
خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                                        جلـد اول                                     

 
 
 
   

 

 

1 

 

  

  

  :                                                       ، هست پنجم ، بخش آنچـه در جلد اول
����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����     ����    ����    ����    ����                 
  

  )بخش پنجم ( فهـرسـت 
����    ����    ����    ����    ����          
    . "پنجره چپ" نخستين تكان حادثه ناگوار در -1

    . " پنجره چپ " نگاهي گذرا به چپ نما ها در -2

    .  با يك تن از اعضاي ساوو ني در باره صحبت  زنده ياد انجنير نادر علي سخ-3

  .  بحث گذرا  پيرامون نماز گزاردن چپ انقالبي در زندان پلچرخي -4

     

                                 =========================================  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                                        جلـد اول                                     

 
 
 
   

 

 

2 

  

   )2012/  مي/ 12  ( "               ازاد افغانستان –غانستان آزاد  اف"  تاريخ ارسال  به پورتال 

  
  

    : بحث گذرا  پيرامون نماز گزاردن چپ انقالبي در زندان پلچرخي-4
  

و . مسئله  اداي نماز و يا بجا نياوردن اين ركن مهم اسالمي ، در زندان هاي كشور هاي اسالمي به طور اعم 
و همينطور در زندان هاي جمهوري اسالمي ) در زمان جنگ مقاومت ضد شوروي ( ندان هاي افغانستان در ز

ايران  به طور اخص ، در ميان طيف چپ انقالبي اين دو كشور هميشه مطرح بحث  قرار داشته است ، بدون 
  .آنكه در زمينه ادا كردن و يا بجا نياوردن آن  به نتايجي قاطع  رسيده باشند 

خست از زندان هاي  ايران  تحت حاكميت  جالدان وحشي جمهوري اسالمي چند مثالي در همين زمينه ن
  . ارائه كرده ، بعداً بحث را در زندان پلچرخي دنبال خواهم كرد 

   : مي نويسد" خاطرات يك زنداني  از زندان هاي جمهوري اسالمي "در اثرش  ، داكتر رضا غفاري
ش نوع تحقير   ا وقتي من  به كاري ايمان ندارم  انجام": ن روز به پاسدار ها گفت  مسعود محمودي آ      « 

  راه " آري  نماز مي خوانم "  پنجاه  ضربه شالق به كف پايش  زدند  نا گزير شد بگويد "شخصيت من است 
  ». رفته نمي توانست 

  : همان اثر مي نويسد 262 همچنان داكتر رضا غفاري در صفحه
 علي -شهبازي و علي زارع  دو چريك از سازمان  فدائيان خلق  كه در آن زمان يك پارچه بود  جليل « 

دانشجو بود و جليل كارگر اين هر دو از نخستين  زندانيان چپ ايران بودند كه بدون موجب  گرفتار شده 
هر . واندن  مقاومت كرد رفيق جليل در مقابل فشار براي نماز خ. هر دو گفته بودند  كه مسلمان اند . بودند 

يك روز تصميم خود را گرفت  پيش از آنكه نوبت نماز بعدي برسد با تكه . روز او را سه  وعده شالق مي زدند 
علي خوش اقبال تر بود . رگ دست خود را قطع كرد وپيش از آنكه  كسي متوجه شود  جان داد ... شيشه اي 

  .» .  زندان رها گرديد از...  از شكنجه جان سالم بدر برد در سال 
 شهر نوشبه نقل از كتاب خاطرات زندان خانم  )  310 ص " اندوه ققنوس ها " ( 2 درجلدايرج مصداقي

خانم شهر نوش پارسي پور كه از قضا نگاه بي طرفانه و غير ايدئولوژيك و غير   «  : مي نويسد پارسي پور

   : را اين گونه توصيف مي كند  60 در سال زنان8  بند مجرد ]*[سياسي به قضاياي زندان دارد 
  
  
  بنا بر اسناد دست داشته در مورد خانم پارسي پور بايد تذكر داد كه اين خانم در رابطه بابرخي قضايا در افغانستان نگاهي بي] *[ 

 و حتا بي انه و توهين آميزغيرسياسي نداشته ؛ بلكه ديدش جانبدارانه ، ايدئولوژيك وبسيار عقده مند غير ايدئولوژيك و و طرفانه
  درمورد مجاهدين چنين مي 2003 مارچ 21 نشريه شهروند 770 شماره – 102به گونه مثال وي در صفحه .  بوده استخردانه 
هنگاميكه مجاهدين افغان در برابر طالبان مقاومت مي كنند و پنج سال تمام ، بي آنكه هيچ كس به آنها  ياري برساند « نويسد 

     ». كوچكي از افغانستان را آزاد نگاه ميدارند، انسان متوجه مي شود كه با حركتي درست و واقعي رو در روست محدوده 

  پنجمبخش  
   )2 (قسمت 
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زندانيان .  ميشود ء حدود ساعت هشت يا نه شب اطالع دادند كه مراسم عزاداري  تاسوعا در بند اجرا"
زندانيان همه .  اند ه صف   عزا داري پيوستمتوجه شدم كه تمام چپ گرايان  به.  خود را آماده عزاداري كردند 

گر ياما مشاركت يك پارچه چپ ها  و د... روسري به  سر كرده بودند و بعضي ها نيز چادر  به سر داشتند 
در مورد  مجاهدين نيز مي دانستم  كه به رغم مسلماني با اين  مراسم مخالف . زندانيان  مضطربم كرده بود 

  . "ته جمعي  در وسط بند نشسته  بودنداما آنها هم دس. هستند 
 ة مجرد قزل حصار كه به هيچ وجه شائب8 نماز خواندن زندانيان زن  در بند ةشهر نوش پارسي پور در بار

  :  تواب بودن هيچ  يك از آنان نمي رفت مي نويسد 
ه نظرم مي رسيد كه چنين ب. روز  بعد  در هنگام نماز ظهر تمام زندانيان  چپ در صف نماز قرار گرفتند  "

اما  بعد ها متوجه شدم كه اين سازمان ها  در آن مقطع . سازمان هاي آنان چنين دستوري صادر كرده اند 
داراي چنين قدرتي نبودند ، در نتيجه اين مسئله بايد ابتكار شخصي خود  اين زنداني ها  باشد كه البته در آن 

 چپ شروع به نماز خواندن كردند ، تماشاي اين منظره در روز  زندانيان " ؛ "شرايط مسئله قابل دركي بود 
آنان  كه به من . از آن ها پرسيدم كه آيا به راستي نماز مي خواندند . كردني بود نهاي نخست برايم باور 

آن چه خود شاهد آن بودم  نيز غير  "اطمينان داشتند پاسخ  مي دادند  كه اداي نماز خواندن را در مي آورند
 تماماز جمله ] زندان اوين [  اتاق هاي آموزشگاه اوين  تمام 61در تابستان . تصديق روايت هاي فوق نيست از 

  را قبل از "خميني اي امام"  آموزشگاه  كه به زندانيان ماركسيست تعلق داشت  ، سرود 4اتاق هاي صالون 
 به هواخوري  نمي بردند اد اتاق شانرا اصالًمگر اين كه كسي ادعا كند كه  افر.  مي كردند ءشروع هواخوري اجرا

