
خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 :  مسؤوليتي كه به من سپرده شد ، دشوار مي نمود - 3 

  
فيق بهمن در جريان صحبت ،  ر- صورت گرفت 1358 سنبله 25 كه در -دو ، يا سه روز پيش از كودتاي امين 

  : داكتر صديقه محمودي  ، زاهده محمودي و رحيمه توخي  را مخاطب قرار داده چنين گفت 
خبر . » مي خواهد به ديدن رفيق ها بيايد . ) م . هـ  ( »سرسفيد«از اين كه رفيق ها در اينجا جمع اند ، رفيق «  

صحبت هاي رفيق بهمن .  از مدتها  بدينسو آن ها را نديده بود  بود كه»سرسفيد«خوش، به خصوص براي اعضاي فاميل 
رفيق را مانند هميشه تا دم دروازه  همراهي كردم ، و از . كه تمام شد ، از رفيق ها خدا حافظي كرده از اتاق خارج شد 

ه با خوشي ساخته  من را دچار شور و هيجان آميخت- غير مترقبه ةمژد. شنيدن چنين مژده  دچار تشويش و دلهره شدم 
  ....  . بيدرنگ متوجه امري خطير و حياتي شدم.  كه جز لحظه اي چند ، ديري نپائيد -بود 

 رفيق  بهمن ، رفيق همچنان وي ، از تصور حفاظت و پذيرائي از ، در آن زمان مخفي بود كه» سر سفيد « رفيق
 خانة ما ؛ عميقاً دچار در... ) اهده محمودي  و، ز ، رفيق لطيف محمودي  وساير رفقاء داكترصديقه محمودي مسجدي

 نا آرام اطراف و پيرامون خانه اي  كسب آگاهي از اوضاع آرام و يابه درستي مي دانستم كه. دلهره و تشويش شده بودم 
ماري از گير افتادن  ش. كه رفقاء در آن جمع بودند ؛ از جملة كار هائي بود كه رفيق صاحب خانه مي بايد  انجام مي داد 

 ، چه معني خواهد شد ، و چه تعابيري را در اذهان  اعضاي سازمان هاي چپ اي سرشناس چپ انقالبي در يك خانهاعض
به خود چند بار تلقين كردم كه در آن شب پر . ، به خصوص دراذهان مغشوش و منكوب  مردم به تصوير خواهد كشيد 

  .اضطراب اتفاقي به وقوع نخواهد پيوست 
عصر آن روز كه تابة مسين آفتابِ كمرنگ و رو به غروب ، آخرين روشنائي اش را از . م روز موعود فرا رسيد  سر انجا

بر مي چيد ؛ شام مغموم با شتاب هميشگي كوله بار دودي رنگش را بر اين دامنه ها پهن »  خيرخانه« دامنة كوه هاي 
  .كرد و در پي آن تيرگي شب را فرا خواند 

 كه از تماس دست رفيق بهمن برسطح - گوش آشناي هميشگي -روازة كوچة ما با همان صداي د. شب شده بود 
 7اما بدون سر و صدا  فاصلة  ؛ بيدرنگ.  بر مي خاست ،  نويد آمدن  رفقاء را مي داد دروازة  رنگ ناشده و آفتاب خورده

چهرة رفيق بهمن و رفيق .  سرك انداختم متري تعميرخانه با دروازة حويلي را پيمودم و از درز دروازه  نگاهي به
 از باز و بسـته شدنش يئ كه صدا-آن گاه دروازة حويلــي را . و يك رفيق ديگر را به مشكل  تشخيص دادم » سرسفيد«

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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، بعداً رفيق بهمن  و رفيق سومي لطيف محمودي وارد خانه  » سر سفيد « نخـست رفيق .   بازكـردم - بلند نمي شد 
  .  شدند 

