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  : 20-16 درنگي بر برخي مطالب مربوط به  طيف  هاي  مختلف زندانيان   -7
  

وازه دور زماني كه من و سرمعلم صاحب قادر خان از دروازه گذشتيم و به طرف راست دهليزك مقابل در
 بعد از دو كوته قفلي ، كه تشناب آنرا فعال ساخته بودند و براي استفاده تمام  شديم كهخورديم ، متوجه

نام . نشسته اند  كوته قفلي سومي دو سه تن پاكستاني وب تخصيص داده شده بود ، به درونزندانيان  سمت جن
 در كوته  ... .نمود بازي مي كرد ، ديگرش نقش ديوانه را بود كه با  خاد زندان همكاري مي) كريم ( يكي از آنها 

، مثل مامور جبار ) ميليتانت ( قفلي هاي بعدي به ترتيب ، انجنير حسين برادرش نجيب و امين ؛  قواي مليشه 
معلم صديق ( كوهدامن از حزب اسالمي ؛ افغان ملتي ها  " دهكو "، ولي جان و  رفقايش ؛ تعداد لومپن هاي 

 ، دگروال عزيز احمد ، جليل سرتور څرک متوفي ، دگرمن سيد عبدالغني ،  پتمن ، قاري برات ،  دگروال رستم
در  سه ، يا چهار كوته قفلي،  اسباب و اثاثيه شانرا پهن )  ، دگروال مير عبدالروف آغا  " شارشور "، دگروال 

سلول  بعدي سرمعلم صاحب قادر خان و من داخل آن شديم ؛ در . كرده بودند ؛ كوته قفلي بعدي كه خالي بود 
در آخرين  . جا گرفته بودند ) داكتر احمد علي(با )  محصل فاكولته طب ( آن رحماني صاحب و يك جوان  

كه قد بلند [ و يك زنداني از رفقاي ساما )  از اهالي شيوه كي( جواني به نام ظاهر) بيست و ششم (كوته قفلي 
   . [ * ]  ديده مي شدند  و يك نفر ديگر  ]  اسم وي را فراموش كرده ام - داشت  
 كوته قفلي كه دريچه گك هاي بلند بر ديوار دهليزش ، به طرف شمال باز مي شد ، زندانيان از 24در 

در بعضي از كوته قفلي هاي هر دو طرف طبقه . طيف هاي مختلف اسباب و اثاثيه شان را پهن كرده بودند 
اين وضع تا آن وقت دوام كرد كه  زندانيان تازه وارد را  به چهارم ، دو زنداني در يك كوته قفلي ديده مي شد ، 

  .اين  طبقه منتقل نكرده بودند  
  
  
  
  

يك پژوهنده و جستجوگر ، يك محقق و كاوشگرتاريخ ، يا گزارش دهنده يك حادثه ، و يا خاطره نويس [  * ] 
 خود در متن و بطن آن  قرار  داشته  ؛ ، زماني كه مي خواهد حادثه اي را كه دو ، يا سه دهه قبل اتفاق افتاده و

براي اكمال ارزيابي  و . مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد  ، هر گاه  جزء اي  از كل واقعيت را از ياد برده باشد 
. استنتاج از آن حادثه ، نمي تواند از روي جزء اي  از ياد رفته  با بي اعتنايي عبور نمايد و آنرا ناديده  بگيرد 

 مثال فردي در يك رخداد حضور فعال و  يا غير فعال دارد بيننده  آن رخداد اسم آن  فرد را به مرور ايام بگونه
از ياد مي برد ، در چنين صورت  واقعه نگار براي تكميل نسبي  اجزائي شكل دهنده آن واقعه ، به  واژه هايي 

 ؛ متوصل شده از حكم مطلق در ...و "  زياد به احتمال"  ؛ " شايد"  ؛ "گمان"   ؛   "پندار" ؛ "حدس"مثل  
   ]. مورد آن جزء اي كه از حافظه  وي دور شده ؛ اجتناب مي ورزد  
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جايي اسباب و اثاثيه در داخل سلولي كه بعداز اينهمه نقل و انتقال  و ه ب مدتي ، شايد يك ساعت بعد از جا
حبس خود مي پنداشتم  نگذشته بود كه از  جار و جنجال هاي استخوان سوز آنرا  جاي  سپري كردن مدت 

سلول خود برآمده ، از برابر دهليز كوته قفلي هاي سمت جنوب گذشتم و  از دهليزك پشت تشناب  كه دروازه 
.  آهني بزرگ ورودي  به طرف چپ آن  ديده مي شد ،  نيز عبور نمودم وآنگاه  به جانب دست راست دور زدم 

تا آخرين  سلول  اين سمت را هم  . تخصيص داده بودند ... لي را براي تشناب و در اين بخش هم ، دو اتاق او
با زندانيان هر . در اين سمت ، تركيب زندانيان  همسان  زندانيان  كوته قفلي هاي دهليز  ما نبود ... . ديدم 

كسب و كار بعضي از تا جاي كه مقدور بود از  .  صحبت نمودم ،كوته قفلي بعد از جور بخيري و مانده نباشي 
اكثريت زندانيان آن سمت را دهقانان و كارگران . آنها كه تمايل بيشتر براي صحبت با من داشتند ، پرسيدم 

  در اين سمت نيز جا به -  از نوع  مكتبي آن - شماري از  زندانيان اخواني . روستا هاي كشور تشكيل مي داد 
  . جا  شده بودند 

 سمت شمال را با ديوار موقتي مسدود نمي كردند ، با عبور از آن دهليز به اگر دهليز پشت آخرين سلول
حاال مجبور نبودم . اتاق ظاهر و بعداً به اتاق  رحماني صاحب كه در جوار سلول ما قرار داشت ، مي رسيدم 

   ]  2[ فاصله بيشتر از يكصد متر را  دوباره طي نمايم ، تا به  سلول خود  برگردم 
بعد از آنكه از برابر  سرباز .  راه آمده را بار ديگر  پيمودم و با دقت  زندانيان  همزنجيرم را پائيدم در هر حال ،

 به سلول سري هم. نگهبان كه در آن طرف دروازه  قدم مي زد  گذشتم ، آنگاه به طرف چپ دور خوردم 
 در 1361امين جان را  در سنبله . زدم  )  امين جان انجنير حسين و برادرش  ، عيدي محمد ،(  سازايي ها 

اين جوان مؤدب به مجردي كه مرا ديد به احترام از .  ديده بودم -  در ميان رفقاي رهبري ساما -پنحره چپ 
بعداً مرا به انجنير حسين  و برادرش نجيب معرفي كرد . جايش برخاسته  پيش آمده و با من جور بخيري نمود 

   .  ] . [ *  با من جور بخيري نمودند آندو هم از جاهايشان  بلند شده. 
وي گاهگاهي به اين نكته .  در جريان صحبت از عضويت اش در ساما انكار كرده بود - چند بار -انجنير حسين 
   . " بعد ها معلوم مي شود كه من كي هستم ": اشاره مي نمود 

