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 (هما دماوندی) هما کلهری: نوشته

 

 نوشتار پیش

 ،پرداز داستاناستعداد،  کاِر بی یک بخیه یک تّواب زندانبان، و ، (۰۲۰۲)نوشتٔه هما کلهری  ،«یادنوشته، تابوت زندگان»

شاید یک سکوت پُرمعنا ــ که سرشار از . گیرد اش را به سخره می شعوِر خواننده است که علنانما   مظلوم گو ودروغ

اما انتشار این کتاب، آن هم در آستانٔه سالگرد  ؛نمود سزاوار میّرهات بیش از پرداختن به این تُ بود ــ  ها می ناگفته

 .دنشانفریاد به  بر زخم دیرینه پاشید که سکوت را شمسی، نمکی ۰۲جنایت دهٔه 

 « ها یادنوشته»ماجرای 

و دختر ستاره ( ۹۳۳۱احتماال )متولد تهران  او .ظاهرا کتاب دربردارندٔه یک گزارش تفصیلی از زندگی نویسنده است

شود و پس از آشنایی با مارکسیسم شروع به   وارد دانشگاه تهران می( ۹۳۳۱)سالگی  ۹۱در  که است 2سرحدی زاده

که  ـــ اش مسئول تشکیالتیبهمراه  ،(۹۳۰۹)سالگی  ۰۰در  .(۳۰ص )کند  می« راه کارگرسازمان »فعالیت تشکیالتی با 

س از سه پ. شود در تهران دستگیر می« سازمان راه کارگر»همکاری با  ه اتهامب ــ3(یاراحمدی ناصر )بود  نیز شوهرش 

برد  از اینجا پی می.اند دستگیر شدهشود که مادر و همٔه دوستان و آشنایان شوهرش  متوجه میهما هفته بازداشت، 

  .است را لو داده گیکه ناصر همه چیز را گفته و هم

نشانده  4«تابوت»در  ۹۳۰۰در اواسط و ( ۹۰۱ص )سال زندان محکوم  ۹۰به ، هما کلهری نُه ماه پس از دستگیری

و در اختیارگذاشتن همه  5نویسی تکشود و با  کند، مسلمان مومن می ُبرد، توبه می پس از سه ماه میو ا. شود می

  .نماید می ”پاک”اطالعاتش، وجودش را از گناه 

پرسید کدامیک را ... راستش را نوشتم. نوشتم. اصراری بر کتمان حقایق و دروغ گفتن نداشتم”
در مورد آنها [ گفت. ]شناختم عالمت زدم جلوی اسم آنها که می... شناختم شناسی؟ برخی را می می

                                                             

 .دانلود کنید لینک حاضراز « تلگرام»توانید در صورت داشتن  اف کتاب را می.دی.فایل پی 1
ص )بجرم عضویت در حزب ملل اسالمی دستگیر شده بود  ۴۴۱۱در سال ( حسین، ابوالقاسم و امیر)ستاره بهمراه سه برادرش  2

زاده بنیانگذار حزب اسالمی کار، سه دوره  ،  ابوالقاسم سرحدی(۷۰ص . )هوادار سازمان راه کارگر گردید ۷۵ام ، بعد از قی(۳۰۴

پیشینه ابوالقاسم سرحدی زاده به نقل از )نماینده مجلس شورای اسالمی، رئیس شورای سرپرستی زندانها و وزیر کار دولت موسوی 

و امیر سرحدی زاده ( من اعضای حزب توده را لو ندادم: پرتویدمحم مهدی )زاده از وابستگان  حزب توده  و حسین سرحدی( ایسنا

 .نویسد اش نمی ه نویسنده چیزی در بارهاللهی است ک یک حزب
ـــ در حالیکه یکی از اجزای حلقهٔ  ۴۴۷۵بجرم همکاری با سازمان مجاهدین دستگیر و در سال ( ۴۴۷۴سال )سالگی  ۴۱او در  3

 (۵۳ص . )شود   اولیه تشکیالت راه کارگر بود ـــ  آزاد می
. شد های یک نفره ارتشی ساخته می های نئوپان كف تخت شد كه به كمك تخته تابوت یا قیامت به نوعی جعبه انفرادی سرباز گفته می 4

. هایی به شکل تابوت روباز با سه دیوار کوتاه ساخته بودند های آهنی ایستاده بودند و سلول نئوپان ها را از روی طول روی ریل
حرکت ممنوع، درازکشیدن و لم دادن و تکیه )یند بند در تابوت بنش شب چهار زانو با چشم ۴۰صبح تا  ۵زندانی می بایست از ساعت 

در بهترین حالت، زندانی را روزانه سه بار به دستشوئی (. ها ممنوع، سر روی زانوگذاشتن و دراز کردن پا ممنوع کردن به دیواره

ها و  ، مصاحبه تواب وحهها ن و هفته ای یك بار به حمام می بردند و مالقات نیز نداشت، در تمام این مدت از بلندگو( دقیقه ۴۰)

