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   )2012 /  اپريل/  چهارم   (  "         ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "  تاريخ ارسال  به پورتال 

  
  

   :ده ـ ياداشت نگارن– 1

 و كش دادن بي  مطالباز اضافه گويي) همچنان در بخش هاي بعدي نيز (  اول بخش مانند در اين بخش
 سازي هاي تصنعي و ترسيم تصاوير اغراق آميز و خالي از واقعيت ءفضاوي و بي اهميت ئمورد يك مطلب جز

عيني كه  به خاطر بر انگيزاندن خواننده در نظر گرفته مي شود ، جداً پرهيز شده ، هر خواننده اي كه قلب 
اي دسته جمعي هزاران تن در ته ، و به خاطر كشتار هپاكش به خاطر ظلم هايي كه بر اين  مرز و بوم رف

گر در زندان هاي افغانستان و يك و نيم مليون كشته توسط روس ها و سگان ي و ده هاهزار تن دجبهات
 مي ءزنجيري شان ، و هم اكنون اشغال فعلي آن توسط آدمكشان ناتو و اشغالگران جنايتكار امريكايي و شركا

 هر زنداني را ، چه از هندوي افغان ، چه از مسلمان افغان ، چه از الييك افغان ، چه از تپد ؛ گپ و گفت و نوشت
، چه ) ر گذشته و حالبه مفهوم كمونيست هاي ضد اشكال متعدد وابستگي د( جانب چپ انقالبي اصيل افغان 

 با غور و تعمق بشنوند ئيست افغان ويا  از هر افغاني كه باشد ، با  حوصله مندي و بدون حب و بغضاز جانب ات
  . و نوشته هايشانرا نقادانه مورد مطالعه قرار دهند 

گر ، كه  بايد خدمت خوانندگان كاوشگر و متجسس تذكر بدهم اين است كه من اصل ينكته مهم د
كالسيك يا سنت خاطره نويسي زندان را كه از نخستين روز دستگيري ، يعني از تحقيق و شكنجه و محكمه و 

و گذشت ماه و سال وحوادث و رويداد ها زندان  آغاز مي يابد و به سپري كردن زنداني حبسدت تعيين م
 آگاهانه رعايت .  ؛ پايان مي يابدوقوع مي پيوندده گر بي يكي پي ددر بند بودن وي ،وفاجعه هاي كه طي مدت 

 شدت فاجعه هاي مدهش انساني نكرده ام ؛ زيرا به اين باورم كه نگارش برخي از رخداد هاي زندان كه از لحاظ
 ،گرند ي داشته مكمل يكدماهويكه توسط روس و نوكرانش در زندان به وجود آمده بود ، با هم شباهت هايي 

خصوص نسل نو كشور  خوانندگان  به مطالعه ب،گرچه از لحاظ  تاريخي ، يعني زماني باهم تسلسلي ندارند 
نوشته هاي بسيار موذيانه و خاينانه كه آماج تير هاي زهر آگين  [ شان ذهن صفحه ، تا برسدي ما ااشغال شده 

 تبرئه خود و بد نام ساختن جنگ آزاديبخش مردم دليرو مبارزبه خاطرقلم به دستان خلق و پرچم و خاد كه 

  شنيداري  ونوشتاريرسانه هاي ديداري ،  در -  دردو مورد فوق  -  را بسياريالت و اراجيفئافغانستان ، الطا
    . نگرددمغشوش از اين تبليغات  خائينانه و دروغين ] ؛ قرار گرفته  به دست نشر مي سپارند

فاصله ها ميان اين حوادث و رخداد ها را در نوشته هاي بعدي با ذكر تاريخ و مكاني كه اين حوادث و 
 ، تا جاي  سوالي در وضاحت خواهم داد) به طورحتم ( رخداد ها و فاجعه هاي انساني در آن به وقوع پيوسته 

  . اين زمينه  باقي نماند 
  
  
  
  

  بـخش  دوم
   )1( قسمت 
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  نگاهي گذرا بر زندانياني كه آغاز گر شكنجه هاي وحشيانه و كشتار هاي دسته جمعي در -  2
   :افغانستان بودند

  
  زندانيان خلقي ، كه خود آغازگر گرفتاري و تحقيق و شكنجه رامي ، متني  را كه  در رابطه باخوانندگان  گ

جيب و اعدام هاي دسته جمعي ده ها هزار زنداني بي گناه در افغانستان بودند ، در ذيل مطالعه مي هاي ع

مورخ   »مدافعان  قلم به دست طالب در تقابل با مدارك « نماييد ، بخشي از نوشته اين قلم تحت عنوان  
همچنان در ؛ 1377  قوس 52 و51 - 50 شماره هاي "پيام زن"در) آذرويه (  كه به نام مستعار،1376 - 1998

  منتشر  آنالين جرمن- و سايت افغان" بابا "،  "پيام آزادي "و سايت هاي ...  و 12 شماره " قطب نما " ةنشري
متن  ذيل به خاطر ارتباط با  جنايات سوسيال امپرياليزم شوروي درزندان پلچرخي انتخاب . شده ؛ مي باشد 

  .شده است 

 را به اندوهبارترين و   ؛ واژه شريف  خلق1357 ثور7از كودتاي ننگين  عملكرد  خلقي ها بعد  «

ترين  مقوله ها مبدل گردانيد كه ياد آوري آن جز تحقير و توهين مردم ، پيگرد و  كننده مشمئز
اق و بازجويي و شكنجه ، ترور و زندان و اعدام هاي دسته جمعي ده ها هزار هموطن طگرفتاري، استن

 ما متبادر نمي ساخت ؛ ة گر را در اذهان مردم شكنجه شدي، چيزي د... و پلچرخي و ... ما ، در پليگون 
گر نيز اختيار كرد ، يعني به عالوه اينها ، جمالت ، يابعاد د) خلقي(مگر پس از ظهور طالبان اين واژه 

 "القاعده"،  "ISI "، "  CIA " ، "پاكستاني" ، "طالب" ، "چلي"گري ؛ مثل يواژگان  ونامهاي منفورِ د
 " ، "مثله" ، "قطع پنجه" ، "قطع دست" ، "دره" ، "شالق" ، "سوته" ، "پوليس" ، "بن الدن"، 

انهدام بت هاي باعظمت و باستاني باميان  " ، "كشتن زن با مرمي در استديوم ورزشي " ، و "سنگسار
 را نيز )ا مفاهيم ضد كرامت انساني  و بس(...  و "  هابه شفاخانه... بردن خانمها غرض معاينه  " ، "... 