توقف كردم ،  بعد از " غان ملتي ها اف"  از اتاق هاي  اخوان مكتبي و قواي مليشه گذشته در مقابل  اتاق 
توخي صاحب " : سرمعلم صاحب قادر خان با تعجبي  توأم با مهرباني گفت . مدتي به  سلول خود برگشتم 

 من از شما ":  ، در جواب اين رفيق مهربان ؛ اما تند مزاج چنين گفتم  "مثلي كه تمام كوته قفلي ها را گشتي
 را بگرديم و از تركيب زندانيان آگاه شويم ، شما كه بي ميلي نشان داديد ؛ خواستم كه بيا يكجا  كوته قفلي

    " .... ناگزير به تنهايي اينكار را انجام دادم  
  
  

جلد ) 213 و212(باديگارد  جنرال كريم بهاء در صفحات ) زبير ( در رابطه با نجيب و برادر بزرگ اش[*] 
ه با سخنان غيرشريفانه و اتهام اخالقي ناجوانمردانه داكتر احمد علي اول خاطرات زندان نوشته ام ؛ مگر در رابط

    .    ]به امين و انجنير حسين كه هر دو ازاعضاي سازا  بودند و با خاد همكاري مي نمودند بعد اً خواهم نوشت
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براي خوردن  در آن روز از  اينكه غذاي چاشت و شب را  از قره وانه  زندان استفاده كرديم و يا چيزي ديگر 
همين قدر به .  داشتيم ، همچنان مشكل چاي دم كردن را چگونه حل نموديم ؛ چيزي به خاطرم نمانده است 

يادم هست كه  دو پايه منقل براي گرم كردن غذا  و پخت و پز در اخير دهليز رو بر روي اتاق ظاهر و دهليزك 
از آن  ) نفر100 نفر، بعد ها اضافه تر از 72 تقريباً(  اتاق سمت جنوب 24مسدود شده گذاشته بودند كه 

بعد .  در روز هاي اول ، به جز  در دو  يا سه اتاق ، در ساير اتاق ها سه نفر  زنداني  بودند . استفاده مي كردند 
 ها زندانيان بيشتري را به هر دو دهليز آوردند ، تا حدي كه ؛ حتا در برابر كوته قفلي ها براي  زندانيان توشك 

مجموعاً . قسمي كه بالشت  آنها  پيوست به ديوار و پا هايشان به طرف كوته قفلي ها قرار داشت . پهن كردند 
 زنداني ديگر در دهليز سمت شمال كوته قفلي ها  بر روي دهليز 40سمت جنوب و   زنداني در دهليز40حدود 

 زنداني در داخل  كوته همين رقمال و  سمت شم هايزنداني در داخل كوته قفلي ٧٢ يا 70كه با .جا دادند 
  ... . نفر در منزل چهارم زنداني بودند 220 جمعاً  ، سمت جنوب هايقفلي

  

  نگاهي گذرا به فعاليت و رقابت دو فركسيون استخباراتي خلق و پرچم    -8

  :در بالك هاي زندان دايروي تحت فرمان  گالب زوي          
  

 به استخبارات وزارت " تسليم دهي" زندانيان بعد از جريان فكر مي كردندعده اي ساده انديش و خوشباور 
 كرد ، و از شر انواع جاسوسان داخلة خلقي ها ، وضع بهتري نسبت به  بالك هاي تحت فرمان خاد پيدا خواهند

ول ، و جز به اسلحه ، پ. بخصوص خادي هاي مكار و بي عار كه خدايشان روس و پيغمبر شان  ديو خاد بود ، 
دند  ؛ نجات پيدا يدزدي ، جنايت ، آدمكشي و عيش و نوش و جاسوسي ، به هيچ چيزي ديگر نمي انديش

 از جانب جنايتكاران  " بهبود وضع زندانيان "خواهند كرد ؛ مگر به زودي متوجه شدند كه اين به اصطالح 
ليت تبهكارانه و وطن فروشانه آنان بود كه يك بار در آزمونگاه تاريخ  آنطوري كه ماهيت و اص( سابقه دار خلقي 

  .؛ تبليغاتي بيش نبوده است )  ، خود را نشان دادند 
 بعد از تقسيم بندي زندانيان به كتگوري هاي مختلف و جابجايي آنان در طبقه هاي معين شده زندان ، 

دند و تعداد شان از جاسوسان شناخته شده خلقي ، نيمه شناخته شده ها و آناني كه كامالً مخفي عمل مي كر
خلقي هاي مربوط به  استخبارات وزارت داخله كه در . دو بخش فوق به مراتب بيشتر بود ؛ فعال شده بودند 

احزاب و تنظيم هاي اسالمي و سازمان هاي چپ انقالبي رخنه كرده بودند ، و با دستگيرشدگان حلقة  منسوبه 
سب خادي ها در درون اتاق هاي زندان ، فيصدي كمي را مي اينها  به تنا. شان يكجا به زندان آمده بودند 

خلقي هايي كه در تضاد با پرچمي هاي خادي قرار داشتند ، و در جريان ارتكاب جرم گرفتار شده . ساختند 
فعال شده و ) مربوطات وزارت داخله ( اين ها در تمام بالك  هاي زندان دايروي . بودند ، شمار آنان اندك نبود 

آذرخش حافظي  : به گونه نمونه . قرار گرفتند ) يعني رفقاي خلقي خود (  اطالعات و مسئوولين زندان درخدمت
 كه بعد از رهائي از زندان  رئيس اتاق هاي تجارت در دولت دست نشانده امپرياليزم جنايتكار امريكا -شاعر 

بعد ها  . ؛ كار مي كرد بود "  6بالك "در از طرف روز در داخل دفتر آمر اطالعات  تمام بالك ها  كه - مقرر شد 
  .  داده شد -  دور ازساير زندانيان - براي اين خلقي نازدانه اتاق مستقل ) مثل كارگران كارگاه زندان (
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 ميان مالهاي وابسته به اطالعات -  هرازگاهي درشكل علني - در درون سلول ها ، كشمكش و تقابل پنهاني 
اكثر . ال هاي منسوب به استخبارات وزارت داخله ، از سوي ديگر وجود داشت زندان ، بخش خاد  از يكسو و م

 مسعود بودند و به همين مقياس مال هاي خلقي منسوب به -مال امام هاي خادي منسوب به جمعيت رباني 
  .حزب گلبدين ، سياف و يا ساير باند هاي پشتو زبان بودند 

 براي -   البته در حيطه حاكميت خود - ي زندان پلچرخي  اساساً  خاد  نجيب جالد ، در تمام بالك ها
حفظ امنيت و آرامش  زندان ، از برخورد فزيكي ميان طيف هاي متخاصم زندانيان با خشونت و شدت هر چه 