ولي اين ... ممكن است كسي در ميان جمع اين سرود را نخوانده  و يا تنها لب زده باشد و يا . كه واقعيت ندارد 
 و 62يا بدتر از آن ،  در سال . تفاوتي در اصل قضيه كه تن دادن به شرايط تحميلي رژيم  بود  ، ايجاد نمي كند 

 قزل حصار كه به زندانيان كمونيست  اختصاص داشت  و من نيز در آن به سر مي بردم ، 3 واحد1ند  در ب63
اگر اين . تعداد كساني كه نماز نمي خواندند و يا روزه نمي گرفتند  از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد 

   »!  حركت توبه تاكتيكي نيست پس چه نام دارد ؟

ضاي سازمان مجاهدين خلق است  اين حركت چپ را توبه تاكتيكي خوانده  با كه خود از جمله اعمصداقي 
در برابر شرايط تحميلي رژيم ، ولو در شكل اداي دروغين ، تسليم )  چپي ها ( صراحت ابراز مي دارد كه اينها 

  .                            شدند 
طه با بحث انتحار و خودكشي در مورد  در راب294صفحه ) غروب سپيده ( مصداقي  در جلد يك اثرش 

  : سهيال درويش ن مي نويسد 
يد گر اقدام به خود كشي زناني كه مورد تجاوز جنسي  قرار گرفته اند ، ي من به هيچ وجه مدافع و يا تأ«

ورد اما عميقاً اعتقاد دارم كه به سادگي نمي شود با پديده اي كه روح و روان افراد را مي آزارد ، برخ. نيستم 
  انتحار و خود كشي نيز نمي توان  به راحتي حكم راند و قربانيان را محكوم يگر مواردي دةچنانچه در بار. كرد 

آيا . كه تنها به خاطر تن ندادن به نماز اجباري ، دست به انتحار زد   سهيال درويش نشهيد عزيز  . ساخت 
 . [ »... د تجاوز قرار گرفته بود ، مورد حمله قرار داد؟ منطقي است كه دفاع اورا  از آرمان و عقيده اي كه  مور

  ]تكيه از توخي
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  .  يكي از مبارزين برجسته ايران را جع به اسالم چه بوده است  خسرو گلسرخيحاال ببينيم نظر 
با صداي محكم  كه تاالر  اين مبارز و شاعر بسيار دلير ايران ، زماني كه در محكمه فرمايشي به پاخاست ،

  :  كمه را به لرزه درآورد ، چنين گفت مح
و به ادامه جمله اش  »  من سخنم را از موال حسين شهيد بزرگ خلق هاي خاورميانه آغاز مي كنم « 

براي نخستين بار عدالت اجتماعي را در مكتب « ؛ »  لنينيست هستم –من يك ماركسيست « : اظهار داشت 
اسالم حقيقي در ايران همواره  دين خود را به جنبش هاي « ؛  » اسالم  جستم و آنگاه به سوسياليزم رسيدم

و ما « ؛ » آنچه را خلق تكرار كردند و مي كنند راه موال حسين است « ؛ » آزادي بخش ايران پرداخته است 
  )1 ( .»يد مي كنيم أيچنين اسالم اي را ، اسالم حسيني و اسالم موال علي را ت

اين  ( "آريامهر"ردي با چنين شهامتي كه با غرور و سربلندي  در محكمه فرمايشي       بلي خواننده گرامي ، ف
اسالم اي كه ( ؛ اما  از اسالم  » من براي جانم چانه نمي زنم «: گفته بود )  وابسته به سازمان سيا امريكا 

 ما چنين اسالم اي «  :تنبه دفاع بر مي خيزد ، و آنرا با گف) ماركس آنرا افيون توده ها خوانده ش ؛ يعني رهبر
   .يد قرار مي دهدأيمورد ت  »يد مي كنيم أيرا ، اسالم حسيني و اسالم موال علي را ت

      نقد سخنان وي در ستايش از اسالم و به طور اخص از علي و حسين  مستلزم  يك مقال  مفصل مي باشد 
هم طوري كه  ش به اسالم ، آن االقمنديهمينقدر  مي شود در مورد ع. نجد گه نمي دكه در اين توضيح فشر

گران هم تلقين كرده است ، يآنرا به مثابه الگوي عدالت و مساوات اجتماعي خوانده  و حقانيت آنرا تلويحاً به د
) و يا نخواسته ( مي شود  نوشت كه اين  شاعر و مبارز برجسته ايران  تا زمان مرگ پر افتخارش هم نتوانسته  

 شفا ةسرطاني باور هاي اسالمي زمان خود را كه در تار و پود وجودش چسپيده بود ، با اشعبخشي از رگه هاي 
 لنينيزم - زم ، عجزش را در شناخت و هضم ماركسيوي در دفاعيه خويش .  انقالبي بسوزاند زمبخش ماركسي

 -صيت اجتماعي از مرگ شخ- و امثال وي - اساساً اين شاعر انقالبي . انقالبي به وضاحت نشان داده است 
شدت نگران ه سياسي خود در حافظه  اجتماع كنوني مردم خود ،  و طور اخص درحافظه تاريخ كشور شان ، ب

از آنجايي كه آرمانشان اين بوده كه در اذهان توده ها براي هميش جاويدان بمانند ، اين نگراني ، در . بوده اند 
وي و ساير همباورهايش .  از وجود خود بيرون رانده نتوانستند واقع  امر ترسِ آميخته با توهم را از اين ناحيه

.  مي ترسيدند "مردم  خاور ميانه"ازگم شدن اعتقادات اسالمي شان در ميان اعتقادات  مذهبي مردم ايران و 
 خط حركي آنان در حيات ة اينها از ناپديد شدن باور هاي مذهبي خود كه سال هاي سال رهنمود دهند

م پيچ هاي پر جارو جنجال آن بوده ، و از آن در مواقع خطر و تهلكه  امداد و استمداد  طلبيده ، و اجتماعي و خ
عمدتاً از همين سبب نمي توانستند از . از آن نيرو گرفته و با آن مأنوس و مالوف بوده اند ؛ شديداً واهمه داشتند 

 كه شامل باور - دند كه باور هاي مذهبي شان مي ترسي. اسالم عزيزشان دل بكنند و از آن براي هميشه ببرند 
 در ميان اين باور هاي مسلط بر اجتماع ، گم و نيست  -  نيز مي باشد "خاور ميانه "مذهبي اكثريت جامعه  و 

  . گردد و  از هم صدايي و هم نوايي ابدي با برادران تني اش ، بيفتد و از ميان  برود 
أثير پذيري از بحرانات سياسي ، اقتصادي و از پديده هاي ايدئولوژيك اينها باور هاي مذهبي مردم را بدون ت

هيچگاهي به . ، ساينستفيك و ساير  دستاورد هاي علم و تكنولوژي تلقي كرده آنرا تغيير ناپذير مي پنداشتند 
نمي  -  كه خودِ تغيير ناشي از شرايط عيني مي باشد - ها ؛ همچنان در شرايط ذهني هديالكتيك تغيير پديد

انديشيدند و نمي خواستند ببينند كه يك پديده چه در پهناي طبيعت المنتها ، چه در گستره اجتماع  رو به 
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تكامل بشري و چه در حوزه تفكر و انديشه معرفت جوي انساني ، زماني كه آغازي داشت ، انجامي نيز دارد و 
 همانطوري كه آغازي داشته ، انجامي نيز دارد - اين افيون توده ها - دين و مذهب . نمي تواند كه نداشته باشد 

