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   )2012 /  مي/  8    (             " ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "  تاريخ ارسال  به پورتال 
  

  

  : »پنجره چپ « ـي در  تأملي بر چـپ انقالب-7 
  

 به كُندي از روي ترازنامه ي عمر پر بار و آگنده از هول و اضطراب 61 چرخ روز هاي پرحرارت ماه اسد سال
وي  هاي مخرب ؛ مثل بخار آب خدايان زندان ، بخشي از  نير. زندانيان صحت و  مريض پنجره چپ مي گذشت 

مصرف شده براي شست و شوي بدن ؛ بخار آب وضوء  چند بار در روز ؛ دود سگرت و تعفن تشنابك هاي  
داخل قفس ؛ گرد و خاك  برخاسته از قات كردن توشك هاي كهنه و آغشته به خون و پهن كردن جاي نماز ها 

ه اسد را به هم گره زده بودند ، تا تنفس را بر زندانيان  و گرماي طاقت شكن ماپنجگانه به خاطر نمازگزاردن
 مزمن داشتند ؛ "اسما برنشييل"دشوار نمايند ؛ چناني كه شماري از زندانيان بخصوص آناني كه تكليف شش و 

  .مرگ را بر چنين حالتِ برزخ گونه ترجيح مي دادند 
ه گك هاي كوچك  ومتصل به ديوار سلولي كه قفس مستحكم آهني در ميان آن ساخته شده بود  و دريچ

،  به درون "كوه چكري" هواي گوارا و شفاف دامنه -  اندكي بيشتر- هميشگي از عبورچشميآن ، با تنگ 
و اجازه نمي دادند كه زندانيان ، .   زنداني درآن حضور داشتند ؛ جلوگيري مي كردند 80سلولي كه اضافه از 

وابسته به امپرياليزم روس به دستور نخستين خداي سرنگون ( اي بيشتر از آن  مقداري كه منهدسان حرفه 
براي اسيران تعيين كرده بود ؛ آن هواي سيال گوارا و شفاف  ) -داوود خان  سردار-شدة  زندان مخوف پلچرخي

شماري از زنداني ها كه به هواي تازه نياز بيشتر احساس مي كردند ، جسم . سرزمين خودشانرا  تنفس نمايند 
كردند از   از ميله هاي آهني آن محكم گرفته  فكر مي ،نجه ديده و  تكه تكه شدة  خود را به پنجره رساندهشك

و سخت گير ، مي توانند هواي بيشتري را به درون شش هاي سوزان خود برسانند طريق دريچه گك هاي تنگ 
كه به  - اين نياز طبيعي زندانيان كه پنجره گك ها از قفس ، مانع مي شد؛ اما  دوري يك متر و چند سانتي 

بلي ، دريچه گك هاي بي رحم ، اين نياز حياتي انسان . بر آورده شود   - آرزوي دست نيافتني تبديل شده بود
وبيشرمانه مانع عبور . هايي درتنگناي قفس گير كرده را ناديده گرفته به كارپليد شان كماكان ادامه مي دادند 

  . ي شدند هواي بيشتر به سلول ها م
  نفر200بيشتر از   كه قفس هاي آهني داخل آن نصب نشده بود ، شمار زندانيان تا"2بالك"در اتاق هاي 

هم مي رسيد ، تعدادي از آنان كه تحمل هواي بسيار گرم ، نمناك ، متعفن و خفقان آور را نداشتند خود را به 
سربازان سر فروخته كه . تازه را تنفس نمايند مي رساندند ، تا هواي بيشتر و چشم آن دريچه گك هاي تنگ 

برخي از زندانيان . ي درون  اتاق مي گرديدند انع نزديكي  آنها به دريچه گك هامتوجه مي شدند ، با خشونت م
يك سر آنرا .  زرگران شكل مي دادند "پفك"پارچه هاي كاغذ يا پاكت مواد خريده شده از كانتين را به گونة  

ر باريك آنرا به پنجره مي رساندند ، بدينگونه از چنگال خفقان و دلتنگي ناشي از كمي هوا  به دهن خود و س
و اخواني هايي كه معتاد به كشيدن چرس بودند ، به همين نهج دود چرس را از . لحظه اي رها مي شدند 

  .  كاغذي  به بيرون از اتاق مي فرستادند  "پفك"مجراي 

  بخش  چهارم
   )2 (قسمت 



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                                    جلـد اول                                         

 

 
 

   

 

 

3 

داراي )   قسمتي از آن مي باشد " زون"و " 6بالك"و " 5  بالك" و" 3الك ب"كه ( بالك دايره وي زندان

 و هر منزل داراي منزل 4 آن كه از وتر دايره به طرف مركز آن  ختم مي شود ، داراي ضلعهر بوده ، و  ضلع8
داخل خود  در س  آن كه قفهر اتاقباشد ، در يك اتاق بزرگتر از اتاق هايي كه به  دور اضالع  ساخته شده ، مي 

 هر ضلع.  ديگر كه هر كدام به مركز ختم مي شود  ضلع4.  زنداني كرده بودند نفر را   500 -  450دارد ، تا 

 كوته 26 كوته قفلي به جانب يك مثلث و روي ديگر 26 روي -   كوته قفلي52 داراي هر منزل و  منزل4داراي 

را بسان    زنداني400 و راهروي آن مجموعاً ي كوته قفل52ر هدر .   مي باشد-قفلي به طرف ديگر مثلث 
 تازه وارد از ديدن آن وضع دچار كه هر فرد  الي همديگر شان پرتاب كرده بودندخرچنگ هاي دريايي با

 ميهن فروشان مادر  ضد انساني ترين شكنجه اي بود كه يكي از ،اين. سراسيمگي و هراس بي پاياني مي گرديد 

