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   )2012 /  3 / 28  ("                   ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال  به پورتال   

  

    

   

  ـدان  خـاطـرات زنـ

  

  )1( بخش اول  

   )2007 -12 -23(   

  

    :درآمدي برموضوع و تذكر نكاتي چند  - 1

در برابر تجاوز آرام نه نشسته ] هيچگاهي[خلق شريف و آزاديخواه افغانستان در درازناي تاريخ  پر افتخارش 
و بي پرواي رحم  بي هايت  و ارتش  ن" ناتو "اكنون هم خيزشهاي خود انگيخته اي در برابر اشغالگران . اند 

 زندان ها به خصوص زندان   توسعه شتابزدهشاهد اين مدعا .  به نظر مي رسد كشورامپرياليزم امريكا در

 آنرا  "4بالك "ميليون دالرامريكايي ) 11(يازده )  هزينه(كه يك باربا مصرف [ پلچرخي توسط امپرياليزم امريكا 

، بخشي جديدي در  ميليون دالر ) 17( گر با مصرف هفده يو بار د. مطابق معيار هاي مدرن بازسازي نمود 
مجهز . . . داخل چهار ديواري اين زندان وسيع الساحه اِعمار كرده ، كه با مدرنترين آالت و ادوات حفاظتي و 

ي  نشان  ازدياد زندانيان سياسي در زندان بزرگ پلچرخي  را به روشناين امر.   دارد   سلول300بوده و بيش از 
؛ همچنان اعتصابات و واكنشهاي زندانيان در برابر زندانبانان  وطن فروش تا سر حد اشغال زندان و ] ميدهد 

 از اين   زيادي امريكا با خريد شمارCIAبرخورد باجالدان و دژخيمان نيرو هاي ائتالف شمال ، كه ساز مان 
  وتام تمام زندان ها به خصوص زندان مخوف پلچرخي  جاسوسان  و قاتلين حرفه يي ، آنان را  اختيار دار عام

  .      ساخته است ؛ مي باشد 
 آنست ، مي توان گفت در ارتقاء  سطح ةاين نوشته كه محصول كاوشها ، چشمديد ها ، و تجربيات  نگارند

مريكا و شركاء آگاهي  وطن پرستان  و رزمندگاني كه با قلم و قدم  بر ضد اشغال  كشور شان توسط امپرياليزم ا
 چون دوران - مي رزمند و از شيوه ها ، شگرد ها ، ترفند ها و ميتود هاي خادي هايي كه اكنون هم بر زندان ها 

 و به خاطر كسب  امتيازات  نظامي ، سياسي و ، مسلط اند -اشغال كشور توسط ارتش خون آشام روس 
 واز هيچگونه ، امريكايي ها به راه انداخته اند اقتصادي براي  امپرياليزم روس ، خوش رقصي هايي در برابر

افغان به مفهوم تمامي باشندگان اين سر زمين  دلير زنان و دلير مرداني ( شقاوت و پستي بر ضد زندانيان افغان 
     .مكي باشد ، موجب افتخار اين قلم خواهد بوددريغ نمي ورزند ؛ اگر ُك) كه تشنه صلح و آزادي مي باشند 

ي از طريق رسانه هاي افغاني و رسانه هايي كه در خدمت نظام هاي دست  زياد  مطالب، ماه در همين 
 و امثال شان در باره زندان ها ، BBC و راديوي "نيويارك تايمز"نشانده و امپرياليزم قرار دارند ، مانند نشريه 

   )3(    قسمت -   بخش اول   
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مظلومان بي د فاع  ؛ حتا مردان و   اين، مخصوصاً زندان معروف و مخوف پلچرخي كابل و تجاوز به زندانيان زن 
 جناياتي كه هم اكنون دولت دست نشانده و شركاي [آوردن اينهمه مطالب . پسران داد سخن سر داده اند 

ش  او سايرهمپالكي هاي جنايتكار و وطن فروش، سيافي شوراي نظاري ، دوستمي ، خلقي ، پرچمي ، وحدتي 
 به روي  صفحات اخبار ]ياليزم امريكا در زندان ها مرتكب مي شوند به خاطر تحكيم پايه هاي لرزان سلطه امپر

 ، عامدانه هم مي باشد ، تا از يك جهت رعايت امر BBCو جرايد  و پخش آن از طريق راديو ها ، مخصوصا 
گر طيف مشخص  رسانه هاي امپرياليستي از يو از جانبي دكنند دموكراسي رسانه يي را در ارائه اخبار تمثيل 

 ، تا از بار  نمايندضع منافع سياسي شان در مورد زندان پلچرخي و تجاوز به زنان و مردان  مطالبي را مطرح مو
بسيار بسيار سنگين كشتار هاي دسته جمعي مردم مظلوم و بي دفاع ما توسط عساكرنهايت بي رحم امريكايي و 

افزون شانرا اندك و ناشي از جاسوسي غلط شماركشتار هاي روز ، شركايشان كاسته باشند و آنرا كمرنگ ساخته 
ستا در همين را. شوراي نظاري ها ، دوستمي ها ، وحدتي ها ، و ساير بوكشان قالده به گردن شان جلوه دهند 