و .  خودشان را به نقد خواهند كشيد ةو در سرانجام آن ، همين توده ها خواهند بود كه خود ، انديشه گذشت. 
ي آنان از چنگال ستم و ئنقد شان از تحصيل كرده ها و روشنفكران ، بخصوص ازمبارزان آگاه و رسالتمند راه رها

؛ (تعمار، بي رحمانه خواهد بود كه چرا به خاطر افشاي دين و مذهب و جان سختي و نادرستي آن استثمار و اس
 ايدئولوژيك خودشان در -حتا در يك مقطح حساس و زودگذرتاريخي ، كه همانا دفاع از آرمان سياسي

  . ساختند ؛ حرفي بر زبان جاري ن) محاكمات فرمايشي  طبقات حاكمه وابسته به امپرياليزم مطرح بود 
اش توجه مسلمانان را به ) اگلكتيكيزم ( گلسرخي شايد فكر مي كرد كه مي تواند با انديشه التقاطي 

  .ماركسيزم جلب نمايد 
گلسرخي همچنان در محكمه فرمايشي ، بعد از اينكه  نظر ماركس در مورد انباشت ثروت در دست يك 

اين نظر ماركس  با « :  به مقايسه گرفته  چنين گفت )ارم خليفه چه (  عليةطبقه را بيان داشت ، آنرا با گفت
»  ، نزديكي هاي وجود دارد " قصري بر پا نمي شود مگر آنكه هزاران نفر فقير گردند"موالعلي كه ميگويد ة گفت

.  
آگاهي گلسرخي از اسالم ، در سطح يك نويسنده آگاه از تاريخ اسالم و متون مذهبي و  نوشته هاي تذكره 

اين مبارز نستوه ، آگاه نبود كه علي ، و دو پسرش، امام حسن . ن نبوده ؛ بلكه  در سطح  نازلي قرار داشت نويسا
و امام حسين تا چه حدي ثروت اندوخته اند ، ورنه چنين نقل قول را هيچگاهي در رابطه با استثمارتوده ها ، در 

   [*]. محكمه فرمايشي، بيان نمي كرد 
 چنين اجباري از جانب جالدان جاهل و فرومايه -  وابسته به امپرياليزم - اسالميدر زندان هاي جمهوري 

. جمهوري اسالمي بر زندانيان چپ انقالبي عامدانه تحميل مي شد ، تا ثبات و استقامت آنانرا به آزمايش بگيرند 
 -ا از باور هاي سياسي و مهمتر از آن با اين شگرد مي خواستند تمامي زواياي  پيدا و ناپيداي شخصيت  آنان ر

  مورد احترام و ستايش توده اي هاي ايران و"فيلسوف"(با همين شيوه احسان طبري . ايدئولوژيك تهي سازند 
  . را هم تهي از همه معتقدات آته ئيستي و رويزيونيستي اش ساختند )  پرچمي افغانستانوطن فروشان

  

  

 90 مراجعه شود به صفحات)حسن و حسين  ( انشراجع به ثروت علي و پسربراي معلومات بيشتر *] [
عدم "ودر رابطه با .  چاپ سوم اثر علي ميرفطروس -  جلد دو "مقدمه اي در اسالم شناسي"  99 الي

قاطعيت جنبش سوسيال دموكراسي ايران با دين عموماً و با دين اسالم خصوصاً و نقد نظرات خسرو گلسرخي 
در (  اثر علي مير فطروس " مالحظاتي در تاريخ ايران "  114 -99حات  ، مراجعه شود به  صفدر هنگام دفاع

احكام قران و احاديث اسالمي نه تنها خواستار لغو ستم طبقاتي ... " :  همين اثر چنين  آمده 74صفحه 
يد مالكيت خصوصي ، معتقد به ادامة استثمار و حاكميت طبقات ثروتمند بوده و جامعة بي ينيست ، بلكه با تأ

  ] .)  "گري نمي باشديطبقه توحيدي جز شعار فريبنده ، چيز د
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، هر  از آنجايي كه دفاع از ايدئولوژي ، بخش جدايي ناپذيري  دفاع از آزادي كشور و نواميس ملي است
گري ي د مكتبباورمند به امر كمونيسم و يا دموكراتيزم  و يا هندويزم و يا بوديزم و يا هر( گاه يك عنصر مبارز 

در برابر دشمن طبقاتي  يا دشمن متجاوز  خارجي  به دفاع از كشور و خلق هاي آن بر مي خيزد ؛ او ) ه باشد ك
 كه هدف از آن ، حمله به  [هر گاهي كه در دام دشمن گير مي كند ؛ و در زير شكنجه هاي دشمن 

شر طور اعم و به گروه حساسترين و ضروريترين نياز هاي  انساني وي ؛ يعني احساس تعلق  اش به نوع ب
 به باور هاي خود پشت مي نمايد ؛ ]وي كه بدآن  تعهدات و پيوند هايي دارد ، طور اخص، مي باشد كه سياسي 

 ايدئولوژيك آنان باوي در يك بستر پر جوش و خروش - و با جمع و گروه اي كه تفكرات و باور هاي سياسي
ي نمايند ؛ و گذشته مبارزاتي خويش را از درون هويت  شكل مبارزاتي در حركت بوده ، قطع  هر گونه پيوند م

گرفته انقالبي خود بيرون مي آورد ؛ و در امر پاك سازي اين گذشته ونفي هرگونه  پيوند بعدي با گروه و 
نه مبادرت مي ورزد ؛ و طبق دلخواه دشمن ، از تريبون  هاكرد ، آگا ش مباهات مي اسازماني كه قبالً به عضويت

مبارزين گذشته را ة ي ، سازمان  خود و رهبر آنرا ، راه و رسم مبارزه  خود و سنت هاي  نيك و پسنديدهاي و
 جز خاين به مردم و [*]زير پا  مي گذارد ؛ همه و همه  را يكدم و در يك شب با ساطور نقد شقه شقه مي كند 

  .كشور چيزي ديگر بوده نمي تواند 
  

  

   ) نفوذي هايخادي(  فضل كريم و فضل رحيم ،  حكيم توانا و   ،لم حفيظاكبري ، مع استاد مانند؛   *][
   . ازطيف چپ انقالبي و ساير همپالگي هايشان

كه در ،و ديگرانصابر  ، څرک داكتر ، عبدالحميد يقينرهبر حزب ) سوسيال دموكرات(حزب  افغان ملت از
دولت پوشالي   بار بار در تلويزيون بر زمين زدند وپيشگاه سوسيال امپرياليزم روس و مزدوران آن ، زانوي تسليم

 و از كرده  پرداختند با تجاوز ارتش شورويشانخط مشي حزب خود و ضديت حزب شرمانه از  بيبه نقد بسيار 
  .و ناكرده خود ابراز ندامت نمودند 

رفداران جنگ چريكي  كه از طپرويز نيكخواهبراي اولين بار )  1350 ("آريامهر" و در ايران زمان شاهنشاه 
 به طرزي صريح و آشكار - كه مدت چهار سال آن باقي مانده بود - بود ، بعد از سپري نمودن شش سال زندان 

