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  مقاله معرفی

 قربانی، تواب یا عامل رژیم اسالمی؟

 (دماوندی)ما کلهری تاملی بر جایگاه ه

 

 (۰۲۰۲نوامبر )کهن . ی

نیست، رژیم اسالمی  زندان   خاطرات یک قربانی  ، هما کلهریکه کتاب  ه شدادنشان د ــ نگاهی به تابوت زندگانــ قبلی  در نوشتار

 امنیتی فرادبا نهادهای اطالعاتی و ا ،در خارج از زندانحتی  ،یک دههبیش از  تااست که  انبزندانیک تواب    پردازی بلکه داستان

 پیش ازتا  نویسنده کتاب،ای که  هر دو شاخٔه سازمان راه کارگر، یعنی سازمان سیاسی .است همکاری داشته رژیم اسالمی

ای بر همکاری هما و همسر سابقش ــ ناصر یاراحمدی ــ با جمهوری   اطالعیه طی، تش دا تشکیالتیهمکاری  هابا آن دستگیری

ً اعالم کردند که این زوج، در شناسایی، داسالمی   ای مدهسهم عتعدادی از فعالین سیاسی  ن  ستگیری و لودادتاکید گذاشتند و علنا

.نداشتد
1
منتشر کردند و ضمن ردّ ادعاهای از هما کلهری شان را   شخصینیز خاطرات  ۰۲زندانیان سیاسی دهه از تعدادی بعالوه،  

.پردازی و جعل  تاریخ زندان متهم کردند هما، او را به دروغ
2
  

 "مبارزه" عنوان  تحت ، در خارج از کشور، «لتکاوه فرزند م»مخفی بود و با نام مستعار  درازناصر یاراحمدی هم که سالیان 

.دنموود، شروع به معرفی خود و افشای ادعاهای هما کلهری ه فعالیت بعلیه جمهوری اسالمی مشغول ب
3
  

براه  های مجازی  در شبکهسازی رژیم اسالمی  تواب پروژهٔ  و قربانیان شکنجه ودر دفاع از توابین هایی  تالشبدنبال این وقایع، 

ا کلهری بمثابه یک عامل سرسپردٔه رژیم در هم هایدر رابطه با هویت و عملکردکه بود  یهمه افشاگریهایرغم  علیو این  .افتاد

تقصیر و یک  بی تواب  یک بمثابٔه و ن اانداختجا ها، تالشین هدف ظاهری ا .شده بود منتشرایران و یک عامل مشکوک در خارج، 

د تا بدون ه شادبلندگویی در اختیار ناصر یاراحمدی قرار د! یابی به حقیقت برای دست بعالوه !ودبشکنجه و زندان منفعل   قربانی

  !ه باشدگفته ماند ناگفته یا نیم مبادااو، حقیقت  "دفاعیات"

د و در دفاع از خود ـ بمثابٔه نبیایباردیگر از حاشیه به صحنه داد تا  این فرصت طالیی راهایش  و همپالکیهما کلهری ، به فضااین 

!دننـ دادخواهی ک ها آزار  خارج کشورینیز قربانی و  ،رژیم اسالمی شکنجهٔ  قربانی  
4
 

«زندگی گالیله»گریزی به با ، آن هم شود نشاخاطرن یاتنوشتار پیشین، نک حاشیهٔ تا در الزم آمد  با این مقدمه
5
قرار است در واقع . 

در چیست؟  "همکار  طبقٔه حاکم"و  "تواب"، "قهرمان"تمایز دریابیم که نقاط  ، و از منظر سوسیالیسم انقالبیبرشتبرتولت بکمک 

ً هما کلهری و و ؟ در جنبش کجاست؟ مبنای قضاوت و ارزیابی ما از اینان چیست جایگاه هر کدام چه « تابوت زندگان»مشخصا

       ؟کنند معینی را دنبال می مقاصد سیاسی  

 : لینک دانلود متن کامل مقاله
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1
 یاسالم یجمهور یدو تن از پادوها نهیشیپ یادآوری  

2
  .زلی پرتوی، نوشته نا«تابوت زندگانای بر کتاب یادنوشته،  حاشیه»که از آن جمله است   

3
 ، کند یاست و کار بدستوراو م«  نینم یمیسل» ذوب شده در « هما کلهر»ای  ، و مطلب جداگانهدر باره من  

های زیر آن مراجعه  و کامنت «...و بازگشتگان( توابان)در باب توبه کنندگان »،  Seavash Modaresiبوکی  برای نمونه به سایت فیس  4

 .کنید
 .  ۳۵۱، ترجمه کاوه کردونی، ص برتولت برشت، نوشتهٔ زندگی گالیله  5
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