و آنان را شديداً ناراحت و حتي عصباني مي .  مردم  ما تداعي مي نمايد ة در اذهان بسيار  صدمه ديد
   ؛ به ميان آمدسازد 

 ، نگاهي گذرا به  نگاشتهبا در نظر داشت همين مطلب بي جا نخواهد بود ، هرگاه نگارنده اين 
 در خارج از زندان از همچون عملكرد ها آگاه عدة كميلچرخي بنمايد كه عملكرد اينان در زندان پ

   .اند
 [ داكتر شاه ولي صدراعظمق آساي اعضاي مركزي فركسيون خلق  به رهبري  ضربه خوردن بر

 كه مشتمل بودند بر  نفري120 تقريباً ة  و انتقال  اين دست]  به دست جنرال روسي امينبعد از قتل 
 مركزي و كادر هاي مهم حزب و همينطور صاحب منصبان داراي مقام ةاسي و كميتاعضاي بيروي سي

ي ها ، به زندان پلچرخي ؛ واكنش...  و " شوراي انقالبي"هاي كليدي در وزارت دفاع و اعضاي 
اينان درهر . مذبوحانه اي را از جانب  شماري از اعضاي آن فركسيون در خارج از زندان بار آورد 

ليت تخريبي بر ضد  فركسيون نازدانه پرچم داشتند ، توسط خاد  حركات و جنب و كجايي كه فعا
باري فعاليت هاي ضد دولتي و [  تداوم اين فعاليت ها . جوششان شديداً  مراقبت و نظارت مي شد 
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 عدة  تنزيل رتبهو صاحب منصب  تن200 منجر به بر كناري 1364 ميزان 13ضد  پرچمي اينان در 
سر انجام ]  چند هم به سفارت خانه هاي كشور هاي وابسته شوروي فرستاده شدند   و تني ديگر

اق و ط  استنة خلقي در دورة عناصر گرفتار شد. موجب بر كناري و يا گرفتاري شان مي گرديد 
بازجويي  با اندكترين فشار رواني از جانب مستنطق پرچمي خادي شده ، به گناه خودشان اعتراف 

ي شان  با جبن و ترس ، ذلت  و شرمساري ابراز ندامت مي نمودند و پيش از ا و ناكرده كرده ، از كرده
تعيين مدت حبس خود ، داوطلبانه  شامل گروه هاي استخبارات زندان شده ، به فعاليت سياسي و 

  . اطالعاتي برضد زندانيان مي آغازيدند 
 نظارت زندانيان در كوته ة دور تحقيق و شكنجه ، همچنان درة دردوراينهايكي ازمشهورترين 

به اعدام برابر « زندانيان دهها زنداني را ة بود كه به گفت» غالم غوث هراتي« قفلي هاي صدارت ، 
 اين عنصر بسيارمكار، زيرك و با هوش كه خود زنداني بود ، با شگرد هاي نويني از ساير. »  ساخته بود

  كه  قيوم اعتراف مي گرفت ؛ همچنان - نداشتند  كه وي رامانند خودشان زنداني مي پ-محبوسين 

مرتكب ] كندهار[   معروف بود و به سمت منشي كميته واليتي"خر قيوم"ندهار به نام كر واليت د
با زندانيان چپ انقالبي ، مثل زنده ] "1 بالك"[شمار در آن واليت شده بود ، درزندان  جنايات بي

  . قيد مي شود " كوته قلفي"در يك ...   و سيد بشير بهمن  ، مسجدييادان 
 "2بالك" و "1بالك"ي أ  اداره ساير  بالكهاي  زندان پلچرخي ، به استثن1362بعد از حوت سال 

به همين سبب فعاليت استخباراتي .  شد - KGB اين عضو اصلي  - ، مربوط وزارت داخله  گالب زوي 
 به .وستر و ملموستر شده رفت خلقي هاي توظيف شده در داخل سلولهاي زندان پلچرخي محس

اينها در حلقه هاي آموزشي و  . خصوص در آن بخشهايي از زندان كه مربوط وزارت داخله شده بود
پرورشي احزاب اسالمي كه در درون سلولها  داير مي شد ، اشتراك نموده وظايف و فعاليت هاي متنوع 

نيز بين زندانيان  قومي ، زباني ، منطقه يي رااطالعاتي را انجام مي دادند ؛ من جمله اختالف نژادي ، 
بيشتر دامن زده ، پشتونهاي احزاب اسالمي را در تقابل با تاجيك ها و ساير اقوام دري زبان آن احزاب 

بايست به . گاهگاهي دامنه اين مخالفت ها منجر به خونريزي بين طرفين مي گرديد . قرار مي دادند 
كالً به دو )  "سازايي"همچنان  (  كنندگان اعم از خلقي و خاديطور فشرده توضيح كرد كه  نفوذ

  :صورت در حلقه هاي آموزشي و پرورشي احزاب اسالمي جا باز مي نمودند 

، در   خلقي هايي كه هيچ گونه فعاليت  و يا سابقه اي در احزاب و تنظيم هاي مذكور نداشتند-  )1
ول ؤ نفوذ كرده به داخل  تشكل اخواني ها  به مسداخل زندان از طريق خلقي ها و خادي هايي قبالً

  . مي شدند  حلقه منحيث مسلمان و مجاهد معرفي شده داخل حلقه مورد نظر شان

. شان داشتند  خلقي هايي كه سابقه فعاليت و عضويت در تشكيالت فوق را پيش از زنداني شدن-  )2
 در آن تشكيالت داخل "موكراتيك خلق حزب د"   شانبانداينها يا نفوذي بودند و يا در ضديت با 

ان اغلب ، نه به يقين به گم ( مال حكيم مجاهد  پيكره دوم ، خلقي نفوذي  ةنمونه برجست. شده بودند 
حركت انقالب اسالمي "وي در داخل تنظيم . مي باشد ) قبال ً نماينده طالبان در نيويارك ، 

 از به دام انداختن حلقه و يا حلقات تنظيم مذكور، بعد.  فعاليت سياسي استخباراتي داشت "افغانستان
 مالي  لنگ  «ة  در حلق" 6 بالك "وي در سلولهاي زندان پلچرخي از جمله . خود نيز زنداني گرديد 
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 مال حكيم( . وب به تنظيم فوق تدريس مي شد س ي كوهدامن مربوط سراي خواجه من"دهكو" از -» 
 به دفتر اطالعات زندان احضار مي گرديد و اطالعات به 3 و 2 معموالً شب ها بين ساعات )مجاهد 

  . چنگ آورده را به آن دفتر مي سپرد 
كشتار هاي دسته   اصلـيولؤمنهاي اعضاي رهبري شان كه مس(       اكثريت خلقي هاي زنداني شده 
 تعدادي زير . گون داشتندادر سلولهاي مختلف فعاليت هاي گون) جمعي ده ها هزار زنداني  مي باشند 

