

چنين براي خاموش انتقامجوئي از خلق که مدتي پيش او و نزديکانش را زبونانه وادار به فرار کرده بود ، و هم
 در فاصله اي کمتر از يک سال پس از کودتاي  کردن هرگونه صداي مخالفي به موجي از کشتار دست زد و

به هاي اعدام .خائنانه و سرکوب جنبش ، بسياري از افسران ميهن پرست و مبارز عضو حزب توده را به چ
 سه دسته ديگر از  مهرماه ، به باصله کوتاهي ٢٧بدين ترتيب عالوه بر اعدام ده تن در گروه اول در . سپرد 

  .  مرداد و حاميان آن شدند ٢٨افسران توده اي قرباني کودتاي 

اسامي اين سرداران راه آزادي .  تيرباران شدند١٣٣٣ آبان ٨گروه دوم افسران حزب توده ايران در سحرگاه روز 
ي، سروان حسين کاللي، سروان منصور رفقا سرگرد محمدرضا بهنيا، سروان مصطفي بيات: عبارت است از

  .حسين محبي و سروان احمد مهديان کلهر، سرگرد غالم
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در اين دسته . اي به گلوله بسته شد ، پيکرهاي گروه سوم از قهرمانان توده١٣٣٣ آبان ١٧  دو هفته بعد در
ر افشار رفقا سرگرد جعفر وکيلي، سرهنگ کاظم جمشيدي، سرهنگ امي: اين افراد به شهادت رسيدند

  .بکشلو، سرهنگ محمد جاللي و محمدباقر واله

اسامي . اي با سرود آزادي بر لب، به خون غلتيدند ، گروه چهارم از افسران توده١٣٣٤ مرداد ٢٦و باالخره در 
رفقاي شهيد سرگرد رحيم بهزاد، سرگرد ارسطو : اين سرداران آزمان هاي واالي انساني چنين است

زاده، ستوان حسين مرزوان، ستوان منوچهر مختاري و ستوان اسداله  ل محققسروشيان، سروان اسماعي
  .نصيري

.  مبارز انقالبي به شهادت رسيدند٢٧و اين چنين در جريان اعدام چهار گروه از افسران پيکارگر، در مجموع 
ري از زندانيان البته بايد بر اين نکته انگشت گذاشت که رژيم کودتا و اربابان آن خواهان اعدام شمار بيشت

ها در ايران و جهان در دفاع از  ولي امواج اعتراضات و مخالفت. ويژه افسران نظامي بودند سياسي و به
در غير اين . نشانده پهلوي شد محکومين و زندانيان سياسي باعث رسوايي و عقب نشيني رژيم دست

اگري و همبستگي افکار آري افش. شدند هاي اعدام سپرده مي هاي بيشتري به جوخه صورت گروه
گرانه حکومت مزدور و خود فروخته، مانع اعدام ديگر نظاميان و  المللي در محکوم ساختن اقدامات سرکوب بين

  .انقالبيون دربند شد

کار، در زير شکنجه به شهادت  هاي دربند رژيم جنايت اي عالوه بر اعدام گروهي افسران، شمار ديگري از توده 
عضو (ستوان دکتر حسن منزوي، ابوالفضل فرهي : توان به رفقاي شهيد ن ازجمله مياز آن ميا. رسيدند

، ابراهيم کياني، حسن حريري، خورن قاراخانيان و ديگران اشاره کرد، که اکنون )مشاور کميته مرکزي حزب
  .گذرد پنجاه سال از شهادت آنان نيز مي

اي نتيجه مستقيم سياست  اين افسران قهرمان تودههدف از تعقيب، پيگرد نيروهاي مبارز و درنهايت اعدام  
در اين ميان مساله سرکوب، حذف و نابودي کامل حزب توده ايران . ضد ملي و خائنانه کودتاگران بوده است

اکنون با انتشار اسناد . آمد اش به شمار مي هاي اصلي رژيم شاه و اربابان خارجي به عنوان يکي از هدف
هاي مختلف از جمله اسنادي که توسط دواير مختلف آمريکا و انگليس  ها و دولت نگوناگون از جانب سازما

ديگر جاي ترديد نيست که . اند، و طي ساليان دراز جزو اسناد محرمانه و کامًال سري بودند منتشر شده
موضوع نابودي و سرکوب کامل حزب توده ايران حتي به قيمت ريختن خون هزاران نفر در دستور کار 

و درست به همين خاطر بايد مساله اعدام گروه هاي متعدد . ها بوده است تاچيان و مشاوران امنيتي آنکود
در اين باره اسناد . اي را آن هم پس از پيروزي کودتا و قلع و قمع مطبوعات و مخالفين دانست از افسران توده

جا به  ز ميان انبوهي از مدارک در اينا. هاي عناصر اصلي و طراحان کودتا به اندازه کافي گويا است و گفته
  . شود چند مورد اشاره مي