  قفس64بدور اضالع اي كه از مركز دايره شروع شده جمعاً  . نيان انجام مي دادند فروش و هرزه ، در حق زندا

پنجره ؛ .  تن را زنداني كرده بودند 200 بيشتر از هر قفسچون اژدهاي چنبر زده قرار گرفته كه در ) پنجره ( 
  .يا قفسي كه ما درآن زنداني بوديم ، بخشي از همين چنبر مي باشد 

 چپ كه روزانه يك ساعت تعيين تا حد ممكن مي كوشيدند از تفريح  زندانيان پنجرهمسؤولين زندان ، 
آنان از . زندانيان اين اتاق به قلت آب آشاميدني دچار بودند . شده بود ، به بهانه هاي مختلفي جلوگيري نمايند 

يپ باريك آب را كه   پ رفته ، كه دو و يا سه تشنابك  در آنجا فعال شده  بود،طرف شب در گوشه اي از قفس 
يپ رابري را سربازان از طرف شب به نلِ بيرون از تعمير حلقوي زندان وصل مي كردند ، به نوبت  گرفته ، سر پ

كه از آن آب به آهستگي جاري بود ، به داخل آفتابه و يا سطل هاي خود مي گذاشتند و با هيجان تخريش 
بسياري . ار پر شدن  ظروف دست داشته يي شان مي نشستند كننده و دلواپسي ناشي از قطع آب ، به انتظ

اوقات  به تمام زندانياني در حال انتظار آب نمي رسيد ؛ زيرا  فشار آب نل روي زمين آنقدر زياد نبود كه آب را 
عينه اغلباً سربازان  در وقت و زمان م.  متر ارتفاع  داشت ؛ برساند 15تا منزل چهارم  كه تقريباً از سطح زمين 

خود شانرا به ميله هاي ،زندانيان كه از نيامدن آب دچار واهمه مي شدند . يپ را به نل آب وصل نمي كردند پ 
كه يك متر و بيست سانتي با دريچه گگ هاي روي ديوار فاصله داشت ، چسپانده  با ، آهني  سمت  غربي اتاق 

 "انيم بي آب  نه م] فردا شب [  صل كن كه تا صبا  شوپيپ آب را به نل  و!   او سرباز ": آواز بلند مي گفتند 
ش به رحم  ا كدام سرباز از آن قسمت عبور كند و آواز َتَضرُع آميز شان را بشنود و دلآنان آرزو مي كردند ، اگر

ظف  پنجره چپ مي خواستند  كه پائين رفته اين وچند زنداني  از سرباز م. يپ را به نل آب وصل كند بيايد و پ
؛ مگركدام عالقه اي به وصل ]  )دال بر انجام كار(خوب  [خو گفته  هراًظاسرباز . شكل مهم را بر طرف نمايد م

اين مشكل را عمداًً بوجود آورده بودند ، تا زندانيان از ناحيه آب آشاميدني  . يپ آب  نشان نمي داد شدن پ
  .  ببرند  لذت" اشرار خطرناك"زجر بكشند  و آنان از زجر ... وضوء و 

 با -  كه دشمن مردم بر آنان تحميل كرده بود – زندانيان بخصوص طيف چپ انقالبي در چنين شرايطي
جر وبحث هايي را باز مي كردند و نظرات موافق و مخالف شانرا در زمينه موضوع . همديگر گپ و گفتي داشتند 

 رفقا ، هرگز  ايدئولوژيك- بحث  سياسي جر و  . مطروحه به رفيق پرسشگر و يا مخاطبِ باحوصله مي رساندند
رفيق ها ، گاهي با هم در توافق بودند . هيچ رفيق از تداوم آن ابراز خستگي و دلزدگي نمي كرد . تمام نمي شد 

ظف شدگان خاد در قالب چپ انقالبي ، بطو ر حتمي در اين جر و بحث ها اشتراك مي وم. ، زماني هم در تقابل 
به اميد گپي تازه و . ا مي ستودند و زماني هم  طرف مقابل را ستايش مي كردند كردند ، گاهي يكطرف ر
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شگرد هاي مختلف با اطالعات  تماس   باقوي خود نموده ، بعداًمعلومات بدرد بخوري بودند ، تا آنرا ثبت حافظه 
اشرا  "ود در ميان خ"ة  مبارز"و از . را  انتقال دهند  ارزشمند گرفته آن گپ مهم و آن معلومات  مفيده و

  .   احساس  شادماني و غرور جاسوسانه نمايند "مائويست "و   " ضد انقالب " ، "خطرناك
  

  : »پنجره چپ « ضد لنينيزم ؛ در " دانشمندان"  درنگي  گذرا بر نظرات يكي از -8 
  

به شمول   (متوجه شدم چند زنداني از طيف چپتقالم به پنجره چپ نگذشته بود كه يك هفته بيشتر از ان
 وارسته صاحبدر مركز  صحبت ها  . ؛ صحبت هايي باهم دارند ... ، روي  شعر و ادب و  قصه و ) استاد دوست 

جر و بحثي هايي را با تعدادي از چپي ) "طال در مس" (رضا براهنيوي در مورد متن كتاب  .  قرارداشت ]*[
 كه در زندان پلچرخي كساني در ميان جوانان  چپ وارسته صاحب به درستي اطالع داشت. ها  باز نموده بود 

را پخش  نموده    ) "قصه  نويسي " ،  "طال در مس "مثل (   و كتابهاي  براهني واصف باختريانقالبي  اشعار 
دانش تاريخي وي بكشاند ؛ اند ؛ مي كوشيد بحث و فحص را پيرامون احاطه و فهم ادبي واصف باختري و 