 منحيث  باشي وظيفه گرفته ، امور استخباراتي را نيز انجام مي  پليد ،پوشش حزب اسالمي حكمتيار
 (ها »  شفاخانه «،  » كتابخانه « از قبيل محراقهاي اطالعاتي زندانگر شان در يبرخي د. دادند 

سنگر زندانيان تسليم " يعني كارگاه زندانخصوص ، ب  )"2 شفاخانه بالك" سرطبيب " غيرتمل"مثل
همينطور شماري . تي بودند  ، مصروف و مشغول كار و بار استخبارا عزيز و خليل برادران ازجمله "شده

ي خلقي در پيشاپيش نماز گزاران سر بر زمين مي نهادند ، تا در آينده اهاي  قبالً تربيت شده از مال
 اما  هيئت رهبري  ؛و. ، فريب  بدهند » ده زندانِ كافر دي« هموطنان شانرا زير عنوان رهبر مذهبي 

 [ "كنج" و" دولت خدا داد "خلقي ها  كه در مخالفت با دولت دست نشانده به گفته خودشان 
وطنجار ، صالح زيري  ، گالب زوي پ رمزي بود كه توسط اعضاي رهبري خلقي ها در مورد گرو"كنج"

 قرار داشته و آنا ن ] ه بودند ، به كار برده مي شد كه با دولت كارمل  پيوست... ، پنجشيري ، سروري و 
مي دادند ؛ كدام  ارتباطي با اطالعات زندان  را به خاطر اشتراك در كابينه كارمل  مورد انتقاد قرار

    .نداشتند
ي ائولين زندان خبر چين هؤمس ) :  كه وي دررهبري قرار نداشت- زدورم(  از آنان نفر يك ةبه گفت

  :ان برگزيده و توظيف كرده مثل را از ميان  ش

 يكتن از اعضاي رهبري آن ة فردي بسيار نزديك به امين جالد كه به گفتاز هرات  [-  " سلطان " 
 سلطان ."   وي يگانه فردي بود كه با تفنگچه اش بدون تالشي نزد امين رفته مي توانست"فركسيون  

اشرا به وي داده بودند ، روز » وعده« ، كه ي و مقرري دوباره اش به سمت معاون خادئبه آرزوي رها
 ة مشاورين روسي زندان اين  فرد نهايت پليد و آدمكش حرفه اي را به همين وعد. شماري مي كرد

   ؛  ] شدن ، وادار به  جاسوسي  بر ضد  رهبرانش ساخته بودند مقررمعاون رياست خاد

   ؛  ] مشغول است... و  به نطاقيBBC  كه فعالً  در بخش پشتوي راديوي [ - " عبيداهللا محك" 

   ؛  ] ننگ مليت هزاره [ - "آقا محمد تالش" 

كليوال مردي بود  الغر اندام با  قد بلند كه هميشه با احترام از جالد خاد نجيب ياد  [ - " كليوال" 
   : گفت ميچنينه را با ساير زندانيان در ميان گذاشت  موضوع ايبعضي اوقات آوري كرده

 چرا تو نمي ": ولي گفت كه ه  آمد  به داكتر شا"١بالك"تر صاحب نجيب كه در داك « 
   ؛ ]  »  ؟است   CIAفهميدي كه داكتر درمانگر عضو 

 مي  و خانواده اش از جمله وابستگان امين بود كه هميشه فحش و ناسزا نثار امين[ -  » مستري «
   ؛ ] كرد
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 دولت دست نشانده " اتاق هاي تجارت"كنون رئيس  كه هم ااين جنايتكار  [ -   »آذرخش حافظي« 
 شريك تمامي جنايات منصور هاشمي در  ، به چور و چپاول تاجران مشغول مي باشد  وامريكا بوده

   .»  به شمار مي روند  نيز از همان طيف بوده  بدخشانواليت 

 بنگريدكه چگونه  )جنايتكار امريكا امپرياليزم  ( صاحب اش      بلي خوانندگان گرامي  به دولت دست نشانده و
اين قاتالن ده ها هزار افغان را در حضانت خود قرار داده با بي شرمي ادعاي به اصطالح  محكمه اينان و 

 و تا هم اكنون نيز  اين جنايتكاران وطن  اوايل تجاوز ، از شيپور كرزي پف مي كردازهمپالكي اخواني شانرا 
  .، تا از اوامر و نواهي سر پيچي نكنند   اش تهديد مي نمايد"  شمشير داموكلوس"فروش را با 

  :) نبرد ميان از خود بيگانگي وخود آگاهي (   سخني پيرامون  حاالت رواني زنداني -  3

در هر لحظه زود  ، زنداني را  دولت عمل كردهقهريهزندان به مثابه دهان و دندان قوه   كه  بايد تذكار داد
دراصل مي توان گفت  كه .  ، و سراپا مطيع و فرمانبردارش بسازد كند  خردشجود ، تا گذر ، ده ها بار مي 

بوده كه ) به مفهوم اطالعاتي ( تخباراتي  اس-سياسية  فشرد بهم محراق هاي بسيار بسيار زندان خود يكي از
.  آنان مي باشند دولت ها مخالفين شانرا در آن محل ، هر آن و هر لحظه تحت نظر داشته ، حاكم بر سرنوشت

غير قابل باور ؛ حتا براي قلم به دستان سطحي نگر و  (مي كوشند كه با قيد و نظم  بسيار شديد و غير قابل باور 
و دسپلين استخوان شكن و غير انساني ؛ تمامي حركات و سكنات ، ادا و اطوار ، چگونگي گپ ) ساده انديش 

رفتن )  دستشويي ( خوابيدن و در خواب حرف زدن و به تشناب زدن و نگاه كردن ، ايستادن و نشستن ؛ حتا 
 عادات و كردار وي را مطابق دستور العمل هاي وضع  تحت نظر داشته ، در واقع  تمام) دقيقاً ( زنداني را نيز

  ؛ تغيير  دهند ، و زنداني را از تمامي داشته هاي فرهنگي و كليه ارزشهاي عنعنه يي" بااليي ها " توسطشده 
اش كه به آن باورمند است ؛ از عادات و كردارش ؛ از خاطره هاي تلخ و شيرين زندگي اش ؛ از تجربيات و 

؛ از فرهنگ معاشرتي اش ؛ و هول انگيزتر و مدهشتر از آن ؛ از فرزند ، همسر ، پدر و  مهارت ها و لياقت هايش
سم اش ؛ از باور ها و اعتقادات سياسي اش ؛ و از عزيزترين چيزش ، يعني  از همه راه و راز   مادر و عزيزانش ؛ و