بعد از جور به خيري و بغل كشي بر روي دوشك هاي پهن شده .  گاه مهمانان به داخل اتاق بزرگ رفتند آن
باهم ، هم دوره بوديم و از آن سالها ) 1336سالهاي (زنده ياد لطيف محمودي را كه  در ليسة عالي حبيبيه . نشستند 

گپ هائي دربارة حال و احوال فاميل و اعضاي دور و . ديم م ؛ حاال بار ديگر با هم  از نزديك مي دييهمديگر را مي شناخت
بعد از صرف غذا  .  صرف نموديم - با گرم جوشي -غذاي شب را همه باهم . نزديك به فاميل ، ميان رفقاء زده شد 

كه تازه در بارة برخي مسايل  مي خواست بحث »  سرسفيد« رفيق . صحبت  به تدريج به مسايل سياسي كشانده شد 
، از وي خواستم ) آوازش در هنگام صحبت آنقدر بلند بود كه از روي حويلي به سهولت شنيده مي شد (ئي را باز نمايد ها

رفقاء همه يكي بعد از ديگر وارد . براي جر و بحث سياسي به اتاق ديگر برويم كه از دو طرف به حويلي منتهي شده بود 
؛ نه » سرسفيد«من هم داخل آن اتاق شده در پهلوي . ي ديگر بود ،  شدند اتاق پهلوي اتاق نشيمن كه بزرگتر از اتاق ها

منكه از روي احترام . » چرا باالي كوچ نمي نشيني رفيق توخي؟«: رفيق گفت . باالي كوچ ؛ بلكه بر روي دوشك نشستم 
) به مفهوم كمونيست(البي همان احترامي كه روشنفكران داراي عادات خرده بورژوائي و حتا شماري از مبارزانِ چپ انق[

پائينتر از ]  را از خود نه زدوده  بودند و نسبت  به رهبرانشان به جا مي آوردندبورژوائيكه همچو عادات و خصايل خرده 
ما روي هر » سرسفيد« . »داكتر صاحب از روي احترام به روي زمين نشستم«: م در جوابش چنين گفت؛  وي نشسته بودم

، كه نقد نكرد؛ همانطوري كه   آوردن احترام به شيوة  فئودالي را بايد نقد مي كرديچنين شيوة به جاانگيزه اي كه بود 
 رد آن مانند ساير رفقاء پافشاري مي كردم، پيگيرانه به نقد نكشيدم  كه در- رابطه با تئوري سه جهان من هم نظرم را در

 كه چنين گذشت ؛ با تأسف  رسمي خود را اعالم نمايدنخواستم كه در قبال آن موضع گيري» سرسفيد«و مجدانه از 
 را در رابطه با شخص ج بود؛ كه يكي از مثالهاي تلخ آنهاي متقابل غير اصولي و نيمه پيري و مرشدي در سازمان ها راي

  .خود بيان نمودم 
ما بسيار بلند " فيد  سرس"آواز رفيق  «:  بحث روي مسايل مورد نظر آغاز شود ، من پيشنهاد كردم كهقبل از اين 

  نمي گردد ، در غير آن صداي رفيق ما تا دروازة ء، اگر آهسته صحبت نمايد  كدام  خطري متوجه مصونيت رفقا است
رفيق ها خنديده گفتند كه مــا از دست بلندي آوازش هميشه . » متر فاصله دارد  شنيده مي شود7كوچه كه با اتاق ما 
بعد  از بيان چند جمله  . » مي كوشم آهسته صحبت نمايم«: خنديده گفت » سر سفيد«خود رفيق .  دچار مشكل هستيم

پيشنهاد كردم هر زماني . باز هم صدايش بلند و بلندتر شد. معلوم شد كه  فراموشش مي شود كه آهسته صحبت نمايد 
فيق را متوجه مي سازم ، تا ضربه اي زده  ر)  كه دم دستم بود(الس خالي آب يكه آواز  رفيق بلندتر شود من  به گ

