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   :) بخش يازدهم  خاطرات زندان  (   سخني كوتاه  در رابطه با سرآغاز جلد سوم  

  
آغاز جلد سوم خاطرات زندان مي بود ، يعني از بر روال معمول  ، محتواي بخش يازدهم ، مي بايد سر 

 دست به - درآن شب -  كه  جنايتكاران پرچمي خادي تحت نظر باداران روسي شان 2361قوس 2شب فرداي 

 تن از فرزندان آزاديخواه كشور را به قربانگاه سوسيال امپرياليزم روس فرستادند 372كشتار  دسته جمعي زدند و

 كه بخش زندانيان تعيين حبس شده را به زندان دايروي تحت فرمان 1362ت سال  حو18 يا 15، تا تاريخ 

 " 1بالك" در سمت غربي  اخير سال ماه4تقريباً ، وقايع و رخداد هايي كه در مدت  وزارت داخله انتقال دادند

ل سردمداران اتفاق افتاد ، در اينجا آورده مي شد ؛ مگر ناگزيري سياسي پيش آمد ، بدين بيان كه عكس العم

كه هم اكنون در  وسايرهمدستان وطن فروش آنها  ]  A[  كشتمند و پنجشيري و جنرال حيات جفسر [خاد 

قرار داشته و براي احياي نفوذ  امپرياليزم روس در افغانستان  )   سابقFSB )   KGB پيوند تنگاتنگ با سازمان 

 از طريق يك تن از تسليمي هاي علني در زندان  ]يندبه طور اخص ، و در منطقه به طور اعم ، فعاليت مي نما

 و خاد تبارز واكنش سردمداران خاد[  امر ، و همين. به نمايش گذاشته شد ) ي داكتر احمد عل( پلچرخي 

 را  اين قلم،]  احمد علي كه وي را در برابر جنبش انقالبي كشور قرار داده اندخارجي در قالب محتواي فكري 

 اخير سال تاً محتواي وقايع و رخداد هايي را كه بعد از كشتار دسته جمعي طي مدت چهار ماهعجال تا واداشت

 زير  نظارت زندان  سال و پنچ ماه  خاطرات يك در عوض،  به  تعويق انداخته ، اتفاق افتاد"1بالك" در 1362

  جلد سوماي بعديهو بخش   بخش اين را در) 1364  تا اسد سال 1362  حوت 18 يا  15 از (خلقي ها 

  در مدتبالك هاي تحت فرمان خلقي ها  در گنجانيده ، به تشريح ، تفسير و ارزيابي رخداد ها و اتفاقاتي كه

  . ) است در بر گيرندة عملكرد هاي احمد علي نيز كه(خواهد پرداخت   ، به وقوع پيوستيك سال و پنج ماه

 وقايع و رخداد هاي درون  هاي و فراز و فرود هاو تابعملكرد هاي اين  تسليمي پرآوازه را در پيچ اينك 

  جلد سوم متندر  ،با هم يكجا بوديم)  زنداندركوته قفلي ها و اتاق هاي (  تا آنجايي كه  ،زندان خلقي ها

   .با هم يكجا مرور مي نمائيم   خاطرات زندان

ر مي گيرد ، بيشتر از آنكه مورد بحث قرا) و بخش بعدي ( ناگفته نبايد گذاشت ، آنچه در اين بخش 

پاسخي باشد براي الطائالت احمد علي ، معلوماتيست كافي و رو شنگرانه براي خوانندگان ، از شخصيت و 

  از نظر مي گذرانند ، با نويسنده  و -  در رابطه با اين قلم -كركتر مذبور ، تا وقتي خوانندگان چرندياتش را 

اميد وارم كار هاي مبارزاتي كه روي دستم قرار دارند  اين فرصت را . د نعملكرد آن  نيز آشنايي داشته باش

ارزاني نمايد تا  نوشته اين تسليمي را نيز از نزديك مورد بررسي  قرار دهم  ، تا صحت و سقم آنرا به خوانندگان 

 .بنمايانم 

  :  و در پايان سخن بايد اضافه نمود 

رورت به ـ نيز ضنشر گرديده "  پيام آزادي"ر وب سـايـت دالً ـوم كه قبـد سـچهار بخش جلتجديد چاپ 

شده كه تفسير بيشتر مي طلبيد ؛ ن پرداخته  آنيراستاري داشت و در پارة موارد به تشريح و توضيح جزئياتو

آن  .روي اين منظور  به خاطر رفع كاستي ها و كمبود ها تمام بخشها را با ياد داشت هاي زندانم  مقابله نمودم 

 ، جزئياتي را در خود داشت  كه از آن به سادگي نمي  شد  داشتها كه در ابتداء  به نشر رسيده يادبخشي
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 - 6بخش [ و جلد دوم  ] 5 - 1بخش [ جلد سوم را نيز مانند جلد اول  چهار بخش روي اين منظور . گذشت 

  .دوباره خواني و تصحيح و تكميل نمودم ] 10

 بخشهاي  تمامدر تصحيح و  ويراستاري تجديد چاپباز هم   پوپلاحمدم  از اينكه  رفيق مبارز و گرانقدر

  . جلد سوم  نيز سهم شايان توجه گرفتند ؛ از ايشان ابراز تشكر و سپاس بي پايان مي نمايم 

     )2012/ تاگس/ 20  (كبير توخي                                                                                         
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  دانـرات زنـخاط

  

  جلد سـوم 

  )يازدهم( بخش (  

  
 

  

  : زندان ميان  مزدوران روس " حد بخشي"    گپي در مورد  - 1

  

دموكراتيك " قسمي كه در بخش هاي قبلي خاطرات زندان نيز اشاره شده است ، هر دو فركسيون باند 

براي اينكه  تسمه قالده  هر دو . وحدت مصلحتي ، تقابل و درگيري هاي خونين نيز داشته اند  در عين "خلق 

فركسيون در جريان تقابل و رويا رويي ، دست كرملين نشينان را دچار تكان هاي ناراحت كننده نسازد ؛ بنا بر 

  ( "حزب"ان دو فركسيون پاليسي هاي استعماري در سيستم اداره دولت دست نشانده شان درافغانستان ، مي

 "1بالك"به جز اداره .  در اداره زندان ها نيز  صورت گرفت " پلوان شريكي" و "حد بخشي"،  ) خلق و پرچم 

به رهبري نجيب جالد  باقي ماند ، ) خاد (  زندان  كه در دايره صالحيت خدمات اطالعات دولتي " 2 بالك"و 

به تأسي از همين سياست .  وزارت داخله سپرده شد پلچرخي به مجموع بالك هاي زندان صالحيت و اداره

استعماري ، در زندان پلچرخي يك سلسله كار هاي مقدماتي اداري و تخنيكي به خاطر نقل و انتقال زندانياني 

كه حبس هاي شان  تعيين شده بود  ، انجام گرفت كه خواه مخواه  خبر آن را باشي ها  و ساير همكاران 

  .  ندان در ميان زندانيان پخش كردنداطالعات  ز

به مجردي كه تاريخ . خبر انتقال زندانيان  به وزارت داخله از چند ماه بدينسو در زندان شايع شده بود 

مزدوران از . انتقال زندانيان در زندان پخش شد ، مايه خوشي  جنايتكاران  پس گردني خورده خلقي گرديد 

 شان كه زنداني بودند ، به خاطر پيوستن زندانيان به وزارت داخله طور ةنظر افتاده روس ، بخصوص آن عد

  .توگويي اينها بزودي  از زندان  آزاد مي شوند  . " از خوشي در پوست نمي گنجيدند "معروف 

محبوسين در بالك هاي مربوط وزارت داخله آرام مي "  : زندانيان  خلقي در زندان تبليغ مي كردند كه

د و بست پايوازي و بسا فشار و دسپلين و برخورد هاي غير انساني كه توسط خادي ها و پرچمي   قي"؛ " شوند

هاي وطن فروش در اينجا بر زنداني ها  اعمال مي شود ، در آنجا بكلي از بين خواهد رفت و اين امر مهم را رفقا  

ن پرچمي و خادي هاي علني ، ، وطن فروشابر عكس خوشي و پايكوبي  خلقي ها  . "جداً در نظر گرفته اند 

نيمه علني ؛ حتا پوششي هاي كامالً مخفي مانده در ميان زندانيان آزاديخواه ؛  همچنان باشي ها و همكاران  

شناخته شده و نيمه شناخته شده  خاد  زير پوشش احزاب اسالمي ، همينطور  چند تن تسليمي شناخته شده  

 دچار  دچار تشويش و اضطراب ؛ حتااز اين انتقال) كتر احمد علي منجمله دا( منسوب  به طيف چپ انقالبي 
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 ، تا خوانندگان و پژوهشگران گرامي نوشتدر اين رابطه در قسمت هاي بعدي ، بيشتر خواهم . ترس شده بودند 

  .  در روشني بيشتر  قرار گيرند 

  

