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   )2012 /  مي /  1 1  ( "              زاد افغانستان آ –نستان آزاد  افغا"  تاريخ ارسال  به پورتال 

  
   

  :  »پنجره چپ« نخستين  تكان حادثه  ناگوار در -1
    

پنجره " تكان حادثه اي ناگوار،  زندانيان  نخستينخورشيدي بود كه1361روز دوم و  يا سوم سنبله سال 
  .رد   را به حركت در آو"چپ

سرو صدا .  پيچيد " ٣ بالك" منزل سه ةبلي ، دريكي از همين روز ها ، سر و صدايي درفضاي دهليز و زين
 ةتا اينكه آواز برخورد چكمه هاي سربازان مزدور بر روي سطح كانكريت شد. ، لحظه به لحظه بيشتر شده رفت 

آنان در دهليز   گپ و گفت نامحسوس و گنگ هاي زينه منزل چهارهمراه با صداي گامهاي زندانيان و] ِپله[پته
تمام زندانيان درون قفس  با حيرت و .  به گونه اي  به درون پنجره چپ منعكس گرديد ، و  منزل چهار  پيچيد

هيجان و دلشورگي به دروازه  اصلي پنجره چپ چشم دوختند ، تا ببينند چه گپي تازه اتفاق افتاده ، و علت اين 
ظف ، كليد را به وسرباز م.  همه از جايشان بلند شدند )  تقريباً (چپي هاي درون قفس. سر و صدا ها چيست 

اعضاي رهبري ساما با چهره هاي روشن .  را گشود "پنجره مرگ"داخل قفل چرخاند و در پي آن  دروازه آهني 
چپي و تعدادي مربوط به و لبان متبسم در پيشاپيش صف زندانيان  تازه وارد ، كه بدنبال آنان سه يا چهار تن  

    . شان نمايان  شدندةتنظيم هاي اسالمي قرار گرفته بودند ؛ با اسباب و اثاثيه دست داشت
 زيرنظارت بسيار شديدي  قومندان عمومي ، اطالعات زندان ، سربازان خاد ، باشي هاي  پنجره چپ

و ساير ديده بانان  اي آموزش ديده ، ، عوامل نفوذي خاد در قالب زنداني چپ و راست ، اطالعاتي ه"3بالك"
دستور داده (...)  از همين سبب خداي اصلي زندان پلچرخي ؛ يعني جنرال روسي. بگير قرار داده شده بود  مزد

ش قرار  ابود تا اعضاي رهبري سازمان ساما را به همين پنجره كه در چنبر امنيت تمام عيار مزدوران رنگارنگ
  .داشت ؛  انتقال بدهند 

علي باز شد ، رفقا  هريك انجنير نادرروازه آهني پنجره با همان صداي اندوه آفرين هميشگي اش كه د
شاهپور قريشي ، داكتر واحد رائين ، انيس آزاد ،  انجنير زمري ، ضابط ضياء و ساير  ، مير ويس ،) پويا(دهاتي 

قفس " يا  " پنجره چپ "ن يك يك وارد اعضاي رهبري و كادر هاي ساما با چهره هاي باز و با لبخند مهر آفري
پنجره " شان  به داخل ةگر نيز با اسباب و اثاثيه دست داشتي به تعقيب آنها شمار زندانيان دو، ند   شد"گمر
و با آنها جور . چپي هاي داخل اتاق همه به پيشواز رفقا تا نزديك دروازه اصلي سلول شتافتند .  پا گذاشتند "...

به خاطرم نمانده كه رفقا توشك و . را گرفته جابجا كردند  اسباب و اثاثيه آنان. نمودند بخيري و بغل كشي 
هر رو ، بستره هايشان ه ب. كمپل و بالشت ؛ يعني بستره  هاي خود را آورده بودند و يا باشي بعداً برايشان آورد 

خسته بيشتر  "3بالك"نتقال به شد در جريان نقل و ا كه معلوم مي كساني در قسمت هايي از سلول  پهن شده 
   . و مانده شده بودند ، بر روي توشك هايشان نشستند

ه  كهن"جور بخيري و احوال پرسي هاي بسيار گرم ، برادرانه و رفيقانه اي كه ميان  همزنجيران تازه وارد و
ل گرم جوشي و منتها در اين سلو. شد  ها رايج بود ، اينجا هم به  وضاحت  ديده مي  هاي داخل سلول"گي

  پنجمبخش  
  )1 (قسمت 
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همچنان  اعضاي رهبري ساما ( گري داشت ؛ زيرا كه ما همه يت و ابراز احساسات ميان طرفين ، شكل ديصميم
 چه -  كه حيثيت هزار بار باالتر از ارگ كارمل ميهن فروش را دارد - دانستيم ، سفارت شوروي در كابل  مي) 

احوال پرسي . رزندان آزاديخواه اين سر زمين ديده است خوابي براي اين نجيب ترين  و دلير ترين و آگاهترين ف
ما . ها و جور بخيري ها ، بسيار بسيار پر حرارت و صميمانه ؛ ولي شتابزده و آميخته با هيجانات و اضطرابات بود 

 كدام  فكر مي كرديم شايد لحظه اي بعد باز هم نقل و انتقاالت لعنتي آغاز شود ، و اين بار ما را از اين پنجره به
زندانيانِ هم سازمان ، . هيچوجه ثبات و استقرار نداشت ه اساساً زنداني در يك سلول ب. گر  ببرند يجاي د