  . متن صبحت ها پيرامون مسايل روز  بود .  اتفاقاً  اين شيوه مؤثر واقع گرديد و رفيق كنترول شد . آهسته حرف بزند 
 ثور كسي را به نام خالقداد يكي دو بار در 7قبل از كودتاي « :  ، رفيق لطيف گفت » سرسفيد«بعد از پايان صحبت هاي 

 وزارت معارف كار مي خالقداد اكنون در. وي به جريان شعله عالقه نشان مي دهد : رفيق ها مي گفتند . م  ديده بوديجائ
فكر مي ... . رفيق توخي اگر بتواند بد نيست با وي تماس برقرار  نموده ببيند  تمايل به كار سياسي   دارد  يانه . كند 
   . »بهتر  خواهد شدكنم 

  اطمينان ص ، در آيندة قريبـم با اين شخــمن از تماس. ص تأكيد نمودند ـ با اين شخ تماس منة رفيق ها در رابط
  ]1. [دادم 

رفيق بهمن با اشاره به .  پاري از شب پراضطراب گذشته بود ، رفيق ها آمادگي شان را براي استراحت نشان دادند 
هر دو به اتاق عقبي تعمير داخل شديم .  بيرون شد بعد از لحظه اي خودش نيز از اتاق. من فهماند كه از اتاق خارج شوم 

فردا شام مي آيم و سرسفيد . من شب را نبايد در اينجا باشم « : رفيق با صداي آهسته كه تنها من شنيده بتوانم گفت . 
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ه ، آن را به بعداً دستش را به طرف جيبش برده تفنگچه اش را بيرون آورد. » را با خود مي برم ) زنده ياد لطيف(و انجنير 
اگر خلقي ها به خانه حمله ورشدند با همين تفگنچه كوشش كن تا برايتان راه فرار را باز « : من سپرد و اضافه كرد 

پيش از آن كه .   داخل تفنگچه سه تا مي شد ، به دستم داد »شاجور«پر از مرمي  را كه با » شاجور« بعداً دو . » نمائيد
د آن را با خو. خودت بدون اسلحه مي ماني من تفنگچة خود را از جايش بيرون مي آورم  « :تفنگچه اش را بگيرم، گفتم 

همين را . بيرون آوردنش در اين وقت شب سر وصدا ايجاد مي كند .  نه ضرور نيست «: در جوابم چنين گفت . » ببر 
ت شخصي را در بين سنگ كاري  بهمن گفته بودم كه تفنگچه اهداء شدة يك  دوسمدت ها پيش به رفيق[ » ! بگير 

 به يتفنگچه و شاجور هاي پرمرمي را از زنده ياد بهمن گرفته درجيب هاي كرتي خود جا] . ديوارحويلي پنهان كرده ام  
 كه احتمال قريب الوقوع آن  مي رفت ؛ چنان خونسردي يرفيق بهمن در مواقع خطر و رخداد هاي ناميمون.  كردم يجا

« : بهمن اضافه نمود  . ود نشان مي داد كه ماية حيرت و آرامش رفقاي هم راه و همگامش مي شد تعجب برانگيزي  از خ
از مسلح بودنت » سرسفيد«در همان اتاقي كه صحبت داشتيم ، داكتر و خودت بخوابيد ؛ احتياط كن كه رفيق ها و 

از شنيدن گپ .  » تأكيد مي كنم  ! د چيزي نفهمند ، خاطر جمع باش ، خونسردي ات را از دست نده رفيق ، هوشت باش
رفيق بهمن كه من هم مانند ساير رفيق ها به دانش و شخصيت كمونيستي اين مبارز سترگ و نستوه جنبش كمونستي 

از .  خودم را راحت و نيرو مندتر احساس نمودم .كشور اعتماد و باور داشتم ، موجه هاي هيجان و اضطرابم فرو نشست 
يكي از منابع نيرو بخش براي مبارزان شرقي ، باور آنان به شخصيت هائي است كه از بسا جهات برتري ديد من ، اساساً 