]  MI6[  كه سازمان اطالعات انگليس -  BBCي ي امپرياليستي از جمله راديوكارمندان و نطاقان  رسانه ها

ظاهر (   ساخته و يكي از اين مزدوران " اختياردارش"از سالها پيش طورمعروف وطن فروشان خلق و پرچم را 

  به اين كهنه كاران صالحيت هاي كم -  فرستاده است " ملل متحد "را به سمت نماينده افغانستان به ) طنين
 از موضع منافع اينان نيز. و بيش ، درانتخاب  اخبارمربوط به افغانستان ؛ حتا تفصيل و تلخيص آن را داده است 

 مسؤولينخود و بادار روسي شان در افغانستان ، مذبوحانه  تالش مي ورزند ، تا  اخبار زندان ها ، شكل برخورد  
امريكايي و مزدوران شان نسبت به زندانيان را در افغانستان همواره در مركز  اخبار قرار دهند ، تا جنايات خود  

كه ؛ حتا خون و زندان و شكنجه وتجاوز و  ي ا از حافظه جمعي مردمو باداران روسي شانرا در افغانستان
خود را  درخواب نيز مي بينند ، بزدايند و ... پوليگون و اعدام و كشتار و آوارگي و طفل فروشي و انهدام خانه و 

م  كشانيدن خود منحرف نموده به جانب جنايات امپرياليز"محكمه"از به  - هرچند موقت  -توجه مردم را 
  .آمريكا در افغانستان سمت و سو بدهند 

و شايد هم در امريكاي ( ير شده  تا اين نكته وضاحت يابد كه در كانادا زاين قلم روي ملحوظاتي ناگ
 7كه به تاريخ (  بعد از تجاوز ارتش اشغالگران امريكا  به افغانستان روز24نخستين كسي بود  كه )  شمالي
نگرشي مختصر به سياست  "جاوز ابر قدرت را طي نوشته اي تحت عنوان ؛ ت)  صورت گرفت 2001اكتوبر 

 ( " شهروند"، به شدت تقبيح كرده ، آن را غرض چاپ به نشريه  قاره اي  "امپرياليزم امريكا در قبال افغانستان
ند فرستاد كه در سايت آن مالحظه شده مي توا ) 2001 نومبر 2 مطابق 1380 آبان سال 11 جمعه 630شماره 

    :  چنين آمده "شهروند"در پايان مقال چاپ شده در . 
جهادي و طالبي اش به قصابي مردم و نابودي كليه ارزشهاي هاي امريكا كه ديروز از طريق داره « 

مادي و فرهنگي افغانستان دست يازيد ، امروز با تبختر، فاتحانه ادعا ميكند كه بعد از گرفتاري بن 
 لويه جرگه "شرايط را مساعد خواهد كرد ، تا   ) " ميانه رو"نه ( لبان افراطي الدن و به زير كشيدن طا

 باز "و .  اعاده گردد " صلح و آرامش "  به ميان آيد، " دولتي  مطابق خواست  مردم "  داير شود و "
ش  صلح وآرام"، "دولت منتخب مردم "، " انتخابات آزاد "!  بياغازد "سازي افغانستان توسط متحدين

هـم زيـر برچــه و سر نيزه  مهاجم خشمنده و  انتقام جو ، به معجـزه اي شبيه است كه براي  ، آن"
 ولو در - هرگونه تفسير به اصطالح فلسفي ... نخستين بار در تاريخ امپرياليزم به وقوع خواهد پيوست 
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طالبان وحشي و "وب يد تجاوز  و جنگ امريكا براي سر كأي در ت-قالب كلمات و جمالت زيباي ادبي 
 ذريعه تجاوزگر، سرابي است  " باز سازي افغانستان " و " دولت منتخب مردم" ،"فاقد فرهنگ انساني

تجاوز را با . بس فريبنده كه در تموج آن موضع ايدئولوژيك و سياسي مفسر را ميتوان مشاهده نمود
  ]ست و عليه آن بايد به پا خا  [ »...نفرت و انزجار بايد محكوم كرد

در رابطه با  ) "گريآزموني از نو و يا رسالتي د "(  نوشته تحليلي يي طي جزوه اي به نام ،در پي آن  
  . منتشر شد )موسوي (  " عشرت "  رفيقتجاوزامپرياليزم امريكا به كشور ، از

دان پلچرخي  زن بارةمطالبي را در)   من نوعي منِ متواضع و شكسته قلم مي باشد - مراد از كلمه من ( من 
و آنچه كه در آن دوزخ سوسيال امپرياليزم روس در افغانستان مي گذشت ، از تاريخي كه از زندان رها شدم ، در 
متن مضامين  و جزوه هاي منتشر شده ام گنجانيده ، با نام اصلي و يا با نام هاي مستعار در جرايد و بعد ها 

