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  :    درنگي بر نقل و انتقاالت زندانيان - 4
  

ف در زندان مخوف پلچرخي كابل كه تحت ، يعني خادي هاي موظ» خدمات امنيت دولتي«جالدان 
به ) در سالهاي جنگ مقاومت(نظرمستقيم مشاورين نظامي شوروي ، اعم از روس ، تاجيك ، ازبك وغيره 

. شكنجه و كشتار زندانيان آزاديخواه ما مشغول بودند ، زنداني را در يك سلول و يك بالك نگهداري نمي كردند 
  . ك به بالك ديگر و از يك سلول به سلول ديگرانتقال مي دادند از يك بال وي را به طور متداوم

اكثر     و سلولهاي زندان براي مدت حد اقل چند ساعت و حد در واقع يك فرد زنداني تقريباً درتمام بالك ها
 باز تشريح  عوامل نقل و انتقال زندانيان در پايان اين بحث ،( از يكماه  گرفته تا دو سال و نيم به سر مي برد 

زنداني در گير و دار اين نقل و انتقاالت پي در پي ، باساير زندانيان از طيف هاي مختلف سياسي ، ) خواهد شد 
باطرق و شگرد هايي كه باز يافته هاي  ( البته به دور ازديد خادي ها ي پيدا وپنهان و يا در برابرچشم  آنان 

، ارتباط  ) و محكوم ، مابين زندانبان و زنداني مي باشد ناشي از شرايط زندان و مناسبات متضاد مابين حاكم 
  .  آنچه درساير جا هاي زندان مي گذشت ؛ تبادله معلومات  مي نمود  گرفته راجع به

 بعد از - زنداني آگاه ، رسالتمند وشديداً متنفر از رژيم ، كه مهم ترين و اساسي ترين  هدفش   مسلماً
 رژيم در زندان مي باشد ، با يك جهان اشتياق و دلهره و با پذيرش اشكال  افشاي جنايات- ي از زندان ئرها

شكنجه ؛ حتا محاصره غذايي ، مي خواهد هر چيز ، يعني هر حادثه و هر پديده و هر فعل و انفعالي را كه در 
 فراموشي " ووي با  تمام رنجي كه از آشفته فكري.  بداند  زندان اتفاق بيفتد ، و يا به وقوع  پيوسته باشد ؛

وي مي كوشد نقشه پر .  خويش مي كشد ، همواره تالش مي ورزد چيزي تازه ايرا در زندان كشف كند "موقتي
رزمان و همزنجيرانش را مكيده هم زندان را كه  ديوار هاي آن شيرة عمر خودش ، " تو در توي"پيچ و خم و

ه ها وماهها و سالها ، وقايع داخل زندان را به طور در طول روز ها ، هفت. است ؛ به طور دقيق به خاطرش بسپارد 
و با اين سياق  حافظة  صدمه . منظم  ومتواتردرصفحات ذهن شديداً ضربه ديده اش به گردش در مي آورد 

  .ره اي از مسايل  و حوادث ديده و شنيده  را فراموش ننمايد ذديده و مكدرش را تمرين داده ، مي خواهد 
 مي ايرانهم در زندان هاي افغانستان و هم در زندان هاي ... متعهد به امر آزادي  زندانيان  آگاه و 

در ساير بالك ها و سلول هايي كه خود  توانستند  احصائيه  و آمار بسيار مقرون به حقيقت مجموع زندانيان را
دراثناي نقل و انتقال  ) همگان( در آن جا ها حضور نداشتند ، به دست بياورند ؛ زيرا كه آنها و ساير زندانيان 

ازيك بالك به بالك ديگر ، از يك  اتاق  به  اتاق  ديگر ، از يك دهليز به دهليز ديگر، از يك منزل به منزل 
 ، به نحوي ايديگر و از يك زندان به زندان ديگر ، به زودترين فرصت ممكنه و به دور از چشم  پاسبانان حرفه 

به يكديگر   ه قبل از انتقال ، با آنان هم اتاق و همزنجير بودند و يا نبودند، زندانياني را كشمار ، ءاز انحا
ي خبيثه ، بدون درنگ و يا توقف يكه چون دايره ( آنان به خاطراينهمه نقل و انتقاالت  پيهم . برسانند  شان

  بـخش  دوم
    )2( قسمت 
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 بودند و ، قادر به شناخت زندان و سلول هاي مختلف  آن ) قت به گردش سرگيچه آورش ادامه مي داد وم
  .آشنايي دقيقي با هر گوشه و كنار زندان داشتند 

  

  : علت  نقل و انتقاالت زندانيان - 5
  

 علت انتقال زندانيان از يك سلول به سلول ديگر ، از يك دهليز به دهليز ديگر ، از يك منزل به منزل 
اهيم ديد كه چرا نمي گذاشتند ديگر و از يك بالك به بالك ديگر را در زير پيكره بندي نموده ، درپي آن خو

 " عرق پايش خشك نا شده "طور معروف . زنداني  در سلولي كه قبالً آورده شده بود ، مدتي اقامت داشته باشد 
 كه در پهلويش هزار فتنه  ي" آرامش"نمي گذاشتند كه در يك اتاق به . وي را به سلول ديگرانتقال مي دادند 

  . نهفته بود ؛ دست يابد 

     به تنگـنايم نفـرسايد قفـس ، اي فـتـنه رسـوا شو             

     "دماغـم مـست پــرواز است"         اگرچه صيد صيادم ، 
سربازي كه با تبختر به داخل يك سلول مي آمد ، به طرف توشك و يا چپركت هر زنداني كه مي رفت  با 

نام تو  [ ... "  فالني نام تو اس ؟ ": ي را مي گرفت خشونت و تحكمي كه بوي مرگ از آن  مي آمد ، نام زندان
 بلي ": زنداني در جواب جالد مزدور با آواز گرفته كه خوف دروني اش را نمايان مي ساخت ، مي گفت ] است 

،  سرباز با خشونت  آميخته با تكبر، زنداني را مخاطب قرار داده از گود ]  نام من است بلي  [ "نام مه است 
زود كااليته جم كو، زود باش كه از اينجه !   بي خي":  نين اش خبر مرگ را به گوش وي ميريخت دهان خو

