
1 

 

  

  



2 

 

 

 بود جدانشدني شد مي سياسي فعاليت وارد که زني هر از تجاوز از ترس

 ارسي مژده‐- 

 

 از بعد من را کابل درد . بينم مي شکنجه ماورا را اين من ولي باشد، شکنجه ها، تجاوز بعضي برا شايد

 توانم نمي کنم مي هرکار مانده، دردش. است من با هميشه اين ولي کردم، نمي احساس ديگر مدتي

 !کنم؟ فراموش توانم نمي من که است ا شکنجه نوع چه اين. کنم فراموش

 آذر آل کنعان ‐-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 عقوبت بي جنايت

 اسالمي جمهور در زن سياسي زندانيان عليه جنسي خشونت و شکنجه

 ۶۰ دهه: اول گزارش

 

  ايران برا عدالت

 ۲۰۱۱ دسامبر ۱۰

 

 

 شاد امين  :پروژهمسئول 

 : ران پروژه به ترتيب حروف الفباهمکا

،  اکرم، معيني ليال، نورايمان قهار،  فر گلي، گلرخ جهانگير، ميترا تهامي، رها بحريني  نبو ليال موسو

 و همکارانمان در ايران که به داليل امنيتي از ذکر نامشان معذوريم

 شاد صدر :تدوين

 

 : از ويژه تشکر با

، شوکت روشن، حسن برادران، مونا القاسپور، منيره مهرارسي،  اردوان، مژده سودابه ، ايرج گلزار  مصداقي محمد

 .و کليه کساني که با شريک کردن ما در شرح دردهايشان يا قرار دادن اطالعات در اختيار ما، انجام اين تحقيق را ممکن ساختند

 

  

  



4 

 

  چكکيیده

يران مي گذرد، هزاران نفر به اتهام همکار با سازمانها سياسي طول بيش از سه دهه که از استقرار جمهور اسالمي در ادر 

تاکنون گزارشها هرچند . مخالف، فعاليت در جنبش ها مدني يا صرفا انتقاد از سياستها دولتي بازداشت و زنداني شده اند

درباره تجاوز به طور خاص ق جامعي اما هيچ تحقي منتشر شده است عقيدتي ‐-معتبر از اعمال شکنجه عليه زندانيان سياسيمتعدد و 

جنايت بي "پروژه برا پرکردن اين خال، . انجام نشده بود  در طول بيش از سه دهه گذشته و ساير انواع شکنجه جنسي زندانيان زن

در ادامه آنچه . در را مورد هدف قرار داده استمستند ساز موارد تجاوز و ساير انواع شکنجه جنسي زندانيان سياسي زن  "عقوبت

بخش دوم گزارش به موارد شکنجه . مي شود ۶۰که مربوط به دهه تحقيق سه قسمتي است  ايناز  خواهد آمد، گزارش بخش اول

رياست جمهور اسالمي خواهد پرداخت و بخش سوم و آخر گزارش درباره وقايع  ۱۳۸۸تا پيش از انتخابات  ۷۰جنسي در دهه 

 .پس از انتخابات خواهد بود

فرد مطلع،  به اين سئواالت  ۱۶و  ۶۰زنداني سياسي دهه  ۷۶يش رو، براساس مطالعه ادبيات منتشر شده و نيز مصاحبه با تحقيق پ

بوده است؟ ) گسترده(و يا فراگير ) سيستماتيک(تا چه حد سازماندهي شده  ۶۰پاسخ مي دهد که تجاوز و شکنجه جنسي در دهه 

ه و با استفاده از چه شيوه هايي توجيه و اعمال مي شده است؟ و در نهايت، چه شکنجه جنسي عليه زندانيان سياسي زن چگون

 اهداف و مقاصد را دنبال مي کرده است؟

براساس نتايج اين تحقيق، برخي از انواع شکنجه جنسي همچون تجاوز به دختران باکره پيش از اعدام، به طور سازماندهي شده و 

، به  ؛ هرچند آيت اهللا نقل از آيت اهللا خميني، رهبر وقت جمهور اسالمي اعمال مي شده استبراساس فتوا آيت اهللا منتظر

شرعي که زناني را که در جنگ  نين، آياتي از قرآن و نيز فتاواهمچ. اد دارد که از دستور او سوء برداشت شده استمنتظر اعتق

با کفار يا ساير دشمنان اسالم به اسارت گرفته مي شدند، غنيمت جنگي و در حکم اموال سپاهيان اسالم تلقي مي کند، در خدمت 

 .به زنان زنداني قرار مي گرفته است توجيه شرعي تجاوز

. اين تحقيق همچنين ثابت مي کند که زنان زنداني موارد از آزار و شکنجه جنسي را به شکلي گسترده و فراگير تجربه کرده اند

 . دبه عالوه، بخشي از اين تحقيق به موارد از شکنجه اختصاص يافته که زنان تنها به دليل جنسيت خود متحمل آن شده ان

، بخش غيرقابل انکار از تاريخ ۶۰نتايج اين تحقيق فرضيه اوليه ما را که تجاوز و شکنجه جنسي عليه زندانيان سياسي زن در دهه  

اين تحقيق همچنين ثابت مي کند که جناياتي که به . حقوق بشر در ايران را تشکيل مي دهد ثابت مي کند گسترده و شديد نقض

و دهه، همچنان بي عقوبت مانده اند و عامالن و آمران آن هنوز از مزايا ، پس از گذشت بيش از دتفضيل شرح آن خواهد رفت

 .مصونيت و عدم پاسخگويي برخوردارند

و پاسخگو کردن آمران و  اين تحقيق، تنها گام اول است، برا شکسته شدن سکوت و نورانداختن بر تاريکي حقيقت از يک سو

  .از سويي ديگر بت، عامالن اين جنايات بي عقو
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 مقدمه .۱

در ايران، هزاران نفر، ابتدا در تهران و بعد در برخي از شهرها بزرگ  ۱۳۸۸بات رياست جمهور سال پس از اعالم نتايج انتخا

ابطال  هرچند خواسته اوليه معترضان. استآنها باور داشتند که تقلب گسترده ا در انتخابات صورت گرفته . آمدندايران به خيابانها 

شعارها گسترده تر مطرح شد تا جايي که در برخي از  روزها و ماهها بعدبود، اما در  نتايج انتخابات يا بازشمار آرا

. داد "مرگ بر جمهور اسالمي"و در موارد نيز " امرگ بر خامنه "جا خود را به " مرگ بر ديکتاتور"تجمعات، شعار اوليه 

اقل از روز چهارم به بعد، به شدت سرکوب حد ،از انتخابات هم ادامه پيدا کرد در روزها و هفته ها بعدکه تجمعات اعتراضي 

بازداشت وسيع افراد عاد . هزار نفر در تهران در هفته اول پس از انتخابات بازداشت شدند ۴۰۰۰آمارها رسمي تنها  ربنا ب. شد

شدگان دستگيرد با از نحوه برخور يکساني که آزاد شده بودند، روايتها هولناک. معترض و فعاالن مدني، تا ماهها بعد ادامه داشت

مهد کروبي، يکي از دو کانديدا معترض، کميته ا را برا رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان پس از . ارائه مي دادند

ها شکنجه  شهادت مراجعه کنندگان به اين کميته روشن ساخت که تجاوز و آزار جنسي يکي از روش. انتخابات تشکيل داد

ا از  عده: "کروبي در نامه ا به هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشت ،۱۳۸۸مرداد  ۷در . بوده است

اند كه منجر به ايجاد جراحات و  اند كه برخي افراد با دختران بازداشتي با شدتي تجاوز نموده شده مطرح نموده افراد بازداشت

اند به  ه پسرها جوان زنداني با حالتي وحشيانه تجاوز كردهاز سو ديگر افراد ب. پارگي در سيستم تناسلي آنان گرديده است

 ١."اند ها خود خزيده اند و در كنج خانه كه برخي دچار افسردگي و مشكالت جد روحي و جسمي گرديده طور

از طبقه  اين نخستين بار بود که به شکلي علني و در سطحي گسترده، موضوع تجاوز در زندانها از سو يکي از کساني که جزيي

، قائم مقام رهبر ايران، در نامه ا به . حاکمه جمهور اسالمي بود مطرح شده بود هرچند سالها پيش از آن، آيت اهللا منتظر

دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك  دانيد عده زياد زير شكنجه بازجوها مردند؟ آيا مي آيا مي : "آيت اهللا خميني نوشته بود

آيا !... بيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟ زندانيها دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود و نرسيدن به

دانيد هنگام بازجوئي دختران  دانيد در بعضي زندانها جمهور اسالمي دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا مي مي

زماني که آيت اهللا منتظر از قدرت کنار گذاشته شده و در اما اين نامه سالها بعد و  ٢"استعمال الفاظ ركيك ناموسي رائج است ؟

  .و بازتاب آن درسطح جامعه بسيار محدود بود حصر خانگي بود، در بخشي از خاطرات آيت اهللا منتظر به چاپ رسيد

تعدد از قربانيان تجاوز و آزار جنسي در وقايع پس نامه کروبي به رفسنجاني و نيز انتشار شهادتها م علني شدنپس از به اين ترتيب 

تا جايي که حتي برخي از . از انتخابات، موضوع تجاوز در زندانها برا اولين بار به طرز قابل توجهي وارد گفتارها اجتماعي شد

تجاوز تو "يا " نداردتوپ، تانک، تجاوز، ديگر اثر "شعارهايي مثل . شعارها معترضان در تجمعات مختلف به آن اشاره داشت

که حتي در شهر بسيار مذهبي قم و در جريان تجمع روز خاکسپار آيت اهللا منتظر نيز سرداده شد !" زندان، اينم بود تو قرآن؟

 .عليه زندانيان سياسي باور دارند نشان مي داد که معترضان به اعمال سازمان يافته تجاوز به عنوان يک شکنجه
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به شکل وسيعي در  ندانها جمهور اسالميکه موضوع اعمال تجاوز و آزار جنسي بر زندانيان سياسي در زدر چنين فضايي بود 

ويدئوهايي از . ، برا نخستين بار شروع به سخن گفتن کردند۷۰و  ۶۰برخي از قربانيان تجاوز در دهه ها . سطح جامعه مطرح شد

خاطرات زندان و شهادتهايي که پيش از اين نوشته شده بود، . منتشر شدت شهادت قربانيان تجاوز به شکلي وسيع از طريق اينترن

برخي از موضوعات بسيار مهم که تقريبا به فراموشي سپرده . دوباره و اين بار با گستردگي بيشتر به اشتراک گذاشته و خوانده شد

تجاوز به دختران باکره . شد دوباره زنده شد نقل نمي ۶۰بازماندگان سرکوب فعاالن سياسي در دهه  جامعشده بود و يا جز در م

 . پيش از اعدام، به عنوان يک شکل سازمان يافته از  شکنجه جنسي يکي از آن موضوعات بود

، و ۶۰واکنشي که عينا در دهه . ٣واکنش مقامات جمهور اسالمي به تمامي اين گفتارها، شهادتها و اخبار، تکذيب کامل آنها بود

مربوط به تجاوز به دختران باکره پيش از اعدام يا ساير موارد آزار جنسي از سو مقامات حکومتي ابراز شده  در پاسخ به اخبار

 . ٤بود

در مقابل، اگرچه برخي از قربانيان، در مورد آنچه بر خود رفته بود به روشني شهادت داده بودند، اما مستندات کافي برا پاسخ 

وز و آزار جنسي تا چه حد به عنوان يک شکنجه سازمان يافته يا فراگير عليه زندانيان سياسي به دادن به سئواالتي مانند اينکه تجا

 . وجود نداشت...کار مي رفته، به چه شيوه ها و طرقي اعمال مي شده، آمران و عامالن آن چه کساني بوده اند و

اثبات چند و چون تجاوز و شکنجه جنسي در  ايده اوليه اين تحقيق با هدف پر کردن خال اطالعات و مستندات کافي برا

با وجود اينکه به خصوص در تجاوزها پس از انتخابات، گزارشها . زندانها ايران و عليه زندانيان سياسي زن شکل گرفته است

ايي انتخاب چر. متعدد از تجاوز به مردان زنداني نيز منتشر شد، اما اين تحقيق، تنها زنان زنداني سياسي را در برمي گيرد

 .چارچوبي جنسيتي برا اين تحقيق، در بخش بعد به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت

 :همانطور که گفته شد، اين تحقيق، در پي آن است که به اين سواالت در حد امکان پاسخ دهد

ان سياسي زن اعمال مي شده تجاوز و آزار جنسي در زندانها جمهور اسالمي تا چه حد و با چه شيوه هايي عليه زنداني .۱

 است؟

 يا فراگير بوده است؟ )سيستماتيک( تجاوز و آزار جنسي عليه زندانيان زن تا چه حد سازمان يافته .۲

 عامالن و آمران شکنجه جنسي در زندانها جمهور اسالمي چه کساني بوده اند و امروز، در چه موقعيتي قرار دارند؟  .۳

اين گزارش به موضوع شکنجه جنسي عليه زندانيان سياسي .رش از مجموعه سه گزارش استآنچه در پيش رو داريد، اولين گزا

و گزارش سوم ) ۱۳۸۸ ‐-۱۳۷۰(از انتخابات  تا پيش در دهه هفتاد شمسيشکنجه جنسي گزارش دوم، به بررسي . مي پردازد ۶۰دهه 

 . به موارد تجاوز و آزار جنسي پس از انتخابات اختصاص خواهد داشت
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 وب ها تحقيقچهارچ .۱

دو گروه از قربانيان بالقوه . همانطور که گفته شد، اين تحقيق فقط موارد شکنجه و آزار جنسي زندانيان سياسي زن را در برمي گيرد

زندانيان سياسي مرد و نيز زندانيان زن که با اتهامات غيرسياسي : شکنجه جنسي خارج از چارچوبها اين تحقيق قرار داده شده اند

 . شت شده اندبازدا

با وجود اينکه برخي از زندانيان سياسي زن که در اين تحقيق مورد مصاحبه قرار گرفته اند به سوء استفاده و بهره کشي جنسي از 

، با اين همه، تحقيق درمورد چگونگي، گستردگي و ٥زندانيان زن غيرسياسي به خصوص در زندانها شهرستانها اشاره کرده اند

 . ز آزارها و شکنجه ها جنسي، نياز به امکانات وسيع تر داشت که ما فاقد آن بوده ايماهداف اين نوع ا

اين فرضيات که بعدها، پس . ناشي مي شود "زن در زندان"اما چرايي نپرداختن به زندانيان سياسي مرد، از فرضيات اوليه ما در مورد 

که زن فعال سياسي از همان لحظه ورود به زندان،  بر اين مبنا استوار بودتکميل شد، تاييد و مصاحبه با تعداد زياد زنداني زن، از 

در واقع به قول يکي از . به دليل جنسيت خود تجربه ا را از سر مي گذراند که با تجربه مردان زنداني سياسي متفاوت است

ادر سرت مي کنند، زن بودنت را احساس مي تو از همان لحظه اول، از همان نگاهي که بهت مي کنند و اينکه به زور چ"زندانيان، 

 ٦."کني

بر اين مبنا، زنان در زندان جمهور اسالمي، اول به دليل حاکميت ايدئولوژ مذهبي که برخي از قواعد را مانند پوشيدن چادر، 

، که زن را دني با نامحرم، جداساز جنسيتيعدم تماس ب ، حتي اگر به دليل الزامي مي داند و دوم به دليل حاکميت مردساالر

تالش دارد، تجربه ا منحصر به " آشپزخانه"و " خانه"فعاليت سياسي به زندان افتاده، فرودست مي انگارد و برا بازگرداندن او به 

به خصوص اينکه به داليلي که به برخي از آنها در . فرد از آزار و شکنجه را از سرگذرانده اند که مستند کردن آن ضرور است

خواهيم پرداخت، تجربه دردناک قربانيان آزار و شکنجه جنسي، هيچگاه به درستي مستند نشده و " چالش ها تحقيق"بخش 

جنايت بي . "مجازات نشده اندهيچگاه  و جز در موارد بسيار استثنايي،آمران و عامالن اين نوع از شکنجه، کمتر شناخته شده 

سکوتي که اگرچه . الهام گرفته شده استپيرامون آزار و شکنجه جنسي در زندانها ، نام اين پروژه تحقيقي نيز از سکوت "عقوبت

راني مدني اي‐-طور کلي و جامعه سياسي نفعان آن هستند اما تابوها مسلط بر جامعه ايراني به عامالن و آمران اين جنايت، اولين ذ

 . دامن زده است به طور خاص نيز به اين سکوت

به دليل تحمل رنج و " زن زنداني سياسي"ن زنداني نشان داد که فرضيات اوليه، يعني ضرورت قرار دادن شنيدن و ثبت شهادت زنا

ما دريافتيم که چگونه وقتي زنان زنداني کابل يا شالق مي  به عنوان مثال. است درد مضاعف، در مرکز اين تحقيق، درست بوده

 درديکي از شديدترين انواع شکنجه را تحمل مي کردند، ناگزير به تحمل خوردند، در عين اينکه به اندازه يک مرد درد ناشي از 

 . ٧شان يا شنيدن توهين ها و آزارها جنسي نيز بوده اندي مضاعف ناشي از تعرض به تماميت جسم

د و دامنه در عين حال، ما به موارد از شکنجه و آزار به دليل جنسيت برخورديم که در ابتدا کار جزو فرضيات اوليه ما نبو

با اينکه ما . ٨به عنوان يکي از مصاديق شکنجه ها ناشي از جنسيت بود" مادر در زندان"مهمترين اين موارد، . تحقيق را بسط داد
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مي دانستيم بسيار از زنان زنداني در هنگام دستگير باردار بوده اند يا با کودکان خردسال خود دستگير شده اند، اما شهادت 

، وضع حمل، سقط جنين و نيز نگه دار از فرزند در بيش از ده ن محروميت فر از مصاحبه شوندگان از تجربه هولناک باردار

 در ايران ۶۰در زندانها دهه  بودن به اين نتيجه رساند که صرف مادر ما را ،شديد از امکانات اوليه غذايي، بهداشتي و مراقبتي

تحقيق، عالوه بر شکنجه ها جنسي، شکنجه ها مبتني بر جنسيت را نيز به چارچوب بنابراين در روند . مصداق شکنجه بوده است

 . کار اضافه کرديم

. ٩ما نبود و بعدها در روند مصاحبه ها اضافه شد، موضوع ازدواجها زندان بوديکي ديگر از موارد که در فرضيات اوليه 