همان از خود بيگانگيي كه ماركس در مورد طبقه كارگر به كار برده ، . اندوخته هاي علمي اش ؛ بيگانه سازند 
؛ در همين عرصه مصداق  عملي پيدا ) اليناسيون (  توليد كرده بيگانه مي شود  خوديعني از چيزي كه كارگر

  .مي كند  

انيان آگاه ، دلير ، متعهد ، مبارز ، آزاده و شديداً متنفر از رژيم هاي وابسته و دست نشانده  ؛ چون زند
 صدارت هاشم جالد ةخسرو روزبه ها ، اشرف دهقاني ها ،سعيد سلطانپور ها، وارطان ها، در ايران  و در دور

 حاكميت ةچرخي ها و در دور ... داكتر محمودي ها ، عبدالرحمن بلشويك ها ، سرور جويا ها ، غبار ها،
لهيب ها ، رستاخيز ها ، سرمد ها ، مجيد ها ، بهمن ها ، : پوشاليان ، يعني دولت وابسته و دست نشانده 

 ة در اين عرص مسجدي ها ، نادر علي ها ، مير ويس ها، وساير فرزندان مبارز و باورمند به امر آزادي مردم ، 
رزه بر ضد رژيم دست نمي كشند ، وهم نمي گذارند كه مشاورين و متخصصين بسيار به هم فشرده ، هم از مبا

زندانيان معتقد . شكنجه و روانشناسي ، آنانرا از خويشتن خويش جدا  ساخته  به جسم ميان خالي مبدل سازند 
خرافه هاي ي انسان از اشكال ظلم و تعدي و تجاوز و استثمار و استعمار و چنگال سياه ئو باورمند  به امر رها
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خنده بر انگيز دين و مذهب  ، اين شكل مبارزه را درآن جو مدهش و مرگبار زندان ، مقدم بر همه ابعاد آن ، در 
يعني نيروهاي ، و زندان را به جبهه جنگ تعرضي ، بي امان و پيگير، برضد دشمن طبقاتي وملي . نظر مي گيرند

يا به گفته رفيق اشرف . ا دست نشانده ؛ تبديل مي نمايند وابسته به ارتجاع وامپرياليزم ودولت وابسته و ي
  : دهقاني 

براي يك مبارز ، مبارزه  مكان و زمان مشخص نمي شناسد و هر شرايطي براي يك انقالبي مي « 
در واقع براي مبارز، مبارزه پايان  ناپذير و بي حد . تواند محيطي باشدكه در آن به مبارزه خود ادامه دهد 

 در شرايط زندان عمومي با آگاهي به اينكه هدف و تمام مساعي دشمن  در مورد زندانيان . تو مرز اس
اين است  كه آنها را از پر داختن به مسايل سياسي  و به طور كلي از امر انقالب  و خدمت به خلق دور 

ود كه نيرنگ ساخته و به خيانت و بي طرفي و حد اقل بي عالقگي وادار نمايد ،  بايد هميشه تالش نم
به هر صورت بايد اين واقعيت را در « و يا  »  گردد تا بتوان با آن  به مقابله بر خاستءهاي دشمن افشا

نظر داشت  كه با وجود اينكه  در زندان اسير دشمنيم و دشمن تمام آزادي هاي بيرون را از ما گرفته 
براي  يك انقالبي . در آنجا ننموده  ولي در واقع  كسي ما را جز خود مان  مجبور به زندگي ؛است 

.  راستين كه زندگي را تنها در مبارزه مي بيند ،  زندان به هيچ وجه به عنوان ضد آزادي مفهومي ندارد 
چرا كه در زندان  هم او مي تواند به مبارزه ادامه دهد و . حتي در زندان . يك انقالبي هميشه آزاد است 
اگر در شرايطي اسلحه به دست گرفتن  وجنگيدن شرط مبارزه . ادي است همين ادامه  مبارزه براي او آز

گر در زندان از هر مكاني بر عليه دشمن استفاده كردن ،  نشانه مبارز يمبارز بودن باشد ، در شرايط د
به هر آنچه .  مبارزه چيست ؟  تسليم نشدن بر هر آنچه كه با رشد و تكامل در تضاد است . بودن است 

هر محيطي بنابر شرايط خود شكل مناسبي از .  است  وسخن از مرگ و خاموشي مي گويد يأس آور
انقالبي راستين كسي است  كه در هر محيط بنا به مقتضيات  زمان ، به مسئله . مبارزه را مي طلبد 

 - اشرف دهقاني " حماسه مقاومت"كتاب  [  » .اساسي مطرح شده  در آن محيط ، پاسخ درستي بدهد 
  ] 264 و 263- 262ه هاي صفح

 زندان درحالت آماده باش "1بالك"بود كه نگهبانان 1359نيمه دوم ماه  ميزان سال    ي هايروز ي ازيك
مفاهيم فشارو تضييق ، دسپلين . خفاش خاموشي باز هم بر فضاي سلولها ، بي صدا به پرواز آمده بود . درآمدند 

،  ضرب و شتم ،  تحقيق و شكنجه ، هر يك به سان  ) "و انهدامتجسس "( و انظباط ، نقل و انتقال ، تالشي 
ول و هراس ، وحشت و ه. اهريمن خون آشام از تابوت زمان ِ درجا زده ، بيرون شده به حركت در آمده بودند 

 و دهشت ، درد و زخم ، چرك و التهاب ، اندوه و ماتم ، يأس و نا اميدي را به هر گوشه و كنار ، و به هر زاويه ،
در اصل اين .  زندان مي افشاندند ة به هر بعد پيدا و ناپيداي درون و بيرون سياهچال هاي نمناك و دم كرد

وحشت و نا اميدي بود كه حاكم مطلق و خداوند بي چون و چراي زندان بود ، كه در آن شب پراضطراب و 
 باهم يكجا خواهيم 9ن را در زير عنوان علت آماده باش نگهبانا( ظلماني چهره كريه شانرا  نمايان مي ساخت  

  ).خواند 
ما زندانيان همه تا مرز لمس مطلق . » لق  اصالً وجود ندار ، همه چيز  نسبي است مط« :       كي خواهد گفت 

اساساً هر زنداني در هر كجاي دنيا كه درقيد و بند و زنجير باشد ، مطلق را مي شنود ، مطلق را . رسيده بوديم 
  . لمس  مي كند  و مطلق را مي بيند و با مطلق به نبرد برمي خيزد 
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   :گفتچنين  در اين زمينه )  در كنفرانس بين المللي در الگوس ( نايجريهمردي زنداني اهل

 از اميد مطلق به نا -گر نوسان مي كردم ي هر روز كه مي گذشت من از نهايتي به نهايت د« 
  . »اميدي كامل  