 و ساير مسايل "طال درمس"قل قول از واصف باختري در جرو بحث حول متن  با نهمچنان مي خواست
از . را مبهوت و مجذوب سازد   سياسي ، صحبت هايش را پشتوانة استوار داده مخاطبين اش-مطروحه  ادبي 

 نقد و نظر  ،آنجايي كه صحبت ها جسته گريخته بوده ، شكل سيستماتيك و منظمي نداشت ، كاوش و پژوهش 
در رابطه با فالن شعر و محتواي آن ، مقايسه فالن شعر  واصف باختري با  شعر . و ادب آغاز شد  مون شعرپيرا

من با اجازه  رفقا داخل . كه مي بايست آنرا بريد ، درازا كشيد ه فالن شاعر به گونه اي دلـبر  و اضافه گويي ب
   كرده  بودم و بر روي  صفحه حافظة  خسته ام  را كه  در درون زندان فرياد"تابوت شهر "صحبت شده  سرودة 

  

  

در البراتوار رياست جنگلك با  )  1338سال (  سال پيش از آن روز23  مرد مسني كه محسن وارسته -  ]*[
 درهمين شاهپور شهيدروزي . متخصصين شوروي و با يكي از خويشاوندان نگارنده باروسها يكجا كار ميكرد 

 وارسته  با آنكه مسؤول بخش فرهنگي  ساما بود ،  قيدش « : چنين گفتد ايشان در مور) پنجره چپ ( سلول 
در روزي كه سيدال سخندان  در حالت كوما در شفاخانه  علي آباد  روي بستر ! را چهار سال تعيين كرده اند 

 اتاق يك رفيق را موظف كرده بوديم كه به هيچ كسي بدون استثناء اجازه داخل شدن در افتاده بود  ما
ساعتي بعد كه داخل اتاق سيدال شديم ؛ با حيرت ديديم كه وارسته صاحب باالي . سيدال سخندان را  ندهد 

همه رفقا از اين كارش سخت . معلوم نشد وي چگونه داخل اتاق شده بود !  سر سيدال ايستاده است 
  .  »خشمگين شده بودند

 شاهپور و دو يا سه تن از اعضاي مركزي  ساما ؛ حتا  در درون  پنچره چپ هم ، رابطه  وارسته  صاحب با
،  وارسته )كه با وارسته صاحب  هم سلول بوده (قرار گفتة يك تن از زندانيان . نماي دوستانه  هم نداشت 

درقالب تعلقات )  زير پوشش چپ انقالبياستخبارات آن وزارت( وزارت دفاع صاحب ويك تن از صاحب منصبان 
  .همديگر داشتند  ماس بسيار نزديك  و سوال برانگيزي بامذهبي و قومي ، ت
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 (نسبت دادم ؛ زيرا  متيقن بودم كه ) رهبر ساوو (  جنبش " سرسفيد "حاضر و آماده داشتم  ، گويش آنرا به  
 قرار گرفته ، جرأت نخواهند كرد -  كه تلويحاً گرفته شد - تحت تاثير نام وي ... آقاي وارسته و )  مخصوصاً

  . ي را كه دراصل گويندة آن من بودم ؛ به نقد بكشند "شعر"
   : را اين طور  بر زبان جاري نمودم "تابوت شهر "سروده 

ه هاي نـور به   نيز- شط كهكشان ها بي ِشير- ستاره ها  اسيرِ پنجه اي بوم -گهـواره ها غرقـه در خـون 
 در ميان جنـگل " تابوت شهر" -ي آن ضحاك پير تشنه ا  - چشمه هاي خون جوشان  -زير خرِگاه  قير 

 به -  بر فراز آن  خيل خفاش به  پرواز - نفـس ها در آن دلـتـنـگ - كلـبه ها در آن خامـوش   -آهـن 
 اش  ضحاك زمان ، " فتح" ز -  ز هر كوي و برزنش جاري سرب مذا ب  -دورِآن  شهاب شياطين ديده بـان  

   .مست سراب 
 وارسته صاحب و يك تن ديگر  خواستم تا نقد و نظر شانرا در باره سروده خوانده بعد از قرائت  سروده ، از

  . نقدي در مورد اين  سروده  ندارند  با تأسف كه هر دو سخنران ، اظهار داشتندكه كدام. شده بيان دارند 
 وارسته آن دو ؛ يعني]  توهين [خواننده گرامي ، فروتنانه بايد تذكار داده شود كه من قصد كم زني 

صاحب وآقاي حق بين را در ميان چپي هايي كه در آن حلقه حضور داشتند ، نداشتم ؛ ولي ناگزير بودم واقعيت  
 نه -   را بر مال سازم ؛ به خاطري كه-  از شعر و ادب -عدم آگاهي و شناخت و سطح نازل درك و فهم آن دو 

كارگر و خلق هاي زير ستم  و استثمار امپرياليزم و  به امر انقالب دموكراتيك نوين و علم رهائي طبقه -تنها 
در عرصه شعر و ادب ، براي جواناني كه و . ؛ بلكه بر ضد آن تبليغ هم مي كردند ، پشت كرده بودند ... ارتجاع و

 بتأسي و اقتداء از  ، سياسي است -  شان ؛ داراي  سطح بلند ادبي" تازه انديش "مي پنداشتند  بزرگ  ساالن 
، آنان نيز به )  كه قبالً در اين سلول و آن سلول صورت گرفته بود(  ايشان از لنينيزم  اصطالح دانشمندانة بهنقد

بعد از ابراز نظر شان در مورد سرودة ياد شده كه آنرا عاري از . نقد كور كورانه و مكانيكي از لنين مي پرداختند 
  : گفتم ين چنايراد وانمود كردند ، با تبسمي آميخته با ناراحتي