   . ...ها و ويژگيهاي مهمي نسبت به سايرين دارند
روشني گروپ حويلي ، داخل اتاق را روشن كرده بود ، چناني كه اشياي داخل اتاق .  چراغ خانه را خاموش كردم 

در .  روي آن كشيده بودم من با دستم  قبضة  اسلحه را محكم گرفته لحاف را به. اده مي شد هم به آساني تشخيص د
مسؤوليتي را .  شده بودم  رهبر سازمان جان رفيق ها به خصوصآخر مسؤول حفظ.  باش قرار داشتم حالت آمادهواقع در

يت خطيري اجازه نمي داد كه براي چند چنين مسؤول. كه رفيق بهمن به من محول كرده بود ، فوق العاده دشوار بود 
از خواب بيدار مي شد ، مي ديد  كه به روي بستر دراز » سرسفيد«هرباري كه رفيق . برهم نهم دقيقه اگر هم شده مژه 

  .كشيده ؛ اما بيدارم 
به   آن شب تو گوئي خداي تيرگي و اضطراب بربال سياه شب وزنة سنگيني را آونگ كرده بود كه پرافشاني اش 

گاهي كه خواب بر من غلبه مي كرد و چشمانم به آهستگي بسته مي شد ، به يكبارگي چشم باز مي كردم  . كندي بگرايد 
سر انجام با دلهره و نگراني بي  .م بشنوم  ـورچه ها را هـداي پاي مـتو گوئي خيال داشتم ص. وش مي شدم ـو سرا پا گ

را رسيد ، سپيده كه دميد و روز روشن ف.   را تا  سپيده دم همراهي كردم  سابقه اي آن شب سياه ، پر اضطراب و دير پا
  . به دور دسترخوان جمع شدند ) صبحانه  ( رفيق ها همه براي صرف چاي صبح

بلي ، من خوب « : ما گفت » سرسفيد«. »  شما خوب خوابيديد ؟ «: پرسيدند »  سرسفيد« رفيق هاي  دختر از 
 بعداً رويش را به .» كه بيدار مي شدم ، مي ديدم كه رفيق توخي بيدار است و چرت مي زند خوابيدم ؛ مگر هر وقتي 
آدم سرش را مي ماند و به خواب . رفيق  تو هيچ نخوابيدي ، اين قدر تشويش خوب نيست «  : طرفم دور داده اضافه نمود

 آدم بايد بدون تشويش  جه ، گپي ندارد ،گرفتاري است و تحقيق است و شكن، ديگر  مي رود ، اگر آمدند خو مي آيند
  .  » بخوابد 

در آن . ) م . . هـ. د (   سه دهه از آن شب فراموش ناشدني سپري شده ؛ مگر برخي اوقات جمالت توبيخ آميز رفيق 
من را به خاطر »  سرسفيد«كه چگونه رفيق  ، شب ؛ طوري درگوشم طنين مي اندازد كه موجب ناراحتي ام مي گردد

در آن ] كه ناشي از حس مسؤوليت و اعتقادم به امر حفاظت اعضاي سازمان به خصوص شخص خودش بود [دار بودنم بي
شب ، كه وظيفة خطير و پر مسؤوليت حفظ جان وي به من سپرده شده بود ؛ به جاي اين كه از من تمجيد و تقدير 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

4 

 در چنين موقعيت -خودش را » خونسردي« و  » شهامت« نمايد ؛ به نوعي درجمع رفيق ها زيركانه نقدم كرد ، تا 
كه در صحبتش مفهوم جبن و ترسم را افاده مي كرد (  ذهن نشين رفيق ها نمايد و تشويش و اضطراب من را - يخطير

  . برجسته سازد ) 
رزاتي و با رفيق هائي كه با زنده ياد سيد بشير بهمن از گذشته هاي دور پيوند مبا. ) م . هـ . د(  رفيق برخورد 