كه در )  "ليان. پ "(  با نام مستعار"فرار از آغوش خرس "به طور مثال . درسايت ها به دست نشر سپرده ام 
در ) 2007نومبر( ، در  نشر شده"م زنپيا" سال  پيش درمجله 14 يعني ،1372 سال 37 و35،36شماره هاي 

 با نام "  در درون خورجين جمعيت درماندهKGBدست  " و مقاله  نيز منعكس گرديد"افغان ـ جرمن "سايت
 ةهكذا نوشت . "مجاهد ولس " درنشرية 1993 جون- 1372 مورخ سرطان191ر شماره د) "برزين "(مستعار

 نومبر 18 مورخ "نبي. ب " با اسم مستعار" دوستم بر ساطور خونچكان هرمتجاوز در افغانستان بوسه مي زند"
آقاي داكتر  " آقاي ة، و يا مقال...  و" دعوت "، "كيوان  " ، "مردم"  ماهنامه ،"افغان رساله"ة  مندرج2002

در ) 1374سرطان (سال قبل 12كه ) "فريد افسان "( با نام مستعار "  در مزبله تحريف و تطهيرروستارتره كي
) "آذرويه "( با نام مستعار "مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارك" ، ويا مقاله "پيام زن" 40شماره 

"  و  " جرمن-پورتال افغان"نوشته اخير بر روي . ( نشر شده استة مذكور مجل1998 سال 50كه در شماره 

بيائيد جمعيت ، شوراي نظار و مسعود را بهتر بشناسيم  "همينطور نگاشتة ؛ )  نيز برقرارگرديده  "پيام آزادی

الي ) 2002جون  (29 از شماره "افغان رساله "بار نخست در نشرية  "بريالي دربابايي"  كه با نام مستعار"
 و در اين اواخر در  "پيام آزادی"  ، "بابا" ، "افغان جرمن"نشر شده و در سايت هاي ) 2003ون ج (47شماره 
پايگاه نظامي امپرياليزم امريكا در جهان و " ةمقال نيز منتشر شده ، و" آزاد افغانستان– افغانستان آزاد "پورتال

)  با نام اصلي  ("  كتاب جدال با خاموشيتأملي بر  "و نوشتار ) با نام اصلي  ( "رئيس دولت افغانستان كرزي
 آزاد –افغانستان آزاد " درپورتال ..." پايگاه مقاله و ... و"  جرمن–افغان  "سايت كه هر دو  نوشته در 

 ؛ "مجاهد ولس"گر كه سالهاي پيش در نشريه ي  منعكس شده است ، و برخي از مقاالت  دنيز" افغانستان
 "پيام فدايي "  ونشريه " بــابــا "؛ " پيام آزادي " ؛ همينطور در سايت هاي ... و  "  شهروند"هفته نامه 

 ساير نوشتار هايش كه با نام هاي  ياد آورينگارنده از. ارگان چريك هاي فدايي خلق ايران نشر شده است 
  .د اين فشرده خود داري مي نماي؛ در  پرداخته استقسماً مستعار بوده و در آنها به موضوع زندان 

 غرض ازتذكار باال اين بود تا عده اي از خوانندگان گرامي؛ از جمله  رفقا ، دوستان و آشناياني كه در داخل  
 ازنشراتي كه در باال از آن نام گرفته شد - بنا بر مشكالتي-  ما اقامت دارند و معلوم مي شود ةكشور اشغال شد

ايل زندان و  قضاياي كشور نپرداخته ؛ بلكه از سال ها پيش بي خبر اند ؛  به اطالع شان برسد كه من تازه به مس
ما توسط خلقي و پرچمي وخادي و   ةبه مسئو ليت خويش در قبال آنچه بر مردم در خون و آتش فرو برده شد

 ة، آگاه بوده ؛ مردمي اسارت كشيدروا داشته شده  امپرياليزم روس،  همينطور اخوان جهادي و طالبي سوسيال
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 وافشاي اسماي اين فرومايگان شرف ينمستنطقة  جريان پيگرد و تعقيب و زندان و تحقيق و شكنجخود را در
گر كه طرح آن يو بسا مسايل مهم  د، باخته و همينطور كار كرد هاي شبكه هاي خاد در زندان و بيرون از آن 

 . را ضروري ميدانستم ؛ قرار داده  ام 

تعمار و امپرياليزم در هر سرزميني كه  آرزوي  در بند كشيدنش را از اين نكته  را بايد به خاطر آورد كه اس
، نهاد ها و ...  و" كمك هاي بدون قيد و شرط "طريق تجاوز مستقيم  داشته باشد، با شگرد هاي مختلف 

.    زير نام هاي مختلف اعمار مي نمايد -  روي اهداف خاصي استعماري - تأسيساتي را براي كشور مورد نظرش 
  : اين امر دو هدف عمده در مركز ديدش قرار مي داشته باشد از

 به نهاد ها و "ساختار بنيادي"ذب شماري عناصر بومي آن سر زمين از طريق همين پروژه هاي ج جلب و - 1
  ؛  شبكه هاي  اطالعاتي و استخباراتي خودش

