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  پژواک سياە سال ها !  

  : بررسی ، نگرش و ارزيابی 

 مصطفی سلطانی  –رشاد 

  ٢٠٢٠ چهارم سپتامبر

 

  

مهدی اصالنی که در واقع روايت    آقای   بنام " آواز نگاە از دريچهی تاريک " توسط جناب   رمعتب  کتابی  
،   بودە اعضا خانواده های زندانيان سياسی   و اشک های خونين آزادگان و آزاد انديشان و   هاو خاطرات 

باران   انتشارات  منتشتوسط  و  غمگين شدەرچاپ  بينهايت  خاطراتی  گردآوری    . سندی    است  بعنوان 
. خصوصا در مواردی نويسندە    دشوار است   بينهايت   زندانيان سياسی کاری آسان نبودە و از    تاريخی

تاييد صاحبانش   به  و  کنترل  و  پيادە  ،خود  رازداری  و  داری  امانت  رعايت  با  را  های صوتی  فايل 
غنی و وزينی دارد    محتوایکتاب    و با ظرافت خاصی انتخاب شدە  خردمندانه و  ، کتاب  نام  رساندەاست .  

  -   ٤فرزندان   - ٣همسران    -   ٢پدران و مادران   -١ل از جمله صفحه بودە و در چهار کاپيتا  ٤٣١کتاب   .
طنز آميز بودە و، بيانات اشخاص    به نحوی   سر تيترها جالب وبرادران و خواهران تنظيم گشتهاست.  

بندە کتاب را بدقت مطالعه و در پروسهی خواندن ، درد های مشترکی را    آرايش دادەاست . مزين و  را
فاشيزم اسالمی کردستان را با کشتار و جنگ    .يافتم ، که بر خانوادەام در" کردستان "  تحميل شدە بود 

مدتی در کردستان بر عليه فاشيزم اسالمی مبارزە  حتی  اگر آزاديخواهانی،    و  کردە  ميليتاريزە   اشغالگرانه
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د  در مور  و   از صافی وجدانم عبوردادەرا    ارزيابی و داوری هايم .  گرديدەاست ، جرم آنها مضاعف    ردەک
 اين کتاب بگونهای فرمول بندی نمودە و عرصه ميگردد .  

  :   قاط قوت محاسن و ن 

مواضع انسانی  و ديالکت ها  مادری ويسندە در بيان و انعکاس ، زبان  : ن   پلورايسم و زبان فاخر     -١
وشهامت فراوانی نشان دادە و در مواردی مادران با زبان مادری خويش انزجار و نفرت خويش را  
نسبت به فاشيزم اسالمی ابراز نمودە ، که ضمن چاپش ، ترجمه آنهارا نيز بيان کردەاست . نويسندە  

در کشورايران احترام نهادە   و احزاب گوناگون   نوعبدون ترس و واهمه به دگر انديشان و زبان های مت 
  است  .  احترام شايستهی تحسين و  کهمدرن و پيشرو را بر تابيدە  مواضع و 

در البالی بيانات بی آاليش و عاطفی مادران و پدران ، بوضوح درد و محنت و    تاريخ :  ردر گذ   .  ٢
ز بودە و بی پروا آنها را آنطوريکه  لبري  اسالمی  فاشيزمو اعماق جنايات و خشونت عريان   ستم مذهبی

که در خيابان ها فرياد بر  آزاديخواهانی و انقالبيوانی  بيان شدەاند، بازگو و در کتاب منعکس گرديدەاند.  
، اکنون در دام های غضبناک و متحجر فاشيزم اسالمی    کردەبودند آوردە و باسيستم شاهنشاهی مبارزە  
شد  دژخيمان  محبوس  و  افتادە  که    ند. ەبود بدام  اسی  و بديهی  گرايان  باافکار    واپسگرايان   بنياد  مذهبی 

    .کردند خيانت ميليونی مردم ايران   انقالب  هژمونی سياسی را قاپيدندو به زهرآلود و سمی، 

را برای  آنها    ،همهی خانوادەهائی که بنحوی فرزندانشان در اسارت بودە    اهانت به فضيلت انسانی :   . ٣
زندانيان  ديدار    دشوارو سخت   پروسهی  . و اجازەی مالقات ميگرفتند   خواندەديدار موقت به زندان ها فرا  

، درد مشترک خانوادەها بود که به روابط گستردەی اجتماعی و پيوندهای نامرئی  زندان ها  سياسی در 
سنگين و طاقت فرسايی    شرايطتا حدودی فرياد رس و التيام بخش    درد مشترک خانوادەها    . منجر شد  
بودە  ها   آنها  رنج  و  را  و خوشههای خشم  رسيشان  تاريخی  پژواک  آستانهی  شهروندان  .    اندەاست به 