 .رسد حاج داود به این دلیل آن را قیامت نامیده بود كه معتقد بود هیچکس در آنجا به داد زندانی نمی. شد سخنرانی مذهبی پخش می
تک نویسی یکی از اصطالحات زندان است که به معنی اقرار و اعتراف زندانی در مورد فعالیت های افراد دیگر، از جمله هم  5

 .ونده ای های خودش، به تفصیل و با جزئیات استپر

https://t.me/Radicalediscourse/4448
https://www.isna.ir/news/99042619275/ابوالقاسم-سرحدی-زاده-که-بود
https://www.isna.ir/news/99042619275/ابوالقاسم-سرحدی-زاده-که-بود
https://www.isna.ir/news/99042619275/ابوالقاسم-سرحدی-زاده-که-بود
https://www.isna.ir/news/99042619275/ابوالقاسم-سرحدی-زاده-که-بود
http://tarikhirani.ir/fa/news/5096/پرتوی-من-اعضای-حزب-توده-را-لو-ندادم
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مرا به این باور رسانده بودند که پاکی درونم در گرو پاک شدنم از ... دانی بنویس میهر چه 
   (۰۴۱ص ) ”.اطالعات ناگفته است

ص . )شود منصوب می 7ها که به مسئوِل بند سرموضعیتا آنجا  ،گیرد قرار می 6داوود مورد اعتماد حاجسریعا هما 

گفتگوی هما کلهری و حاج داوود . ماند از زندان ــ در همین سمت باقی می شــ یعنی زمان آزادی ۹۳۰۴و تا سال  8(۰۰۲

( ۰۰۳ -۰۳۱ص )است « ها یادنوشته»انگیزترین فصل از  آورترین و نفرت ـــ در باره ماموریت جدید هما ـــ یکی از چندش

. دارد اش برمی ه و جبران گذشتهگزاری در این ُپست، قدمی بزرگ ـــ همچون ُحّر ریاحی ـــ برای اثبات توب هما با خدمت

رود بیشتر مورد نفرت زندانیان سرموضعی قرار  هر چه که او بیشتر در منجالب همکاری با رژیم فرو می( ۰۰۹ص )

  .گیرد می

برایشان مبارزه با رژیم تلقی ... مقابله با من. پندارند مرا دشمن می ۷باور داشتم که ساکنان بند ”
  ( ۰۰۰ص ) ”.مروز دیگر  آن رفیق همای یار و همراه دیروز آنها نبودممن، من تواب، ا ...شد می

د، پرور بتربیت کند و ـــ رفقای توابش سایر و ـــ چون هما  !ای محصول تحفهتابوت، ه کمک بتوانسته بود که حاج داوو 

ص . )در تابوت بنشاند تا فرستندبه قزل حصار ب( به ادعای هما)زندانی جدید  ۱۲تا کند  را قانع میمقامات زندان 

۰۰۳) 

در خانه و مدتی  اش نزد خانوادهمدتی  پس از خالصی از زندان. شود ، هما کلهری عفو و از زندان آزاد می۹۳۰۴اسفند 

حاج حبیب، رئیس وزارت اطالعات )و شوهر خواهر ناصر ( ۳۰۰ص ( )زاده ابوالقاسم سرحدی)اش  اللهی دایی حزب

از اعضای دفتر سیاسی ) عباس سلیمی نمین ، زیردستکند و در کیهان هوایی زندگی می( ۳۳۹ ص)( آذربایجان غربی

رود و  او هر هفته به مالقات شوهرش ــ که در زندان اصفهان است ـــ  می. شود میبه کار مشغول  (۳۹۱سپاه ــ ص 

در  ،۹۳۰۳در پاییز (.۰۱۱ص ) .گزیند میاقامت ( فرمانده سپاه پاسداران اصفهان)شوهر خواهر ناصر  در خانهٔ  ظاهرا

تمام  ای است که ناصر در همکاری با رژیم سنگ و اینها در دوره. شود می باردارو همخواب ناصر با زندان سلول 

 9(۰۴۴ ص . )زنی و شکار فعالین سیاسی است گذاشته و در کوچه و خیابان مشغول گشت

در  :دهد مغشوش، متناقض و بسیار متضاد به خواننده میجا دارد همینجا اشاره شود که هما کلهری از ناصر تصویری 

خائن و یک  و در جایی دیگر، 11کند معرفی می سالمیامهوری و زندان ج 10های مقاوم زندان شاه جایی او را از چهره

شدیدا به او نفرت در جایی دیگر و  (۱۰ص )سوزد  کسی ناصر می ، یکجا دلش شدیدا برای تنهایی و بی12فروش آدم

افراد هنگام دستگیری بعد ”با ذکر این نکته که  توصیه سازمان راه کارگر این بود که  یجایدر ، (۹۳۹و  ۱۳ص )زد ور  می

ساعت، براساس درجه  ۴۱ساعت، اطالعات سوخته و نه چندان با اهمیت خود را به بازجویان بدهند و بعد از  ۰۴از 

                                                             

اللهی بود که بواسطه آشنایی با الجوردی به ریاست زندان قزل الحصار  داوود رحمانی معروف به حاج داوود یک آهنگر حزب 6