سرباز كه اثرات ] زود اسباب و اثاثيه ات را بردار  عجله كن كه از اينجا تبديل شدي  ! بر خيز  [ "تبديل شدي 
زنداني بي . ش بود ؛ دست مي يافت تحكم  جالدانه اشرا در چهره زنداني مي ديد ، به آن لذتي كه در انتظار

جهت دچار تشويش كشنده نمي شد ، او در حين حال كه نمي خواست ناراحتي دروني در سيمايش نمايان 
براي اعدام ؟ نه ، اعدام نخواهد بود ، چراكه فالن . مرا به كجا خواهد برد  سرباز« :  شود ، با خود فكر مي كرد 

] اسباب و اثاثيه ات را بردار  [ " كااليته جم كو"ام بردند ، برايش نه گفتند كه  زنداني را كه  روز پيش براي اعد
 مي برد آيا  باشي جاي  درستي برايم  پيدا خواهد مرا؛  پس مرا به كدام بالك ديگر خواهد برد ، در بالكي كه 

ند ، مرا جاي  ار رفت و آمدكرد يانه ؟  اگر در نزديك تشناب جايي كه  ده ها زنداني در شبانه روز به دفعات د
 . استدهند چطور كنم ، آنجا تعفن و رطوبت بسيار زياد است ، از پاي نمانم ، در اين اتاق جايم از تشناب دور 

آنها با من همدردي مي نمودند ، صحبت هايي با همه .  امدوستان خوبي كه از هرچيز بهتر است ، پيدا كرده 
  ببرد ،  آيا كسي را گرفته اند كه مرا مي شناسد ، "خاد صدارت"قيق به يي شان داشتم ، شايد مرا براي تح

در چنين صورتي  حتماً مدت حبسم را باال مي برند و يا اعدامم . نشود كه در مورد من گپ هاي زده باشد 
زنداني در . به سرعت عجيبي اينهمه افكار در ذهن  شديداً كوبيده شده اش خطور مي كرد »  خواهند كرد 

با متانت از جايش برخاسته به جمع و جور كردن و بستن ، حاليكه عميقاً ناراحت و شديداً  عصبي مي شد 
و اگر مزدور بي آبرو . مي پرداخت ...  مثل بكس حلبي ، ترموز، آفتابه و سطل پالستيكي و  ،اسباب و اثاثيه اش

] ت و كمپل  خودت را هم بردار، زودباش توشك و بالش [ "!زود باش!   بستره ات را هم بگي "برايش مي گفت 
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و اگر زنداني مسن مي بود ، در آن صورت همزنجيرانش فوراً توشك و كمپل وي را با  روي جايي بسته كرده 

 برخي زندانيان براي اينكه مزدور در انتقال  شان  شتاب نشان مي داد از .بعداً آنرا در پشتش مي گذاشتند 
 ،  و آن را به مشكل دستياب نموده بودندان كه سنگين به نظر مي رسيدبردن بعضي اشياي كار آمد ش

    [*]و يا فراموش شان مي شد كه آنرا بردارند و با خود ببرند. صرفنظرمي نمودند 
 آنگاه زنداني با يك جهان درد و اندوه و يأس ازسلولي كه با زندانيان اش عادت كرده بود ، از سلولي كه به 

درحين نفرت بي پاياني كه ازاين (  زده اش "فنكس"يچه گك ها و ميله هاي آهني و سقف در و دروازه و در
وي به دنبال سرباز راه مي افتاد  و هم . عادت كرده بود ؛ جدا ساخته مي شد ) قاتلين روح و روانش داشت 

  .ي سپرد  م؛... ش به جاي نامعلوم  اناشي از انتقال ة  اندو كشندةسلولي هايش را به دست  امواج
در پايوازي بعدي ، سربازان موظف آوردن كاال و پرزه خط  پايوازان براي زندانيان ، در همان اتاق درآمده ، 

 محبوسين  كه همه وي را مي) نام همان زنداني انتقال داده شده را مي گرفتند  ( "...  فالني "جار مي زدند 
ظف  وسرباز م . "  با كااليش چند روز پيش سرباز از اينجا برد  فالني را":  مي گفتند  به سرباز مزدورشناختند ،

انتقال كاالي زندانيان ، كه خبر نداشت زنداني را باين شيوه از سلولش بيرون برده و به ذبحگاه فرستاده بودند ، 
پايوازش  به چند سلول و يكي دو بالك ديگررفته ، سرانجام  پرزه خط و كاالي زنداني اعدام شده را  دوباره به 

آه كه چه . " بسيار گشتم ، چند بالك را گشتم ، پيدايش  كرده نتوانستم بگير كااليته ": سپرده مي گفت 
دشوار است ترسيم و ؛ حتا تصور آن حالتي كه پايواز زنداني اين خبرغوغا برانگيز را از مزدور دني كه دركنج 

  .  تراكم كرده ؛ مي شنود   چسبناكدهان بويناكش كف
 خانم  توخيرحيمه از چشم ديد يار از چشم ديد هاي يكي از هزاران  پايواز زندانيان در پلچرخي ، يعنبگذ
 شاهد عيني وقايع بي  و سالي كه بدون وقفه به پايوازي  من به پلچرخي مي آمد ،8 مدت  را كه طيمبارزم 

خاطرات هشت « (  كتاب اش ازبه نقل  را يك  واقعه ؛شماري  در عقب دروازه عمومي زندان پلچرخي  بود 
  :در اينجا بياورم )   »سال پايوازي زندان پلچرخي

ـِگي كااليته ، زنداني ته  نيافـتـُم ": زنان زيادي را ديده بودم كه در هنگام  شنيدن اين خبر «    [ " ب

 چيغ مي زدند ، ، دچار شوكه و رعشه شده با تمام جانشان] بگيراسباب واثاثيه  ات را ، زنداني ترا نيافتم 
. دند  مي دويدند ، بر رويشان چنگ مي زبه هر سو. چيغي كه نه به آواز  انسان و نه به آواز حيوان شبيه بود 