رون زندان، به خصوص ازدواج ها زنان زنداني با مقامات مسئول، ازدواج ها دتعدد همانطور که در بخش مربوطه خواهيم ديد، 

و با در نظر گرفتن چارچوبها حاصل از تعاريف حقوقي بين المللي، روابط جنسي  بيشتر از اين بوده که جنبه استثنايي داشته باشد

 .بوده است تجاوزناشي از اين ازدواجها مصداق 

کار خود قرار داده ايم که در ماده يک کنوانسيون جهاني منع شکنجه و رفتار يا مجازات  شکنجه، همان تعريفي را مبنادر تعريف 

ر عمل عمد که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا ه"براساس اين تعريف، . آمده است ١٠خشن، غير انساني يا تحقير کننده

تنبيه  ]همچنين[. سوم ايجاد مي شود، شکنجه نام دارد يا گرفتن اقرار از او و يا شخص روحي عليه فرد به منظور کسب اطالعات

فرد به دليل عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبنا تبعيض از 

لفت مامور دولتي و يا هر هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخا

 ١١."صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي مي شود

را  که سازمان عفو بين الملل از ميان ) invasion" (تعرض"در تعيين چارچوبها اين تحقيق در تعريف شکنجه جنسي، ما مفهوم 

قرار  خود مبنا کار ،ي کرده اند استخراج کردهرسيدگي م" جنايت عليه بشريت"آرا دادگاهها بين المللي کيفر که به موارد 

، تعرض عملي  با ماهيت جنسي است که با زور، تهديد به استفاده از زور يا قهر که از طريق ايجاد ترس از آرابر اساس اين . داديم

ابراز که ظرفيت خشونت، سختي، بازداشت، سرکوب جسمي يا سوء استفاده از قدرت، با استفاده از موقعيت و فضا قهرآميز 

 . ١٢رضايت واقعي از آن فرد يا افراد را سلب مي کند عليه يک يا چند شخص اعمال شود

يکي از اصلي ترين سئواالت تحقيق اين بود که شکنجه جنسي عليه زندانيان سياسي زن، از آنجايي که عالوه بر تعاريف ياد شده، 

عمدتا از را نيز سازمان يافته  و تعاريف شکنجه يا آزار فراگير  ،ير بوده استفراگ و تا چه حد )سيستماتيک(تا چه حد سازمان يافته 

 .کرده ايماساسنامه ديوان بين المللي کيفر و تفاسير دادگاهها بين المللي از اين اساسنامه استخراج 

ه کشي جنسي، فحشاء اساسنامه رم، در کنار انواع ديگر نقض فاحش حقوق بشر، هر نوع شکنجه، تجاوز جنسي، برد ۷ماده 

، يا هر نوع خشونت جنسي ديگر در همان سطح را در صورتي که به عنوان بخشي از  ، عقيم ساز اجبار ، حاملگي اجبار اجبار

 . ١٣يا سازمان يافته صورت بگيرد، جنايت عليه بشريت مي داند و) فراگير( يک حمله عليه گروهي غيرنظامي و به شکلي گسترده
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مربوط به مفهوم جنايت عليه بشريت به خصوص در دو بخش تحقيق ما، يعني تجاوز پيش از اعدام به دختران  تعاريف و تفاسير

 ۶۰ع سازمان يافته ا از تجاوز در زندانها دهه انوااز  قضاوت درباره اينکه آيا مي توان باکره و نيز آزارها جنسي گسترده برا

 .  ، بسيار به کار آمدبه شمار مي روندجنسي فراگير و گسترده  سخن گفت، و يا اينکه کداميک از انواع آزار

، قربانيان تجاوز و آزار جنسي به مقامات مسئول شکايت کرده  مرور قوانين ايران نيز از آن رو اهميت داشت که در اندک موارد

يا به نتيجه ا نرسيده يا در نهايت،  شده  يادخواهد آمد، شکايتها اين گزارش بخشها مختلفاند اما همانگونه که به تفصيل در 

 . ١٤به تعويض مکان ماموريت يا تغيير شغل مرتکب آن منجر شده است

جمهور اسالمي ايران عضو کنوانسيون جهاني منع شکنجه نيست اما براساس ماده هفتم ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي که 

توان مورد آزار و شکنجه يا مجازاتها يا رفتارها  هيچکس را نمي "ايران، جزو تصويب کنندگان و متعهد به اجرا آن است، 

 ."ظالمانه يا خالف انساني يا ترذيلي قرار داد

. هرگونه شکنجه برا گرفتن اقرار و يا کسب اطالع ممنوع است: "قانون اساسي جمهور اسالمي ايران نيز مقرر مي دارد ۳۸اصل 

متخلف از اين . جاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار استاجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، م

 ."شود اصل طبق قانون مجازات مي

مجازات تجاوز . فصل جداگانه ا به شکنجه جنسي و مجازات مرتکبان آن اختصاص داده نشده است ايران، در قوانين عاداما 

 ۸۲بند د ماده . (نظر از اينکه در زندان يا در بيرون از زندان اتفاق بيفتد، اعدام استتوصيف شده، صرف" زنا به عنف"که با عنوان 

وجود حداقل چهار شاهد مرد عادل يا سه مرد و دو زن عادل الزم است که عينا تاييد اما برا اثبات آن، ) قانون مجازات اسالمي

تکب و علم قاضي به وقوع تجاوز نيز مي تواند باعث اثبات تجاوز اقرار مرچهار بار . کنند که به چشمها خود تجاوز را ديده اند

زماني که تجاوز به شکلي اتفاقي و مثال  چه در تقريبا غيرممکن است؛امکان اثبات وقوع تجاوز در زندان  درچنين شرايطي،. شود

اطالع مقامات مسئولي رخ  دهد که در يک سلول انفراد از سو يک بازجو رخ دهد و چه زماني که به شکلي سازمان يافته و با 

 .خود در رده قضاوت و يا رده ها پايين تر در نظام قضايي و انتظامي هستند

هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير : "قانون مجازات اسالمي نيز که در مورد شکنجه است مقرر مي دارد ۵۷۸ماده 

كند او را اذيت وآزار بدني نمايد عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد  كه متهمي را مجبور به اقرار قضائي دولتي برا آن

گردد و چنانچه كسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات  ماه تا سه سال محكوم مي به حبس ازشش

آمر مجازات قتل را خواهد  حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و

 ."داشت

،  نه دردر اين ماده و نه  هيچيک از مواد ديگر قوانين ايران، شکنجه ها روحي مانند ايجاد ترس از تجاوز، حبس در سلول انفراد

، ممانعت مانند توالت  برآورده کردن نيازها اوليهاز و ممنوعيت يا انواع مختلفي از شکنجه از جمله گرسنگي دادن، محروميت 

  .جرم و قابل مجازات به شمار نيامده است...و استفاده از دارو برا بيماران، نظافت بدن
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که قرباني آزار و شکنجه جنسي شده بودند، در عين اينکه در چنان سطحي  ۶۰زندانيان دهه  بسيار از ذکر اين نکته الزم است که

ن قرار داشتند که امکان هيچ شکايتي نداشتند، به دليل مخالفتشان با کليت از شکنجه و آزار هر روزه و انزوا از بيرون از زندا

خانواده ها قربانيان نيز چنان . جمهور اسالمي، نهادها قضايي را که جزيي از آن بودند را هم فاقد صالحيت مي ديدند

رخي از زندانيان که قصد شکايت هم ب. عبث مي نمود برايشان سرکوب شده بودند که هرگونه اميد نسبت به فرجام هرشکايتي

، نقض حقوق خود را با داشتند، هيچگاه امکان ارائه شکايت به مقامات قانوني را پيدا نکردند و در اندک موارد که زندانيان

ا ياد هياتها بازديد از زندان يا پس از آزاد با مقامات مسئول درميان گذاشتند، عدالتي که در خور آمران و عامالن شکنجه ه

 .شده بود، اجرا نشد

 روش تحقيق .۲

بيشتر اين ادبيات را خاطرات زندانيان سابق تشکيل مي . در دو ماهه اول اين تحقيق، مرور کتابخانه ا بر ادبيات موجود انجام شد

جنسي نسبت به خود يا زندانيان زني که پيش از اين، موارد آزار . داد که در قالب کتاب يا محتوا سايتها اينترنتي منتشر شده بود

 .ديگران را ثبت کرده بودند در فهرست اوليه مصاحبه شوندگان قرار گرفتند

، تعداد هفت ماههبود اما در عمل و در يک روند  ۶۰جنسي در دهه شکنجه مورد تجاوز و  ۲۰مستند کردن  هدف اوليه تحقيق،

نفر را  ۶۲نفر مصاحبه شد که بيشتر آنها، يعني  ۹۳، با مجموع در. اوليه رفت پيش بيني هااحبه ها و موارد بسيار فراتر از مص

خانواده يا مرتبطان اعدام اعضا نفر از  ۱۲زنداني مرد به عنوان مطلع يا شاهد، با  ۱۴با . زندانيان سياسي زن تشکيل مي دادند

اطالعات، روايات و آشنايي  احبه ها ازدر کنار مص. فرد ديگر به عنوان مطلع نيز مصاحبه شد ۵و نيز با  ١٥يا کشته شدگان شدگان

مصاحبه شوندگان اختيار داشتند که بين . بدون اينکه مصاحبه ا رسمي صورت گيردبهره برده ايم؛ نفر ديگر  ۳۰ بيش از ها

ن با نام و آنها همچنين حق انتخاب داشتند که بخشي از شهادتشا. انتشار شهادتشان با نام خود يا با نام مستعار، يکي را برگزينند

اما . بخشي ديگر با نام مستعار منتشر شود و يا پاره ا از جزييات که به شناسايي هويت آنها منجر مي شود نزد ما محفوظ بماند

بيشتر مصاحبه ها حضور بوده و در برخي از موارد به . محققان پروژه، با همه شهادت دهندگان به طور مستقيم مصاحبه کرده اند

تقريبا از . و نبودن بودجه کافي، مصاحبه ها از طريق اسکايپ يا تلفن انجام شده است ، مشکالت امنيتيا زمانيدليل محدوديته

 . هم شده است تصويربردارتمام مصاحبه ها فايل صوتي موجود است و از بسيار از مصاحبه ها 

 حداقل با يک مصاحبه ديگر و براساس سواالتي مصاحبه ها عمدتا به يک جلسه ختم نشده است و در بيشتر موارد، هر مصاحبه ا

عميق انجام شده و در آنها زندانيان ا زندانيان زن با روش مصاحبه ب ها مصاحبه. آمده تکميل شده استبيرون که از دل مصاحبه اول 

،  سياسي زن، عالوه بر روايت شکنجه ها جنسي نسبت به خود و همبنديانشان، تاريخچه ا از فعاليت سياسي، نحوه دستگير

تجربه زندان و وقايع پس از آزاد را نيز بيان کرده اند که گنجينه ا ارزشمند از بخشي از تاريخ زنان ايراني را در دست ما به 

به خصوص اينکه مصاحبه شوندگان، چه از حيث سازمان يا گروهي که به اتهام هوادار يا عضويت در آن . امانت گذاشته است

دند، چه از حيث سن و وضعيت تاهل و چه از حيث بازداشتگاهها و زندانهايي که در آن حبس بوده اند بسيار متنوع زنداني شده بو
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به اينکه عمده خاطرات منتشر شده از زندانيان زن تا به حال، مربوط به زندانياني است که در زندانها استان تهران  با توجه. اند

 . تحقيق بگنجانيم اينا جايي که مي شود، روايت ها زنان از زندانها شهرستانها را هم درحبس بوده اند، تالش ما اين بود که ت

ترکيب سازماني اتهامات زندانياني که با آنها مصاحبه کرده ايم يا زندانياني که اعضا خانواده يا مرتبطان با آنها شهادت داده اند، 

 :به شرح زير است

 طبقه آزاد راه در پيکار ، سازمان)نفر ۱۵( )اقليت( ايران خلق فدايي چريکها سازمان ،)نفر ۲۲( ايران خلق مجاهدين سازمان

 ، اتحاد)۶(کوموله  – ايران کردستان زحمتکشان انقالبي ، سازمان)۶( )کارگر راه( ايران انقالبي کارگران ، سازمان)۹(کارگر 

، )۲(ايران  توده ، حزب)۲(ايران  رنجبران ، حزب)۴( )ارانسربد( ايران کمونيستها ، اتحاديه)۴( )سهند( کمونيست مبارزان

، )۱(توفان  لنينيستي مارکسيستي ، سازمان)۱( )اکثريت( ايران خلق فداييان ، سازمان)۲(کارگر  طبقه آزاد رزمندگان سازمان

 ).۱(فرقان  و گروه) ۱(آذر  ۱۶ بيانيه ‐-کشتگر جناح ‐-اکثريت

گروهها مستقل چپ بازداشت شده اند، سه نفر اتهام مشخصي نداشته اند و اتهام چهار نفر به  همچنين دو نفر به اتهام فعاليت با

 .داليل امنيتي در اين گزارش ذکر نمي شود

مصاحبه شوندگان درباره تجارب و مشاهدات شخصي خود از زندانها و بازداشتگاهها شهرها مختلف ده استان ايران شامل 

 .کردستان، فارس، اصفهان، آذربايجان غربي، گيالن و اردبيل شهادت داده اندذربايجان شرقي، تهران، خوزستان، خراسان، آ

مرحله دوم مطالعه کتابخانه ا برا چک کردن فاکتهايي که در مصاحبه ها به آن اشاره شده بود، درآوردن اسامي و تاريخها 

 . ه ها جنسي، گام آخر اين تحقيق بوده استدرست و به خصوص، تکميل پرونده ها حقوقي آمران و عامالن شکنج

 چالش ها تحقيق .۳

، چالش هايي بوددرباره تجاوز و شکنجه جنسي در زندانها ايران کار مستند و دقيقي انجام نشده  ناز داليلي که تا پيش از اييکي 

. شتانجام دهد مي گذا را که خود موضوع و ويژگي ها آن، پيش رو هر فرد يا گروهي که مي خواست چنين تحقيقي است

برعکس، با همه آنها برخورد کرده ايم، بر برخي  ؛از هيچيک از آن چالش ها بر نبوده ايم ديهي است که ما نيز در اين تحقيقب

 . فائق آمديم و در مواجهه با برخي ديگر، توان تغيير وضعيت را نداشته ايم

آن دارد، تابوها فرهنگي و اجتماعي است که باعث سکوت قربانيان  مهمترين چالش اين تحقيق که ارتباط مستقيم با موضوع

اين تحقيق به روشني به ما نشان داد چگونه بسيار از قربانيان خشونت ها جنسي، . شکنجه جنسي و خانواده ها آنان مي شود

سخن مي گويند؛ در حالي که  پس از گذشت ساليان سال، هنوز هم درباره يکي از رنج آورترين تجارب زندگي خود به دشوار

تعداد قابل توجهي از آنان، از ساير شکنجه ها و وقايع دوران زندان خود بارها و بارها در جمع ها خصوصي و عمومي سخن گفته 

، سخن گفته اندشوندگان، آنجا که درباره تجارب شخصي خود از آزار جنسي  مصاحبه  بيشتربه جرات مي توانيم بگوييم . اند

 .که اين نخستين بار است که درباره اين موضوع با کسي صحبت مي کنند کرده اند اضافه
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 در واقع. يکي از واکنش ها رايج نسبت به خشونت جنسي در تمامي جوامع از جمله ايران، احساس شرم نسبت به آن بوده است

بانيان و خانواده ها آنان هستند که احساس مي خشونت ها احساس شرم و بي آبرويي کنند، اين قر به جا اينکه مرتکبان اين نوع

احساس آنها اين است که خطايي در رفتار و کردارشان بوده که باعث  .آبرويشان مي رود ،کنند در صورت علني شدن موضوع

فرد  شخصيتترس شديد از تنزل منزلت و . نازل شدن اين بال بر سرشان مقصر هستند در و آنها" چنين باليي به سرشان بيايد"شده 

خانواده ها آنها روش سکوت و انکار را پيش همچنين بسيار از زناني که به آنها تجاوز شده و  يا خانوادگي باعث مي شود

در حالي که منتفع اصلي چنين سکوتي، آمران و عامالن شکنجه جنسي هستند که در امنيت حاصل از اين الپوشاني و . بگيرند

 .تکرار جنايت خواهند پرداخت هنمي شوند بلکه همچنان ب که انجام داده اند مجازات سکوت، نه تنها برا جنايتي

بسيار از خانواده ها قربانيان تجاوز و شکنجه جنسي، وظيفه دادخواهي تابوها فرهنگي و اجتماعي چنان قدرتمند بوده اند که 

رمورد تجاوز به دختران زنداني قبل از اعدام، موانعي جد اين موضوع به خصوص د. از عزيزانشان را در اينباره کنار گذاشته اند

تنها  ،هيچيک از قربانيان، زنده از جوخه ها اعدام يا چوبه ها دار باز نگشته اند از آنجايي که. بر سر راه اين تحقيق ايجاد کرد

به اتفاق آنها تا همين امروز در اين مورد  اما اکثريت قريب. کساني که مي توانند درمورد اين وقايع شهادت دهند خانواده ها هستند

آزرده شدن  ي ازنگرانو شاهدان ديگر نيز در تناقض بين لزوم روشن شدن حقيقت و آغاز روند دادخواهي . سکوت پيشه کرده اند

نها بر اين تحقيق، اين چالش، نه ت. يا سکوت خود را نمي شکنند و يا حاضر به دادن شهادت با نامها واقعي خود نيستند، خانواده ها

   .که بر هر تحقيق ديگر که مربوط به تابوها فرهنگي و اجتماعي است، سايه افکنده است

جنسي، تنها دليل سکوت مصاحبه  شکنجهقربانيان تجاوز و مالحظات فرهنگي و ترس از ايجاد رنج بيشتر برا خانواده ها 

برخي از زندانيان زن، از يکسو به دليل احترامي که برا . نبوده است کرده اندکه خود يا همبندانشان تجربه  آنچهشوندگان پيرامون 

مقاومت همبندان از دست رفته شان و اساسا قهرماني ها زنان در زندان قائلند و از سو ديگر به واسطه شناخت خود از فرهنگ و 

ا ايران لکه ا تيره بر اين تصوير درخشان جنسي در زندانه آزارنگرانند که عمومي شدن بحث تابوها اجتماعي موجود، 