بعد از وي دو شخصيت مطرح و با نام و نشان در ميان روشنفكران و . ش در تلويزيون دفاع كرد  ااز شاه و رژيم
 بود در رضا براهنييكي آن . تلويزيون ظاهر شدند بخصوص در ميان مخالفين سياسي حكومت بر صفحه 

غالم گري آن يد.  بخش شد ، به نقد از ماركسيزم و مبارزه مسلحانه پرداخت 1352مصاحبه اي كه به سال 
 پخش شد در آن مصاحبه هم از خود و هم 1354 بود كه در برنامه اي به نام گفتگو كه در سال حسين ساعدي

... . (  و سيامك پورزندبعد ها . تقاد كرد و به ستايش از انقالب شكوهمند شاه پرداخت از مخالفان شاه ايران ان

بابك آزاد هوادار مبارز رفيق .  ) 2007 اگست 24 مورخ  677 كانادا، شماره – چاپ تورنتو " ايران استار"نشريه
اينكه مصاحبه كرد ؛  با غالم حسين ساعدي« :  در مورد ساعدي چنين گفت "چريك هاي فدايي خلق ايران"

ولي بعد از آزادي از زندان او همچنان به انقالب و سوسياليزم وفا دار ماند و هيچگاه  با دشمنان خلق همكاري 
   .  »نكرد و تا آخرين روزي كه زنده بود ، سوسياليزم و آزادي انسان و عدالت اجتماعي آرمانهاي او بودند 
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 و هم اكنون آناني كه به راه  ؛) سوسيال امپرياليزم شوروي ر گذشتهد ( آناني كه به دشمنان خلق پيوستند

 اين  تجاوز از تريبونهاي مختلفمردم پشت كرده در خدمت امپرياليزم  غارتگر و جنايتكار امريكا قرار گرفته
غانستان  اف خاينين به مردم ، در واقعيت امر تأييد مي كنند  كشور و شركاي غارتگر و جنايتكارش را بي شرمانه

گر در ميان مردم جاي ندارند و با هيچ قلمي نمي توان آنها را در لوح خارآئين ي دآنان. و خلق هاي جهان اند 
 .تاريخ مبارزات خلقهاي رنجبر و انقالبي حك كرد 

  : اينان را چگونه در سروده اي به تصوير كشيده است  ) آزرم. م  (  ميرزا زادهنعمت م حال ببيني

   )2(   ـواز پـيـش
  از شهربند فاجعه مي آيد

  آنك فجيع ، زشت ، تماشائي
  .سودا  ةآلوده  جان فاجع

  !مشوريد !  ياران من 
  ! امــان دهيد ، تماشائي ست  را او

  از شهر بند فاجعه مي آيد
   ايمانش را ةمردي كه پشتوار

  در منزل دو راهي  سودا و استقامت
   تحمل هشتهةاز شان

  وينك چون سائالن سمج
  ر كوچه هاي باور مردم ، مي گرددد

  باشكلكي به چهره  ز توجيه
  بويهء گشايش  يك  در بر

  بر بويهء پذيرش يك آشنا ،
  مگرمشتي كه ،

  پتك خويشتنش بايد
  بر خانه هاي اعتماد مردم مي كوبد

  گريغافل  كه هيچ دري  د
  درگاه بوس را پذيره نخواهد بود

*  *  *               
  !يد مشور!  ياران من 

  ! امان دهيد ، تماشائي ست  را او
   سائل  اين  پرسه مي زند بيهوده

  اين سمج
  در كوچه هاي باور مردم ،
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  _ ديري ست _
  در ها به هر زحير عبث ، بسته است

  در كوچه هاي باور مردم
  بيـداري ، اعتماد به دشمن را ،

  بر دار بست تجربـه ، مصلوب كرده است
  در كوچه هاي باور مردم ،

   شهداةونهاي تازخ
  خورشيد هاي روشن برهانند

* * *  
  !ياران من !  او را امان دهيد 

  !چقدر تماشائي ست 
   شهداةمردي كه در محل

  ... دژخيم را فرشته بخواند 
  !اي سامري 

  تنهائي عظيم ،
  !عذابت بس 

  تان اجابتــدر هيـچ آس
  با سائل زحير تو رحمت نيست

  بدراي ، در درون خويشتن خويش ، در 
  كـسي ، جزمرگ ، هيچ

  .پاسخت نخواهد گفت 
      ���                                         

  
سوسيال امپرياليزم روس با ة و ؛ اما آن  رهبران پر افتخاري كه به  دهن بويناك  سگهاي آموزش ديد

ف در خاد صدارت را ظو كه  صداي عوعو شان  آواز  گيتار  نوازان روسي م،مشت آهنين  چنان كوبيدند 
 و با بازوان  پوالدين و نيروي اليزالي كه  از ايدئولوژي و باور به امر آزادي انسان از قيد و  ،مختل ساخته بود

 تحقيق و شكنجه را ة شط سرب مذاب  دور،بست هر گونه استثمار، استعمار و اشكال ستم گرفته بودند 
لقهاي اسير ايستادند ، و مرگ را با آغوش باز و لب خندان پذيرا شناكنان عبور نمودند و سر فرازانه در كنار خ

  .  و به جاودانگي پيوستندشدند
كه مانند زندان هاي جمهوري (  چرا در داخل زندان پلچرخي اين اسطوره هاي مقاومت و شهامت 

  ؟    تداء كـردندبه چيزي كه باور نداشتند اق) اسالمي ايران اجباري در مورد نماز خواندن شان وجود نداشت 
     در مورد شماري از صفوف چپ انقالبي كه در جريان تحقيق و شكنجه ؛ مستنطقين مكار ، پي به هويت  

 هم ديده نشدند ؛ هكذا در سلولهاي زندان از " اپراتيف"ره بيني ذانقالبي آنان نبردند ؛ همچنان در زير عمليات 
را دور نگهداشتند و با چپ  ص اخوان مكتبي هويت شانديدرس خادي هاي مخفي ، همكاران آنها ، بخصو
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انقالبي شناسايي شده در زندان هم هيچگونه تماسي بر قرار نكردند ؛ و از مطالعه آثار مترقي جداً خود داري 
نمودند ، بر عكس به مطالعه قران و كتب و رساله هاي ديني مشغول شدند ؛  همچنان شيوه رفتار ، گفتار ، 

زندانيان تنظيم هاي اسالمي عيار نمودند و در ة الل و تحليل شانرا مطابق به معيار هاي روزمراطوار ، استد
 در درون  ،آخرين سخن ، منحيث عنصر چپ انقالبي  در زندان  شناسائي نشده بودند ، و درچنين صورتي

رد نادر در زندان پلچرخي زندان  نماز مي خواندند ؛ شايد مسئله در مورد اين طيف فرق كند كه اين خود  از موا
  . بوده است 

 كننده اش ديري نپائيد و بزودي شناسايي شد ، از ء ادا"مخفي كاري" كه - بگذار يكي از همين موارد را 
كه در اين پنجره حضور داشت ؛  -زنده ياد داكتر  واحد  - يعني  يك تن از اعضاي مركزي ساما ، خودشزبان 

  .در اينجا نقل  نمايم 
  : چنين توضيحات داد ) پنجره چپ ( واحد روزي در رابطه با نماز نخواندش درهمين سلول  داكتر 