 .های شکنجه ــ از جمله تابوت ــ از تصور انسان خارج است بیرحمی و قساوت او در انتخاب شیوه. منصوب شد
 .دادند شان ایستاده بودند و تن به مصاحبه نمی ظور زندانیانی هستند که بر سر موضعمن 7
 .انگیز است براستی نفرت( ۳۱۳-۳۱۰ص )نقِل مفصل سخنان حاجی داوود در این مالقات  8
در خیابان فاطمی شناسایی شد، هبت  ۱۳آبان  ۴۵در ماشین گشت سپاه ــ در تاریخ یکی از کسانی که توسط ناصریاراحمدی ــ  9

  لینک دسترسی. اعدام شد ۱۵معینی بود و در تابستان 
ینرو از ا. هیچ یک از افراد باالدست و زیردست روابط تشکیالتی اش لو نرفته بودند. ها خوب مقاومت کرده بود در بازجویی 10

... های ساواک را تاب آورده بود او شکنجه(... ۳۴ص )گروههای خودش در بیرون از زندان بود  ها و هم مورد اعتماد زندانی

 (۵۳ص . )توانسته بود رفیقش را فراری بدهد
 (۴۱ص . )رحیم قاعده و دستور تشکیالت را رعایت کرده بود حتی بیش از حد مقرر مقاومت کرده بود 11
 ( ۴۱ص ... )حیم و دستگیریهایی که حاکی از ادامه همکاری هایش با بازجو بود سبب شد تا بریدن ر  12

https://daftareyadbood.wordpress.com/2009/10/13/65/
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و یکجا  .کند اش می روز مقاومت کرده بود، تبرئه ۳و با تاکید بر اینکه ناصر ( ۰۳ص ) ”.اهمیت، اطالعات بعدی را

پس از با این همه،  (.۰۴۴ص ) ”رحیم تا مرحلٔه شناسایی افراد در خیابانها پیش رفته بود”کند که  صریحا اظهار می

در کنارش زندگی  ۹۳۱۴و تا سال  !شود میباردار دو بار از او رود و حتی  مالقتش میهر هفته به هما آزادی از زندان، 

  ! کند می

 «سوره»ماهنامه ادبی  ،(۳۳۰ص )به سردبیری عاطفه ثقفی « شاهد بانوان»در همین ایام، هما کلهری، با نشریه 

به  ،المللی منتقدین تئاتر برای تاسیس انجمن بین ، از طرف محمد منتظری،و کمی بعدتر( ۳۴۳ص ) .دکن میهمکاری 

  (۳۰۳ص )د د گر  کار میمشغول ب «انتخاب»و در روزنامه ( ۳۴۱ص )شود  میدعوت همکاری 

بعدتر ناصر ( ۳۳۱ص ) .روند میفامیل و آشنایان بخانه  ـــ عیدفطر  در این روزها ـــ مثلو  آید  مرخصی میبه گاهی  ناصر

 شبرایمستقیما از خمینی، با اعمال نفوذ خانواده، (. ۳۴۳ص )فرستند تا در جهاد سازندگی کار کند  را به اهواز می

بهمراه برادرش کلینیک خدمات پزشکی و و  گردد از زندان آزاد می ۹۳۰۱سال در  او ( ۳۴۴ص ) .گیرند میبرائت حکم 

در رشته دستیاری اتاق عمل شود و پس از خاتمه تحصیالتش  وارد دانشگاه می ،(۳۴۳ص )اندازد  دندانپزشکی راه می

 (. ۳۴۳ص ) شود کارمیمشغول ببیمارستان در 

 (۳۴۳) .کند رفته تغییر می شود و رفته های اجتماعی آشنا می کاستی و  با کم ، او همابه ادعای ، در جریان کار و زندگی

او مثل همه خوش رقصان و خدمتکاران . با او بود مسئوالنظرٔه تغیرمنو  رمترقبهیغ برخوردِ شان  انکه دلیل حال

زندگی  نیتام یبراکافی امکانات ضمانت و  ،یخدمت شهمه خو نیپس از اکه داشت را انتظار این  تریتوتال یها میرژ 

بود، شده او چوب دوسر نجس . و مالمت مسئوالن مواجه شد نیتوه ر،یبا تحقعمل اما در . دگیر اش ب خود و خانواده

 اشتیاق وافرش بهرغم  که علی! مانده بود انی میرژ سوی دیگر از و از  ،رانده میخانواده و دوستان قداز طرف  یک سو از 

  !برد نمیبجایی خدمتی، راهی  خوش

یا بیگانه بودند ... دیگر کارکردن کنار آدمهایی که دوستم بودند. سال پیش نبودم ۰۱من آن آدم ”
دیگر باور داشتم ... ناپذیر بود کشیدند برایم امکان و با نگاههای پرنخوت قدرتشان را به ُرخت می

باشی هرگز راه که در رژیم اسالمی ایران اگر به نوعی اطالعاتی نباشی و همکاری اطالعاتی نداشته 
 ( ۲۶۳ص )” .بجایی نخواهی برد