زد و خورد ميان زندانيان در آنجا به ندرت اتفاق مي افتاد ، زيرا كه  طرف مسئوول  . كرد  بيشتر جلو گيري مي
گيري ، بعضاً هر دو طرف برخورد و ستيزه فزيكي را قومنداني زندان وحشيانه مورد ضرب و شتم منازعه و در
 مي فرستاد ؛ مگر بطور كل  تخاصم و تضاد ميان زندانيان ا را در بالك ها مختلف طور جزائيو آنه. قرار مي داد 

گرد هاي تسلط و حاكميت استعمار كه اين خود جزء اي از ش( تا مرز  تصادم فزيكي نگهميداشتند  ) هميشه(را 
 ؛ و به مقياس بزرگتر در ) زندان پلچرخي (سوسيال امپرياليزم روس به مقياس كوچك در شهرك پرنفوس 

 بدين سو امپرياليزم جنايتكار و اشغالگر امريكا و ناتو موازي 2001 سپتمبر 11كه از [ ساحات تحت اشغال بود 
 استعماري به اشكال يوة از همين ش-  جدا از جبهات جنگ - ما  با كشتار هاي دسته جمعي خلق بي دفاع

تا ] ظريفانه آن استفاده  نموده ، در بعضي حاالت  تقابل ميان زندانيان را  تا مرز درگيري فزيكي رسانده است 
بزعم خود مانع وحدت و  همسويي زندانيان در واكنش عليه زندانبانان در اشكال مختلف ؛ من جمله اعتصاب 

 و در پيشاپيش - ، خادي ها ) يعني گالب زوي (   نجيب جالد ةنان گردد ؛ مگر در شرايط فرمانروائي هم قالدآ
آتش  اين تضاد  نفت  نفاق مي  پاشيدند  و يا به خاطر ستر و اخفاي خود  يا به دستور خاد بر- ن مال امام ها آنا

 چپ انقالبي  را بدين نهج دامن " كفر" و "واني  اسالم  اخ"شان  اسالم نمايي مي كردند و آتش  تضاد ميان 
همچنان بر آتش اختالفات  نيمه خاموش  نژادي ، قومي و زباني ميان زندانيان نفت نفاق مي . مي زدند 

  . بد بيني ، كدورت ، و دشمني ميان آنان را تا توان داشتند ، وسعت مي بخشيدند ةپاشيدند و  داير
 زنداني بودم ، دو مال امام  پيش نماز زندانيان  " 3 بالك"فلي منزل چهارم  ، كه در كوته ق ماه9در مدت 

دومي ، از . اولي خادي و يا همكار خاد بود . يكي از آنها  عبدالرحمن نام داشت ، ديگرش عزيزالرحمن . بودند 
  . بود ) بخش استخبارات آن ( خلقي هاي وزارت داخله 

  :   بسنده مي نمايم حال به دو  مثال مشخص در اين زمينه 
را يكي دو  روز بعد از انتقال ما به آن  جا تعيين كردند  ) 20 - 16(  مال امام كوته قفلي هاي سمت جنوب  

  قد ميانه و چشمان آبي داشت ، صدايش آنقدر كريه بود كه در هنگام  اذان  صبح ،  و محيلاين مالي نابكار. 
 در حاليكه  دهن  بويناك اش را به  . ديوار دهليز ايستاده مي شددر برابر. شنيدن آن غير قابل تحمل بود 

را  ] Z [ يا أَيها الَّذِينَ سوره،  اين كريه الصوت درپايان هر وقت نماز .  اذان مي داد  ،كلكينچه نزديك مي كرد
كه خيلي متعصب ، يك تن از جوانان ساك و يا شيوه كي ) ظاهر(و به گونه اي ، زندانيان ، بخصوص . مي خواند 

 "بي نمازان"مغرور ، بلند همت و ستيزه طلب بود  ، همچنان لومپن هاي حزب اسالمي و مليشه ها را عليه  ما 
نيت ناپاك اين مرد پليد را با رحماني صاحب . رخورد و جنگ ميان دو طرف گردد تحريك مي نمود ، تا سبب ب

 با جمع بندي از كار و كردار اين آدم نابكار  ": فه نمودم و در پايان صحبت با وي  اضا... در ميان گذاشتم 
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 مسعود  مي -استنتاج مي شود كه وي از عوامل خاد  و يا از جمله همكاران خاد زير پوشش جمعيت رباني 
، در بعضي اتاق ها  "3به بالك"مالعبدالرحمن پيش ار انتقال زندانيان : شماري از زندانيان مي گفتند ( " ...باشد 

بگذار من هم در مورد وي پرس و پال  كنم ، آنگاه ... « : رحماني صاحب در جوابم چنين گفت ) . ال امام بود م
درست به خاطرم نمانده  چند روز از  .  »... كنيم كه دست از چنين تحريكات رذيالنه بردارد  يك كاري مي

  مذكور درجريان رفت و آمد در دهليز ، صحبت ما در باره  اين مالي مفتن و نانجيب  گذشته بود كه  مالي
من هم جواب سالم .  به من سالم داد ) با اشاره سر ( حين كه از پهلويم  عبور كرد ، براي نخستين بار دزدكي 

"  احترام "آنگاه جريان .  و از اين به اصطالح  آدم شدن اش دچار تعجب شدم  ،وي را با همان شيوه اداء كردم

وي  با آوازه  بلند خنديد و با خوش طبعي چنين گفت . را با رفيق رحماني در ميان گذاشتم  گذاشتن مال امام  
 :  

يادم .  شدم " خشكه بانكه " از آن وقتي كه در مورد وي صحبت كردي  من متوجه اين !ببين رفيق « 
راست "نام رفت برايت بگويم يكي دو روز پيش متوجه شدم كه  مالعبدالرحمن روزانه  دو  سه بار به 

 ، درحالي كه دانه هاي تسبيح اش را گاهي  به اينسو  و گاهي به آنسو تِير و بِير "كردن شخي پاي
 است ، دهليز را "سوره ياسين شريف "ميكرد و با كسي گپ هم نمي زد ، كه گويا در حال گردان 

متر كسي درآنجا در دهليزك كم عرض و طول كه ك( دفعه اول در پشت اتاق ظاهر عبور نمود  و در 
دهليز به قدم زدن هي ، دوباره از آنجا برآمده و در بعد از مكث كوتا. دور خورد و گم شد ) مي رود 

پرداخت ، فكر كردم وي در خاليگاه پشت اتاق از پنج يا شش ثانيه بيشتر نبايد درنگ مي كرد ؛ مگر 
در رفت و آمد هاي بعدي . مكث  كرد  چند ثانيه در آنجا  ،حينكه در دهليزك دور خورد، در دفعه اول 

 از . اينبار  بيشتر مكث كرد  . مگر در دفعه آخر باز هم  داخل دهليزك شد؛به آن دهليزك داخل نشد 
 را  تكرار كرد و  دو يا سه ساعت بعد زماني كه باز پروگرام ورزش اش. همين سبب بااليش شك كردم 