 گاه هر.  اساساً كشيده شدن زنداني در بين دو قطب اميد و نا اميدي مطلق ازماهيت زندان بر مي خيزد 
زنداني با اين دشمن بي رحم ذهنش به چنين نبردي برنخيزد ، به طور قطع قدرت تعقل اش را  يا به تدريج و 

اندوه مطلق ، وحشت مطلق و نا اميدي مطلق بر دل و دماغش . يا بطور آني و به يكبارگي از دست مي دهد 
ميرد و از خويشتن خويش  ميذهنش . در همين مقطع است كه مرگ ذهنش فرامي رسد . مسلط مي شود 

   . او از خود بيگانه مي گردد. خالي مي شود 
با لبخند تمسخرآميز بر اين  برداشت زندانيان  ) " افغانستان توده اي هاي" (يز فهمان وطن فروش بگذار چ

[ جديد نظر افتاده و به پاي بادار گ نمايند ، و با ذلت يك مزدور ازآگاه و ژرف انديش از جو زندان ، درن
دشمنان ما چقدر هذيان مي گويند ، خبر ندارند  كه رفيق « خم شده ، اظهار دارند كه گويا ] امپرياليزم امريكا 

شتين  هم بهتر به موضوع ين در ياداشت هاي فلسفي اش اين نظر را رد كرده ؛ حتا از ااحسان طبريفيلسوف ما 

  )1( . » ... پرداخته 

 ، خوانده » انديشه و اميد مسلخ«  بدرستي آنرا سلطانپورسعيد   كه،ن يكي از خاصيت هاي تباهكن زندا

اين است كه  تفكر و تخيل  زنداني را به جانب مطلق انديشي مي راند ، يعني تا مرز نهايي اندوه ، و 
سرحد آخري وحشت ، وآخرين پله نا اميدي مي كشاند ؛ تا تضاد ميان خوشي و اندوه ، ميان 

ن اميد و نا اميدي ، با نشست دايمي  اندوه وحشت و نا اميدي به جاي  متضاد شجاعت و ترس ، ميا
يك ذهن هميشه غمين و اندوهبار ، هميش وحشت زده و نا اميد  سر انجام    .شان در ذهن ، منتفي گردد 

    .بدون حضور ضد شان يعني مسرت و سرور ، شجاعت و  اميد ؛ نابود مي شود
اولين تالشيي كه از وي به عمل مي آيد ، سنگين ترين  ضربه را بر مغز و روان  و نخستين مرحله گرفتاري 
 ميدان نبرد ميان مرگ و -  كه خود شكنجه اي است  رواني -  آغاز تحقيق  .كندخودش و خانواده اش وارد مي 

  به تصوير مي كشدزندگي را در ذهن هر زنداني 
  جدا كردن زنداني از اجتماع ، در مجموع ، آنرا بار آورده  كه-  مرگ ، يعني اندوه و هراس و نا اميدي اصالً

، يعني شجاعت و اميد به برگشت به اجتماع فاميلي و اجتماع  محيطي ، يعني  ، مسرت  زندگي يعني خوشي- 
  . استعمار آنرا سلب كرده است  استبداد وآزادي خودش و مردمش كه

 مشتمل است بر هر نوع خوشي و مسرت و  جالدان مي كوشند تا زمينه پرورش يك طرف تضاد كه
آسايش و رفاه موقتي ، و هر شكلي از شجاعت ، واكنش و اعتراض در برابر ناهنجاري ها  وهر نوع اميد به 

با اشكال و شيوه هاي آزمون شده و تازه ( آزادي و رسيدن به اجتماع را در ذهن ، در روح و روان زنداني  
  آب  روح پرور و جانبخشِجرياني محكمي  ايجاد نمايند كه مانع متالشي ساخته  سد) كشف گرديده 

سدي كه  سامان و . رور و مسرت و شجاعت و اميد و آزادي به ذهن  تشنه ، ملتهب و تبدار زنداني گردد ـس
مصالح آن همان فشار هاي استخوان شكن و تضييقات عجيب ، همان  نظم و انتظام غير قابل باور ، همان 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـتوخكبير                                                         جلـد اول                                     

 

 
 

   

 

 

9 

.   ؛ مي باشد انه روز وانه دايمي ، همان تحقير و توهين هميشگي ، همان كشتار هاي شبضرب و شتم
  .اينجاست كه زنداني احساس مي كند به طرف مطلق انديشي رانده مي شود 

همه با هم در شب و روز هاي اول دهها بار و ، ...  حمالت درد و رنج و اندوه و ادبار و وحشت و نا اميدي و 
 در فاصله هاي بعدي  به مراتب بيشتر از پيش ، در ذهن زنداني جاگزين شده  ريشه هاي زهرآگين  صد ها بار و

در همين روند  به خوشي اندك اش ، به كوچكترين ابراز . شانرا در پهناي بي نهايت مغزش مي دوانند 
 مشغول ساخته ، شجاعتش ، يعني عكس العمل و اعتراضش ، به كمترين اميدي كه دل و دماغ اشرا  به خود

  .مي خواهند  نقطه پايان مرگبار بگذارند 
   خوشي ، شجاعت واميدش به آزادي چيست ؟ ، حال ببينيم

  : زنداني از تصور رفع مشكلش كه 
اگر بتواند يك آفتابه آب گرم براي شستن تن و بدن   ؛ فع حاجت  نموده بتواندراگر اين بار به آرامي    

را كه در   اگر اينبار سرباز، مثل دفعه پيش لباس هاي شسته و  پاكيزه  اش ؛بدبويناك و شبش زده اش  بيا
شستن تن و بدنش آن را بپوشد ، به داخل   ميان  ميله هاي آهني دروازه تشناب خواهد گذاشت تا بعد ازة فاصل

رباز اعتراض شديد اگرچنين كند به  س  نكند ؛آن را كثيف نيندازد و بويناكتشناب و بر روي آب آلوده به مواد 
 هاي خادي به جدا شدن از " بچه بازنگر "؛ اگر خانم جوان و عفيف اش را ... نمايد و يا به آن مزدور حمله  كند 

 چه خواهد كرد ؛ اگر پسر تازه جوانش را خادي ها به خدمت نامقدس عسكري سوق  ،وي تشويق كرده باشند
  .  ...دهند ؛ اگر وي را بد راه و بيراه بسازند

م  از اوالدش ، از مادرش پيرش ، از خان، اگر اينبار اجازه دهند  پايوازش بيايد و خبري از خانه اش بياورد 
 از تجسم صحبت با عزيزترين    ؛از تصور استفاده انساني از تشناب؛ ... جوانش كدام اطالعي برايش بياورد 