  اخله      انتقال از زندان تحت فرمان خاد ، به زندان  زير فرمان وزارت د– 2

 

 و ساير "2بالك"و " 1بالك" بود  كه به اصطالح رفتن رفتن زندانيان از 1362 سال ماه حوت 15 يا 12   

  سمت نوبت اتاق.  ، به بالك  هايي كه مربوط وزارت داخله شده بود ، آغاز گرديد  فرمان خاد بالك هاي تحت

  هم قسمي كه قبالً [ر آن زنداني بوديـم رسيدكه  ما د، منزل دوم ، اتاق سوم ، دست راست  " 1بالك"غربي 

به وقوع پيوست ؛ مي گذارم  اين سمت در م ماه اقامت4كه در مدت را  مسايل و اتفافاتي تشريح  ،ذكر داده شدت

 باشي باز محمد كه ،  سلول را باز كرد ةبعد از اينكه سرباز درواز.    ] جلد چهارم خاطرات زندان16به بخش 

 ":   و چند داغ كوچك چيچك بر دو طرف رويش ديده مي شد ، با آواز گرفته چنين گفت هيكل قوي داشت

 باز محمد خان ، باز ":  عارف فرحت  صدا كرد  ."كساني كه حبس شان تعيين شده كاالي خوده جمع كنن 

 افتاده بود  آوازه اي كه از چند ما پيش در زندان":  باز محمد اضافه كرد "چه گپ اس ، ماره كجا مي برين 

معلوم شد كه اي گپ ها درست بوده  فكر مي كنم كساني كه قيد هايشان تعيين شده مربوط وزارت داخله 

منهاي مدير جان محمد ازنزديكان خانواده ظاهر شاه ( دوازده تن زنداني كه در سلول بودند ،   . "... شدند 

در تكاپوي جمع ) اي با صالحيت خاد بودند  كه هر دو از اعض–خاين و حكيم ساعت ساز از اهالي پنجشير 

در چنين حاالت زندانيان روي هر انگيزه اي كه بود  به كار جمع و جور ( كردن اسباب و اثاثيه خود  شدند 

 اتاق  باز شد و  طبل كوچ به ةبه هر حال ، درواز) . كردن  اسباب و اثاثيه شان  به سرعت مشغول مي شدند 

با آنهم زندانيان  كه بنا بر شرايط زندان از هر نوع نقل . ت و سوي حركت ما معلوم بود اين بار سم. صدا درآمد 

همگي با شتاب هر چه تمامتر از جا هايشان برخاسته در تكاپو  . و انتقال به شدت نفرت داشتند ، نا آرام شدند 

زينه منزل اول را . امر حركت داد دتي سرباز آمد و بعد از م. شدند ، تا اسباب و اثاثيه شانرا جمع و جور كنند 

پيموده در پي سرباز سرفروخته به جانب دست چپ رو به شمال  دهليز پيچيديم و بعد از طي مسافه اي از برابر 

آهني  زماني كه  به نزديك دروازه بزرگ. شديم "  1بالك"اتاق قومندان عمومي عبور نموده وارد صحن 

تالشي  . " ه كه تالشي شون كااليتانه بر زمين بگذاري": سر باز گفت .  رسيديم ، امر توقف داده شد"  1بالك"

به هر شكلي بود وضع نا نجيبانه مزدوران روس را در هنگام تالشي  تحمل . هم برناراحتي و  مشكالت ما افزود 

  . و با شتاب ، اسباب و اثاثيه تيت و پراگنده خود را جمع  و جور كرديم  نموديم

را با نام و نشان مي شناخت ،  از روي لستي  "  1بالك"دين كه از مدتها پيش  زندانيان قومندان شمس ال

ميان ( كسي كه نام اش خوانده مي شد ، از دروازه كوچك . كه با خود آورده بود ، اسم و ولد زنداني را خواند 

  و پيوست به ديوار نزديك عبور كرده  در برابر اتاق سربازان كه خارج از محوطه زندان) دروازه بزرگ آهني 

زندانياني كه  قبل از ما آمده . سرانجام نام خواني تمام شد . درب آهني بزرگ اعمار شده بود ؛ ايستاده مي شد 

و اثاثيه آنها تالشي شده بود ، نزديك ديوار بالك با كوله بار هايشان  ديده مي شدند ، ضابط امر كرد كه با آنها  

اگر عابري زيرك متوجه سيماي زندانيان ايستاده  شده در . ه نفري ايستاده شويم يكجا شده درقطار هاي س

اين ها جزء . قطار سه نفري مي شد ،  با اندك دقت  اضطراب و تشويش را در چهره  چند تن زنداني مي ديد 
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و قرار گرفتن همكاران خاد ، تسليمي ها ، و  مليشه هاي زنداني شده بودند كه در تب اضطراب و ترس از رفتن 

ساير زندانيان  نيز متوجه حالت سرخورده اين طيف منفور و . به زير فرمان خلقي هاي آدمخوار مي سوختند 

از ديدن آنان در چنين حالت رقت انگيز ، لبخند تمسخرآميز و حقارتبار آميخته با نوعي . ذليل شده بودند 

 از اينكه در قطار هاي سه نفره جابجا شدند ، ضابط امر زندانيان بعد. ترحم ناشناخته در لبان شان نشسته بود 

  .حركت داد 

رخ به جانب (  سربازاني كه پيشاپيش زندانيان  قرار داشتند ، بعد از طي مسافه اي به طرف دست راست 

روي ما هم  از عقب آنها به راه افتاديم ، تا اينكه در برابر دروازه كوچك متصل به زندان داي. پيچيدند ) جنوب 

زندانيان اسباب و اثاثيه خود را برزمين . ضابط خاد با لست دست داشته به داخل بالك دايروي رفت . رسيديم 

 با يك سرباز و يك صاحب منصب خلقي از دروازه "1بالك"ضابط . مدتي سپري شد . گذاشته دم گرفتند 

آمده بودند ، منتظر نام "  3 بالك "روازه ضابط خاد با سربازاني كه به خاطر امنيت ما تا مقابل د. بيرون شدند 

 زندانيان " دوره تسليمي"بعد از اينكه صاحب منصب خلقي اسم ، اسم پدر  زنداني  را خواند و . خواني شدند 

  .به وزارت داخله پايان يافت ، آن جنايتكاران مزدور پي كار خود رفتند 

به هر رو .  ديدند و يا بعد از آن " 3بالك" ورود به داخل   زندانيان را قبل از"پارچه ابالغ" به ياد ندارم كه 

تالشي سربازان . ،  صاحب منصب خلقي  به سربازان امر كرد كه  اسباب و اثاثيه  زندانيان را تالشي نمايند 

سرفروخته خاد ، قبل از انتقال ما به سرفروخته خلقي به آن دقت و به آن شدت و خشونتي كه توسط اعضاي 

تبليغات خلقي ها در رابطه با فراهم كردن تسهيالت براي زندانيان در . رت گرفت ؛ انجام نشد اينجا صو

   زود گذر  زندانيان  [*]اين امر سبب اندكي دلگرمي. مربوطات وزارت داخله در ذهن هر يك ما تداعي شد 

  

  

 مطابق -  ر تشكيل خاد رهبران جنايتكار و مزدوران روس  ، از آن ميان ، خرد ضابطان پرچمي كه د- [ *] 

  به يكبارگي به رتبه جنرالي ارتقاء  داده شدند و ستاره هاي وطن  فروشي و - لزوم ديد باداران روسي شان 

يا   ( "جفسر"حيات  رئيس تحقيق ، غنيآدمكشي بر روي سينه هاي پركينه شان آونگ شد ، مثل 

ن علني و پنهاني شان و همچنان تسليمي هاي ، سردمداران و مستنطقين شرف باختة خاد ؛ همكارا ) "جپسر"

شديداً )   سه تن آنها - دو ( شناسايي شده در زندان پلچرخي كه از انتشار خاطرات زندان بر روي شبكه انترنت 

تكان خورده اند ؛ و از اينكه كشتار هاي دسته جمعي و فاجعه هاي انساني و اشكال خيانت و جنايت ؛ پستي و 

دانيان بيدفاع ، شيوه نفوذ اجنت هاي آنها در ميان مخالفين و ميتود انواع شكنجه و راه رذالت شان درحق زن

شان افشاء شده و باز هم بيرحمانه و به طور ضربتي افشاء  خواهند شد ؛ به ... هاي  اعتراف گرفتن از زنداني و 

مانان آزادي افغانسـتان مي  زندانياني كه خودشان را قهر": وحشت افتاده اند ، به طور يقين خواهند گفت 

 سبب اندكي دلگرمي "پنداشـتند از وعده اندكي آزادي در چنبر امر و نهي رقيب هاي هم قالده ما  نبايد 

 آنها مي شد   و از كمي دسپلين در زندان خلقي ها نبايد  ذهن شان  را مصروف مي ساختند و به "گذراي  