 كوته قفلي خود ةخل دهليزك شد ، من كه در دهن دروازدهليز اصلي پرداخت و بعداً دابه قدم زدن در
يره آخري از پشت سرم عبور كرده به وي در ِپ. را مصروف نشان مي دادم ، منتظر ختم كارش بودم 

من هم  با سرعت زياد از پيشروي كوته قفلي ظاهر . سرعت خود را به دهليزك عقب كوته قفلي رساند 
. ديدم مال صاحب نصوارك اش را در كنج دهليزك تف كرد . دم گذشته خود را در پشت سر مال رسان

ه من رويش را گشتاند ، خالف انتظار چشمش ب، در حالي كه با دستمال دهن اش را پاك مي كرد 
به سرعت دستمال آلوده به نصوارش را كش كرده آنرا از . ش زرد شد به شدت ترسيد و رنگ ا. افتاد 

 مال صاحب  مهماني و يا رسوايي ":  آميخته با تهديد برايش گفتم  و تمسخرِدستش گرفتم و با شوخي
 ته مي زني  و چلي گگ هايت ته به ضد ما تحريك مي ةببين ده اي ماه مبارك رمضان  خودت  روز! 

مال صاحب عفو خواسته  با گردن پتي عذر و زاري كرد كه رازش را  . "كني كه اينها نماز نمي خوانن 
 او رحماني صاحب به خدا  اَ گه  مـه  مال باشم يا هيچ ،  ": لحن قمار بازان  گفت با . فاش ننمايم 

درخاد  صدارت كه بندي بودم  مره محكم گرفتن كه . چند سپاره قرانه را ده مسجد ياد گرفته بودم 
رحماني صاحب به خدا خودت خو كاكه هستي از تو چيزي را پنهان نمي كنم  ! بيخي امامت كو 

در .  اگه پرسان كني  مره از عقيده شما خوشم  مي آيد كه  در راه تان صادق و استوار استيد راستشه 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 
 
 

   

 

 

7 

قصه ايش .  روزگارم خوب بود  .در اونجه جِيزگري ميكدم. ايران  كه بودم يك قمار خانه گك داشتم 
نگو ،  از مه برو پرده  مه كو كه خدا پردة ته بكنه ، بكسي چيزي . دراز اس حالي پرده خوده مي كنم 

ببين  توخي جان نگويي . دستمال اش را پس دادم  . "... دق نباش  قربانت شوم تو يك گل آدم استي 
  .» ...  دگه صداي خوده كشيده نمي تانه  ،ني ، اي مال گكه برِت پرموچ و بال شكسته كديم

  : و حال به مورد دومي اشاره مختصر مي نمايم 
 ميانه ، پوست  با قدِ فوي كه عزيزالرحمن نام داشت.  در دهليز ما آوردند بعد از مدتي  يك زنداني  را

گندمي ، ريش كوتاه و لنگي سفيدش در ميان ساير زندانيان به زودي جلب توجه كرد ، زيرا اين چهره  براي 
را  ) نعزيزالرحم(چند ماه پيش ، دريك پروگرام تلويزيوني ، مزدوران روس همين شخص . زندانيان آشنا بود 

 كابل ، صحبت "ده بوري"نشان دادند ، كه در مورد پنهانكاري اسناد حزبي اش درميان سنگ كاري ديوارمسجد 
و به تيم گرفتاري خاد معلومات مي داد كه چگونه درخاليگاه هاي ميان سنگ كاري مسجد  اسناد . مي كرد 

 داخله بعد از شناسايي  اعضاي يكي از  اين خلقي نفوذي استخبارات وزارت. حزب اسالمي را پنهان مي كرد 
حوزه  هاي آن حزب منفور كه خود نيز  در آن شامل بود ، حلقه منسوبه اش را به گير پوليس وزارت داخله و يا 
خاد  انداخته بود ، و باين شيوه خودش را عنصر جهادي  جا زد ، تا زندانيان پلچرخي وي را مجاهد پنداشته از 

 را اطالعات زندان به كمك عوامل مخفي خود در ميان زندانيان  -  در نقش مجاهد - نفوذي مالي . خود بدانند 
به عوض مال عبدالرحمن جيزگر جمعيتي ؛ پيش نماز ساخت ، تا به نفع فركسيون خلقي ها  در ميان زندانيان 

نست  با چشم و ابرو مالي خلقي براي اسالم نمايي خود نمي توا.  سياسي مشغول شود -به كار و بار اطالعاتي 
نفر مي .... در سمت جنوبي كوته قفلي ها كه شمار زندانيان به [ سه نفر بي نماز را به نمازگزاران نشان ندهد 

 فلسفي خود به نماز ايستاده نمي شدند -رسيد ، از بخش چپ انقالبي ضد دولتي كه برمبناي تفكرات سياسي 
 كه به خاطر زنده ماندن خود ، و جدان انساني  ي داكتر احمد عل.به جز زلمي رحماني و توخي كسي ديگر نبود 

را در پيش پاي چكمه پوشان متجاوز   اش سياسي و كليه  ارزشهاي فرهنگ مبارزاتي-و باور هاي  ايدئولوژيك 
  ] . روسي بر زمين زده و همه را لگد مال كرده بود ، نيز به نماز ايستاده نمي شد 

، ازآن ميان اعضاي حزب ) اعم از تسنن و تشيع ( و باج گيران باند هاي اخواني ن شماري از دزدان و راهزنا
اسالمي گلبدين جنايتكار كه روي همگوني قشري و داشتن بيشترين وجه مشترك با خادي ها به قواي مليشه  

كان شان ، آنها براي جلوگيري از دزدي و آدمكشي  و هزار و يكنوع جنايت همپال) ظاهراً ( پيوسته بودند و خاد 
  .  حصه مي گرفتند ) محافظه كارانه(  عليه مارا زنداني ساخته بود ؛ نيز هرازگاهي در اين تحريكات

به خاطرم نمانده چه مدت از امامت اين خلقي گذشته بود كه در يك روز پايوازي رحماني  صاحب با 
  :  خوشحالي هميشگي گپ  تازه اي را  با من در ميان گذاشت 

همان ماليي را كه  خاد در  "   اعضاي فاميل ما گفتند كه  در بين پايوازان شنيده مي شود «
تلويزيون نشان داد كه اسناد حزبي را در ميان سنگ كاري ديوار  و تعمير مسجد ده بوري پنهان كرده 

كاالي نام دارد و در مقابل دروازه عمومي زندان پلچرخي ) پروين ( خانم اش . بود ، خلقي است 
اين هم  يك خبر دلچسپ اينالي بيا كه يك تخته شطرنج !  اينه رفيق "پايوازان را تالشي مي كند 