؛  اي كه " چهار چشمه "هم درحضور سگي  سه يا چهار دقيقه ، آن[ زودگذر "مالقاتي"كس اش در هنگام 
 ازو شنيدن  خبر هاي  خوب و نيرو آفرين ؛ ] فاميلش را دقيقاً زير نظر دارد  اعضاي  وي و"پلك زدن"حتا 

 مردم آزاديخواه و دليرش سر  از تصور اينكه  روس ؛ تبارز واكنش در برابر دسپلين غير انساني مزدورانتصور
د شد ، ن از زندان رها خواه و همزنجيران اش وي،  راندون خواهد سر زمين اش بيرانجام دشمن  متجاوز را از

نمي گذارند به هيچگاهي  روسي   جالدان مزد بگير؛ وليخوشي و اميدي  زود گذر به زنداني دست مي دهد 
 در (فع حاجت كه به عجله ردر نوبت تشناب ، در اثناي . دست يابد سته هاي بسيار ناچيزش هم همين خوا

چوب دست .  اش بماند ]شستن تن[ بايد انجام  يابد ، تا يك  دقيقه وقت براي جان شويي) كمتر از دو دقيقه 
در گشت بعدي . به شدت بر روي ميله هاي آهني تشناب ها  كوبيده و يا كشيده مي شود ... سرباز پليد 

  ،ض تشناب از آن استفاده مي نمايندهرگاه زنداني لباس هايش را از ميان ميله هاي آهني سلولي كه به عو
 لباسهاي پاك زنداني را به داخل تشناب نا پاك ، پرتاب مي كند كه  اشنبردارد ، سرباز با نوك چوب دست

 كف اتاق به شدت خشمگين شده اعتراضي هم كرده نمي ثزنداني بيچاره از ديدن لباس هايش بروي آب ملو
  و با -  " اوقات تلخي" با يك دنيا -  برداشته ش ابا انگشتان لرزانلباس هاي تر وآلوده شده اشرا . تواند 

 لباس  هاي آلوده شده  به مواد  ناپاك را  بر مي دارد و با  مي پوشد ولباس هاي چرك اش را دوبارهشتاب 
  .روز پايوازي و مالقاتي هم نمي رسد  ... . عجله تشناب را ترك مي كند
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 خون آشاماني بر ة وحشت ، يأس و نا اميدي ، بسان  اجساد جان گرفتو جر در اين نبرد ، اندوه و درد ، ز 
را از دست نوازشگر   خاسته از گور اعصار و سده ها ، به سراغش مي آيند و ذهن نهايت خسته و كوبيده اش

ي خوشي و مسرت و شجاعت و  اميدي اندك  و زود گذر مي ربايند و آنرا خالتصورات دل انگيز  و نيرو بخش ِ
اينبار نسبت به بار قبلي  مي خواهند  نشست شانرا بر روي . و به جاي آن ها خود مي نشينند . مي سازند 

  . قشر مغز زنداني بيشتر از پيش تداوم  بخشند  
 اميد به آزادي از يك طرف و نا اميدي و مرگ ونبرد همچنان ميان  اميد به زندگي به شيوه انساني 

اگر زمانِ تمركز مسرت و .  امتداد روز ها و هفته ها و ماه ها ، ادامه  مي يابد گر، دريتدريجي از جانب د
نسبت به بار قبلي ، به كم و كمتر و  ... ) بعد از نبرد با  متضادش (خوشي وشجاعت و اميد در ذهن زنداني 

 دوامدار تر  هر بار نسبت به بار  قبلي در ذهن ويكمترين برسد و نشست وحشت وترس ، اندوه و نا اميدي
جاي خوشي وشجاعت و اميد اندك به )  ميان كمترين هاو بيشترين ها( گردد ، سر انجام در اين نبرد نابرابر 

و به حاكم مطلق و بي رحم ذهن زنداني . زندگي و آزادي را ، اندوه وترس و نا اميدي بزرگ اشغال مي نمايد 
ني راه بيرون رفت ازچنگ  پوالدين و دندان هاي در همين برش حساس زمان است كه زندا. مبدل مي گردد 

اينجاست كه . خونينِ اندوه وترس ، يأس و نا اميدي را دربيزاري از زندگي ، يعني در خودكشي مي بيند 
   .زنداني دست به خود كشي مي زند

 در زندان ، خود آنان وشماري از  .تعدادي از زندانيان در زندان اعصاب خود را از دست دادند
 اقدام به خود كشي كرد ؛ مگر نجات داده -  در صدرات - در زندان خاد يك فرانسوي ، از جمله شي كردندك

كاكا محي  " طبقه اول سمت شرقي اتاق آخري طرف جنوب ، پيرمردي زنداني بنام "1 بالك"شد ؛ و يا در
 تاق اش برگشت ، صبح وقتزماني كه ازتحقيق و شكنجه دوباره به ا)  1359قبل از ماه سنبله سال ("الدين 

 چگونگي خودكشي كاكا محي [ در داخل تشناب خودش را كشت - كه هم اتاقي هايش خوابيده بودند -
؛ همچنان يك مرد مسن بلند  ] كرد تعريفبرايم  ،  بود وي درآن وقت هم سلولالدين را جبران صاحب كه 

 زندان ، كه شماري به شمول من با " 2شفاخانه بالك" در " بي بي مهرو "باشنده ... ) حاجي ( قامت و مبارز ، 
؛ يا ]؛ تشريح آن باشد در نوشتار هاي بعدي... هرگاه نمي كرد  و [وي هم اتاق بودند ، به نوعي خود كشي كرد 

 كه جواني بود ورزشكار، در زير شديدترين استرس هاي الدينءعال به نام "دافغانستان بانك"يك تن از مامورين
وي هر باري كه فكر مي كرد خادي ها .  ضعف گذاشت از دست داد و قدرت تعقل اش رو بهرا  ابشرواني اعص

در هنگام مراسم نامزدي وارد خانه اش شدند ، گرفتارش كردند ، پيش چشم همگان تالشي اش نمودند ، و 
، شكنجه اش   زنداني اش نمودند ند وتحقيرش كردند ، جشن نامزدي اشرا، خوشي وسرورشرا به آتش كشيد

در جريان حمالت مريضي كه . به بيست سال قيد محكومش نمودند ؛ چه  حالتي به وي دست مي داد  كردند و
حدت آن تا سه هفته وبيشتر از آن ادامه مي يافت ، باالي هر زنداني كه مستقيماً به چشمانش نگاه مي كرد ، 

خادي .  معروف ساخته شده بود "الدين ديوانه ء عال"وي از جانب اعضاي خاد در زندان به نام . حمله مي نمود 
   ) . در نوشتار هاي بعدي درموردش صحبت خواهد شد ... ( ها و جواسيس شرف فروخته  بر وي مي خنديدند و 