با رفيق ها از چشم رفيق بهمن دور » سرسفيد « شيوة  برخورد نادرست و ضد انقالبي . بدين نهج بود انقالبي داشتند ؛ 
در دفعة بعد كه رفيق بهمن و رفيق مسجدي به خانة ما آمده بودند ، جريان بيدار بودنم را درآن شب و حرف . نمي ماند 

آن شب مورد ستايش آن دو ؤوليت و بيدارماندنم در احساس مسرا به هر دو رفيق گزارش دادم كه» سرسفيد«هاي رفيق 
كه در زير وحشيانه ترين شكنجه هاي ميتوديك تحت نظر نظاميان روسي  [رزمندة بلند همت و تسليم ناپذير 

رفيق بهمن كه طي سال هاي متمادي مبارزه از تمام  عادات و كردارم  . قــرار گرفت ]  قرارگرفتند و حماسه آفريدند
غرور » سرسفيد« قي داشت و روانم را به درستي مي شناخت ؛ متوجه ريشة صحبتم شده فهميد كه برداشت منط

  : به همين سبب با صداي گرم و پرمهرش خطاب  به من چنين گفت  ... . مبارزاتي ام را جريحه دار ساخته 
 را به عهده مي گيرد ؛ بايد يك رفيق  زماني كه با عشق و عالقه و فداكاري ، مسؤوليت حفاظت ازجان رفيق بزرگتر«

ناراحت نباش رفيق اگر اين درك را از خودت . كسي كه احساس مسؤوليت كند ، نمي تواند كه بخوابد . همينطور باشد 
  » نمي داشتيم  داكتر را اينجا نمي آورديم 

  :  در حالي كه رفيق هاي ديگر هم حضور داشتند ؛ بعد از مكث كوتاهي اضافه نمود 
آنقدر  زماني كه با هم به ديدواديد ها مي رفتيم لنگي به سر بسته مي كرد و در اثناي راه رفتن ]م .  هـ  [داكتر« 

 با وي هر جا مي رفتيم  شف لنگي اش را طوري . كه ما از دستش به تنگ آمده بوديم دچار تشويش و اضطراب مي شد
 و اينكار را به خاطري مي كرد  تا كسي وي را ، شد به روي خود دور مي داد كه غير از چشمانش  هيچ چيزي ديده نمي

 زيرا با اين كارت توجه ديگران را جلب مي نمائي   و ؛نشناسد  باالخره برايش گفتيم  اين عادت خطرناكت را ترك كن 
   .»باعث دستگيري ما مي گردي

. پسرم  قدري بيشتر  شده بود به منزل ما ، ناراحتي من و رحيمه به خاطر مريضي » سرسفيد « قبل از آمدن رفيق 
را به خاطر » استروپ دومايسين«داكتر متخصص ادوية . در وجود يگانه پسرما بود » توبركلوز«سبب آن تشخيص مرض 

 مفيد -به خانة ما » سر سفيد« آمدن رفيق - آغاز فعاليت توبركلوز در وجود الغر پسرما  تجويز كرده بود ؛ از جهتي هم 
. قدر در ذهن ما تراكم كرده بود كه تشخيص اين مريضي در وجود پسرما به كلي فراموش شده بود مسايل آن.  واقع شد

باور كرده بوديم كه تشخيص داكتر متخصص توبركلوز در مورد وي كامالَ درست است و ضرورت طرح آن را با نزديك 
بر روي دوشك نشته بود كه در زير آن در برابر چپركت » سرسفيد «  رفيقاتفاقاً. ترين اعضاي فاميل هم نمي ديديم 

« : با تعجب پرسيد .  چشمش به پطنوس ادويه افتاد . ) م . هـ ( رفيق داكتر. چند بوتل دوا بر روي  پطنوس قرار داشت 
رحيمه متوجه بوتل هاي سربستة دوا شد ؛ آن گاه جريان تشخيص داكتر . » اينقدر دوا  را چه مي كني ؟ ! رحيمه جان 

