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 تابکایبرحاشیه

«تابوتزندگانها،یادنوشته»

 

(۰۲۰۲اکتبر۴)وینازلیپرت

 مقدمه

کلهری،«تابوتزندگان»زمانیکهبرایاولینبارکتاب نوشتههما دردستگرفتم خواندم،احساسیآنومتنپشتجلدرا را

حدس.رادردستداشتمهایشحاالکتابیادنوشته،هماازخبریسالبی۵۳حدودبعداز.گنگتوامباکنجکاویبهمندستداد

بهافشایآنچههمشایدودتوابونگهبانشدنشراتوضیحده،بریدنمراحلبعدازاینهمهسال،قلمبدستگرفتهتازدمکهمی

!زهیخیالباطل...اما.زدپردابُرخدادهبود،مازندانیانچشمازسلولهایزندان،دورپشتکهدر

آوردم" دوام بیاوردمنفقطسهماه اشتوانستدوام تواناییوانگیزه حداعتقاد، هرکستا وروحو. بضاعتجسم

(ازپشتجلدکتاب)".اندیشهامبیشازایننبود

وبرانگیختننمایی،مظلومهماقصدواستخوانندهوجلبجذبصرفابرایجملهفوقکهدریافتمخواندمتابهآخرکتابراوقتی

!است«قربانی»وایفایُرل،احساسدلسوزی

راستش حالمخرابی«هایادنوشته»خواندنبا شدهما فکرمی. با مروِربعدازو،امپسازآزادیسال۵۳حدودگذشتکردم

خاطراِتزندان کنارآمدهمچندبارٔه آنها با ام، یادن. هٔوشتاما کردمنقلبمهما بافیقصهاز. ودروغسازینهووارها، هایشپردازیها

لوتهقصدمایننیستکهبههمٔهمسائالب.کتابشبنویسمحاضررابرحاشیٔهایشدتامطلبهمینانگیزهو.عصبانیشدمیداًشد

:تمرکزکنمضوعمورویسهتنهاتاهستمددهبپردازم،بلکهدرصدورآ«مانرُ»دراینیاتیکهجزئ

 .شتوابشدنچگونگیتوجیهاتهماکلهریراجعبهـ۱

.نزندان،توابینومسئولیهاسرموضعیازدورهتواببودنش،هماازواژگونهٔتصویرـ۲

 !؟ازاسالموجمهوریاسالمیوچراییدلسردیشـچگونگی۵



 تواب شدنپروسه ـ ۱

پروسٔهتوابهما ،بااندوختٔهذهنیتجربهساله،بی۲۲دخترجوانیکندکههنگامدستگیریشروعمیشازاینجاشدندرتوضیحِ

.فاقدانگیزٔهمبارزاتیبودپایینوسیاسیکموسوادِ
1
پس.شتتحملشراداکهنهآمادگیونهتوانآمدهبودایگرفتاردرمهلکهو

.دیگرداشسستسیاسیوتشکیالتیکماعتقاداتشدوکمدرچنبرٔهتردیدوتوهمگرفتار
2


امدرسلول،سالههایخواهرسهریزیشدید،صدایگریهازیکسوفشارهایروحیهمهجانبهدورانبازجویی،خون"

هایشبابازجوهاهاییکهحاکیازادامههمکاریاحساسگناهدرمقابلمادرموازسویدیگربریدنرحیمودستگیری

(۶۸ص.")ازهرامیدیتهیشدهبودم...هایمراازدسترفتهتلقیکنمهمهآرمانبودسببشدتا

ههمیندلیلب.استانقالبیصادق،مقاوموتصویریکفردکههددمینشانبهخوانندهخوداززدیگرینیچهرهٔهماباوجوداین

بمبارانتبلیغاترادیوییرژیموزیراواجباراً.نشانندمی(ابداآساننبودایکهتحملششکنجه)«تابوت»رادرکهاوهماست

                                                             
هاباتهاجمموریانهامبرایمقابلههایذهنیاندوخته.بیهیچسالحیبرایمقاومت.هایشکوتردیدزندهبگورشدهبودمدرهجومموریانه 1

چرابهدانشکافیمجهز...گیجوسردرگم،نهچراغی،نهروزنی،ونهکورسوییبرایحلاینمعادالتنداشتم(...۱۹۸ص.)کافینبود

)نبودمبرایچنانروزهایی بتواندازایخودمکهخوبمی...مطالعاتجدینداشتم(...۲۱۹ص... نمهلکهنجاتمدانستمچیزیبارمنیستتا

(.ازپشتجلدکتاب.)،بضاعتجسموروحواندیشهامبیشازایننبود(۲۲۲ص.)دهد
(۱۲۲ص.)آوردمامااینراهرگزبهزباننمی.باآنچهدرکمیتهمشترکدیدمدیگراعتقادیبهگروههایسیاسینداشتم 2
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سازمانهایسیاسیخوانیندامت هایرهبران
3
 و دگیرمیقرار... . اینجاستکه در میتناقضاتو بیشتر و ص).گردندشبیشتر

۱۹۱)

ب زدوحاجفریادمیخراششهاازبلندگوهایگوشدههیمتاایکهرژهایقدیمیوآبکیهماناستداللههماصفحاتزیادیرا

!تابگویدتحتتاثیرمنطقنهفتهدرآنهاتوابشددهد،اختصاصمیخواندندمانمیداوودوالجوردیوبازجوهادائمادرگوش
4


یافتهبود،بلکهآنهارابهمضحکهنهتنهاچیزباارزشیدرآنهانواینحرفهاواستداللهاراپیشازدستگیریهمشنیدهلبتهاوا

.گرفتهبود
5
بُرداینجاستکهازمارکسیسممیوخالصه...

6
رسدوبهخدامی

7
:بردوبهآغوشاسالمپناهمی

،«یاقدوس»و«یانور»گفتوباتاکیدبرخواند،ازدوستیباخدامیصدایمحزونیکهدعامی.پخشدعایکمیل..."