آناني كه  اعتماد و باور متقابل بر روابط سياسي و يا تشكيالتي شان حاكم بود ، به علت عدم اطمينان بخصوص 
مهمترين شاخص  ، مي كوشيدند ) ز يكي دو ساعتولو براي مدتي بيشتر ا( به درنگ واستقرار در يك سلول 

گري  بازگو نمايند ، تا يكطرف اگر يهاي حوادث و اتفاقاتي را كه درساير سلول ها بر آنان گذشته بود ، يكي به د
  به سازمانش و يا به فاميل- گر راز ها و گفتني هاي  وي را به بيرون از زندان يبه گونه اي از بين برود ، طرف د

شماري از اعضاي سازمان ساما  كه قبل از آمدن رفقاي رهبري شان در اين قفس .  انتقال بدهد -... يا به ش و ا
من و . در هاي سازمانشان  در تماس آمده ، همه با هم به گفتگو نشستند ازنداني بودند ، با رفقاي مركزي و ك

مثل شاهپور قريشي كه از اوايل ( اختيم  گر را مي شنيشماري از اعضاي رهبري سازمان كه از سالها پيش هم د
گر را مي شناختيم و بعد ها هر دو كارمند رياست  احصائيه و پالن وزارت تعليم  و تربيه  شديم يدهه چهل همد

نيز صحبت هاي داشتيم ؛ همچنان استاد دوست )   ...، و يا داكتر  واحد و يا انجنير  نادر علي رهبر سازمان و
  . و بسيار مهربان سازمان اخگر ؛ نيز با رفقاي ساما گپ ها و سخن هاي داشت  يكي از رفقاي شجاع

  

  :  » پنجره چپ « ا ها درـپ نمـذرا به چـي گـ نگاه- 2
   

در اين سلول  نيز مانند ساير سلول هاي زندان پلچرخي شماري از عناصرِ به ظاهر چپ ، انتقال داده  شده 
  :بود 

 سمت "1بالك" صديق بود كه قبالً هم در باره اش  نوشته بودم كه در نخستين فرد از اين طيف ، استاد
  در برابر ديدگان هم سلولي هايش ، بر روي  سطح  اتاق نشسته پاهاي 61غربي در روز اعتصاب عمومي جوزاي 

.  نيز در همين اتاق حضور داشت ؛چرب كرده بود اش  دست داشته ة را با ادوي"1بالك"كثيف يكي از جالدان 
 رفقا در روز هاي پايوازي بعد از اينكه قسمتي از غذا  هاي متنوع  و خوش مزه را كه فاميل هاي  "1بالك"در 

را  با هم يكجا  شان طبخ كرده و با خود مي آوردند ، در ميان زندانيان بي پايواز تقسيم مي كردند ؛ متباقي آن
  بي مزه ،شد ، از بس بي انرژي  ظف آورده ميواني م همان روز توسط زند ةقره وان بعداً كه . صرف مي نمودند 

 به تشناب  برده خالي - خپ و چپ - را   ، اغلباً آن" آن دلزده شده بودند خوردنزندانيان از"بود و بي كيفيت 
 بعد ازاينكه غذاي هاي خوش مزه "استاد صديق ".  تا سربازان متوجه نشوند  مي كردند و قروانه را مي شستند

 هم اتاقي را نيز  مي خورد ، از همين سبب وي را كه در پر قروانةكرد ، لحظه اي بعد  را نوش جان ميو متنوع 
 مي " صديق مسخره "  و يا " صديق شكم كته "له گويي در ميان زندانيان  مشهور شده  بود ، ذخوري و ب

 عضو رهبري ساوو در يك  نجيب دصديق كه استاد دوست را به چنگ خاد انداخته بود ، با زنده يامعلم . گفتند 
   .  نيز نقش اش را بازي كرده بودنجيبگونه اي در شناسايي ه بمعلم صديق  . مكتب معلم بود
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  در اين پنجره انتقال داده بودند "مير افغان" مرموزي را  باظاهر آراسته ، به نام شخصدر جمله چپي ها ، 
كه با )  آورده بودند"پنجره"ز انتقال رفقاي رهبري ساما به اين به گما ن اغلب وي را چهار و يا پنج روز بعد ا(

در  . " وي از جمله اعضاي ساما است": مي گفتند . چشمان جستجوگرش زندانيان اتاق را يكايك مي پائيد 
اين شخص مرموز كه « از رفقا به اين نتيجه رسيده بوديم كه  گريهمان روز هاي هول انگيز من و يكي دوتن د

چنانچه بعد از رهائي از زندان من [  »  مي باشد " سازا "لب ساما  قرار داده شده از زمره  اعضاي  سازمان در قا
 كه مانع خزيدن وي به داخل سازمان -   وي را با يكتن از اعضاي خاد بنام خالق داد كارمند وزارت تعليم و تربيه

  .]   ديده بودم   -سـاوو شدم 
وي در . كه از پشتو زبانان كشور بود ، يك جا با  رفقاي ساما  وارد اين سلول شد )  بريالي (زنداني  سومي 

ه ميان زندانيان به خاطر داشتن  قد بلند و  هيكل قوي و ابروان  پرمو و بروت هاي غلو و آواز بلند و ُغورش  ب
كه بر زبان  له اياين شخص بعد از چندين جم. زودي جلب توجه مي كرد ، طوري كه فراموش بيننده نمي شد 