 . بيندازد

از اينکه شهادت آنها و در نهايت نتايج اين تحقيق، تصوير زن مقاوم و قهرمان را خدشه دار کند و تعريف مقاومت و آنها با نگراني  

نان، بيان اينکه زنان زنداني که در مقابل از نظر آ. قهرماني را به چالش بکشد، محتاطانه وارد بيان اين بخش از تجربه زندان مي شوند

ن أش مي تواندسخت ترين شکنجه ها مقاومت کرده اند و در نهايت اعدام شده اند، مورد آزار و شکنجه جنسي نيز قرار گرفته اند، 

 . اهدبکرا تا حد يک ابژه جنسي فرو  زنان زندانيو منزلت 

مصاحبه . ن بسيار از قربانيان تجاوز با همبنديانشان در زندانها بوده استهمين تابوها و ترس ها نيز منشا اصلي عدم سخن گفت

به احتمال آنها ند که حاکي از آن است که نشوندگان، قرائن و نشانه هايي را در رفتارها و گفتارها برخي از زندانيان روايت مي ک

باره  ام يا حتي پس از آزاد از زندان نيز با کسي دراينزياد مورد تجاوز قرار گرفته بودند اما حتي تا آخرين لحظات قبل از اعد

که در بسيار از مقاطع، زندانيان جز درمورد مسائل زندگي  برخي از مصاحبه شوندگان بر اين نکته تاکيد کرده اند. حرف نزده اند

در بسيار از . نداشته استروزمره، درباره چيز ديگر با يکديگر صحبت نمي کردند زيرا هيچگونه اعتماد بين آنها وجود 
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در زندان مي توانسته روز بعد زير فشار شکنجه ببرد و اطالعاتي را که در  شخصموارد نزديک ترين و صميمي ترين دوست 

غير از اين عامل، به خصوص در زندانها . درست کند شلو دهد و پرونده ا جديد براي ،اختيارش گذاشته بودشخص در 

مه، همديگر را مي شناسند، زنان زنداني از ترس اينکه خبر آنچه بر آنان رفته دهان به دهان بگردد و به شهرستانها کوچک که ه

 . گوش خانواده هايشان برسد سکوت مي کرده اند

ترس از بي اعتبار شدن نيز يکي از داليلي است که بسيار از زنان زنداني، از صحبت کردن درباره تجربه خشونت جنسي پرهيز 

برخي از زناني که تابوها پيشگفته را شکسته و پيش از اين روايت تجاوز و آزار جنسي نسبت به خود را عمومي کرده . ندمي کن

اين واکنش که در بيشتر مواقع اتفاقا از . بودند، با واکنش ها بسيار تند و غيرمنتظره ا از طرف جامعه ايراني رو به رو شده اند

 برخي از. بوده است" انکار"و " ناباور"به آن تعلق دارند ابراز شده و بسيار رنج آور بوده، عمدتا سو جامعه و گروه سياسي که 

زناني که علنا از تجاوز به خود صحبت کرده اند از سو جامعه سياسي و روشنفکر ايراني، حتي از سو برخي از زندانيان مرد، 

وقتي  : "از زندانيان مصاحبه شونده بر اساس اين تجربه مي گويديکي . ده اندخوانده ش" رواني"يا در پاره ا از موارد " دروغگو"

نظر نمي گيرد که در اين را است، بديهي است که مي تواند کلي تناقض بيرون بکشد ولي  ]دخول[خواننده منتظر آخرين مرحله 

 ١٦."ه دليل حالتها روحي زنداني استسيستم و رژيمي که تمرکزش رو مساله جنسي و آزار جنسي است، چنين تناقضاتي بدر 

تحقيقات کتابخانه ا ما نيز نشان مي دهد که روايتها زندانيان سياسي زن به طور گسترده ا از سو نويسندگان ديگر، بي اعتبار 

بار کردن آنها عمدتا برا بي اعت. خوريم و در اين رابطه کمتر به مورد در تاييد و تقويت اين روايت ها بر مي. شده است

روايتها زنان، به يافتن و بزرگ کردن تناقضاتي مي پردازند که از نظر روانشناسي، به سادگي مي توانند خطا حافظه باشند و به 

قصد ما در طرح اين موضوع قضاوت در مورد . خصوص در ذهن يک قرباني تجاوز، وقوع چنين خطاهايي کامال طبيعي است

 .جار نيست بلکه نشان دادن يک نگاه غالب به روايت ها موجود است صحت و سقم روايات يا نقد ها

نسبت به  ۶۰فعاالن سياسي و زندانيان دهه  فقدان نگاه جنسيتي نزديکي ديگر از چالش هايي که در روند تحقيق خود را نشان داد، 

نسبت  خاصي مي کردند و برا آن ويژگي برخي از مصاحبه شوندگان، تجاوز را نيز در رديف ساير شکنجه ها قلمداد. زندان بود

به خصوص درميان زندانيان سياسي هوادار سازمان ها چپ، اين نگاه به دليل تاثير که از کتاب . به ساير شکنجه ها قائل نبودند

 ي خلقاشرف دهقاني، عضو سازمان چريکها فداي. ع بوده استگرفته بودند بسيار شاي" اشرف دهقاني"حماسه مقاومت، نوشته 

او در کتابش که الهام بخش بسيار از فعالين زن در آن دوره بوده . ، پيش از انقالب و به دست رژيم شاه دستگير مي شودايران

مرا دمر به يک نيمکت بست و بيشرمانه جلو : "است به صراحت مي نويسد که بين تجاوز و شالق خوردن تفاوتي قائل نيست

به اصطالح تجاوز ناقص بود و به خاطر تحقير و خرد کردن اعصاب من . و رو من خوابيد همکارانش شلوارش را پايين کشيد

من از اين رفتار کراهت بار او خشمگين بودم ولي تالش مي کردم آنچنان خودم را بي تفاوت و خونسرد نشان . صورت مي گرفت

انم که اين رفتار پست و حقير آنان برايم اهميتي مي خواستم به آنها بفهم. بدهم که عوض من آنها احساس حقارت و شرم بکنند

ن برا من چه تفاوتي داشت؟ هر دو شکنجه ردمگر اين کار با شالق خو. ه باشدندارد و به راستي چه اهميتي مي توانست داشت

  ١٧."بودند، هر دو به يک قصد و هدف انجام مي گرفتند
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در کوران بازداشت و شکنجه ها شديد، وجه جنسي برخي از آزارها را  ، بسيار از زندانيان سياسي به گفته خوددليلبه همين 

اما آنها را در چارچوب شکنجه و  برخي از رفتارها و گفتارها جنسي بسيار آزار مي ديدند، کمتر حس مي کردند يا با اينکه از

مصاحبه مي کرديم، وقتي با  آنها  تقاضا به همين دليل در آغاز کار، بيشتر زندانياني که از. زار جنسي طبقه بند نمي کردندآ

روايتها تکان  زندانيان، در انتها مصاحبهاما همين . عنوان تحقيق مواجه مي شدند مي گفتند حرف زياد برا گفتن ندارند

 . نجددهنده ا از آزار و شکنجه را بيان کرده بودند که تا پيش از آن فکر نمي کردند در چارچوب آزار و شکنجه جنسي بگ

بسيار از مصاحبه شوندگان در پايان مصاحبه و تا روزها پس از آن، . روايت اين آزارها و شکنجه ها هميشه هم به اين آساني نبود

اين آثار روحي و رواني منفي، نه تنها در . شدند ١٨به دليل به يادآور خاطرات بسيار تلخ، دچار اختالالت روحي پس از آسيب

ر روند کار مصاحبه کنندگان و محققان پروژه نيز که دچار آسيبها ثانويه يا دست دوم شده بودند نيز مصاحبه شوندگان که د

تا کنون هيچ کجا برخي از آنها شنيدن رواياتي که حجم انبوهي از خشونت و بي عدالتي در آن نهفته بود و . اختالالتي ايجاد کرد

 .شنوندگان آن بي تاثير باشدثبت نشده اند نمي توانست بر روح و جسم راويان و 

غير از اين، برخي از مصاحبه شوندگان برا حفظ سالمت روحي خود، تالش بسيار کرده بودند که خاطرات مربوط به دوران 

در کنار اين تالش يا حتي پااليش ناخودآگاه ذهن از خاطرات بد، تاثير منفي گذشت زمان بر حافظه شاهدان . زندان را از ياد ببرند

سال از وقوع  ۳۰تا  ۲۰مصاحبه شوندگان بايد درباره وقايعي شهادت مي دادند که بين . ز يکي ديگر از چالش ها تحقيق بودني

ضمن اينکه بسيار از آنها به داليل امنيتي، در . آنها گذشته بود و وقايع بسيار ديگر پس از آن در زندگي آنان اتفاق افتاده بود

حتي در ميان آن دسته از مصاحبه  .را پاک کرده بودند شانديگران، حافظه خود و حفظ امنيت همان دوران زندان و برا 

شوندگان که از حافظه قو برخوردار بودند، يادآور بسيار از نامها يا وقايع به دليل شکل فعاليت سياسي در آن دوران ممکن 

سازمانها با يکديگر که  و هواداران ت بسيار محدود و مخفي اعضااستفاده از نامها مستعار در سازمانها سياسي، ارتباطا. نبود

 . ناممکن کرده استهويت واقعي بسيار از قربانيان را يافتن خارج از حلقه محدود ارتباطات را غير ممکن مي کرد،  فرادشناختن ا

در واقع جز مقامات . مي دهد شناسايي هويت واقعي مرتکبان خشونتها جنسي به شکلي جد تر خود را نشان دراين مشکل 

به زدن  انيانآمران و عامالن شکنجه ها جنسي در پس اجبار زند بيشتر، و نيز روسا زندانها، هويت )حکام شرع(باال قضايي 

فرد ام به عنوان مثال، ن. و ماموران رده ها مختلف از نامها مستعار پنهان مانده است چشم بند و نيز استفاده بازجويان، پاسداران

در شهادتها زندانيان مختلف به عنوان يکي از عامالن آزار و شکنجه جنسي تکرار  )برادر حامد، بازجو حامد" (حامد"با نام مستعار 

برخي از . دادسرا انقالب اوين بوده که پرونده زندانيان چپ در آنجا رسيدگي مي شده است ۶او سربازجو شعبه . مي شود

ويند حامد لهجه ترکي داشته اما هيچيک از زندانياني که با آنها مصاحبه کرده ايم نتوانسته اند صورت مصاحبه شوندگان مي گ

باز کردن لباس زناني که زير ضربات کابل بيهوش شده بودند و دست زدن به سينه ها آنها، صحبت کردن از رابطه . حامد را ببينند

خيلي وقت است با کسي نخوابيده ام، بازجويي ها بدون دليل از دختران بسيار جنسي با زندانيان زن و گفتن جمالتي نظير اينکه 

از جمله موارد ... و ١٩اندام دختران قسمتهاجوان و زيبا و صدا کردن آنها در ساعات خلوت شب، تعريف کردن از موها يا ساير 
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هويت واقعي اين شخص و موقعيت فعلي او در  است که در شهادتها زندانيان درباره حامد ذکر شده است اما تا همين امروز،

 . دستگاه حکومتي ايران بر ما پوشيده است

با وجود انتظار اوليه درباره همکار برخي از وابستگان سابق نظام جمهور اسالمي که امروز در ميان مخالفان جمهور اسالمي 

عات ذيقيمتي از آن سو ميله ها و به خصوص درباره ، اطال۶۰جا دارند و به دليل موقعيت رسمي يا غير رسمي خود در دهه 

هويت آمران و عامالن خشونت جنسي دارند، هيچيک از کساني که به سراغشان رفتيم حاضر به ارائه اطالعات دقيق يا پاسخگويي 

همچنان باقي مانده بنابراين، چالش ناشناس ماندن تعداد زياد از مرتکبان شکنجه جنسي . ٢٠به سئواالت ما در اين مورد نشدند

 .است و يکي از موضوعاتي است که بايد تحقيق درباره آن همچنان ادامه يابد

تنها موضوعي نيست که بايد  ۶۰اما هويت واقعي بسيار از آمران و عامالن شکنجه و آزار جنسي زندانيان سياسي زن در دهه 

موضوعات ديگر نيز از دل مصاحبه ها اين تحقيق بيرون . نجام شودتحقيق درباره آن ادامه يابد يا تحقيقاتي جداگانه درباره آن ا

 :برخي از اين موضوعات به قرار زير است. آمده که شايان توجه در تحقيقات بعد است

با وجود اينکه در تهران و برخي از شهرها بزرگ، جداساز  :سوء استفاده جنسي از زندانيان عاد. الف

، اما در بيشتر زندانها شهرها کوچکتر، زندانيان سياسي ه استو زندانيان عاد وجود داشت کاملي بين زندانيان سياسي

 از اين رو برخي از مصاحبه. يا حتي در يک بند نگه دار مي شدندو در بندهايي مرتبط با هم  غيرسياسيو زندانيان 

 ۶۰از سوء استفاده از زندانيان سياسي را در دهه ، موارد سازمان يافته ا بوده اندها شهرستانها  زنداندر  شوندگان که

به عنوان مثال، گلرخ جهانگير درباره يکي از زندانيان غير سياسي که در بازداشتگاه سپاه پاسداران . گزارش کرده اند

 : در الهيجان با او همبند بوده مي گويد

يه جمله . ت قشنگهچقدر چشا: وديم بهش گفتميک بار که باال تخت نشسته ب. يه خانم بود که بچه اش را کشته بود"

مثال بهش آمپول بزنند  ؛اينو شبها به يه بهانه ا مي بردند. ش اين بود که همين چشما منو بدبخت کردندا گفت که معني

م بود که هيه دختر ديگه . خودش بهم گفت که مي برنش و بهش تجاوز مي کنند. اسمش سوسن بود. ش دکترديا ببرن

 ٢١."واقعا درب و داغونشون مي کردند ؛وسا نبودند، اين رو هم مي بردندود، شبها که رييس رمعتاد ب

در روند تحقيق، شهادتها مکرر از دستگير اعضا خانواده به خصوص اعضا مونث : گروگانگير ها. ب

براساس اين . دست آمدبه  ۶۰فعاالن سياسي تحت تعقيب در دهه  يافتن و بازداشتخانواده به عنوان گروگان برا 

در . دختر يا خواهر فرد را که در تعقيبش بودند دستگير مي کردند تا و خود را معرفي کندشهادتها، مادر، همسر، 

برخي از موارد گروگان را که هيچ فعاليت سياسي نداشت، تحت شکنجه قرار مي دادند تا محل مخفي شدن فرد تحت 

ساله بوده چند سال در  ۹که در هنگام بازداشت  ٢٢وگانها، همچون سميه تقواييبرخي از اين گر. تعقيب را فاش کند

که به دست نيروها مخالف افتاده بودند، به گروگان گرفته برا مبادله با ماموران حکومتي  نيز برخي. زندان بوده اند

ست نيروها کوموله بودند مبادله شود که از ابتدا به قصد اينکه با دو نفر از ماموراني که در د توبا کمانگر. بودندشده 
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حضور روزها با در بعضي از موارد، گروگان در خانه خود  ٢٣.دستگير شده بود، بارها مورد تهديد تجاوز قرار گرفته است

ر هفت ز به عنوان مثال،. دائمي پاسدارها نگه داشته شده تا فرد تحت تعقيب با مراجعه احتمالي به خانه دستگير شود

روز حضور دائمي ماموران در  هشتتحت تعقيب بوده پس ازمرتضي، به علت فعاليتها سياسي خود  شوهرشکه  لنگ

 . به خيابان پرت و خودکشي کرده است طبقه سوم خود را از پنجرهو دستگير دو دختر و دامادش، خانه 

، که خود نيز به همراه دو فرزندش در ٢٤براساس روايت اعظم آن خانه حبس شده بوده، به دليل ، همسر برادر شوهر زر

اينکه زر در پشت تلفن به همسر خود مي گويد که ماموران در خانه شان هستند، به شدت در يکي از اتاقها خانه 

اتاق خواب زر را . کشان کشان او را به اتاق خواب بردند و در را هم پشت سرشان بستند: "تحت شکنجه قرار مي گيرد

صدا ضجه ها ...هيچ کار از دست من ساخته نبود. ضجه ها زر ديوانه ام مي کرد. کردند به شکنجه گاه او بدل

فکر . از اتاق ديگر صدايي نمي آمد. پاسدارها اومدن بيرون. زر زير شالق دائم ضعيف تر مي شد تا اينکه قطع شد

و الش شده از اتاق بيرون  صبح روز بعد زر آش. کردم خفه اش کرده اند يا در اثر ضربات شالق جان داده

شب حادثه او را ...ديگر به خودش نمي رسيد، نه دست و صورتش را مي شست و نه موهايش را شانه مي کرد...آمد

به ...دم دم ها صبح بود که با صدا مهيبي از خواب بيدار شدم...حسابي زدند و شکنجه کردند و او باز حرفي نزد

جزييات شکنجه و آنچه  ٢٥..."ديدم تور پنجره پاره است و پنجره باز است. نبود در جايش. رختخواب زر نگاه کردم

 .بر زر رفته که ابتدا سبب پريشان احوالي و سپس، خودکشي و شده بر ما معلوم نشد

مدتي بسيار نيز در اهواز دستگير شده، ) اقليت(مهر القاسپور که به دليل هوادار از سازمان چريک ها فدايي خلق 

 : کوتاه با يکي از اين زنان گروگان هم سلولي بوده است

در آنجا اتاقي بود که به . کيانپارسبود که برا بازجويي مرا بردند دادسرا انقالب اهواز، تو  ۶۴فکر مي کنم سال " 

. ه بودندفقط يک موکت کهنه کف اتاق انداخت. هيچي هم نداشت.  اتاق کبوتر معروف بود و زنها را مي بردند آنجا

من سالم . چشم ها سبز چمني تيره داشت. وقتي که وارد شدم ديدم يک زن خيلي زيبا ولي درب و داغون آنجا بود

. من خودم کاره ا نبودم، من را به خاطر پسر برادرم گرفتند: بهش گفتم چرا دستگيرت کردند؟ گفت. ستمکردم، نش

د چند روز پيش من، بعد ريختند تو خانه، پسر برادرم را که پسر برادرم وقتي فرار کرد، آم: چطور؟ گفت: گفتم

باورت مي شود چند نفر به من : چي؟ گفت: گفتم! من اين درد را به کي بگم؟: بعد گفت. گرفتند، من را هم آوردند

. نداشتم برا چي؟ گفت اين ها اطالعات پسر برادرم را از من مي خواستند، من هم: گفتم. تجاوز کردند؟ من جا خوردم