اوز مستقيم اش قرار گيرند ؛ مثالً  در خدمت تج"ساختار بنيادي " خواهان اين مي باشد تا بعداً پروژه هاي -2
، سيلو ها ، شبكه هاي آبياري ، راه سازي ، تونل ... روس ها  فابريكه هاي جنگلك و گلبهار و ، در كشور ما 

 ، ميدان ها ي هوائي ، پايگاههاي نظامي، پلي تخنيك ، شفاخانه  ها  - چون راه استراتيژيك سالنگ ها - كشي 
 ارتش شوروي چگونه استفاده   ،ديده شد كه در هنگام تجاوز. ا  را اعمار نمودند چهار صد بستر و امثال آنه

 به پايگاههاي نظامي خود در كابل - روزانه  - استراتيژيك از شاهراه  سالنگ نمودند ، و مواد پخته شده  سيلو را 
شفاخانه چهار صد بستر انتقال دادند ؛ زخمي هاي در حال مرگ خود را در)  به زندان ها بعداً( و اطراف آن 

و دشمنان  )  ...را نيز در خدمت خود داشتند ها جنرال  داكتر سهيال مزدوران بي عفتي چون (تداوي  كردند 
  . شانرا  در زندان بزرگ و وسيع الساحه پلچرخي حبس نمودند ةگرفتار شد

گرفته بودند و ميدانستد كه خواه افغانستان را هم در نظر  هاي نظامي آنان قيام مردم آزادي استراتيژيست
  "دهمزنگ" و كوچكد كرد كه در آن صورت  زندان كهنهچند صد نفري در برابر تجاوزشان قيام نخواهن

 ي بسيار بسيار شديدي هم وجود داشته باشد كه متكي به آن "ء قانون جزا". گنجايش آنان را داشته باشد 
   .بتوانند قيام كنندگان را حبس و اعدام  نمايند 

 اعمار زندان بزرگ پلچرخي از امداد  كشورهـند صورت گرفت كه پيوند تنگاتنگي با شوروي داشت و ةپروژ
با زد و . ، اتحاد شوروي بود ...  در تمامي ساحات اقتصادي و نظامي و -  در آن وقت -الگوي پيشرفت آن كشور

نقشه آن توسط  . فغانستان تدارك ديدند بند هاي پشت پرده ، شوروي و هند ، اين زندان بسياربزرگ را براي  ا
 جزاي همينطور قانون. آنرا شاهد بوديم اعمار . دسين روسي  ظاهراً بنام مهندس   هندي رقم زده شد نمه

در يك بند آن چنين آمده .  ساخته شد 1355 ماده در ميزان 523داوود خان  كه به طور دقيق و مفصل طي 
 (  مستنطق روزي يك زنداني از [ "...  سال حبس رادر بر دارد 20 الي 15 توهين به رئيس جمهور از "بود 

 شما كه خود ادعاي دموكراسي داريد و دولت داوود را به نام دولت ديكتاتور سرنگون ":   پرسيد )قيوم صافي
گفتن جالد كم سواد كه گپي منطقي براي . كرديد چرا از قانون وي براي قيد و اعدام ما استفاده مي نمائيد 

نقل به قول ! (  ؟" چه كنيم ازهمين قانون موجود استفاده مي كنيم تا قانون ما ساخته شود " فرمود ،نداشت 
گپ از جالد بزرگ شان  نجيب بود كه آنان نشخوار مي .  مسلماً اين گپ از جالد كوچك نبود  .)مستقيم 

  . ]كردند
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 پرچم و جالدان خادي  سخت در تالشند تا اكنون مي پردازم به اين مسئله  كه ميهن فروشان خلق و
و  جناياتي كه هم اكنون امپرياليزم امريكا و ناتو در كشور ما با بي حيايي رياي  جنايات شانرا در مقايسه باد

 " بارگه هايي از خون بي رنگ ، نشان داده  آن را ناشي از ، باريك يگكه چجوي مرتكب ميشوند ، ديده درآئي
 اشراري كه به تحريك  امپرياليزم امريكا و اخوان بين المللي سالح به دست  در برابر  انقالب تقابل غير قانوني 

اين جانيان   .  شان براي مردم گرديدند ؛ تبليغ بنمايند"خدمات اجتماعي"شان قرار گرفته ، جنگيدند  و  مانع  
 شانرا درجايگاهي كه مردم ةم شانرا به اين امر  معطوف داشته اند كه خود  و حزب  وابستوطن فروش هم و غ

تالش دارند جنگ  مقاومت و . تثبيت شان كرده و قانونمندي  شانرا هم از  مردم خود گرفته اند ؛ نشان بدهند 
  متجاوز  بيرون آوردند  كه آزادي  وطن شانرا ازميان كام و دندان  دشمن  رابرخاستگان دلير و سر به كف

به " خاين "  و " اشرار "درجايگاه غير قانوني بنشانند ودر گام نخست  آماج مالمت  ودر گامهاي بعدي به مثابه 
  .محكوميت شان بپردازند  و اذهان تاريخ را مغشوش  ساخته خودشان را محق  وانمود سازند 