زماني كه مرا دستگير كردند ، مستنطقين از اينكه در گذشته شعله اي بودم چيز هاي مي دانستند ؛   «    
زندان پلچرخي ، در همان سلولي كه من بودم زندانيان كنجكاو پي به هويت  سياسي ام ولي در خاد و در 

وب به گروه هاي اسالمي داخل سلول سزندانيان من. ش مي خواندم  اپنج وقت نماز را به وقت. نبرده بودند 
داشتند تا مرا به هر كدام تالش . متيقن شده بودند كه من مسلمانم  و به كدام تنظيم اسالمي ارتباطي ندارم 

 اشاره سيد آغا پسر خوانده  حكمتياربه  (يكي از  اينها همين سيد آغا  بود . طرف تنظيم خودشان بكشند 
شايد وي فكر مي نمود كه من عضو  حزب )  با كسي صحبت مي كرد "پنجره چپ"نمود كه در گوشه اي از 

شعله اي هاي داخل زندان مرا مخاطب  قرار  در رابطه با " 1 بالك"در هر صورت روزي در. اسالمي هستم 
مجردي كه ه حزب ما ب.  به نماز اينها نرو ، اينها كل شان از روي فريب كاري نماز مي خوانند ": داده گفت 

گر ي وقتي كه من در داخل زندان  شناسايي شدم ، د" را زنده نخواهد ماند شعله ايكند هيچ  زندان را تصرف
  » نماز نخواندم 

   . ) از زنده ياد داكتر واحد به قول مستقيم نقل(
 سياسي هر زنداني عادي را همگي مي دانستند ، چه برسد به - در زنداني كه سمت و سوي ايدئولوژيك 

 سازمانِ داراي نيرو هاي  ايدئولوژيك اين مبارزان برجسته كه در سطح رهبري يك- اعتقادات و باور هاي سياسي
 چرا در مبارزه فرهنگي كه اخوان مكتبي و مزدوران ؛ قرار داشتند - جبهات جنگ مقاومت در -مسلح 

 سر بر زمين گذاشتن آنان بودند ، خودشان ، خود را خلع سالح ناظرِ)  خلق و پرچم و خاد(رويوزيونيست 
   در برابرخدايي كه در دعايه- سجــده در برابر  خدايي  بر زمين نهادند و سرِ.  سياسي نمودند -ايدئولوژيك 

پايان هرنماز به آناني كه به وجودش باور ندارند ، لعنت مي فرستد ، و در سوره هايي كه در نماز خوانده مي 
آيا اين مردان شجاع  از ترس به چنين . ) 3(مي دهد كه كافران را بكشيد ) امر (شود ، به بنده گانش هدايت 

ميان نبوده كه آنان از ترس كسي و يا كساني و  به هيچوجه پاي ترسي در  نه ،نه ،  عملي مبادرت ورزيدند ؟
آخر همه يي ما  در مورد  رفقايي كه به جاودانگي .  يا از ترس آتش دوزخ ، به نماز ايستاده شده باشند

 با چشم سر ديديم  كه نه در اثناي انتقال به  خاديپيوستند ، در مصاف و رويا رويي شان با جالدان سيه روي
با شجاعت و استواري در خور توجهي .  پيش از آن ، لرز  و ترسي  از خود نشان ندادند منظور اعدام ، و نه 

 پس چه رازي در ميان بوده كه اطاعت و عبادت شانرا ، بنده گي و عبوديت شان. مرگ را پذيرا شدند 
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ات مبارزرا ، به خداي كه صرفاً در تخيل باورمندان وجود دارد ، نه در واقعيت عيني ؛ درج تاريخ 
   .كشور خود نمودند 

   :نگارنده درآن ايام به اين نتيجه رسيده بود 
تان به مثابه ــانسـاي افغـق هـنزد خلآرزو داشتند در جاع راه آزادي كشورـين رزمندگان ش ا"

 كه خود تداعي كننده برنامه اسالمي شان نيز بود ؛ ثبت تاريخ  جنگ ،مسلمانان صادق راه آزادي ميهن 
   ."د مقاومت گردن

ـِ ، در  » خلق ها سازندگان اصلي تاريخ اند«   علماً تثبيت شده ، معتقد باشيم كه ززماني كه به اين ت
كه باور [ كشور شان ... چنين صورتي ، اين خلق است كه تا زمان درج قضايا و رخداد هاي سياسي ، نظامي و 

 مرگي كه استعمار برايشان تدارك -نه مرگ  مذهبي بهترين و سر سپرده ترين فرزندانشان در آستا- هاي ديني 
به روي صفحات  كاغذ ؛ مجموع ] نقاط عطف آن رخداد ها و حوادث  بوده  مي تواند ة   از جمل-ديده بود 

آنگاه كه  شرايط مساعد . حوادث و قضايا را در آگاهي تاريخي وصفحات وجدان جمعي شان ثبت مي نمايند 
چه بسا مبارزان راه ( مندگان دلير جنگ مقاومت را به مثابه مبارزان مسلمان  پديدار گشت ، نام و نشان اين رز

  .درج اوراق و صفحات كتب تاريخي خواهند نمود )  اسالم 
 را كه داراي حبس بلند بود و در همين لحظه در " افغانستانرهائي "يك تن از اعضاي سازمان ة بگذار گفت

  :ذهنم تداعي گرديد ، در اينجا بياورم 
، بعد از رفع ضرورت ، از   احمد راتب صاحبقاضي ) آنوقته ام  دوست (نم زماني كه مي ديدم دوست

 يكصد زنداني  بود ، در تشناب خارج مي شد ، حدود چهل دقيقه در برابر تشناب ، كه محل رفت و آمد تقريباً
درون دهليز زندان مي تابيد ، حالي كه شانه و بازويش را به ديواري كه از دريچه گك اش روشنايي آفتاب به 

طرف راهرو كوته قفلي ها كه توشك هاي زندانيان بر روي آن پهن شده بود ، دور ه تكيه مي داد ، رويش  را ب
گرش بند يبود ، با دست د... ش مصروف خشك كردن  ادست راست وي به داخل تنبان. مي داد و  مي ايستاد 

خادي هاي مخفي و اخواني هاي مكتبي و ساير زندانيان دور و . ديد آنرا محكم گرفته به اينطرف و آنطرف مي 
بيادر  استنجايش هيج خشك  ... ": گر چيز هايي مي گفتند ؛ به مثل يبر ما ، با كنايات و اشارات  به يك د

ظاهر سازي هم بيشتر از اين  ... " ؛"...يك ساعت است كه هيچ خشك نمي شه  ... " ؛ "... شدني نيست 
سر انجام اين گپ و گفت ها را  تحمل نتوانسته  . "... مثلي كه از اين كار خوشش مي آيد  ... "؛ "... ه نمي ش

باتأسف كه . توضيح دادم به وي نكاتي را اش ، ... كنايات اينها  و دير ايستاد شدن و خشك كردن ة در  رابط
 نمي شدند هقايي كه در زندان  به نماز ايستاد با ناراحتي  آميخته با كنايه يي كه  متوجه من و آن رفجناب شان

  :؛ همچنان با قهري كه نمي خواست در سيمايش منعكس گردد ، به جوابم چنين پرداخت 
ترام ـاد احـيار زيـود بسـادات مردم خـمن به اعتق. ردم من است ـاد مـاعتق]  اينكه[  اي خو ال و" 