  .  ]راحتي خود مي انديشيدند
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ين زمينه بين زندانيان به آهستگي گفت و گو صورت گرفت آنان تقال داشتند وضع شان را  آرام و درهم. گرديد 

بي تفاوت نشان دهند ؛ مگر اين جبون هاي خود فروخته قادر نبودند بازتاب و انعكاس  دلهره و ترس ، از قرار 

تقريباً (  اينها  فكر مي كردند .ارند پنهان دچهره هايشان ؛ از انظار ر فرمان خلقي هاي آدمخوار را  درگرفتن زي

  زندانيان به اشكال جاسوسي و خبر رساني و اذيت و آزار و شكنجه فزيكي و رواني)  درست فكر مي كردند

دايره صالحيت ديو خاد براي شان ميسر بود ، و از اينكه در اين زمينه دست دراز و آزاد داشتند و مختلف كه در

را در  لذت مي بردند و خودشان) از آن همه رذالت و خيانت و پستي در حق زندانيان يعني ( از عملكرد  خود ؛ 

)  "  بام " يعني در اين ( چنبر امنيت خاد از گزند زندانيان انتقام گير مصئون مي پنداشتند ؛ مگر در اينجا  ؛  

پنداشتند ؛ زيرا كه  بر فراز كه فضاء ، فضاي ديگر بود ، و هوا ، هواي ديگر ، اينها خود شان را  مصئون نمي 

 .  )وزيرداخله دولت مزدور(پلچرخي دو هواي متضاد در جريان بود ، هواي ديو خاد و هواي گالب زوي آدمخوار 

 -  در آن سمت و سويي كه آرزو داشتند در جوالن شوند -جو سياسي براي چنين افراد كثيف ، اجازه پرواز را 

كه اكثريت آنان دردايره حاكميت خاد جاسوسي و ( علني و مخفي خلقي هاي علني ، نيمه .  نمي داد 

قرار گرفته  )  "رفيق گالب زوي"( حال كه در حيطه امر و نهي جاسوس بزرگ روس ) خبركشي مي كردند 

( در پهلوي آرزوي آزادي از زندان كه برايشان اولويت داشت ،  . "خوشي در پوست نمي گنجيدند"بودند ، از 

يك آرزوي ديگر هم داشتند كه براي نيل ) ان در ميان برخي زندانيان ، بار ها تكرار مي كردند قسمي كه خودش

 تحقيق ، در ة در دور را همكاران خادوبه آن  ، بي تابانه  انتظار مي كشيدند ، تا خادي هاي علني و نيمه علني 

مورد    ، كرده  بودند"جفاء "به آنها زندان هاي صدارت ، و در زندان پلچرخي زير فرمان ديو خاد ،  كه نسبت 

چنانچه در مدت كوتاه ، كم و .  دل هاي چركين و پر از كين  خود را بكشند " اَخ "ضرب و شتم قراربدهند و 

بيش به اين آرزو دست يافتند و عده اي از افراد مذكور را تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند كه بعداً 

 ، خواهم پرداخت  كه محبوسان هم دست به چنين كاري زدندنو ظهور در زندان پلچرخيبه تشريح اين  پديده  

.  

ما همه ايستاده بوديم ، نمي دانستيم كه زندانبانان خلقي در مورد تقسيمات ما چه تصاميمي به هر حال ، 

ا استوار بادار در هر صورت ، هر تصميمي كه اتخاذ مي كردند در خدمت تحكيم  گامهاي ن. اتخاذ خواهند كرد 

يكي دوتن خادي  نفوذي ، يك همكار اطالعات و يكي دو تن تسليمي كه  .بود ) سوسيال امپرياليزم روس(شان

 عضالت چهره هاي پليد شان را به لرزه ه و اضطرابدر ميان صفوف زندانيان ديده مي شدند ، موجي از دلهر

  . درآورده بود

  

  )  :پنجره رخ به غرب (   اتاق بزرگ  ، طبقه اول"3بالك"زندان دايروي ،  - 3

  

صاحب منصب خلقي كه بعد از نام خواني به داخل اتاق كارخود ، و يا اتاق سربازان رفته بود ، از آنجا برآمد  

...   ياره  را به پنجره  ": آنگاه رويش را به طرف سرباز گشتانده  چنين گفت . و  نام يك تعداد زنداني را خواند 

بعد از . زندانيان به  عقب سرباز روان شدند . خوانده شد ) اينها  ( "ياره" نام من هم در رديف  ."! منزل اول ببر

سرباز به .   قرار گرفتند -  بود " پنجره چپ " كه عيناً مانند - طي چندين متر در برابر دروازه بزرگ يك قفس 
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  قفس را باز كرد ةنگهبان درواز.  ق را باز كند منزل اول گفت ، كه دروازه اتا) قفس (  اتاق بزرگ ةنگهبان درواز

هم گذشته اسباب و اثاثيه خود را بر كف اتاق نهاديم  ) قفس ( ما  با تمام خستگي از دروازه دوم داخل پنجره . 

در اين پنجره شماري از جوانان چپي و تعداد زنداني از ساير جريانات  سياسي نيز ديده مي شدند  كه شمار . 

 250در حاليكه خادي هاي وطن فروش در همين سلول اضافه از (  تن مي رسيد 30ن تقريباً به مجموع شا

جمله به من و  به مجردي كه جوانان چپي چشم شان  به زندانيان تازه وارد ، من) .  زنداني را جاي داده بودند 

بعد از سالم و . اب  پيش آمدند افتاد ، با شت) كه نام و مشخصات وي را بكلي فراموش كرده ام ( يك چپي ديگر 

جا  خود جا ب"ديره"عليك و جور پرساني  اسباب و اثاثيه  هر دوي ما را گرفته در پهلوي توشك هاي نزديك 

 قسمت  اتاق بستره و اثاثيه شان  قرار داشت و در همان جا دور يك زندانيان چپ كه در يك[ كردند 

يك تن از اين جوانان داكتر شفيع عضو سازمان ] . مي گفتند  " ديره "ند به آن محل دسترخوان جمع مي شد

. وي نسبت به تمام  رفقاي چپ انقالبي با احترام آميخته با  صميميت و دلسوزي  برخورد مي كرد . پيكار بود 

.  گرفتار شده بود  نيز در همين اتاق زنداني بود " آريا "يك جوان با معاشرت و صميمي كه در رابطه سازمان 

 حبس هايشان تعيين شده بود ، ند تن از محصلين  پوهنتون كه در رابطه سازمان رهائي گرفتار شده  بودند وچ

مودند اينها به گرمي از ما استقبال ن. حبس اين جوانان از پنج سال بيشتر نبود .  در همين اتاق زنداني بودند نيز

ن جوانان كه كوله بار سنگين اختالفات  سياسي  في  پيش آمد و برخورد رفيقانه اي.با مهرباني چاي آوردند . 

مابين سازمانهاي چپ انقالبي را با خود حمل نمي كردند ، و يا حد اقل آنهمه مسايل حل نشده را ناديده گرفته 

بودند ،  ما را با گرم جوشي هاي رفيقانه شان نيروي تازه  بخشيدند كه اين خود نمايانگر تربيه سياسي سازماني 

.  جوانان ظرف قروانه را برداشته از اتاق خارج شدند . به گمان اغلب وقت آوردن قره وانه چاشت رسيد .  بود اينها

[ * ]  

  

  

  

قسمي كه قبالً نيز اشاره كرده ام ، در تمام سلول ها و در تمام بالك هاي زندان ، تعامل بر اين اصل [ * ] 

كهن كشور دارد ؛ استوار بود كه زندانيان ، بخصوص ارزش فرهنگي جامعه ما ، كه ريشه محكمي در تاريخ 

چنين . جوانان نمي گذاشتند كه زندانيان مسن براي آوردن قره وانه و جوال نان خشك كه  سنگين بود ، بروند 

در بعضي اتاق ها  كساني كه  بنا بر عللي نمي خواستند براي . تعاملي را زندانيان دراينجا نيز رعايت مي كردند 

 و يا  آوردن  ظرف قره وانه پر از غذاي طبخ شده بروند ، زندانيان بي پايواز كه مسن "نان سيلو"جوال آوردن 

نبودند  اين كار را برايشان انجام مي دادند كه در بدل آن از جانب زندانيان مسن مقدار پول براي شان پرداخت 

 مستمند هم بودند كه براي مصارف خود زندانيان بي پايواز و يا. مي شد كه با خوشي آنرا مي پذيرفتند 

از اين راه  مي توانستند عالوه بر حوائج و مصارف خود در زندان ، مقداري پول هم . كاالشويي مي كردند 

    ].اندوخته ، به فاميل هاي خود  كمك نمايند 
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امون مسايل  آگنده از صميميت رفيقانه صرف كرديم  صحبت هاي پيرعد از اينكه نان چاشت را در فضايب

مربوط به زندان و بسا مسايلي كه زندانيان با هم صحبت هاي تازه وارد در ميان مي گذارند ، گفت و گو صورت 