من اين . بعد هم هفت هشت نفر چند بار بهم تجاوز کردند.  بعد آنقدر با پوتين زدند آنجايم، که االن ال پايم له است

اين شکنجه بوده، تو بايد فکر کني که : ؟ بهش گفتم!؟ به نظر تو من چطور خودم را بکشم!ها را چطور به کي بگويم

، تو که ن به تو تعرض ". تجاوز"خودت دار مي گويي . مي خواستي بهت تجاوز بکنندمورد شکنجه قرار گرفته ا

به ! من چه زندگي ا دارم، من ديگر چه خاکي بايد به سرم بکنم؟ !؟من ديگر چه رويي دارم: بعد باز گفت. کردند

ه باليي به هميشه دلم مي خواهد بدانم چ. هر وقت چشم ها آن زن يادم مي آيد اذيت مي شوم. شدت گريه مي کرد
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من مي توانم به بچه  !؟خاک بر سرم من چطور به بچه هايم بگويم: هي مي گفت .سرش آمد، وقتي آزاد شد چه کرد

يک زن عاد ... ؟ !من مي توانم به شوهرم بگويم که اينجا چه باليي سرم آمد !؟هايم بگويم که به من تجاوز شد

شيده بودنش بيرون و چون زن زيبايي بود، هفت هشت نفر بهش معمولي بود که شوهر داشت، بچه داشت، از خانه ک

 ٢٦."تجاوز کرده بودند

پرداخته خواهد شد ) رسميه تقوايي و توبا کمانگ(روگان در بخشها مختلف اين تحقيق به دو مورد مشخص از زنان گ

ان گرفته مي شدند به به دليل فعاليت سياسي بستگان خود به گروگ ۶۰اما موضوع شکنجه جنسي زناني  که در دهه 

 .عنوان يک موضوع جداگانه ارزش تحقيق بيشتر دارد

زنداني زن مجاهد را به ساختماني در کنار زندان قزل حصار منتقل  ۱۶، ۱۳۶۲در ارديبهشت سال : واحد مسکوني. ج

دليل، واحد مسکوني  مي کنند که پيش از آن به عنوان استراحتگاه کارکنان و مسئوالن زندان استفاده مي شده و به همين

زندانيان زن در . نقشه دروني اين ساختمان نيز نه به شکل زندان که به شکل يک خانه مسکوني بوده است. نام داشته است

ماه تحت شکنجه هايي شديد قرار گرفته اند که نظير آنها در هيچيک از زندانها ايران  ۱۴واحد مسکوني، در طول 

عالوه بر اين، . زنداني مجاهد تواب نيز در همين واحد زندگي مي کرده اند ۱۵. ده استحداقل تا به امروز، گزارش نش

براساس آنچه از مصاحبه ما با دو نفر از بازماندگان . ٢٧چهار نفر از زندانيان به عنوان مسئول بند در آنجا کار مي کرده اند

داوم شکنجه هايي همچون کابل و کتک زدن ها واحد مسکوني برمي آيد، غير از بي خوابي دادنها متوالي و اعمال م

وحشيانه و جمعي، ويژگي مهم واحد مسکوني، زندگي مداوم بازجويان با زندانيان چشم بسته، جز در بعضي از ساعتها 

شب که به دستور آنها و تحت نظارت آنها و در حالي که آنها باال سرشان ايستاده بودند به خواب مي رفته اند بوده 

در واقع مهمترين شکنجه در واحد مسکوني و يا آنچه باعث مي شد زندانيان هيچگاه نتوانند از درد شکنجه فاصله . است

. ساعته با زندانبانان و توابان بوده که حتي لحظه ا خلوت سلول را از آنها دريغ داشته است ۲۴بگيرند، حضور و زندگي 

رفتند که مستقيما کرامت و هويت انساني آنها را مورد هدف قرار زندانيان در واحد مسکوني تحت شکنجه هايي قرار گ

 .٢٨داده بود

در تمام مدتي که واحد مسکوني برقرار بوده در آنجا بوده اعتقاد دارد برخالف آنچه در برخي از  که ٢٩پرستوهرچند 

ما به نظر مي رسد ا ٣٠کتابها خاطرات زندان منعکس شده، تجاوز و شکنجه جنسي در واحد مسکوني اعمال نمي شده

، سربازجو، حامد، سعيد و اسماعيل(مرد درباره اينکه آيا روابط چهار بازجو   ۱۴با زندانيان خود که به مدت  )اکبر

ماه به طور مداوم و زير يک سقف ادامه داشته، حاو موارد از آزار و شکنجه جنسي بوده است يا خير تحقيق بيشتر 

يل اينکه اکثر بازماندگان واحد مسکوني، به علت هولناک بودن رنجي که تجربه کرده اند تحقيقاتي که به دل. الزم است

يا تمايل به فراموش کردن آن تجربه هولناک، حاضر به سخن ، س توانايي درک و فهم آن را نداردو باور به اينکه هيچک

 . گفتن درباره آن نيستند، بسيار دشوار مي نمايد
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 صاحبه ها اين تحقيق به شواهد پراکنده ا از آزار جنسي کودکان زنان زندانيدر م: آزار جنسي کودکان.د

 فرد زندانيبرخورديم ؛ چه آنهايي که همراه اين زنان در زندانها بوده اند و چه آنهايي که بيرون از زندان و با خانواده 

واژه ا که در (" دستمالي شدن" آزار جنسي کودکان يا برخي از مصاحبه شوندگان موارد از. زندگي مي کرده اند

چه در زندان و چه در هنگام بازرسي بدني ، )زبان عاميانه برا توصيف آزار جنسي از طريق لمس بدن به کار مي رود

ساله يکي  ۱۴يکي از زنان زنداني نيز روايتي از تجاوز به دختر . برا مالقات با بستگان زنداني خود را گزارش کرده اند

با اين همه، موضوع آزار جنسي کودکان، . ش از سو يکي از افراد نزديک به مقامات زندان ارائه داده استاز همبنديان

 .به دليل بيرون بودن از چارچوب اين تحقيق، مورد تدقيق بيشتر قرار نگرفت

و  بخشي از اين تحقيق به موارد اختصاص دارد که در اثر آزار: بيماران رواني و خودکشي ها زندان.ه

خودکشي نيز برخي از آنها  و دچار بيماريها رواني مختلف شده اند ،تعادل رواني خود را از دست دادهشکنجه جنسي، 

بيماران رواني و نيز فهرست ديگر از زندانياني که در زندان يا اما مصاحبه شوندگان، فهرست بزرگتر از . کرده اند

تحقيق درباره علل به جنون کشيده شدن و يا علل  ست مي دهند کهپس از آزاد از زندان خودکشي کرده اند به د

با اين همه، از آنجايي که در کنار اعدام شدگان، اين دسته از . در چارچوب اين تحقيق نمي گنجيدخودکشي آنها 

فهرستي از ، به نظر مي رسد که تهيه هستند ۶۰زندانيان نيز از جمله قربانيان درجه اول سرکوب فعاالن سياسي در دهه 

 .آنها و پرداختن به زندگي، سرنوشت و مرگشان موضوع مهمي برا تحقيقات آينده باشد

حداقل در دو مورد، زندانيان شهادت داده اند که فرزندان : عدم تحويل کودکان به خانواده ها زندانيان.و

يا اقوام  پدر بزرگ و مادربزرگ هايل به خردسال خانواده هايي را که پدر و مادرشان اعدام شده بودند به جا تحو

کودک ياد شده را  شدر يک مورد، شاهد خود. به مقامات مسئول که بچه دار نمي شده اند واگذار شده اند نزديکشان

پس از بيرون آمدن از زندان ديده که در مغازه ا که متعلق به رييس سابق زندان بوده و به عنوان پسر و مشغول به کار 

 .رد نيز بايستي مورد تحقيقي جد تر قرار گيرداين موا. است

 مرور برخي از نتايج تحقيق .۴

همانطور که به طور مفصل . با وجود همه چالشها و نقاط ناروشن ياد شده، تحقيق به نتايجي فراتر از انتظارات اوليه ما رسيده است

شکنجه و آزار جنسي  اشکالت مي کند که برخي از در بخشها مختلفي که از پي اين مقدمه مي آيد خواهيم ديد، اين تحقيق ثاب

به عنوان مثال  اين تحقيق با تکيه . داشته است فراگير و در موارد نيزسازماندهي شده ، جنبه ۶۰عليه زندانيان سياسي زن در دهه 

ي صيغه، به دختران و تحت عنوان شرع )سيستماتيک( سازماندهي شده شکليبر اسناد و شهادتها دست اول ثابت مي کند که به 

همچنين اين تحقيق ثابت مي کند که برخي از انواع آزارها جنسي عليه زنان زنداني، . باکره پيش از اعدام تجاوز مي شده است

در عين حال، همانطور که خواهيم ديد، بيشتر تجاوزها و آزارها جنسي مورد به زنان زنداني . جنبه فراگير و گسترده داشته اند

 . اهداف سياسي چون سرکوب، شکستن مقاومت يا از گردونه فعاليت سياسي خارج کردن آنها صورت مي گرفته استنيز با 
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يکي از عميق ترين و  آزارها جنسي يا مبتني بر جنسيت،شکنجه و با اينکه اين تحقيق همچنين به روشني نشان مي دهد که 

نها را تجربه کرده اند گذاشته اند، اما هيچگاه به اين دردها عميق توجهي دردآورترين تاثيرات را بر روح و روان زندانياني که آ

 .درخور نشده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 ١پانوشت ها بخش 

                                                           
، قابل دسترسي در ٨٨مرداد  ١٩سحام نيوز، به دختران و پسران جوان در زندان ها تجاوز شده است؛ پيگير کنيد، : رفسنجاني پس از ده روز منتشر شد نامه کروبي به هاشمي ١

 :اين نشاني اينترنتي
http://news.gooya.eu/politics/archives/2009/08/091965.php 

، جلد  ٢  :اني اينترنتي، قابل دسترسي در اين نش۱۱۶۴، صفحه ۲خاطرات آيت اهللا منتظر

http://amontazeri.com/farsi/khaterat/html/1097.htm 
 :به عنوان نمونه نگاه کنيد به واکنش ها رييس قوه قضاييه و مجلس وقت در اين خبر ٣

 :، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي۱۳۸۸مرداد  ۲۳پاسخ هاشمي شاهرود به نامه کروبي، 
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=59567  

 ‐-بهداشتي بودن زندان و وضع زندانيان شايعه عدم: گفت و گو مطبوعاتي حجت االسالم ميرعماد دادستان انقالب اسالمي و عمومي شيراز : "به عنوان مثال نگاه کنيد به  ٤

 ۱، ص ۶۲مرداد  ۱۹، چهارشنبه ۸۸۹، روزنامه خبر جنوب، شماره "زنداني و تزويج دختران قبل از اعدام با پسران کذب محض است ۳۰۰اعدام 
 .به عنوان مثال، مهر القاسپور و گلرخ جهانگير  در اين زمينه شهادت داده اند ٥
 دالت برا ايرانشهادت هايده روش، ع ٦
 در همين گزارش" آزارها جنسي گسترده"برا اطالعات بيشتر دراين باره رک به بخش مربوط به  ٧
 برا اطالع بيشتر درباره اين موضوع رک به بخش شکنجه ها مبتني بر جنسيت در همين گزارش ٨
 همين گزارش برا کسب اطالعات بيشتر درباره اين موضوع رک بخش ازدواج ها زندان در ٩

 
10 CONVENTION AGAINST TORTURE and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
11 For the purposes of this Convention, torture means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is 
intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, 
punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing 
him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the 
instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. 
12 RAPE AND SEXUAL VIOLENCE: HUMAN RIGHTS LAW AND STANDARDS IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, 
Amnesty International, IOR 53/001/2011, 1 March 2011, in this internet link: 
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/001/2011/en 

 :متن کامل اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي رم، ترجمه مرکز اسناد حقوق بشر ايران، قابل دسترسي در اين لينک ١٣
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3503.html 

١۱٤
همانطور که گفته شد، ما نتوانستيم . به علت تجاوزها متعدد به زندانيان وجود داردوايتها تاييد نشده ا درباره اعدام يکي از مسئوالن زندان تبريز تنها در يک مورد ر   

  .روايتها ياد شده را با شهادتها دست اول تطبيق دهيم
، ليلي شوکتي، فرهاد تقي، شهين نوايي ١٥ ، مهران خ.، پروين پمهشيد مجاوريان ، مهد نويد عباس وکيلي، بيژن آل کنعان و اعظم، اعضا بابک قاسملو، ، .، منيرخسرو

 . خانواده ها اعدام شدگان يا کشته شدگاني بودند که برا تهيه اين گزارش با آنها مصاحبه شده است

 شهادت پروانه عارف، عدالت برا ايران ١٦
 :دسترسي در اين نشاني اينترنتي ، قابل۷۱اشرف دهقاني، حماسه مقاومت، ص  ١٧

http://www.siahkal.com/publication/Hemaseh/contents.pdf 
18 post trauma disorders 

ينکه حامد از موهايش تعريف مي کند و ازترس اينکه موها برايش باعث دردسر شود، در در يک مورد، دختر جواني که موها طاليي بسيار بلند و زيبا داشته، بعد از ا ١٩

شهادت فرخنده آشنا، عدالت . (به دليل شکل کوتاه و ناهنجار موها، زندانيان زن او را کوزت صدا مي زده اند. بازگشت به بند با ناخن گير تمامي موهايش را کوتاه مي کند

 )برا ايران
٢۲٠۰

همچنين  .مصاحبه کنند ٦٠هيچيک از آن دو حاضر نشدند با ما درباره دهه . به برخي از سئوالها اين تحقيق، به سراغ محسن مخملباف و اکبر گنجي رفتيمبرا پاسخ  

  .مکاتبه ما با آيت اهللا يوسف صانعي بي پاسخ ماند
٢١

، عدالت برا ايران  شهادت گلرخ جهانگير
 ه بخش ازدواج ها زندان در همين گزارشبرا اطالعات بيشتر مراجعه شود ب ٢٢
 رک شهادت توبا کمانگير در بخش تجاوزها مورد ٢٣
فخار آمده توضيح  اعظم در تماسي که با و برا مصاحبه در مورد اين موضوع گرفتيم، به دليل تالمات روحي نتوانست بيش از آنچه در کتاب خاطرات همسرش حسن ٢٤

 .دهد

http://news.gooya.eu/politics/archives/2009/08/091965.php
http://amontazeri.com/farsi/khaterat/html/1097.htm
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=59567
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/001/2011/en
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3503.html
http://www.siahkal.com/publication/Hemaseh/contents.pdf


22 

 

                                                                                                                                                                                     
، انتشارات آلفابت ماکزيما، سوئد، سايه ها همراه، حسن ف ٢٥  ۳۳۳‐-۳۱۷، ص ۱۳۸۷خار
 شهادت مهر القاسپور، عدالت برا ايران ٢٦
ايرج مصداقي، دوزخ رو زمين؛ : رک. نفر ذکر مي کند ۴۲ماه برپايي واحد مسکوني، به آنجا آورده شدند،  ۱۴ايرج مصداقي تعداد کل زندانيان زني را که در طول   ٢٧

 ۱۵۴‐-۱۵۳، انتشارات الفابت ماکسيما، سوئد، ص ۱۳۷۸ زندان قزل حصار،
 ، عدالت برا ايرانپرستوشهادت  ٢٨
٢٩

 نام و مشخصات کامل اين شاهد نزد عدالت برا ايران محفوظ است  
زندان هنگامه حاج حسن، انتشارات  ، خاطرات..."گويا دژخيمان در حضور بقيه به فاطمه تجاوز مي کنند: "مي نويسد" چشم در چشم هيوال"هنگامه حاج حسن در کتاب  ٣٠

 ۱۷۶، ص ۱۳۸۲انجمن هما، چاپ اول، 
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 ۵۷و تاريخي فعاليت سياسي زنان پس از انقالب  نگاهي به بستر سياسي  .۲

با اين همه، مبارزه عليه سلطنت پهلو . يابانها آورد و درگير فعاليت سياسي ساخت، ميليونها نفر از مردم ايران را به خ ۱۳۵۷انقالب 

ترکيب نيروها سياسي مخالف شاه بسيار متنوع بود، از نيروها . از سالها پيش از ماهها منتهي به سرنگوني شاه آغاز شده بود

اين نيروها، راهکارها متفاوتي . رفداران پادشاهي مشروطهمذهبي گرفته تا مارکسيست ها، از گروهها ليبرال ملي گرا گرفته تا ط

 ، سازمان مجاهدين خلقايران برخي از مهمترين آنها، از جمله سازمان چريکها فدايي خلق. برا مبارزه عليه رژيم شاه داشتند

ار خود قرار داده بودند در و گروهها مذهبي کوچک، عمليات مسلحانه عليه سران يا ارگانها رژيم شاه را در دستور ک ايران

مينه پيروان آيت اهللا خميني در زنظر . حالي که برخي ديگر مانند نهضت آزاد ايران، هيچگاه مبارزه مسلحانه را ترويج نکردند

ا ت ۱۳۲۴برخي از آنها در قالب دسته جات ترور، راه گروه مذهبي فداييان اسالم را که در سالها . مبارزه مسلحانه متفاوت بود

نفر از سران رژيم شاه را به قتل رساند دنبال مي کردند و برخي ديگر، با استفاده از مساجد و نهادها مذهبي  ۵، بيش از ۱۳۵۷

 .ديگر، سعي در دامن زدن به نارضايتي ها مردم و بسيج آنان عليه رژيم شاه داشتند

روهها و سازمانها سياسي از جمله گروهها مذهبي که يکسره مردانه بود، در بقيه گ ٣١به جز گروهها کوچک مسلح مذهبي

، گروهها مذهبي غيرمسلحمکان عمده بسيج زنان طرفدار . غيرمسلح، زنان کمابيش به عنوان عضو يا هوادار فعاليت مي کردند

انشگاهها يا محيط در حالي که سازمان چريکها فدايي خلق و نيز سازمان مجاهدين، بيشتر در د. مساجد و جلسات مذهبي زنانه بود

در تمام گروهها و سازمانها، به خصوص در سازمان ها مذهبي و نيز . ها کارمند و کارگر از زنان عضوگير مي کردند

خانواده که قبال عضو يا هوادار آن سازمان شده  اعضا مذکرسازمان مجاهدين خلق، درصد قابل توجهي از زنان نيز تحت تاثير