متخصصين  شكنجه  و روانشناسي ، زنداني را در  جوي قرار  داده بودند كه نمي  شود به آن 
فضاي نه زيستن نه مرگ ، تا مرز مرگ رسيدن و تا سرحد . ميد زندگي گفت و نه مي توان مرگش نا
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براي بيرون . زيستن آمدن ، هر دو را لمس كردن ، هر دو را چشيدن ، نه به اين ، و نه  به آن پيوستن 
 -  كه نمي توان با كدام شيوه نگرش به تصوير و تعبير و تفسيرش پرداخت - رفتن از اين بن بست 
 كه برايش  باز گذاشته ، " روشن "اه و يا خود آگاه به جانب يگانه دريچه اي زنداني طور نا خود آگ

در واقع تمامي وسايل و .  اش منتهي مي شد " آزادي"شده بود ، مي نگريست ؛ كه عبور از آن به 
) هر چند با نفرت و انزجار ( اسباب شكنجه هاي  جسمي و رواني وي را وادار مي ساخت كه گاهگاه 

كه شرايط گذشتن ازآن آبرو و ،  نيم نگاهي بيندازد " آزادي" عبور به سوي ةن دريچبه جانب آ
 ، قربان كردن و  كشورششرف و ناموس اخالقي و اجتماعي خود را در پيش پاي  دشمن متجاوز به 

در صورت پذيرش   .بعد آن سر فرود آوردن در برابر خواسته هاي استعمار و  پوشاليان مزدورش بود 
شرايط خداوندان  زندان ، در دل و دماغ زنداني  فعل و انفعاالتي  به وقوع مي پيوست و استحاله اي شرط و 

رور در دماغش به جاي اندوه و درد و رنج و دلهره و ترس و وحشت و يأس و نا اميدي ؛ س.  صورت مي گرفت 
   :  گفته شده بودبراي وي. و خوشي و شجاعت و اميد به آزادي و زيستن در اجتماع ، مي نشست 

 ؛ ي بر مي گرد ات در صورت پذيرش همكاري و هموندي  با دولت  به زودي  به آغوش گرم فاميل«
 خجستةروزهاي "   ؛ در " انقالب ظفرنمون ثورجشن" در روز هاي ؛ داده مي شود اتتخفيف در مدت حبس 

 "مريض صعب العالج "  نامتقالل ؛ به ؛ در روز هاي عيد ؛ در روز هاي جشن اس "ورود سربازان برادر شوروي
 ويا با امضاي تعدادي از افرادي محل " تبادله باسربازان و صاحب منصبان اردوي برادر شوروي"ويا  به نام 

و از امتيازات بهتر زندگي در خارج از زندان  هم مستفيد مي  . ي، از زندان رها مي شو...  و يا  اتاقامت 
 از امتيازات خاص آن بر خوردار ي در زندان نيز مي توان،به زودي فرامي رسد   تا زمان رهائي كه ؛ يگرد
گر  مصيبت  نقل و انتقال هاي پي در پي ، ضرب و شتم ، مشكل يد . " كارگاه زندان " ، از جمله كار در يگرد

و )  بودند  فقير و بيچاره را نيز زنداني كرده" جذامي "  مريضان (تشناب ، خطر انتقال امراض مثل جذام 
 و ي با آن مواجه نمي شو تودهها خطري كه در زندان هر لحظه  و هر آن  زندگي هر زنداني را تهديد مي كند ،

  .  »...و... 

 اند كه چون دانه هاي الماس  مي آزاديدر چنين حالتي صرفاً زندانيان آگاه ، مقاوم و باورمند به مردم و 
 خون امواجو بسان صخره هاي كنار ساحل در برابر شالق  . ند د مي شوردرخشند ، نمي شكنند ، و نه خ

افشان شكنجه هاي جسمي و رواني ، به خود نمي پيچند ، و سر ِ تعظيم و تسليم ، در پيشگاه  شكنجه گران 
 خم نمي كنند ، و از خويشتن خويش جدا نمي - اين خادمان بي مقدار سرمايه  جهاني- مزدور و شرف باخته 

ظه اي هم بي نفرت و كين عميق و خشم شديد و انتقام مقدس از دشمنان آزادي ، استثمار ، شوند ، و لح
  . استعمار ، ارتجاع و امپرياليزم ؛ در زندان زندگي نمي كنند 

 زيست باهمي كه  در شرايط)" كين ، نفرت ، خشم و انتقام "(بلي، كار برد عملي اين چهار واژه 

 داشته ، فرد متنفر و كين توز، ي، ، نقش بس مخرب و مصيبت آفرينشته باشداختالف و تضاد طبقاتي وجود ندا
 ؛ ؛ مگر در شرايط تجاوز و اشغال و انقياد و شكنجه و زندانخشمنده و انتقام گير را مردم از خود مي رانند 
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و فرين نقش نيرو آكار برد اين واژه ها و كين و نفرت و خشم و انتقام مقدس توده ها بر انگيخته مي شود
  .مي داشته باشد سازنده

نويسندگاني كه به مسايل حاد سياسي و تحليل :  خوانندگان گرامي به اين امر نيز توجه خواهند نمود كه 
قضايا و رخداد هاي نظامي و يا مسايل  تئوريك و يا حل معادالت رياضي و علوم مثبته مي پر دازند ، با خيال  

بدين معني كه آن  . ش در زمينه هاي مورد نظر شان مبادرت مي وزند راحت  و آرامش خاطر به كار  نگار
 كه  سرا سر يالتهابات و سوزش ها ، آن زجر ها و درد ها و شكنجه ها ،  آن نفرت  بي پايان  و آن كين و خشم

دل و فرا مي گيرد و ) ديده هايش ، شنيده هايش (    زنداني را در اثناي نگارش  خاطراتش ةوجود  كوبيده شد
دماغ و تار و پود وجود شكنجه شده اشرا به كوره اي از آتش سوزان مبدل مي سازد كه هر آن احتمال  انفجار 

به خاطر تداعي هرآنچه در زندان بروي روا داشته اند ، زنداني در وقت نوشتن ، خودش را . آن مي رود ؛ ندارند 
 و رنجي را  كه متحمل شده ، توهين و تحقيري را درد. در زير شكنجه  احساس مي كند . در زندان مي بيند 

كه جواب نگفته ، شكيبايي و مقاومتي را كه نشان داده ، آواز اعتراضي راكه در گلوگاهش خفه مانده ، چيغ و 
فغاني راكه  در زير شكنجه كشيده ؛  همه و همه ، به يكبارگي  و با بي رحمي عجيبي در وقت نوشتن يا بيان 