تبريز  کادرهای مخفی به زندان های رضائيه،    وپيشمرگ ها   پارتيزان ها و   کردستان اکثرا برای ديدار
طاقت فرسا و مالل آوری    شرايط ی زندان در انتظار بودە و  هاوکرمانشاە رفته ،صبح زود پشت دروازە

پاسداران برای جلوگيری از    . ی بايست اجبارا فارسی صحبت کنند ان مدر ديدار با فرزندانش  و، داشتهاند  
    .  نمودەاند پرخاش   شهروندان کردستان هتاکی و هنگام صحبت به زبان کردی به  مبادله اطالعات ، 

پناه بردن    نه و يا مخفيا گی  د انتخاب زندر پروسهی فرار و  خانوادەها    راهی صعب اما سرفرازانه :    .  ٤
  اند سر گذاشته  ت پش  با تمام وجود شاهد بودە و  ، دوران های تلخ تر از تلخی را  اقوام و نزديکان  خانهی   به

در مقاطعی همسايهها و دوستان    اد های درونی غوطهور بودەاند. ضو بی نهايت احساس شرمندگی و در ت
اگر بگونهای    بودەاند.   روبروو آشنايان از خانوادەی زندانيان سياسی روی برگرداندەاند و انگار با جذامی  
  فاشيزم اسالمی   از دام مرگ   قدرت مالی داشته و يا افرادی آنها را کمک نمودە که از ايران خارج شوند، 

،  مواضع کشور روسيه  در مورد   اين کتاب   .رها شدە و با کوله باری از رنج و عذاب جالی وطن کردەاند 
. در مجموع    است   را منعکس نمودە  نغزی   سر سام آور و  که آزاديخواهان فراری بازگو کردەاند مطالب 

نی  که تعلقی به حزب تودە و اکثريت چريک  روس ها ميزبان های رئوف و مهربانی نبودە و به فراريا
  . که منجر به فرار پناهندگان ايرانی از روسيه شدەاست   نمودەرفتار  بی ميلی    با اکراە و ها نداشتهاند ،  

در مورد کشور شوراها  بعد از مدتی    حقيقت ها را    ،اعضا حزب تودە نيز که به شوروی پناهندە ميشدند 
  که " سرابی" بيش نبود در می يافتند . شوروی  و سوسياليزم  

چهبسا کودکانی در    کودکان يکی از قربانيان اين بگير و به بند ها بودەاند.اوج شقاوت وسفاکی :  .  ٥
زندان بدنيا آمدە و مادرشان با بی حرمتی و توهين و فشار روانی مواجه    تاريکی و قفس  غياب پدر و در

و وضع  سايکولوژی    . رفتهاند   ها گريه به مالقات والدينشان در زندانوحشت وشدەاند. اغلب کودکان با  
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کودکانی که دور از والدين    ی نصيبشان شدەاست . ئ نت ها و رنج های نامرح ، مروانی داغانی داشته و
تربيت و بزرگ ميشدند، هنگام آزادی پدران و مادرانشان بشيوەای با    و اقوام  خانوادەها   اصلی و نزد 

  پروسهی برگشتن به آغوش والدين طوالنی و اهسته .  ند ەاآغوش پر مهر و محبت والدينشان بيگانه بود 
  .  گرفتهاست انجام  و خسته کنندە

د زندانيان سياسی و  ربيانات و مقالهها که درمو در سراسر روايت ها و :  گستردە و خونين عدالتی  يب  . ٦
  ، اسالمی بر شهروندان ايرانی بحث شدە    بنياد گرايان و دربدری و ترس و وحشت و فشار    ها خانوادە

به دختران زندانی ، که   "تجاوز "  اول ، پديدەی   :همزمان فاکتورهای برجستهای نيز بيان گرديدەاست 
ی فرهنگ مردساالری و کلتور عقب ماندە خاورميانه و ترجمههای  با توجه به گذار خيلی کند و آهسته 

و بشدت سنگين و    دادە  بی اعتبار اخالقی و دينی، اين پروسه خانوادە را بشدت نگران و غذاب آبکی و
سازی در  کوميت و سند حدر بعد وسيعی بعنوان ابزار م   "کتاب   مسئلهی "  است .  دوم   وحشتناک بودە 

. خانوادەها آگاهانه و از  داشتهاست    ی و مخرب  ن کنندەيتعي اعدام ها جايگاە    طوالنی ومحکوميت ناروا و  
  ومس   .  د و در اشغال دانی ها ريختهان  کردە   کتاب های نفيس و علمی را آتش زدە و نابود   جان ، ترس  

از طرف    ساک    است .  بودە  کشتار  سفاکی و  شقاوت و: که کود و رمز( چمدان )  "  ساک    "  مقولهی  
به اقوام زندانی برگرداندە  بشيوەای مشمئز کنندە و غيرە انسانی انتخاب و  و حكومت توتاليترزندانبانان  