  .اسي شده بودندفعاليت سيجذب  ندبود

تعداد بسيار اندک زنان زنداني . زندان در دوران رژيم شاه نيز به عنوان يکي از مهمترين ابزارها سرکوب مخالفان استفاده مي شد

تمامي آنها چند ماه . شدند ۵۷، رفته رفته تبديل به گروه پرشمار در سالها نزديک به انقالب ۵۰سياسي در سالها ابتدايي دهه 

. ده به سرنگوني رژيم شاه و تحت تاثير فشارها مردم و شعارها مربوط به آزاد زندانيان سياسي و انحالل ساواک آزاد شدندمان

برخي از آنها با از سرگير فعاليت سياسي خود در پيروز انقالب نقش باز کردند اما در کوتاه زماني پس از انقالب، مجددا به 

 .ه زندان افتادند و سالها طوالني در زندان به سر بردند و يا اعدام شدندعنوان مخالفين رژيم جديد ب

نزديک مي شويم، نقش  ۵۷با وجود تنوع نيروهايي که در مخالفت با رژيم شاه، انقالب را سازماندهي کردند، اما هرچه به بهمن 

 خميني در به دست گرفتن رهبر انقالب نيروها مذهبي در به دست گرفتن رهبر تظاهرات و تعيين شعارها و نقش آيت اهللا

تا جايي که در پايان، تمامي سازمانها و گروهها سياسي حتي گروهها چپ، حتي اگر رهبر او را . پررنگ تر مي شود

سازمان  با اينکه دو سازمان بزرگ سياسي در آن زمان يعني.  نپذيرفتند، از انتقاد مستقيم از و و سياستهايش تا مدتها پرهيز کردند

پالکاردها و سردادن شعارها مستقل خود در تظاهرات عليه مجاهدين خلق و سازمان چريکها فدايي خلق سعي در باال بردن 
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سازماندهي و مساجد  طريقاز  مردم داشتند اما روحانيون طرفدار آيت اهللا خميني رفته رفته با سازماندهي ۵۷رژيم شاه در سال 

 بسيار از کم کم، صفها مردان و زنان در تظاهرات جدا شد و حتي به همين ترتيب. گرفتنداهرات ظدر تدست باال را شعارها 

 . زنان سکوالر نيز در پيرو از جو عمومي حاکم بر اعتراضات، شروع به سرکردن روسر کردند

آيت اهللا خميني با . پذيرفتور را بهمن دولت بختيار تحت فشار ها داخلي و بين المللي ورود آيت اهللا خميني به کش ۱۱در روز 

د  ٢٢او در . ريخته بودتهران زمينه ايجاد دولت مطلوب خود يعني جمهور اسالمي را پي به تشکيل شورا انقالب قبل از ورود 

 اين شورا از جمله ماموريت داشت تا شرايط تاسيس دولت انتقالي را مورد. ، فرمان تشکيل شورا انقالب را صادر کرد١٣٥٧

، آيت اهللا بهشتي، آيت اهللا  اعضا اوليه اين شورا،. بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد آيت اهللا مطهر

، آيت اهللا مهدو کني، احمد  موسو اردبيلي، دکتر باهنر، حجه االسالم هاشمي رفسنجاني، آيت اهللا طالقاني، آيت اهللا خامنه ا

، مهندس بازرگان، دکتر يداهللا سحابي، مهندس کتيرايي، سرلشکر ولي اهللا قرني و سرتيپ علي اصغر صدر حاج سيد جواد

مسعود بودند که پس از پيروز انقالب و تشکيل دولت موقت، دکتر حسن حبيبي، مهندس عزت اهللا سحابي، دکتر عباس 

، اح مد جاللي و دکتر حبيب اهللا پيمان نيزبه آنها اضافه شيباني، ابوالحسن بني صدر، صادق قطب زاده، مهندس ميرحسين موسو

عنوان نخست وزير دولت موقت، تصويب اساسنامه سپاه ه از مهمترين فعاليتها اين شورا، پيشنهاد مهندس بازرگان ب. ٣٢شدند

اره نظام جمهور پاسداران انقالب اسالمي، ملي کردن بانک ها، سامان بخشيدن به دادگاه ها انقالب، برگزار همه پرسي درب

اسالمي، بررسي پيش نويس قانون اساسي، تصويب قانون شوراها محلي، ملي شدن صنايع بزرگ، تصويب آيين نامه مجلس 

 . خبرگان و برگزار انتخابات رياست جمهور و مجلس بود

ضت آزاد که از دل مبارزات ، آيت اهللا خميني با اعطا نخست وزير به مهد بازرگان، يک عضو کهنه کار نه۵۷بهمن  ۱۵در 

ارواند اما . آمده بود، از او خواست که دولت موقت را تشکيل دهدبرطرفداران محمد مصدق در جنبش ملي کردن صنعت نفت 

آبراهاميان عقيده دارد آنچه کابينه بختيار، آخرين نخست وزير شاه را کامال از قدرت ساقط کرد، سه روز جنگ مسلحانه هواداران 

منابع ديگر، نقش . ٣٣بود ۱۳۵۷بهمن ۲۲تا  ۱۹مان مجاهدين خلق و چريکها فدايي خلق و تصرف پادگانها در فاصله دو ساز

بهمن و نيز نيروها اين  ۲۱نيروها سازمان چريکها فدايي خلق و همکار همافران در تصرف پادگان نيرو هوايي در روز 

به هر  ٣٤.تر از ساير گروهها انقالبي مي دانندراديو و تلويزيون را عمده  سازمان در تصرف کالنتر ها، ساختمانها دولتي و

، در روند مبارزه مسلحانه دو روز سرنوشت ساز  بين مردم عاد و  ابزار و آالت نظاميبهمن، تعداد زياد اسلحه و  ۲۲و  ۲۱رو

 . ي شدند، پخش شدهواداران سازمانها سياسي يا کساني که بعدها هوادار يکي از سازمانها سياس

بخشي از نيروها جبهه ملي و نهضت آزاد را در خود جا داد و در ) دولت موقت(اگرچه نخستين دولت بر آمده از انقالب  

راه را بر ورود مجاهدين به خود بست اما هنوز مخالفتي علني با فعاليت سازمانها سياسي غيرخود از سو  ،ائتالفي مشترک

سازمانها چپ  ق،خلفدايي  تقريبا تمامي احزاب و سازمانها سياسي، مانند مجاهدين خلق، چريکها. نمي شد اسالمگرايان ابراز

گوناگوني که عمدتا در ماهها منتهي به سرنگوني رژيم شاه تشکيل شده بودند و نيز احزاب ملي گرا، با فراز و نشيب ها و 

فعاليت ها  متعدد خود در تهران و شهرستانها آنها در دفاتر. سبتا آزاد داشتندعلني و ن فعاليتي ١٣٦٠تا خرداد  نسبيها محدوديت 
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مدارس، به پخش علني اعالميه ها و نظرات سازمانها ياد شده مي و  داران آنها در خيابانها، محالتهوا و خود را سازمان مي دادند

 . پرداختند

آنها که . ، به خصوص زنان جوان به احزاب و گروهها سياسي استاوج پيوستن زنانزمان ، ١٣٥٨تا اواخر سال  ١٣٥٧بهمن از 

ازتايپ و پخش  فعاليتها متنوعيدر نداني نداشتند، عمدتا هواداران يا اعضا ساده بودند و در رهبر تشکيالت سياسي جايگاه چ

ياسي خياباني، جذب نيرو، شرکت تا شرکت در جلسات سياسي، بحثها سگرفته اعالميه، فروش نشريات و شعارنويسي بر ديوارها 

در تظاهرات، تبليغ و ترويج انديشه ها و مواضع سياسي سازمان خود، جمع آور امکانات و کمک مالي و حتي شرکت در دوره 

 .شرکت داشتندبرگزار مي شد  ٣٥نهابرا ميليشيا مجاهدين به طور علني و آزادمثال  به عنوان ها آموزش نظامي که

پيش از سرنگوني رژيم پهلو و برا مقاصد مختلفي از جمله ها انقالب که در محالت و مساجد، در ماهها  هم زمان، کميته

سازماندهي اعتراضات مردمي و نيز هميار ها اجتماعي مانند توزيع نفت تشکيل شده بود، از سو نيروها مذهبي نزديک به 

ي، آيت اهللا مهدو کني را به رياست کميته ها انقالب منصوب کرد و آيت اهللا خمين. آيت اهللا خميني تجديد سازماندهي شد

برخي از گروهها مذهبي مسلح که بعدها سازمان مجاهدين انقالب را تشکيل دادند، . حجت االسالم ناطق نور معاون و شد

از جمله افراد شاخص . گرفتند در همکار نزديک با آيت اهللا مهدو کني، سازماندهي و هدايت کميته ها انقالب را بر عهده

 کميته انقالب مرکز که با آيت اهللا مهدو کني همکار مي کردند مي توان از سعيد حجاريان، سيد باقر ذوالقدر، محمد رضا

کميته انتخاب شد و کميته ها، برخي از وظايف  در ساختار جديد، يک روحاني به رياست هر .نام برد ٣٦عطريانفر و خسرو تهراني

نيروها کميته مسلح بودند و اجازه حمل و استفاده از سالح را . و نيز برخي از وظايف امنيتي را از آن خود کردند) شهرباني( پليس

در عين حال در پرتو مصونيتي که وظيفه حفظ امنيت شهرها به آنها مي داد، به بسيار از اجتماعات، ميز نشريات و دفاتر . داشتند

اعضا کميته ها انقالب در ماهها اوليه از . دفاتر سازمان مجاهدين خلق حمله مي کردند گروهها سياسي، به خصوص

، بلکه حتي نيروها سياسي نيز اعضا کميته ها را نه به عنوان يک نيرو رسمي  يونيفورم استفاده نمي کردند و  نه تنها مردم عاد

سالمي اداره مي شدند، بلکه به عنوان گروهها فشار يا نيروها حزب جمهور اکه عمدتا از سو روحانيون عضو يا نزديک به 

 . سخن مي گفتنددر مورد آنها  و يا تنها با اين عنوان مي شناختند" چماقدار"لمپن و خودسر و تحت عنوان کلي 

به وجود " الب اسالميسپاه پاسداران انق"، نيرو مسلح ديگر با عنوان ١٣٥٨غير از کميته ها انقالب، در ماهها آغازين سال 

که به داليل مختلف حاضر به همکار با کميته  ايجاد کردندهواداران آيت اهللا خميني اين نيرو نظامي را عمدتا آن دسته از . آمد

ب در اساسنامه اوليه سپاه پاسداران انقال. ها انقالب نبودند و يا اينکه محدوده اختيارات آن را برا حفظ قدرت کافي نمي ديدند

، بازجويي و " اطالعات سپاه"اسالمي از همان ابتدا واحد به نام  پيش بيني شده بود که بعدها اين واحد، مسئول عمده دستگير

ساختمانها سپاه پاسداران که در تمامي شهرها ايران، مقرها سابق ساواک را تصاحب کرده بود، از . شکنجه فعاالن سياسي شد

برخي از گروهها مسلح مذهبي پيش از . ها ساواک برا نگه دار دستگير شدگان استفاده مي کردبازداشتگاهياد شده و نيز 

انقالب که از آنها تحت عنوان جناح راست سازمان مجاهدين انقالب که بعدها از اين سازمان بيرون آمد نام برده مي شد، وارد 
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اطالعات سپاه شد و با استعفا مرتضي رضايي، از ها رييس شاخص ترين آنها بود که بعد محسن رضايي. اطالعات سپاه شدند

  .سو آيت اهللا خميني به فرماندهي کل سپاه پاسداران منصوب شد

اول، واحد . ، فعاليت خود را آغاز کرد٦٠تا  ٥٨غير از سپاه و کميته ها، حداقل دو نهاد ديگر اطالعاتي و امنيتي در سالها 

 ١١اوليه آن را هاشم صباغيان وزير کشور وقت در مصاحبه با روزنامه آيندگان در تاريخ  اطالعات نخست وزير بود که طرح

به گفته او اين بخش . تحت عنوان طرح تشکيل سازمان اطالعات و با وظايف درون و برون مرز مطرح مي کند ٥٨ مرداد

،  برا مسائل و ساطالعاتي در وهله اول زير نظر  ها كلي مملكت اطالعات جمع آور مي  ياستيكي از معاونين نخست وزير

اين واحد در زمان نخست وزير رجايي و بعدتر، وقتي رجايي، با عزل بني صدر، به عنوان رييس جمهور کار خود را . ٣٧کند

همچنان فعال بود و همانگونه که خواهيم ديد، يکي از طرحها اوليه سرکوب  و باهنر را به نخست وزير برگزيد، شروع کرد

 . نيروها سياسي، در جلسه ا در اين واحد در دوران رياست جمهور بني صدر و نخست وزير رجايي شکل مي گيرد

، رييس دادگاه انقالب ارتش اداره مي شد نيز در امر رسيدگي به پرونده ها  واحد اطالعاتي که زير نظر حجت االسالم ر شهر

رونده ها صادق قطب زاده، کودتا نوژه، حزب خلق مسلمان و نيز سران نظامي ر شهر مسئول رسيدگي به پ. سياسي فعال بود

 .حزب توده بوده است

اما حتي پيش از سازماندهي نيروها اطالعاتي و امنيتي مسلح در قالب کميته ها و سپاه پاسداران، تشکيالت قضايي زير نظر آيت 

يک  رنگوني رژيم شاه، آيت اهللا خمينيدو روز پس از س. آغاز کرده بود عنوان دادگاه ها انقالب کار خود راتحت و اهللا خميني 

) حاکم شرع(روحاني غيرمعروف به نام حجت االسالم خلخالي را که از شاگردانش بود، به عنوان قاضي سيار دادگاهها انقالب 

لخالي، دو شب قبل از اين انتصاب و اگرچه اعدامها به دستور خ. ها سران رژيم گذشته رسيدگي کند منصوب کرد تا به پرونده

.  و در پشت بام مدرسه رفاه تهران، جايي که آيت اهللا خميني اقامت گزيده بود آغاز شده بود ٥٧بهمن  ٢٢در واقع از همان شب 

به دستور خلخالي و پس از  عمدتا نفر ٧٠٩يعني در عرض يک سال،  ٥٨براساس گزارش سازمان عفو بين الملل، تا اسفند 

 ، طيف متنوعي را دربر مي گرفتند؛ ازاعدام شدگان. ٣٨بسيار کوتاه و بدون حضور وکيل بود، اعدام شدند معموالکماتي که محا

چيان از ادان و قاچاقگروهها چپ در کردستان و ترکمن صحرا از سويي و تن فروشان، معتهوادار سران رژيم گذشته، تا مخالفان 

 .سو ديگر

شروع شد که شوراها شهر منتخب مردم، از اجرا اوامر دولت مرکز سرپيچي کرده و کنترل وقايع کردستان از زماني 

، نيروها ارتش و کميته ها انقالب به شهرها ١٣٥٨در مقابل، در نوروز . پادگانها و مراکز توزيع سوخت را در دست گرفتند

، در حمله ا به روستا قارنا به اين عنوان ٥٨ز آن در شهريور و پس ا .کردستان از جمله سنندج، پاوه، مريوان و بانه حمله کردند

. ٣٩محل پنهان شدن پيشمرگه ها کرد است، تقريبا تمامي اهالي غيرنظامي از جمله کودکان و زنان قتل عام شدند آنجا که

شيخ و نيروها نيروها حزب دمکرات، کومه له، سازمان چريکها فدايي  نيروها مسلح دولت مرکز و  درگير ميان

درگير . تعداد تلفات مردمي و نيروها نظامي دو طرف اين درگير ها تا همين امروز مشخص نشده است. بود عزالدين حسيني

، زماني که ارتش با تانک و هواپيما برا اشغال سنندج حمله کرد به اوج خود رسيد؛ شکست طرفي که نيرو و ١٣٥٨مرداد  ٢٨در 
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استان  خلخالي تقريبا شش ماه پس از آغاز درگير ها کردستان به اين حجت االسالم. داشت محتوم بود امکانات نظامي کمتر

نفر در سنندج، پاوه، مريوان، مهاباد،  ٨٠غائله کردستان را با چندين محاکمه و اعدام فور حدود  سفر کرد تا به گفته خودش

 .  ٤٠دنشد ختم کوسقز که عمدتا شامل فعاالن حزب دموکرات کردستان مي 

حجت االسالم خلخالي با عنوان حاکم شرع انقالب، نقش جد در سرکوب مخالفان قدرت مرکز برعهده در ترکمن صحرا نيز 

در ترکمن صحرا دهقانان در روستاها عمدتا تحت تعاليم نيروها سازمان چريکها فدايي خلق با تشکيل شوراها . داشت

زمينداران بزرگ دوران شاه را مجددا زير کشت قرار داده و کنترل توليد و توزيع محصوالت  توسطدهقاني، زمين ها رها شده 

جرجاني و توماج رهبران ستاد مرکز شوراها ترکمن صحرا، هوادار سازمان  ،مختوم، واحد. دست گرفته بودند خود را به

 دم تبعيت از دستورات مقامات حکومت مرکز ودر ترکمن صحرا نيز مانند کردستان، مساله ع. چريکها فدايي خلق بودند

در بهار . به ترکمن صحرا شد ها و کميته طقه باعث گسيل نيروها مسلح ارتشمنتصبان آنها و ترس از دست دادن قدرت در آن من

. از ميان ببرد جنگ اول گنبد، تلفات زياد از هر دو طرف به بار آورد اما با اين همه، نتوانست شوراها ترکمن صحرا را، ۱۳۵۸

، چهار تن از رهبران جرجاني و توماج ،مختوم، واحد. ضربه نهايي را بر اين شوراها وارد کرد ۱۳۵۸جنگ دوم گنبد در بهمن اما 

سياسي خلق ترکمن به دست حجت االسالم خلخالي به قتل رسيدند و همزمان، اختالفات دروني ‐-ستاد مرکز و کانون فرهنگي

يي خلق ايران که منجر به انشعاب اين سازمان و تقسيم آن به دو بخش اکثريت و اقليت شد، امکان ادامه سازمان چريکها فدا

 .  ٤١سازماندهي نيروها مخالف حکومت مرکز در اين منطقه را برا هميشه از ميان برد

در تهران و تمامي شهرها . تشکيالت دادستاني و دادگاهها انقالب اما منحصر به خلخالي نماند و به سرعت وسعت گرفت

حداقل يک و در موارد چند حاکم  ،در هر استان. اضافه شدتشکيالت قضايي  بهبزرگ و کوچک، دادسرا و دادگاه انقالب 