  .   كرده ، به سراغش مي آيند ، و سرا پاي وجودش را به آتش مي كشند  آنچه خود تجربه
.  ، در هنگام صحبت در مورد مسايل و رخداد هاي درون زندان ، دچار هيجان مي گردد راستينهر زنداني 

خون . عضالت چهره اش به لرزش درآمده  منقبض و گرفته مي شود . آرامش  قبلي خود را از دست مي دهد 
و . هاي صورتش  مي دود ، سيمايش كه بيانگر مكنونات قلبي وي  مي باشد ، هم  زبان گويا پيدا مي كند در رگ

اعتراف زنداني به خواننده و يا شنونده ، . با پرسش كننده ، با  شنونده و با خواننده اش ، به تكلم مي پردازد 
  . ري ازتوصيف اش عاجز است مسايلي را عرضه مي دارد كه زبان به عنوان يك وسيله ارتباط گي

 فراسوي انسانيت كشانده شده اند ،  از شرايط زندان ، قربانياني كه با  تحقير و زور و اجبار و خشونت ،بلي 
، از تحقيق ،  ازكوه اندوه و درد و رنج  و شكنجه يي كه  بر شانه هاي خميده و زخمي شان سنگيني مي كند ؛ 

هيچ كالمي ، قادر نمي گردد عمق چيزي را كه بر آنان گذشته است ، بيان هيج  جمله اي ، . صحبت مي كنند 
و و دشنام ، توهين و ااو در حالي كه مي سوزد ، مي نويسد ؛  در حالي كه آواز الفاظ ركيك ، د. دارد 

 مي  و بند بند وجودش را به آتش مي كشد  ، گوشش را دريده ، وارد مغزش مي شودةتحقيرجالدان زندان پرد
ويسد ؛ در حالي كه به طرف اعدام ساختگي كشانده مي شود ، مي نويسد ؛ در اثنايي  كه مزدوران ، ن

بلي ، در همچو حاالتي كه هر آنچه ديده و . مي برند ، مي نويسد ) از اتاقش ( همزنجيرانش را براي اعدام 
باچه مريضي هايي كه  پيش . سد شنيده و تجربه كرده ، در ذهن بي قرار و نا آرامش متبادر مي شود ؛ مي نوي
  .از زندان به  آن مبتال نبوده ، در لحظه حمالت همچون مريضي ها مي نويسد 

 ؛  مي چسپد  )كه به سان طفلي شوخ و گريز پا همواره از نزدش فرار مي كند(  "  تمركز و دقت"زنداني به
 اضافه نويسي و در اثناي  ،هنگام نگارشتا وي را نگذارد كه در . و مي خواهد  تمركز و دقت را نگهدارد . 

 از متن موضوع والنه بنويسد ؛ نگذاردؤافه گويي كند ؛ نگذارد به مبالغه متوسل گردد ؛ نگذارد غير مسزگصحبت 
 ؛  نگذارد با  را متشتت سازدين اش و اذهان خوانندگان و يا مخاطب به حاشيه بيفتدو يا موضوعات مطرح  شده 

  ... .  و نگذاردحب و يا بغض بنويسد
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 در حال فرار ، كاري است براي شخص اسارت كشيده ،  دقتي گريزپا و چنين تمركزينگهداشتن چنين
 نگارش دست و پنجه هنگامبا اين مشكل  رواني در ) غير زنداني ( بسيار و بسيار دشوار ، كه ساير نويسندگان 

  . نرم نمي نمايند 

يسم كه هر زنداني با چه عاداتي كه از زندان به ارمغان آورده واز  در طرح اين نوشتار شامل نيست كه بنو[
آن ناحيه مشكالتي براي فاميل ، رفقا ، دوستان و اجتماع پيرامونش  ايجاد كرده  و كابوس هايي كه خواب 

به از زحمات ورنج هايي كه  به خاطر باز يافت و ترميم اندوخته هاي ضر. راحت را از وي ربوده ، سر دچار است 

  ◙  ].... ديده ، شكسته شده و پاشان گرديده اش در زندان ، تا هم اكنون مي كشد  واز 
  
  

  توضيحات
  

  پرتويمحمد مهدي و احسان طبري ، نورالدين كيانوري و 62پس از دستگيري توده اي ها در سال  « -  ] 1 [
در . جمهوري اسالمي قرار داده بودند و غيره در رابطه با كار بازجويي توده اي ها ، خود را در خدمت نيروهاي 

مثال در اصفهان يك توده اي به نام .  مي نمودند " انجام و ظيفه "ي هاي هر يك ازاينان كشهرستانها نيز همپال
در بين زندانيان اصفهان . ي در كار بازجويي توده اي هاي دستگير شده در اين شهر شركت مي كرد ادعلي مر

وي جزوه اي در مورد چگونگي  شكنجه رواني نيز نوشته و در اختيار بازجو ها قرار اين موضوع مطرح  است كه 
  ) اشرف دهقانيرفيق اثر نماد مقاومت ايران "در جدال با خاموشي"  305صفحه     (». داده بود

  : همين اثر مهم چنين آمده 313 همچنان در صفحه 
 مطالبي كه طبري د ر كيهان مي نوشت و در زندان ها مثالً مي توان به( د ربا نوشته هاي در اين مو ...  «

در جهت تبليغ و ترويج ايدئولوژي ضد مردمي منحط رژيم ) نيز در اختيار زندانيان قرار مي دادند ، اشاره كرد 
گام بر مي داشتند محمد علي عمويي ، زنداني توده اي دوره شاه ، تواب فعال زندان هاي جمهوري اسالمي  و 

 مورد نياز جمهوري اسالمي در ايران مي باشد يكي از مهره " اپوزيسيون"وز مشغول ايفاي نقش كسي كه امر
چرا كه او خود به مدت طوالني در زندان هاي  رژيم شاه  . هاي مناسب در  اين حوزه كار به شمار مي رفت 

  كه مي دانيم اغلب بسيار زنداني بود و همين مي توانست اعتباري براي وي  در ميان زندانيان سياسي همانطور
  »  .جوان بودند ، به وجود آورد

 اثر آن تواب "كژراهه" مراجعه كنيد به كتاباحسان طبرييعني  ، در رابطه با مسلمان شدن فيلسوف پرچمي ها
   130 صفحه " اندوه ققنوس ها – جلد دوم – نه زيستن نه مرگ "  ايرج مصداقيخاين و خاطرات زندان 

چه ،  و امثال شان هم در رابطه كار و بارتوده اي ها و اكثريتي ها داكتر غفاريزنداني مثل  ساير مبارزين  
  . نموده اند ءدر زندان و چه در خارج زندان با رژيم منحوس و آدمكش جمهوري اسالمي ايران مطالبي را افشا

  
                                           ادامه دارد                                                                       

  


