حاشیهایبرکتاب


یادنوشتهها،تابوتزندگان»

«

نازلیپرتوی(۴اکتبر )۰۲۰۲
مقدمه
زمانیکهبرایاولینبارکتاب«تابوتزندگان» ،نوشتههماکلهریرادردستگرفتمومتنپشتجلدآنراخواندم،احساسی
حاالکتابیادنوشتههایش رادردستداشتم.حدس

سالبیخبری ازهما،

گنگتوامباکنجکاویبهمندستداد.بعدازحدود ۵۳
میزدمکهبعدازاینهمهسال،قلمبدستگرفتهتامراحل بریدن ،توابونگهبانشدنشراتوضیحدهد و شایدهم بهافشایآنچه

کهدرپشتسلولهایزندان،دورازچشممازندانیان ُرخدادهبود،بپردازد.اما...زهیخیالباطل! 

" هرکستاحداعتقاد،تواناییوانگیزهاشتوانستدوامبیاوردمنفقطسهماهدوامآوردم.بضاعتجسموروحو
اندیشهامبیشازایننبود(".ازپشتجلدکتاب) 
مظلومنمایی،وبرانگیختن

وقتیکتابراتابهآخرخواندمدریافتمکهجملهفوقصرفابرایجذبوجلبخوانندهاستوقصدهما
وایفایرل«قربانی»است!  
احساسدلسوزی،
ُ
مرور
پسازآزادیام ،وبعداز

فکرمیکردمباگذشتحدود ۵۳سال

یادنوشتهها»یهماحالمخرابشد.

راستش باخواندن«
ِ
پردازیهایش

سازیها ودروغ

بافیها،وارو 
نه
قصه 
،باآنهاکنارآمدهام.امایادنوشتهٔ همامنقلبم کرد.از 

ت زندانم
چندبارهٔ خاطرا ِ
همینانگیزهایشدتامطلب حاضررابرحاشیهٔ کتابشبنویسم .البتهقصدمایننیستکهبههمهٔ مسائلو

شدیدا ًعصبانیشدم .و
تنهارویسهموضوعتمرکزکنم :
جزئیاتیکهدراین« ُرمان»آوردهبپردازم،بلکهدرصددهستمتا 
۱ـتوجیهاتهماکلهریراجعبهچگونگیتوابشدنش.
سرموضعیها،توابینومسئولینزندان .

۲ـتصویرواژگون ٔههماازدورهتواببودنش،از
۵ـچگونگیوچراییدلسردیشازاسالموجمهوریاسالمی؟!

۱ـ پروسه تواب شدن
تجربه،بااندوختهٔ ذهنی


ساله،بی
شروعمیکندکههنگامدستگیری دخترجوانی  ۲۲

درتوضیح پروسهٔ توابشدنشازاینجا
هما
ِ
1
درمهلکهایگرفتارآمدهبودکهنهآمادگیونهتوانتحملشراداشت.پس

کموسوا ِدسیاسیپایینوفاقدانگیزهٔمبارزاتیبود .و
اشسستگردید 2.


سیاسیوتشکیالتی
شدوکمکماعتقادات

درچنبر ٔهتردیدوتوهمگرفتار

سالهامدرسلول،
هایخواهرسه 


ریزیشدید،صدایگریه

ازیکسوفشارهایروحیهمهجانبهدورانبازجویی،خون
"
هاییکهحاکیازادامههمکاریهایشبابازجوها


احساسگناهدرمقابلمادرموازسویدیگربریدنرحیمودستگیری
همهآرمانهایمراازدسترفتهتلقیکنم...ازهرامیدیتهیشدهبودم(".ص )۶۸

بودسببشدتا
میدهد کهتصویریکفردصادق،مقاوموانقالبیاست.بههمیندلیل
باوجوداینهماچهرهٔدیگرینیزازخود بهخوانندهنشان 
مینشانند .اواجبارا ً زیر بمبارانتبلیغاترادیوییرژیمو
شکنجهایکهتحملش ابداآساننبود) 

هماست کهاورادر«تابوت»(

باتهاجمموریانهها

هایذهنیامبرایمقابله 


اندوخته
درهجومموریانههایشکوتردیدزندهبگورشدهبودم.بیهیچسالحیبرایمقاومت.

1
کافینبود(.ص ...)۱۹۸گیجوسردرگم،نهچراغی،نهروزنی،ونهکورسوییبرایحلاینمعادالتنداشتم...چرابهدانشکافیمجهز
خودمکهخوبمیدانستمچیزیبارمنیستتابتواندازاینمهلکهنجاتم

نبودمبرایچنانروزهایی(...ص...)۲۱۹مطالعاتجدینداشتم...
دهد(.ص،)۲۲۲بضاعتجسموروحواندیشهامبیشازایننبود(.ازپشتجلدکتاب) .
امااینراهرگزبهزباننمیآوردم(.ص )۱۲۲

2باآنچهدرکمیتهمشترکدیدمدیگراعتقادیبهگروههایسیاسینداشتم.

1

میگیرد .و در اینجاست که تناقضاتش بیشتر و بیشتر میگردند( .ص
خوانیهای رهبران سازمانهای سیاسی 3و  ...قرار 


ندامت
 )۱۹۱
فریادمیزدوحاج

هاازبلندگوهایگوشخراشش 

هایقدیمیوآبکیایکهرژیمتا  
دهه


هماناستدالل
هماصفحاتزیادیرابه 
،اختصاصمیدهد تابگویدتحتتاثیرمنطقنهفتهدرآنهاتوابشد!4

مانمیخواندند


داوودوالجوردیوبازجوهادائمادرگوش
البتهاو  اینحرفهاواستداللهاراپیشازدستگیریهمشنیدهونهتنهاچیزباارزشیدرآنهانیافتهبود،بلکهآنهارابهمضحکه
وبهآغوشاسالمپناهمیبرد :

وبهخدامیرسد7

اینجاستکهازمارکسیسممیبُرد6

گرفتهبود...5.وخالصه

خواند،ازدوستیباخدامیگفتوباتاکیدبر«یانور»و«یاقدوس»،


صدایمحزونیکهدعامی
" ...پخشدعایکمیل.
دلمرامیلرزاند(.ص ...)۲۳۶ازدواجعلیوفاطمهوبعدحسینوشهادتش.گوش

اولاالولین»و«یاآخراالخرین»
«یا 
هایفلسفهعالمهطباطباییوتفسیرقرآنجعفرسبحانیبذریبودکهبرفکرمپاشیدهمیشدوباصدای

میدادم ...
درس

آبیاریمیشد.بدینسانخدادردرونمجوانهزدوتکثیرشد( ".ص

آهنگرانواشکهایدعایکمیلشبجمعهبذرها

 )۲۲۶
بهناگاهمنطقیواقناعکنندهشدندوهم ٔه اعتقاداتوباورهایهمارادرهمریختند؟!