داد و  و و دشنام ميا يكبار ببرك كارمل را  با آواز بلندش  د )"شفاخانه زندان"مثل مصطفي در ( مي راند 
موجب تعجبي آميخته با ناراحتي  ساده انديشاني مي شد كه وي را شجاعتر و استوار تر از خود مي پنداشتند 

   .)بعداً در باره وي بيشتر خواهم نوشت(
كه  در بخش هاي قبلي د رموردش صحبت شده و  باز هم صحبت خواهد   ( كارمند خادسرحديآقاي  

  .زمان با رفقاي ساما به اينجا انتقال داده شد  هم) شد
)  صحبت خواهد شد-  بنا بر ضرورت - كه در بخشهاي قبلي درباره وي صحبت شده و بازهم  (بصير بد روز 

  . اين پنجره حضور داشت قبل از انتقال  اعضاي رهبري ساما در 
 در رابطه با كارگاه " ...  از جنايات خا طرات زندان يا شمه اي"كه من در بخش دوم ) شفيق اهللا (همچنان

پيش از ،  زندان در باره اش اشاره كرده ، وعده داده بودم كه در بحث هاي آينده در موردش بيشترخواهم نوشت
    .  حضور داشت"جره  پن"آوردن من به اين سلول ، وي در اين 

چهره اش كوچك مي نمود و در  .  بلند قد و داراي اندام ورزيده بود، خوش سيما  با تربيت ،شفيق جوان
روز لباس سياه مي پوشيد و با او گشت  بسان بد. وسط دوابرويش يك خال سبز كوبيده شده به چشم مي خورد 

گران را نيز به كاركردن در آنجا تشويق مي ي د،كارآغازكرد زماني كه عمالً در كارگاه به . و گذارهميشگي داشت 
 " روزي كه غرض كدام كاري به  ،  بود سواالتي در ذهنم شكل گرفتدر مورد اين جواناز چندي قبل . نمود 

كدام اتهام  دستگير كردند ه ترا ب!  شفيق جان": ، در حضور شماري از رفقا ازوي پرسيدم    آمد"اتاق محصلين
در حالي كه خجالت ناشي از دروغ در سيمايش بازتاب يافته بود ، چنين ،  و لحن مؤدبانه با چهره باز  وي"؟ 

زنداني ] مرا[ توخي صاحب ، من پسر خوانده اناهيتا راتب زاد هستم به خاطر حمل يك تفنگچه مره ": گفت 
تب زاد ، با اين صراحت ياد كرد تا به وي به خاطري از رابطه اش با اناهيتا را) .  نقل بقول مستقيم  ( "كردند 

اين جوان كه به يكي از فاميل هاي ... .   حالي نمايد كه از نفوذي هاي سازمان رهائي بوده ه ايگونه شنونده ب
 منزل دو سمت غربي اتاق دوم دست "1بالك" كابل تعلق داشت ، روزي در" 4 كارته "سر شناش و پولدار 

  مدتي در يك ": چنين گفت در مورد خودش   ضمن صحبت سلول بودند ،راست كه وي و بدروز با ما هم
با همين ... دست آوردم ه كشتي يوناني در بحيره مديترانه مشغول كار شدم وازهمين طريق پول هاي زيادي  ب

 اسد 14و در جريان   قيام  ..." ؛ "...پول ديوار ها و سقف  اتاقم را با چوب بسيار قيمتي مسطح و ديزاين كردم و
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 كه لباس نظامي هوائي به تن داشتم و كانديد فراگيري  ، باالحصاركابل ، در ميدان هوائي بگرام 1358سال 
خواستند مرا دستگير  مسلك پيلوتي در شوروي  شده بودم ، اعضاي سازمان اكسا داخل ميدان هوائي شده مي

نقل به قول . ( "شت ، مانع بردنم به اكسا شدمن نظر خوب داه نمايند ؛ مگر يكي از جنرالهاي روسي كه نسبت ب
بلي ، شفيق اهللا جان با بيان اين مسايل مي خواست شنونده هايش را به اين باور برساند كه وي ) . مستقيم 

. يكي از اعضاي نفوذي سازمان رهائي افغانستان در ميان صاحب منصبان ميدان هوائي بگرام بوده است 
موكراتيك حزب د"بت و معاشرت وي پيدا بود كه ازنازدانه هاي بخش استخبارات ازحركات و اطوار و شيوه صح

  و ديدن اعضاي  فاميل"رخصت  تفريحي"گاهي يا براي كار استخباراتي و يا غرض وي گاه.  مي باشد "خلق 
  را براي دريكي از  روز هايي كه  زندانيان  منزل دوم  سمت غربي. شد  ش به خارج از  زندان انتقال داده ميا

آنوقت به زندانيان اجازه مي دادند كه  به صحن شمالي سمت شرقي ( تفريح به صحن بالك يك كشيده بودند 
. ش سالم مي فرستد  ا، متوجه شدم كه  كسي از كوته قفلي  منزل دوم سمت شرقي با اشاره دست) قدم بزنند 

ولد (ديدم فخرالدين . طرف باال تمركز دادم طور محسوس بلند نمايم ؛ چشمانم را به ه بدون آنكه سرم را ب
. ش را تكان مي دهد  ادست)  كه من وي در اتاق محصلين شناسايي كرده بودم بعابدين  محصل صنف اول ط