   ."...گذارم  مي
وليت ؤ به بهانه اينكه گويا مس- يك تابليت دواي مسِكن به يك زنداني تبدار  در جواب اين دوست كه از دادن

حد اقل از پنج ،  خودِ مردم كه شما به اعتقاد شان احترام مي گذاريد "  : َطـفره مي رفت ؛ چنين گفتم- دارد 
ين كار مشغول شان مشغول نمي شوند ؛ مگر شما حد اقل تا نيم ساعت به ا...  دقيقه بيشتر به خشك كردن  

    ." ...نمايندمي و همين سبب شده كه مردم  با كنايه اين كار تانرا انتقاد . مي شويد 
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ختم "ن را از خانه اش خواسته بود تا در آكه قر  " صاحب قاضي" ما همزنجير اين خود مي رساند كه  
، اشتراك نمايد و  با چنين ]* [دكه عوامل خاد و اخواني هاي مكتبي آنرا جمع و جور و سر براه مي كردن "نآقر

نمايشات و تمثيل ها مي خواست  به مردم مسلمان ما تفهيم و تلقين كند كه او يك مسلمان صادق است ، نه 
معلوم نشد كه ايشان به خاطر همين كنايه ها و يا كدام علت . گران ييك كمونيست  نامسلمان مانند توخي و د

 كه زندانيان به داخل   در وقت تفريح-  با ما كه باوي در يك سلول  بوديم گر بدون اطالع قبلي و خدا حافظييد
كه مطابق به مقرره زندان به (  سربازان  اسباب و اثاثيه اشرا گرفته  وي را  از منزل چهار -مثلث رفته بودند 

ماري از  اختصاص داشت و ش15 -11كه به كتگوري (، به منزل سوم آن بالك )  تعلق داشت 20 -16كتكوري 
  !  ،  بردند ) ش در آنجا محبوس بودند  ارفقاي سازماني

  ) . سال  اختصاص داده شده بود 5 - 1به  اول آن بالك  منزلو سال 10 -  6به قيد هاي منزل دوم (
در زندان پلچرخي كه سخت آرزو داشت   ما همزنجيربلي ، خوانندگان عزيز اين بود مسلمان نمايي يك 

  .بخوانند توده ها ، مسلمانش 
اساساً مجموع چپ انقالبي ايران ، بخصوص چپ انقالبي افغانستان و از جمله  سازمان ساوو از سال ها پيش 

كه يك زنداني ناشناخته  در ميان صد ها زنداني  كدام طرح و رهنمودي مشخص براي  چنين روزي نداشتند
در هاي بلند اخصوص رهبران  يك سازمان و ك، يا چند زنداني شناسائي شده ، ب يكومسلمان و اخوان مكتبي ، 

كه در شناخت آنان از جانب  زندانيان متدين ؛ اخواني هاي مفتن ، مكار ، محيل و مكتبي ؛ و ( آنها ة مرتب
، در زندان چه ) ره اي هم  ترديدي وجود نداشته باشد ذ و زرنگ ، "بسيار هوشيار"خادي هاي شرف باخته و 

  . به نماز ايستاده شوند يا نشوند؟ چنين طرحي وجود نداشت . ند تصميمي  بايد اتحاذ نماي
 تعدادي از اعضاي ساوو را انتقال "اتاق محصلين" ، "2بالك"زماني كه تازه به . من خود شاهد عيني بودم 

اي كردند ، تعدادي از اعض) " قات"(، وقتي كه توشك هاي اتاق را به خاطر اداي نماز جمع  دادند ، در اولين روز
 "اعضاي سازمان در همان دقايق اول ورود در . به نماز ايستادند ] شمول منه  ب - منهاي سه يا چهار تن [ساوو 

 كه اكثر شان -  توسط خادي هاي مخفي در قالب تنظيم هاي اسالمي ؛ همچنان اخوان مكتبي "اتاق محصلين
 "  و" شعله اي "ضاي ساوو را به حيث  به دستور  اطالعات تمام اع- با اطالعات زندان در ارتباط بودند 

اين ها ، اين وظيفه را در تمام اتاق هاي زندان  .  معرفي كردند " اتاق محصلين" ، در بين " كافر"  و"مائويست 
. بزعم  خودشان مي خواستند  چپ انقالبي را در ميان زندان با اين حربه تجريد نمايند . انجام مي دادند 

ي كه براي شعله اي ها قايل بودند ،  احترام و  ارج. كه شعله اي ها كي هستند دانستند يدرستي مه زندانيان  ب
نيك شان در برابر ساير به خاطر از خود گذري هاي صادقانه  و اخالق  نه به خاطر نماز خواندن  شان بود ؛ بلكه 

   ران ـنوك اني ــم غير انســو نظودات  ـشان در برابر قي ت ـتواري و مقاومـخاطر اس  به   همچنان ؛زندانيان 
  

  
ن به زندانيان كه در يك صف مي آ ؛ يعني دادن جزوات قر"نآختم قر"در اصل سررشته و رو براه كردن ] *[ 

 صرفاً  ،نشستند ، جمع كردن پول ازآنان براي خريد نُُقل و شيريني از كانتين زندان و توزيع آن در درون سلول
گرفت ، كه مرام اخواني ها از اين نمايشات تبليغ اسالم سياسي و مقصد توسط همين دو طيف صورت مي 

  .  بود خودشانخادي ها از چنين كاري ، مسلمان نمائي و تثبيت هويت كذائي
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 نظامي درون و بيرون زندان - استعمار ؛ هكذا به خاطر سطح فهم و آگاهي شان در ارزيابي رخداد هاي سياسي 
خاطر كمك ، و حمايت و مساعدت ه و همينطور ب. لي و تفهيم آن به زندانيان بود المل و بسا مسايل ملي و بين

؛ و كار بسيار ) به هر طيفي كه  تعلق سياسي داشتند(هاي بي شائبه و صادقانه مادي و معنوي شان به زندانيان 
ي زندانيان و پر ثمر شان در افشاي خادي هاي مخفي نفوذي در درون تنظيم هاي اسالمي و نقش شان در آگاه

شما و  . ثمر آنرا به چشم سر ديدند و از آن مستفيد شدند  زندانياندادن اعتصاب ها واعتراضات  بود كه سازمان
 3 قسمت  -  3بخش را در  -  شعله اي ها به -  زندانيان   عالقمندي اينمثال برجستةمي اخوانندگان گر
 مطالعه »ا ـاتاق مائويست ه«  و 61ب جوزاي سال  درنگي گذرا براعتصا- 10« (  زير عنوان خاطرات زندان

   .نموديد
     در اين مورد ، يعني مسئله نماز خواندن و يا نخواندن چپ انقالبي در زندان ، و از جمله چگونگي فشار هايي 

وارد نمودند ؛ مثال هاي   به خاطر نماز نخواندن بر من و خادي زير پوشش چپ ، چهار چپ و چپ نما-كه سه 
در همين رابطه الزم مي دانم ) عجالتاً (صيل در جايش باز خواهم كرد ؛ ولي خاطرم مانده كه هر كدام را به تفبه
 راجع به نماز نخواندن شعله  ،ندهار را كه فردي بود با سوادك يك تن از جمعيتي هاي واليت  واقع بينانة نظر،