جان كاكا اينجا « : با تعجب رويش را به طرف پسرم دور داده  گفت » سرسفيد«.  پسر ما را  برايش  توضيح داد در مورد 
پسرم به .  »مرا مي شناسي  ؟ « :  با نوازش و مهرباني از وي پرسيد   ،زماني كه پسرم آمده در پهلويش نشست. » بيا 

وي به آهستگي  جواب . » چه قسم رفيق  ؟ «  :  اضافه نمود  » سرسفيد«.  »شما رفيق پدرم هستيد « : جوابش گفت 
آن گاه رحيمه را مخاطب قرار . خنديده بعداً وي را معاينه كرد » سرسفيد«. » شما كالن شعله ئي ها هستيد «  : داد 

ست ؛ اگر تشخيص نادرست ا. من فكر نمي كنم كه پسرت توبركلوز داشته باشد  «: داده با اطمينان خاطر چنين گفت 
رحيمه برخاسته از اتاق ديگر عكس ها را گرفته  آورد و .  »عكس شش هايش را در خانه داشته باشي آنرا بيار كه ببينم 

من موافق نيستم  تشخيص درست نيست ؛ زرق « : وي بعد از ديدن دقيق عكس ها  گفت  . داد » سرسفيد«به دست 
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 در اين سن و سال به پسرت صدمه مي زند ، تمام دوا ها را به كدام  اين همه ادوية توبركلوز بدون وجود مرض آن هم
مشكلش اين است كه . كامالً خاطر جمع باشيد . مسؤوليتش متوجه من ! مريضي بده كه توان خريدش را نداشته باشد 

  . » تشويش نداشته باشيد . اندكي كم خون است . شايد تنبلي غذا خوردن هم داشته باشد . زياد مي تپد 
 مري را در شفاخانه توبركلوز كابلما كه ع»  سر سفيد« به تدريج فهميديم كه تشخيص .  مدتي از آن روز گذشت 

  ... .با مريضان توبركلوز سرو كار داشته ؛ درست بوده 
باز هم بال سياه پرندة شام دلگير بر روي نقش روشنائي سرخگون غروب زيبا ، . آن روز هم درحال سپري شدن بود 

مردم كه تنفس درفضاي مسموم شدة سياسي برايشان دشوار شده بود و از ساية خودشان هم  . اية زشتش را گسترانيد س
چه رسد به ساية  شوم  بالهاي سياه شام كه به پرندگان خون آشام و شبگرد ميدان جوالن بيشتر مي داد (مي هراسيدند 

ودتر فاصلة محل كار تا خانه هايشان را با هر وسيله اي كه در مي خواستند هر چه ز) و آن ها را بي باكتر مي ساخت 
دسترشان قرار مي گرفت ؛  بپيمايند ، تا هرچه زودتر به انتظار درد انگيز پدران و مادران پير و كودكان و همسران 

  . مشوش شان پايان بخشند 
به  . رفيق بهمن  بود . ل هميشگي باز نمودم دروازه را به روا. دروازة خانة ما با همان دو ضربة آشنا به صدا در آمد 

بستن لنگوته اش  بعد از» سر سفيد«   رفيق » آمادة رفتن هستيد يا نه ؟ «: بعد از جور بخيري  گفت . داخل خانه آمد 
آن ها بعد از بغل كشي و خدا حافظي با رفيق ها و . ايستاده شد ؛ همچنان رفيق لطيف محمودي از جايش بلند شد 

  .بود ، با رفيق بهمن يكجا خانه را ترك  كردند ه خوشي از پذيرائي گرم و رفيقانه اي كه از آنان به عمل آمداظهار
كودتاي اول از داوود خان ؛ [ را كه ناشي از كودتاي سومي  بود » دموكراتيك خلق « رفيق ها كه  بحران درون باند  