گوش.ازدواجعلیوفاطمهوبعدحسینوشهادتش..(.۲۳۶ص.)لرزانددلمرامی«یاآخراالخرین»و«االولیناولیا»

شدوباصدایهایفلسفهعالمهطباطباییوتفسیرقرآنجعفرسبحانیبذریبودکهبرفکرمپاشیدهمیدرس...دادممی

آهنگرانواشک ص)".بدینسانخدادردرونمجوانهزدوتکثیرشد.شدآبیاریمیهایدعایکمیلشبجمعهبذرها

۲۲۶)

!ریختند؟کنندهشدندوهمٔهاعتقاداتوباورهایهمارادرهمبهناگاهمنطقیواقناع،چهاتفاقیدرتابوتافتادکههماناراجیف

متحول عُقالییو منطقی، چیز خطبهکنندهچه جنگ، اخبار اذان، رادیویجمهوریهایایدر از که مزخرفاتی و جمعه نماز

رااز"آقایخمینی"نفرتازافتادند،بهجانش(۱۹۸ص)"هایشکوتردیدموریانه"شدوجودداشتکهچوناسالمیپخشمی

(۲۵۲ص)!؟نددرآورداشچرخمستانهگویانبه،علیبادهبیو(۲۱۱ص)ندذهنششست

!توبه...توبه...هایتوبهریخترویواژههایممیخواندمواشکرامی...ترجمهسورهتوبه.قرآنخواستمبرایمآوردند"

کندبایدگوشتیراکهدردورانخداپرستیبرتنشروییده،آبگفتهبودکسیکهتوبهمی...شهیددستغیب(...۲۵۲ص)

ازاینکار...ازآنبهبعدشروعکردمبهروزهگرفتن...تیبرتنشروییدهشودکندوگوشتجدیدیدردورانخداپرس

لذتمی درماههایگوشت(...۲۵۹ص)بردم روزه با برگناه، اندوه با بربدنمرشدکرده، هاییکهبراثراعمالحرام

(۲۳۹ص.")رویاندممیگوشتتازهبهجایآن.کیلووزنکمکردهبودم۱۳بیشاز.پیاپیآبکردهبودم

تنهاکسینبودکهبهاینجارسید پاسدارانوحشیانهوبیزیرشکنجهٔهاخیلی.هما کم.ریدندبُزندانضدانسانیوشرایطرحمانٔه

 کهکسانینبودند آوردند، وکم رسیدند،ادعایپیغمبریکردند بخدا تابنیاوردند، ازدستدادندتعادلروانیحتی... .شانرا

همینــمانحاضرچهدررُوچهدرزندگیواقعیــنیزهماراگ.شانرفتندبهدنبالزندگیهاانزجارنوشتندوآزادشدندوخیلی

.دنکهمراهخودباتوانستمیرانیزخوانندهکردهبود،طبیعتاهمدلیرادنبالروال

                                                             
(۱۹۳.)آوردمهایشکممیخوانهاونوحهسخنراندربرابرامواجتبلیغاتیرادیوبامفسرانو 3

4  ... شنیدن با اما جنگ... اخبار خانواده... جنگبه مردانهای اسارت و رودرویی از که عراقیزده بدست میشان روایت کردندها

اندیشیدممی تناقضاتذهنی. شدندمیتربرجستهام مبار. و خواهی آزادی مدعیان ما که بود سلطنتچگونه کنار امپریالیسم، با وطلبزه ها

هایمتجاوزبهخاککشورماندریکصفقرارگرفتهبودیمورژیمدرآنواحدهاومتهمانکودتاینوژهوازهمهباالترکنارعراقیبهایی
بجنگد،همباعراقی ما از...سرهایبیازبدن.گفتهدایجنگمیرادیواززندگیش...شانهایامریکاییواسرائیلیهاوسالحبایدهمبا

و[منظورخمینیاست]اندامااوازعشقشبهامامشفرزندانششهیدشده.هایمادرتنهاماندهپدریکهباسهپسرشدرجبههاستودرددل

اشکاز.دهواسبمهیاست،بیاتابرویمکربالمنتظرماست،بیاتابرویم،جا:خواند[خوانرژیمنوحه]اینجاآهنگران.آرزویسفرکربال

توانستمنمی.نشستندرویپردهذهنمبندشصدایدعایتوسلودعایفرجوزیارتعاشوراومثلگردینادیدنیمیپشت...آمدهایممیچشم

ایکهاموشکنجهگوییکهمرده.بستمبندچشمانمرازیرچشم.شدوجاریهایمآبمیصدادرچشمنهجلویبغضیکهبی.شانرابگیرمجلوی

با...شودمصاحبهاحسانطبریپخشمی...هارفتنهعذابحاجداوودوالجوردی،کهعذابخداوندبودبرمرتدانوکمونیستبرمنمی

یچخداییدرآسمانهانداشتندسرزمینیکهحاکمانشه.ایکهطبریعمریرادرآنزیستهبودهایدوروناشناختهرومبهسرزمینخیالممی

میهاومرگامارویزمین،بهنامپرولتاریا،خداییساختهبودندکهانواعشکنجه برمخالفانومنتقدانشروا رادیودرباره...داشتهارا

ازسویدیگرآنهاپرچمدارمبارزهبادانیمواماینشدهبودکهچراازیکسورژیمراامریکاییمیدغدغه...گفتمی...اشغالسفارتامریکا

اندامریکاشده امبرایمقابلهباهایذهنیاندوخته.هیچسالحیبرایمقاومتهایشکوتردیدزندهبگورشدهبودم،بیدرهجومموریانه...

(۲۲۶و۱۹۸-۱۹۳ص)".سانخدادردرونمجوانهزدوتکثیرشدبدین...هاکافینبودتهاجمموریانه
...اماباشنیدن...شاننیستاندکههیچیحالیتصورماینبودکهیکمشتآدمزباننفهم.کردمگاهحاکمانمذهبیراآدمحسابنمیهیچ" 5

اخبارجنگ اندیشیدمکردندمیهاروایتمیشانبدستعراقیزدهکهازرودروییواسارتمردانهایجنگبهخانواده... امتناقضاتذهنی.