ايندو را گويا از . بعداً سيماي شفيق از عقب پنجره گك نمايان شد كه او هم سالم داد . سالم وي را جواب دادم 
 از " فخرالدين"روز بعد باز هم در عين همان ساعت .  برده بودند "يئجزا"ي طورسمت غربي  به سمت شرق
فردا و يا پس فردا كه روز پايوازي ... . وي نيز سالم داد . سر شفيق هم نمايان شد . عقب پنجره گك سالم داد 

اشت ، آمده و ظف در سلول ما كه نزديك  پنجره آهني دهليز منزل دوم سمت غربي موقعيت دوسرباز م. بود 
 من و يكي دو تن از  زندانيان داخل سلول كه شفيق را درروز هاي تفريح در كوته "...شفيق اهللا ولد " :گفت

سرباز .  قفلي منزل دوم سمت شرقي ديده بوديم ، به سرباز گفتيم كه وي را به  منزل دوم سمت شرقي برده اند
گر راخوانده ، بعداً به يد حمل ميكرد ، نام يكي دوتن  زنداني ددر حاليكه دو يا سه بكس كاالي زندانيان را با خو

بيست . ما همه بي صبرانه منتظر پايوازان خود بوديم . خاطر پيدا كردن شفيق دهليز را پيمود و پائين رفت 
يخته  سلول ما  آمده با خشمي آمةگر همان سرباز برگشت و در برابر  دروازيدقيقه يا بيشتر نگذشته بود كه بار د

 چرا نمانديد كه در اتاق هاي ديگه صدا كنم  چرا مره سرگردان كدين در سمت شرقي بنديا ": با انتقام  گفت  
وقتي .   بعداً شروع كرد به جار زدن نام وي در دهليز . " مي باشه  ،گفتن كه شفيق اهللا در سمت غربي منزل دو

 چيزي زير لب  ، در حاليكه خسته بنظر مي رسيدمتيقن شد كه شفيق اهللا در هشت اتاق سمت غربي نيست ،
روز بعد كه باز هم  در همان ميدان قدم مي زديم ، صورت فخرالدين ازپس . گفته از دهليز منزل دو خارج شد 

ظف چندين متر دورتر از زندانيان ، با كدام ومن  بعد از اينكه متوجه شدم كه سربازم. پنجره گك نمايان شد 
 وي گفت كه " شفيق كجاست؟ ": ال صحبت است ، آنگاه با احتياط  از فخرالدين پرسيدم گر در حيسربازي د

گر يدرروز د. "گويد سالمم را به رفقا برسانيد   مي . بلند شده نمي تواند ،شفيق بروي توشك افتاده تب دارد":
 به خارج از زندان انتقال بلي ، شفيق را. گر، ديده شد يدر عقب پنجره گك آن سلول ، نه فخرالدين و نه كسي د

تجديد "و يا استراحت وشناسايي زندانيان تازه گرفتار شده  و يا براي اطالعاتيداده بودند ، يا براي كدام عمليات 
  ....  در خانه اش " قوا

وي كاراته را در نزد . امين جان از اهالي دلير پنجشير ، خوش سيما ، آرام  ، سنگين ، كم گپ و مؤدب بود 
يكتن ار رهبران   ( محـبـوب  اهللا كوشانيبعد از رهائي از زندان بحيث باديگـارد . آموخته بود ... از خادي ها يكي 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                                        جلـد اول                                     

 

 
 

   

 

 

6 

 اعتبار "تا بر، ش رقم زدند  ا سال حبس را به نام20تعيين گرديد ، اين جوان كه بعداً مدت ... )  و سازمان سازا
  . ساما  يكجا داخل  پنجره چپ شد ؛ همچنان با اعضاي رهبري   اش بيفزايند"مبارزاتي 

.  آورده شد "پنجره" پنجشير بود ، همراه با ساير اعضاي رهبري ساما به اين دليرزبير كه وي نيز از اهالي 
اين جوان در برابر  برخي از چپي ها نمي خواست و يا نمي توانست نفرت و خشونت . قد نسبتاً بلندي داشت 

  [*]. را پنهان نمايد  اشعميق 
دو يا سه شب از  . مي گذاشتزياد  و به او احترام زبير در داخل سلول از آقاي سرحدي  حرف مي شنيد

تا ،  آب را در قطار ساير آفتابه ها به نوبت گذاشتم ةآمدن رفقا به سلول نگذشته بود كه من طبق معمول آفتاب
يان در اتاق بيشتر شده بود ، ازآن قسمت شمار زندان  . با آب پايپ آنرا پر نمايد [**] " نوكري وال "زنداني 

 با يكي از رفقا صحبت مي خواستم. اتاق كه همه  به خاطر  پرشدن آفتابه هايشان گرد آمده بودند ، دورشدم 
  براي -  بعضاً - خادي ها [. جريان صحبت متوجه بودم كه كسي جاي نوبت آفتابه ام را تغييرندهد در. نمايم 

هم در تقابل قرار بدهند آفتابه آنان را كه در مقابل تشناب به نوبت  گذاشته مي شد و يا اينكه زندانيان را با 
 نفره  تخصيص داده بود  ، به 150 براي يك اتاق -  بعضاً -  ي كه اداره زندانلظرف غذايشان را در رديف منق