  به ياد دارم كه در همان روز اول  نوبت تفريح و هواخوري  اين اتاق رسيد ، همگي آماده براي رفتن به . گرفت 

در مثلث با شمار زندانياني كه از اتاق عمومي  طبقه . ديم  ش- در واقع حويلي يا حياط آن بالك - صحن مثلث 

 حوت 12كه از محيط دايره كالن آغاز و به محيط دايره كوچك پايان مي يافت و اطالعات زندان قبل از [ اول 

  از. براي تفريح بيرون كشيده شده بودند ، آشنا شديم ]  زنداني را در آن حبس كرده بودند 400 بيش  از 1362

زندانيان  از يك سال تا پنج :  كه خلقي ها زندانيان را به چهار كتگوري تقسيم كرده اند يافتبمق آنان اطالع طري

 سال حبس در 15 سال  تا 11 سال حبس در طبقه دوم ؛ از 10 سال تا 6سال حبس بايد در طبقه اول ؛ از 

 منزل "اين طبقه بعد ها به [ اده شوند  سال حبس بايد در طبقه چهارم  جاي د20 سال تا 16طبقه سوم  و  از 

 مطابق كتگوري –شماري از زندانيان تازه وارد را در اتاق هاي هر چهار طبقه ] . معروف شده بود "  ها 16-20

  .  جابجا كرده بودند -تعيين شده 

اين در . زماني كه تفريح ما به پايان رسيد  بار ديگر همه بسوي  دخمه هاي سرد  و مرطوب برگشتيم 

  . پنجره كه در طبقه اول و در وتر  زندان دايروي موقعيت داشت ، بسيار سرد بود 

از شدت خستگي .  شب فرا رسيد . پرنده  تاريكي بار ديگر بر فراز زندان  بال هاي سياهش را پهن كرد 

  صادقانه و ناشي از انتقال و تغيير جاي ، همچنان هيجانات ناشي از گرمجوشي جوانان انقالبي  و صميميت

  .رفيقانه آنان ، خواب زود تر به سراغم آمد 

   

  :   با جوانان چپ انقالبي ،" پنجره بزرگ"  خاطرات پانزده روز  در -4

      

در روز دوم اقامتم در اين  پنجره ، تصميم گرفتم كمي به . گذشت نخستين روز را چندان احساس نكردم 

 يك سطل ": به همين سبب از جوانان اتاق پرسيدم .  دور نمايم خود برسم و گرد و خاك كوچ كشي را از خود

 سال 26درست به خاطرم نمانده داكتر شفيع كه در آن سال تقريباً  . "آب گرم را  چطور دست ياب مي توانم ؟ 

منهاي ( اين  جوان  كه مثل ساير داكتر هاي طيف چپ انقالبي . داشت ، يك سطل آب داغ را چگونه تهيه كرد 

 كه   ،با وجود اصرار من. با تمام زندانيان رفيقانه و باگرمي و  مهرباني برخورد مي كرد )  تن داكتر تسليمي يك

از تشناب كه برگشتم ، . مي خواستم  سطل پر آب را تا تشناب ببرم ، وي نگذاشت ، خودش اين كار انجام  داد 

در دست يكي از آنان كه متأسفانه .  مطالعه اند ديدم كه رفقاي جوان هر كدام  كتابي در دست دارند و مشغول

ديدن اين اثر داهيانه در دست . اثر معروف  لنين را ديدم ) دولت و انقالب ( اسم وي به خاطرم نمانده ، كتاب 

جوان محصل در برابر  پرسشم ، با احترام آميخته با . مرا عالقمند به صحبت بيشتر باوي نمود ( ... ) اين جوان 

 روي -  بر خالف راي پدرش كه داكتر دندان بود - ي گفت كه محصل سال دوم فاكولته اقتصاد مي باشد ، مهربان

قبل ) دولت و انقالب(د كه  به و اضافه كر. عالقه اي كه به اقتصاد داشت ، شامل آن فاكولته گرديده بود 

ده ؛ مگر زماني كه آنرا مطالعه مي  عالقه اش بيشتر از پيش ش، عالقه داشت  و حاال كه زنداني شده ازگرفتاري

  تان  - در حلقه - از وي پرسيدم كه اين اثر  در داخل سازمان . نمايد از متن آن چيزي دستگيرش نمي شود 
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 چند ماه از رابطه ام   با سازمان سپري نشده بود كه  گرفتار شدم ":  در پاسخم چنين گفت . تدريس مي شد 

از وي و داكتر شفيع پرسيدم وضع اتاق را از لحاظ مراقبت . اين اثر نشان مي داد اين جوان عالقه زيادي به  . "

و نظارت عوامل اطالعات چگونه ارزيابي مي نمائيد ، قسمي كه ديده  مي شود تمام زندانيان جوان  سرگرم 

ا كدام حركت مشكوك را در اين اتاق ، م" : كامالً به ياد دارم  كه  وي و ديگران  گفتند . مطالعه آثار مترقي اند 

حال كه حبس "من هم با خود انديشيدم   . " كند) جاسوس ها ( تا كنون نديده ايم كه دال بر فعاليت اينها 

همه زندانيان تعيين شده و شبكه  اطالعات  خاد هم  سرگرم گير و دار نقل و انتقاالت بوده  نه تنها فعال نيست 

رند و اگر هم احياناً فعال شده باشند  راپور هايشان را بگونه اي به خاد  ؛ بلكه در اضطراب و تشويش به سر مي ب

به ) به شمول زندانيان خلقي كه تعداد شان كم نبود (يعقوبي انتقال ميدهند و عوامل  اطالعات  وزارت داخله  

ميان  پس مي شود بدون دغدغه خاطر به كار سياسي و روشنگري در ،همين سبب تا كنون فعال نشده اند 

 اجازه بده هر دو  با ": پيشنهاد كردم (  ... )   متكي بر همين ارزيابي ، به اين جوان   ."زندانيان جوان پرداخت 

وي با خرسندي  و تشكر پذيرفت   . "هم يكجا اين اثر را مطالعه نمائيم و ببينيم چه برداشتي از آن مي نمائيم 

، بدون تشويش از انتقال به سلول ديگر ،  ... كه در آن اتاق بودم 1363 ماه حمل 15 و يا روز14از آنروز تا روز . 

 يك جمله ، و زماني يك پاراگراف را گاهي. با او يكجا مطالعه مي كردم  ) از يك  تا دو بار( اين اثر را روزانه 

ي  خصلت طبقاتي از اينكه  مي فهميد لنين در اين اثر بزرگ بار ديگر به رو. برايش تفسير و تشريح  مي نمودم 

دولت  ، كه ماركس آنرا مطرح كرده است ، و بعداً اپورتونيست هاي راست بين الملل دوم آنرا به دست فراموشي 

سپرده بودند ، دوباره تأكيد مي نمايد ، و تئوري اپورتونيست ها را كه دولت سرمايه داري مدرن را  دولت خلقي 

م تا اخير فصل سوم دولت و انقالب را  با اين جوان يكجا مورد بحث و فكر مي كن... .  مي خواندند ، رد نمود و 

. به طبقه چهارم نا تمام ماند "  20- 16 "گفت و گو  قرار  داده بودم كه به خاطر انتقال  زندانيان داراي حبس

  . وي از اينكه به محتواي كتاب پي مي برد ، ابراز خرسندي مي نمود 

مان هاي شان ، همچنان در رابطه با چگونگي ميان جوانان در رابطه با سازدر داخل سلول جر و بحث هاي 

جر و . گرفتاري و تحقيق و شكنجه هاي وحشيانه اي كه  جالدان خاد بر آنها اعمال كرده بود ، سخن مي زدند 

بحث ها روي مسايل  تجاوز و دفاع  ، مقاومت اكتيف و نقش اخوان وابسته به امپرياليزم جهاني و ساير نيرو هاي 

ر جنگ مقاومت ، همچنان پيرامون انقالب و خصلت و وظايف آن در شرايط كشور هاي تازه  دموكرات  د-ملي 

اشغال شده ، و يا كشور هاي  مستعمره و نيمه مستعمره و نيمه فئودال ، و بسا مسايلي مورد عالقه  صورت مي 

د فهم و احاطه در بحث هايشان اشتراك مي كردم و تا ح.   مي گرديد رفت كه مايه دلچسپي و دلگرمي منگ

سواالت جوانان .  سياسي باالي مسايل مورد بحث ، به سواالت شان پاسخ مي گفتم - كم و بيش ايدئولوژيك 

بيشتر پيرامون چگونگي تغيير شوروي از نظام مردمي سوسياليستي به نظام سرمايه داري دولتي ، و تئوري سه 

م كه در رابطه به سوال اينها كه چرا شوروي از نظام كامالً به خاطر دار. جهان و صحت و سقم آن  دور مي زد 

  :  مطالب  ذيل را با آنها در ميان گذاشته بودم ،مردمي به نظام سوسيال امپرياليستي استحاله كرد 