در مراسم جشنی که در  (۳۴۱ص ) .کند به همراه یک گروه تئاتر به آلمان سفر می ،به عنوان خبرنگار ۹۳۱۲در سال 

البته هما چیزی ( ۳۴۱ص . )کند مالقات می، را (بنام رضا)های قدیمی ی«راه کارگر»شود، یکی از  سفارت برگذار می

 ! گوید نمیدر میهمانی سفارت راجع به هویت این فرد و دلیل حضور او 

در آنجا هر دو به کار . شوند در حالیکه دختر دومش شش ماهه است، راهی تاجیکستان و مقیم آنجا می ۹۳۱۹در سال 

نماید و به  هما او را ترک می. کند اش ازدواج می روسی  ساله ۹۱رحیم با منشی  ۹۳۱۴در سال . پردازند و درس می

از  ۹۳۱۹او در سال .شود از ایران خارج و مقیم انگلستان می ۹۳۱۲در سال  و ( ۹۳۱۱) گردد همراه دخترانش به ایران بازمی

 (۳۰۱ص . )گیرد ناصر طالق می

اعتباری و  با بی”و عاشقش بوده، فروشی بنام ناصر یاراحمدی ـــ که هما  و به این ترتیب، رابطٔه هما کلهری با آدم

ش برای موفقیتآمده  از دستش برمیهر کاری که از و دائما حمایتش کرده و ( ۳۳۱ص ) ”اش ساخته بود بدنامی
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نه بخاطر همه اعمال  ،یابد، اما صرفا به این خاطر که او  با زن دیگری ازدواج کرد خاتمه می ظاهرا... کوتاهی نکرده 

 13!دانجام دا باری که  خیانت

کند و به کشف عجیبی  می ۰۲زندانیان دهه  زندانِ  شروع به خواندن خاطراتآغوش دولت فخیمه انگلیس، هما در   

 :رسد می

 ای در خصوص زندان زنان و بعضا مردان نبود که اسم من به عنوان تواب و مسئول   کتاب و مقاله”
شده  ،«تابوت و قیامت»شدم چرا فقط ما چند نفر برخاسته از  متوجه نمی. بند در آن نیامده باشد

پس بقیه چه شده بودند؟ کجا . ها و توابیت در سراسر زندانهای جمهوری اسالمی بودیم نماد تواب
هایی که  لههای ما چند نفر بود؟ در هیچ یک از کتابها و مقا شان روی سر و شانه بودند؟ چرا پاهای

تر آنچه دیدم از جنس قهرمان بود و نه  بیش .خواندم سخنی از چرایی و چگونگی آن پدیده نبود
   (۲۷۲ص )” .ضدقهرمان

 خواندب ـــ ستا به روایت خودشآنهم  ،اش ی از گذشتها فشردهکه ـــ یک صفحه را همین که هما کلهری  کافیستالبته 

! های جمهوری اسالمی گرفتار شدند چنین کارنامٔه مشعشعی دارند؟ و از خود بپرسد چند نفر از کسانی که در زندان

ـــ در درون و کاری با جمهوری اسالمی متا این حد در لجنزار ه غیره،ها و  ها، نادم هشکست ها، درهم چند نفر از آن بُریده

 ! فرورفتند؟بیرون زندان ـــ 

در درون و بیرون  ،اش را با رژیم اسالمی کوچکی از همکاریهای وقیحانه های گوشهاما این تواِب زندانبان، که صرفا 

در چشمان  کهمندیلی ببافد و بر تن کند تا درصدد است  «یاددنوشته»با انتشار این باصطالح  ،ردهک آشکار زندان 

   !بنمایاند «یانبقر »او را نه تواب بلکه  ه،خوانند

 قربانی ب تا ااز تو 

واقعیت این است که در . کمی مکث کنیم« تواب»الزم است تا روی واژٔه حول تواب شدن هما کلهری، پیش از بحث 

محصول یا  اناین .شتفرق دا... و  "ندامت یا انزجار نوشته"، "واداده"، "دهیبر " ،"نادم"با فرهنگ زندان، واژٔه تواب 

های وحشیانه و  تاب شکنجه...( اعم از جسمی، روانی، اعتقادی و )یعنی به هر دلیل  شکنجه بودند؛ "قربانی"

   .ادعا پی کارشان رفته بودند یاورده و شرمنده و بیگران را ن ضدانسانی شکنجه

گرفته تا از کمک فکری ) میرژ  یاد یبا ا یبه همکار  فعالبطور  ،زنداندرون که در شد  به کسی اطالق می "تواب"اما 

و در  ،انینپرداخت و فعاالنه در آزار و سرکوب زندا می( تیرخالص زدن... و  خیابانی لو دادن، شکار جاسوسی، یدی، 

مهوری ج، شکنجه و اعدام سرکوب نیاز ماش یجزئ کرد؛ بعبارت دیگر  میشرکت  بقای رژیمجهت تحکیم و تداوم 

شدگان  ؛ به همین خاطر، همه شکنجهبودیک قربانی منفعل ن مستقیم شکنجه، و محصول  تواببه این معنی،  .اسالمی