   ديدم جواني كه نزديك پايپ آب نشسته ،]...  مي كردند بيجاينوبت  پهلوي هم قرار داده مي شد ، از جايش 
 كه از واكنش اين ناشناس تازه وارد! بر داشته از نوبت كشيد و به نزديك ديوار گذاشت ؟با خشونت آفتابه ام را 

سرحدي صاحب را كه در همان  .  ، در تعجبي آميخته  به سوال اندر شدم  نديده بودمگاههيچتا آن وقت او را 
جريان  ، ، با معذرت از آن حلقه ، اندكي دورتر برده   تعدادي زندانيان صحبت مي نمودبا قسمت ايستاده و

توزانه اين  خشونت اين جوان ناشناس را به وي گفته و در اخير صحبت عالوه نمودم كه حركت ناهنجار و كين
اظهار  هميشگي "محبت" مندي وه  حوصلسرحدي  با همان . استجوان مرا نسبت به وي مشكوك ساخته 

     :داشت 
  

  
 با آنكه زير نام ، انجنير حسين  برادر زبــير روابط رفيقانه اشرا با سازايي ها در زندان پنهان نمي كرد  * ][

ش در اين سازمان انكار  نموده گاهگاهي مي گفت  ا سال حبس شده بود ؛ ولي ازعضويت20ساما به اصطالح 
به مثابه نخستين ريفورم دل » مصالحه ملي  « ."ي هستمكه من ك من سامائي نيستم بعد ها مي فهميد"

در . خوشكن و عوام فريبانه براي دولت پوشالي نجيب ، از جانب روسها  پيكره بندي شده ؛ بعداً نافذ گرديد 
جريان رهائي زندانيان سياسي ، آناني كه نصف حبس شانرا سپري كرده بودند ، رها شدند ؛ ولي انجنير حسين 

به (  زنداني را كه نصف حبس شانرا سپري نكرده بودند ) 80(  هشتادر،  با صالحيتي كه داشت  حدودبرادر زبـي
 بنا بر - پنج سال آنرا در زندان سپري كرده بود  سال قيدش ، صرفا20ًشمول موسي جان عضو ساما كه از مدت 

صاً ضمانت نموده از زندان بيرون  ؛ شخ) ي از زندان مفقود االثر گرديد ئ بعد از رها- ش  ا اعضاي فاميلةگفت
  .آورد 
ظف مي كردند تا  امور درون اتاق مثل پر كردن ظروف و زندانيان يكي دو تن از همزنجيران شانرا م ** ][

 - ر مي رسيديگبعداً نوبت به يكي دو تن د.  ساعت  انجام دهند 24را در ...   و" قره وانه "از آب و آوردن 
     .  ه همين ها اطالق ميشد ب" نوكري وال "اصطالح 
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 من " ةسرحدي صاحب جمل . "... من مي گويمش . او شما را نشناخته است . زبير كار بدي انجام داده است " 
عكس درهمان شب ، جريان چگونگي .   توگوئي آمري به مادونش خواهد گفت ، را طور بيان كرد "مي گويمش 

 كه معلومات كسب شده در موارد  مختلف از جمله - ضاي رهبري  ساما   اين جوان پر كينه را با يكي از اعالعمل
 گفتم - گر در ميان مي گذاشتيم ي با همد ،شناسايي افراد مشكوك و خادي هاي را كه تازه شناسايي مي كرديم

 به همان نرمي  و آن رفيق . "ين شخص مشكوك شده ام  من باالي ا": در اخيرصحبت ، عالوه كردم .  
 شما درست درك ": داد ، اظهار داشت  هميشگي در حاليكه با تĤثر و افسوس  سر خود را  تكان ميمهرباني 

زبير بعد از آن شب ، هر .  "باديگارد  داكتر كريم بها است ) زبير  (  وي  ،كرده ايد موضوع پيش خودتان باشد
 را زبيرجريان  ندامت گونه . ذشت ش را بر زمين دوخته از پهلويم مي گ ازماني كه با من روبرو مي شد ، چشم

 فهماندمش ه م": كه مي كوشيد در چهره اش منعكس نگردد ، چنين گفت  وي با تبختري .به سرحدي گفتم 
  . بلي خوانندگان عزيز، آقاي سرحدي در همين سلول باالي همچون افرادي نفوذ داشت  ."... كه غلط كرده 

 طوري - بريده  بود ساماكه از سازمان [ دام شاهپور قريشي  آقاي سرحدي  به خاطر برحق جلوه دادن اع
ه  ب-كه  در جريان دفاع از خودش  در محكمه دولت پوشالي كه از طريق راديو تلويزيون پخش شد و زندانيان 

...  من به اين سازمان " سمت شرقي ، نيز آنرا ديدند و شنيدند ؛ چنين گفت "1بالك" در - شمول من
شاهپور در « : قبل از اعدام وي ، در درون  سلول تبليغ نموده مي گفت ]  "ه ارتباطي ندارمتروريستي هيچگون

  .  »  ياد  مي كنند " چريك هاي شاهپوري "چريكهاي  وي را بنام . شمالي چريك هاي زيادي دارد 
 ها " اعدام"نين مشابه در رابطه  چرداموبه  اً بعد. (  از زندان خارج كردند " اعدام "عنوان ه زبير را ب

  ) .صحبت خواهد شد 
  

       :"اووـس" سازمان با يك تن از اعضاي   سخني در باره صحبت  زنده ياد انجنير نادر علي- 3
  