   :  نقل نمايمن جا  در همياي ها و چگونگي برخورد آنان  با ساير زندانيان ،
 زنداني 150، حدود بيشتر از "2بالك"منزل دو ) " اتاق محصلين"درست مقابل... (در درون سلول نمبر

در ميان اينان . ند چرخ هاي سنگين زمان را به روي  تن و بدن زخمي شان احساس مي كردند حركت بسيار ُك
زنده ياد  (  و متهم به عضويت دراين سازمانوشمول شش يا هفت تن از اعضاي ساوه ، شمار چپ انقالبي  ب

 وجود نيز... )  ، داكتر حميد اهللا سيماب ، كبير توخي و ، انجنير رحمت اهللا انجنير فتاح ، زنده ياد فاروق غرزي
؛ اما پست بلند قد اين جوان . باشي اتاق يك تن از اهالي جاجي  مربوط حزب اسالمي گلبدين بود  . ندداشت
 از نفوذ چپي هاي  تا ، داشتند در ميان زندانيان شديداً فعاليت از خادي هاي مخفي نفوذي و شماريهمت

 "نماز خفتن".  در ميان ساير زندانيان جلوگيري نمايند ) ]شعله اي ( چپي به مفهوم چپ انقالبي  [ درون اتاق
  .چرخـيد تمام شده بود كه درب آهنين سلول با آواز بلند بر روي پاشنه زنگار گرفته اش 

. دروازه با همان صداي گوشخراشش دوباره بسته شد . چند تن  زنداني را داخل اتاق آوردند .  دروازه باز شد 
جمعيت  حزب "كه بعداً معلوم شد از اعضاي (باشي خادي شده ، شايد از روي عمد يكي از اين زنداني ها را 

گفته مي شد كه اين مرد مؤقر و مؤدب را از جبهه . د در جوار ما چند تن از اعضاي ساوو جاي دا)  بود"اسالمي
در جريان تحقيق با چيزي به سينه اش زده بودند كه  قسمتي از گوشت روي قبرغه اش . جنگ گرفته بودند 

 دلخراشي مي كرد ، طوري ةاين مرد زخمي هر سه  يا هر پنج دقيقه بعد  با آواز بسيار بلند  سرف. جدا شده بود 
 نخوابيدند  دور و نزديك ويدر هر صورت در همان شب تعدادي زندانيان. رين را مختل مي نمود كه  خواب ساي

كدام زنداني اهل .  ما به خاطر سرفه كردنش بسيار معذرت خواست ة وي با آواز گيرايش از هم ،روز كه شد. 
از عناصر زنداني و يك تن مرد زخمي از باشي  كه فكر مي كرد او هم يك . كندهار وي را نزد باشي برده بود 

را به   كه اوظف بگويدو م) سرباز (  مي باشد ، خواهش كرده بود كه به عسكرضد تجاوز شوروي به كشور
گران يكيد كرده بود كه از شدت سرفه اش دأوي ت.  زندان كه در همان دهليز موقعيت داشت ببرد "شفاخانه"

باشي به بهانه هاي مختلف از انتقال وي به شفاخانه . مي آيد  "خون اوچه "ش  او از زخم، نمي توانند بخوابند 
كامالً به خاطرم نمانده كه من .  ها را آماده مي كردند "قره وانه "زماني كه براي  نان چاشت  . فره رفته بود َط
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ي كه  از مقدار نان- زنداني زخمي-  "حاجي صاحب"براي« :   گفت ديگربه رفقا پيشنهاد كردم و يا كدام رفيقي
» از پايوازي گذشته باقيمانده ، بخشي آنرا بدهيم  و يا وي  را به دسترخوان خود دعوت كنيم ، بهتر خواهد شد 

وي .  بردند "حاجي صاحب"رفقاي مقداري مواد خوراكه را براي . رفقا همه با خوش رويي اين گپ را پذيرفتند 
:  اكه راگرفته با زبان دري به لهجه كندهاري گفت  مرد باسوادي است ، مواد خور ،ش پيدا بود اكه از صحبت

بعد از صرف  . " از اينكه با من محبت كرديد از شما تشكرمي كنم،من دراين جا هيچ كسي را نمي شناسم "
 سيماب نشان داده شد تا هركدام را الزم مي بيند براي كترانان ،  مقداري دواي مسكن كه نزد رفقا بود به د

 را معاينه "حاجي صاحب " وي در خفا زخم روي سينه  رفقا همچنان تصميم گرفتند تا. مريض تجويز نمايد
ي مسِكن ، سرفه  زنداني با گرفتن دوا.  كه ساير زندانيان متوجه نشدند طوري  اينكار صورت گرفت .كند 

اً خودش را معرفي كه بعد(    حاجي خير محمد  رفقا تصميم گرفتند كه از به روز دوم ،. زخمي قدري آرام شد 
 وي با خوشرويي دعوت ما را پذيرفت. را با ما يكجا صرف نمايد ] غذاي ظهر[ كه نان چاشت  شوددعوت ) نمود 

 درجمع ما حضور داشت و از رفقا در مسايل سياسي  حاجي خير محمد سه و يا چهار روز بعد هنگامي كه . 
خارج افغانستان برايش روشن مي شد ؛ ابراز خرسندي سواالتي مي نمود و از اينكه موضوعات سياسي داخل و 

در جايش ديده .  دو سه روز است كه از باشي اتاق خبري نيست ": در جريان  صحبت  رفيقي گفت  . مي كرد 
 با اطالعات زندان - اين زندانيان تسليم شده -يكي از رفقا ازموقف باشي ها و چگونگي ارتباط  . "نمي شود 

و تمام زندانيان را مجاهد و ضد روس مي حاجي خير محمد كه تازه وارد زندان پلچرخي شده مطالبي را براي 
  حاجي". بسيار پليد در ساير اتاق  ها باخبر شود   ، بيان كرد ، تا وي  از كار و كردار اين عناصرپنداشت
 هاي در مورد شما  خوب حاال دانستم كه  همين باشي چرا چيزي" :  در مورد باشي اتاق چنين گفت "صاحب

 خواهش كردكه در مورد بيشتر "حاجي صاحب"يكي از رفقا از . "من گفته جوانان شريف و مردم  دوست ب
   : با آواز بلند چنين گفت"حاجي صاحب".روشني بياندارد 

توخي و رفقايش ! حاجي صاحب " يك روز همين باشي مرا در وقت نوبت تشناب ايستاده كرده  برايم گفت «
 ني من در همين اتاق با اينها آشنا " : من برايش گفتم  " با آنها نشست و برخاست داري  مي شناسي ؟ را كه

اين ها همه شان  شعله اي وكافر .  حاال من برايت مي گويم كه اينها كي هستند " : باشي گفت  "شدم 
اين را .  ظاهر سازي است چند نفر شان نماز نمي خوانند و چند نفر شان كه مي خوانند از روي . هستند 

  ."نشست و برخاست يك مسلمان با كافر ها درست نيست. تو مسلمان هستي . برايت گفتم كه با خبر شوي 
  من " :وي در جوابم  گفت  " خودت  چه هستي ؟ " : از شنيدن اين گپ اش بسيار قهر شدم  از او پرسيديم