با ناخن  جدار روي شانرا مي دريدند ، طوري كه خطوطي . به موي شان چنگ مي زدند ، موي شانرا مي كندند 
بر زمين چرب و مرطوب كه بوي خون . رشان باد مي كردند خاك را برس. از  خون بر رويشان  نمايان مي شد 

   شان   زندانيان  اعدام  به خاطر  ها هزار زن ، جايي كه  ده(  امين را مي داد -دوران كشتار هاي باند تره كي 
  

  
ران ، كه يك تن از جنايتكا1357 ثور 7 در هنگام نقل و انتقال داكتر شاه ولي صدراعظم  دولت كودتاي ننگين [*]

 تمام ساز و برگ اش را در آن مي انداخت و بر پشت.  داشت " گوني"وابسته به باند امين جالد بود ، يك جوال ، يعني
 بلي ، سربازي - روان مي شد   سرباز خاديش مي گذاشت و خيمده خميده با ساير رفقاي جنايتكارش از عقب دو پيسها

   .دهن دروازه صدارت اشرا داشت ) اننگهب: پهره ("پيره داري"كه شايد روزي افتخار 
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  ر و روي  خون ـ گفته س" واي از براي خدا ". ؛ مي افتادند ) توسط همين باند ، دچار همين حالت شده بودند 
ماتم و محشري به پا مي . داد و فغان و شيون وناله و نوحه سر مي دادند . آلود شانرا به خاك مي ماليدند

عمق فاجعه ايرا كه باالي انسانهاي مظلوم اين سرزمين . را به لرزه در مي آوردكردند كه قويترين قلب ها 
آورده بودند گوشه اي آنرا در همين جا در برابر همين دروازه عمومي  زندان  مخوف  پلچرخي مي شد ديدكه 

 رويش روزي ، چگونه طفلي دو سه ساله اي از ديدن آن حالت مادرش ، يعني مادري كه خاك و خون بر سر و
؛ مويي كه تا آن روز كندن اشرا  نشسته ؛ مادري كه چيغ زده ؛ چيغي كه آن طفل  تا قبل از آن روز نشنيده

نديده ؛ گريه اي كه تا آن وقت از وي  نشنيده ، به وحشت  افتاده از نزديك شدن به مادرش شديداً ترسيده 
مي گريست ، نمي خواست به آغوش مادر از ديدن چنين وضع عجيب ، طفل هم چيغ مي زد ، به شدت . بود 

طفل . ه بود ؛ باز گردد دكر شديداً در هم كوبيده شده اش كه حالت شبيه ديوانه هايي در زنجير بسته را پيدا
، باديدن چنين صحنه اي رقت بار ، ساير ... فكر مي كرد ، مادرش ، يگانه پشت و پناهش چرا اينطور شده

حالت .  درسراسر وجودشان مي دويد فرسايهراس طاقت .  خود مي شدند پايوازان همه در فكر زندانيان
 َنگِريست ؛ ما زنان افغان كه " آسمان خدا "درآن لحظه هاي زمين سوز، اگر. تهيج  به آنان نيز دست مي داد 

شت  ؛ ور اشغالگران روسي قرار داـاطـ در زير س- به جرم آنكه آزادي را فرياد كرده بودند - گلوي اسيران ما 

   ». ..خون گريستيم ، خوني به رنگ اشك 

  : رحيمه بعد از بيان صحنه اي كه خود در آن حضور داشت عالوه نمود كه 

ش در آن روز دچار يأس شده بودم ، به يكبارگي گفتة  يك  پرسنل  ا از ديدن وضع اين مادر و طفل«

ذهنم متبادر شد كه روزي در طبي تاجيك شوروي كه در كلينيك صحي مركزي كابل كار مي كرد در 

دعاي سر مردان تانرا كنيد كه در كوه مي  ": حضوردو سه نرس يكي از آنان را مخاطب قرار داده گفته بود 

   »  " جنگند ورنه مثل ما مي شديد كه پايتان را بدون اجازه روس  برداشته  نمي توانستيد

خوانندگان دلسوز و گرامي  نگردد ، به همين براي اينكه سخن به درازا نكشد و موجب ناراحتي بيشتر  
نكته بسنده مي كنم كه  همسران زنداني و يا هر عضوي از فاميل  آنان  كه  چنين  فاجعه هاي تكاندهنده و 

]   بعد ها در رابطه پايوازي و مالقاتي صحبت خواهد شد [ در فاصله هرپايوازي . غير قابل تحمل را مي ديدند 
همة شان فكر مي كردند شوهرشان ، برادرشان .  ، شب ها را به خوبي نمي توانستند بخوابند در امتداد اين مدت

 آنان بي صبرانه  منتظر روز.   ، اعدام كرده باشند"آدم خوران خود فروخته"، پسرشان و يا پدر شانرا مبادا اين 
  چه اتفاقي افتاده است ؛ مگر  پراضطراب و پر مخاطره پايوازي  بعدي مي بودند كه بدانند براي زنداني شان

 هر پايوازي چرخش دو سنگ فاصلهدر .  روز پايوازي هيچ رسيدني نبود. روزها و هفته ها به كندي مي گذشت 
اثرات نهايت ناگوار و مخرب .  ، يعني دلشورگي و انتظار ، تن و جان شانرا مي ساييد و ذره ذره  شان مي كرد

رامي ها و  آنا. ان ، اطفال و كودكان و جوانان و پيران شان مي نشست چنين  وضعي ، برروح و روان خودش
تنش هايي ناشي از چنين وضع طي ساليان بعدي در مناسبات بين فاميل و اجتماع بيروني تبارز  نموده  

  .مشكالتي را بار مي آورد كه از حل آن  عاجز مي ماندند 
 هدايت  داده شد كه لباس هاي زنداني را  اجيره شده به عساكر1359از آن تاريخ ، يعني نيمه آخر  سال 

 ، تا صاحب منصبان در موقع يد  به قومنداني زندان تحويل دهتيدكه در اتاق ها و بالك ها پيدايش  نتوانس
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و در (   پايواز زنداني بگويند كه اورا به خاد برده اند  براي تنهائيمساعد كه  پايوازي به پايان رسيده باشد به
 اي  آميخته با خشونت مي "ترحم" به يك زن ، با يك نوع الً خاد با بيرحمي و خشونت به پايوازش ، مثرياست