چهاتفاقیدرتابوتافتادکههماناراجیف ،
کنندهای در اذان ،اخبار جنگ ،خطبههای نماز جمعه و مزخرفاتی که از رادیوی جمهوری
چه چیز منطقی ،عُقالیی و متحول 
موریانههایشکوتردید"(ص)۱۹۸بهجانشافتادند،نفرتاز"آقایخمینی"رااز

اسالمیپخشمیشدوجودداشتکهچون"

چرخمستانهاشدرآوردند؟!(ص )۲۵۲

،علیگویانبه

بیباده
ذهنششستند(ص)۲۱۱و 

ریخترویواژههایتوبه...توبه...توبه!


هایممی

خواندمواشک

رامی
"قرآنخواستمبرایمآوردند.ترجمهسورهتوبه...
گفتهبودکسیکهتوبهمیکندبایدگوشتیراکهدردورانخداپرستیبرتنشروییده،آب

شهیددستغیب...

(ص...)۲۵۲
کندوگوشتجدیدیدردورانخداپرستیبرتنشروییدهشود...ازآنبهبعدشروعکردمبهروزهگرفتن...ازاینکار
گوشت هاییکهبراثراعمالحرامبربدنمرشدکرده،بااندوهبرگناه،باروزهدرماههای

لذتمیبردم(ص...)۲۵۹

میرویاندم(".ص )۲۳۹
پیاپیآبکردهبودم.بیشاز۱۳کیلووزنکمکردهبودم.گوشتتازهبهجایآن 
وحشیانهوبیرحمان ٔه پاسدارانوشرایطضدانسانی زندانبُریدند.کم

خیلیهازیرشکنج ٔه 
هماتنهاکسینبودکهبهاینجارسید .
تعادلروانیشانراازدستدادند.

نبودندکسانیکهکمآوردند،تابنیاوردند،بخدارسیدند،ادعایپیغمبریکردند و...حتی
چهدررمانحاضرــ همین
ُ
بهدنبالزندگیشانرفتند.اگر هما نیزــچهدرزندگیواقعیو 

خیلیهاانزجارنوشتندوآزادشدندو

همراهکند .

میتوانستباخود
رادنبالکردهبود،طبیعتاهمدلیخوانندهرانیز 

روال

هایشکممیآوردم )۱۹۳(.

هاونوحه 
خوان


سخنران
3دربرابرامواجتبلیغاتیرادیوبامفسرانو
 ... 4اما با شنیدن  ...اخبار جنگ ...به خانوادههای جنگ زده که از رودرویی و اسارت مردانشان بدست عراقیها روایت میکردند
طلبها و
میشدند .چگونه بود که ما مدعیان آزادی خواهی و مبارزه با امپریالیسم ،کنار سلطنت 
برجستهتر  

میاندیشیدم .تناقضات ذهنیام 

هاومتهمانکودتاینوژهوازهمهباالترکنارعراقی هایمتجاوزبهخاککشورماندریکصفقرارگرفتهبودیمورژیمدرآنواحد


بهایی
هایبیسر...از


ازبدن
هدایجنگمیگفت.

هایامریکاییواسرائیلیشان...رادیواززندگیش


هاوسالح

بایدهمبامابجنگد،همباعراقی
فرزندانششهیدشدهاندامااوازعشقشبهامامش[منظورخمینیاست]و

پدریکهباسهپسرشدرجبههاستودرددلهایمادرتنهامانده.

نوحهخوانرژیم]خواند:کربالمنتظرماست،بیاتابرویم،جادهواسبمهیاست،بیاتابرویم.اشکاز
آرزویسفرکربال.اینجاآهنگران[ 
نمیتوانستم
بندشصدایدعایتوسلودعایفرجوزیارتعاشوراومثلگردینادیدنیمینشستندرویپردهذهنم .

هایممیآمد ...
پشت


چشم
اموشکنجهایکه


گوییکهمرده
چشمانمرازیرچشمبندبستم.

هایمآبمیشدوجاری.


صدادرچشم

نهجلویبغضیکهبی
جلویشانرابگیرم.

مصاحبهاحسانطبریپخشمیشود...با

رفتنهعذابحاجداوودوالجوردی،کهعذابخداوندبودبرمرتدانوکمونیستها...


برمنمی
هایدوروناشناختهایکهطبریعمریرادرآنزیستهبود.سرزمینیکهحاکمانشهیچخداییدرآسمانهانداشتند


رومبهسرزمین

خیالممی
هارابرمخالفانومنتقدانشروامیداشت...رادیودرباره


هاومرگ

امارویزمین،بهنامپرولتاریا،خداییساختهبودندکهانواعشکنجه
اماینشدهبودکهچراازیکسورژیمراامریکاییمیدانیموازسویدیگرآنهاپرچمدارمبارزهبا


دغدغه
میگفت...
اشغالسفارتامریکا ...
هایذهنیامبرایمقابلهبا


اندوخته
هایشکوتردیدزندهبگورشدهبودم،بیهیچسالحیبرایمقاومت.


درهجومموریانه
امریکاشدهاند...

بدینسانخدادردرونمجوانهزدوتکثیرشد(".ص۱۹۳-۱۹۸و )۲۲۶
تهاجمموریانههاکافینبود ...

اندکههیچیحالیشاننیست...اماباشنیدن...


تصورماینبودکهیکمشتآدمزباننفهم
گاهحاکمانمذهبیراآدمحسابنمیکردم.

 "  5
هیچ
تناقضاتذهنیام

کردندمیاندیشیدم.