بود که با مقاصد خاص، برای تامین منافع  پدیدٔه تاریخییک  تواب ! ها نیز شکنجه نشدند تواب نشدند و همه تواب

 زندانیفردی  انتخاب باتوام  ،تاریخیمعین یک دورٔه ویژٔه ، در پاسخ به مسایل دولتییک سیاست طبقات حاکم، طی 

                                                             

همه عشق و . با دستهایم قبری کندم... نشستم روی زمین... رفت به باالی یک کوه بلند ای که می سوار ماشین راندم به جاده  13

زار ... ام به پای عشقی که الیقش نبود شده برای عمر تلف... مرثیه خواندم... احساسات و عواطفم را نسبت به او ریختم توی آن قبر

 (   ۴۱۰ص ! )شق بودآنجا آرامگاه آن ع... زدم
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هم هست که مسئولیت سنگینی متوجه تواب رو همین از . شکل گرفت یاسالم یجمهور  یها در زندان ، ۰۲در دهٔه 

 . دشو  می

ها،  شکسته ها، درهم آور نیست که توابین، مورد نفرت زندانیان سرموضعی بودند، حال آنکه بریده بنابراین ابدا تعجب

 .شدند تفاوتی آنان روبرو می ـــ با مهربانی یا الاقل بی شان یها شده گاوپرست ها و سایرین ـــ از خداباوران تا نادم

در حوصلٔه این نوشتار نیست اما سازی  سیاست توابگیری  های مادی و دالیل تاریخی و اجتماعِی شکل بررسی ریشه

ها در بندهای زندان  خاطرنشان شود که بدون حضور توابصرفا جا دارد تا در بارٔه نقش و اهمیت پدیدٔه تواب 

 را ایفا کردنددر زندانها همان نقشی توابین در واقع  !نبود ۰۲قادر به کنترل زندانیان سیاسی دهه  مهوری اسالمیج

اشخاص  ،بعبارت دیگر توابین 14.انجام دادند هراو خواهران ز  ها لومپنها،  التها،  جاهل ،که در محالت و خیابانها

را از استخدام و رژیم ! دادند تا دل متصدیان زندان را بدست بیاورند تن میکارها  نیتر  نهالیکه به رذ ندبود یستپ  

واقف بودند، " تر از آش داغ یها کاسه"ن های ای ها و ظرفیت مسئولین زندان هم به قابلیت! دننکنیاز  بینیروی مزدور 

کردند، چون به اینها  واگذار می... و  ناکیامسئولیت بندها را به هما کلهری، سیما،  به همین خاطر هم بود که و 

  !آورند در ازای درخواست کاله، سر می ،رقصی خوش امطمئن بودند که اینان ب !بیشتر از پاسداران اعتماد داشتند

خودشان چون و  ،زندانیان سیاسی بخوبی آشنا بودندبا عقاید، عادات، احساسات و عواطف  بعالوه، از آنجا که توابین

د و اختنشن میبخوبی را قاط ضعف و قوت زندانیان نر نتیجه ، دبودند  یستههمان عقاید و عواطف سالها ز با نیز 

 !شان هدایت کنند گران را به هدف بازجویان و شکنجه ،شان های راهنماییها و  رهنمودها، توصیهتوانستند با  می

است؛  داوود، میثم و مسئولین بیرون زندان دادهها زیاد به حاج  مسلما هما کلهری نیز از این پیشنهادات و توصیه

 !کند پردازی پیشه می بافی و دروغ هرچند که در نقل جزئیات آنها، قصه

اما نکته مهم این بود که اغلب از نظراتم در مورد ... کردیم صحبت می[ خواهر پاسدار]باهم ”
ص ) .گفتگوهای ما بوداین موضوع محور اصلی ... پرسید چگونگی برخورد با افراد سرموضع می

تصور  اام دانست حاجی هم می. قبال نظر خودم را به هما خواهر پاسدار گفته بودم(... ۳۵۲-۳۵۲
 ”(۳۶۲) .کردم قبول کند نمی

  پیش بردهکردن جّو زندان  زدن آرامش زندانیان و متشنج بمنظور برهمتوابین زندان،  ی که به کمکهای یکی از طرح

تر از پاپ  اینها که حاال کاتولیک. ها بود بند سرموضعیدرون به  ـــ بخصوص مجاهدـــ فرستادن زندانیان بریدٔه شد،  می

چونکه آنها را نجس  شان با غیرمسلمانان اجتناب کنند شده بودند، عادت داشتند تا از تماس دمپایی، لباس و ظروف

شد که مسئولین زندان ـــ مثل هما کلهری ـــ از آن  ای می های فرساینده همین اسباب درگیری و بحث. دانستند می

 :بردند سود و لذت می

جایی شده برای محک . شد حاال ماجرای نجس و پاکی داشت به معضلی در بند تبدیل می”
 ( ۳۸۱ص )” .کردند حاال جالب بود که مجاهدها بر اجرای این حکم تاکید می... اعتقاداتم

                                                             