ويل دادن ساک و  ح ت  را به تاريکی محض مبدل کردەاست .   شان شدە وهمهی افقهای و روزنههای اميد 
به ستون فقرات خانوادە  ، فقط ترجمهی مرگ را بر می تابد و دشمن با اين حر  زندانيان سياسی   چمدان

نمونهای از    روان پريشی  روانی و جسمی را بر انها تحميل نمودە که    ض  ا مرا  آگاهانه  و   را شکسته 
، محل دفن و قبر زندانيان    سفاکیدر نهايت درندگی و  " قبر زندانی " چهارم  .  آنگونه امراض است  

خانوادەهای سياسی از پروسه و چگونگی بخاک سپاری و گورستان    مجهول و سياسی کماکان ناپيدا و
که در واقع گريستن  .  را به آنها نداەاند   عزيزانشان محروم و حتی اجازەی برگزاری مراسم سوگواری 

روبرو    ها جشنزمان خانوادەها را با اعياد و ت  شگذ .  و سوگواری را می بايست مخفيانه انجام ميدادند 
  .  ەاست نيامد   برای خانوادەها ی هرگز، اما بهار شاد ەميکرد 

زنان و دختران در پروسههای زندان، هنگام بارداری در زندان،  تحقير درندانهی نصفی از جامعه :  .  ٧
و   بيشترين فشار و محروميت  اوقات مالقات  نبود امکانات زندگی  و  انجام  مديريت خانه  فداکاری  و 

دادەاند، آنها شاهد زندەی مرگ بودەاند که همچنان مزرعه خانوادەهارا درو ميکرد . قوانين زن ستيز و  
اسالمی را مجاز    ، متحجر  نه ساله  دختران  در  دانستهازدواج  افرادخانوادەشان  با  مالقات  اما هنگام   ،

بصورت  با ارادەی سياسی و مصمم و   ان بيشتر مادرزندان، می بايست سنشان بيشتر از سی سال باشد .  
" تواب " نيفتند و   ی منحوسزندان توصيه نمودە که در کمند و دام پديدەشان در سيستماتيک به فرزندان

دختران انقالبی در زندان ها، با شرايط خشن    فت و خواری ترجيح دهند . خسربلند بودە و مرگ را بر 
  جوانی را سپری کردە و زندگيشان   نوجوانی و   رووبرو بودەاند ، دورانقير و هتاکی  حو ناگواری که با ت

     به پايان دردناکی ختم ميگرديد .ە پژمردە و پرپر گرديد   با تراژدی

و.  ٨ اطالعات  :    قدرت  روشن  فيلمی  افقی  ماتلایر ساختن  و  دارد  وزينی  محتوای  کتاب  اين  معتقدم 
و   اسالمی  فاشيزم  حاکميت  زمينهی  دارد.مستنددر  را  ايران  انقالبيون  اکثريت    مبارزات  زيرا 

که   گنجينه خآزاديخواهانی  و  متفکر  های  ،مغز  بازگوشدە  تلخشان  از  تر  تلخ  علمی ها   اطرات  و    ی 
بالشک    مخفيگاە و جالی وطن بودەاست. اعدام ،  ايران بودەاند، که سرنوشتشان زندان ،    سرمايههای 

  ، فيلم حضوربازيگران زيادی  يابند در  بستر  و  می  ،  اسارت    در  و  آزاديخواهان  دلهرە  و  اضطراب 
وزن با ارزش  بيگمان    چنين فيلمی   . ،در فيلم نقش آفرينی خواهند کرد   ها   و اعدامخانوادەها وحشت دايمی  

    . تاريخی خواهدداشت 
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نمايندگی نمی    در سطح باالئی   را   ی کتاب شيوا  نکات ارزندە و    وجود دارند که   در کتاب   نيز   جنبههائی 
سطح    به  را نگارش   فورم توانسته زبان محاورەای بخدمت گرفته شدە که ن " استثنائی " کنند : در مواردی 

  که نمودە،   روبرو  هائینارسائی  الم را بشيوەای با  فصاحت و بالغت ک  زبان گفتگو  ارتقا دهد.دلپذيری  
  برجسته   کمبودی   .روبرو کردەاست   لغزش هائی   با   در بستر دستور زبان   را  بودن متن   سيليس و روان 

مشاهدە    جالدان  منحوس  سيماهای و  آزاديخواهان ، زندان ها ، قتلگاە منفور خاوران در زمينه چاپ عکس  
ديکومينت های تاريخی   مکمل   و   بودەپيام های گويائی    حامل   عکس ها   بالشک   ميگردد.   فاکت ها و 

زی، جوان زند .   هستند  ان این ارکس غم انگ ومحزون و نال و خشم و خون اوردارم در م معتقدم و
د د تابنا گردن خواهد کش سوی خورش       . تازهای  بر  آوردو 
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