 برخي از اعضاي جنبش چپ انقالبي كشور به عوض بردن  اسم ( نيست "سر سفيد"نه اين پارچه از  « 
.  در واقع امر ، اين سروده بي ريخت را من در زندان  فرياد كرده ام ،  ) مي گفتند"سرسفيد"رهبر ساوو 

درست ، مثل .  بيان شده ، نيز عاجزم  آنبش را بخواهيد  از تعيين بحري كه اين سروده اتفاقاً  در قال اراست
آماتوري هستم كه از علم موسيقي بهره اي ندارد و خود نمي داند كه  شعر شاعر را در قالب كدام ة سرايند

 مي شود  و در مصرع بعدي غزل را در قالب راگ  "بيرمي"در مصرع نخست  وارد  راگ . راگ مي سرايد 
هيچ چيزي ... و ... شعر و ساختار شعر و بحور شعري ، علم عروض و قافيه ومن از  . ... و  مي سرايد" ماال"

 سال از آن روز تاريخي سپري شده ، بنابر شرايط پناهندگي و در به دري سيو تا به حال هم كه [   ، نمي دانم
ي و تالش و آوارگي در اين كشور و آنكشور و نبود مواد و استاد دانايي كه علماً شعر بفهمد ، با وجود سع

 فقط سوز و درد و تأثراتي را كه از كنش هاي محيط  پيرامونم   ؛ ]فراوان ، نتوانستم برفهمم از شعر بيفزايم
   . » بيان كرده و به تصوير كشيده ام)   شعر گونه (نشأت كرده  با زبان واژه ها و جمالت 
  : و در ادامه صحبتم  اضافه كردم 

  را من سروده ام ، لطفاً در مورد آن  ابراز نظر نمائيد ، به يقين كه " شهرتابوت"  ة  اگر مي گفتم   پارچ«
يعني توخي ، شما  ايراد هاي در مورد آن مي گرفتيد ؛ زيرا كه فوراً در ذهن تان متبادر مي شد كه گويندة آن 
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ر هم  قطار كرده  فقط  كلمات و واژه ها را با هم  بخيه زده  و جمالت  وصل شده را  در كنا ،كه شاعر نيست

   .  »بدون تعمق و تفكر اين سروده را به نقد كشيده ، پارچه پارچه اش مي كرديد . است 
براي اينكه اثرات  سخنان زهرآگينم را  كه انعكاسي بود از عدم فهم شعري آن دو ؛ هر چه  زودتر از ميان 

صحبت هاي قبلي  وارسته صاحب و هم برداشته باشم ، فضاي  صحبت را به سرعت تغيير داده ، در پيوند با 
، در اين سلول   به دفاع برخاسته)" ساما "اعالم مواضع  ( مشي جمهوري اسالمي كه از ،باوران سياسي شان 

شرايطه براي  آشكار ساختن تفكرات و «  : كه و آن سلول گويا به روشنگري مي پرداختند و پافشاري داشتند 
 مسلمان كشور ، آنهم در شرايطي كه امپرياليزم  احزاب اسالمي را در باور هاي سياسي ما در ميان مردم

بايد به .  رهبري جنبش مقاومت  قرار داده و مسئله جنگ مسلمانان با كفار را مطرح كرده  ، آماده نيست 
 »طرف هدف تاكتيكي  جمهوري اسالمي در حركت بود و از اين مسير عبور كرده به يك دولت مردمي رسيد 

     ؛)  به مفهومنقل( 
   :سمت و سوي گپ و سخن را بر اين پايه تمركز داده ابراز داشتم 

ما تا چه وقت به انتظار بنشينيم كه  شرايط  برا ي پخش و ترويج ايدئولوژي ما مساعد شود ، ومردم ما « 
ته بتوانيم  كه يك مسلمان اند ، از بيان آشكار باور هاي سياسي ما  نه رمند و در حضور شان گف پدر پدر كه از

قوانين آن  هرگز نمي تواند ما را به يك جامعه  احكام و  وباماهيت طبقاتي فئودال كمپرادوريدولت اسالمي 
در كدام برهه تاريخ به توده ها . صلح و صفاء كه عدالت اجتماعي واقعي درآن تأمين باشد ؛ رهنمون  گردد 

  و شرعيات آن  اسالمياشت ساختاردولت برمبناي قوانينتفهيم نمائيم كه دين امرشخصي بوده ، نبايد گذ
 -و براي رسيدن به چنين جامعه اي عاري ازتسلط شرع اسالمي و بدون وابستگي سياسي. استوار گردد 

اقتصادي ، مكانيزم انقالب دموكراتيك طرازنوين ضد امپرياليستي وضد كمپرادوري وفئودالي وضد ارتجاع 
ولتاريا در رهبري آن قرار داشته باشد ؛ چه وقت بايد براي مردم  مسلماًن خود مذهبي وغيرمذهبي را كه پر

امپرياليزم كه از ناحيه تكانها و خيزشهاي پيهم  انقالبات ضد امپرياليستي و ضد فئودالي و . توضيح نمائيم 
 اين ترياك - ضد ارتجاع در كشور هاي سه قاره شديداً واهمه دارد ، همگام با متحدين خود ، دين و مذهب 

روز تا روز بر . تغذيه و تقويه مي كند ) از كانالهاي مختلفه (  را صد ها بار بيشتر از پيش -توده ها 
 كه حامي وفادار و وظيفه شناس خوبي است براي حراست و پابرجايي -استحكامات تحفظي دين و مذهب 