 ) "ه ، ديگر اين طرفها  دور نخور كه برايت  خوب نيست شوهرت به جزاي اعمالش رسيد! واهر برو خ"گفتند  
هيه شدة زنداني اعدام شده را براي خود  پول و مواد ت ماه ها،"مال خور"بار ها ديده و شنيده شده  كه سربازان 

  .مي گرفتند و به پايوازش رسيد ساختگي مي دادند 
مسؤولين زندان روي  اهداف اطالعاتي ، سياسي و امنيتي  به نقل و انتقال پيهم زندانيان دست مي 

  : بگذارپيكره بندي نكات مهم  اهداف شان را در زير با هم يكجا مرور نماييم  .  يازيدند

 در واقع آمرين روسي خادي ها به خوبي مي دانستند كه نقل و انتقال  زنداني از يك سلول به سلول ديگر، -1

ازيك دهليز به دهليز ديگر، از يك سمت به سمت ديگر، از يك بالك به بالك ديگر، به زنداني امكان  اين را 
همينطور پايواز در نبود  . ست يابد نمي دهد كه به  چيزي شبيه آسايش و آرامش ؛ حتا به طور موقتي ، د

و اين  از ديد .  ، ده ها بارفرو برده مي شود  و التهاباضطراب، در درياي از  در اين  يا آن بالك  ،زنداني اش
رنج .  مي بخشيد "تحكيم"  بود ؛ زيرا پايه هاي قدرتي را كه به آن وابسته بودند "خوب" ايجنايتكاران حرفه 
  . مي گرديد "موجب عبرت ديگران"اميدي و خاك بر سري اينان ، و ذلت و تأثر و نا 

  نمي گذاشتند  كه زنداني در يك سلول ماندني و پاييدني شود ، تا مبادا با  ساير همزنجيران اش ارتباط - 2

 در واقع  احساس. عاطفي  بر قرارنمايد و ذهن اشرا تا مدتي از گزند  شكنجه هاي مرئي و نامرئي  حفاظت كند 
جالدان به درستي مي دانستند كه اين استقرار و اين نوع  تماس با همزنجيرانش . خود آگاهي اشرا تقويه نمايد 

در ارتقاء بعدي زنداني به جانب رابطه سياسي و در نتيجه به هموندي و همبستگي رزمي بر ضد سيستم حاكم 
و اين . اري به مقياس بزرگ تكامل مي يابد سر انجام بر ضد تمام  نظام  استعم بر زندان در مقياس كوچك ، و

اعتصاب و شورش را در پي   اعتراض و ،بدين معني كه در گام اول. براي آنان بسيار خطرناك تمام  خواهد شد 
خواهد داشت كه مسلماً انعكاس آن به  بخش هاي ديگر زندان ، و زندان هاي ساير واليات ، نيروي مقاومت 

 جاري ساخته ، سرانجام به درياي خروشاني مبدل مي گردد و به خارج از زندان  -  در يك مسير- بيشتري را 
  . جنگ مقاومت را پهناي باز هم بيشتري مي  بخشد ةسرازير مي شود و گستر

  در شرايطي كه دولت آماج ضربات بي امان نيروي هاي متهاجم  آزاديخواهان قرار مي داشته باشد ، با - 3

خشونت بيشتر اختيارمي ديوانه واري مبادرت مي ورزد ، اين نقل و انتقاالت شدت و سراسيمگي به واكنش هاي 
خصوص زندانياني را كه  اطالعات زندان خطرناك  تشخيص مي دهند ، مدت اقامت شان  دريك سلول  ب. نمايد 

بند آنان را در در شرايطي كه براي حل معضل اينان راه وچارة آني نيا. از  چندين روز بيشتر ادامه نمي يابد 
بخشي از زندان  كه نسبت به ساير بخش هاي آن  تحت كنترول و مراقبت بسيار بسيار شديدي قرار مي داشته 

  .انتقال مي دهند ؛ و از همه مهمتر برشمار اعداميان  روز تا روزمي افزايند ) "1 بالك"مانند(باشد  

انش رابطه  برقرار كرده به گفت و گو هايي مي ري در صورت  اقامت دراز مدت ، زنداني با ساير همزنج- 4

گذشت روز و هفته و ماه و سال را كه هر روز آن برابر هفته و هر هفتة آن به حد ماه و هر ماه آن به . نشيند 
مقياس سال در ذهن اش نشسته ، يعني كندي و ايستايي زمان را كمتر احساس مي كند ، لياقت ها مهارت ها 

به . جربيات اشرا به ساير هم سلول هايش انتقال مي دهد و يا از آنان متقابالً مي آموزد و داشته ها و بسا ت
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 و يا خودش به خود آگاهي سياسي نزديك " چشم و گوش زندانيان نا آگاه را باز مي كند "اصطالح خادي ها 
  .مي شود و از دشمن شناخت بهتري پيدا مي كند 

ديگري صحبت و حرف زدن و انتقال . ماعي بودنش مي باشد  از خصلت هاي اصلي  انسان يكي اجت- 5

 به پيشرفت و تكامل امروزي مفاهيم مورد نظردرپروسه ارتباط به طرف مقابل كه سبب گرديده اجتماع بشري
لذا  زنداني را كه در گام نخست از اجتماع ربوده شده و در اجتماعي نهايت محدود و متراكم كه . نايل آيد 

زندانش خوانند پرتاب شده ،  نبايد گذاشت كه  به مدت دوامدار در همين اجتماع محدود و متراكم بماند ، او را 
ت زيست اش را در اجتماع محدود زندان باز هم  بايد به حد امكان  تقليل داد از همنوع اش بايد  جدا كرد و مد

،  كه اين شيوه  بانقل و انتقاالت پي در پي زنداني به كمترين زمان ممكنه ) تا به بي نهايت محدود ساخت ( 
خود بودن به اينهمه به خاطري است  تا وي به انسان اجتماعي بر نگردد و احساس از . امكان پذير مي گردد 