  

      : سخني چند در مورد بخش اول- 2

  

 شمه اي از جنايات سوسيال امپرياليزم "( نقدر ، بخش اول خاطرات هشت سال زندان يا خوانندگان گرا
اختصاص يافته به نگاشته اي  كه آنرا در زير مورد مطالعه قرار خواهيد  ) "شوروي در زندان مخوف پلچرخي 

 ،  ودر سال  بوددهبا  خامه ناتوان اينجانب در كشور هند رقم زده  ش ) 1990( سال پيش 18  ،اين بخش. داد 
  . در تورنتو نشر شده است ... اي در ماهنامه 1996

متن ذيل از سببي به مثابه  آغاز بخش انتخاب گرديده ،  تا خوش خدمتي آناني كه با قلم و زبان و قدم 
با پس بدون پيوند ( منحوس شان همواره تقال مي كنند  تا ذهنيت عوام الناس را  به تجاوز امريكا  برافغانستان 

ما از ياد ببرند كه در سي سال ة متمركز سازند ، تا مردم  خونين پيكر و در آتش كباب شد) منظر تاريخي آن 
يه هاي مادي در وطن شان چه كرده اند ؛ علت اصلي انهدام تمامي پاها  و خادي  ها پرچمي،  هاگذشته خلقي

 كه درايران و -   راگردان و آواره ساخته شدهمليون ها  سرو فرهنگي جامعه يي صد ها هزار كشته داده ؛ و 
 از ياد ببرند ؛ - پاكستان و هندوستان وساير كشور ها در شرايط غير انساني به حيات شان ادامه مي دهند 

جاسوسي اينان را  براي كشور هايي كه رژيم هايشان  دشمن محيل افغانستان بوده  همواره در پي فرصت 
شانرا  به   ة اي از خاك  سوخته  و مليون ها زخم برداشته و شقه شقه شد مي گردند تا گوشه"چشم درد"
  ملحق بسازند ، فراموش نمايند ؛ از ياد ببرند كه شوراي نظار ساخت روس به سرباندي پرچمي "خاك خود"

  گالب ة دوستم و دار"لم جمگ"  ة آن يعني قانوني و خاد روسي به سر باندي فهيم خادي و  دارةخادي شد
 تا چه حد جنايات و فاجعه هاي انساني را در افغانستان  به وجود FSB  اين جاسوسان شناخته شده  - وي ز

  - محقق و خليلي با دو سرباند ديگرش)  مزاري( سرباند متوفايش  از ياد ببرند  كه حزب وحدت و؛آورده اند
 نيز پيوسته اند ، چه CIAو  ISI  به اكنون به مانند گوساله دومادرهدو مردار خوار جمهوري اسالمي كهاين 

تجاوزگر تازي گونه جنايات  هولناك و  دهشتناكي را در كشور راه انداخته بودند و هم اكنون پيشا پيش عساكر 
 و رباني وساير برادران و هم قطاران  و حكمتيار ياد ببرند  كه جاسوسان چند سره  مثل سيافمي دوند ؛  از

در حالت آماده باش ...  عرب و در بندان ميليار"چهل تار"ي  خواهران  خود شان  به اخواني شان  به خاطر قواد



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            

يـكبير توخ                                                        جلـد اول                                     

 

 
 

   

 

 

7 

و گوش به فرمان  ايستاده اند ؛ از ياد ببرند كه وطن فروشان پرچمي به سرباندي كشتمند و دستگير پنجشيري 
(  اشاره مركز اصلي شان  قايم كرده اند تا به"...  نهضت آزادي "شانرا در زير نام  پليد چگونه  ماهيت .... و 

FSB  ( گر  به جناياتشان ادامه دهند ؛ و يخودرا در اختيار امپرياليزم جنايتكار امريكا و ناتو قرار دهند و بار د
 ما  را به سوي امپرياليزم آمريكا ة همه را از ياد ببرند تا شعله هاي فروزان آتش انتقام خلق به خون كشيده شد

  .سمت  وسو بدهند 
  

   ) :175سلول نمبر ( يا » اتاق محصلين   «- 3

 

 175سلول "در امتداد چند روز در 1359وحال برمي گرديم به بيان شمه اي از آنچه كه در ماه عقرب سال 
  : زندان پلچرخي گذشت " 2بالك"، سمت جنوب شرقي ، منزل دوم " اتاق محصلين " يا "

 ؛ بل " چهل مرغك در يك خانه "  و نه "سي سانه  افسانه است نه "متني را كه مطالعه مي نمائيد  نه 
چهار   ةواقعيت زندگي توأم با هراس و خوف ، همراه با اميد و پيروزي اسيراني است  كه در تنگناي فرسايند

چهار ديواري  هايي كه بادندان هاي نامرئي شان ، قلب آنانرا مي دريدند و خون عمر عزيز و پربار ( ديواري ها 
؛ گير كرده ) ن مي ساختند هستگي مي مكيدند  و به امراض صعب العالج  جسمي و رواني مصاب شاشانرا  به آ