(۱۹۸-۱۹۳ص)".شدندمیتربرجسته
(۲۲۸ص.)ازقیدآنهاآزادشدهبودم.کوچکترینتعلقخاطریندارم«راهکارگر»کردمکهدیگرنهبهمارکسیسمونهبهاحساسمی 6
هایدعایدایآهنگرانواشکشدوباصهایفلسفهعالمهطباطباییوتفسیرقرآنجعفرسبحانیبذریبودکهبرفکرمپاشیدهمیدرس 7

دردلمنماز(...۲۵۱ص)بهخدایمپناهبردم(...۲۲۶ص.)بدینسانخدادردرونمجوانهزدوتکثیرشد.شدکمیلشبجمعهبذرهاآبیاریمی

(۲۵۲ص.)باخودشگرمیوروشنیآورد.قرارمنشستخداآمدودردلبی(...۲۵۲ص)خواندممی
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شدهوحتیطرفدارجمهوریاسالمیباقیمسلمانیکبریده،درحدحتیهایشچنیننکردوونهدریادنوشتهنهدرزندانهماماا

نویسیکرد،لوداد،توابشد،پادوییحاجداوودجالدراکرد،نزندانپرداخت،تکمسئولیهمکاریبابهبطورفعالنماندبلکه

زندانیانسرموضعیرادادتاچگونهپندوتوصیه،بهمسئولینزندانشدبندمسئولبهنمایندگیازاو دبشکنندرهمارادٔه
8

،در

بردتادر۲بهبندخوردنازانفرادیبرایشالقمرا۸۲درزمستانحتییکبار.کردفعالومستقیمشکنجهزندانیانشرکت

کنماتاقنگهبانانبوداینکهواردبندشویممرابهاتاقکناریکهتصورمیقبلاز.ندنبزمهاشالقدرمقابلهمبندی،بندزیرهشتِ

 تا کرد مجبورم و برد دو از یبلوزیکی داشتمرا تن به ،که تادربیاورم بیشتری منکاحساسدرد شکنجه. تخت روی مرا

دادیارزندان)شکنجهگرناصریانِ.تبزندحقنداردبهمندسگفتماو.اعتراضکردمکهیمرابگیردهاهماخواستپا.خواباندند

سالناصلی،بخاطردارمهمهزندانیان.هداردگنرایمهاتواندپاهمامیآنوقتمتهدیدکردکهاگرتکانبخور!(منتظریونمایندٔه

:امبشنوندگفتمباصدایبلندیکهرفقایهمبندی،شالقخاتمهپساز.هبودندبدرونسلولهارفتبهاعتراضوهبندراخالیکرد

،امالرزشزنیدهایمنآسیببتوانیدبهافکاروایدهبگویمشمانمیماینبودکهادامهدهموالبتهقصد."ینفقطجسممنبودا"

!بهوجدآیندیرادرصدایمبشنوندوهالرزشگرانوتوابخواستمشکنجهدرواقعنمی.امراتمامکنممانعازآنشدتاجملهصدایم

رزمانسابقمرابهتردیدبیاندازد،چرانبایدتوانستازبارگناهانمبکاهدوهممی۲اگرانجاماینکاروحضورمدربند"

یداینکارراامکارکنم،چرانباهایاسالمیتوانستمموجودیمفیدباشمودرجهتاندیشهاگرمی...اینمسئولیترابپذیرم

آمدتابابرخیازدوستاننزدیکسابقمحرفبزنم،ازآنهابخواهمعمرشانرابیهودهبهشایدفرصتیبوجودمی...بکنم؟

(۲۳۸ص)".هاییکهمعلومنیستسردرکدامآخوردارندهدرندهندهاوحزبپایاینگروهک

حاجداو که ماموریتی قبول پساز جمالترا این مسئولیتبندهما یعنی داد، او به نویسدمی،سرموضعی۲ود ن. تنهااو ه

بهشتدنیویزندانیانبادرزنداننگاهداشتنوادامٔهآزارخواهدایندربنداننداردبلکهمیبهزنداناعتراضیبهشکنجهوآزار

واُخرویبخرد و! بهعبارتصحیحبا یا بهجمهوریاسالمیمردد،متوهمکردنوشستشویمغزیترــارشادآنانـــ شانــ

نظاماعتراضیبهبرپاییاینونهتنها(۲۲۱ص)!کنداصالحطلِبحاجداووِدجالدمعرفیمیاوخودرانسخٔه!دمایخدمتن

نمی اعدام زندانو میمتکیبرشکنجهو مسئولیتهمینزندانرا بلکه کند، پذیرد تاییو عملکردهایرژیم،ضمن درجهتد

:نویسدمیدراینرابطه!نگهداردبرپاراهایداروچوبهبرجارازندانهاآیدتابهمیدانمیفعاالنههمیننظامتحکیموتداوم

هاونظراتخودمچهگذاشتمکهاگررئیسزندانبودمبازندانیشرور،معاندومخالفسیاستخودمراجایحاجیمی"

(۱۶۶ص)"...ُکشتواعدامکرد...مگراستالیننبودکه...کرد؟کدامدیکتاتورمخالفانشراتحملمی.کردممی

:کندجنایاتشمیهاوها،ددمنشیبیرحمیهمهٔحاجداوودجالدوشروعبهتبرئهرودوبازهمجلوترمیحتیو

کردمفکرمی.ورشدشهیدیااسیرشدهکهاینگونهوحشیانهبهماحملهپنداشتمالبددوستییاآشناییازنزدیکانحاجی"

اشراسرمخالفاندرکردیم؟تالفیکردندیااسیر،وقدرتدردستمابودباآنهاچهمیاگرآنهاهمدوستانماراشهیدمی

(۲۳۱ص)"...آوردیم؟نمی

کردتنوجانهماوسایرزندانیانتزریقمیدردوزجررابهتریکهپیشجالدهمینحاجداوودو
9

بناگاهبهپدرمهربانی،

:کشدهایشخجالتمیشودکههماازپوتینمبدلمی

..(.۲۸۱ص)[بود]تکلفمثلهمیشه،سادهوبی(۲۸۳ص...)بامهربانینگاهمکردوبالحنیپدرانهگفت[حاجی]»

ازاینپوتین نمیدیگر ترسیدمها اینپوتین. بودم باعثشده و بودم مرتکبشده لگدازتصورگناهانیکه زیر مرا ها