زماني كه عناصر بورژوازي در درون حزب كمونيست شوروي خزيدند و انديشه مالكيت خصوصي را با خود 

 يعني در حلقاتي كه  خود مسئووليت كار سياسي آنرا به عهده داشتند ، و در ساير در درون حزب انتقال دادند ؛

 بنابر گفته - مزيد بر آنكه [ حلقات حزبي ، با شگرد هاي مختلف ، عمدتاً رويزيونيرم را تبليغ و ترويج كردند 
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كه تا آن زمان  شكل گرفته در نظام بورژوازي قبل از انقالب در بخش هاي حزب " نيروي عادت " –ماركس 

زدوده نشده بود و با ريشه هاي عميقي كه در وجود آنان  داشت ؛ همراه با اشاعه موذيانه شيوه تفكر ايدياليستي  

 زمينه ساز پذيرش سيستم رويزيونيزم -  در عرصه هاي مختلف سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فلسفي - بورژوازي 

درحزب بلشويك اتحاد شوروي گرديد ؛ ] خرب سوسلوف بود در واقع تئوريسين اصلي اين سيستم م[ خروشفي 

در شيلي برايشان كه يگانه مثال آنرا  [ "گذار مسالمت آميز"كه تز هاي تدوين شده رويزيونيزم مبتني بودند بر 

 كه با هزار و يك تسمه به -  اين ركن مهم و اساسي ساختار دولت -  از كودتا ارتش خاطر نشان ساخته

 بر ضد پروفيسر سالوادور آلنده رئيس جمهور انتخاب شده در پارلمان آنكشور -يكا  وصل شده بود امپرياليزم امر

، برايشان  توضيحات دادم كه ضد  انقالبي بودن اين تز براي آناني كه فريب راه گذار مسالمت آميز از طريق 

؛  ] اشيستي در آن كشور برمال شد پارلمان را خورده بودند ؛ بعد از كشته شدن آلنده و بر قراري ديكتاتوري ف

در تمام عرصه ها ، بخصوص سيستم تكنولوژي كيهاني كه شوروي در آن سال ها به  [ "مسابقه مسالمت آميز"

مراتب از آمريكا پيش رفته بود ، و از جانب رويزيونيست ها و رويزيونيست هاي خلق و پرچم  تبليغ مي شد كه 

ام  ؛ يعني نظام سوسياليستي در اتحاد شوروي و  سيستم سرمايه داري در زماني مردم جهان به مقايسه دو نظ

امريكا بپردازند ، آنگاه به پيشرفت شتابان علوم ، بويژه  تكامل تكنالوژي و امور اجتماعي نظام سوسياليستي در 

ساير نهاد هاي اتحاد شوروي سوسياليستي باورمند شده  از دادن رأي به نمايندگان سرمايه داري در پارلمان و 

دموكراتيك كشور خودي ؛ خود داري نموده نماينده هاي واقعي خود شانرا به پارلمان خواهند فرستاد ، تا دولت 

به دست آورده ، جامعه را در تمام عرصه ) مبارزه پارلماني ( را نه از راه قهر و زور ؛ بلكه  به شيوه مسالمت آميز 

كه بر مبناي  [ "همزيستي مسالمت آميز"؛ ... ] لنداي تمدن  خواهد رساند وها ، با ريفورم و تكامل تدريجي به ب

دولت هاي وابسته و يا دست نشانده را در كشور هاي ) يعني انقالب ( اين تز ، مردم نبايد از طريق  قهر و زور 

د ، به اشغال خود سرنگون نمايند ، چرا كه بورژوازي امپرياليستي هار شده به اقدامات نظامي متوصل مي گرد

آن كشور مبادرت خواهد ورزيد و در برآيند هرگاه قدرت نظامي شورا ها جلو تجاوز و اشغال ارتش هاي 

امپرياليستي را بگيرد ، تصادم ميان  دو ابر قدرت ؛ يعني امريكا و شوروي به جنگ هسته اي منجر شده جهان 

 فكر تصرف قدرت حاكمه از طريق قهر و زور انقالبي از همين منظر نبايد. به پرتگاه نابودي كشانده خواهد شد  

 همچنان درس " دولت عموم خلق " و " حزب تمام مردم"؛ در مورد تز رويزيونيستي ] را در ذهن پرورش داد 

تجديد نظر در . هاي  بسيار آموزنده لنين در مورد دولت و انقالب را دررابطه با  دو تز اخير الذكر مطرح نمودم 

.  لنينيزم وانديشه مائو تسه دون تفسير و بر همين مبنا  عمل مي شد - بنابر اصول ماركسيزم پنج اصل كه

هكذا در زمينه  تقويه سكتور دولتي و تحديد سكتور خصوصي كه رويزيونيست  هاي مزدور در كشور ما ازكاربرد 

ي تدريجي مالكيت آن دم مي زدند ؛ صحبت نمودم  و توضيح كردم كه تجديد نظر درهمين عرصه و احيا

و كمون هاي پرنفوس چندين مليوني [   درشوروي " سوخوز" و"كلخوز"خصوصي در ساحات توليد اشتراكي 

 كه تائيد كننده  و (همه و همه در يك مسير  به راه افتاد ]   در  جمهوري توده اي چين "داچين" و "داجاي"

 آنرا در احياي كليسا و  يستي بود كه تجسم فلسفيه رويزيونپشتيبان معنوي  اين همه عرصه ها ، همانا فلسف

جمع آوري پرده هاي گردگير از روي چوكي  و تريبون  كليسا هاي متروك  و قفل شده در سراسر اتحاد 

در تمام  پيكره ها و فراز هاي تذكار يافته ) تجديد نظر ( و در برآيند رويزيونيزم  . )شوروي سوسياليستي ديد 
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و زماني كه اين  . له ساختمان سوسياليزم به ساختار سوسيال امپرياليستي در شوروي گرديد فوق منجر به استحا

 ايدئولوژيك ، سياسي ، -آنگاه دركليه زمينه ها .  معينه خود رسيد  و نضج مأمول خاينانه و تباه كن به قوام

و حركت .  پديدار گرديد فرهنگي ، سياست اقتصادي و سياست نظامي و فلسفه با شدت و با سرعت  تجديد نظر

و افغانستان در گام نخست از جانب ارتش سوسيال . از صدور سرمايه به كشور ها ، به تجاوز عريان كشيده شد 

و توضيح ) . البته قبل از افغانستان ، تجاوز به چكسلواكيا صورت گرفته بود ( امپرياليزم  شوروي اشغال گرديد 

وف و ساير رهبران حزب كمونيست شوروي ،  احزاب كمونيست در  سوسل-دادم بر مبناي خيانت خروشف 

و از نقش بس مهم رفيق مائو در افشاي رويزيونيزم شوروي مطالبي را  . ندسراسر جهان به انشعاب كشيده شد

  . كه در ذهن داشتم با آنها در ميان گذاشتم 

بخصوص حلقات (  سياسي  كه در آن سالها مورد بحث محافل" تئوري سه جهان"همينطور در زمينه 

قرار گرفته بود ، و  پيرامون درستي و يا نادرستي آن صبحت هاي داغي صورت مي )  طيف چپ انقالبي جهان 

گرفت  كه من هم با درك و تحليلي كه در زمينه داشتم ؛ توضيحات مبتني بر مفهوم همين  متن زيرين را  

  :دان ارائه نمودم غرض آگاهي نيرو  هاي بالنده  جوان در آن اتاق زن

ة با اشاع)  تا سطح رهبري (  بعد از اينكه عوامل بورژوازي خزيده در سطوح مختلف حزب كمونيست چين 

  رويزيونيزم در درون حزب كمونيست چين ، رده ها و رگه هاي حساس آن حزب را با زهر رويزيونيزم مخفيانة

امي از طريق كودتا  برآمدند ، بر مبناي همين  نظ- خروشفي مسموم ساختند و در تدارك غصب قدرت سياسي 

فعل و انفعاالتي در اوضاع بين المللي و :  سياست رويزيونيستي به اين باور ضد انقالبي تمكين كردند كه 

سياست كشور ها ، بخصوص كشور هاي امپرياليستي  رخ داده است ، كه اين امر خطير به ناچارصف بندي تازه 

بنا براين ،  جنبش بين المللي كمونيستي وظيفه خود . اي سياسي  ايجاب كرده است  اي را در زمينه نيرو ه

در . مي داند  تا استراتيژي هاي نويني را براي پرولتارياي جهاني و خلق هاي مظلوم و ستمكش  تدوين كند 

استقالل  و آزادي دوران تاريخي براي كسب   "اساس اين تئوري ارتجاعي را بر پايه اين تز استوار كردند كه  

از نقطه نظر  . "ملي اساساً پايان يافته و مسئله مركزي براي جهان سوم  حفظ استقالل به شمار  مي رود 

رويزيونيست هاي  چين ، نيل  به اين هدف  از راه مبارزه  با دو ابر قدرت امريكا و شوروي  در كليه زمينه هاي 