 آناني است  كه هم زيستن و هم به مرگ همزنجيران خويش گريستن  تصوير عينيت نه زندگي ، نه مرگِ.بودند 
دراماتيك را بر آنان  تحميل تصوير رزمندگاني  است  كه شرايط و مراسم و اشكال اعدام هايي  . را ديده بودند 

تصوير گوياي  دخمه نشيناني است كه هر لحظه  ساطور خونچكان زجر و ظلم و دسپيلين  هالكت . كرده بودند 
بار زندان ، روح و جسم شانرا  شقه شقه كرده ؛ گوشه اي چيزي شبيه زندگي كساني است  كه با نامرادي ؛ اما 

تا وطن فروشان شرف با خته خادي را  يشواز مرگ پر افتخار مي شتافتند ،با پايمردي و استقامت كم نظير  به پ
و داغ صد . در مصاف استقامت و سربلندي ، در رويا رويي وطن پرست با  وطن فروش به ذلت و رسوايي بكشند 

 كه به هزارننگ را با حرارت پيكان نيزه هاي فوالدين  مقاومت شان ، بر پيشاني ذليل ترين گرگاني به نام آدم
بلي، گرگان  دهن خونيني كه براي . خلقي و پرچمي و خادي در ميان مردم معروف شده اند ؛ حك نمايند 

تداوم استفاده از نعم مادي و لذايذ قدرت دست نشاندگي حقارت باري كه از جانب خداي  به ظاهر جاويدان 
خودشان را نيز در بزمگاه آنان   به قرباني  شان ، به آنان  ارزاني شده بود ؛  ناموس مردم چه كه ؛ حتا ناموس 

  .مي فرستادند ، تا در مسند قدرت بمانند 
كه از  - ؛ مگر انتظار اين  دوزخ نشينان" كه انتظار شديد تر از قتل است "مردم از قديم االيام گفته اند 

 اعدام و يا حبس  شان بستر دهشتبار هفته ها ، ماهها و سالها به بسيار كندي عبور مي كرد ، سر انجام به
ناتوان اين نوشتار از   ةكه نگارند! دريغا .  هزار بار شديد تر و كشنده تر  ازهر قتلي بوده است -منتهي مي شد 

فن نگارش و هنر ترسيم حوادث و رخداد هاي تكاندهنده  و فاجعه هاي انساني  وحشتناك  دوران اشغال كشور 
اش بهره اي در خور توجه  ندارد ، تا واقعيت ها و اتفاقات درون ما توسط  ارتش روس و سگ هاي زنجيري 

 اشغال كشورش ، آنطوري كه بر روي پوست و گوشت خود احساس كرده است ، به خواننده ةزندان ها را در دور
 ةگان بادرد و وطن پرستي كه قلب شريف شان به خاطر عقاب زخمي استقالل و آزادي كشور شان كه در پنج

اخواني و كاسه ليسان خلقي و پرچمي  و شوراي نظاري و وحدتي  ريكائي و پنجال كفتار هاي بي عاركرگسان ام
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 در را كه با آنهم سعي و تالش خواهد نمود تا شمه اي ازآنچه . فشرده مي شود ؛ انتقال دهد . . . و دوستمي و 

 ستجوگرش به حركت در آورده ، طي چند روز اتفاق افتاد ، در ذهن ج" اتاق محصلين " يا 175سلول نمبر 
   . نمايد ءره اي  از كوهواره دينش را در قبال  مردم اسير ش اداذبنويسد و 

[  و مجموع زندان دايره وي "4بالك"،  " 2بالك"، " 1بالك نمبر"بخشهاي متعدد زندان پلچرخي ؛ چون 
ي  ميباشد  كه يك دايره بزرگ ثثل،  شامل مجموع   هشت م...  ، و " 6بالك" ، " 5بالك"، " 3بالك" ، "زون"

 آن دايره  ، ساحه اي به وسعت بيشتر از ميدان باسكتبال وجود  دارد كه  گفته  داخليرا تشكيل داده  در مركز
 تعمير 8 آن  در نظر گرفته بودند  و محاط شده با انتهاي ةميشد در نقشه اصلي زندان محل  اعدام  را در داير

]   آن منتهي گرديده است  دايرة كوچك آغاز شده و به تنگناية بزرگز فراخناي دايرچهار طبقه كه هر تعمير ا
تمام بالك ها با ديوار سنگي دومي به . را ديوار هاي مستحكم امنيتي جداگانه اي از هم مجزا  نموده است 

به ارتفاع  ( ي   عمومةشش قسمت ديوار هاي مستطيل گون  يك مترمحاط شده ؛ اما مترو عرض تقريبا4ًارتفاع  
  سه منزله  مراقبت  به هم متصل شده كه دو ة برج سر برافراشت7توسط )  متر و نيم متر و عرض يك12تقريباً 

اين ديوار عظيم الجثه و طويل  . استبرج آن  چون دو بازوي آهنين  درب  عمومي محبس را محكم نگهداشته 
دومي پيچيده و مجموع ساختمان  هاي زندان هول انگيز سنگي ؛ به مثل  اژدهاي هفت سر به دور قامت ديوار 