(.۲۸۱ص)«کشیدمبگیرندازخودمخجالتمی

:شودوازاینجابهبعداستکهالطافالهی،عطوفتاسالمیومرحمتحاجداوودشاملحالهماکلهریمی

،تختیکنفره،طبقهسوم...اتاقبزرگ(...۲۵۵ص)درخشیدهایزاغشمیبرقشادیدرچشم.حالبودخوش(حاجی")

(..."۲۵۲ص...)محدودیتزمانیدرکابینیکنفرهحمامبی...کنارپنجره،برایمیکرویابود

                                                             
بهبحثوجدلباخودشانمی۲ریزندانیانبندعدمدرگی 8 ومدیریتزندان،آنهارا توابها رهایشانکنیدبحال(...۲۲۲ص.)کشاندبا

.خورندمجبورمیشنفکرکننبهگذشتهوآینده،اونوقتتکونمی.افتناگرکاریبهکارشوننداشتهباشین،توخودشونگیرمی...خودشان

(۲۸۵ص)
دردیکیدر.گوییسرنوشتمااینگونهبههمگرهخوردهبود.هایدردمندمارابطهمستقیمداشتآرامششباسیردرددرسرتاپایبدن 9

(.۱۲۲ص.)آرامشدیگری



4 
 

اصدقیمی شرحاعترافاتمهران به جنایاتجمهوریاسالمی تبرئه سپسدر کهو بدستپردازد پاسداران شکنجٔه به راجع

(۲۳۵ص")کنیم؟مانرانازونوازشمیماچه؟اگرماهمبقدرتبرسیم،مخالفان:"پرسدمی سپس  (۲۳۲ص)مجاهدیناست

آزادانهوآگاهانهکندکهمیازطرفیوانموداو!شودمیآشکاردیدهتناقضیکتوابشدنشهماازتوجیهدر
10
بهوتوابشده

و قربانیبیمیازطرفدیگرتالشوه،دیرسجمهوریاسالمیخدا،اسالم را خود تا شکنجهنشاندهدکند وجالب!تقصیِر

نشیتیاینجاستکهبهلطفهمینشکنجهــیعنیتابوب
11

خواهداجازهشودوبهشکرانٔهآن،ازحاجداوودمیــاستکهتوابمی

!ندتابهخدانزدیکترشوددهدتابیشتردرتابوتبنشی
12

 



 نه نمایاندن واقعیتوارو -۲

ناچاربهبرخوردیسختوسنگینباخودمبودم" آساننبودالبتهکهخودترالگدکوبکردار.برایبازکردنگرهها

(۱۳ص").خودکنی،جاییبرایتوجیهوفرارنگذاریوبهخودتدروغنگویی

گویی،توجیهوفرارازواقعیاترادروغقصد«هایادنوشته»درکههماآورداینانتظاررادرخوانندهبوجودمیفوقجمالت

اماندارد او، و جعل را وقایع بسیاریاز عمل در میواژگونه دهدجلوه موارد. این زندانیان،یکیاز از تصویریاستکه

منطقبیافرادیاوآنهارا.دهدمیسرموضعی
13

گیر،بهانه
14

یگرانرادارنددشتنداناداننگهقصدکهـ،نادانـ
15
ودروغگو،ــ

توزکینه
16
بهزنوبیتهمت، بهداشتینظافتومسایلتوجه

17
 معرفینددش(گال)هایپوستیباعثشیوعبیماریازجملهکه ،

.کندمی

خواستندهادچارنوعیدستپاچگیشدهبودند،شایدهممیبارفتنتواب[هامنظورسرموضعی]هاواقعیتاینبودکهآن."

 جلوی طریق این بگیرندفرهنگروزنامهاز را خوانی نیستب. همه نفع به دانایی همیشه حال هر آن...ه زعم هابه

تبهابتکاریتازهزدتاایهمبرایمبارزهوجودنداشت،پسبایددسدربندیکههیچتوابینبود،انگیزه[هاسرموضعی]

جوابشدفرصتیبهطرحسواالتبیتنهابهاینطریقمی.بشودجوراطورینگهداشتکههرگزآرامشیبرقرارنباشد

!.حتیاگربهقیمتمحرومشدنازخریدلوازمبهداشتیمثلشامپووصابونیاموادخوراکیمثلمیوهوخرماباشد.نداد

.(۲۲۶ـ۲۲۲ص)."

                                                             
هاییگوشت(...۲۵۲ص!)توبه...توبه...هایتوبهریخترویواژههایممیخواندمواشکرامی...ترجمهسورهتوبه...قرآنخواستم" 10

ص.)رویاندمگوشتتازهبهجایآنمی...کهبراثراعمالحرامبربدنمرشدکرده،بااندوهبرگناه،باروزهدرماههایپیاپیآبکردهبودم

هاودریاهاسپردهها،جنگلامرارهاکردهبودمرویزمینوروحمرابهآسماندرعالمدیگریمعلقشدهبودم،انگارجسمخاکی(...۲۳۹

آورد،زد،ازبذرهاینوپاشیده،وجوددیگریازدلخاکسربرمیشاعرشدهبودم،عارف،عاشق،وجوددیگریدردرونمجوانهمی....بودم

.بندهیچچیزنبود،پایرفت،مثلماهیسیاهکوچولوشدومیکشید،جاریمیکرددرخلوتوتنهایی،بههرگوشهسرمیرشدمی.روییدمی

(۲۲۹ص)
اززاویهدیگریهمبهمسایل...توانستمنبودمومی[چپافراطی]ازاینکهدرآنجایگاه" 11 بنگرمخوشحالبودم... نتیجهسهماه. اینرا

تابوتتلقیمی کردمنشستندر ... بازوروفشاِر توام برایآنکه«قیامت»فضایاجباریو تصوراتوتفکراتسابقمامکانیشد منبا

(۲۲۸ص.")برخوردکنم
(.۲۵۲ص)«.نهمناینجاراترجیحمیدهم» 12
۲۲۸ص.هایافراطیتابعهیچمنطقواصولینبودمکنارچپ...کردماگرتغییرنکردهبودوتوابنشدهبودم،قطعااحساسمی 13
کهعدمحضورتوابانوقطعکامل» 14 مذاقعدهمطمئنبودیم به بند بهانهخدماتآنانبه ایبرایتحریکدیگراننداشتندخوشایکه

کردندکهاگرتوابدربندباشدمایهرنجوبهانهاعتراضبهراستیاینرفقایسابقمادرکدامفضایالیتناهیسیرمی»(۲۲۳ص)«.آمدنمی

بهزعمآن»۲۲۲ص«.سایرینازامکاناتهاستاگرنباشد،بهترینبهانهاستبرایمحرومکردنآن دربندیکههیچ(هاسرموضعی)ها

انگیزه طورینگهداشتکههرگزآرامشیتوابینبود، جورا بشود تا دستبهابتکاریتازهزد پسباید نداشت، وجود برایمبارزه ایهم

برقرارنباشد بهاینطریقمی. دادجوابنشدفرصتیبهطرحسواالتبیتنها حتیاگربهقیمتمحرومشدنازخریدلوازمبهداشتیمثل.