هاروایتمی

شانبدستعراقی

زدهکهازرودروییواسارتمردان

هایجنگ

بهخانواده
اخبارجنگ...
میشدند(".ص )۱۹۳-۱۹۸
برجستهتر 

احساسمی کردمکهدیگرنهبهمارکسیسمونهبه«راهکارگر»کوچکترینتعلقخاطریندارم.ازقیدآنهاآزادشدهبودم(.ص )۲۲۸

6
دایآهنگرانواشکهایدعای

هایفلسفهعالمهطباطباییوتفسیرقرآنجعفرسبحانیبذریبودکهبرفکرمپاشیدهمیشدوباص

 7
درس
کمیلشبجمعهبذرهاآبیاریمیشد.بدینسانخدادردرونمجوانهزدوتکثیرشد(.ص...)۲۲۶بهخدایمپناهبردم(ص...)۲۵۱دردلمنماز

خداآمدودردلبیقرارمنشست.باخودشگرمیوروشنیآورد(.ص )۲۵۲

میخواندم(ص...)۲۵۲


2

مسلمانشدهوحتیطرفدارجمهوریاسالمیباقی

ونهدریادنوشتههایشچنیننکردو حتی درحد یکبریده ،

اما همانهدرزندان
نزندانپرداخت،تکنویسیکرد،لوداد،توابشد،پادوییحاجداوودجالدراکرد،

نماندبلکهبطورفعال بههمکاریبامسئولی
درهمبشکنند،8در

بهنمایندگیازاو مسئول بندشد،بهمسئولینزندانپندوتوصیهدادتاچگونهارادهٔ زندانیانسرموضعیرا
ازانفرادیبرایشالقخوردن بهبند ۲بردتادر

شکنجهزندانیانشرکتفعالومستقیم کرد.حتییکباردرزمستان ۸۲مرا 
اینکهواردبندشویممرابهاتاقکناریکهتصورمیکنماتاقنگهبانانبود

درمقابلهمبندیهاشالقم بزنند.قبلاز

ت بند ،
زیرهش ِ
برد و مجبورم کرد تا یکی از دو بلوزی را که به تن داشتم ،دربیاورم تا درد بیشتری احساس کنم .مرا روی تخت شکنجه
ناصریان شکنجهگر(دادیارزندان
ِ
خواباندند.هماخواستپاهایمرابگیرد کهاعتراضکردم.گفتماو حقنداردبهمندستبزند.
همامیتواندپاهایمرانگهدارد .بخاطردارمهمهزندانیان ،سالناصلی

ونمایندهٔمنتظری!)تهدیدکردکهاگرتکانبخورمآنوقت
باصدایبلندیکهرفقایهمبندیامبشنوندگفتم:

بندراخالیکردهوبهاعتراضبدرونسلولهارفتهبودند.پسازخاتمهشالق ،
توانیدبهافکاروایدههایمنآسیببزنید،امالرزش


بگویمشمانمی
"اینفقطجسممنبود".البتهقصدماینبودکهادامهدهمو 
گرانوتوابهالرزشیرادرصدایمبشنوندوبهوجدآیند! 


خواستمشکنجه

درواقعنمی
مانعازآنشدتاجملهامراتمامکنم.

صدایم

توانستازبارگناهانمبکاهدوهمرزمانسابقمرابهتردیدبیاندازد،چرانباید

"اگرانجاماینکاروحضورمدربند  ۲
می
هایاسالمیامکارکنم،چرانبایداینکاررا


توانستمموجودیمفیدباشمودرجهتاندیشه

اگرمی
اینمسئولیترابپذیرم...
شایدفرصتیبوجودمی آمدتابابرخیازدوستاننزدیکسابقمحرفبزنم،ازآنهابخواهمعمرشانرابیهودهبه

بکنم؟...
هاوحزبهاییکهمعلومنیستسردرکدامآخوردارندهدرندهند(".ص )۲۳۸


پایاینگروهک
مینویسد .او نه تنها
هما این جمالت را پس از قبول ماموریتی که حاج داوود به او داد ،یعنی مسئولیت بند  ۲سرموضعی  ،
ایندربنداننداردبلکهمیخواهدبادرزنداننگاهداشتنوادامهٔآزار زندانیانبهشتدنیوی

اعتراضیبهشکنجهوآزار زندانبه
مردد،متوهمکردنوشستشویمغزیشانــبهجمهوریاسالمی

ارشادآنانـــیابهعبارتصحیحترــ 

واُخرویبخرد!و با
ب حاجداوو ِد جالدمعرفیمیکند! (ص  )۲۲۱ونهتنهااعتراضیبهبرپاییایننظام
خدمتنماید!اوخودرانسخ ٔه اصالحطل ِ
متکی بر شکنجهو زندان و اعدام نمیکند ،بلکه مسئولیت همین زندان را میپذیرد و ضمن تایید عملکردهای رژیم،در جهت
مینویسد :
وچوبههایداررابرپانگهدارد!دراینرابطه 

بهمیدانمیآیدتازندانهارابرجا

تحکیموتداومهمیننظامفعاالنه

گذاشتمکهاگررئیسزندانبودمبازندانیشرور،معاندومخالفسیاستهاونظراتخودمچه


خودمراجایحاجیمی
"
کدامدیکتاتورمخالفانشراتحملمیکرد؟...مگراستالیننبودکهُ ...کشتواعدامکرد("...ص )۱۶۶

میکردم.

جنایاتشمیکند :

ها،ددمنشیهاو


بیرحمی
بازهمجلوترمیرودوشروعبهتبرئهحاجداوودجالدوهمهٔ

وحتی

فکرمیکردم

شهیدیااسیرشدهکهاینگونهوحشیانهبهماحملهورشد.

"پنداشتمالبددوستییاآشناییازنزدیکانحاجی
کردیم؟تالفیاشراسرمخالفاندر


کردندیااسیر،وقدرتدردستمابودباآنهاچهمی

اگرآنهاهمدوستانماراشهیدمی
نمیآوردیم؟("...ص )۲۳۱

تنوجانهماوسایرزندانیانتزریقمیکرد،9بناگاهبهپدرمهربانی

یکهپیشتردردوزجررابه

وهمینحاجداوود جالد
هایشخجالتمیکشد :


شودکههماازپوتین

مبدلمی

مثلهمیشه،سادهوبیتکلف [بود] (ص...)۲۸۱

«[حاجی]بامهربانینگاهمکردوبالحنیپدرانهگفت(...ص)۲۸۳
دیگر ازاین پوتینها نمیترسیدم  .از تصور گناهانی که مرتکب شده بودم و باعث شده بودم این پوتینها مرا زیر لگد
بگیرندازخودمخجالتمیکشیدم»(ص .)۲۸۱

وازاینجابهبعداستکهالطافالهی،عطوفتاسالمیومرحمتحاجداوودشاملحالهماکلهریمیشود :


هایزاغشمیدرخشید(ص...)۲۵۵اتاقبزرگ،...تختیکنفره،طبقهسوم


برقشادیدرچشم
"(حاجی)خوشحالبود.
حمامبیمحدودیتزمانیدرکابینیکنفره(...ص "...)۲۵۲

کنارپنجره،برایمیکرویابود...