اينكه تقسيم بندي جديدي در بازيافت نيرو هاي سياسي در اقتصادي و سياسي محتمل و ممكن نيست ؛ مگر 

 شكل گرفت و براي نخستين بار در مجله  "تئوري  سه جهان"همان بود كه . سطح جهان صورت بگيرد 

كه در اين تقسيم بندي ضد انقالبي و ماهيتاً ارتجاعي ، . به دست نشر سپرده شد ]  1 ["پيكينك  ريويو "

.  قلمداد شدند " جهان دوم " جزو "نگلستان و ساير كشور هاي اروپاي غربي و جاپان ، امپرياليزم كهنه پيخ ا

طبق ادعاي رهبران خاين به انقالب چين و انقالب جهاني ، آنها بر خطر روز افزون جنگ جهاني ازجانب دو ابر 

 "و به اصطالح . قدرت امريكا و شوروي كه در كتگوري جهان اول جاي داده شده بودند ، تأكيد مي كردند 

.  به شمار مي آوردند "جهان سوم " ؛ يعني  اروپاي غربي و جاپان را در زمره  متحدان  كشور هاي "جهان دوم 

رويزيونيزم رهبران چين ، كشور هاي جهان سوم را نيروي عمده مبارزه با امپرياليزم و هژمونيزم ابر قدرت ها 

ي و ماهيت  و جنبه غالب آنها مربوط مي شد ، آن كشور ها را تا جايي كه به خطوط اصل" قلمداد مي كرد و 

بر پايه همين نگرش رويزيونيستي ، مبارزه آزادي بخش ملي جاي خود را  به ضرورت  . "مترقي مي دانست 
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 طرح  " اين ارزيابي عمالً  .حمايت مردم كشور هاي  جهان سوم از رژيم هاي مرتجع  و وابسته مي سپرد 

 نه تفسير از نامه " را كه به تعقيب  نشر 1963 سال "شي  جنبش بين المللي كمونيستي پيشنهادي خط م

چين اساس سياست خارجي خود را كه .   چاپ گرديد ؛  ملغي نمود "هاي سرگشاده حزب كمونيست شوروي

بارزة كشور هاي بر زمينه انقالب پرولتاريا و خلق هاي ستمديده در عصر امپرياليزم ، ريخته شده بود ، بر پايه م

برداشت  رهبران خاين چين در جمع بندي و ارزيابي . جهان سوم  و دو ابر قدرت ، تفسير ، توجيه و استواركرد  

خطر شوروي در تهديد صلح جهاني  و كشاندن آن به جنگ « دو ابر قدرت  بر اين اساس فورموله شده بود كه  

اين طرز برداشت  به تدريج به . » شريت را تهديد مي كرد اتمي  ، بيشتراز خطري بود كه از جانب امريكا ب

رويزيونيست هاي چين اين . گرايش اصلي  در ارزيابي رهبران چين از مسايل و  اوضاع بين المللي  تبديل شد 

 را به گونه اي به مائو تسه دون نسبت  مي دادند كه به  زودي "سه جهان "تئوري ضد انقالبي ؛ يعني تئوري 

    ] ب-1[. از جانب نيروي هاي انقالبي در سراسر جهان بر مال گرديد كذب آن 

 روز بودنم در ميان جواناني كه از خصايل دغلبازي و رياكاري و دو رويي  زندانيان  چپ نما و 15 - 14 

 مثل داكتر [ "منتقد از ماركسيزم لنينيزم و انديشه مائو " اصطالح  و به"حق به جانب"تسليمي هاي در ظاهر 

 ؛ كوچكترين اثري در آنها  مشاهده  نمي شد ؛ از جمله روز هاي فراموش ناشدني ايام زندانم  به ]احمد علي 

  در مدت  كمي كه با آنها در يك اتاق بودم ، سنگيني و درجازدگي  روزهاي طوالني  زندان را .شمار مي رود 

  .  چندان احساس نمي كردم 

ب را مرور مي كرديم  ، يكي  دو بار تا پشت دروازة طبقه چهارم همين جواني كه با وي يكجا دولت و انقال

 .  بالك به ديدنم آمد و از من خبر مي گرفت  

  

  :  به منزل چهارم   ) 20  -16(  جريان  انتقال زندانيان  - 5

   

لستي در دست وي .  وارد سلول ما شد  كه يك ضابط خلقي بي مقدارد بو1363ماه حمل سال 15و يا 14

با احتياط .  نگذاشت - به سان سربازان خاد -اين مزدور چكمه هايش را بر روي بستر زندانيان . ديده مي شد 

خواست به زندانيان بفهماند كه در زندان خلقي ها كه مي خواهند گويا اشتباهات گذشته شانرا با چنين اداء و 

ني و رعايت حقوق حقه زندانيان ، جبران نمايند ؛ اطوار مهربانانه و اكت و تمثيل احترام گذاشتن به كرامت انسا

 . " شوند ركت نام هاي كساني را كه مي خوانم كاالي خوده جمع كرده آماده ح": با لحن ماليم چنين گفت 

: بعداً  به سرباز  امر كرد . در ميان اينها نام من و سه چهارتن ديگر خوانده شد ... . بعداً شروع كرد به نام خواني 

زندانيان جوان و پيشاپيش آنان  داكتر شفيع ،  .   خودش از اتاق خارج شد "! ن ها را به داخل مثلت ببر  اي"

بعد . جوانان زنداني از اين تغيير و تبديل آني  بسيار ناراحت شده بودند . اسباب و اثاثيه ام را جمع و جور كرد 

خم دهليز زندان دايروي كه عبور كرديم ، وارد حويلي از پيچ و . از خدا حافظي و بغل كشي اتاق را ترك گفتيم 

زنداني زماني كه در . احاطه شده بود ) هندسي ( ميدان يا حياط هر بالك به شكل مثلث . مثلت گونه  شديم 

 نگهميداشت ، آسمان را مثل يك قطعه  عكسي   بلند ميان مثلث مي ايستاد و سرش را به جانب آسمان نيلگون

ر داخل قاب  مثلث  متساوي الساقين بريده شده  مي ديد ، ارتفاع قاب يا چوكات اين تصوير سه به رنگ نيلي  د
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تو گويي استعمار روس از تمام هستي و زيبايي . ضلعي را ، تعميرات چهار طبقه اي در سه جهت مي ساخت 

چوكات سه طرفه و  را  فقط  سزاوار تماشاي همين عكس آسمان شفاف و نيلگون با  افغانهايش ، زندانيان

  .چهارطبقه يي اش  دانسته بود ؛ نه بيشتر از آن 

و كمتر از آن ، از تمام  بالك هاي مربوط به  ) 20 الي 16از ( جريان انتقال زندانياني داراي حبس ابد 

در حدود  . شمار زندانيان به داخل مثلث هر دم  بيشتر شده مي رفت  . همين زندان دايروي جريان داشت 

نفر  230- 220بعداً  شمار زندانيان در  طبقه چهارم تا [   نفر در همين مثلت انتقال داده شدند 130يا  120

در اين جريان  تعداد  زندانيان  چپ انقالبي و چپ نما ها را ديديم  كه با اسباب و اثاثيه شان در داخل ] . رسيد

 ديده -  از مسافه هاي دور و نزديك -نقل و انتقال در چهره هر كدام آثار خستگي ناشي از . مثلت ايستاده بودند 

مدتي گذشته بود ، متوجه شدم مردي  باريك اندام ،  متين ، بلند قد ، با چهره گندم گون ، نامم را با . مي شد 

من اين رفيق را كه  خيلي خوش برخورد بود ، قبالً نديده ؛ اما  نام وي را  . آواز بلند گرفت و به طرفم آمد 

وي بيدرنگ خودش را . به هر رو من هم با صميميت با اين رفيق دست داده  جور بخيري نمودم . ه  بودم شنيد

، با هيجان آميخته با دو دلي گفت )   بود  پيكاراين رفيق ، سرمعلم صاحب قادر خان عضوسازمان( معرفي كرد 

 دلواپسي پيشنهادش را تأئيد كردم  با خوش رويي آميخته با" .توخي صاحب كوشش كنيم باهم يكجا باشيم" : 

  .و كوچ  و بارم را نزديك وي آوردم و منتظر نام خواني شدم 

  خيانت به  مردم و خدمت به دلواپسي ام از اين سبب بود كه مبادا سر معلم صاحب هم در سند تسليمي

 چه مشكالتي را در -  در يك سلول - امضاء كرده باشد  كه  در اين صورت گذاره با چنين رفيقي استعمار را

 با شتاب و بدون در نظر داشت شرايط و حاالت رواني يك رفيق زنداني كه از اينرو. آينده بار خواهد آورد 

خستگي نقل و انتقال  وي را مانند ساير زندانيان  درهم كوبيده و هنوز  بخش مهم اين نقل و انتقال كه همانا  