ایبرایهادربند،دیگربهانههابانبودنتوابازآنجاکهچپ»(۲۲۶ـ۲۲۲ص)«!شامپووصابونیاموادخوراکیمثلمیوهوخرماباشد

ص)«.هارابهبندبرگردانیمریکنندکهناچارشویمتوابنمایشمبارزهجوییخودنداشتند،بهشدتدرصددبودندباانجامبعضیحرکاتکا

۲۶۱ لذتیمی»( چه ازعصبانیکردنما که بودم استمتوجه ثمررسیده به گوییمبارزاتشان که چندان برند، عصبانیو. البته هم من

(۲۶۲ص)«.کردمشانرافراهممیشدمواسبابخشنودیخشمگینمی
آنواقعیت» 15 اینبودکه هاسرموضعی]ها میبارفتنتواب[ هم شاید بودند، دچارنوعیدستپاچگیشده ازاینطریقجلویها خواستند

۲۲۳ص«.بههرحالهمیشهداناییبهنفعهمهنیست.خوانیرابگیرندفرهنگروزنامه
[...شودمی]بااطالعاتیآمیختهبادروغوکینهورزیمطرح...نفرنامیازماچند...شودهرجاییبحثیازتوابسازیدرزندانهامی 16

(۱۳ص)
ازکنترلآنرعایتبهداشتکهمهم» 17 بودترینعاملخفظسالمتیدریکمحیطعمومیمثلزنداناست، خارجشده (۲۶۵ص)«.ها

شدوربطدادهمی...سیدگیپزشکیونبوددارووکمبودنزدزندانیانماجرافقطبهعدمر»(۲۶۵ص)«رغمحضورچنددکترونرسعلی»

(۲۶۲ص)«.ازبنقشعدمرعایتبهداشتفردیسخنیدرمیاننبود
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:نویسدآمیزیمیبطرزتوهینبعد

شدوازنقشعدمرعایتبهداشتربطدادهمی...نزدزندانیانماجرافقطبهعدمرسیدگیپزشکیونبوددارووکمبود."

(۲۶۲ص)".فردیسخنیدرمیاننبود

:کندمعرفیمیرفتارخشنخودشیبرایتوجیهراهارفتاربدسرموضعی،بهطعنهسپسو

لذتیمی" چه ازعصبانیکردنما که بودم استمتوجه ثمررسیده چندانکهگوییمبارزاتشانبه برند، البته. منهم

(۲۶۲ص)."کردمشانرافراهممیابخشنودیشدمواسبعصبانیوخشمگینمی

مهریورزیموردبیانصافیوکینهازسربیفداکارهستندووباگذشت،خیرخواهکهکندفرادیمعرفیمیراادرعوضتوابین

.اندوقضاوتناعادالنهقرارگرفته
18
ص)".کشیدندبندبودنزجرمیهاازاینهمهابیشترازسرموضعیابتو"همابهاعتقادحتی

بهادعای.ساختگیاستدهدتصویریکامالمیــازجملهخودشــتصویریکههماازحاکمانزندانونگهبانانبعالوه(۲۳۳

.شانجلوگیریکننداعدامازشاناینبودکههموغمحتیزندانیانبودندوسالمتیبفکراومسئوالنزندانجداً
19
(۲۳۹ص)

 خودشهمینوارونههما درمورد کارهایشسازیرا تکرارمیو خندیدنیاستکندنیز خواندنیو ً جدا که ! تخلیٔهاو را خود

چگونهباید"تادهدهبازجوخطمیبعدهمب.دهدمیلوزیادیراافرادو!شود(۲۲۶ص)"پاک"کندتابقولخودشیمیتااطالع

آنها هاشدهلوداده]با برسند[ رژیم با نفیمبارزه بدونخشونتبه تا شود (۲۲۹ص)!!".برخورد . پُرروییمیبعد :نویسدبا

ازبابتاینکههماآنهارازیادبد،کندکهآنهاوانمودمیو(۲۲۹ص)!!".مندستگیرشدهباشدهاینشنیدمکسیبهدلیلبازجویی"

!!انددهکرتشکرازاولونداده
20
،رویکمیتوکیفیتوجوددارد(همسرسابقهما)ناصریاراحمدییعنیاگرتفاوتیمیاناوو

واستچونکمتر"مقبول"،اماهماسپردچوبهداربهوزیرضرببردتعدادزیادیرایاراحمدیمنفوراستچون.لودادناست

(.۲۲۹یسصزیرنو)آنقدرخوبلودادهکهنهتنهاازدماغکسیخونینیامدهبلکهبعدازآزادیبااودوستانخوبیشدند

ـدر!اعتمادیبهاوداشتندهاستـعجبزمانیاستکهمسئولبندسرموضعیمربوطبههایهماسازیازوارونهمورددیگر

ستواینکهاوضاعبنداودهدکهگویابردنتوابانازبندوبرداشتنمقرراتبندهمهازخدماتاشاینگونهنشانمیسراییداستان

پیامدشرایط،دادهبوددرحالیکهچنیننبودبلکهتغییراتکوچکیکهروی(۲۸۲ص!)پسازقبولمسئولیتاوبمراتببهترشد

حصارخارجی،برکناریحاجداودرحمانیوآمدنمیثمبعنوانرئیسجدیدزندانقزلهایانهسبازتاباخبارزنداندررجامعه،

بود . بعالوه میثم حصاررئیسزندانقزل)به ره( میهم نمود حتی(۲۲۲ص)دهد بقیهو مقابل بخاطرشالقزدنزندانیدر