باتوابهاومدیریتزندان،آنهارابهبحثوجدلباخودشانمیکشاند(.ص...)۲۲۲رهایشانکنیدبحال

 8عدمدرگیریزندانیانبند ۲
مجبورمیشنفکرکننبهگذشتهوآینده،اونوقتتکونمیخورند.

اگرکاریبهکارشوننداشتهباشین،توخودشونگیرمیافتن.

خودشان...
 
(ص )۲۸۵
آرامششباسیردرددرسرتاپایبدنهایدردمندمارابطهمستقیمداشت .گوییسرنوشتمااینگونهبههمگرهخوردهبود.دردیکیدر

9
آرامشدیگری(.ص .)۱۲۲

3

و سپس در تبرئه جنایات جمهوری اسالمی به شرح اعترافات مهران اصدقی میپردازد که راجع به شکنجهٔ پاسداران بدست
مانرانازونوازشمیکنیم؟"(ص )۲۳۵


ماچه؟اگرماهمبقدرتبرسیم،مخالفان
میپرسد":
مجاهدیناست(ص )۲۳۲سپس 
میکندکهآزادانهوآگاهانه 10توابشدهوبه
میشود!اوازطرفیوانمود   
درتوجیههماازتوابشدنش یکتناقضآشکاردیده 
تقصیر شکنجهنشاندهد! وجالب

کندتاخودراقربانیبی

می
ازطرفدیگرتالش
خدا،اسالموجمهوریاسالمیرسیده ،و
ِ
11
ــاستکهتوابمیشودوبهشکرانهٔ آن،ازحاجداوودمیخواهداجازه

اینجاستکهبهلطفهمینشکنجهــیعنیتابوبنشیتی

12
دهدتابیشتردرتابوتبنشیندتابهخدانزدیکترشود!

 -۲وارونه نمایاندن واقعیت

"برایبازکردنگرههاناچاربهبرخوردیسختوسنگینباخودمبودم .آساننبودالبتهکهخودترالگدکوبکردار
خودکنی،جاییبرایتوجیهوفرارنگذاریوبهخودتدروغنگویی(".ص )۱۳
یادنوشتهها»قصددروغگویی،توجیهوفرارازواقعیاترا

اینانتظاررادرخوانندهبوجودمیآوردکههمادر«

جمالت فوق 
ندارد ،اما او  در عمل بسیاری از وقایع را جعل و واژگونه جلوه میدهد .یکی از این موارد ،تصویری است که از زندانیان
13
ناداننگهداشتندیگرانرادارند 15ــ ،دروغگو و

،بهانهگیر،14نادانــکهقصد 

بیمنطق
میدهد.اوآنهارا افرادی 
سرموضعی  
17
باعثشیوعبیماریهایپوستی(گال) شدند،معرفی

زنوبیتوجهبهنظافتومسایل بهداشتی کهازجمله

کینهتوز  ،16
تهمت

میکند .


هادچارنوعیدستپاچگیشدهبودند،شایدهممیخواستند


بارفتنتواب
منظورسرموضعیها] 

واقعیتاینبودکهآنها [

".
از این طریق جلوی فرهنگ روزنامهخوانی را بگیرند .به هر حال همیشه دانایی به نفع همه نیست ...به زعم آنها
دربندیکههیچتوابینبود،انگیزهایهمبرایمبارزهوجودنداشت،پسبایددستبهابتکاریتازهزدتا

سرموضعیها]

[
شدفرصتیبهطرحسواالتبیجواب


تنهابهاینطریقمی
بشودجوراطورینگهداشتکههرگزآرامشیبرقرارنباشد.
نداد .حتیاگربهقیمتمحرومشدنازخریدلوازمبهداشتیمثلشامپووصابونیاموادخوراکیمثلمیوهوخرماباشد!.
(".ص۲۲۲ـ .)۲۲۶
گوشتهایی

ریخترویواژههایتوبه...توبه...توبه!(ص...)۲۵۲


هایممی

خواندمواشک

رامی
" 10قرآنخواستم...ترجمهسورهتوبه...
گوشتتازهبهجایآنمیرویاندم(.ص

کهبراثراعمالحرامبربدنمرشدکرده،بااندوهبرگناه،باروزهدرماههایپیاپیآبکردهبودم...
ها،جنگلهاودریاهاسپرده


امرارهاکردهبودمرویزمینوروحمرابهآسمان

درعالمدیگریمعلقشدهبودم،انگارجسمخاکی
...)۲۳۹
زد،ازبذرهاینوپاشیده،وجوددیگریازدلخاکسربرمیآورد،


شاعرشدهبودم،عارف،عاشق،وجوددیگریدردرونمجوانهمی
بودم....
،پایبندهیچچیزنبود.
شدومیرفت،مثلماهیسیاهکوچولو 


کشید،جاریمی

کرددرخلوتوتنهایی،بههرگوشهسرمی

رشدمی
میرویید.

(ص )۲۲۹
نبودمومیتوانستم...اززاویهدیگریهمبهمسایل...بنگرمخوشحالبودم.اینرانتیجهسهماه

" 11ازاینکهدرآنجایگاه[چپافراطی]
فشار «قیامت» امکانی شد برایآنکهمن با تصورات و تفکرات سابقم
نشستن در تابوت تلقی میکردم ...فضای اجباری و توام بازور و
ِ
برخوردکنم(".ص )۲۲۸
«12نهمناینجاراترجیحمیدهم(».ص .)۲۵۲
کنارچپهایافراطیتابعهیچمنطقواصولینبودم.ص ۲۲۸

احساسمی کردماگرتغییرنکردهبودوتوابنشدهبودم،قطعا...