 .و حکومت نوشته مسعود نقره کار مراجعه کنید ها و التها در انقالب جاهلتوانید به مقاله  در این باره می  14

https://eshtrak.wordpress.com/2015/02/18/جاهل-ها-ولات-ها-درانقلاب-و-در-حکومتمتن/
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های هما کلهری، او موضوِع گفتگویش با خواهر پاسدار و حاج داوود را پیشنهاداتی در  نوشته مثل سایر جعل البته

شود که اوضاِع بند، پس از قبول مسئولیت او  زند؛ حتی به دروغ مدعی می زندانیان جامی وضعیتجهت بهبود 

در بند پیدا شده بود پیامِد حضور نماینده تغییرات کوچکی که . در حالیکه چنین نبود( ۰۰۴ص ! )بمراتب بهتر شد

حافظه نیز اقرار  این را خود نویسندٔه دروغگو  و کم. بودو آمدن میثم داوود  و تعویض حاج( انناصری)منتظری 

 !آنهم تنها چند صفحه بعدتر 15کند می

 آنکند و به معنای لغوی زدایی  مفهومتواب پدیده از تا معطوف بر آن است  «ها یادنوشته»، در تالش همادر واقع، 

 یت او بمعنایتوابدهد که  اینطور جلوه میاو ! داند تقصیر می از اینرو هم هست که خودش را بی. (گناه ترک)بچسبد 

  !جرم نیست در خود و این ...ن است و بسبه نیایش پرداخت نمودن و   ، و ترک گناهنتوبه کرد، نرسیدبخدا 

ریدن و بُ  بحث بر سِرآورد که  او به رویش خودش نمی .شود به عیان عریان میاینجاست که شارالنیسم هما کلهری 

و به صف همکاران رژیم پیوستن  شدن ، بلکه بر سر مسئول بند و سرنگهباِن زندانشدن نیست یا گاوپرستآوردن  اسالم

 !ابعادی آنهم در چنین !است

توهم و تردید پراکنی و باصطالح ارشاد زندانیان ـــ آن شویی،  ذهنزدایی،  و جالب اینجاست که حتی ماموریت هویت

اینها جمالت . بیند کسانی که محبوس و تحت فشار و شکنجه هستند ـــ را در راستای تحکیم و ابقای رژیم نمیهم 

 :ها هستند پس از قبول مسئولیت بند سرموضعی ،هما کلهری

های غلط از  هوده بر باطل و بر داوریدوست داشتم برایشان از آنچه گذشت بگویم؛ از اصرار بی”
را در وجودم حس  گسستن هر نوع قیدوبند عقیدتینوعی حس آزادی روحی ناشی از ... وقایع
اگر . شریک کنم آزادگیحس با همه وجودم دوست داشتم دیگران را هم در این ... کردم می

چ قیمتی رهایش نخواهند شان دارم، لذت این سبکبالی را بکشند، هرگز و به هی آنهایی که دوست
این حس را به تمام کسانی  بدون فشار قبر و قیامتشود  در اندیشه آن بودم که چگونه می. کرد

ای بود که حاجی همیشه در برابر ما  بیایید جمله« به خودتون». که دوستشان داشتم به ارمغان ببرم
ی بهتری برای عملی کردن و القاء را پذیرفتم دنبال راهها ۷آن روز که مسئولیت بند . برد بکار می

           (۳۶۳ص )” .مفهوم این جمله بدون توسل به زور و خشونت بودم

در اوج باورمندی به خرافات مذهبی از گسستن : کند آور هما کلهری را آشکار می همین پاراگراف شارالتانیسم چندش

خواهد لذت آنرا به کسانی که  دهد و می زند، توابیت را عین آزادگی جلوه می از هرگونه قید و بند عقیدتی حرف می

متد و در واقع، تفاوت او با حاج داوود در ! هدیه کندده، شان منصوب ش شان را سلب کرده، و به زندانبانی آزادی

  !خواهد با فشار قبر و تابوت به هدفش برسد و این بدون توسل به زور و خشونت آن می: شویی است شیؤه ذهن

                                                             

و بازدیدهای متعدد از دادستانی و ... حضور دائمی حاج آقا ناصری. حصار دچار تحول جدی شده بود ها و بویژه قزل اداره زندان 15

با ... تغییرات بزرگی در زندانها صورت گرفت... رفت... حاجی رحمانی چند هفته بعد. اوین، نشان از تغییر و تحوالت پیش رو بود

 (       ۳۱۵و  ۳۱۷ص . )ها رو به کاهش بود شارهای روحی و جسمی بر زندانیف... فشارهای آقای منتظری
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 !؟«خواب نبشته»یا « یادنوشته»

نمونه از نقل یک به  تنهامثال برای ! نامه است البته بخش عمدٔه کتاب یادنامه نیست، بلکه خواب و خیال

ها فراوانند و خوانندٔه نقاد بسادگی آنها را باز خواهد  از این نمونه .شود میکتفا های هما کلهری ا  سرایی داستان

 !شناخت

سه ... از قراری پرسید که معموال هر چهارشنبه با کسی داشتم... برای بازجویی صدایم زدند"... 
لباسهایی که موقع دستگیری به تن ... میدان فوزیه:... گفتم...هفته از دستگیری ما گذشته بود