(.۲۶۲ص)"!!.درصورتادامهایننوعبرخوردهااستعفاخواهیمداد":کندکهمیتهدیدحتیکندوضمیاعترابهاوزندانیان

کندکهاکثرتابوتنشستگانمثلاوادعامی.دهدنشینیمیتوصیفیاستکهازتابوتهایهماکلهریسازیازوارونهنمونهدیگر

شدنداوتوابدخو ــ آنهم درباالآوردممعناییکههمانبه
21
 !تابوتبوداتتاثیرازهماینکه

22
یعنی و"رهایی"رسیدنبه

مستقیمآورندوقزلحصارهایمختلفبرایتنبیهبهکهعدهزیادیرااززندانکندتعریفمیبعدهم!"وارستگی"و"آزادی"

:نشاندنددرتابوت

تابوت]هفتادزندانیدیگررادرقبر" ] گرفته.بودندقرارداده اینتصمیمرا دیدنتاثیرقبربرکسانیمثلما با ظاهرا

تعدادیازآنهاازاوین”[نویسدودرتوضیحاینجمالتدرزیرنویسمی]”.سههفتهدرقبرنماندند-آنهابیشازدو.بودند

 قبر در مدتکوتاهی و بودند شده قرنطینه)فرستاده ماندند( . عنوان با همواره یاداما آنها از قبرها بازماندگان آخرین

(۲۸۳ص)".شودمی

درکارنامٔهجمهوریهاترینشکنجهراکهیکیازوحشیانه«تابوت»بلکه،شودمتوسلمیهدروغنهتنهاباینجاهماکلهریدر

وقزلحصارآوردهبهاویناززندان۸۲منبههمراهچندنفردرزمستانحقیقتایناستکه.دکنتحریفمی،استاسالمی

تابستانسالماه،یعنیتا۸بلکهحدود،؛آنهمنهچندهفتهیمآخرمقاومتکردابهتمنوتعدادی،یممستقیمادرتابوتنشاندهشد

!راجمعکردندتابوتهاکه۸۵

                                                             
(۲۲۳ص)بود[توابین]هاخودفشارمضاعفیبرآنهابرخوردهایسرموضعی 18
19

(۲۳۹ص.)ودیتوناوین،االنمعلومنبودتویسینهکدومقبرستونخوابیدهباگرفرستادهبودم 
شاندرآندورهبازجوییکردهبودندوظاهراماجراتمامشدهوبهخواستهبودندودرموردنحوهفعالیت...آنهارابهکمیتهسیار... 20

هیکردمکهازاوبابتمزاحمتیکهبرایشدرستکردهبودمعذرخوا».بابعضیازآنهاهنوزهمدوستاننزدیکیهستیم.بازداشتنرسیدهبود

(۲۲۹ص)«.هایمتمامشدندخوشحالمکهباچندساعتبازجوییآنهمنهدرزندانکابوس...»:گفت
(۲۵۶ص)«.هاییکهازگروهمابرگشتهبودندتویبندسه،همینطوربودندتقریبااکثریتبچه.تنهامننبودمکهاینجورشدهبودم» 21
(۲۵۶ص)«.هاگذاشتهبودهااینجوراثریرارویبچهتابوت.تاکتیکنبود.کردهیچکسنقشبازینمی 22
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 آخرینبازماندگانتابوتداستانازاینقراربودکه
23
 کهحدود بودیم،نفر۱۳را عجله بودازبا پُر که بداخلسالنیفرستادند

(تشکیالتبندی)توابینمجاهد
24

بعدحاجداوودواردشدوسخنرانیقراییمدتی.پرتابکردندسالنمانرابهدرونوسایلبعد.

این نکنیممبنیبراینکه قلمداد پیروزیخود ،سردادرا بایدگفتسپسبهطعنه. که ،بودانتظارماندرهاییکهمصیبتمنتظِر

افرادجمعشده.هاهمپیامدآنبودهاستشدنتابوتحالآنکهبعدترفهمیدیمکهحاجیازریاستزندانبرکنارشدهوبرچیده.باشیم

ندبعدازچ.وخاطراتمفصلیداردکهدرحوصلٔهایننوشتارنیستبودناهمگونیبسیارجمع«قرنطینه»دراینبهاصطالح

بهروز دارددندقرنطینهآورفرزانهعموییرا .کهداستانخودشرا سخنرانی۲اینقرنطینهحدود وبا آورد نمایندهماهدوام

.یمدشفرستادهومابهبندتعطیلشد(کنمپوردمحمیبودتصورمی)منتظری

نشینانمثلتابنیاوردوهمهتابوتدرتابوتیچکسهکندتابهخوانندهالقاکندکهجعلمیهاووقایعرازمانهماحتیهمهاین

 .خوداوتوابشدند



 یاسالم اعتباری اعتقادات بیـ ۳

پروسهچگونگیشومیهجیتوالکیآبکیوهماهمانطورکهپروسهتوابشدن نیز(۵۲۳ص)ش"اعتقاداتشدناعتباربی"د،

بهوسطحیبسیار دشومیجیهتوچندموردخاصبااستناد میمثال. ادعا شوهرخواهرِکندکه اطالعتیازدیدنسوءاستفاده

نویافته"همسرش اعتقادی ۵۲۱ص)!دوشمی«متزلزلاشارکان کاستیتب"یا( دیدن با ضعفدریج و بنیادینها [رژیم]های

دررژیماسالمیایراناگربهنوعیاطالعاتینباشیو...خوردبهممیمحالطلبهااصالحدیدناز"(۵۲۳ص.)کندمی"تغییر

مگرهمینهماوقتیتوابشدبطرفداریوبعضابه(۵۸۲ص)".اطالعتینداشتهباشیهرگزراهبهجایینخواهیبردهمکاری

گویابرایاولینباربودکهاینمسائلرا.دهانپرداخت،همهاطالعاتشرادادوتماموقتبرایشانکارکرستایشهمیناطالعتی

.شنیددیدومیمی

هایمالیحاکمانواستفادهتشکیالتسیاسیباصطالحمارکسیستیشدولیازسوءیکآیاواقعاهمااینقدرساهوابلهبودکهوارد