 ":  با بي مالحظه گي و عدم دقت از وي پرسيدم -نجام نيافته جابجايي در سلول هاي منزل چهارم بود ، ا

اين رفيق بامعاشرت  كه انتظار چنين  [*]  "شما هم در سند تسليمي امضاء كرده ايد ؟ ! سرمعلم صاحب 

وي نخواست  با خشونت و .  حالت از من نداشت ؛ به شدت تكان خورده دگرگون شد  اين را در بي موقعسوال

  با آواز بلند كه تحكم . خم بپردازد ، با  وجود خويشتن داري موفق نشد خشم اش را پنهان سازد زشتي به  پاس

  

  

 اعضاي رهبري  سازمان پيكار در زندان  تماماً در سند تسليمي  امضاء كرده ": قبالً  از   رفقا  شنيده بودم[ * ] 

 بعد ها از " .وز شوروي فعاليت مي كنند و در  زندان  بر اساس  همان سند  تسليمي به نفع نيرو هاي متجا

شنيدم كه براي حكيم توانا و دو برادر فضل كريم  و فضل ) ازطيف هاي مختلف ( زبان  شمار زياد زندانيان 

 ميز و  - "  5بالك"و يا " 3بالك" در -رحيم و  دو سه تن ديگر  اطالعات زندان  در داخل يكي دو سلول 

 را گذاشته و آنها  به نفع دولت دست نشانده و اشغال كشور در ميان زندانيان چوكي  و ساير ساز و برگ دفتر

بعد ها ثابت شد كه اين گپ و گفت  تبليغ سوء  اطالعات زندان نبوده  (  اطالعاتي مي نمايند - فعاليت سياسي 

  ]. شد هبرد؛ بلكه انعكاسي از واقعيت عيني عملكرد ظاهري سه تن مشخص بود كه در باال از آنها نام 
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 توخي ": يك معلم منضبط و با اتوريته را در هنگام تدريس  شاگردان تداعي مي كرد ، در جوابم چنين گفت 

  من از اينكه شتاب و بي مالحظه گي  نشان دادم  . "حالي وقت اين سوال ها نيست ،  باز گپ مي زنيم ! صاحب 

 چه مدتي سپري شده بود كه صاحب منصب خلقي به هر رو ، درست  به خاطر ندارم.  احساس خجالت نمودم ،

 - تره كي ة بود ، و در دور" 2بالك"كنم ضبطو خان خلقي  بود كه قبالً  قومندان  فكر مي[ وارد مثلث شد  

خاموش باشيم تا وي : ، و با آواز بلند صدا كرد ] امين هم در همين زندان به وظيفه آدم كشي اشتغال داشت 

شماري از زندانيان كه اسم . واند  در نزديك دروازه مثلث رفته در آنجا ايستاده شوند نام كساني را كه مي خ

بعد از اينكه نام چندين نفر را خواند ، . شان خوانده شد ، با اسباب و اثاثيه شان در همان جا رفته ايستاده شدند 

سرانجام . ن و نام من هم گرفته شد در ميان اين ها اسم قادر خا. امر كرد كه سرباز زندانيان را با خود ببرد 

 پته  .از مثلث كه خارج شديم به طرف زينه دور خورديم. سرباز كار كشته امر كرد كه به دنبال او حركت نمائيم 

بر روال معمول هركي در فكر آن بود ، اگر شود اسباب و اثاثيه اش . هاي زينه را از پي سرباز با عجله پيموديم 

كوته قفلي هاي  هر .  كند "تصرف" ي دور تر از تشناب  بگذارد ، و آن جا را به اصطالح را در كوته قفلي ها

 - بسيار حقارتبار - اين نوع انتقال .   سلول مي رسيد 208چهار طبقه  قسمي كه بعداً آنها را حساب كرديم ، به 

را به طبقه  دوم  رسانديم ، و از به هر جان كندن  بود خود . بر ذهن زندانيان اثرات  بس ناگواري به جا گذاشت 

  .آنجا به طبقه سو م و سر انجام به طبقه چهارم رسيديم 

 بزرگ اين طبقه ةدرواز.  ساختمان  اين طبقه و سه طبقه پايين آن  از داخل به شكل نعل اسپ مي باشد 

ه طرف راست مي پيچيد زنداني اگر ب. كه باز مي شد  رو بروي آن در مسافه يك متر و پنجاه سانتي ديوار بود 

 متر و 55 در برابر خود دهليزي را مي ديد كه طول آن در حدود  ،بعد از  سه متر كه به طرف چپ برمي گشت

 كوته قفلي بود ، دو كوته قفلي اولي را براي 26به طرف دست چپ . عرض آن چيزي بيشتر از دونيم  متر بود 

به طرف راست ديوار ضخيمي ساخته شده بود كه  . د  تخصيص داده بودن"رفع حاجت"تشناب جان شويي و 

 از سطح دهليز  كشيده شده بود كه نور  هاي معيني  يك متر و نيم بلند ترپنجره هاي  متعدد ، در فاصله

در داخل هر كوته قفلي . آفتاب از بين آنها عبور نموده به داخل دهليز و قسمتي از كف  كوته قفلي ها مي تابيد 

ه توشك را داشت و جاي خالي آن در حدود نيم متر مربع  مي شد ،  سه تن زنداني مي بايد كه  گنجايش س

توشك هاي آنها طوري قرار داشت كه . بعد ها بر روي دهليز نيز زندانيان را جاي داده بودند . زندگي مي كردند 

 40روازه كوته قفلي تقريباً فاصله توشك آنها با د. سرشان به طرف ديوار و پاي شان به جانب كوته قفلي بود 

پشت ديوار كوته قفلي بيست و ششم خالي . سانتي متر بود كه از آن باريكه ، زندانيان  رفت و آمد مي كردند 

هر زنداني به مجرد . بود ؛ زيرا كه ديواري آنرا از كوته قفلي هاي طرف چپ همين طبقه جدا ساخته بود 

يوار بود ، اگر به طرف راست مي پيچيد ، بعد از مسافه سه متر به گذشتن از دروازه بزرگ كه رو بروي آن د

ده مي ـم آنرا ديـرف هـپ ديده بود ، در اين طـرف چـشه اي را كه درطـن نقـطرف چپ دور مي خورد عي

   ◙.توانست 
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  اتــوضيحـت

  

 ] A [ – مؤسسه تحقيقاتي  )Wilson Widrow  (  رساله اي بنام  )KGB in A fghanistan  ( 22بتاريخ 

  از زبان روسي به زبان انگليسي ترجمه نموده  كه نام هاي  شماري از افغان هايي كه از جمله 2003فبروري 

 نويسـنده ايـن كتــاب  .بودنـد در آن درج شـده  است  ) KGB( اعضـاي خارجـي  سازمان امنيت شــوروي 

 كه مسئووليت آرشيف و نگهداري KGB شد اسبق يك كارمند ار ) Vasili Mitrokinواسيلي ميتروخين   (

 با شش 1992در مسكو به عهده داشته، تهيه شده است واسيلي ميتروخين در سال  KGBاسناد را در مركز 

:  شمشير و سپر" كتابي را هم تحت عنوان 1999به لندن پناهنده شد و در سال  KGBبكس اسناد محرم 

قرار معلوم اين لست  كامل نيست ، همان هايي كه .  به چاپ رساند" KGBآرشيف ميتروخين و تاريخ محرمانه 

  :درلست  چاپ شده اين  اجنت روسي مي باشند قرار ذيل است 

و در جريان فعاليت . در آمده است  KGB در خدمت 1951 در سال "نور"كود نام با نورمحمد تره كي  -1

ييريدونف، كوسترومين و پيتروف در ارتباط بوده با آقايان ساگاديف، كوزلوف، فيدوسيف، سپ KGBهايش در 

ببرك كارمل با نام رمزي .   تغير يافته است"ديدوف" نام رمزي تره كي به 1357 ثور 7بعد از كودتاي . است

  فعاليت ميكرده است KGB با "ماريد"

   )" Marid  " ماريد (   نام مستعار          ببرك كارمل     -2

  " كازم" با نام رمزي            حفيظ اهللا امين-3

  "عثمان" با نام رمزي                   عبدالقادر-4

  )شير   (   نام مستعار        محمود بريالي       -3

  )" Rakkas "رقاص (  نام مستعار           جيالني باختري -4

  )" Fatekh "فاتيك ( نام مستعار         صمد ازهر           -5

  )" Mamad "مامد (   نام مستعار                  گالب زوي- 6

  )  "Ziruz "زيروز (  نام مستعار          محمد رفيع        -7

  )" Richard" ريچارد ( نام مستعار        دستگير پنجشيري  -8

  )" Piers "پيرز ( نام مستعار           شاه محمددوست-9

  )"  Ali "علي  ( ر  نام مستعا               مقام عزيز، -10

  

  :و حال  اين قلم به اين نتيجه مي رسد كه 

 ) KGB(بنا به دستور سازمانش  ] Vasili Mitrokinواسيلي ميتروخين   [ هرگاه نويسندة ايـن كتــاب 