يقاً زير نظر داشتند ؛ در چنين اوضاع و حاالت درهم و برهم دق]  سومي از امين » دموكراتيك خلق« دومي از باند  
  .شرايط انتقال دو رفيق مخفي شده را مساعد ديده آن ها  را از خانة ما انتقال دادند 

دوكتورصديقه ( رفيق بهمن يك شب به خانة ما آمده  هر دو رفيق مخفي شده ) 1358 سنبله 28 يا 27(به تاريخ  
بعد از رفتن دو رفيق  شور و هيجان ، گپ و گفت در خانة ما كمتر شده بود  . را با خود برد  ) محمودي و زاهده محمودي

.  
بعد از صحبت پيرامون . مدتي بعد از انتقال دو رفيق مخفي از خانة ما ، رفيق بهمن بدون  قرار قبلي به خانة ما آمد 

  : مسايل مورد نظر با لحن آرامش دهنده  اظهار داشت 
، خلقي ها ) »سر سفيد«(يق كه منطقة تان آرام است ، خانه تحت نظر نبود ، ورنه در شب آمدن داكتر ببين رف« 

  .» جلسة بعدي  رفقاء را در همينجا داير مي كنيم . حتماً به خانه حمله مي كردند ؛ مگر ديدي كدام گپي نشد 
  .ده از خانه خارج شد  بعداً  روز و زمان جلسة بعدي را تعيين كرد و با من خدا حافظي  نمو

 ضربة آشنا از دروازة حويلي بلند شد ، فهميدم رفيق  بهمن هست ،  با ي صدا- به روال گذشته -درروز موعود 
رفيق بهمن و رفيق  لطيف محمودي يكي بعد ديگر . شتاب؛ اما بدون شرفه قدم برداشته دروازة حويلي را باز نمودم 

  .داخل حويلي شدند 
اين بار رفيق سرور يك تن از اعضاي . بازهم صداي دروازه بلند شد . ل اتاق كوچك رهنمائي كردم آن ها را به داخ

اينبار يك رفيق ديگر داخل . دروازه را باز نمودم . بار سوم هم دروازه تك تك شد . بود ) برادر رفيق بهمن(كميتة مركزي 
  .  حويلي شد 

نخست كتاب كپيتال ماركس را كه با خود آورده بود باز نموده . مود بعد از جور بخيري ؛ رفيق بهمن جلسه را داير ن
 از اين اثر كدام اعتراض نداشته باشند ، چرا كه فكر مي ي جر و بحث بر بخشهائةبه نظرم رفقاء در زمين « :اظهار داشت

بعداً روي همان بخش . يد  از اين اثر را برگزيرفيق بخشهائ. » كنم  همه اقتصاد سياسي را مدت ها پيش مرور كرده اند 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

6 

بعد از وي ، هر يك برداشت خود را از توضيح رفيق بهمن بيان . با فصاحت و زبان ساده به تفسير و توضيح  آن پرداخت 
داير شدن حلقات را اگر سه روز بعد تر به تعويق انداخته بوديم ، در عوض مدت كار سياسي درحلقه را بيشتر . كرديم 

. تداومش را حفظ كرد ) بدين منوال ( مدت ها جلسات  ما . بود يك جلسه را تالفي كرده باشيم ساخته بوديم ، تا كم
  .گاهي بيشتر از پنج نفر و زماني هم تا سه نفر تقليل مي يافت . بعد ها تركيب حلقه تغيير يافت 

  
             ادامه دارد                                                                                                       

  توضيحات
  
 يوي با رفيق هاي شعله ئ. دهليز هاي وزارت معارف مي ديدم هرازگاهي در   را ي غازة شمال خالقداد از اهالي-] 1[