  »  ...بزنيم 
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بلي ، مال  .  راز پشت پرده مالي خلقي قلباً خوشحال بوديم حماني صاحب  از دست يافتن به اينمن و ر
مي داد و تعليم ديني ) GRU(ي مشاورين روسي امامي كه در پنج وقت نماز ، زنداينان را بر وفق  رهنمود ها

 و توجه بيش از حد لباس و مواد مورد ضرورت زندانيان ، همچنان تن و بدن پايوازان  خانم اش همچنان  با دقت
رحماني صاحب . حاال كليد صندوقچه رازش به دست ما افتاده بود . را بي شرمانه تالشي مي كرد )  خانم ها ( 

ه اي به مالي خلقي حالي نمايد كه وي را شناخته و از خادي بودن خانمش پروين جان نيز تصميم گرفت  بگون
سرانجام مالي خلقي از ترس اينكه افشاء نشود و خانم اش در بيرون از زندان  صدمه نبيند ، در ... . اگاه شده 

و ارادت . دست كشيد )  " ها  بي نماز"(برخوردش با ما تجديد نظر كرد  ، و از تحريكات رذيالنه اش بر ضد ما 
مال عزيزالرحمن ( ني كه  وي يكي از روز ها  زمادر:  ن سان به نمايش گذاشت  اش را بدي-  البته ارادت كذايي - 

 ، زندانيان را به نماز صبح دعوت مي كرد ، مالي جيزگر به آهستگي به همجوار خود  چنين با  اذان) خلقي 
در همان روز . "مي زنه   مثل خر ، عر " خراب است  ببين مال عزيزالرحمن مره مي گفتند كه آوازم" :  گفت 

مالي خلقي بعد از پايان نماز . سر انجام به  گوش مالي خلقي چكانده شد . اين جمله دهان به دهان گشت 
 كرد  با برافروختگي صحبت"جِيزگر"ظهر كه به روال هميشگي در دهليز خوانده شد ، در رابطه با توهين مالي 

 كه ،در پايان صحبت خصمانه  اش عليه مالي جيزگر موضوع اي را در رابطه با من . و مطالبي را بيان داشت 
 متوجه شده بودند ؛ بناچار بر زبان آورده " اتاق محصلين"ساير زندانيان از زمان انتقالم از زندان صدارت به 

  : چنين  گفت كرد 
خودش مي داند و اعتقادش كه . تقادات اش كار و غرض نيست به توخي صاحب ببينيد مارا به اع.. « 

نماز ميخواند و يا نه مي خواند ؛ اما در وقتي كه  ما همه  بر روي دهليز نشسته قرآن عظيم الشأن را 
منظورش  روز هاي ختم قران بود كه در يك هفته سه  و يا چهار بار برگزار مي شد [ تالوت مي كنيم  

شناب به طرف كوته قفلي خود روان مي شود  دست هايش را قسمي پائين مي گيرد او زماني كه از ت] 
در همين فاصله دور و دراز ؛ حتا يكبار هم  . كه چپلك و آفتابه اش  از قران شريف  پائينتر باشد 

چپلك و آ فتابه آب خود را از قران شريف بلند نكرده ، اگر ني ما كدام حقي بااليش نداريم ؛ مگر تو  
مامت كرده اي و دم از اسالم مي زني  آواز مره در وقت  اذان  به  آواز خر تشبيه ميكني ، اگر در ا

  . [*]» ... بيرون از زندان مي بودي من  حكم علماي دين را در مورد اين گپ ات مي گرفتم 
   . به هر رو  ما اين دو مالي جاسوس را در ميان برخي زندانيان افشاء كرديم 

  
  

 در برابر قراني كه مردم ،كوته قفلي ها ، چه در چه در اتاق هاي عمومي ، ينجانب  در تمام مدت زندان   ا–[*] 
من با آنكه از ناحيه ستون فقرات  در زندان صدمه ديده . ما به آن معتقد اند هيچگونه بي حرمتي  نكرده ام 

و  كف دهليزابه پر آب را بلند تر از  آفت با آنهم در وقت ختم قران  طور خميده راه مي رفتم و چپلك و ،بودم
 از  برابر قرآن خوانان به همين شكل خميده  عبور مي كردم ، تاتوده هاي  ، هاي قرآن نگهداشته" لير" پاينتر از

    ].عوام زنداني تصورنكنند كه من به مقدسات آنها بي احترامي ميكنم 
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 در درون اتاق - شمول باشي ها و معاون هاي  شان به -زماني كه يك تن خادي و يا ساير همكاران خاد 
هاي زير فرمان خلقي ها  افشاء مي شدند ، از جانب قومندان و ساير مسئوولين خلقي زندان به بهانه اي مورد 

. بعضاً زندانيان خلقي هم  آنها را مورد لت و كوب قرار مي دادند . ضرب و شتم بسيار شديد  قرار مي گرفتند 
 بعضاً . را به بهانه جزائي به كدام اتاق ديگر تبديل مي كرد ) ينضارب( ان رفقاي زنداني خود قومنداني زند

در اين رابطه باز هم  به موضوعات تا كنون افشاء نشده [ زندانيان هم به ضرب و شتم  چنين افراد مي پرداختند 
 ذليل خاد و جواسيس  خرد و ريزه ؛ عمدتاً به همين علت ، تعدادي از همكاران بي مقدار و] . خواهم پرداخت 

 محكوم به بيست " همكاري با سازمان سيا "تحويلدار در سفارت امريكا كه به اتهام   (حاجي قدوس قادريمثل 
كه در بالك  هاي  زندان )   اش  به خود  مي باليد  امريكايي" داماد سياه پوست "تن سال حبس شده و از داش

اند ، براي  شده  بودند ، براي  اينكه  از ضربات زندانيان و خلقي ها در امان بم  افشاء  -   مربوط به خاد - 
( و يا يك جوان كه هم اتاقي ظاهر بود ، و يا آن پاكستاني . خبركشي مي كرد )  سلطاني  ( " 3بالك " قومندان

خادي هاي مخفي و .  ... !حاضر مي شد براي آوردن قره وانه  پائين برود )  داوطلبانه(كه هميشه )  كريم 
. كاركشته به خاطري كه از هويت آنان حريفان خلقي شان آگاه نشوند ، كامالً سري و پوشيده عمل مي كردند 

اينها  راپور هاي خود را با شيوه هاي مختلف به خاد مي رساندند ، از جمله  راپور هاي خود را در روز هاي 
ان مي سپردند ، يا توسط سربازان  و يا خرد ضابطاني كه  از نفوذي به پايوازان مورد نظر ش) مالقاتي ( پايوازي 

راپور هاي اينها بيشتر جنبه مسلكي داشته مربوط مي شد به .  هاي خاد در وزارت داخله بودند ؛ مي دادند 
كشف و شناسايي حوزه هاي تنظيم هاي مخالف و مشخصات اشتراك كننده گان در آن  حوزه ها و نام هاي 