اینقدرنسبتبهآخوندهاوجناحشانبیوابستگان تازهبعدازتوابشدنبعدازمداشتکههمختلفشتوهایاطالعبود؟آیاواقعا

دربیروناززندان رژیم اینقدرپرتبودکهفکردیدناصالحاز،سالهاهمکاریبا آیاواقعا طلبانحکومتیحالشبهمخورد؟

می آیا است؟ مستضعفان حکومت این اینپیشکرد سازتر و زندان اعدام، مهمه طویل و عریض انهای انتظامی،نظامی،

امنیتی التـاطالعاتی لمپنو و ها حکومتی های ندیده می!!بود؟را خوبنظر شعور واقعا هما که سطحرسد در را انندگانش

!گیردفرضمیخودششعورناداشته

 دینب جمع

وُرلقربانینمایی،هاینویسنده،باشد،مظلومپردازیهاودروغسراییداستان «تابوتزندگان»اگربارزترینخصیصٔه -

بازیتقصیر،سادهبی دومآناستلوح،فریبخوردهوطلبکاررا هماهمهجاتالشداردتاخودرا .کردن،مشخصٔه

د جلوه هدقربانی : سیاسی جریانات قربانی راهــ شکنجهــکارگرباالخص قربانی خودش، بعدا که رژیمی های

،(درسالهایاولآزادیش)اشها،قربانیرفتاربدخانوادههایسرموضعی"توزیکینه"شود،قربانیگرشمیشکنجه

اعتمادیدرمحلکاروزندگی،عدمپذیرشاوبهعنوانتوابقربانیعشقیکهبههمسرشداشت،قربانیشکوبی

 ...،قربانیشرایطجامعهو(بعدازآزادیاززندان)!واقعی

 

خیلی - کلهریبا پرهیجانسالهایدیگحسابهما و حوادثشورانگیز موجانقالبو با زندانرکه به قیام هایاول

متفاوتاست شکستند و بریدند و افتادند، ایده. و باورها از بریدن به هما بههایسیاسیداستان نپذیرفت، اشخاتمه

پناهیهمختمنشدخداباوریواسالم
25

تر،حتیبامشروعیِتبخشیبهجمهوریاسالمیپایاننگرفتبلکهبسیارپیش

                                                             
نفر۲،(ماه۸)،منوپروانهکهازاوینآوردهشدهبودیم(ماه۹پریوش،)شدنآنمقاومتکردهبودیکنفرکهازبرپاییتابوتتابرچیده 23

توابین توصیه به وبهتابوتازدیگرکه برده رعایتمقرراتبدلیلعبند دم بودند شده تابوتبرگردانده به ونسرین)دوباره مریم مینا،(.
.هایمختلفبهقزلحصارآوردهشدهبودندوازشهرستانشانرابخاطرندارمنفردیگرکهاسم۲ـ۵فرحنازو

.شدبطورتاکتیکیتوابشدندوتشکیالتمجاهدینرادردرونزندانبهراهانداختند،استفادهمی۸۳ایناسمبرایمجاهدینیکهدرسال 24

شپریدندوازرفتارمابهآنانگزارکردندجلومیواقعاتعادلروانینداشتندوهربارکهنگهباناندرقرنطینهرابازمیاینمجاهدینتواب

.دادندمی
یا»و«االولینیااول»،«یاقدوس»و«یانور»گفتوباتاکیدبرخواند،ازدوستیباخدامیصدایمحزونیکهدعامی.پخشدعایکمیل 25

آخراالخرین می« را .لرزانددلم ۲۳۶ص)« شهادتش(... و حسین بعد و فاطمه ازدواجعلیو به دادمگوشمی. عالدرس... مههایفلسفه
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کلهریاست!رفت هما (۲۲۲ص)فروشحمایتازشوهرآدم،شدنتواب:اتهامیکهمتوجٔه شراکتدروتوابش،

،تاریخزندانمونپیراپراکنیجعلودروغ،رژیماسالمیهایوحشیانهدفاعازعملکرد،زندانیانشوییوذهنسرکوب

نگاروبرنگار،روزنامهدربیروناززندان،درپوششخ،ماطالعاتیرژیــهمکاریآزادانهوآگاهانهباعواملامنیتی

.است...بدستوقلم
26
هیچکساورابهچنینکاریمجبور.وآزادخودانجامدادشخصیباانتخاباوواینهمهرا

گیرد،امااونهتنهامسئولیتیرادرقبالاعمالزندانشبعهدهنمی.تنهاباخوداوست،مسئولیتاینانتخابنیز.نکرد

 مسئولیتنیستبلکه قبول به حاضر زندانشنیز از بعد کارهای قبال در می. عوضکاریکه در نمایی،ممظلوکند

 !استطلبکاریپردازیوایفاینقشقربانیوسازی،دروغارونهبافی،وقصه

 

علی۵۳پسازگذشت - و ازآزادیهما، مدارکیکهسال و اسناد دردسترسداشتنهمٔه و سکونتشدراروپا رغم

پیرامونروابِطخمینیورژیماسالمیباامریکاافشاشده
27

خطخمینیونوارمنتظریراجعرغمافشایدستط،وعلی

!کندیادمی"آقایخمینی"همهجاازجالدجمارانبهنام...و۸۲عامبهقتل
28
هنوزاصرارداردبگویدکهاینخطای

 یکرژیم علیه که بود ما و سیاسی "ضدامپریالیست"سازمانهای برخاستیم! جنگــ زمان در آنهم .ــ
29
ه نوزاو

چارهمی اسالمی جمهوری که کند متقاعدمان نداشتخواهد ما اعدام و شکنجه سرکوب، جز !ای
30
جایی هم اگر

اسالمیمیناپرهیزیمی رژیم چیزیبه و کند بالفاصله سازمانهایسیاسیمیمتنیسرشپشتپراند، تاعلیه نویسد

.رژیمراتبرئهکند
31


 

عاصی،صادقگرا،آرمانٔبرخالفآنچهره -
32

برایماهاییکند،ایکههماازخودترسیممیشدهکشیدهوشکنجه،ستم

واقعی واورادرلباستواِبکهچهرٔه درپساشکردهبزکتصویروامروززندانباندیدیم، شهاینویسیوارونهرا