شنبه در  یک صبح سه. قرار دو هفته پیش بود... داشتم را در یک کیسه سیاه زباله آوردند؛ پوشیدم
شنبه کشانده بودم میدان امام حسین، کوچه  حاال بازجوها را عصر پنج. خیابان مولوی، راسته بزازها

در کنار ... شد از اینکه خیط شوند و برگردند، دلم خنک می... و سبزی شهرستانی، راسته میوه
... پاییز بود و فصل انار. .. صد تومان در آن بود. در کیفم را بازکردم. فروشی شلوغی ایستادم میوه

در تمام طول راه فقط فحش شنیدم . برگشتیم... انارهای درشت را جدا کردم و ریختم توی پاکت
دوباره اطاق بازجویی بود و فحش و کتک و تهدید و توبیخ و . لم خنک شده بودولی د. و تهدید
هنوز توی راهروی بند . بعد هم زیر پتو. پاکت انار را برداشتم و زیر چادرم پنهان کردم... تقریر
اینها را درمالقات به من : گفتم. دار تنها بود دمپایی گل. شب شیفت خواهرا عوض شد... بودم

می تونم بخورم، میشه بدی به خواهر کوچکم، مریضه، کم خونی داره، دواش اناره؛ دادند، من ن
. " هایم را زدود صدای جیغ شادی نسیم، همه دردها و غصه... قبول کرد... بده بهش ثواب داره

 (۰۳-۰۱ص )

آنانی . و جدی بگیرند توانند چنین اراجیفی را باور کنند اند، هرگز نمی آنان که زندان جمهوری اسالمی را تجربه کرده

 ! وپال هستند فهمند که اینها پرت اند، می ـــ شنیده یا خوانده  ۰۲ــ آنهم از دهه . ا.ای از زندانهای ج هم که خاطره

، و دادن قرار ۰۹آنهم در سال  16!پس از سه هفته بازداشت در کمیته مشترک تهران، بدون بازجویی و حتی شکنجه

روال کار ! پرداز مبتدی است صرفا ساختٔه ذهن یک داستان!!! آنهم در اولین بازجویی، آنهم با توصیفی که در باال رفت

تازه اگر پاسدارهای کمیته مشترک این همه احمق و ابله بودند که این چنین ساده فریب یک دختر ! چیز دیگری بود

ها و باتجربه را به  خوردند، پس چطور بود که این همه سیاسی کارهای کارکشته جربٔه سیاسی را میت ساله و بی ۰۰-۰۳

 !   دام انداختند؟

البته این احتمال هم هست که حکایت هما کلهری صحت داشته باشد، اما در آن صورت باید بپذیریم که او پاسداران 

ار را تحویل پاسداران داده و به عنوان پاداش، اجازه خرید انار و آوردنش را به سِر قرار برده، طعمه را به تله انداخته، شک

 !  به بند را دریافت کرد

                                                             

جواب، از این فکر که رحیم برای آسیب نزدن به من  به بند برگشتم، گیج و منگ از آن چه دیده و شنیده بودم، با هزاران سئوال بی 16

 ( ۴۴ص )ام نکردند؟  چرا شکنجه.. .آمد م میاز خودم و از پاهای سالمم شرم. کردم مقاومت نکرده احساس شرم و گناه می
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 بندی جمع
کند و تنها به آوردن اسم تشکیالتی  با آنکه هما کلهری اسم و فامیِل شوهرش را در کتاب ذکر نمی :وظیفٔه افشاگری

در  اش ــ نتشار کتاب، اسم و مشخصاتش را ــ بهمراه روایت شخصینماید، اما ناصر، مدتی پس از ا اکتفا می( رحیم)او 

مسلما نه روایت هما و نه ناصر، برایمان قابل  17.کند منتشر می( کاوه فرزند ملت)دارد  آنرا  سایتی که مسئولیت

همه فعالین . بوده و چه بسا هستند مهوریی اسالمیهر دو اینها از همکاران نزدیک سپاه و رژیم ج. اعتماد نیستند

هایشان را افشا  لودادنمربوط به های هر دوی اینها و مدارک  وظیفه دارند که همه اسناد مربوط به همکاری 18سیاسی

 . کنند

هایش پرده از  که وی قصد دارد تا با یادنوشته 19انگیزد لوح برمی هما کلهری این تصور را در خوانندٔه ساده ضمنا،

های خودفروخته، صفحه  گران، زندانبانان، بازجویان و همٔه تواب ای بردارد و با افشای اسامی واقعی شکنجه ازهحقایق ت

 20اما او نه تنها چنین نکرد بلکه با پنهان نگاه داشتن اسامی همگی آنان. بیافزاید  ای به اسناد جنایات رژیم اسالمی تازه

 .گذاری به رژیم اسالمی ادامه داد های فراوان همچنان به خدمت دازیپر  ها و دروغ سرایی و داستانکتمان حقایق، 