چگونگي فعاليت شان ، كشف  اسلحه ، رابطه  بلند پايگان شان با كشور هاي اسالمي ، و يا با اعضاي باند آنان ، 
  . و بسا مسايل خطير و قابل توجه سياسي نظامي و اطالعاتي "  دموكراتيك خلق "

ا  اينها كه در داخل حوزه ها و كميته هاي احزاب و تنظيم هاي مخالف خزيده ، و شماري از آنان ر
و خادي .   شده  بودند "زنداني"شناسايي كرده و به چنگ خاد انداخته بودند ، خود نيز باگرفتار شدگان گويا 

هايي كه عضو آن حزب و يا سازمان نبودند ؛ اما  در داخل زندان ادعاي عضويت قبلي آن حزب و يا سازمان را 
نفوذي نا شناختة گرفتار شده ، در حلقات آن حزب و ادعا كنندگان بنا بر تائيد اعضاي . در خارج  زندان داشتند 

در اينجا هم كماكان به الزامات  معينه خود تمكين نموده كار و بار اطالعاتي . يا سازمان ؛ پذيرفته شده بودند 
عوامل رقيب از كار و بار اطالعاتي آنان  ) به هيچوجه (  از پيش مي بردند  و مي كوشيدند  " افتخار "شانرا با 

  . يزي نفهمند چ
حبس تمام زندانيان  تعيين شده و "خلقي هاي ناشناخته و نيمه علني تبليغات شان را بر اين پايه كه گويا 

وزارت داخله صرفاً وظيفه . در زندان هاي وزارت داخله  ديگر مسايل كشف و كشف بازي از ميان رفته است 
 زندانيان  ساده برخي از همواره انكشاف مي دادند  ، " نگهداري زندانيان را تا وقت آزادي آنها به عهده دارد

عوامل در زندان قرار گرفته بودند ، اين ميان خالي ، ه و  كه تحت تأثير تبليغات  عوام  فريبانانديش و خوشباور
 خود كه آنان را صميمي ترين  )"هم زنجير"  ( نظامي را دردرون سلول ها با هم نشينان-مطالبي مهم سياسي 

چنين اشخاص به بهانه اي از زندان بيرون كشيده شده در  .نداشتند ؛ در ميان مي گذاشتند خود  مي پكس 
در بخش هاي بعدي در باره دو زنداني كه پارچه ابالغ حبس [ خاد با ددمنشانه ترين شكنجه از ميان مي رفتند 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 
 
 

   

 

 

10 

كه من و ( ن جالد مشهور حنيف شاه   تحت فرما" 6بالك" ساله  هم گرفته بودند ، از اتاق جزائي منزل اول 20
شماري از چپي ها در آن اتاق كه لوحه سياه رنگ بدون نوشته و عنوان را بر باالي دروازه بزرگ آهني آن نصب 

   ]  .   بيرون برده شده  سر به نيست شدند ؛ به طور مشرح خواهم نوشت ) كرده بودند ، زنداني بوديم 
  
   ) 25 و 24(نيـان كوتـه  قفلي هـاي   چگونگي مناسبات  بين  زندا- 9
  

تا زماني كه وزارت داخله مسئووليت اداره زندان بزرگ دايروي را متقبل نشده بود ، خاد در برخي  كوته 
قفلي ها كه چهار نفر در آن زنداني بودند ، دو پايه چپركت دو منزله را گذاشته بود ، حاال از آن چپركت ها اثري 

اغلباً هم اتاقي ها و هم كاسه ها از .  در هر كوته قفلي سه نفر زنداني  بود  ، هم اشاره شدقسمي كه قبالً. نبود 
آناني كه به دور يك دسترخوان نشسته در يك كاسه دست دراز نموده  غذا . يك حزب و يا  يك سازمان بودند 

 را در مورد آنها به كار مي "يوالي اند" مي گفتند و  رفقاي ساما واژه " هم كاسه "مي خوردند  زندانيان آنان را 
  .بردند  

( "دهكو "رفيق رحماني  با آن جوان باشنده . در كوته قفلي آخري ، ظاهر و دو نفر ديگر  انديوالي داشتند 
مشكلي بين شان  در زيست باهمي در . اين دو از انديوالي با  همديگر خوش بودند . انديوالي داشت )  كوهدامن 

  داكترآنها يكي و يا دو هفته با. و اگر داشت ما متوجه آن نشده بوديم .  سلول وجود نداشت درون تنگناي  يك
 هم اتاقي رحماني صاحب در. بعداً هردويشان دسترخوان خود را از وي جدا كردند . احمد علي همكاسه بودند 

 شويد و مستقيماً باالي  داكتر احمد علي زماني كه از تشناب مي آيد دستش را نمي":  مورد چنين گفت اين
 رحماني صاحب بار بار اين موضوع را برايش گوشزد كرد كه دستش را درهنگام نان  .دسترخوان مي نشيند

من از خالل . "... از همين سبب ما دسترخوان خود را از وي جدا كرديم . خوردن بشويد ؛ مگر او قبول نكرد 
دم كه رحماني صاحب  دست ناشستن را بهانه گرفته صحبت هاي بعدي اين محصل جوان چنين استنباط كر

پيكاري  " دسترخوانش را از وي جدا كرد ، تا ساير زندانيان متوجه شوند كه آنها كدام نسبت سياسي باين 
  .  ندارند "تسليم شده 

هر دوي ما با رفيق رحماني و جوان محصل سالم . من و سر معلم صاحب قادر خان در يك اتاق بوديم 
  .و  صحبت داشتيم ، ؛ مگر  با داكتر احمد علي ؛ گپ و سخني نداشتيم عليك 

زندانيان تمام سلول ها مواد خوراكه شانرا براي اينكه زود فاسد نشود ، در داخل سطل هاي پالستيكي قرار 
ارج دروازه آهني سلول ها كه به طرف  خ. داده بر روي دهليز ، پيوست به دروازه آهني سلول خود مي گذاشتند 

پله دروازه  بر روي پنجره آهني اتاق طوري قرار گرفته بود كه . از اتاق باز مي شد ، زندانيان آنرا دور داده  بودند 
زندانيان اجازه نداشتند  دروازه سلول  هاي خود  را بسته . از دور فكر مي شد  كوته قفلي ها دروازه ندارند 

وچك حلبي خود را در پشت دروازه سلول بر روي كف اتاق  سر به شماري از هم اتاقي ها ، بكس هاي ك. نمايند 
  . سر  گذاشته بودند 

 احمد علي   داكتر رحماني صاحب و انديوال اش مواد غذايي خريده شده خود را جدا از مواد غذايي
ي گاهگاهي صدا. داكتر احمد علي غذايش را مي پخت و آنرا به تنهايي صرف مي كرد . نگهداري مي كردند 
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 سر و صدا بلند نشود ؛ مگر اين كار دشوار  با آنكه مي كوشيدند. گفت و شنيد از داخل سلول آنها بلند مي شد 
.  احمد علي در داخل سلول  بود  داكترظاهراً مشكل شان بيشتر به خاطر عدم رعايت نظافت از جانب. بود 