بر من مسلم شده بود که «: نويسد آنتوني ايدن، از طراحان اصلي کودتا در کتاب خاطرات خود چنين مي
تر و  در ايران قوي] بخوان حزب توده ايران[مصدق هر قدر بيشتر بر اريکه قدرت باقي بماند، حزب کمونيست 

انتشار » ...کرد که به مصدق امان ندهيم و او را آسوده نگذاريم منافع ما ايجاب مي. ر خواهد شدنيرومندت
اش به  فرستاده ويژه انگليس به تهران به وزارت خارجه کشور مطبوع» شپرد. سر اف«اي از  گزارش محرمانه

ارج گشته، به اندازه کافي خ» بندي محرمانه طبقه «  که پس از گذشت چند دهه از رده١٩٥٢ ژانويه ٢٦تاريخ 
اشتباه بزرگي است اگر فکر کنيم مصدق ... «: نويسد وي ضمن گزارش بلندي از جمله مي. افشاگر است

. تري در تهديد نفوذ حزب توده برخواهد داشت و يا اصوًال دست به سرکوب حزب توده خواهد زد هاي جدي گام
 خواهد داد و بر نفوذ خود در مراکز صنعتي و سياسي ما بايد تصور کنيم حزب توده به فعاليت خود ادامه

براي نجات ايران از خطر کمونيسم، تنها راه انجام يک کودتاي ضد کمونيستي است که ... دولتي خواهد افزود
 - ١: در پي آن يک رژيم قوي و قادر به سرکوب کردن روي کار آيد و حاضر باشد فورًا اقدامات زير را انجام دهد

  »...هاي فوري در بهبود وضع مردم  برداشتن قدم٣- انجام اصالحات اداري -٢توده سرکوب حزب 

نگاه داشتن  در طول پنجاه سال گذشته، در رثاي افسران شهيد و ديگر سرداران جان باخته و براي زنده
ها،   رمانهاي اعدام بسته شدند،  مرداد ناجوانمردانه به چوبه٢٨هايي که بعد از کودتاي  خاطره عزيز همه آن

اين همه گوياي عهد و پيمان و خود . ها و آثار هنري فراواني ساخته و پرداخته شده است شعرها، آهنگ
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هاي  ياد و خاطره غرورانگيز اين جان. هاي بعدي بوده است هايي از آموزش انقالبي و پرورش نسل گوشه
اي بهتر  براي مبارزه در راه ساختن جامعهآموزي  شريف و پيکار جانانه و خستگي ناپذير آنان همواره مايه درس

هاي  هاي شيفته و فداکاري اين جان. هاي تابناک را بايد پاس داشت ها و سرنوشت  اين نام .و عادالنه است
  . واالي آنان در کارزار آزادي و عدالت اجتماعي همواره نيرو بخشيده و نيرو مي بخشد

نشاندگان و  دست. دان تاريخ سپرده شد  خلق به زباله به دست تواناي رژيم وابسته و ضد مردمي شاه
ها و تيمسار  ها، سرهنگ زيبايي چون ارتشبد زاهدي آمرين اصلي به ويژه نظاميان کودتاچي و خائني هم

اي را  که عامل مستقيم کودتاي تبهکارانه بودند، و همان کساني که حکم اعدام افسران توده... بختيارها و
ولي خاطره و . اند ها مورد لعن تاريخ قرار گرفته  نيز اينک به دست فراموشي و يا در کتابصادر و اجرا کردند،

ياد گران قدر افسران ميهن پرست و انقالبي که هدفي جز خدمت به مردم و ميهن خود نداشتند و به همين 
 مبارزه مردم ميهن ما  پرچم ها درخشد، و ايمان آن  ها مي اي در خاطره چون شعله  هم دليل نيز جان باختند،

  .است

و اين درواقع، تجلي همان حقيقتي است که شاعر شهيد مرتضي کيوان آن را در شعري سروده بود و خود 
هاي  اي که در زندان به دستش آمده، بر ديوار زندان، روي ليوان مسي و ته بشقاب آن را با ناخن و هر وسيله
  :فلزي زندان حک کرده بود

  ه چند روزي بيش نيستدرد و رنج تازيان«

  »اي رازدار خلق اگر باشي هميشه زنده

ولي مبارزه و پيکار . گذرد هاي اين قهرمانان آماج پوالد گشت، پنجاه سال مي از آن سحرگاه خونين که قلب
 و مستقل همچنان از جانب رهروان و ادامه دهندگان راه آنان ادامه  آنان براي دستيابي به ايراني آباد و آزاد

ما .  پرچم آنان را به دوش کشيدند ها ها، آذرفرها، عطاريان ها، کبيري و دليران و سرداراني مانند، افضلي. رددا
بيني تاريخي بر اين باوريم که دور نيست آن روز، که در سايه فدارکاري مردم ميهن ما با  ها با خوش اي توده

  .اد مردان راه نجات ميهن ياد خواهد شدگونه که شايسته است از اين ر طرد ارتجاع و ديکتاتوري آن
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