به  و نيز ساير نهادها امنيتي مانند اطالعات سپاه اين پرونده ها از سو دادسراها انقالب. شرع برا صدور حکم گمارده شدند

در مقرها سابق ساواک بود و نيز بازداشتگاههايي که در برخي غير از بازداشتگاهها سپاه که عمدتا . ارجاع مي شدحکام شرع 

در تهران، . از کميته ها محلي وجود داشت، به سرعت فضاهايي در زندانها تهران و شهرستانها برا زندانيان سياسي خالي شد

برا زندانيان را تصاص يافت و وقتي اوين لبريز از زنداني شد، بخشي از زندان قزل حصارابتدا زندان اوين به زندانيان سياسي اخ

را که در زمان شاه شروع شده بود به سرعت به اتمام رساندند تا بتوانند زندانيان  سياسي آماده کردند و ساخت زندان گوهردشت

تهران، در و مهمترين آنان، اسداهللا الجورد دادستان انقالب  ها انقالب در همه جا ايران دادستان. سياسي را در آن جا دهند

براساس . حبس و اعدام آنان مسئوليت و نظارت داشتند و نيز زندانيانبيشتر در تمامي روند بازجويي، شکنجه و اعتراف گير از 

ير در صالحيت دادگاهها شورا انقالب، رسيدگي به جرائم ز ٥٨آيين نامه دادگاهها و دادسراها انقالب مصوب خرداد 

 :انقالب بود

 مريت و مباشرتآبه  قتل و كشتار به منظور تحكيم رژيم پهلو و سركوب مبارزات مردم ايران ‐-١"

 .مريت و مباشرتآحبس و شكنجه مردم مبارزه به  ‐- ٢
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 المال و يا اتالف ثروت كشور به نفع بيگانگان جنايات بزرگ اقتصاد يعني غارت بيت ‐- ٣

 .طئه عليه جمهور اسالمي ايران با اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات و جاسوسي به نفع اجانبتو ‐- ٤

 "سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد كردن يا پخش مواد مخدر ‐- ٥

ز دستگير اعضا پس ا ،به نظر مي رسد نخستين تجربه سازمان يافته دادگاهها انقالب و تبديل آن به نهاد فراتر از خلخالي

بود که چند نفر از مقامات گروه فرقان يک گروه مذهبي مسلح . گروه فرقان و در جريان بازجويي و محاکمه آنها ايجاد شده باشد

به  ،دستگير شدند و رهبر گروه، اکبر گودرز ۱۳۵۸بيشتر اعضا اين گروه در نيمه دوم سال . جمهور اسالمي را ترور کرد

براساس آنچه در کتاب خاطرات آيت اهللا ناطق نور آمده است، و به درخواست . از اعضا آن اعدام شدند همراه چندين نفر

آيت اهللا بهشتي، رييس ديوان عالي کشور و عضو شورا انقالب، محاکمه اعضا گروه فرقان را به عنوان حاکم شرع به عهده مي 

تهران مغازه ا داشته مي رود و از او دعوت مي کند که به عنوان دادستان  او خود به سراغ اسداهللا الجورد که در بازار. گيرد

آمده  همچنينکتاب اين در . اين، سرآغاز کار الجورد به عنوان دادستان انقالب تهران است. انقالب در اين پرونده وارد شود

از محمد . اعضا فرقان را برعهده داشته اند ، بازجويي٤٢است که اعضا سازمان مجاهدين انقالب اسالمي مانند محمدباقرذوالقدر

و اقرارگير از زندانيان سياسي  "اب سازتو"اولين تجربه . ٤٣عطريانفر نيز از جمله بازجويان اصلي گروه فرقان نام برده مي شود

ر تيم بازجويي ياد شده برا اينکه در مصاحبه ها مطبوعاتي يا تلويزيوني بگويند که از خطاها خود پشيمان شده اند نيز تحت نظ

و با هدايت اسداهللا الجورد انجام شده است؛ تجربه ا که بعدها به طور سيستماتيک و وسيع در مورد ساير زندانيان سياسي، به 

 . خصوص در زندانها استان تهران و تحت مديريت اسداهللا الجورد تکرار شد

اکمات انقالبي و در دادگاهها انقالب انجام مي شد، سازمانها سياسي با وجود تعداد قابل توجه اعدامهايي که در چارچوب مح

مخالف رژيم شاه هيچ مخالفتي با نحوه نا عادالنه محاکمات و اعدام سران رژيم گذشته که حتي فرخ رو پارسا، وزير آموزش و 

. آنها برنينگيخت ان واکنشي جد از سوهمچنين اعدام تن فروشان و قاچاقچي. پرورش نيز در ميان آنها بود از خود نشان ندادند

سازمانها سياسي چپ تنها زماني به عملکرد حکام شرع و دادگاهها انقالب به طور جد اعتراض کردند که فعاالن چپ را در 

نداني کردستان و ترکمن صحرا اعدام و تعداد زياد از اعضا و هواداران اين سازمانها را در تهران و شهرستانها بازداشت و ز

تن از اعضا و هوادارانش در زندانها مختلف در  ١٨١٠، بيش از ١٣٦٠سازمان مجاهدين اما با اينکه تا اوايل خرداد . کردند

خرداد بود که به نقض حقوق اوليه  ٣٠، تنها پس از قطعي شدن عزل بني صدر و بازداشت هزاران نفر در تظاهرات ٤٤بازداشت بودند

نفر از اعضا اين سازمان در درگير ها  ٧١حتي کشته شدن . و اعدامها فور اعتراض کردبازداشت شدگان و محاکمات 

، اعتراض جد نسبت به عامالن اصلي نقض ١٣٦٠خياباني با طرفداران آيت اهللا خميني نيز باعث نشده بود که رهبران آن تا خرداد 

  ٤٥.حقوق مخالفان سياسي به عمل بياورند

 ، چگونه٤٦شد نشان مي دهد که ارگانها مختلفي که آيت اهللا خميني و اطرافيانش پايه گذار کرده بودند اسناد که بعدها منتشر

طرح سرکوب نيروها سياسي مخالف را برنامه ريز کرده بودند، در چنين دوره ا اما وقت و  ١٣٦٠از ماهها قبل از خرداد سال 



29 

 

اختالفات درون سازمانها سياسي هم باال گرفته . تخريب يکديگر شد انرژ عمده ا ازسازمانها سياسي مخالف صرف نقد و

انشعاب درون سازمان . به عنوان مثال، اختالفات بين احزاب دموکرات و کوموله، تاثير جد بر روند وقايع کردستان گذاشت. بود

در پي داشت به ويژه که بخش اکثريت  و تقسيم آنها به دو بخش اکثريت و اقليت نيز تضعيف اين سازمان را چريکها فدايي خلق

 . دولت و سياستهايش پرداخت و عمال از صف نيروها مخالف خارج شداين سازمان به دفاع از 

باعث شد عمال بسيار از گروهها مخالف، اصلي ترين فضا فعاليت ها سياسي و جذب و بسيج نيز بسته شدن دانشگاه ها 

انقالب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها يکي از سياست هايي بود که . از دست بدهند سبي داشتندا که در آن امنيتي ننيروها خود ر

ند ه بوديت اهللا خميني معرفي شدآ به وسيلهعضا شورا انقالب فرهنگي که ا. توسط شورا انقالب فرهنگي به پيش برده شد

جالل الدين فارسي، شمس آل احمد، دكتر حسن حبيبي، حجت االسالم رباني املشي، دكتر محمد جواد باهنر،  :عبارت بودند از

، روز  ٤اين شورا در عرض مدت  .دكتر عبدالكريم سروش و دكتر علي شريعتمدار کليه دفاتر سازمان ها دانشجويي درگير

دانشگاهها و  در اين درگير ها که به قصد تعطيلي. تتهران، شيراز، جهرم و بابلسر بس در دانشگاه ها مشهد، کرج،منتقد را 

در تهران بيش  ١٣٥٩ ارديبهشت ٢به استناد آمار منتشره تنها در درگير روز  ، عده زياد کشته و زخمي شدند؛پاکساز آن بود

عده زياد از اين دانشجويان بعدها دستگير و اعدام شدند و هرگز به کالس ها . ٤٧نفر زخمي و دهها نفر کشته شدند ٧٠٠از 

  .درس بازنگشتند

و قرار داشتن کشور در شرايط جنگي نيز باعث شد به  ١٣٥٩شروع جنگ ايران و عراق در مهر کنار تمامي عوامل ياد شده،  در

بهانه خطر تماميت ارضي و استقالل کشور ، هرگونه مخالفتي که منجر به تضعيف دولت شود ، خدمت به دشمن تلقي شده و 

 . دشومجازات ها سختي برا آن اعمال 

ر که گفته شد، در سالها اوليه انقالب، چه قبل و چه بعد از سرکوب وسيع مخالفان سياسي، نهادها مختلفي مسئوليت همانطو

، بازجويي با وجود اينکه تقريبا هيچگونه . ، شکنجه، محاکمه، حبس يا اعدام فعاالن سياسي را برعهده داشتندشناسايي، دستگير

لف صورت نگرفته بود وهمه اين نهادها با همه سازمانها سياسي مخالف برخورد مي تقسيم وظيفه ا ميان اين نهادها مخت

 .انجام مي شدهماهنگي هايي هم بين آنها در پاره ا موارد، کردند، در عين حال 

ه ، درست دو سال بعد از سرنگوني رژيم شاه، نمايندگان نهادها ياد شده در دو جلسه متوالي که نسبت ب١٣٥٩در بهمن ماه 

در اين دو . ٤٩، طرح سرکوب نيروها سياسي مخالف را با هماهنگي يکديگر تدوين کردند٤٨محرمانه بودن آن تاکيد شده بود

جلسه تصويب شد که از اين پس وزارت کشور به هيچيک از احزاب و گروهها اجازه برگزار تظاهرات و ميتينگ ندهد و به اين 

همچنين دادستاني انقالب موظف . از آن تاريخ، فاقد مجوز و غيرقانوني محسوب شدترتيب، هر نوع ميتينگ و تجمع سياسي پس 

شد که به همه گروهها سياسي که در روند انقالب، اسلحه به دست آورده بودند مهلت دهد که اسلحه ها خود را به مراکز سپاه 

قرار شد که اين سازمانها، غيرقانوني اعالم  هاهلت و در صورت عدم تحويل سالح پس از پايان اين م. و کميته ها تحويل دهند

با شدت کليه سران و کادرها سازمان دستگير و " : ورتجلسه به اين شکل تعريف مي شوددر ص "مقابله". شوند وبا آنها مقابله شود
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اعالميه و  برسند و حتي کليه سمپات ها که در حين فروش روزنامه، پخش ]منظور، اعدام است[محاکمه و به اشد مجازات 

  ٥٠."دستگير و در جهت ارشاد، مجازات شوندپالکارت و يا هرگونه فعاليت به نفع اين گروهها 

،  آيت اهللا قدوسي، دادستان کل انقالب که بعدها توسط سازمان مجاهدين ١٣٦٠پس از اين جلسه بود که در نخستين روزها سال 

مطبوعاتي اجازه انتشار داده مي شود که از وزارت ارشاد مجوز بگيرند  نها بهاعالم کرد که از اين پس ت ٥١ترور شد، در اطالعيه ا

اين اطالعيه همچنين به مقامات قضايي در سراسر . و احزاب و سازمانها نمي توانند بدون موافقت وزارت کشور، دفتر ايجاد کنند

سالح ها خود خوددار مي کنند، به منزله ايران دستور مي داد که با اعضا و هواداران احزاب و گروههايي که از تحويل 

 . مجازات محارب در قوانين شرعي، مرگ يا حبس ابد است. رفتار کنند" محارب"

در واقع براساس اين اطالعيه که کمي بعدتر، مبنا برخورد دادسراها و دادگاهها انقالب با مخالفان سياسي شد، صرف عضويت 

اضر به تحويل اسلحه ها خود به کميته يا سپاه پاسداران نشده مي توانست مجازات مرگ يا يا هوادار از گروه يا سازماني که ح

بسيار از زنان جوان عضو يا هواداران سازمانهايي مانند سازمان مجاهدين خلق، سازمان . حبس طويل المدت داشته باشد

مرد خود تنها به دليل هوادار ساده و بدون اينکه ، همچون همتايان ...، کومه له، حزب دمکرات و)اقليت(چريکها فدايي خلق 

هيچگاه شخصا دستشان به اسلحه خورده باشد يا اينکه در هيچ عمليات مسلحانه ا شرکت داشته باشند، محاکمه و به اتهام محارب 

راه کارگر را هم و  يکاراين مجازاتها حتي دامن اعضا و هواداران سازمانهايي مانند پ. به اعدام يا حبسها طوالني محکوم شدند

، حتي اعضا حزب توده ١٣٦٢چند سال بعد، يعني از سال . سازمان هايي که هيچگاه از مبارزه مسلحانه دفاع نکرده بودند؛ گرفت

نيز که همواره موافقت خود را با سياستها جمهور اسالمي اعالم کرده بودند، به عنوان محارب ) اکثريت(و سازمان فداييان خلق 

در هيچيک از اين مراحل، زن بودن، امتياز به نفع فعاالن مونث سازمانها . ضد انقالب، زنداني، شکنجه يا حتي اعدام شدند يا

 . مخالف نبود

با وجود اينکه دستگير و شکنجه مخالفان سياسي حتي از ماهها قبل از اطالعيه دادستاني آغاز شده بود، اما اين روند در ماهها 

هواداران سازمانها سياسي همچنان به فعاليت علني خود در قالب پخش . و پس از اطالعيه دادستاني شدت گرفت ٦٠نخست سال 

که همانطور که گفته شد عمدتا به " چماقدار"يا " حزب اللهي"اعالميه و فروش نشريات ادامه مي دادند اما حمالت افراد موسوم به 

. ش نشريات يا حتي افراد که فرد يا تيمي نشريه مي فروختند بسيار شدت گرفته بودسپاه يا کميته وابسته بودند، به بساط فرو

، هوادار فعال حزب توده از سو افراد "بانو صابر"عنوان مثال، به به . زنان جوان يکي از اهداف اصلي اينگونه حمالت بودند

ربايند، در بياباني نزديک اصفهان مورد تجاوز قرار  خانه مي آنها و را در راه رفتن به. ناشناس وابسته به کميته ها حمله مي شود

 . ٥٢مي کنند خارج برا مدتها فعاليت سياسيمي دهند و به اين ترتيب، او را از گردونه 

رييس جمهور وقت در يک سخنراني در تظاهراتي که مانند بقيه تجمعات پس از آن به شکلي خشونت  ، بني صدر٥٩در اسفند ماه 

، به وجود شکنجه در زندانها اشاره مي کند و يادآور مي شود که شکنجه زندانيان سياسي سرکوب شد" چماقداران" بار از سو

و هياتي متشکل . اين سخنراني واکنش مستقيم آيت اهللا خميني رهبر انقالب را برمي انگيزد. جزو وعده ها انقالب نبوده است

، بازپرس دادسرا  از حسين دادگر، دادستان عمومي تهران، دکتر گودرز افتخار جهرمي، عضو شورا نگهبان، علي اکبر عابد
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، نماينده آيت اهللا خميني را مامور  عمومي تهران، عليمحمد بشارتي جهرمي، نماينده مجلس شورا اسالمي و محمد منتظر

هيات "اين هيات که خود را با عنوان . ي کندم ،آيا واقعا در زندانها شکنجه وجود دارد يا نه رسيدگي به وضعيت زندانيان و اينکه

مورد شکايت از سو زندانيان ، در گزارش نهايي خود اعالم مي  ٣٦٢٠، با وجود دريافت ٥٣نامگذار کرد" بررسي شايعه شکنجه

ايران به شکايات، حتي در يک مورد نيز وقوع شکنجه اثبات نشده است و وجود شکنجه در زندانها  ٣٦٢٠دارد که از اين تعداد 

متعدد که در همان ايام يا سالها بعد از زندان جان به در برده بودند، اعمال  شاهداندر حالي که . ٥٤نمي باشدهيچوجه صحيح 

 . نده اانواع مختلف شکنجه را بر خود و ديگر زندانيان تاييد کرد

خرداد  ٣٠هي شده به وسيله مجاهدين در با اين همه، سرکوب مخالفان سياسي پس از سرکوب شديد تظاهرات يا شورش سازماند

و همزمان  ٥٥خرداد اعالم کردند که وارد فاز مسلحانه شده اند ٢٨پس از اينکه مجاهدين در . ابعاد باورنکردني به خود گرفت ٦٠

 صدها هزار ،عدم کفايت بني صدر، مهمترين متحد سياسي مجاهدين، در مجلس شورا اسالمي مورد بررسي  قرار گرفتطرح 

به روايت برخي از . شدندبسيج در شهرها مختلف نفر از اعضا و هواداران اين سازمان برا شرکت در تظاهرات سي خرداد 

و در نطفه  دقايق اوليهاما در   تظاهرات. هزار نفر در خيابانها منتهي به ميدان انقالب تظاهرات کردند ٥٠٠ ،شاهدان تنها در تهران

دگان، در همان خيابانها زخمي و يا حتي کشته شدند، اما تعداد بسيار بيشتر در آن روز و روزها و برخي از شرکت کنن. خفه شد

 . ماهها بعد از آن در تهران و شهرستانها دستگير شدند

 کابل يا شالق زدن به کف پا که نام شرعي تعزير به خود گرفته بود وبراساس گزارشها مکرر و معتبر منتشر شده، در آن زمان 

که ظاهرا تعارضي با اصل منع شکنجه در قانون اساسي نداشت، به شکلي عاد و همگاني برا گرفتن اطالعات عليه زندانيان 

وجود ندارد اما بيشتر  ٦٠با اينکه هيچ آمار از تعداد دستگير شدگان پس از خرداد . اعمال مي شدتعدادشان بسيار زياد بود، 

زندانيان ساعتها يا حتي روزها در راهروها منتهي به اتاقها . مملو از زنداني توصيف مي کننددستگير شدگان، فضا زندانها را 

حتي زندانياني که از راهروها به . بازجويي، چشم بسته و دست بسته نگه داشته مي شدند تا نوبت بازجويي يا شکنجه شدنشان برسد

 . اشتندسلولها يا بندها زندان منتقل مي شدند، وضعيت بهتر ند

و به اتهام هوادار از سازمان اتحاديه کمونيستها ايران دستگير شده  ساله بوده ١٦فرزانه زلفي، که در زمان دستگير در کرج 