13
 « 14مطمئن بودیم که عدم حضور توابان و قطع کامل خدمات آنان به بند به مذاق عدهای که بهانهای برای تحریک دیگران نداشتند خوش
بهراستیاینرفقایسابقمادرکدامفضایالیتناهیسیرمی کردندکهاگرتوابدربندباشدمایهرنجوبهانهاعتراض

نمیآمد(».ص«)۲۲۳

سرموضعیها)دربندیکههیچ

بهزعمآنها(

آن هاستاگرنباشد،بهترینبهانهاستبرایمحرومکردنسایرینازامکانات».ص« ۲۲۲

توابی نبود ،انگیزه ای هم برای مبارزه وجود نداشت ،پس باید دست بهابتکاری تازهزد تا بشود جو را طوری نگهداشتکه هرگزآرامشی
شدفرصتیبهطرحسواالتبیجوابنداد.حتیاگربهقیمتمحرومشدنازخریدلوازمبهداشتیمثل


تنهابهاینطریقمی
برقرارنباشد.
هادربند،دیگربهانهایبرای


هابانبودنتواب

ازآنجاکهچپ
شامپووصابونیاموادخوراکیمثلمیوهوخرماباشد!»(ص۲۲۲ـ«)۲۲۶
ریکنندکهناچارشویمتوابهارابهبندبرگردانیم(».ص

نمایشمبارزهجوییخودنداشتند،بهشدتدرصددبودندباانجامبعضیحرکاتکا
 « )۲۶۱متوجه بودم که از عصبانی کردن ما چه لذتی میبرند ،چندان که گویی مبارزاتشان به ثمر رسیده است .من هم البته عصبانی و
شانرافراهممیکردم(».ص )۲۶۲


شدمواسبابخشنودی

خشمگینمی
سرموضعیها] بارفتن توابها دچار نوعی دستپاچگی شده بودند ،شاید هم میخواستند از این طریق جلوی

« 15واقعیت این بودکه آنها [
فرهنگروزنامهخوانیرابگیرند.بههرحالهمیشهداناییبهنفعهمهنیست».ص ۲۲۳

میشود]...
هرجاییبحثیازتوابسازیدرزندانهامیشود...نامیازماچند نفر...بااطالعاتیآمیختهبادروغوکینهورزیمطرح[ 

 16
(ص )۱۳
« 17رعایت بهداشتکهمهم ترین عامل خفظ سالمتی در یکمحیطعمومیمثلزنداناست ،از کنترلآنها خارج شده بود( ».ص )۲۶۵
ربطدادهمیشدو

علیرغمحضورچنددکترونرس»(ص«)۲۶۵نزدزندانیانماجرافقطبهعدمرسیدگیپزشکیونبوددارووکمبود...
« 
ازبنقشعدمرعایتبهداشتفردیسخنیدرمیاننبود(».ص )۲۶۲

4

آمیزیمینویسد :


بطرزتوهین
بعد

ربطدادهمیشدوازنقشعدمرعایتبهداشت

".نزدزندانیانماجرافقطبهعدمرسیدگیپزشکیونبوددارووکمبود...
فردیسخنیدرمیاننبود(".ص )۲۶۲
معرفیمیکند :

رفتاربدسرموضعیهاراتوجیهیبرایرفتارخشنخودش

وسپسبهطعنه،

"متوجه بودم که از عصبانی کردن ما چه لذتی میبرند ،چندان کهگویی مبارزاتشان به ثمر رسیده است .من هم البته
شانرافراهممیکردم(".ص )۲۶۲


ابخشنودی
عصبانیوخشمگینمیشدمواسب

ورزیموردبیمهری


انصافیوکینه

ازسربی
فرادیمعرفیمیکندکهباگذشت،خیرخواه وفداکارهستندو 

درعوضتوابینراا
بندبودنزجرمیکشیدند(".ص


هاازاینهم

هابیشترازسرموضعی
وقضاوتناعادالنهقرارگرفتهاند18.حتیبهاعتقادهما"تو 
اب

میدهدتصویریکامالساختگیاست.بهادعای
 )۲۳۳بعالوهتصویریکههماازحاکمانزندانونگهبانان ــازجملهخودشــ 
19
اعدامشانجلوگیریکنند( .ص )۲۳۹
هموغمشاناینبودکهاز 

اومسئوالنزندانجداًبفکرسالمتیزندانیانبودندوحتی
همینوارونهسازی را در مورد خودش و کارهایش نیز تکرارمیکند که جدا ً خواندنی و خندیدنی است! او خود را تخلیهٔ

هما 
هبازجوخطمیدهدتا"چگونهباید

میدهد.بعدهمب
یمیکندتابقولخودش"پاک"(ص)۲۲۶شود! وافراد زیادیرالو 

اطالعات
شدهها] برخورد شود تا بدون خشونت به نفی مبارزه با رژیم برسند( !!".ص  .)۲۲۹بعد با پُررویی مینویسد:
لوداده 

با آنها [
وانمودمیکندکهآنها ،ازبابتاینکههماآنهارازیادبد

نشنیدمکسیبهدلیلبازجوییهای مندستگیرشدهباشد(!!".ص )۲۲۹و

"
دهاند!! 20یعنیاگرتفاوتیمیاناوو ناصریاراحمدی (همسرسابقهما) وجوددارد،رویکمیتوکیفیت
لوندادهازاوتشکرکر 
لودادناست.یاراحمدیمنفوراستچونتعدادزیادیرازیرضرببرد وبه چوبهدارسپرد،اماهما"مقبول" استچونکمترو
آنقدرخوبلودادهکهنهتنهاازدماغکسیخونینیامدهبلکهبعدازآزادیبااودوستانخوبیشدند(زیرنویسص .)۲۲۹
زمانیاستکهمسئولبندسرموضعیهاستـعجب اعتمادیبهاوداشتند!ـدر

سازیهایهما مربوطبه


ازوارونه
مورددیگر 
اشاینگونهنشانمی دهدکهگویابردنتوابانازبندوبرداشتنمقرراتبندهمهازخدماتاوستواینکهاوضاعبند


سرایی

داستان
پسازقبولمسئولیتاوبمراتببهترشد!(ص)۲۸۲درحالیکهچنیننبودبلکهتغییراتکوچکیکهروی دادهبود ،پیامدشرایط
خارجی،برکناریحاجداودرحمانیوآمدنمیثمبعنوانرئیسجدیدزندانقزلحصار

انههای 
جامعه،بازتاباخبارزنداندررس 
بود .بعالوه به میثم (رئیس زندان قزلحصار) هم رهنمود میدهد (ص )۲۲۲و حتی بخاطر شالق زدن زندانیدر مقابل بقیه
میکندکه ":درصورتادامهایننوعبرخوردهااستعفاخواهیمداد(!!".ص .)۲۶۲
ضمیکندوحتیتهدید 

زندانیانبهاواعترا
اوادعامیکندکهاکثرتابوتنشستگانمثل

نشینیمیدهد.