آن را رعايت مي كردند ؛ در حاليكه داكتر رفيق رحماني و دوستش پاكي و سترگي درون سلول و نزديك دروازه 
داليل اش در . احمد علي اين مسئله را جدي نمي گرفت و به خواست هم اتاقي هايش وقعي نمي گذاشت 

...  من داكترم ، من ميدانم كه مكروب چيست ، اگر شما اينرا بدانيد كه در زندان مكروب و"  :زمينه  اين بود
   . "! يد چقدرزياد است ؛ ديوانه مي شو

 در اتاق ": روزي از رحماني صاحب به نسبت سر و صدايي كه از داخل اتاق آنها بلند شده بود ، پرسيدم 
 داكتر لباس ها و زير جامه هاي چركين و عرق بوي " : وي شكايت كنان چنين گفت "تان  چه گپ شده ؟ 

د آنرا بشويد كه بويش در داخل اتاق خود را در زير توشك خود مي ماند هر چه برايش مي گوئيم كه زود زو
    ."... نپيچد ، بي اعتنايي نشان ميدهد 

رفيق رحماني كه طبع آرام دارد و انساني است كه .  گاهگاهي هم سر وصدا ، رنگي ديگر به خود مي گرفت 
ي تفريح و با نرمش و لطف خوش با ديگران برخورد مي نمايد ، يك روز ، وقتي كه  زندانيان به داخل مثلث برا

طوري كه از .  سر وصدايش بلند و بلندتر شده رفت .لق اش بسيار تنگ شده بود ـهواخوري رفته بودند ، ُخ
  : سلول برآمده با ناراحتي گفت 

 يك دانه پياز و كچالو  و يك دانه بادنجان رومي چيست كه تو آنرا  خپ و چپ از سطل ما مي "
به من بگو  كه به كچالو و پياز و يا هر . ه اينكار دزدي است صاف و ساد. برداري  و نوش جان مي كني 

    ".... تو اصالً يك داكتر هستي و . اين كار زشت است . چيزي كه ضرورت داري  از كانتين برايت بخرم 
وي كه بعضاً با زبان طنز و كنايه دوستان و هم سلولي هايش را مصروف مي ساخت  و از گفت و گو وخشونت  

  ... .  به داكتر احمد علي تحويل داد "كارناشايست"  آيد ، جمالت طنز گونه اي را به خاطر اين خوشش نمي
  :  زماني كه من ، رفيق رحماني را به  آرامش دعوت  كردم ، چنين گفت 

ما فكر .  را مي كند  زشتچند دفعه است كه او اين كار.  اين بار اول نيست !  توخي صاحب ببين "
مي خواستيم موضوع . باالي يكي دو تاي آنها شك كرديم . واني ها اينكار مي كنند ميكرديم كه اخ

بعداً متوجه . دزدي مواد خوراكه را با كالن كارهاي اخواني در ميان  بگذاريم ؛ مگر منصرف شديم 
 داخل شديم كه داكتر در وقت تفريح كه ما همه در داخل مثلث  مي رفتيم ويا براي آوردن آب  در

فكر . پياز و كچالو ما را  بدون اجازه مي گرفت و شير غلت خوده مي زد   انتظار مي كشيديم ، مثلث
   . "! مي كرد  ما چيزي نمي فهميم 

 علي را ديدم ،  وي متوجه شد كه  حينكه داكتر احمد- در جريان رفت و آمد در دهليز - در همان روز 
گنهگاري كه مي خواهد با مظلوم نمايي  احساس ترحم مستقيماً به طرف چشمان اش نگاه مي كنم ، مانند 

، به مجردي كه نمايد طرف مقابل را  برانگيزد كه در قضيه طرف وي را بگيرد و يا حد اقل بي طرفي اختيار 
نامبرده سر صحبت را با من باز نموده با چهره حق . من هم جواب سالم اش را دادم . نزديكم شد ، سالم داد 

  : ر انگيز چنين گفت بجانب و ترحم ب
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پياز و كچالو و تركاري . چه گپ ها زد ر يك دانه كچالو  ديدي توخي صاحب  كه رحماني  به خاط"
من  تمام شده بود ، پيش خود گفتم يك دانه پياز شان را مي گيرم بعداً كه كانتين بازشد  تركاري را 

 ايقدر بي  ،، پياز چيست كه ايياز لعنت بر پدر يك دانه پ. از آنجا خريده پياز را سرجايش مي گذارم 
   " ...آبگي ره انداخت 

ر مي كند و موجب تا اكنون  در خاطرم خطو .  "...بر پدر يك دانه پياز لعنت " بخصوص ،كلمات وي  (
ه بر انگيز سبب اين واقعه ظاهراً خند. به هر رو ، چند جملة تشريفاتي باهم تعارف كرديم . خنده ام مي شود 

وي هم از . جريان را به سرمعلم صاحب گفتم . صحبت را باز نمايد  وي سكوت را شكسته با من سرشد كه
  . "... اِي خدا زده گك حالي گپ اش به پياز دزدي هم كشيده  ": شنيدن آن خنديد و با تعجب گفت 

 داغ مي شد از  قادرخان گاهگاهي  وي را به همين شكل ياد مي كرد ؛ مگر زماني كه بحث روي مسايل سياسي
  .وي  به حيث يك خاين  به سازمان و خاين به جنبش انقالبي كشور نام مي برد 

 او .من نمي توانستم اين عمل مكرر وي را دزدي بخوانم .   عمل داكتر احمد علي برايم سوال بر انگيز بود 
 جفسر پول كافي  برايم ":  دش بنا بر گفته خو[ نمي توانست تا اين حد پائين بيايد كه كلچه پيازي را بدزد  

اگر پول هم نمي داشت ] . " برايش مي گويم كه در زندان پول ضرورت ندارم . مي آورد ؛ اما من آنرا نمي گيرم 
، مدتي نگذشته بود كه اين سوال برايم حل شد كه بعداً به به هر رو . مل مبادرت نمي ورزيد ، شايد به چنين ع

  .آن خواهم پرداخت  
 سمت غربي منزل سوم " 1بالك"به  ) 1360  اسد سال 15به تاريخ  ( را با شش تن ديگر  كه مزماني 

اتاق آخري دست چپ كه دريچه گك هاي آفتاب رخ اشرا مسدود كرده بودند كه  ذره اي روشني به درون اتاق 
منزل دوم آن سمت تقسيم  روز ، هر هفت ما را در اتاق هاي 45و بعد از . راه نيابد ؛ طور جزائي منتقل كردند 

در آن روز ها شماري از چپي ها و ؛ . نخستين باري بود كه در تشناب آنجا داكتر احمد علي را ديدم .  نمودند 
بعضي ها وي را عامل . خواندند برخي وي را مشكوك مي . مي گفتند حتا چپ نما ها در مورد وي چيز هاي 