 : بودندشده زنداني را در سلولي که برا سه نفر بوده، جا داده  ٤٠، توصيف مي کند که چطور بيش از بود

برا رويش بنشينند، شب تا صبح زده نفر بچه ها مجبور بودند طبقه سه جايي بود که ده دوا ما معموال شيفتي مي خوابيديم و تخت"

يکي دو نفر به ميله ها  ،کنار راهرو که خيلي باريک بود. چندين نفر رو همديگر مي خوابيدندتخت طبقه اول و دوم  در اينکه

خت طبقه سوم، يا حتي تو پنجره نشسته بودند، يک پنجره بعد شيفت عوض مي کرديم با آن افراد که رو ت. آويزان مي شدند

با صدا  و خيلي اتفاق مي افتاد که نصفه شب خواب بود .خيلي کوچک داشت، که ما حتي از آن هم استفاده مي کرديم

، بچه ها از رو تخت طبقه سوم مي افتادند رو تخت طبقه دوم يا تخت طبقه دوم مي شکس ت برا وحشتناکي بيدار مي شد

 ٥٦..."اينکه ظرفيت اين همه آدم را نداشت
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، يعني در يک ۶۳خرداد  ۳۰تا  ۶۰خرداد  ۳۰، در فاصله بين )پروژه اميد(براساس اسامي منتشر شده توسط سايت بنياد برومند 

سال در اعدامها البته اوج . نفر از آنها زن بودند ۵۸۰نفر در سراسر ايران اعدام شده اند که  ۳۸۹۵ ٥٧ساله، حداقل ۳محدوده زماني 

پس از اين سرکوب وسيع بود که همه گروهها سياسي مخالف، . و بالفاصله پس از سرکوب تابستان و پاييز آن سال بود ۱۳۶۰

بسيار از اعضا و هواداران . فعاليت علني خود را تعطيل کردند و مجبور به ادامه فعاليت در شرايط نيمه مخفي و مخفي شدند

لف که تا پيش از سي خرداد، به دليل آزاد و علني بودن فعاليت احزاب، در مدرسه، محله و يا محيط کار خود سازمانها مخت

پناه دادن به آنها مي توانست برا . مجبور به ترک خانه و زندگي مخفي شدند بودند، برا اينکه دستگير نشوند شناخته شده

مردان با خوابيدن در پارک ها و . زداشت و يا از دست دادن شغل داشته باشدباخانواده ها آشنايان يا دوستان، نتايجي مانند 

مي توانستند شبها را به صبح برسانند اما بسيار از زنان جوان هوادار  گاهيفضاها عمومي، به خصوص در فصول گرم تر سال 

ن مکاني برا ماندن و يا خوابيدن دچار مشکل بيرون آمده بودند، در يافت سازمانها سياسي که به دليل تحت تعقيب بودن از خانه

فشار در زندان . به خانه بازمي گشتند و در کوتاه زماني، دستگير مي شدند زيرشرايط گاهي آنقدر سخت مي شد که ناگ. مي شدند

ديد بود که بر رو هم تشکيالتي ها آنها برا لو دادن مکانهايي که ممکن بود فعاالن مخفي شده در آنجا باشند به حد ش

در بسيار از موارد شکنجه . خود را از دست دادند... بسيار زير ضربات کابل، جان باختند يا برا هميشه، سالمت پاها، کليه و 

گرفت و همقطاران يک در اختيار نيروها دادستاني، سپاه و کميته قرار مي  ٥٨نشاني ها و قرارها تشکيالتي: ها شديد موثر بود

برخي از زندانيان حتي فراتر از اين رفته و در شناسايي دوستان و همکاران خود در . پس از ديگر دستگير مي شدندزنداني يکي 

 .قالب گشت ها خياباني کمک مي کردند

، برخي از سازمانها را بر آن داشت تا برا کادرها و نيروها مهم خود   لزوم ترک خانه و زندگي مخفي برا اجتناب از دستگير

د، در پاره ا از موارد زنان و مردان وانمود مي کردند که بودندر اين خانه ها که به خانه ها تيمي معروف . انه هايي فراهم کنندخ

زناني که در خانه ها تيمي دستگير . زن و شوهر هستند تا از شک همسايگان و شناسايي شدن توسط نيروها امنيتي در امان بمانند

نامتعارف با مردان هم سازماني خود ميشدند، تحت فشارها بيشتر قرار  ث که متهم به داشتن روابط جنسيمي شدند، از اين حي

 . گرفتند مي

به طول انجاميد باعث شد اسکان مخالفان سياسي در خانه ها تيمي در  ۱۳۶۱اجرا طرح مالک و مستاجر که از شهريور تا آذر 

ز سو دادستاني تهران به اجرا در آمد، از سويي نيروها کميته و پاسداران محلي، براساس اين طرح که ا. تهران ناممکن شود

 مستاجران و مالکانتمامي  ،از سو ديگر و مشخصات تمامي خانه هايي را که ساکناني مشکوک داشتند به دادستاني ارائه دادند

 .  ٥٩ن خود را به ثبت مي رساندندبايد به کميته ها محل سکونت خود مراجعه کرده و مشخصات خود يا مستاجرا

، شديدترين و گسترده ترين سرکوب سازمانها سياسي مخالف ۶۳تا سال  ۶۰به اين ترتيب، عمال در يک روند سه ساله، از خرداد 

مجبور به ترک  و حاصل اين سرکوب سه ساله، عالوه بر اعدامي ها، کساني که جان به در برده. جمهور اسالمي اعمال شد

ند، تعداد زياد زنداني سياسي در دبر ت سياسي شدند و آنهايي که ناگزير به خارج از ايران فرار کردند و در تبعيد به سر ميفعالي

به شهادت بيشتر مصاحبه شوندگان و نيز اسناد تاريخي ديگر، . تمامي شهرها بزرگ و بسيار از شهرها کوچک ايران بود
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، بدترين زمان در زندانها مختلف از حيث شکنجه و فشار بر رو ۱۳۶۳تا اواسط  ۱۳۶۰محدوده زماني سه ساله پس از خرداد 

 .زندانيان بوده است

افزايش انتقادات بين المللي از سو سازمانها حقوق بشر و سازمان ملل بر جمهور اسالمي در مورد وضعيت زندانيان سياسي  

سو آيت اهللا منتظر و نزديکان و و نيز برخي ديگر از گروهها  از يک سو و موج انتقادات درون حاکميت به خصوص از

هياتها مختلف بازرسي به زندانها . رقيب الجورد و نزديکانش نسبت به وضعيت زندانها، منجر به اصالحاتي درون زندانها شد

علي هاد  االسالم محمداز حجت االسالم محمود دعايي، حجت از جمله يکي از آنها هياتي بود متشکل . فرستاده شدند

، علي نجف به . آيت اهللا خميني مامور بازديد از زندانها شدند محمد بشارتي و حجت االسالم سيدهاد خامنه ا که از سو آباد

شهادت بعضي از مصاحبه شوندگان، برخي از زنان زنداني موارد تجاوز و آزار جنسي نسبت به خود را نيز با اين هيات مطرح کرده 

داخلي در نهايت منجر به برکنار اما فشارها خارجي و اختالفات  ات هيچ نتيجه عملي به بار نياوردهرچند بازديد اين هي. اند

متعاقب اين اتفاق در زندانها ديگر مانند قزل حصار نيز افراد . از کليه مناصب قضايي شد ۱۳۶۳اسداهللا الجورد در د ماه 

بزرگ و پرجمعيتي مانند  زو منتصبان الجورد بودند برکنار شدند و شرايط زندانيان در زندانهاکه ج ٦٠مانند حاج داود رحماني

 . اوين و قزل حصار، کمي بهتر شد و تعداد از زندانيان نيز آزاد شدند

کرد، مالقاتها اعالم  ۶۷چند روز پس از اينکه آيت اهللا خميني پايان جنگ را در مرداد . بهبود بسيار اندک اوضاع دير نپاييد

زنداني در مدت زماني دو ماهه، به طور مخفي و با تصميم  ۵۰۰۰ بيش اززندانيان در بيشتر زندانها ايران قطع شد و پس از آن، 

هيچيک از اعدام شدگان قبال و در طي محاکمات اوليه . شدند گير مقامات قضايي، اطالعاتي و مسئوالن زندان، به دار آويخته

نفر از  ۳۰۰بيش از . به دار آويخته شدند و براساس فتوا آيت اهللا خميني اينان بدون داشتن حکم اعدام،. وم نشده بودبه اعدام محک

برخي از آنها حتي دوره . ، زناني بودند که به اتهام هوادار از مجاهدين احکام حبس چند ساله گرفته بودند۶۷اعدام شدگان سال 

 . دليل اينکه حاضر به انجام مصاحبه نبودند، در زندان مانده بودندحبس خود را گذرانده بودند و به 
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 :متن فتوا و پاسخ آيت اهللا خميني به سئواالت پيرامون آن که در کتاب خاطرات آيت اهللا منتظر منتشر شده به شرح زير است

 ” الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم  ”

 از آنها سران اقرار به و آنهاست نفاق و حيله روى از گويند مى چه هر و نبوده دمعتق اسالم به وجه هيچ به خائن منافقين که آنجا از

 با کشور جنوب و غرب و شمال در آنها کالسيک جنگهاى و آنها بودن محارب به توجه با و اند، کرده پيدا ارتداد اسالم

 و جهانى استکبار با آنان ارتباط به توجه اب و ما، مسلمان ملت عليه صدام براى آنان جاسوسى نيز و عراق بعث حزب همکاريهاى

 نفاق سرموضع بر کشور سراسر زندانهاى در که کسانى تاکنون، اسالمى جمهورى نظام تشکيل ابتداى از آنان ناجوانمردانه ضربات

 قايانآ اکثريت راى با تهران در نيز موضوع تشخيص و باشند مى اعدام به محکوم و محارب کنند مى و کرده پافشارى خود

 باشد، مى اطالعات وزارت از اى نماينده و) تهران دادستان( اشراقى آقاى جناب و) شرع قاضى( افاضاته  دامت نيرى االسالم حجه

 و انقالب دادستان شرع، قاضى آقايان اکثريت راى کشور استان مراکز زندانهاى در طور همين و است، اجماع در احتياط چه اگر

 خدا دشمنان برابر در اسالم قاطعيت است، انديشى ساده محاربين بر رحم باشد، مى االتباع الزم اطالعات زارتو نماينده و داديار يا

 را متعال خداوند رضايت اسالم دشمنان به نسبت خود انقالبى کينه و خشم با اميدوارم است، اسالمى نظام ترديدناپذير اصول از

] الکفار على اشداء[ کنند سعى و نکنند ترديد و شک و وسوسه است آنان هعهد به موضوع تشخيص که آقايانى نمائيد، جلب

 .والسالم. باشد مى شهدا مطهر و پاک خون گرفتن  ناديده انقالبى اسالم قضائى مسائل در ترديد. باشند

 “   الخمينى الموسوى اهللا روح

 : است نوشته خمينيآيت اهللا  پسرخميني،  احمد ،  حجت االسالمباال نامه پشت در

  العالى مدظله امام حضرت بزرگوار پدر ”
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 سوال سه در تلفنى که اند داشته ابهاماتى منافقين درباره حضرتعالى اخير حکم مورد در اردبيلى موسوى اهللا  آيت سالم، عرض از پس

 :کردند مطرح

 اند نداده موضع تغيير ولى اند  گشته اعدام به ممحکو و اند  شده محاکمه و اند  بوده زندانها در که آنهاست به مربوط حکم اين آيا -۱

 اعدامند؟ به محکوم اند نشده هم محاکمه حتى که آنهايى يا است، نشده اجرا آنها مورد در حکم هم هنوز و

 محکوم باشند مى نفاق سرموضع بر ولى اند  کشيده هم را زندانشان از مقدارى و اند  شده محدود زندان به محکوم که منافقين آيا -۲

 باشند؟ مى اعدام به

 استان مرکز تابع و دارند قضائى استقالل خود که شهرستانهائى در که منافقينى هاى پرونده آيا منافقين وضع به رسيدگى مورد در -۳

 کنند؟ عمل مستقال توانند مى خود يا گردد ارسال استان مرکز به بايد نيستند

 “ احمد شما، فرزند

 :است نوشته خمينيآيت اهللا  نامه اين زير

  تعالى  بسمه ”

 مورد در کنيد، نابود را اسالم دشمنان سريعا است، اعدام حکمش باشد نفاق سر بر اگر مرحله هر در کس هر فوق موارد تمام در

 .است نظر مورد همان گردد انجام سريعتر حکم که صورت هر در ها پرونده وضع به رسيدگى

  ٦١"الموسوى اهللا روح

 

يک که هنوز تعداد و اسامي تمامي قربانيان آن به خصوص در زندانها شهرستانها روشن نشده است، اين کشتار وسيع،  بازماندگان

تا دو سال پس از آن نيز در شرايطي سخت در زندان سپر کردند و کم کم، به خصوص پس از مرگ آيت اهللا خميني در خرداد 

 . هم در زندان بودند ۷۰آنها حتي تا سالها اوليه دهه  با اين همه تعداد اندکي از. دند،  آزاد ش۱۳۶۸

 ۶۰، با تمرکز بر شکنجه و آزار جنسي زنان و با تکيه بر شهادتها بيش از ۶۰اين گزارش، گوشه ا از شرح حال زندانيان دهه 

دند، در کوران مبارزه زنداني زناني که همگي، با رويا زندگي بهتر برا همگان، وارد فعاليت سياسي ش. بازمانده آن دوران است

اما زندان، برا هيچيک از آنان، . شدند و در پايان، با آثار فراموش نشدني شکنجه بر جسم و جانشان از پشت ديوارها بيرون آمدند

 .٦٢هنوز و تا هميشه تمام نشده است
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٢پانوشت ها بخش 

                                                           
 است که بعد از انقالب در يکديگر ادغام و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را تشکيل دادند... منظور، گروههايي مانند منصورون، امت واحده، بدر و  ٣١

٣٢
 :ترسي در اين نشاني اينترنتيتشکيل شورا انقالب، مرکز اسناد انقالب اسالمي، قابل دس

http://www.irdc.ir/fa/calendar/77/default.aspx 

، نشرنيما، چاپ اول،  ٣٣  ۲۲۱و  ۲۲۰، ص ۱۳۸۶اسالم راديکال مجاهدين ايراني، يرواند آبراهاميان، ترجمه فرهاد مهدو
 :ينه نگاه کنيد بهدر همين زم ٣٤

 :راديو تلويزيون چگونه به تصرف انقالبيون درآمد؟، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي

les.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=10&filesId=91http://tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/fi 

 و

 :ها خياباني آغاز شد، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي درگير در پادگان نيرو هوايي و جنگ/ همراه با انقالب |بهمن 21
http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList//ووقايیع.وو.رروويیددااددهھھھا.html?Page=&Lang=fa&EventsId=74&Action=EventsDetail 

و در درگير مسلحانه در ساختمان . تلويزيون بوده است همچنين گفته مي شود قاسم سيادتي، عضو کميته سازمان چريکها فدايي خلق، يکي از مبتکران تصرف راديو و

 .راديو و تلويزيون و کمي قبل از تصرف آن ساختمان توسط انقالبيون کشته شد
، ميليشيا ۱۳۶۶ال در س. نيروها ميليشيا، آموزش نظامي مي ديدند ولي عمدتا مسلح نبودند. تشکيل شد  ۵۸آذر  ۲ميليشيا، بخشي از سازمان مجاهدين خلق بود که در   ٣٥

 . مجاهدين به ارتش آزاديبخش تغيير نام داد
 مصاحبه با محسن سازگارا، عدالت برا ايران ٣٦

 ٣٧
  ٣، ص ١٣٥٨مرداد  ١١روزنامه آيندگان، 

38  AMNESTY INTERNATIONAL SEEKS TO SEND MISSION TO IRAN IN EFFORT TO STOP EXECUTIONS, AI INDEX MDE 
13/13/81, 12 October 1981, in this link: 
http://www.iranrights.org/english/document-174.php 

شهريور  ۱۱است اين روستا در تاريخ  هقارنا روستايي کردنشين از توابع شهرستان نقده در استان آذربايجان غربي است، که در هفت کيلومتر جنوب غربي نقده واقع شد ٣٩

در کشاکش درگير ها مسلح کردستان مورد حمله نيروهايي که گفته مي شد به حسني، امام جمعه اروميه منتصب هستند، قرار گرفت  ۱۹۷۹سپتامبر  ۲شمسي برابر با  ۱۳۵۸

که در روزنامه  خود ر مورد کشتار قارنا شد، در گزارشسو حسينعلي منتظر مسئول تحقيق د مهد بهادران که از. و در جريان آن تقريبا تمامي اهالي روستا قتل عام  شدند

با تحقيقات مفصل که گزارشات و نوارها موجود جوانمردان استخدامي ژاندارمر و مجاهد نماها نقده تحت : نويسد بچاپ رسيد، مي ۲۶/۶/۱۳۵۸اطالعات مورخ 

اند که  ها انتقال داده  ها را در بيابان  نفر را بدون گناه قتل عام کرده در محل سکونت آنها و بعداً کشته ۴۵در قارنا از توابع نقده حداقل سرپرستي آقا معبود و سرگرد نجفي 

اثر بي لياقتي يا خيانت و توطئه  نفر را کشته و اين در ۵اند و استوار بيگلر در کوپلکو  اند و دهات را غارت کرده و به آتش کشيده  وانمود نمايند در جنگ کشته شده 

اينکه عاملين اين کشتار  فرماندهان ژاندارمر از يکسو و تحريک احساسات ضد کرد و بيدار شدن روح انتقامجوئي بر ضد کردها معصوم از سو ديگر است متاسفانه با

 .حلي امکان دستگير و مجازاتشان نيستاز مفسدين م)اروميه ۶۴فرمانده لشکر ( به علت حمايت ظهير نژاد  دان شناخته شده 
40 Haunted  Memories:  The  Islamic  Republic’s  Executions  of  Kurds  in  1979,  Iran  Human  Rights  Documentation  Center,  in  this  
link: 
http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3508-haunted-memories-the-islamic-republics-executions-of-kurds-in-
1979.html?p=2 

٤١
 :ش، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي، فريدون، نشريه آر)هاشم(جنگ دوم تركمن صحرا، مصاحبه با عباس هاشمي 

http://www.arashmag.com/content/view/476/47 

، تدوين مرتضي ميردار،  مرکز اسناد انقالب اسالمي،   ٤٢  ۱۸۸،ص ۱۳۸۴خاطرات حجت االسالم ناطق نور
متن کامل مصاحبه در سايت . ا شهروند امروز با لحني مبهم اين موضوع را که درجريان بازداشت و بازجويي ها گروه فرقان بوده تاييد مي کندو خود در مصاحبه ا ب ٤٣