حدود كمتراز يك صد متر دور تر  از ديوار عمومي ، كه با سنك و سمنت  و ريگ فلتر  . ردرا در چنبره خود دا
شده بنا شده بود ، تانك هاي مدرن روسي همانند زنجيره اي به گردا گرد زندان كشيده شده و كل بناي مخوف 

    .تدافعي اش قرار داده بودطه آنرا  در حي
 در يكي از چهار اتاق جنوب ، كه هوا به تدريج  رو به سردي مي رفت 1359در اوايل  ماه عقرب سال 

 اتاق " به نام جاي داده آن را تن زنداني شكنجه شده را 150 ، حدود بيشتر از" 2بالك "دهليز طبقه دوم ، 
 تحقيق شان ة كه دور را آنانييا به بيان رساتر. رار  داده بودند تحت نظارت شديد قمسمي نموده ،  "محصلين 

در  (  مي دادندقرار  "عمليات اوپراتيف "تحت  در همين اتاق و يا اتاق هاي ديگر ،  ظاهراً به اتمام رسيده بود
  ] . بعد ها خواهم نوشت " عمليات اپراتيف "رابطه با 

 عطف آنرا ميتوان گرفتاري هاي سوم حوت همان سال  ة كه نقط1358اطالعات زندان ، در اواخر سال
 آنها در ظاهر امر به پايان رسيده بود ، در "دوران تحقيق وشكنجه"را كه  ناميد ، محصلين و متعلمين اي

 مشهور شده "اق محصلينت ا"از همين  سبب سلول مذكور به . داد  تحت نظارت  قرار مي  , 175سلول  نمبر  
مربع شكل بوده  تقريباً گنجايش چهل "  2بالك "  سلول سه طبقه سمت شرق11انند اين سلول م.  بود 

 در اصل هر اتاق براي  حد اكثر ":باشي ها كه با اطالعات زندان رابطه داشتند ، مي گفتند ( دوشك را داشت 
توشك ها در . ؛ اما از هر توشك آغشته به خون ، چند محبوس استفاده مي كرد  ) "بيست زنداني نقشه شده 

اثاثيه .  چهار خط موازي طوالً  شمال جنوب  و عرضاً شرق و غرب برروي كف مرطوب سلول  پهن شده بودند 
 وقت  آب وداشت و بعد از چند روز ،  كه اگر صاحبش طالع مي"زده   قور"دود  زندانيان از قبيل گيالس  عم

د و ريز زنداني در بين آن بود ، چپلك رازم خ ولوءبراي شستن اش ميسر مي شد ، بكس كوچكي كه برخي اشيا
ترموز و آفتابه پالستيكي كه  باالي سر شان  ويا در پائين پاي آنان قرار دا شت  و ... پالستيكي  و بوت چرمي و 

باز نمي ] دست شويي[  " نوبت تشناب " آهنين سلول را به خاطر  ةدر حاالت اضطراري و اوقاتي كه درواز
بعداً  آنرا با خود به  پنج  . ، يكي از آنها را مورد استفاده قرار مي داد ... غرض رفع ادرار و  يا رفع كردند ، زنداني 
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  كه تشناب  و نل آب دا خل آن نيمه فعال بود و خارج  ]" كوته قلفي"سلول مجرد يا [  هايياشش كوته قفلي
  .      و خالي ميكرد طرف شمال غرب د هليز  موقعيت داشت ، مي برده از اتاق محصلين ب

 دو ساعت تخصيص داده اً، جمعاً  تقريب) زنداني 200 - 150( تشناب براي يك اتاق عمومي  6 استفاد از
آنرا  باز مي كردند تا آنان به نوبت به ة هر دو ساعت بعد ،  براي مجموع زندانيان يك اتاق ، درواز. شده بود 

  . تشناب بروند  
 غير فعال و يك سلول دو " تشنابك" ، شش " اتاق محصلين" همچنان  ،در يك طرف هر  سلول بزرگ

 براي دخول و  آهنيها دو دروازه  بسيارمستحكم" تشنابك "در دو طرف اين.  نفره كوچك  ساخته شده بود 
ة در كنج هر تشنابك يك سوراخ فراختر از  لول)  قفل بود هيكي آنها  هميش( خروج زندانيان وجود داشت 

 متر كمتر  و عرض آن  حدود يك متر 2 از  تشنابطول هر.  آب ، ديده مي شد  خالي از  و نل هاي"بدرفت"
بعد از تشنابك سوم يك .   وجود داشت "هواكش"در ديوارهر تشنابك يك يا دو سوراخ تيركش گونه اي . بود 

 پهلوي  به فاصله چهار انگشت  كه ميله ها دو متر در دو ونيم متر وجود داشت  با دروازه ميله آهني كوچكاقتا
در همان رديف سه تشنابك ديگر با ] . 1[اين اتاق كوچك در اصل تحويلخانه اتاق بزرگ بود . هم قرار داشتند