زنداني را بايد به يك انسان ميكانيكي  يعني به يك . وي دست ندهد ، با خودش  براي هميش وداع نمايد 
  .   مبدل نمود ، تا فرمانبر مطلق باشد ، نه  انسان متفكر و معترض ،  پويا  و خودآگاه "ربات"

آدميزاد «   دراين مورد گفتاري دارد داستايوفسكي.  يكي ازخصلت هاي انسان خو گرفتن به هر چيز است - 6

 در زندان  در عمل ") مصداقي( به گفته يك تن اززندانيان ايراني» موجودي است  كه به هر چيز خو مي گيرد 
و به چشم خود ، درستي گفتار داستايوفسكي را تجربه كردم شايد تحمل خيلي چيز ها در نگاه اول غير ممكن 

 زنداني با هرچيزي كه درچهار ديواري ."تي به سادگي به آن خــو مي گرفتيم به نظر مي رسيد ولي پس از مد
زنداني با . مدت اين توافق يا سريع و تند بود و يا بطي و كند . سلول به نظر مي رسيد خودش را توافق مي داد 

 زده آن ،  " فنكس"اشياي بي جان و جامد سلول هم انس  مي گرفت ؛ حتا با در و ديوار هاي مرطوب وسقف 
 ًĤدر حيني كه از مجموع اين اشياي جامد شديداً متنفر بود ، با حفظ همين تنفر، به آنها خو مي گرفت و قلب

ش ، يعني ازسلولي كه  نه در آن مي توان زيست ، و نه در آن مي توان مرد ، به جاي  انمي خواست ازسلول
ه  مي گفتند حاضريم بر مدت حبس ما افزود گردد ؛ ديگر انتقال داده شود ؛ حتا بودند شماري از زندانيان ك

  .انتقال ندهند ] به كدام جاي ديگر[مگرما را ازهمين سلولي كه به آن  خو گرفته ايم 

 هرگاه زنداني در اتاقي كه  هم اكنون به سر مي برد ، به كمك ساير زندانيان ويا خودش افراد اطالعات و -  7

رنتيجه از صحبت و دوستي  با آنان  دوري  نموده باشد ، در چنين صورتي استخبارات را  شناسايي كرده  و د
جواسيس خاد  و ( اطالعات از اين امر خبر شده وي را در سلولي مي برد تا عناصرمخفي ماندة استخباراتي 

 ريخته را در سلول بعدي ارزيابي و شناسايي نتواند  و با  چند تا و يا يكي از آنان طرح دوستي) همكاران شان 
  .راز هاي نا گفتني اشرا با وي در ميان بگذارد 

  نقل و انتقال زنداني از يك سلول به سلول ديگر، از يك دهليز به دهليز ديگر، از يك منزل به منزل ديگر، - 8

در اصل  پوششي بود كه زندانيان درهنگام بيرون ، از يك سمت به سمت ديگر و از يك بالك به بالك ديگر 
، همچنان اعدامي درحال انتقال به ... جيرشان به خاطر اعدام به واكنش دسته جمعي دست نيازند و شدن همزن

 كه شرايط  خاص خودش را داشته و "1 بالك"منهاي ( اين شيوه انتقال اعدامي .  ظف حمله ورنشود وسرباز م
ندانيان سياسي عمدتاً قيد محل تجمع اعدامي ها از سراسر بالك ها و همينطور  جاي نگهداري خطرناكترين ز

هاي بلند  و قسماً قيد هاي پائينتربود ،كه شماري از خادي و يا تسليمي مخفي  در ميان هر دو طيف وجود 
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اين  شيوه ، يعني تاكتيك  انتقال  اعدامي زير عنوان . در ساير بالك ها تقريباً همسان قابل اجراء بود ) داشتند 
ر اعدام هاي انفرادي  مورد نظر جالدان بود ؛ نه اعدام ها و كشتار هاي دسته تبديلي به كدام  بالك ديگر ، د

  .جمعي 
  در اعدام هاي  دسته جمعي نياز به اين بهانه نبود ، مسؤولين روسي زندان و مزدوران  شان با برپايي 

داي بسيار علني تداركات  براي اعدام هاي دسته جمعي مثل خاموشي چراغ هاي زندان ، پخش موسيقي با ص
هايي كه بر  باالي پايه در  تمام بالك ها نصب شده بود ، مسدود ) loudspeaker(بلند و گوش خراش از 

 چهار روز در تمام - ؛ دست مي يازيدند ؛ حتا تا سه ...   تمام بالك  ها ، همچنان سلول ها  و ةساختن  درواز
 صحن بالك ها نمي كشيدند و از انتقال مريضان عاجل  به" كانتين"بالك ها زندانيان را براي تفريح و خريد از

  .  زندان نيز خود داري مي كردند  "شفاخانه"به 

 تا زنداني از طريق توقف دراز مدت دريك مكان ، امكان ايجاد ندن نمي خواستنااز همه مهمتر ، زندانبا   وـ 9

زدوران شان به نيكويي روسها وم. ست آورد هسته هاي تشكيالتي ومبارازاتي را به غرض اعتصابات و يا فرار به د
ازاين رو آنها مي كوشيدند . ، كه ايجاد تشكيالت همان ، ودولت را به مبارزه حادتري طلبيدن همان مي دانستند

  . تا قبل از آنكه نطفة چنان هسته هايي پي ريزي گردد ، با نقل وانتقاال ت دايمي از آن جلو گيري نمايند 
  

  : فروخته و  تـالشـي زندانيان   سر بازان سر- 6
    

 به مثابه شمشير -ي اشئاساساً تالشي از نخستين لحظه هاي دستگيري يك فرد تا آخرين  دقايق رها
 ساعت ، درطي روز ها ، در بسترهفته ها و ماهها ، ودر 24درظرف .  بايد باالي سر وي آويزان باشد - داموكلوس

ن اين شمشير از روي پوست سر و جمجمه  زنداني عبورنموده بر قشر امتداد سالها ، صد ها بار نوك زهر آگي
هرگاه اشكال شكنجة  فزيكي و رواني كه باالي زنداني انجام شده . مغزِ شديداً شكنجه شده اش فرو مي رود 