ن پيش جامعه كه از چشم اين پديده  كه ريشه در تاريخ بيشتر از سيزده قر.  مي افزايد - مالكيت خصوصي 
انداز ديگرگوني باورها و تفكرات سياسي نوين، همچنان بسان سنگواره متحجر باقي مانده است ؛ باز هم تا 

در آينده دور و دورتر ، بازهم همين . سالهاي سال بر تداوم آزادي ُكش اش سرسختانه پافشاري خواهد نمود 
و آن روز هم كساني مثل شما پيدا خواهند شد و . اهد ماند شرايط بر محيط و اجتماع ما حاكم بي رقيب خو

مانع اشاعه  ترويج انديشه انقالبي شده ، با ارائه اين برهان كه گويا شرايط براي  پخش اندشه هاي ما مساعد 
در برنامه سازمان و يا ) " جمهوري دموكراتيك"(نيست ، نبايد  مردم مسلمان  كشور را با درج  شكل دولت 

   .»و نيرو هاي مخرب جامعه را بر ضد خود شوراند . ازه شكل گرفتة  خود ، رم داد حزب ت
   :  درنگ در  سخنانم را جايز نديده  چنين ادامه دادم

در ظاهر عليه نو .  در شرايط  سيزده قرن قبل در جامعه عرب ، مردم  باورهاي اسالمي نداشتند « 
مانان منتظر شرايط مساعد مي نشست ، و از ترويج دين اسالم  به پيدايي و نو گرايي بودند ، اگر پيشواي مسل
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خاطر  نامساعد بودن  شرايط منصرف مي شد ، ديگر اين  همه مسلمان در كره زمين  وجود نمي داشت و يا 
گاليله و يا ماركس اگر از كليسا  و ذهنيت هاي واپسنگرنده مذهبي مي هراسيدند ، معلوم نبود توده ها تا  

قت و تا كدام زمان منتظر شكستن زنجير هاي مذهبي ، كه بدور علم و تكنولوژي كشيده شده بود ، كدام و
و تا كدام عصر ، پي به راز  ارزش اضافي  و . مي نشستند ، واز مزاياي علوم و تكنالوژي مستفيد نمي شدند 

رولتاريا وسوسياليزم ؛ متمتع گنديدگي سرمايه نمي بردند و از دستاورد هاي انساني انقالبات و ديكتاتوري پ
  . » نمي شدند 

وارسته صاحب كه با تغيير آني موضوع ، از ناراحتي و شرم ناشي از كمبود فهم  ادبي اش رها شده بود ، به 
( آخر خود ايشان بنا بر باور هايي به عاريه گرفته از واصف .  را  پيش انداخت " اشتباهات لنين"يك باره بحث 

 تاريخي  قابل توجهي در سطح كشور - فهم و درك  و ذخيره ادبي  حافظه قوي وكه...نقالب اين ضد لنين و ا
 مرحله تكاملي -و تأثر پذيري از بسا عوامل و اثرات ديگر ؛ لبة تيز و درخشان ماركسيزم ؛ يعني لنينيزم ) دارد 

در شرايط كشور ما ، باور نسل  جوان و براي نادرستي آن . ماركسيزم انقالبي  را كُند و زنگار گرفته وانمود كرد 
، رومان نويس و منتقد  ايران ، شاعر]  *[براهني به لنينيزم را آماج سخنان و نقل قول هاي واصف باختري و 

وارسته صاحب كه در مسايل ساينس  واقعاً وارد بود ؛ همچنان با تيز هوشي مختص به خودش متوجه . قرار داد 
ن از جمله دو يا سه  شنوندة  صحبت هايش از هواداران اشعار واصف اند ؛ بگونه اي شده بود كه شماري از جوانا

 از  ( در جريان انقالب اكتوبروي "رهنمود هاي آشتباه آميز"صحبت را  پيرامون رد  آثار تئوريك  لنين  وگويا 
 تا هم اكنون  -كاست گفتة واصف باختري از زبان وارسته صاحب را  بدون كم و [  كشاند)  زبان واصف باختري

   .] كامالً به خاطر دارم – سال از آن تاريخ مي گذرد 29بيشتر از كه 
  :  ايشان در زمينه رد لنينيزم از زبان واصف باختري چنين فرمود ند 

 "قابل  قبول  است  از اُو بعدش ني ) برايم ( برِم  )  فريدريك انگلس(  تا انگلزش  ": واصف مي گويد «  
 كه از اشاعه نظرات ضد لنيني  واصف  باختري در زندان تازه آگاه شده بودم ، با لحن  محكم  وارستهمن .  »

 اش  مانند شمعي هست كه به طرف  واصف با تمام  فهم ادبي تاريخي": صاحب را مخاطب ساخته گفتم 
 مي ر ظاهر تأييديوارسته صاحب بدون درنگ  و با وارخطائي  جمله ايرا كه  د  "آفتاب دهن كجي ميكند 

    ." آن ، باز آفتاب آبش ميكنه ":  نمود ، بر زبان راند
  

  
سال ايشان . از سياست دست كشيد و آزاد گرديد، به ادبيات پرداخت ) رسماً (  كه در زندان شاه براهني -  ]*[

 تا مانع نسل  را داير نموده "حافظ شناسي"سوي ادبيات سمت و سو داده كورسهاي ه  نسل جوان را بهاست كه
  شخصيت هايبراهني ، كه مي توان ويرا يكي از . جوان پوينده و تغيير طلب به سوي مبارزه سياسي گردد 

چرا من ديگر شاعر نيمايي  "ادبيات در سطح جهان دانست ، فشرده نظرش را راجع به شعر خوب  در اثرش 
ب شعر ، سلطان بال منازع اجراي زباني در  بدين ترتي": چنين بيان مي كند ) 13 سطر 125صفحه  ( "نيستم 