رفقاي ساما  عده اي از زبان  ) 59ميزان يا عقرب سال  ("2بالك" روز هايي  انتقال ما درنخستين از 
  : هميشه  اين گپ شنيده مي شد 

 بعد از ضربه خوردن ساوو ، دو باره به سازمان ساما مراجعه كرده ، روي اختالفات "حموديم. هـ .  د "« 
 تغيير داده جمهوري دموكراتيك در برنامه ساما  به جمهوري اسالميمذاكره صورت گرفته ، شكل دولت يعني 

گر ساوو يبب  داز همين س. وليت كميته تحقيق و تئوريك به داكترصاحب  محول گرديده است ؤشده ، و مس
  »عمل مي نمايند ) ساما ( رفقا مشتركاً در يك سازمان . يي وجود ندارد 

در اين مورد كه كدام رفيق ساوو اين خبر ساختگي را پذيرفته و كدام رفيق آنرا رد كرده و كدام رفيق   ( 
  .) خواهم نوشت اً در پي صحت و سقُم اين خبر برآمده است ، بعد

  
بالك " در 1360من  در ماه  سنبله سال .  زندان در بين چپ انقالبي پخش شده بود اين شايعه در سراسر

 كه مي پنداشتم پايوازش با يكي از رفقاي مركز سازمان مي تواند رابطه بر ، سمت غربي  از يك رفيق ساوو "1
در . لومات بگيرد  خواستم تا در مورد وحدت سازمان ما ، با سازمان ساما  از طريق پايوازش مع،قرار نمايد 

اين خبر كذايي روي منظور .  صحت ندارد "وحدت دو سازمان"پايوازي بعدي  معلوم شد كه خبر  به اصطالح 
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با آنكه به . ش ارتباط شخص بخصوصي قرار بگيرند شخاصي پخش شده بود ، تا اعضاي ساوو در زندان زير پو
آرزو داشتم از مرجع مطمئن تري برايم گفته شود كه هم    ، با آن پايواز آن رفيق  ساوويي باور داشتمةگفت

زماني كه رفقاي ساما را به اين . از چه قرار بوده است ؛ قضيه وحدت دو سازمان ، بعد از گرفتاري رفقاي ما 
را از يك رفيق مركزي  "وحدت دو سازمان" ةد به اين فكر اندر شدم كه جريان شايع شدـپنجره انتقال دادن

  .ساما بپرسم 
 با هم ديديم  و با گرمي خاصي "پنجره چپ" انجنير نادر علي درهمين  زنده يادز نخستين باري كه من وا
در هنگام  انتظار و نوبت تشناب بود و يا  در اثنايي كه از اتاق براي  -  بعداً كه . گر را در آغوش كشيديم يهمد

  رفيق توخي ": بان پرخنده اش ؛ چنين گفت  ديدم ، با همان  چهره باز  و ل با وي-تفريح بيرون مي شديم  
 در جواب اين مرد آهنين ]گر شانرا انديوال خطاب مي كردنديرفقاي ساما  همد[ "...من با شما صحبتي  دارم 

ير صاحب  هر وقت خواسته باشيد با كمال ميل صحبت خواهيم كرد ، من ن انج": اراده و با تمكين ابراز داشتم 
 نه ، نه ، من خودم پيش شما مي ":  وي با تبسمي مهر آفرينش چنين  گفت "يم ؟ چه وقت پيش تان  بيا

  .   "... ي شما خواسته باشيد  هر طور" : بي درنگ  گفتم . "آيم
 كه قبل از  مني متواضع و شكسته قلم( كه گويا من  ،خواننده گان گرامي مبادا در اين فكر اندر شوند

 انقالبي در آن سازمان كمونيستي را ةهاي بااليي ساوو افتخار مبارز يك تن ار كادر دستگيريم به حيث
مثابه عضو كوچكي از جنبش كمونيستي كشور ه  خودم را ب ، هميشهمن.   بزرگ نمائي مي نمايم ) داشتم

دانسته ، ازبزرگي و بزرگ نمايي ، خود نمايي و خود ستايي و خود مركز بيني ، جداًً اجتناب مي ورزم ، اين 
من به خاطري اين  . بزرگ نمايي اندمي گذارم به آناني كه در فكر   بورژوا را ردهاض بويناك روشنفكران خامر

ش ، شاخ و  ابازي گرفته بود ، و در برابر رفقايش ، در برابر مردمه  كه مرگ را ب رامبارز بسيار شجاع و  با تبحر
ني هاي ميان   به تا به تصوير مي كشم ، ؛بود   نهادهاش رو بر زمين  شاخچه هاي درخت پر بار شخصيت بزرگ

  با ارزشتر وكه با تبختر خود را واال تر و ( ثمرخالي و بي ثمر ؛ اما قد بر افراشته و بلندتر از درختان پر 
 بي چون و - چيزي كه فاقد آنند - شان "صداقت"گران مي پندارند و توقع دارند  سايرين به يگرانقدرتر از د

 حالي نمايم كه رهبران  شجاع و فرجاد جنبش چپ انقالبي كشور، در )شته و به آنان تأسي كنند  چرا باور دا
خلق هاي تحت ستم اين سرزمين، چسان متواضع ، مؤدب ، صميمي ، صادق ، ابر رفقا و دوستان ، و در برابر بر