نام  ساير جواسيس افغاني تبار خود ، يعني  گي تاكتيكي به انگلستان  داده باشد ، در چنين صورتي پناهند

 زمان مصرف شان به سر نيامده -  قرار دارند  KGB باند خلق و پرچم و خاد را كه تا  اكنون در خدمت اعضاي 

هر گاه پناهندگي  اجنت روسي به انگلستان  صادقانه . نداده است ) MI6( به سازمان جاسوسي انگلستان - است 

را كه زير ...   وسحاق توخيا و  جفسر  مثل ،بوده باشد ، در چنين صورتي اسماي سايراجنت هاي  روسي
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و سازمان  داده است MI6 فعاليت  مي نمودند به سازمان جاسوسي انگلستان  "حزب دموكرات خلق"پوشش 

واسيلي ميتروخين   ( اطالعاتي اجازه افشاي بقيه را  به پناهنده روسي  -بنا بر ملحوظات سياسي نامبرده 

Vasili Mitrokin  (  احمد شاه مسعود ،  نام مسلماًافشاي آنان را به وي مي داد ، و اگر اجازه . نداده است

  .درج كتاب نامبرده مي شد ....    و اسحاق توخي ، اسحق كاوه ، جفسر ، يار محمد ، قانوني ، فهيم

  ]   نگاشته  حكيم نعيم : مأخذ  [

  

كه در زير شكنجه هاي ) همن ب( ر دارم كه در داخل سازمان  رفيق بادانش ما ـ بخاطالًـي را كامـ  زمان ] 1[ 

 را در داخل حلقه)   چاپ چين –ترجمه شده  از پيكنگ رويو ( دژخيمان خاد اسطوره آفريد ، تئوري سه جهان 

 اولتر از همه ، از من   ،زماني كه از خواندن آن فارغ شد . صورت مي گرفت مي خواند و بحث روي آن آموزشي

كه آرزو داشتم با شتابي روشنفكرانه اولتر از همه  من .  ؟"ري چيست رفيق نظرت در مورد اين تئو": پرسيد 

 ضد انقالبي خواندم ، و نكته  اي كه بر آن  پافشاري  ارتجاعي واين تئوري را. نظرم را در مورد بيان نمايم 

ن  بيرون مائو تسه دو نام ه نمودم ، اين بود كه تئوري سه جهان  ساخته و پرداخته دين سياوپين مي باشد كه ب

شان درمورد  ضد انقالبي بودن اين تئوري را با صراحت    نظرات   حلقه ، همچنان  رفقاي ، ساير...  شده  داده

من از رفيق بهمن پرسيدم . هر رو ، رفيق بهمن همچنان  نظرات حلقه را مورد تائيد  قرار داد ه ب. بيان كردند 

 ؛هبر سازمان را در حلقه به همين اسم و رسم ياد مي كردند رفقا ر[  در زمينه چيست  ؟ "سر سفيد"كه  نظر 

جاي ه بعضاً ب كرد و ياد مي)  خان هـادي (  با اضافه پسوند خان  ويمگر رفيق بهمن صرفاً  با گرفتن نام اصلي

  : زنده ياد بهمن با اندكي مكث  اظهار داشت ]  خطاب مي نمود " داكتر" ، " خان هادي"

 كنون اين تئوري را ضد انقالبي ارزيابي نكرده ، نظرش اين است كه  بايد منتظر بود  تا" خانهـادي "«   

  . » ! دست ما برسد ه تا قضايا روشن شود و اسنادي در زمينه ب

 ( وي  چند ماه بعد  زماني كه رهبر ساوو، رفيق بهمن ، رفيق لطيف محمودي  و دو رفيق دختر از فاميل 

داكترعبدالرحمن محمودي فقيد و زاهده محمودي خواهر زنده ياد لطيف دوكتور صديقه محمودي فرزند 

رفيق بهمن ، من ، . و رحيمه توخي در خانه حضور داشتند ، در رابطه همين تئوري ، بحثي باز شد )  محمودي

ر رد رفيق لطيف بر اين امر پافشاري  كرديم كه مدتها از نشر اين تئوري ضد انقالبي سپري شده و ما تا كنون  د

 كادر هاي  كه بعد از  چند ماه به  همان نتيجه اي كه  ما" سرسفيد ". آن  كدام نوشته اي بيرون نداده ايم 

 باوجود  ضدانقالبي بودن اين تئوري ، ": سازمان رسيده بود ، باور مند شده بود ؛ نظرش را اينچنين بيان كرد 

   .     "رون بدهيم  نبايد در زمينه سندي بي( .... ) ما  روي اين دليل  

پيش ) رد تئوري سه جهان با نوشته اي  از ساوو بطور رسمي (  دليلي را كه ايشان در زمينه  ، آن    من

جاي اصلي چنين دليلي در .  بنا بر مالحظاتي در اينجا نمي توانم پيشكش جنبش انقالبي كشور نمايم  ،كشيد

و اما در .  مي باشد "ان ما  ساوو چه گذشت  بر سازم" يعني ،م اثري كه در نظر دارم آنرا به پايه تكميل برسان

دليل عدم  (  و ماهيتاً اپورتونيستيبر مبناي همين تز  معامله گرانه: اين مجال تلويحاً بدان اشاره مي نمايم كه 

 [ مركزي سه و يا چهار سال بعد از بدام انداختن اعضاي ،) نشر رسمي نظر سازمان در مورد رد تئوري سه جهان

 و اعدام شش تن رفقاي مركز كه بر ضد اين تئوري موضع داشتند ؛ يك حركتي بسيار ننگين و ]توسط دو تن 
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 گرفتاري رفقاي  به دام انداختن وساووي كه بعد از( خارج از كشور در  ساوو رهبر شخصاز جانب... شرم آور و 

اعتبار انقالبي براي نه كدام  و  مبارزاتيزش نه كدام ار سازمان ، برجستة و شمار زيادي كادر هايمركزي

 سازمان هاي چپ  شديد بر افروختگي ناراحتي وصورت گرفت كه موجب)  مردم داشت  سازمانهاي انقالبي و

كه  رهبر سازمان در همان سال ، در زمينه اين  افتضاح .  و هوادارانشان طور اعم گرديد انقالبي طور اخص

 عذري بود " صورت گرفت  كه وي در يكي از نوشته هايش  از جانب "تقاد آبكي  ان "  شخصاً مبتكر آن بود

    ."بدتر از گناه 

    نظر ضد انقالبي بخاطري كه  اين،  حضور داشت تئوري سه جهان باالي بحثجريان  در كه  اين قلم

 ازخود انتقاد مي ين زمينه در ا هم اكنون؛كرد ن رد ) در آن زمان ( آنرا با  ضد انقالبي خواندن سازمان  رهبر

   .دنماي

  

مصاحبه كننده حميد شوكت از ايرج » نگاهي از درون به جنبش چپ ايران«  در بخش از كتاب -] ب - 1 [

اگر با مشاهده «  : بود سوال مي نمايد) رنجبران (  بعداً "... سازمان انقالبي"كشكولي كه يك تن از رهبران 

  ، چرا اين واقع بيني فقط  در انتخاب نام حزب خالصه شد ؟  هر آدم واقع اوضاع ايران  واقع بين شده بوديد

چرا در . بين با چشمان بسته هم مي توانست  ببيند كه آب روحانيت و كمونيسم  به يك جوي نمي رود  

  »تشخيص اين واقعيت  واقع بين نبوديد ؟  

  : ايرج كشكولي جواب مي دهد 

 خلق ها " ر شعا .  كه چيني ها مبتكر آن بودنديجه تئوري سه جهان بودنتبراي ما انتخاب اين سياست «  

ما گرايش اصلي .    از اين تئوري منتج شده بود "ملت ها آزادي     و دولت ها استقالل مي خواهند انقالب، 

ه خود برين پايه نيز  وظيف. دولت جمهوري اسالمي را  در اين استقالل طلبي از  امريكا و شوروي مي ديديم 

به همين . مي دانستيم  تا اين گرايش را تقويت كنيم ، حتي اگر اين  اقدام به همكاري  با دولت منجر شود 

حرف ما اين بود كه دولت  از هر سو . دليل كساني كه تئوري سه جهان را  قبول داشتند با ما متحد شدند 

اين .  به نفع امپرياليست ها خواهد بودتحت فشار قرار گرفته است  و هر عاملي كه باعث تضعيف آن شود 

 . همين تئوري باعث شد تا مسائل ديگر  فراموش شود. ارزيابي ، محرك ما در حمايت از جمهوري اسالمي بود 

ما به خاطر تبعيت  از اين تئوري  ، حتي نسبت به مسأله كردستان  كه از قديم با آن آشنا قبالً اشاره كردم كه 

  ◙  )تكيه از توخي است  ( » .تي اتخاذ نكرديمبوديم  نيز موضع درس
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