 اصلي كه زماني قشر هنرمندان -اين حكم ، ما را به اصلي بر مي گرداند  "خدمت  هيچ چيز جز خودش نيست 
وشاعران و نويسندگان وابسته به بورژوازي اروپا هنر را براي هنر مي خواستند ، نه براي شكستاندن ساختار هاي 

  .دي و معنوي اكثريتِ زير ستم و استثمار ، و نه براي  تغيير جامعه و انساني ساختن آن مبتني بر وابستگي  ما
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 سياسي جنبش   آوري  نمايم كه  چنين نظرات انحرافي  ريشه  در گذشته هايبايد ياد!  خواننده گرامي 
 به بيراهه كشاندن  كه  شمه اي  آن ؛ حتا در درون  سلول هاي زندان پلچرخي نيز به غرضانقالبي كشور داشته

اين نظرات انحرافي  در مدت بيشتر از ربع قرن شكل تكامل يافته تري  . ف چپ انقالبي بازتاب داده مي شد طي
 شكل تكامل  امريكا جنايتكار چند سال تجاوز و اشغال كشور توسط امپرياليزمامتداداختيار كرد ؛ چنانكه در 

  :     آنرا  در زيرباهم يكجا مي خوانيم   فورمول شدهه اينك بازتاب يافته كيافته ترآن در كتابي
هم اكنون كه جنگ همه را خسته كرده است و ويرانيهاي زيادي  را امپرياليست ها  و فوندامينتاليستها در « 

جنگ ويرانگرشان بر كشور تحميل كرده اند ، شعار مبارزه مسلحانه بمثابه يك تاكتيك روز ، طرح بسيار 
   )*( . »ه دشمنان چپ آنرا  به چپ نسبت مي دهند احمقانه ايست ك

من از آوردن  نقل قولهاي پيشوايان پرولتاريا در تأكيد جدي و تكيه بر مبارزه مسلحانه براي براندازي دولت 
هاي ضد مردمي و همچنان در شرايط  تجاوزات امپرياليستي بركشور ها ، دراين نگاشته خود داري  نموده ، به 

در شرايط ) شعار مبارزه مسلحانه ( ي نمايم كه كمونيست هاي واقعي وراستين بر اين طرح همين بسنده م
اشغال كشور شان  توسط هر متجاوزي كه باشد ، جداً  پافشاري نموده ، شعار بيرون راندن دشمن از خاك شانرا 

)  تجديد نظر طلب ( يست ، از طرق مسالمت آميز، طرح سفيهانه  و ضد انقالبي  خوانده ؛ طراح آنرا  رويزيون
  . خطاب مي نمايند 

هم ... در ستايش و مطالعه كتاب فوق ، جمالتي بر روي صفحات برخي نشرات ؛ مثل شهروند در تورنتو و 
در پي انتشار اين كتاب ، طي رساله اي نقد استوار و بلندي بر متن و محتواي انحرافي و ضد . درج گرديد 

 بازتابي از تفكر انحرافي خرده بورژوائي ، پارلمانتاريزم و «د نوشته شد تحت عنوان انقالبي آن از طرف رفيق پوال
   .»!  تسليم طلبي

 ) 1358 جدي 6( دراين امر، نبايد در بهت و حيرت اندر شد كه در نخستين تجاوز سوسيال امپرياليستي
 )  " اعالم مواضع "( سازمان دربرنامه  ) ساما ( كه جنگ مقاومت مردم ما تازه بر پا شده بود ، رهبران 

اكتوبر 7(بعد از تجاوز دوم به كشور ].  **[ را براي  دولت آينده افغانستان رقم زدند "اسالميجمهوري "
از جانب امپرياليزم  امريكا و شركاء ، يك تن ار منسوبين باصالحيت آن سازمان طرح  مبارز مسلحانه ) 2001

  ! ) ؟ ... (   خوانده"احمقانه" را براي  رهائي كشور ازسلطه امپرياليزم
    

  

تاريخ ( » افغانستان الگوي دموكراسي امريكائي از تحميل تروريزم تا صدور دموكراسي « كتاب 222 صفحه ]*[
   ) .2005 جنوري - 1383نشر ماه دلو 

 

الم مواضع اع"قبل از عنوان  )  27/4/1359 مورخ هجاماتكثير از  ( »اعالم مواضع ساما«  درصفحه اول ]**[

در پيشاني صفحه اول آن نوشته شده ؛ و  » بسم اهللا الرحمن الرحيم « ،"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان
تأسيس دولت جمهوري « :  چنين آمده ) در زمينه سياست داخلي ( و عنوان بعدي  ) اهداف( در زير عنوان 

  .»  ملي و دموكراسي مردم افغانستان باشداسالمي مردمي كه انعكاس دهندهء راستين خواسته و آرمان هاي 
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  :»  پنجره چپ« بيـان  برخي مسايـل در ارتبـاط با - 9
  

سر و صداي شكنجه هاي وحشيانه در زندان پلچرخي  در مجامع ،  61بعد از اعتصاب تاريخي  جوزاي سال 
سازمان عفو بين " ؛ "  كميته صليب احمر بين المللي"بين المللي و حلقات سياسي و حقوقي جهان ؛ مثل 

 1361به همين سبب در اسد و سنبله . ؛ رسيده بود ...  و " كمسيون  حقوق بشر سازمان ملل متحد" ؛ "الملل 
 به كابل مي آمدند ، تا از زندان پلچرخي  "صليب احمربين المللي"نمايندگان  )  1982اگست و سپتامبر ( 