چند دفعه  با عـذر برايت ] من[مان هستي كه مه توچه قسم مسل" : برايش گفتم "شكر مسلمان هستم 
كنم  مي آيد و تا صبح سرفه مي] خون آبه[خون اوچه ] سينه ام[گفتم كه بسيار مريض هستم از زخم سينيم 

 ]َطفره رفتي [و تمام اتاق از  خاطر سرفه ام خواب كرده نمي توانند ؛ مگر تو هر دفعه بهانه كرده مرا تير كردي
م دوا دادند و غذاي همين ها بودند كه با من محبت كردند ، با من انسانيت كردند ، براي. دي و پيش داكتر نبر

چه به نماز خواندن و يا نخواندن شان ؛ هر كي جواب  خوده ميته ] مرا[با من نصف كردند ، مره خانه شان را 
ست كه من با كي مي نشينم تو غرض نيه انسانيت شانرا هيچ وقت فراموش نمي كنم  برو ب] . خودرا مي دهد[

بلي خواننده گرامي  اين بود نظر يك زنداني مسلمان و مجاهد ) نقل به  قول مستقيم ( » و با كي نمي نشينم  
            ◙. واقعي نسبت به نماز نخواندن چپ انقالبي در زندان پلچرخي 
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  )م پنج(  بخش تـوضيحـات

����    ����    ����    ����    ����    ����        

  
 خاطرات زندان و -  من يك شورشي هستم "يادگلسرخي ، مراجعه شود  به كتاب  متن كامل دفاعيه زنده  [ )1(

  ) ]  عباس سماكار 203  -  200صفحات (  از عباس سماكار "ياد بود خسرو گلسرخي و  كرامت دانشيان 
   )2، ص1352 دي ماه  29كيهان هوائي، شنبه( 

   )متن اصلي( متن دفاعيه خسرو گلسرخي  «

 و باغ ها -  برشانه هاي ذواالكتاف پهن كرد -  كه ساية مطبوع خويش ر ا- بي دريغ بود اين سرزمين من چه "
  ثقل زمين كجاست؟ -.  اين سرزمينِ من چه بي دريغ بود-  و از شانه ها طناب گذر كرد - ميان عطش سوخت 

من در كجاي  -!  اي سرزمين من-  با باري از فرياد هاي خفته و خونين - من در كجاي جهان ايستاده ام - 
  جهان ايستاده ام ؟

سخنم را با گفته اي از موالحسين، شهيد بزرگ خلق هاي خاور  ميانه آغاز .   انالحياه عقيده و الجهاد 
 لنينيست هستم  براي نخستين بار عدالت اجتماعي را در مكتب اسالم –من كه يك ماركسيست . مي ميكنم 

  . جستم و آنگاه به سوسياليسم رسيدم 
من قطره اي ناچيز از عظمت و حرمان .  اين دادگاه براي جانم چانه نمي زنم ، و حتي  براي عمرم من در

خلقي كه مزدك ها، مازيار ها، و بابك ها، يعقوب ليث ها، ستار ها ، عمواغلو ها، . خلق هاي مبارز ايران هستم  
آري من  براي جانم  چانه نمي زنم ؛ . است پسيان ها و ميرزا كوچك ها، اراني ها و روزبه ها و وارطان ها داشته 

  .چرا كه فرزند خلق مبارز و دالور ايران هستم
اسالم حقيقي در ايران ، هميشه دين خود را به جنبش هاي رهائي بخش . از اسالم سخنم را آغاز كردم 

و . ش ها هستندسيد عبداهللا بهبهاني ها، شيخ محمد خياباني ها نمودار صادق اين جنب. ايران پرداخته است
هنگامي كه ماركس . امروز نيز اسالم حقيقي دين خود را به جنبش هاي آزادي بخش ملي ايران اداء مي كند

 در يك جامعة طبقاتي  ثروت در يك سو انباشته مي شود  و فقر گرسنگي و فالكت در سوئي ديگر، "ميگويد؛ 
 قصري برپا نمي شود مگر آنكه هزاران نفر "د ؛ ،و موال علي مي گوي"در حاليكه مولد ثروت طبقة محرم است 

چنين است كه مي توان در اين تاريخ از موال علي، به عنوان . ، نزديكي هاي بسيار وجود دارد"فقير گردند
  .نخستين سوسياليست جهان  نام برد و نيز از سلمان پارس ها، و ابوذرغفاري ها

ان بر كف براي خلق هاي محروم ميهن در اين زندگي موال حسين نمودار زندگي كنوني ماست كه ج
او ايستاد و شهيد . و يزيد، بارگاه، قشون، حكومت و قدرت داشت . او در اقليت بود. دادگاه محاكمه مي شويم

هر چند يزيد گوشه اي از تاريخ را اشغال كرد، ولي آنچه كه در تداوم تاريخ تكرار شد ، راه موال حسين . شد
وما . ت كه در يك جامعة ماركسيستي ، اسالم حقيقي به عنوان يك روبنا قابل توجيه استبدين گونه اس. است 

  »... نيز چنين اسالمي را، اسالم حسيني را تأييد مي كنيم 
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خاطر تسليم شدن  پرويز نيكخواه به ه  چهار دهه پيش  ب  تقريباًً آزرم.  را شاعر مبارزايران م شعر پيشواز -) 2(
  .   در تهران سروده است1349ساواك در مرداد

 6نيكخواه كه در آن زمان .  انجام شد به پرويز نيكخواه تعلق داشت1350اولين نمايش مطبوعاتي كه در سال 
 ") كشور چين (  به جرم هوا داري از جنگ چريكي و ارتباط با بيگانه " سال محكوميت خويش را 10سال از 

  .ه خاين و رژيم جنايتكارش دفاع كردمي گذراند به طرزي صريح و بي پرده از شا

   123سوره توبه آيه   - )3 (
  .يا أَيها الَّذِينَ آمُنواْ قَاِتُلواْ الَّذِينَ يُلوَنكُم منَ اْلكُفَّارِ وِليِجدواْ ِفيكُم ِغْلَظةً واعلَمواْ أَنَّ الّله مع الْمتَِّقينَ

بدانيد  و . تا در شما درشتي و شدت را بيابند!  كه نزد شمايند را بكشيداي كسانيكه ايمان آورده ايد، كافراني
  !كه خداوند با پرهيزكاران است

    5سوره توبه آيه 

 مرْصدٍ فَإِن فَإِذَا انسلَخَ األَْشهرُ اْلحرُم فَاْقُتُلواْ الْمشْرِِكينَ حيثُ وجدتُّموهم وُخذُوهم واحصرُوهم واقْعدواْ َلهم ُكلَّ
 ِحيمر غَُفور إِنَّ الّله مِبيَلهاْ الزَّكَاةَ فََخلُّواْ سآَتوالَةَ وواْ الصأَقَامواْ وتَاب.   

محاصره  و آنها را دستگير و . پس چون ماههاي حرام به سر آمد آنگاه مشركان را هر جا يافتيد به قتل رسانيد
آنها دست  چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند پس از . اشيدو هر سو در كمين آنها ب. كنيد

  ◙ .كه خدا آمرزنده و مهربان است. بداريد

         ◙ پايان جلد اول خاطرات زندان   ◙                                                           

  
 

  
  
  
  
  

  
 