   . راستگو و راستكار بوده اند
  

ود كه نمازگزاران از  نماز و راز و نياز و نيايش بعد از ظهر ، فكر مي كنم فرداي آن شب و  يا روز بعد آن  ب
ن را به آير صاحب  بعد از اينكه از نمازپيشين فارغ شد و متعاقب آن سوره اي از قرنتازه فارغ شده بودند كه انج

مت و ن دست داشته اش را با حرآ، قر  و بعدِ آن . و دست دعا به طرف آسمان مراد كشيد .آهستگي قرائت كرد
 ابريشمي پيچاند ، با استواري از جايش برخاسته به و آنرا در پارچه هاي ظريفِ. وسيد احترام خاصي بست و ب

قسمي كه قبالً هم  ( از جايم بلند شده به پيشوازش شتافتم  .  آمد  ،طرف توشكي كه بروي آن نشسته بودم
  ، و به شكل متكاي در آورده و در باالي توشكاشاره كرده بودم بالشت و كمپل را در ميان خريطه اي  جاداده

 وي خواهش كردم كه بر از) كه در طول روز بتوانم به آن تكيه  نمايم   آهني قرار داده بودمةمتصل به پنجر
 نه ":  و مهرباني گفت فروتنيدرحالي كه بر پائين توشك نشست با .  به بالشت تكيه نمايد جايم نشسته
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( بنابر چشمديد هايم در گذشته ، دانستم كه اژدهاي هزار دهان زندان  . "وخي همينطور خوب است رفيق ت
، ابداً  اجازه نمي داد كه دو برادر ، دو رفيق ، بخصوص دو ) كه هر سلول آن به مثابه دهان وكام و دندانش بود 

تي  خاطر ، گپ و گفغهد مشترك در يك سازمان ، به  تنهائي و بدون دغةرفيق از دو سازمان جداگانه  با گذشت
ير صاحب ما را در جريان ن انج":  انجنير صاحب نادر علي گفتم با در نظر داشت اين امر به. داشته باشند 

  وي با خيال راحت و بدون اضطراب "! ، اميد كه اين مشكل را در نظر داشته باشيد  صحبت تنها نمي گذارند
خواهم مطالبي را با شما در ميان بگذارم ، ببينم شما در اين مورد چه در رابطه با مشي  سازمان مي ": در جوابم گفت  

ير صاحب كه وي را نمي نانج.   پيدا شد معلم صديق جمله اش به آخر رسيده بود كه سر وكله  "نظر داريد 
معلم صديق در حالي كه در پهلوي انجنير صاحب نشست با پر رويي .  مثل من از جايش تكان نخورد  ،شناخت

زنده  . "انجنير صاحب اجازه است من هم از صحبت هاي تان مستفيد شوم ": يخته با شرم ساختگي گفت آم
 بر تعجبي كه در خطوط چهره اش نمايان شده بود ، به سرعت غلبه كرد و با لبخند هميشگي به يرنانجياد 

وش شدم كه شما هم خ.  بفرمائيد  كدام  صحبت خاصي در ميان ما نيست ": طرف معلم صديق ديده گفت 
از نشده بود ، گرديد و بر غ صحبتي كه آة هم به همان شيوه وارد حلقشفيق اهللان  درپي آ . "تشريف آوريد

  تحمل  و دور بودن از حلقه صحبت را"ش نيامد ا طاقت"  كه  هم بدروز.روي توشك  همسايه پهلوئي نشست 
جايي در عقب صديق و شفيق پيدا كرده  باالي دو كُنده   "..  اجازه است انجنير صاحب ":  با گفتن ،نتوانست 

گر كه من از روي يبر خالف سه تن اطالعاتي د.  به طرف  ما مي آيد استاد  دوستمتوجه شدم كه . زانو نشست 
عمد در برابر شان بلند نشدم و آنان را به انجنير صاحب نادر علي معرفي هم نكردم ؛ اما اينبار به خاطر استاد 

 "  از جايم بلند شده با گرمي از وي استقبال  كرده ، استاد را منحيث يك رفيق بسيار مهربان و شجاعدوست
خواست كه  به احترام رفيق استاد دوست  صاحب نادر علي ميانجنير . نجنير صاحب معرفي كردم  به ا"اخگري

گر شانرا از سالها ي دو كه همدآن. خود بنشست . از جايش بلند شود ؛ مگر استاد نگذاشت كه وي  بلند شود 
گر در اين جمع يبه روشني نمايان بود كه سه تن د. قبل مي شناختند با حرارت با يكديكر جور بخيري كردند 

من حدس زدم  كه انجنير صاحب موضوع اصلي صحبت را در رابطه با مشي سازمان . چقدر  بيگانه و اضافي اند 
 خواستم  شمردهفرصت را غنيمت بس بزرگ .  باز نخواهد كرد "اخوانده  مهمان ن"ساما ، به سبب حضور آن سه 
 مراجعه دوباره  "گر هم از زبان  رهبر ساما  بشنوند كه خبر پخش شده راجع به ياستاد دوست و آن سه تن د

 غرضانه  ؛ شايعه اي خود"...   به سازمان ساما و پيشنهاد مذاكره  به خاطر  امر وحدت ساوو و ساما و رهبر ساوو
  :از همين سبب سوالم را اينطور مطرح كردم  . اي بيش نبوده است 