ي از ئاثرات اصلي و جانبي بسيار مخرب اين شكنجه ها را در مدت زندگي اش بعد از رها( وثبت ذهنش گرديده 
 ضربه - صد ها و هزاران بار-، در تداوم حيات وي تا پايان زندگي اش )دان ، براي لحظه اي از نظر دور كنيم زن

در ذهن وي تداعي شده ، هر بار، به همان سنگيني  ) اولين روز گرفتاريبه سان ضربه  ( نخستين تالشي
  . ش وارد مي نمايد  انخستين بار ، ضربه هاي بعدي  را بر مغز و روان

يورش وحشيانه جالدان شرف باخته خادي در نيمه هاي شب سياه بر حريم مقدس خانه اش ، بعداً تالشي  
سراسر منزل اش ، تحقير و توهين در برابر خانم ، فرزندان، مادر ، پدر وساير اعضاي فاميل اش، خورد كننده 

غرور افغاني و غرور باور هاي انساني ترين ضربه اي است  كه گوهر غرور قومي ومليتي ، غرور ديني و مذهبي ، 
اين ضربه كه به سنگيني كوه بوده ، ازهمان آغازين روز دستگيري  بر روح و روان اش مي . اشرا مي شكند 

 از دشمن "مقدس"فقط با نيروي  سِحر آميز نفرت و كين ، خشم  و انتقام  . نشيند ، تكه تكه اش مي كند 
  . ر هزار تكه  را دوباره  باز سازي  و احياء  نمايدكشورش  است كه مي تواند  اين گوه

و يا كاغذ و نوشته . زنداني را در اثناي گرفتاري ، تالشي مي  نمايند ، تا سالح گرم و يا سرد نزدش نباشد 
  هيچ چيزي را در جيبش نمي مانند ؛ . و يا اشياي مشكوك و مواد مضره و مسموم كننده را با خود نداشته باشد 
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بعد از ورود به خاد ، قبل از آنكه به اتاق تحقيق و شكنجه پرتاب شود ، با زنداني  [*] رو و دوايش راحتا دا
خشونت و تحقيرشديد تالشي مي شود ، تا از گوهر وجوهر غرورشكسته اش اگر چيزي به جا مانده باشد ، خرد 

  .شود ، چنان خرد شود كه مايه يي نشود براي مقاومت هاي بعدي اش 
ي درهر نقل و انتقال و تحويلدهي ازيك زندان به زندان ديگر، از يك بالك  به بالك ديگر، از يك زندان

خواننده  عزيز . سمت به سمت ديگر ، از يك دهليز به دهليز ديگر و از يك منزل به منزل ديگر؛ تالشي مي شد 
ي  تالشي مي شود ، ئيدان هوامي تواند وضع مسافر مشكوكي را كه در جريان وقوع يك حادثه تروريستي در م

با اين تفاوت كه با آن مسافر با خشونت رفتارنمي نمايند وبا اين مسافركه در . در مخيله اش به حركت در آورد 
  .حال انتقال وي به جهنم استعمارمي باشند ؛ با  اهانت  وخشونتي غير قابل تصور برخورد مي شود 

اش تالشي ...  برده شود ، دركنج و كنار دهليز سراپايش ؛ حتا هر زنداني پيش از اينكه  به محل مالقاتي
زندانياني كه خود را متعهد مي دانستند كه فجايع درون زندان را بنويسند و يا اجراي كاري را از . مي شود 

نوشتة ) چگونگي دست يابي زنداني به قلم و كاغذ باشد در صحبت هاي بعدي ( فاميل خود تمنا مي نمودند 
به خاطر ياداشت ها كه آنرا در قسمتي از . ا از طريق پايوازان شان به خارج اززندان انتقال مي دادند خود ر

كاالي شان ، يعني لباس ها و اشيايي قابل مسترد به فاميل ؛ پنهان مي  نمودند ، در اثناي رفتن به طرف 
خوبي مي دانستند كه  اگر نوشتة  افسران آموزش ديده ، دچار هراس و اضطراب شديدي مي  شدند ؛ زيرا  به 

شانرا افسران و يا سربازان از نزد فاميل آنان در جريان تالشي پيدا نمايند ؛ چه اتفاقي براي خودشان ، بويژه 
  . براي پايوازان شان رخ خواهد داد 

  

  
زاتي را بر دوش مي  سال زندگي پر مشقت ؛ اما پر بار مبار71من نوعي كه از جواني تا هم اكنون كوله بار  [ * ] 

 1359كه فرداي آن دهم سنبله (  شب 2در ساعت .  از همان اوايل جواني مصاب  بودم "يگرنام"به مرض مزمن . كشم 
مشتمل بر قيوم صافي ؛ حميد شتاب [ حريم خانة ما مورد تهاجم  گروپ  مزدوران بي غيرت وشرف باخته  خاد ) بود 

 برادر فاروق زرد آمر سياسي وزارت  داخله " امين جالد "ت دراز معروف به ، امين دس"حميد كومه كته "معروف به 
، به سر گروپي لطيف ) رقصنده  ( "بازنگر" از قريه اوستاكاران كوهستان مشهوربه عبداهللا "بچة سرور"كارمل ، عبداهللا 

اري خويش را در نوشته هاي جريان گرفت( قرار گرفت ]   وچندين تن نا نجيب ديگر " شاگرد مستري"شريفي مشهور به 
 را به من "مايگرن"به همسر مبارز و همسنگر دلير و فداكارم با اشاره  حالي كردم تا دواي ضد )  بعدي باز خواهم كرد 

 "چندين تابليت از آن دوا را كه در قطي كوچك فلزي گذاشته آنرا هميشه با خود مي داشتم ، تا در اثناي حمله . بدهد 
 " چهار چشمه " از آن استفاده  كنم ، از جيب ُكرتي ام بر داشته طوري به من داد كه سگ هاي زنجيري  فوراً"مايگرن 

 ، يكي ازبي حيثيت ترين ، ذليل ترين و ناشريف ترين اعضاي گروپ "خاد صدارت"در تالشي دوم در داخل . بوي نبردند 
كه در خانه تان جيب ] من[  مه ": جب نموده گفت ، دوا را ازجيبم كشيده ابراز تع"شريفي"گرفتاري ، يعني لطيف 