 !بجلویصحنهآمدهاستکهبرایانجامیکماموریتجدیداستبینیم،هماکلهریصرفایکشارالتانمی

 

حضورعلنیوبی۱۲ - با توابدیگریسالپیش، معمارنوبری)شرمانٔه سیبا درخارجازکشورروبرو(

.شدیم
33
 نسبت العملعکسآنهمانموقع .دادمنشان

34
را توابدیگری دارند امروز نویسندٔه تاریِخبعنوان

.استاهمیتزحائمقابلهبااینسیاستجدید،.دکننمیجادربینمازندان

                                                                                                                                                                                             
می پاشیده برفکرم که تفسیرقرآنجعفرسبحانیبذریبود باصدایآهنگرانواشکطباطباییو و بذرهاشد هایدعایکمیلشبجمعه

(۲۲۶ص)«.بدینسانخدادردرونمجوانهزدوتکثیرشد.شدآبیاریمی
کند،دررابطٔهنزدیکنقلمکانمی(۵۲۸ایسرپرستیزندانها،صزاده،رئیسشورابوالقاسمسرحدی)اشهماپساززندانبهخانٔهدایی 26

حاجحبیب،رئیس)گیرد،درمنزلشوهرخواهرناصرقرارمی(۲۹۹فرماندهسپاهپاسداراناصفهان،ص)باشوهرخواهرناصریاراحمدی

وحسین(۵۱۶اعضایدفترسیاسیسپاه،صاز)گزیند،باعباسسلیمینمیناقامتمی(۵۵۱وزارتاطالعاتآذربایجانغربی،ص

.کندهمکاریمی...شریعتمداریو
.اسنادافشاشدهتوسطبیبیسیلینکدسترسیبه 27
...و۵۳،۲۱۱،۲۱۲،۲۱۳،۲۱۶ص 28
ایکهدردغدغه.انددانیموازسویدیگرآنهاپرچمدارمبارزهباامریکاشدهبودکهچراازیکسورژیمراامریکاییمیاماینشدهدغدغه 29

خواهیومبارزهباامپریالیسم،چگونهبودکهمامدعیانآزادی.شدندترمیامبرجسته،کمکمتناقضاتذهنی(۱۹۳ص.)ترشدقبربرایمجدی

(ص)دریکصفقرارگرفتهبودیم...هاومتهمانکودتاینوژههاوبهاییلبطکنارسلطنت
بهدستازاینکهاختیارزندگی...(۵۳،۲۱۹،۲۲۳،۲۲۸ص)تقصیرباجریاناتواشخاصسیاسیاستتاجمهوریاسالمی 30 امرا

)آمددانست،ازخودمبدممیملیرامجازمیسپردهبودمکهبرایبقایخودهرع[منظورسازمانراهکارگراست]جریانی (...۲۲۳ص.

فاشیست ابزاریازآدمراستیتفاوتماچهبودبا آیاسیاسیوِنپرچمدارآزادی،دیکتاتورهای(...۱۹۹ص)«...ها؟هایارتجاعیدراستفاده

(۲۲۸ص)تاجنبودند؟اگرتختوتاجداشتهباشند،چهخواهندکرد؟وتختبی
یا(۲۲،۳۸ص)ندکمیایرامتوجهچپملهحو(۱۶۶)ددهمیسرشبهاستالینیسمفحشبالفاصلهپشتولیدنکمیاعتراضی.ا.بهجمثال 31

ویاوقتیازوحشیگریرژیمنسبتبهزندانیانحرف(۹۸ص)دهدجلوهمیاگرجاییرژیماعدامکرده،آنرادرواکنشبهحملٔهمجاهدین

(۲۳۲ص)کنددنبیرحمانٔهپاسدارانبدستمجاهدینقلمفرساییمیششکنجهراجعبهزندبالفاصلهمی
دکنی،جاییبرایآساننبودالبتهکهخودترالگدکوبکردارخو.برایبازکردنگرههاناچاربهبرخوردیسختوسنگینباخودمبودم 32

(۱۳ص.)توجیهوفرارنگذاریوبهخودتدروغنگویی
33

جلب ( یمعمار نوبر) بایبه حضور تواب معروف س نیدر آلمان، توجه حاضر یرانیا ستینیساالنه زناِن فم ناری، در سم۶۰۰۲ هیدر فور  

 یساز تواب ده  یراجع به پد یادیها و جلسات ز بحث نار،یبعد از آن سم!  کرد؟ دیحاال چه با: دندیپرس یشده بودند از هم م شوکه که حضار . شد 
، مهناز متین و ناصر مهاجرمقاالتی از این جلسه، به قلم  دیخصوص بچاپ رس نیدر ا یها و مقاالت و آنجا برگذار شد و مصاحبه نجایدر ا

   .منتشر شد منیره برادران، مهین روستا
ده سال پیش امكان نداشت كسى بیاید و بگوید ... چنین آدمى دفاع مى كنند ازصحبت من با كسانى ست كه امروز به نام دموكراسى ... »  34

من  ...بگویند خواهش مى كنیم بفرمائیدشما هم باید من را میان خودتان بپذیرید و مدعیان آزادى و دموكراسى بیایند و ... ام و  من تواب بوده
شان را عوض كنند و  و جاى بزنندشان ضربه  این طور انتخاب كردند كه به دوستان. کنم كه همه  این آدم ها حق انتخاب داشتند دیتاک خواهم یم

كم نبودند كسانى كه به رغم همه  آن فشارها و ... قبول نیست... م،یبده" قربانى" مدال قهرمانى ... این كه حاال به آنها ... به طرف رژیم بروند

https://www.bbc.com/persian/indepth/kf_khomeini_iranian_revolution_us
http://www.bidaran.net/spip.php?article109
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این ها را زیر سئوال مى بریم و آن  ىوقت. هایى كه وجود داشت، پرچم مبارزه را در زندان بلند نگهداشتند و به مبارزه ادامه دادند شكنجه

 (نازلی پرتویمصاحبه با ) .هاجر با منمصاحبه ناصر ماز به نقل «!!!دهیم، بوش مى شود قهرمان مبارزه جلوه مى" قربانى"طرف قضیه را 

http://www.bidaran.net/spip.php?article110