  
   . "را ديديد يانه ؟ هادي شما داكتر صاحب ) اعضاي ساوو (  انجنير صاحب بعد از گرفتاري ما "

 داشت ، به پاسخ پرسشم  با همان رهبر ساووير صاحب نادر علي با صداقتي آميخته باحترام كه نسبت به  نانج
  : بسم  نيرو بخش هميشگي چنين ابراز داشت ت

) اشاره به زمان بعد از انشعاب ساوو از ساما ( واهللا  رفيق توخي از همان وقتي كه رفقا از ما جدا شدند  « 
گرچه  يكي دو بار برايش احوال روان كرديم كه مي خواهيم شما را ببينم  تا . گر داكتر صاحب را نديديم يد

احوال هم برايش رسيده  بود ؛ مگر سر و درك داكتر صاحب معلوم نشد ، نه ، متأسفانه جايي كه خبر شديم 
    .»گر اورا هيچ نديديم يد



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                                        جلـد اول                                     

 

 
 

   

 

 

10 

  
ير صاحب ، شايعه دورغين وحدت دو سازمان در زندان ، در ندر جريان جواب صادقانه و قناعت بخش انج

   [*] .گر ديديم يآميز به طرف همدذهن من و استاد دوست  همزمان تداعي شد ، هر دو با نگاههاي تعجب 
ير صاحب كه متوجه آن سه تن شده بود ، نخواست در قسمت مشي سازمان موضوعات ندر هر صورت انج

ش را  ابه خاطرم نمانده كه استاد دوست با چه جمله اي سوال. الزمه را باز نموده در مورد آن بحث نمايد 
 صاحب نادر علي را يرنجدي انجن ـخاطر دارم كه با  لحفقط مفهوم جمله اش را كامالً به . مطرح كرد 

   ."دانم انجنير صاحب  من مشي سازمان ساما را يك مشي رويزيونيستي  مي ":  ب ساخته  گفت ـمخاط
 طوري حساسيت نشان داد  كه با جديت و با  آواز "رويزيونيستي"انجنير صاحب نادر علي با شنيدن واژه 

از !  گُمِشُكو  استاد ، اين كلمات را استعمال نكن ": واب  استاد دوست اظهار داشت آميخته با ناراحتي ، در ج
 ]ازيكي دو منطقه نام برد كه به خاطرم نمانده است [ . . .  دست همين كلمات و  كتاب هاي سرخ بود كه ما در 

ه در رابطه با يكي از استاد  دوست  بالفاصل . "رفقاي زيادي را در هنگام تالشي خانه ها  از دست داديم 
كه نقد استاد  مؤيد نقد من نيز .  عملكرد هاي ساما نقطه نظرش را با صراحت بيان داشت و آنرا به نقد كشيد

 و موارد مشابه آن  از مسايل دروني جنبش چپ كشور ساماتشريح  صحبت در مورد چگونگي آن عملكرد (بود 
 صاحب  مشابهت هاي آن عملكرد را با  عملكرد هاي مبارزين يرنانج) . مربوط خاطرات زندان نمي گردد بوده 

( باداليلي كه در رد آن عملكرد .  فلسطين مثال داده بدينگونه از آن عملكرد ناموفق سازمان به دفاع  برخاست 
ست در ": صادق فروتنانه  اظهار داشت  واقعاً از جانب من ارائه شد ، اين مرد)  ماليم و رفيقانه،با لحن آرام 
 من به ادامه  .". جاست ه نقد تان ب.  وانتاريستي بود ، اينرا مي پذيرمآ توخي ، اين يك عمل است رفيق

 ببينيد انجنير صاحب ، شما وقتيكه  استاد دوست در جريان صحبت  مقوله « :حرفش  اظهار داشتم 
گمشكو استاد اين كلمات  را  ": يد كار برد ، با اندكي ناراحتي گفته  را در رابطه با مشي سازمان بنيزمزيوروي

كار برديد ه  را براي افاده  نادرستي اين عملكرد ب"وانتاريزمآ "  ، حال  شما خود تان مقوله"... استعمال نكن 
انجنير صاحب ما هر گاه با علم  مبارزه طبقاتي  سر و كار داشته باشيم از كار برد  مقوالتش منصرف شده . 

  ،با يك لبخند گرمي بخش)  كه بعداً در موردش بازهم خواهم نوشت ( ن مرد بسيار شجاع  اي . »... نمي توانيم 
  ... .فضاي صحبت را  رنگي  رفيقانه تري بخشيد 

   
 

 

 را به يك )م . ـ  ه . د (بيان صريح و آشكار رهبر سازمان ساما در مورد،  سال 27، درست بعد از كاناداو در*] [ 
 رويا روي انتقال داده ، در -  كه  خود اين شايعه را در زندان  حقيقت مي پنداشت - تن از اعضاي مركزي ساما

يعني از مركز ( كرديم از بيرون   ما چه مي": وي با ناراحتي چنين ابراز داشت . زمينه جوياي معلومات شدم 
نقل به قول  ( "د احوال رسيد بود كه  وحدت صورت  گرفته شما رفقاي ساوو را به سازمان  جذب كني) ساما 

در رابطه اين شايعه كه يكي از پخش كننده هاي فعال آن در زندان فخرالدين بود ؛ در بخشهاي ) . مستقيم 
  .گر باز هم تماس خواهم گرفت  يد

 

 ادامه دارد 