پس از آنكه  توسط داكتر  روسي  موظف در خاد  نوعيت دواي . "در جيبت نبود  ؟ )  اشاره به دوا -اين(هايت پاليدم اِي 
ر عدم كه در بين پوش بود ، تثبيت گرديد و بادار روسي اش براي  اين فرومايه فهماند كه د) » كفرگوت« ( " مايگرن "

   .استفاده از آن تابليت ها مريض مي بايد شديد ترين سردردي را تحمل نمايد ؛ از دادن دوا برايم خود داري كرد 
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در درون اتاق ) شناسايي شده ها ( بلي ، زنداني در شرايطي اين ياداشت را مي نوشت كه عوامل اطالعات 
ز هاي پيش از پايوازي و دور از نظر جواسيس شناسايي اكثراً ياداشت هايشان را دررو. ها به خواب مي رفتند 

در )  در اتاق هاي عمومي ( دانستند كه  اكثراً خادي ها و همكارانشان دريك اتاق  شده مي نوشتند ؛ زيرا مي
درهرصورتي زندانيان را مي پاييدند كه كدام شان مصروف نوشتن بر . ك مي دادند يشب پايوازي به نوبت كش

شان پنهان مي نمايند ، ... ياداشت را در كجاي لباس هاي ناشسته و . خود مي باشند ... لباس  و يا روي كاغذ يا 
شيوه هاي ارتباط گيري خادي ها و همكاران  شان با  اطالعات ( تا آنرا كشف نموده به  اداره اطالعات  برسانند 

  ) . زندان  و باخاد ، باشد به مجال هاي ديگر 
ه خاطر دارم  كه جالدان اجير شده و ساديست خادي ، با شيوه هاي مختلف ضربات شب هاي زيادي را ب

  . كشندة رواني را در شب هاي  تالشي ، بر روح و روان زندانيان وارد مي آوردند 
اينك يكي از ا شكال تالشي آن جنايتكاران اجير شده ، كه اثرات مخرب آنرا تا هم اكنون احساس مي 

 منزل دوم سمت غربي  انجام دادند ، در زير تشريح "1بالك" شب ها  در كوته قفلي هاي نمائيم  و در يكي از
  :مي نمايم 

 عمر شب را به -  كه هردو ياران ديرينه اند - در لحظه هايي كه تيره گي اضطراب گستر و سكوت سنگين 
منزل دوم را پيموده به ينة جانوران انسان نما باالي پنجة پا ، بدون سر و صدا ، پله هاي ز. پختگي رساندند 

 اتاق و يك تشنابي كه به طرف شمال 4از . وازة آهني دهليز را باز نمودند و وارد دهليز ما شدند آهستگي در

 را كه فراموش كرده اسم اين جالد [  نفره  مدير حامد  جالد12دهليز موقعيت داشت ، سركردة آن تيم ده و يا 
  مانند و عمودي اتاق دوم را كه  ما در آن خواب بوديم  به شدت T ، كليد  ]بودم ، رفيق رحماني برايم گفت  

 "ولدنگ" كه يك حلقة آن به دروازه و حلقة  ديگرش به چوكات آن -ازدرون دو حلقه يي به روي هم نشسته 
وابيده  بيرون كشيد ، آواز تكاندهنده و گوشخراش آن ، چنان در فضاي دهليز پيچيد كه زندانيان  خ- شده بود 

 با شتاب "1بالك"مدير حامد سر تيم بخشي از جالدان .  سلول با سرآسيمگي واضطراب از خواب پريدند 8در 
دروازه  لفت گونة آهني سلول را باز كرده با ساير جالدان يكجا به اتاق ما  يورش آوردند و با آواز بسيار بلند و 

 14 يا 12 -  ما "! به چيزي دست نزنين ! ود شوين ز!  بي خيزين ، بي خيزين ": آميخته با خشم  گفتند 
 و با حالت سخت رقت انگيز از جاهاي خود پريديم با فرياد حيوان گونة جالدان ، وحشت زده از خواب - همبند 

سه يا چهار تن هم اتاقي ما كه زير تأثير اين يورش غير مترقبه و وحشيانه قرار گرفته بودند ، به . بر خاستيم 
از جاهايشان بلند شدند و حين پائين شدن از طبقه دوم چپركت تعادل خود را حفظ نه توانسته ، يكي يكبارگي 

 آمرين داخلي و باداران  روسي آنان  به درستي اطالع  داشتند [ديگري به  ميله چپركت تصادم كرد به ديوار و 
 "ز خواب نبايد بيدار نمود كه دچار  كسي را  ، بخصوص  كودكان و كهن ساالن  را دفعتاً ا«: و مي دانستند 

چنين حركتي روان كودكان را صدمه مي زند و كهن ساالن را به سكته قلبي مواجه مي .  مي شوند "شوكه 
به چيزي دست !  زود ازچپركت هايتان پائين شوين ": سربازان هر يك  به نوبة خود  داد مي زدند  .  ]»سازد 
 اين صدا ها بسان نيزه هاي گداخته برمغز هم سلولي ها فرو مي رفت و "! ين زود زود از اتاق خارج شو! نزنين 

زندانيان همه ؛ چون هيپنوتيزم شده . مفهوم رفتن به پرتگاه مخوف  مرگ را در قشر دماغ شان حك مي  نمود 
نيمه خواب و هم سلولي هاي ما  در حالت . سربازان ، ما را در دهليز متوقف ساختند . ها از اتاق بيرون شدند 
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 يكي چپلك  ديگري را به پا كرد و كسي پا برهنه از ،نيمه بيداري و با دستپاچگي در حال  خروج از سلول 
  ... .سلول خارج شد 

 ساير سلول هايي كه نبايد تالشي مي شدند ، از اين همه  سر و صدا ها ، با هراس  از خواب بر خاسته در 
 از كدام سلول زنداني را  آيا زير آهن چادر عقب دريچه گگ مي ديد كهكسي از . حالت اضطرار قرار گرفتند 