 " ... "نداشتند ؛ تعدادي هم از اين گپ ها پا فراتر نهاده كلمه اصلي ضربه خوردن  رفقاي سازمان پيكار مي پ
 در حال تجريد آميخته با -   همچنان ساير بالك ها - داكتر احمد علي در آنجا . را در مورد وي بكار مي بردند 

 اي جز ، برخي از عوامل شناخته شده دولت ، تسليمي ها ، باشي ها ، عده.  به سر مي برد  و تحقيرنوع هراس
همكار شناخته شده  اطالعات و شماري از زندانيان بي تفاوت و از لحاظ سياسي  پسيف كه با وي نشست و 

  از وي دوري مي -...  به شمول تمام طيف هاي راست ، دموكرات ها و  -برخاست داشتند ، ساير زندانيان 
 با " 1 بالك" در داخل دهليزك تشنابيكي از روز ها. كمتر چپ انقالبي با وي  سالم و عليك  داشت . كردند 

 ما به مجردي كه چشمش به داكتر آن همدوسيه سازماني. م بر خوردم يك تن از همدوسيه هاي سازماني ا
 "  است ...   معلوم ميشه كه   از چشم هايش ": احمد علي افتاد رويش را به طرف  من  دور داده  چنين گفت 

يعني من ( و كينه گوينده و شنوندة آن . آن كه به آهستگي گفته شد ، شنيد داكتر احمد علي اين جمله را با . 
.  خود داري  نمود لحظهرا به دل گرفت و فغان دل پر كينه اش را سركوب نموده از واكنش آني در آن ) 

ي  به اضافه گپ ها ، كنايه ها و تحقير هاي ساير زندانيان كه در ط  ماه گذشته18سنگيني اين گپ در مدت 
وي عادت داشت در . جوشتر ساخته بود  جوش روان به ظاهر آرام وي را پراين مدت شنيده بود ، درياي درون
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طور معروف خشمش را فرو مي خورد و آنرا مهار . برابر واكنش افراد عكس العمل آني و بيدرنگ  نشان نمي داد 
بعداً . و يا آنرا بي اهميت تلقي نموده است مي كرد ، تا طرف مقابل فكر نمايد كه  حرف و سخن وي  را نشينده 

كه طرف مقابل را باين شگرد اغفال مي نمود ، با زيركي و هوشياري مختص به خودش توطئه و دسيسه اي را  
و طرف را در چنبر شيطاني دسيسه خبيثه اش طوري قرار مي . در كمال خونسردي بر ضد وي تدارك مي ديد 

 مواد خوراكه دو نفر هم اتاقي ، " دزديدن "در اصل از به اصطالح .  ي ميسر نبود داد كه برآمدن از آن به سادگ
اگر رحماني و آن همكاسه اش متوجه نمي شدند كه وي مواد . عمدتاً سه هدف را مطمح  نظر قرار داده بود 

ن درجه يك اش  احمد علي بگونه اي سرقت آن  را به دشم داكتر ، محرزاً"مي دزدد"خوراكه آنها را  در خفاء 
و يا  شخص من ؛ و يا آن كار خنده بر انگيزش را به )  عضو رهبري سازمان پيكار( سرمعلم صاحب قادر خان 

دو هم اتاقي اش ،   نسبت مي داد ، تا  از برخورد هريق هايش ؛ و يا لومپن هاي اخوانيمامور جبار مليشه و رف
  به هدف نا - يا با من ، و يا با دو بخش زندانيان اخواني  با سرمعلم صاحب ، و - كه از آنان دل خوشي نداشت 

 ناشي از كينه هاي بدل گرفته ،و از ديد رواني هم بتواند مرهمي بر زخم هاي چركين روحي . انساني اش برسد 
 مذهبي در طول سالهاي  كودكي وي نژادي ة  ناشي از تحقير ها از اين و آن در زندان و عقده هاي گنديد (اش
در رابطه با دسيسه هاي بسيار زيركانه بعدي وي باز هم . اين بود يكي از توطئه هايش .  بنهد  ) جواني اشو نو

    .خواهم نوشت  
  

             �  
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  توضيحات
  
 به وجود داشت كه ديوار نازك و موقتيدرهمين دهليزك دروازه آهني خروجي به بزرگي دروازه ورودي  ] 2[

ن چسپيده بود ، قسمي كه ما در آن دهليزك نصف دروازه خروجي را ديده مي توانستيم و نصف ديگرش مركز آ
باز مي بزرگ خروجي را اگر ديوارك نازك موقتي نمي بود و دروازه . به آن طرف دهليزك واقع شده بود 

ي توانست بدون كدام  دهليز بزرگ دايروي مي شد  و من و تيم گزمه اش از اين راه داخل قومندا،گذاشتند 
 كوته قفلي دو طرفه  كه وتر دايره  بزرگ 52   نفره و يا اتاق هاي داراي450 اتاق مستطيل شكل 8مانعي از 

 دريچه گك هاي دايره كوچك به طرف  ميدان مدور [زندان را به  محيط دايره كوچك مركزي وصل نموده بود 
چوبه دار آنرا برداشته بودند و در ميدان . روي ، محل اعدام بود اين ميدان  در نقشه اصلي زندان داي. باز مي شد 

 به دهليز  دايره گون  كوچك داخل شده و از آن جا مي توانستند به ]دايره گون آن  كسي را اعدام نمي كردند 
تر و يا بيش(   تن زنداني200 كه در ميان آن - يي بروند و  به دور تمام  قفس ها) ره  نف200 قفس (  پنجره16

 مي منزل چهارم ،) مثالً  (  ورودية دروازد ؛ يعني گزمه  با داخل شدن بهنرد بگ، محبوس بودند )يا كمتر
 را بگردد و زندانيان درون قفس ها را از  همان منزل نفره200پنجره  16 نفره و400 ة بزرگ پنجر8توانست 

 ورودي كه ةو از همان درواز. ز نظر بگذراند  هر قفس آهني  اپشتبيرون قفس  ها ؛ يعني درحال عبور از رهرو 
   ]  .  و به نقطه  اولي برسددو باره از همان دروازه خارج گردد) بدون مانع ( وارد شده بود 

  
  ]Z [ -   231سوره توبه آيه   

     .يُكم ِغْلَظةً واعلَمواْ أَنَّ الّله مع الْمتَِّقينَيا أَيها الَّذِينَ آمُنواْ قَاتُِلواْ الَّذِينَ يُلونَكُم منَ اْلكُفَّارِ ولِيجِدواْ ِف
و . تا در شما درشتي و شدت را بيابند! اي كسانيكه ايمان آورده ايد، كافراني كه نزد شمايند را بكشيد[  

   . ]!بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است 
  

  

  

  ارد                                         ادامه د  