جايي ه ب  و جا"1بالك"درفكر ترتيب و تنظيم وآرايش و ديكور ازهمين خاطر  مسؤوالن زندان  ،ديدن نمايند
جواسيس شان در آن بالك  بودند ، تا با ظاهر سازي ، اعضاي هيئت را فريب داده و به آنان نشان دهند  كه 

و زندانيان هم  در هوتل .  تحقيق مورد اذيت و آزار قرار نداده است ة هيچ متهمي را در دور"دولت دموكراتيك"
  .   به راحتي زندگي مي كنند " 1 بالك"لي مثل مجل

 -  وارد كابل شدند و در ماه اسد "صليب سرخ بين المللي" نمايندگان "درهمين گير ودار بود كه 
 زنداني 338هيأت با . عمل آوردند ه  زندان پلچرخي بازديد  ب"1بالك"از) 1982اگست سپتمبر  ( 1361سنبله

 دولت  بي صبرانه منتظر  پايان ]*[ "  زنداني بدون حضور آنان صحبت نمودند66در حضور مسؤوالن زندان و با 
تا با خيال راحت  و بدون دغدغه خاطربتواند انسان هاي ، كارهيأت و بازگشت دوباره شان به خارج از كشور بود 

جوانان دانشجو  اين گلهاي سر سبد  جامعه ؛ پيران  صاحب عزت و احترام مردم ؛ -مردان تحصيل كرده  مبارز و
 ديو خون آشام  روس بسپارند ، كه اسيران آزاديخواه  و مبارزان باوه گان اين سرزمين را به دست و محصل و نو

وس فروخته آنگاه مزدوران نام. حماسه آفرين را بر وفق نياز هاي طبي و صحي و نظامي خود  شقه شقه كنند 
به لذت  لحظاتي اژدهاي هزار دهان امپرياليزم روس را از اينكه  موفق شده اند  خلقي ،-  خادي - پرچمي 

 كاري را كه همين وطن (بلعيدن برادران ، خواهران ، پدران و مادران خود مشغول  بدارند  ، به خود مي باليدند 
   ) . براي امپرياليزم جنايت پيشه امريكا نيز انجام مي دهند -  از نخستين روز هاي تجاوز تا هم اكنون - فروشان 

 برايشان ماده اعدام را خواسته بود ؛ مثل  څارنوالدر ميان خلقي ها و در بين اخواني ها ، بودند كساني كه
  ... . علي ياور از حزب اسالمي و آن جوان قد بلند و 

همگي  مدت قيد هايشان معلوم بود ؛  مثالً وطن .  تن مي رسيد 15در ميان چپ انقالبي كه شمار شان تا 
 سال و حبس 7حبس جبران صاحب را ) " محكمه اختصاصي انقالبي "( خادي - خته پرچمي فروشان شرف با

كه رفيق  ( سال ؛ همينطور حبس استاد دوست را 7را هم مدت ) حقبين  آقاي (يكي از همدوسيه هايش 
 من ، باكار برد[  سال تعيين  كرده بودند 16را مدت ده سال و حبس م) و مهرباني بود خيلي با عاطفه 

 را پسوند  اسم جوانان " جان"همچنان كلمه .  از اعضاي جنبش چپ انقالبي ، نام مي بردم "صاحب"پسوند
از كاربرد دو پسوند  تذكار يافته كدام منظور خاصي نداشتم صرفاً از روي  . زنداني چپ انقالبي نموده بودم 

  از جانب وطن فروشان نا شريف هيچگونه   ،حبس و تعيين مدت آن بر روي پارچه كاغذي] .  احترام وعادت بود 
  

  
  . »عفو بين الملل«از نشرات »   ياسيرساله افغانستان  شكنجه زندانيان س « از ]*[
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در شرايط اضطراري ؛ حتا در حاالت غير از آن ؛ باداران آنها تصاويب اسناد به اصطالح . اعتباري نداشت 
 قبل ازانتقالم ،  را من خود "قانون"چند مورد  نقض . ي كردند  شانرا ناديده گرفته  محبوس را اعدام م"قانوني"

 پارچه " اتاق جزائي مردي را كه بيست سال قيد را در" 6 بالك" در[به اين اتاق و بعد از آن  شاهد بوده ام  
 از سلول بيرون كرده  اعدام نمودند ؛ همچنان سر طبيب  ، رقم زده بود"محكمه اختصاصي انقالبي"ابالغش

   .] اعدام كردند -بود  سال تعيين شده 20 كه قيدش - قي ميدان هوائي شيندند را خل
 در بالك ها ، مخصوصاً  جابجايي تقريباً همزمان محبوسينشماري از زندانيان كه داراي  شم قوي بودند ، از

 ؛ "1بالك"ايش با قيودات و دسپلين  غير انساني ؛ از آر ، در پنجره چپ"خطرناكترين زنداني ها"گرد آوري 
سر و صداي اين  . كردند ؛ حادثه اي ناگواري را پيش بيني مي... تقسيمات  خادي ها و جواسيس در آن بالك و 

 پيچيده بود كه موجب طوري در سراسر زندان پلچرخي ؛ حتا در ميان  پايواز زندانيان نظم و دسپلين و نظارت
   . تشويش و نا راحتي  بيشتر اين مظلومان گرديده بود

و هر لمحه .  اساساً زندان  پلچرخي جايي بود كه در هر لحظه اتفاقي خونبار در آن به وقوع مي پيوست 
 بعضاً  زندانيان تحت تحقيق را طور وحشيانه شكنجه مي "1بالك"در. آبستن رخداد و فاجعه اي انساني بود 

 آمدند و زندانيان ن براي  تحقيق ميبزرگ آن مستنطقيمنزل اول  دريكي از اتاق هاي "2بالك "در . كردند 
شماري از  زندانيان شكنجه هاي غير  قابل باور  شرف باختگان . را زير شكنجه هاي عجيب  قرار مي دادند 