توصیفیاستکهازتابوت
سازیهایهماکلهری


ازوارونه
نمونهدیگر
22
21
خود اوتوابشدندــآنهمبههمانمعناییکه درباالآوردم کهاینهمازتاثیرات تابوتبود! یعنی رسیدنبه"رهایی" و
قزلحصارآورندومستقیم

کهعدهزیادیرااززندانهایمختلفبرایتنبیهبه

تعریفمیکند

"آزادی" و"وارستگی"! بعدهم
درتابوتنشاندند :


"هفتادزندانیدیگررادرقبر[تابوت]قراردادهبودند .ظاهرابادیدنتاثیرقبربرکسانیمثلمااینتصمیمراگرفته
ودرتوضیحاینجمالتدرزیرنویسمینویسد]”تعدادیازآنهاازاوین

بودند.آنهابیشازدو-سههفتهدرقبرنماندند[”.
فرستاده شده بودند و مدت کوتاهی در قبر (قرنطینه) ماندند .اما همواره با عنوان آخرین بازماندگان قبرها از آنها یاد
میشود(".ص )۲۸۳

ترینشکنجههادرکارنام ٔه جمهوری


راکهیکیازوحشیانه
متوسلمیشود،بلکه«تابوت»

دراینجاهماکلهرینهتنهابهدروغ 
تحریفمیکند.حقیقتایناستکه منبههمراهچندنفردرزمستان ۸۲اززنداناوین به قزلحصارآوردهو

اسالمیاست ،
مستقیمادرتابوتنشاندهشدیم ،منوتعدادی تابهآخرمقاومتکردیم؛آنهمنهچندهفته ،بلکهحدود ۸ماه،یعنیتاتابستانسال
۸۵کهتابوتهاراجمعکردند! 
برخوردهایسرموضعیهاخودفشارمضاعفیبرآنها[توابین]بود(ص )۲۲۳

18
اگرفرستادهبودمتوناوین،االنمعلومنبودتویسینهکدومقبرستونخوابیدهبودی(.ص )۲۳۹

19
خواستهبودندودرموردنحوهفعالیتشاندرآندورهبازجوییکردهبودندوظاهراماجراتمامشدهوبه

...20آنهارابهکمیتهسیار...
بازداشتنرسیدهبود.بابعضیازآنهاهنوزهمدوستاننزدیکیهستیم«.ازاوبابتمزاحمتیکهبرایشدرستکردهبودمعذرخواهیکردمکه
خوشحالمکهباچندساعتبازجوییآنهمنهدرزندانکابوسهایمتمامشدند(».ص )۲۲۹

گفت...«:
تقریبااکثریتبچههاییکهازگروهمابرگشتهبودندتویبندسه،همینطوربودند(».ص )۲۵۶

«21تنهامننبودمکهاینجورشدهبودم.
هااینجوراثریرارویبچههاگذاشتهبود(».ص )۲۵۶


تابوت
هیچکسنقشبازینمیکرد.تاکتیکنبود.

22

5

داستانازاینقراربودکهآخرینبازماندگانتابوت 23راکهحدود ۱۳نفر بودیم ،باعجلهبداخلسالنیفرستادندکهپُربوداز
وسایلمانرابهدرونسالنپرتابکردند.مدتیبعدحاجداوودواردشدوسخنرانیقرایی

توابینمجاهد (تشکیالتبندی).24بعد
مصیبتهاییکهدر انتظارمانبود،

منتظر 
مبنیبراینکهاینراپیروزیخودقلمدادنکنیم،سرداد.سپسبهطعنه گفتکهباید 
ِ
شدنتابوتهاهمپیامدآنبودهاست.افرادجمعشده


حالآنکهبعدترفهمیدیمکهحاجیازریاستزندانبرکنارشدهوبرچیده
باشیم.
دراینبهاصطالح«قرنطینه» جمعبسیارناهمگونیبود وخاطراتمفصلیداردکهدرحوصل ٔه ایننوشتارنیست .بعدازچند
روز فرزانهعموییرابهقرنطینهآوردند کهداستانخودشرادارد.اینقرنطینهحدود ۲ماهدوامآوردوباسخنرانینماینده
تصورمیکنمپوردمحمیبود)تعطیلشدومابهبندفرستادهشدیم .

منتظری(
تابنیاوردوهمهتابوتنشینانمثل

جعلمیکندتابهخوانندهالقاکندکههیچکسدرتابوت

زمانهاووقایعرا
هماحتیهمهاین 
خوداوتوابشدند.

۳ـ بیاعتباری اعتقادات اسالمی
اعتبارشدن اعتقادات"ش (ص )۵۲۳نیز

میشود،پروسهچگونگی" 
بی
همانطورکهپروسهتوابشدن هما آبکیوالکیتوجیه  
اطالعتی

ازدیدنسوءاستفادهشوهرخواهر 
ِ
ادعامیکندکه

میشود.مثال
بسیارسطحیوبااستنادبه چندموردخاصتوجیه 
میشو د! (ص  )۵۲۱یا "بتدریج با دیدن کاستیها و ضعفهای بنیادین [رژیم]
همسرش "ارکان اعتقادی نویافتهاش متزلزل»  
بهممیخورد ...دررژیماسالمیایراناگربهنوعیاطالعاتینباشیو

اصالحطلبهاحالم

میکند(.ص" )۵۲۳ازدیدن
تغییر"  
همکاریاطالعتینداشتهباشیهرگزراهبهجایینخواهیبرد(".ص)۵۸۲مگرهمینهماوقتیتوابشدبطرفداریوبعضابه
ستایشهمیناطالعتی هانپرداخت،همهاطالعاتشرادادوتماموقتبرایشانکارکرد.گویابرایاولینباربودکهاینمسائلرا

دیدومیشنید .