كساني هم به مدد گوش هايشان كه آنرا به دروازه آهني اتاق نزديك ساخته  .  ؟براي اعدام بيرون مي كشند
شان بودند ، مي خواستند بفهمند كه جالدان چه وقت دروازة سلول آنها را باز مي كنند تا براي اعدام  بيرون 

  . نمايند 
 ، گوش هاي حساس ما كه در دهليز ايستاده بوديم ، براي شنيدن ما ماندندهمينكه سربازان در اتاق 

كه از درون سلول  را – تخته هاي چپركت و اسباب و اثاثيه -سرو صداي بهم خوردن . اندك صدا حساستر شد 
يافته بوديم ، درچنين حاالت سربازان  همراه آرامش مشكوكي به ما دست داد ؛ زيرا كه به تجربه دريم ، شنيد

  . بازندانيان اعدامي اتاق را ترك مي كنند آنها در داخل سلول توقف نمي كنند و ماندني نمي شوند 
 اينها  شايد براي تالشي "به آهستگي يكي با ديگر گفتيم . از توقف جالدان در درون اتاق مدتي گذشت 

   ."... آمده باشند 
 وي بعد از اينكه   ! لي  بكس هاي تان را  بتين   ِك": گفت  ه دوران دروازة سلول ما را باز كرديك تن از مز

ي تمام اسباب و اجنايت كاران حرفه .  دوباره بست  سلول راكليد بكس هايمان را گرفت ، بي درنگ دروازة 
؛  درون و بيرون همه اشياي اتاق را ، اثاثيه ما را درهم و برهم كردند ؛ تمام توشك هاي ما را زير و رو نمودند 

تو . درون ميله هاي آهني ، درون پايه هاي چپركت را هم با سيخ هاي دست داشته پاليدند . تالشي كردند 
گويي بردگان معدن  الماس ، الماس كوچكي را دزديده اند كه بايد ازداخل  اتاق خواب شان ، از تن و بدن شان  

اجيران وجدان فروخته محتواي بكس هاي ما را چنان با دقت پاليدند و اشياي . ا  شود شان پيد... و يا از داخل 
بعد از مدتي ، دست از تالشي برداشتند . درون آنرا عامدانه  طوري بيرون ريختند كه همه درهم و برهم شوند 

  . وبا همان خشونت قبلي به ما امر كردند كه هرچه زودتر به اتاق خود برگرديم 
كه همة ما داخل سلول رفتيم  يك تن از آن جالدان دروازة ضخيم  آهني  را با صداي بلند بست ، زماني 

مانند را با صداي دلخراشي  به داخل حلقة آن كوبيد ، بار ديگر سر و صداي آن در فضاي  Tكليد فوالدي 
  . دهليز  پيچيد 

ن  زندانيان  كوته قفلي هاي جنايت كاران ناموس فروختة خادي كه از ايجاد وحشت و دهشت درميا
دهليز ما سرشار از لذت سادستيك شده بودند ، دروازة  بزرگ آهني دهليز را نيز بستند و رفتند تا به آمر 

جالدان [    بدهند- كه در حق  افغان هاي آزاديخواه روا داشته اند - روسي شان گزارش اين شكل شكنجه را 
هر آنچه را «   يعني.  ناميده اند   " عمليات تجسس و انهدام"   رااين نوع شكنجه   جمهوري اسالمي  ايران

يافتيم از بين مي بريم تا زندانيان از اسباب و اثاثيه اي محقر و ابتدائي كه با قبول هزار مشكل تهيه كرده اند 
    ] .»؛ محروم شوند 

 كه به دور  ،... و كمپل و زماني كه داخل سلول خود شديم  ، نگاه ما به گرد و غباري برخاسته ازتوشك
در نگاه بعدي  چشمان سرخ . چراغ كم نورسقفِ به رنگ سمنت ، چون هاله اي  دودي پيچيده بود ؛ افتاد 

شدة هم اتاقي ها به اسباب و اثاثيه روي هم انبار شدة اتاق متمركز گرديد ، به درستي تفكيك نمي توانستيم 
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، به كي ... وي پاك و كدام برس و صابون وكدام پيرهن و تنبان و كه كدام شال و پتو و كدام بالشت وكدام ر
از اين پراگندگي ، دچار شديد ترين حالت عصبي شديم ؛ زيرا كه هيوالي ترس ِ ناشي از مرگ از . تعلق دارد 

وجود همزنجيران برخاست و جايش را  نفرت وكين و خشم نهايت شديد از عاملين اينهمه ترس و شكنجه و 
 از اين فرومايگان مادر -  انتقامي كه نيرو ومقاومت مي زايد -ي و توهين ، گرفت و خواهان انتقام بي حرمت

  .فروش شديم 
هايشان ، وگذاشتن تخته ...  زندانيان بعداز اينكه ازجمع و جور كردن اسباب ، اثاثيه وكمپل و توشك و 

ان برداشته و به هرگوشه و كناراتاق پرتاب هاي چوب كه جالدان آنها را درهنگام تالشي از روي چپركت  هايش
  . كرده بودند ؛ فارغ  شدند ، هركدام سر جايشان قرار گرفته زير لب چيزي هاي مي گفتند 

، همزنجيران شوك گرفتة اتاق ما   شب با تنبلي عبور كرده برروي پنج صبح لغزيد2عقربه ساعت از 
ي سوختند و به روز رهائي خود وآزادي كشورشان مي هنوز در آتش انتقام از دشمن و مزدوران روسي اش م

پرندة رنگين خواب ، پرَش مي سوخت كه بر مژگان  آتش گرفته زندانيان سراپا خشم و انتقام . انديشيدند 
 اتاق  دهليز خوابيده باشند ؛ مگر در سلول ما هيچ 7سپيده هم  دميد ، اگر  تعدادي از زندانيان در . بنشيند 

     .ست بعد از آن تالشي وحشيانه  و بي حرمتي بخوابدكسي نه نتوان
 تمام زندانيان دهليز ما  پيرامون  يورش سگ هاي  تعليم  ديدة روسي و  ،روز ديگراسارت كه فرا رسيد

  .سر گلة آنان نجيب جالد با همديگر  صحبت مي نمودند 
 

 ادامه دارد                                                                                                           

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