اين هم  نوعي از حادثه سخت ناگوار و . روي جسم  تكيدة خود تحمل نتوانسته  ؛ فوت مي كردند ا بر خاد ر
 اخواني س پسري در اين بالك و يا آن بالك از جانب تعدادي ازبه نامويا  و ؛اندهنده اي  بشمار مي رفتتك

 ، خود داده بودند "دشمن  دين"هاي مادر ناشناس كه براي زنده ماندن  تن به جاسوسي و باشيگري براي 
.  و يا از جانب عساكر و صاحب منصبان آن زندان مخوف  اين عمل انجام مي شد ؛گرفت  تجاوز صورت مي

م  درد انگيز ترين رخدادي بود كه در زندان اتفاق مي افتاد و قلب  زندانياني را كه به خاطر حفظ و اين ه
حراست شرف و نواميس ملي كشور شان به پا خاسته بودند ، شديداً به  درد آورده آنان را در درياي از خشم 

  . و نفرت و انتقام از دشمنان رنگانگ مردم غوطه ور مي ساخت 
  نظامي  بود كه مسؤوليت"احد پچق"نامردِ رسوا از باند اسالمي گلبدين بنام  " 3بالك"ي در باشي عموم

اين حيوان درنده هنگام سرقت .  از طرف گلبدين به وي  سپرده شده بود  ،بخشي از اطراف جنوب شهركابل
 تحقيق و شكنجه  به اين پليد بعد از گرفتاري در جريان . مي شد  هممنازل مرتكب تجاوز به ناموس و قتل

  كه، را "حزب دموكراتيك خلق" جوانك خوش سيما از سازمان جوانانخاد در داخل زندان يك . دولت پيوست 
 زندانيان آگاه مي گفتند وي پسر يكي از جنرال هاي و  هم اتاقي ما بود"2بالك"منزل دوم غربي مدتي در 

 از وي "احد پچق" ، تا آن جوانك با همبستر شدن با داده  بود در اختيار وي قرار ، دولت پوشال مي باشد
  براي  رسيدن به قدرت از هر وسيله اي استفاده مي كردند "حزب دموكراتيك خلق"اعضاي [ اعترافاتي  بگيرد 

به  اين خط حركي سخت ننگين ، پرچم و  !  دريغ نمي كردند پيشكش كردن ناموس خود به دشمنازحتا ! 
ه ، به  با اين شيوه تهوع آور و رذيالن ، تا مدتي .]جيبي داشتند و هم اكنون ؛ نيز دارند خلق و خاد ، باور ع

  . خادي ، اعترافاتي از وي گرفته مي شد وسيله اين پسرك و آن پسرك
 در زندان - خاد ) مستنطقين(و شكنجه زندانيان با بازجويان ) استنطاق( در باز جويي  را"احد پچق" 

همان لذتي كه رهبر  (وي از شكنجه دادن زندانيان لذت عجيبي مي برد . ته بودند  سهيم  ساخ-پلچرخي 
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اداره ) .  ناموس باخته و جاسوس اش ، يعني حكمتيار از كشتار مردم و تخريب شهر باستاني كابل مي برد
 باشي عمومي  بعد از آن ، ارتقاي مقام يافت ،.  را به وي سپرده بود "باشي گري"اطالعات زندان پلچرخي رتبه 

اين ] .  مي گفتند " كاپو"در زندان هاي نازي هاي آلمان به اينچنين زنداني ها  [ شد "...بالك " و "3بالك"
  . جوانان و خرد ساالن تجاوز مي گرد  برخي از  باشي ها  به ناموس اكثرپليد نا بكار مانند 

. يوست ؛ لحظات شاهد عيني آن بودند اينهمه حوادث بس تكاندهنده اي بود كه در زندان به وقوع مي پ
هركسي از ديدن  . زمين و زمان و سنگ و چوب و در و ديوار و سقف  زندان و زنداني شاهد عيني آن بودند 

 بدون "چنين وقايع و حوادث خونبار و نفرت بر انگيز دچار خشم و نفرت بي پايان مي شد ؛ جز خدايي كه 
  ." ! اراده اش برگ درخت  شور نمي خورد

اين جاسوس از پيشه .   يك تن از باشنده هاي كوهستان بود كه پيشه ندافي داشت "پنجره چپ"باشي 
اين شخص قد كوتاه ، شكم .  ويرا نداف  مي گفتند - غياباً - قبلي اش مي شرميد ، از همين سبب زندانيان 

 مسؤوليت برخي كار هاي  پنجره به دور  قفس زندانيان گشتي مي زد و از اينكه يگان بار. برآمده اي داشت 
 ؛  شده بود به وي سپرده ، در آن  زنداني بودند "رهبران ِخطر ناكترين  دشمنان انقالب ثور"كه را چپ 

در رهرو پنجره كه .  اين جاسوس ، با نفرت  به طر ف زندانيان  مي ديد . احساس غرور نوكرمنشانه مي كرد 
كساني كه به   [" پيچكاري دارين پائين شوين كه  نفر پيچكاري  آمده كسايي كه او ": ا مي كرد مي آمد ، صد
Injection و يا با آواز بلند صدا مي كشيد ،] ظف آن  آمدهو يعني تزريق دوا نياز دارند پائين شوند كه نفر م  : 

دهيد كه از كانتين پول هايتان را يكجا كرده برايم ب ["پيسه تانه  جمع كنين كه از كانتين برايتان سودا بيارم "
  و ساير باشي ها يكجا مي " احدبچق"  شايد با ،محل خواب وي معلوم نبود. ]  مواد مورد ضرورت تانرا بياورم
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