می
استفادههایمالیحاکمانو


تشکیالتسیاسیباصطالحمارکسیستیشدولیازسوء
آیاواقعاهمااینقدرساهوابلهبودکهواردیک
اطالعبود؟آیاواقعااینقدرنسبتبهآخوندهاوجناحهایمختلفشتوهمداشتکهتازهبعدازتوابشدنبعداز


شانبی

وابستگان
دیدناصالح طلبانحکومتیحالشبهمخورد؟آیاواقعااینقدرپرتبودکهفکر

سالهاهمکاریبارژیمدربیروناززندان ،از 
پیشتر این همه اعدام ،زندان و سازمانهای عریض و طویل نظامی ،انتظامی،
میکرد این حکومت مستضعفان است؟ آیا  

امنیتیـاطالعاتی و التها و لمپنهای حکومتی را ندیده بود؟!! بنظر میرسد که هما واقعا شعور خوانندگانش را در سطح

فرضمیگیرد! 

شعورناداشتهخودش

جمعبندی
-

ورلقربانی


پردازی

هاودروغ

سرایی

داستان
اگربارزترینخصیص ٔه«تابوتزندگان»
هاینویسنده،باشد،مظلومنماییُ ،
لوح،فریبخوردهوطلبکاررابازیکردن،مشخصهٔ دومآناست .هماهمهجاتالشداردتاخودرا


تقصیر،ساده

بی
قربانی جلوه دهد :قربانی جریانات سیاسی ــ باالخص راهکارگرــ ،قربانی شکنجههای رژیمی که بعدا خودش
ها،قربانیرفتاربدخانوادهاش(درسالهایاولآزادیش)،


هایسرموضعی
کینهتوزی" 
گرشمیشود،قربانی" 


شکنجه
قربانیعشقیکهبههمسرشداشت،قربانیشکوبی اعتمادیدرمحلکاروزندگی،عدمپذیرشاوبهعنوانتواب

واقعی!(بعدازآزادیاززندان)،قربانیشرایطجامعهو...

-

حساب هما کلهری با خیلیهایدیگر که با موجانقالب و حوادث شورانگیز و پرهیجان سالهایاول قیام به زندان
افتادند ،و بریدند و شکستند متفاوت است  .داستان هما به بریدن از باورها و ایدههای سیاسیاش خاتمه نپذیرفت ،به
ت بخشیبهجمهوریاسالمیپایاننگرفتبلکهبسیارپیشتر

خداباوریواسالمپناهیهمختمنشد،25حتیبامشروعی ِ

یکنفرکهازبرپاییتابوتتابرچیدهشدنآنمقاومتکردهبود(پریوش۹،ماه)،منوپروانهکهازاوینآوردهشدهبودیم(۸ماه) ۲،نفر
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دیگر که به توصیه توابین از تابوت به بند برده و بدلیل عدم رعایتمقررات دوباره به تابوت برگردانده شده بودند (مریم و نسرین) .مینا،
وازشهرستانهایمختلفبهقزلحصارآوردهشدهبودند .

نفردیگرکهاسمشانرابخاطرندارم

فرحنازو۵ـ۲
بطورتاکتیکیتوابشدندوتشکیالتمجاهدینرادردرونزندانبهراهانداختند،استفادهمیشد.

 24ایناسمبرایمجاهدینیکهدرسال ۸۳
کردندجلومیپریدندوازرفتارمابهآنانگزارش


واقعاتعادلروانینداشتندوهربارکهنگهباناندرقرنطینهرابازمی
اینمجاهدینتواب
میدادند .

یااولاالولین»و«یا

خواند،ازدوستیباخدامیگفتوباتاکیدبر«یانور»و«یاقدوس»«،


صدایمحزونیکهدعامی
 25پخشدعایکمیل.
درسهای فلسفه عالمه
آخراالخرین» دلم را میلرزاند( ».ص  ...)۲۳۶به ازدواج علی و فاطمه و بعد حسین و شهادتش .گوش میدادم  ...

6

حمایتازشوهرآدمفروش(ص)۲۲۲وتوابش،شراکتدر

رفت! اتهامیکهمتوجهٔ هماکلهریاست :تواب شدن ،
جعلودروغپراکنیپیرامونتاریخزندان،

هایوحشیانه رژیماسالمی ،


دفاعازعملکرد
وذهنشوییزندانیان،

سرکوب
برنگار،روزنامهنگارو

همکاریآزادانهوآگاهانهباعواملامنیتیــاطالعاتیرژیم ،دربیروناززندان،درپوششخ

قلمبدستو ...است 26.واینهمهرااوباانتخابشخصی وآزادخودانجامداد .هیچکساورابهچنینکاریمجبور

امااونهتنهامسئولیتیرادرقبالاعمالزندانشبعهدهنمیگیرد،

نکرد.مسئولیتاینانتخابنیز ،تنهاباخوداوست.
مظلومنمایی،
بلکه  در قبال کارهای بعد از زندانش نیز حاضر به قبول مسئولیت نیست .در عوض کاری که میکند  
سازی،دروغپردازیوایفاینقشقربانیوطلبکاریاست!

قصهبافی،و 
ارونه

-

پس از گذشت  ۵۳سال ازآزادی هما ،و علیرغم سکونتشدراروپا و دردسترسداشتنهمهٔ اسناد و مدارکی که
27
رغمافشایدستطخطخمینیونوارمنتظریراجع


،وعلی
پیرامونروابطِ خمینیورژیماسالمیباامریکاافشاشده
یادمیکند! 28هنوزاصرارداردبگویدکهاینخطای

بهقتلعام۸۲و...همهجاازجالدجمارانبهنام"آقایخمینی"

29
سازمانهای سیاسی و ما بود که علیه یک رژیم "ضدامپریالیست"! ــ آنهم در زمان جنگ ــ برخاستیم .او هنوز
میخواهد متقاعدمان کند که جمهوری اسالمی چارهای جز سرکوب ،شکنجه و اعدام ما نداشت! 30اگر هم جایی

پشتسرش متنی علیه سازمانهای سیاسی مینویسد تا
ناپرهیزی میکند و چیزی به رژیم اسالمی میپراند ،بالفاصله  
رژیمراتبرئهکند 31.