 مگر از  اش صحبت  مي نمود ؛ي با رفيق كاوياني باالي موضوعات شخصگاهي اوقات. رد صميمانه اي داشت ظاهراً  برخو
در يك . با وي تماس هايم را به تدريج بيشتر و گرمتر ساختم .  شاهپور قريشي اجتناب مي كرد زنده ياد با  بيشترنزديكي

با  دو دلي ) ظاهراً(نامبرده . زمان مناسب موضوع نشستن و باالي موضوعات سياسي صحبت كردن را با وي مطرح نمودم 
ت و از اين قبيل بهانه هائي كه مي خواست خودش را  از كار زار سياسي و ارتباط طوري نشان مي داد كه اوضاع وخيم اس

محل اقامتش . به هر رو ، بعد از مدتي اظهار آمادگي براي كار منظم سياسي نشان داد . با  كدام سمت ديگر وانمود نمايد 
ديدم )  در خانه اش( چند باري كه وي را . دقيقه مي شد به خانه اش رسيد 20با طي فاصله اي بعد از . در خيرخانه بود 

عالقه مندي به بحث . احساس نمودم آرزوي دانستن يك سلسله مسايل مربوط به سازمان را در شكل طرح سؤال دارد . 
زنده ياد گفت كار سياسي . سر انجام از رفيق كاوياني در باره اش سؤال كردم .  باالي متن آثار مترقي را نشان نمي داد 

فكر كردم شايد از جملة  .  من فقط در سطح يك آشنا وي را مي شناسم .  را اگر الزم مي ديدم من انجام مي دادم با وي
  در وياز آنجائي كه  زنده ياد شاهپور مخفي شده بود ، نمي توانستم با . اعضاي محفل زنده ياد شاهپور قريشي باشد 

از دوستان قابل اعتماد در وزارت معارف به سازائي بودنش پا برخي .  معلومات بگيرم اين شخصتماس شده در بارة 
كادر برجستة سازمان اخگر كه بعداً در زندان سمت سياسي اش را  (به ناچار با استاد دوست . فشاري مي كردند 

 احتمال مي رود از جملة: اين رفيق گفت . كه كارمند  وزارت معارف بود ، در تماس شده از وي پرسيدم ) شناختم
نظرات دوستان و رفيق هائي را كه در وزارت معارف كار مي كردند ، و نظر خودم را در يك بازديد ،  . سازائي ها باشد 

رفيق مسجدي بعد از . مبني به ترك كردن وي كه خطراتي را به دنبال داشت ؛ با رفيق مسجدي در ميان گذاشتم 
پيش از كودتاي ثور . ديگر باوي تماس نگير .  درست است «:  شنيدن  نظرات دوستان و تصميم من با تبسم اظهار داشت

 رفيق كاوياني ؛ مگر جويا شود  با ويبه رفيق كاوياني گفته شده بود كه با وي تماس گرفته نظرش را در مورد كار سياسي
   . »ببينم باز چرا رفيق ها به فكر اين شخص افتادند. اين موضوع را دنبال نكرد 

در آخرين ديدن با خالقداد از وخامت اوضاع و گير و گرفت خاد صحبت نموده تماس با وي را تا بعد ازآن تاريخ  
  .اطالع بعدي متوقف ساختم 

:  بعد از رهائي از زندان رفيق كاوياني در رابطه با اين شخص كه از وي جوياي حال و احوالش شده بودم گفت 
بود ؛ از همين سبب  به داخل ارگ داكتر نجيب در نقش عسكر خالقداد آدم مشكوكي بود  پسرش واسع عضو خاد شده «

كار . ع هم عضو خاد بود يبرادرش سم.  انجام مي داد  در بخش نگهداري از آثار باستاني ارزشمند درون ارگوظايفي را
كار سياسي از اين كه  رفيق ها از خودش نيز خواسته بودند كه با وي . » خوبي كردي كه وي را به سازمان راه ندادي 

   . ]نمايد چيزي نگفت
 