کاران رژیم اسالمی، با بارهای بسته در حال فرار به اروپا و امریکا هستند، الزم  حاال که جانیان و جنایت: هدف پنهان

ها فراهم  خارج کشوری با” انهنمتمدهمزیستی ”بینند تا با اعزام ماموران و سفرای فرهنگی خود زمینه را برای  می

، ”پرهیزی خشونت”، ”دیالوگ سالم”جدیدی است که قرار است بر ” گفتمان”این مستلزم جاانداختن  و  !کنند

های مربوط به سه تای اول را سالهاست که در فضای خارج از  بحث. استوار باشد” بخشش قربانیان”و ” گریزی انتقام”

های  های امنیتی، وزیر و وکیل نام رژیم، مهره بانیان صاحب: ایم دیدهتجربه به م و نتایجش را هم ای شاهد بودهکشور 

، ”حق توابین برای بیان روایت خود”حاال با مباحثاتی مثل  !ندا همیان ما جا کرد” فرهنگ مدارا”نام  تحِت  را دیروز رژیم

... و ” تواِب قربانی شکنجه بخشش”، ”تواب یک قربانی است”، ”برگذاری مناظره میان توابین و سایر زندانیان”

های  و دعوت« های تابوت زندگان یادنوشته»انتشار  !مان بنشانند گران را بر سروکول درصدند تا توابین و شکنجه

 .   دید ی این هدفدر راستاگامی نویسنده به شهرهای مختلف برای کتابخوانی را باید 

واقعا دردآور  ۰۲در سالگرد کشتار وحشیانه دهه آنهم کشور، یک تواب سرشناس، آنهم در خارج از « یادنامه»انتشار 

را به شعار پیشنهادی اکبر  ”کنیم بخشیم و نه فراموش می نه می”شعار نباید اجازه داد تا در برابر چشمان ما ! است

و  همنشین باهمُکش را  و آزادیخواه  آزادینباید بگذاریم تا  .بدل کنند 21”کنیم بخشیم ولی فراموش می می”گنجی 

                                                             

   قسمت دوم، قسمت اول خاطراتشناصر یاراحمدی از زبان خودش،  عرفی نامهم 17
سال قبل، طی یادداشتی پیرامون ارزیابی ضربات وارده به  ۴۰کند که سازمان راه کارگر،  ابراهیم آوخ در فیس بوکش ادعا می 18

به  هایی که راجع اما علیرغم درخواست. است سازمان، به پرونده ناصر یاراحمدی و ماجرای همکاری او با رژیم اشاره کرده

های  بنظرم همه فعالین سیاسی ـــ بویژه وابستگان شاخه. جوابی نداد تا لحظه انتشار این نوشتار چگونگی دسترسی به این سند شد
رژیم اسالمی و  های ناصر یاراحمدی و هما کلهری را با ـــ وظیفه دارند که همه اسناد مربوط به همکاری« راه کارگر»مختلف 

 .  این یک وظیفٔه تاریخی است. های اینان را افشا کنند موارد لودادن
جایی برای توجیه و فرار نگذاری و بخودت ... آسان نبود. سنگین با خودم بودم و ها ناچار به برخوردی سخت برای بازکردن گره" 19

 (نویس پیش. " )دروغ نگویی
. زری ض (۳۱۱ص )فریبا ( ۳۱۴ص )،شعله (۴۵۱ص )، معصومه و زهره (۴۴۵ص ) سیما(  ۴۴۴، ۳۱۴ص )کیانا و سیبا   20

( ۴۵۰ص . )کردند را اداره می[ بند مربوط به تابوت]زهره و معصومه آنجا ... های مورد اعتماد حاجی سایٔر تواب... و ( ۴۱۴ص )

زهره ( ۴۵۱ص . )ها پیش رفته است زندانی شد که مادرش را دستگیر کرده و تا مرحله شکنجه کردن گفته می. در مورد معصومه م

آمد می رفتند و  حاجی که می. های ذات ما بودند و معصومه تمام مدت در حال بررسی میزان خرابی جنس و وزن کردن خرده شیشه

 (۴۵۵ص . )زد کشید و بسحتی کتک می حاجی فرد خاطی را بیرون می. کردند با آب و تاب تشریح می... 

 ۱۵دیدگاه های اکبر گنجی درباره اعدام های سال به نقل از  21 

https://kavefarzandemelat.com/2016/05/28/در-باره-من/
http://kavefarzandemelat.com/2014/09/13/با-توام-ای-قابیل-برادر-کش/
https://kavefarzandemelat.com/2014/10/26/1305/
https://www.radiofarda.com/a/282013.html


«تابوت زندگان»نگاهی به  9  
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ان و دزنمیان ! نباید اجازه داد تا نمایندگان طبقات محروم با نمایندگان طبقات حاکم سازش کنند. کنند سفره هم

 !مبارزٔه قهرآمیز: ُکش، میان طبقات حاکم و محکوم، فقط یک حکم صادق است ، میان آزادیخواه و آزادیزندانبان

  !آزادی از آزادی ُکشان است و پاسداری از آزادِی آزادیخواهان، در گرو سلب
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