در مقابل اين تشنابك هاي بدون در و دروازه ، براي اينكه نگاه ساير زندانيان سلول . همان شكل ديده مي شد 
 نيم ضخامتد ، حدود يك متر و بيست سانتي دور تراز آن ها  دو ديوارك به به داخل تشنابك ها نيفت175نمبر 

در عقب .  سانتي ساخته شده بود 30 به طول سه متر و بلندي حدود يك متر و -  كه از هم مجزا بود -خشت 
 فع حاجتر ، يعني در فاصله ميان ديوارك و  تشنابك ها ، دو  زنداني مي خوابيدند ؛ اگرمشكل  هاديوارك

 در تشنابك اولي متصل به دروازه خروجي وجود نمي -  البته به داخل  آفتابه و يا ترموز شان- برخي از زندانيان
  . را غنيمتي بزرگ مي شمردند شت ، دو تن زنداني چنين جاي گوشهدا

تعداد زندانيان كه بيشتر شده مي رفت ، بعضي ها  تنگي و خرابي  آن تشنابك ها را در نظر نگرفته در 
وشك بهتراست تآخر مي پنداشتند كه  از خوابيدن دو سه نفر برروي يك . داخل دو سه تاي آن مي خوابيدند

 كه ازلباس يكي به ديگري به سرعت در رفت و آمد بودند ؛ در امان "شبش" و " كنه" و "يك َك"وهمينطور از 
 خالي بود و بعضي وقعيت داشت  معموالً آهني اتاق مةتر از دروازركه اندكي دو...تشنابك دومي و . مي ماندند 

  . اوقات كسي داخل آن شده نماز مي خواند 
با يك دنيا شرم ،  به رفع حاجت نياز شديد داشت -  زنجيرانش م به ناچار مانند ساير ه- ه زندانيلحظاتي ك

اد غذايي و  ترس از اعتراض ساير زندانياني كه دريك متري تشنابك ها بستر شان پهن شده ومصروف صرف مو
 بدنش را به آفتابه و يا مدفع مواد ند ، رفته تشنابك اولي و يا دومي را انتخاب كردهغير صحي زندان بود

شد چاي  را در آن ذخيره مي كرد و آفتابه اي كه  بلي ، ترموزي كه بعداً اگر ميسر مي . تخليه مي كردترموزش 
 شايد اين گپ براي خوانندگان گرامي  عجيب [ت  كار مي گرفو دست و روي شستن ساختن ءاز آن براي وضو

 را صرفاً براي حد اكثر بيست زنداني با چپركت  )و سلول هاي مثل آن (   آن سلول .و غير قابل باور به نظر آيد 
شود گفت وجود بيست تن در يك سلول عمومي با معيار هاي بين  وشش تشناب  نقشه كرده بودند كه مي

بعضاً  شماري اززندانياني كه نزديك اين تشنابك ها  قرار داشتند از .   ] مطابقت داشتالمللي ساختار زندان ؛
كه در نزديكي شان قرار  يكي دو تشنابك اولي شدت بوي بد  تصميم گرفتند تا  كسي را نگذارند كه درداخل

    .رفع حاجت نمايد...  يا ،به درون آفتابه رفتهداشت 
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  " 175سلول  " يا  " اتاق محصلين " حقيقت نقشه مقرون به                         

  

  توضيحات 

  
دادند ، يك زنداني خادي زير پوشش   را در اختيار دو تن قرار مي كوچك داخل اتاق بعضاً اين سلول -]1[

ازمان وي را ميكرد و با شگرد هاي گوناگون زنداني را حزب و ياسازمان  زنداني اصلي كه ادعاي عضويت در س
من و دو سه . هر دو مدتي را درآن اتاق  سپري مي كردند . متيقن و باورمند به اين مي ساخت كه بيگانه نيست 

 را با  )" اهللا محمد "عزيز جان  ( تن ازرفقا  متوجه شده بوديم كه چگونه يك زنداني مربوط به چپ انقالبي
اق ت يك جا در همين ا )"داكتر فخرالدين"شخصي مشهور به ( وذي  خاد كه ازمنطقه زنداني بود فردي نف

جنگ مقاومت ، اعدام  اش را رقم زده بود ؛ زيرا كه در زير   ةخاد از روز گرفتاري اين رزمند.  داده بودند "جاي"
رزمانش گردد ؛ مگرنظر به وحشيانه ترين شكنجه ها گپ و گفتي نداشت كه موجب اعدام  خودش  و يا هم

 سياسي  سازمان  را در حافظه - ل نظاميي كه مهمترين مساند ميدانست وشهادت فرد ديگرموقعيت سازماني اش
 براي اينكه آنرا با خود به گور نبرده باشد وي را تحت عمليات اپراتيف در همين تك سلول. اش دفن كرده است

 در آينده بيشتر درمورد اين زنده ياد و آن خادي كه با قيد پنج  . كوچك در درون سلول بزرگ قرار داده بودند
  . خواهم نمود؛ صحبت... سال از زندان بيرون شده و 

  

                                                                                    ادامه دارد  

  