-

ایکههماازخودترسیممیکند،برایماهایی

کشیدهوشکنجه 
شده

آرمانگرا،عاصی،صادق 32
،ستم

برخالفآنچهره
ٔ
نویسیهایش


وارونه
کردهاشرادرپس 
بزک 
ب وزندانباندیدیم،وامروزتصویر 
کهچهر ٔه واقعی اورادرلباستوا ِ
میبینیم،هماکلهریصرفایکشارالتاناستکهبرایانجامیکماموریتجدیدبجلویصحنهآمدهاست!


-

 ۱۲سال پیش ،با حضور علنی و بیشرمان ٔه تواب دیگری (سیبا معمار نوبری) در خارج از کشور روبرو
تاریخ
عکسالعمل نشان دادم 34 .امروز دارند تواب دیگری را بعنوان نویسندهٔ 

شدیم 33 .همانموقع نسبت آن 
ِ
میکنند.مقابلهبااینسیاستجدید،حائزاهمیتاست.
زنداندربینماجا 

طباطبایی و تفسیر قرآن جعفر سبحانی بذری بود که بر فکرم پاشیده میشد و باصدایآهنگران واشکهای دعایکمیل شب جمعه بذرها
آبیاریمیشد.بدینسانخدادردرونمجوانهزدوتکثیرشد(».ص )۲۲۶

نقلمکانمیکند،دررابطهٔنزدیک

ابوالقاسمسرحدیزاده،رئیسشورایسرپرستیزندانها،ص)۵۲۸

26هماپساززندانبهخانهٔداییاش(
قرارمیگیرد،درمنزلشوهرخواهرناصر(حاجحبیب،رئیس

باشوهرخواهرناصریاراحمدی(فرماندهسپاهپاسداراناصفهان،ص)۲۹۹
اقامتمیگزیند،باعباسسلیمینمین(ازاعضایدفترسیاسیسپاه،ص)۵۱۶وحسین

وزارتاطالعاتآذربایجانغربی،ص)۵۵۱
همکاریمیکند .

شریعتمداریو...
27لینکدسترسیبهاسنادافشاشدهتوسطبیبیسی .
28ص۲۱۶،۲۱۳،۲۱۲،۲۱۱،۵۳و ...
دغدغهایکهدر

دانیموازسویدیگرآنهاپرچمدارمبارزهباامریکاشدهاند.


بودکهچراازیکسورژیمراامریکاییمی
دغدغهاماینشده

29
چگونهبودکهمامدعیانآزادیخواهیومبارزهباامپریالیسم،

ترمیشدند.


امبرجسته

،کمکمتناقضاتذهنی
قبربرایمجدیترشد(.ص)۱۹۳

هاوبهاییهاومتهمانکودتاینوژه...دریکصفقرارگرفتهبودیم(ص) 

کنارسلطنتط 
لب

ازاینکهاختیارزندگیامرابهدست

  30تقصیرباجریاناتواشخاصسیاسیاستتاجمهوریاسالمی(ص...)۲۲۸،۲۲۳،۲۱۹،۵۳
دانست،ازخودمبدممیآمد(.ص...)۲۲۳


ملیرامجازمی
جریانی[منظورسازمانراهکارگراست]سپردهبودمکهبرایبقایخودهرع
هایارتجاعیدراستفادهابزاریازآدمها؟(»...ص...)۱۹۹آیاسیاسیو ِن پرچمدارآزادی،دیکتاتورهای


راستیتفاوتماچهبودبافاشیست
تختوتاجنبودند؟اگرتختوتاجداشتهباشند،چهخواهندکرد؟(ص )۲۲۸
بی 

میکند(ص)۳۸،۲۲یا
ملهایرامتوجهچپ 
میدهد()۱۶۶وح 
بالفاصلهپشتسرشبهاستالینیسمفحش 

میکندولی
31مثالبهج.ا.اعتراضی 
جلوهمیدهد(ص)۹۸ویاوقتیازوحشیگریرژیمنسبتبهزندانیانحرف

اگرجاییرژیماعدامکرده،آنرادرواکنشبهحملهٔمجاهدین
میزندبالفاصلهراجعبهشکنجهشدنبیرحمانهٔپاسدارانبدستمجاهدینقلمفرساییمیکند(ص )۲۳۲

32برایبازکردنگرههاناچاربهبرخوردیسختوسنگینباخودمبودم.آساننبودالبتهکهخودترالگدکوبکردارخودکنی،جاییبرای
توجیهوفرارنگذاریوبهخودتدروغنگویی(.ص )۱۳
 33در فوریه  ،۶۰۰۲در سمینار ساالنه زنا ِن فمینیست ایرانی در آلمان ،توجه حاضرین به حضور تواب معروف سیبا (معمار نوبری) جلب
شد .حضار که شوکه شده بودند از هم میپرسیدند :حاال چه باید کرد؟ ! بعد از آن سمینار ،بحثها و جلسات زیادی راجع به پدیده توابسازی
در اینجا و آنجا برگذار شد و مصاحبهها و مقاالتی در این خصوص بچاپ رسید مقاالتی از این جلسه ،به قلم مهناز متین و ناصر مهاجر،
منیره برادران ،مهین روستا منتشر شد.
 ...« 34صحبت من با كسانى ست كه امروز به نام دموكراسى از چنین آدمى دفاع مى كنند ...ده سال پیش امكان نداشت كسى بیاید و بگوید
من تواب بودهام و  ...شما هم باید من را میان خودتان بپذیرید و مدعیان آزادى و دموكراسى بیایند و بگویند خواهش مى كنیم بفرمائید ...من
میخواهم تاکید کنم كه همه این آدم ها حق انتخاب داشتند .این طور انتخاب كردند كه به دوستانشان ضربه بزنند و جاىشان را عوض كنند و
به طرف رژیم بروند ...این كه حاال به آنها  ...مدال قهرمانى " قربانى" بدهیم ...،قبول نیست ...كم نبودند كسانى كه به رغم همه آن فشارها و
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شكنجه هایى كه وجود داشت ،پرچم مبارزه را در زندان بلند نگهداشتند و به مبارزه ادامه دادند .وقتى این ها را زیر سئوال مى بریم و آن
طرف قضیه را "قربانى" جلوه مىدهیم ،بوش مى شود قهرمان مبارزه!!!»به نقل از مصاحبه ناصر مهاجر با من( .مصاحبه با نازلی پرتوی)
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