 :فردانيوز در اين نشاني اينترنتي در دسترس است

fa/pages/?cid=50960http://www.fardanews.com/ 
، نشر نيما، آلمان،  ٤٤  ۲۷۰، ص ۱۳۸۶اسالم راديکال مجاهدين ايراني، يرواند آبراهاميان، ترجمه فرهاد مهدو
 ۲۷۲همان، ص  ٤٥
 .اطالعات بيشتر درباره نهادها سرکوب و مسئوالن آن را در ضميمه ها اين گزارش بخوانيد ٤٦
 :ها، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي ها و تعطيلي دانشگاه تسخير دژ ماركسيست؛ تصاوير+هنگيگزارشي درباره نقش آفرينان انقالب فر ٤٧

http://rajanews.com/detail.asp?id=85511 
 .منتشر شده است ۱۳۶۰خرداد  ۱۳مورخ  ۱۱۲اقليت شماره  –لق ايران نشريه کار، ارگان سازمان چريکها فدايي خ ۸مصوبه اين دو جلسه در در صفحه  ٤٨

http://www.irdc.ir/fa/calendar/77/default.aspx
http://tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=10&filesId=91
http://www.iranrights.org/english/document-174.php
http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3508-haunted-memories-the-islamic-republics-executions-of-kurds-in-1979.html?p=2
http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3508-haunted-memories-the-islamic-republics-executions-of-kurds-in-1979.html?p=2
http://www.arashmag.com/content/view/476/47
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=50960
http://rajanews.com/detail.asp?id=85511
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 :اسامي شرکت کنندگان در اين دو جلسه و سمتها آنها به شرح زير است ٤٩

 صورتجلسه کلي جلسه هماهنگي مقابله با احزاب و گروهها ضد انقالب

 ۲۰,۳۰الي  ۱۶ساعت  ‐-۹/۱۱/۵۹حاضرين در جلسه اول 
 شور و سرپرست کميتهآقا مهدو کني وزير ک

 آقا باقر کني، مسئول کميته مرکز

 آقا موسو اردبيلي، دادستان کل کشور

 آقا مرتضا رضايي، فرمانده سپاه پاسداران

 آقا قدوسي، دادستان انقالب

 آقا زنگنه، معاون وزير ارشاد

 آقا ميرسليم، سرپرست شهرباني

، وزير مشاور در امور اجرايي  آقا بهزاد نبو
 قا محسن سازگارا، معاون سياسي وزير مشاورآ

 آقا علي فوج کانلو، مسئول واحد احزاب و گروهها معاونت سياسي وزير مشاور

 آقا نصراهللا جهانگرد، مسئول بخش تحقيقات واحد احزاب و گروهها معاونت سياسي

 ۱۹الي  ۱۶ساعت  ۱۱/۱۱/۵۹حاضرين در جلسه دوم 
 سرپرست کميتهآقا مهدو کني وزير کشور و 

 آقا باقر کني، مسئول کميته مرکز

 آقا موسو اردبيلي، دادستان کل کشور

  آقا صفر صالحي فرمانده سپاه پاسداران

 آقا قدوسي، دادستان انقالب

 آقا زنگنه، معاون وزير ارشاد

، عضو شورا سرپرستي صدا و سيما جمهور اسالمي ايران  آقا حسين غفار

، د  ادستان انقالب تهرانآقا الجورد

 آقا کچويي مسئول زندان اوين

 آقا خسرو تهراني، معاون اطالعات و امنيت نخست وزير

، مديرکل سياسي وزارت کشور  آقا جزاير

 آقا علي فوج کانلو، مسئول واحد احزاب و گروهها معاونت سياسي وزير مشاور

 و گروهها معاونت سياسي آقا نصراهللا جهانگرد، مسئول بخش تحقيقات واحد احزاب
 همان ٥٠
 :متن کامل اطالعيه به شرح زير است ٥١

 تعالي  بسمه"

 :ها موظفند اين نکات را رعايت کنند کليه احزاب و گروه ١٩/١/١٣٦٠رساند که از تاريخ صدور اين اطالعيه مورخ  بدين وسيله به اطالع مي

 . منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسالمي است) نامه، ماهنامه، سالنامه روزنامه، هفته(نشر مطبوعات  ‐-١

 . برگزار ميتينگ و تظاهرات با توجه به شرايط جنگي، منوط به اجازه وزارت کشور است ‐-٢

 . قانون اساسي فراهم باشد ٢٤ايجاد دفاتر حزبي و گروهي، منوط به اطالع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانوني از جهات مذکور در اصل  ‐-٣

 . گيرند هيچ حزب و گروهي حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سالح را ندارد و متخلفين تحت تعقيب قانوني قرار مي ‐-٤

 . حويل دهندت) با اخذ رسيد(ها خود را به سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا مقامات انتظامي  اند سالح ها مسلح موظف از تاريخ صدور اين اطالعيه، کليه احزاب و گروه ‐-٥
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ها خود را تحويل سپاه پاسداران  اند، چنانچه موضع قبل خود را رها کنند و سالح هايي که بر ضد جمهور اسالمي ايران اعالم مبارزه مسلحانه کرده کليه احزاب و گروه ‐-٦

ها انقالب  سياسي داشته باشند؛ در غير اين صورت، طبق قانون در دادگاه توانند در چارچوب قانون فعاليت يا مقامات انتظامي دهند و موضع خود را رسما اعالم نمايند، مي

 . با آنها رفتار خواهد شد» محارب«شوند و براساس قوانين اسالمي مربوط به  محاکمه مي

 . ها در بيان آرا و افکار سياسي آزادند؛ به شرط اينکه مشتمل بر دروغ، تهمت و تحريک نباشند کليه احزاب و گروه ‐-٧

، تحصن يا هر نوع اخالل در موسسات مختلف کشور نيستند و چنانچه موارد مشاهده شود، متخلفان  ها مجاز به تشويق و تحريک به اعتصاب، کم احزاب و گروه ‐-٨ کار

 . گيرند تحت پيگرد قانوني قرار مي

باشند، مگر آنها که اعالم مبارزه مسلحانه  دارا مي ‐-در حدود امکانات ‐-رتباط جمعي راها عقيدتي و سياسي از طريق وسايل ا ها اجازه مناظره و بحث کليه احزاب و گروه ‐-٩

 . اند بر ضد نظام جمهور اسالمي کرده و موضع خود را تغيير نداده

ز طريق مقامات مسؤول مملکتي غيرقانوني شان ا هايي که فعاليت ها انتظامي موظف به تضمين و رعايت آزاد فعاليت قانوني احزاب و گروه کليه آحاد ملت و دستگاه ‐-١٠

 . باشند اعالم نشده، مي

 . شوند ها متخلف، طبق موازين، محاکمه و مجازات مي مقامات قضايي و انتظامي موظف به اجرا اين تصميمات هستند و احزاب و گروه

 . ي را داردها انقالب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتب و دادگاه] ها[اين اطالعيه برا دادسرا

 ن کل انقالب جمهور اسالمي ايراندادستا

 "علي قدوسي

٥٢
 .برا اطالعات بيشتر به متن کامل شهادت بانو صابر در همين گزارش مراجعه شود 
، نتيجه گرفته بود که شکنجه، در نام هيات خود حاکي از اين است که اين هيات پيش از انجام هر تحقيقي در خصوص وجود يا عدم وجود شکنجه" شايعه شکنجه"عبارت  ٥٣

 .شايعه است
٥٤

شماره / ۱۳۶۰ارديبهشت  ۲۹/ و روزنامه اطالعات ۱۵، ص ۱۶۴۰۶، شماره ۱۳۶۰فروردين  ۳۰روزنامه اطالعات، : برا خواندن گزارش کامل اين هيات مراجعه کنيد به   

 ۱۳و ۳ص  ۱۶۴۳۱
ن خلق ايران ضمن اعتراض به اين قبيل اقدامات ضد انقالبي و خالف شرع و قانون بدين وسيله از خلق قهرمان سازمان مجاهدي": عالميه ياد شده به شرح زير استبخشي از ا ٥٥

يت تمامي خلق و انقالب ايران کسب اجازه مي کند تا از اين پس به يار خدا در قبال حفظ جان اعضاء خود به ويژه اعضا مرکز سازمان که در حقيقت بخشي از مرکز

  .ند قاطع ترين مقاومت انقالبي را از هر طريق معمول داردمحسوب مي شو

اوباش چماقدار آن هاست که  بديهي است برابر اعالميه حاضر از اين پس مسئوليت هرآنچه که حين مقاومت انقالبي واقع شود، تنها و تنها بر ذمه مرتجعين انحضار طلب و

  .ساواک منفور را در قلع و قمع مجاهدين به پايان رسانند قصد آن کرده اند تا نقشه به پايان نرسيده شاه خائن و

 .از اين حيث ما برآنيم که نامبردگان هر که باشند و در هر لباسي دقيقا شايسته سخت ترين کيفر و مجازات انقالبي خواهند بود

يفر في المجلس جنايتکاران در حين انجام جرم ضد انقالبي ميسر نباشد، به ضمنا سازمان مجاهدين خلق ايران اين حق را برا خود محفوظ مي دارد تا در هر مورد هم که ک

 )۴، ص ۱۳۶۰تير  ۲، ۱۲۷نشريه مجاهد، شماره " (.زود و به طور مضاعف آمران و عامالن مربوطه را به جزا خود برساند
 شهادت فرزانه زلفي، عدالت برا ايران ٥٦
بسيار از اعدامها هيچگاه از طريق منابع رسمي اعدام نشد و با وجود تالشها قابل تقدير بنياد برومند در جمع آور  استفاده از کلمه حداقل به اين دليل است که ٥٧

 . ستفهرستها مختلف سازمانها سياسي و نيز تکميل اين فهرستها، هنوز نام بسيار از اعدام شدگان به خصوص در شهرستانها، ثبت و ضبط نشده ا
در يک قرار تشکيالتي، در مدتي بسيار کوتاه، مسائل کار . شکيالتي، قرارهايي بود که عمدتا ميان دو يا چند عضو يا هوادار يک سازمان گذاشته مي شدمنظور از قرار ت ٥٨

تشکيالتي حاضر شوند مجبور به گذارن  پس از غيرقانوني اعالم شدن فعاليت سازمانها سياسي افراد برا اينکه سر قرارها.  مربوط به دو نفر بررسي و تصميم گير مي شد

 . کردن اوضاع مي شدند که به آن نشانه ها، قرار سالمتي گفته مي شدنشانه هايي برا امن اعالم 
 :برا اطالعات بيشتر درباره طرح مالک و مستاجر، به نشاني اينترنتي زير رجوع کنيد ٥٩

3.pdf-ttp://www.psri.ir/mojahedin/18h 

http://www.psri.ir/mojahedin/18-3.pdf
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جنسي در اين گزارش برا توضيحات بيشتر درباره نقش حاج داود رحماني در نقض گسترده و شديد حقوق زندانيان سياسي به ويژه زنان، به بخش مربوط به آزارها  ٦٠

 .مراجعه شود
، شرکت کتاب، چاپ اول، ٦١ ، حسينعلي منتظر  ٣٥٢‐-٣٥١، ص ١٣٧٩زمستان  خاطرات آيت اهللا منتظر
 .، يکي از مصاحبه شوندگان اين تحقيق الهام گرفته شده؛ جايي که درباره خود و فرزندش که با او در زندان بوده صحبت مي کند"سارا ل"اين جمله از شهادت  ٦٢
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 تجاوز جنسي . ۳

 دهي شده تجاوزها سازمان .۱‐-۳

 

 تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام

، هزاران نفر در ۱۳۶۰خرداد  ۳۰هواداران و اعضا سازمانها مخالف جمهور اسالمي در  وسيعبا آغاز موج دستگير ها 

دستگير  به خصوص اطالعات سپاه پاسداران و کميته ها انقالب اسالمي ط نيروها مختلف وابسته به حکومتسراسر ايران، توس

، يعني اطالعات سپاه و تشکيالت دادستاني انقالب مورد بازجويي قرار مي . شدند دستگير شدگان عمدتا از سو دو نهاد مواز

در اما . در مورد دستگير ها و روند پس از آن وجود داشته باشد ها گرفتند؛ بدون اينکه تقسيم کار روشني بين سپاه و کميته

، بدون حضور بازداشت شدگ کليهنهايت  ان در دادگاه ها انقالب که توسط حکام شرع اداره مي شدند، به طور يک مرحله ا

 .وکيل و بدون برخوردار از حق تجديد نظر، محاکمه مي شدند

خرداد هم ادامه يافت، عمدتا اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق  ۳۰دستگير ها که در روزها و هفته ها بعد از موج بزرگ 

خرداد،  ۳۰پس از . را در برمي گرفت) اکثريت(خلق  فداييانکمونيستي، به جز هواداران حزب توده و سازمان  چپو سازمانها 

، محاکمه و محکوم شده بودند، آغاز شد  .اعدام اعضا و هواداران سازمانها سياسي مخالف که در دادگاهها چند دقيقه ا

برخي از . خرداد و روزها و هفته ها پس از آن بازداشت شدند در دست نيست ۳۰ر روز هيچ آمار معتبر از تعداد کساني که د

تير ماه اطالعيه  ۳روزنامه اطالعات در روز . خرداد اعدام شدند ۳۰يکي دو روز بعد از ، بازداشت شدگان، حتي بدون احراز هويت

خواست  را چاپ کرد و از خانواده ها آنها رباران شده اندکه تي دختر جوان ۱۲دادستاني انقالب تهران را به همراه عکسهايي از 

 .برا شناسايي فرزندان خود و تحويل اجساد آنها به دفتر مرکز زندان اوين مراجعه کنند
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، درصد بزرگي از هواداران سازمانها و گروهها سياسي مختلف، از گروهها اسالمي گرفته تا ۵۷در سالها اول پس از انقالب 

مدارس يا نهادها دانش آموز يکي از مهمترين محلها بسيج و سازماندهي . نها اپوزيسيون را جوانان تشکيل مي دادندسازما

بخش بزرگ ديگر از بسيج نيروها توسط . هواداران به شمار مي رفت و تقريبا تمامي سازمانها، تشکيالت دانش آموز داشتند

 در اين ميان، سازمان مجاهدين. ا ديپلمه ها بيکار اداره مي شد انجام مي گرفت محلي که عمدتا از سو جوانان ينهادها

اين سازمان، با اعالم مشي مسلحانه در مبارزه با . داشت مخالفبيشترين شمار هوادار جوان و نوجوان را در ميان سازمانها 

رفت و اعضا و هواداران آن در عمل، مشمول جمهور اسالمي، از نظر اسالمگرايان حاکم، در زمره سازمانها محارب جا گ

 . حکم محارب شدند؛ بي آن که لزوما همه آنها و به خصوص هواداران جوان و نوجوانشان دست به اسلحه برده باشند

براساس تعريفي که آيت اهللا قدوسي، . اما تنها هواداران سازمان مجاهدين نبودند که به عنوان محارب، محکوم به اعدام شدند

کليه احزاب و گروههايي که بر ضد جمهور "تيرماه خود ارائه داده بود  ۲۱دستان کل انقالب جمهور اسالمي، در اطالعيه دا

اسالمي ايران اعالم مبارزه مسلحانه کرده اند، چنانچه موضع خود را رها کنند و سالح ها خود را تحويل سپاه پاسداران يا مقامات 

صورت  ا رسما اعالم نمايند مي توانند در چهارچوب قانون فعاليت سياسي داشته باشند در غير اينانتظامي دهند و موضع جديد ر

  ٦٣."طبق قانون در دادگاهها انقالب محاکمه مي شوند و براساس قوانين اسالمي مربوط به محارب با آنها رفتار خواهد شد

طبقه بند مي شدند، از " متخاصم"به عنوان  مسئوالن دولتييگر هم که از نظر در عمل، به جز مجاهدين، تمامي سازمانها د

، آرمان )شاخه اشرف دهقاني(، راه کارگر، فداييان خلق )اقليت(حزب دموکرات، کوموله، پيکار، چريکها فدايي خلق "جمله 

يت اهللا خميني و مشهور ، به عنوان محارب تلقي و اعضا و هواداران آن مي توانستند براساس فتوا آ...عفين، رزمندگان وضمست

  ٦٥.مشمول حکم اعدام شوند ٦٤فقها

منظور تهديد و ه محارب به كسى گويند كه اسلحه خود را ب: "را چنين تعريف مي کند" محارب"آيت اهللا خميني در تحرير الوسيله 

ر خشكى و چه در دريا، چه در ترساندن مردم از غالف در آورد و يا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمين را داشته باشد، چه د
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شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقيق اين شرائط حكم محارب جارى مى شود و در تحققش اين قيد معتبر 

 ٦٦."فرقى بين مرد و زن نيست باشد، و نيز در تحقق آنشرارت داشته  نيست كه اهل ريبه نيز باشد يعنى سابقه

ست كه در اجراى حد محارب حاكم مخير است بين چند ا اقوى آن: "ول مشهور فقها به قرار زير استمجازات محارب، براساس ق

 ‐-، چهارم )مثال دست راست و پاى چپ (قطع دست و پا بطور مخالف  ‐-به دار آويختن او، سوم  ‐-يكى كشتن محارب ، دوم : كار

 ٦٧"تبعيد كردن

خرداد، يعني کساني که با اتهام محاربه  ۳۰ا اکثريت دستگيرشدگان پس از در شرايط سياسي که توصيف آن در باال آمد، طبيعت

مي شدند، جوان و نوجوان بودند؛ زنان و دختران جوان تعداد قابل توجهي از بازداشت شدگان را و بر همين اساس اعدام  مواجه

فاصله شش ماه در  .آن دوران نشان مي دهدتا حدود ترکيب سني زندانيان را در  نگاهي به آمار اعدام شدگان. ادندتشکيل مي د

از اين تعداد زنان . نفر آنها را زنان تشکيل مي دادند ۲۲۳نفر اعدام شده اند که  ۲۲۴۱حداقل  ۱۳۶۰آذر  ۳۰ تا  ماه خرداد ۳۰بين 

 . ٦٨ته اندسال سن داش ۲۹تا  ۱۸بين ) درصد ۵۴نزديک به (نفر  ۱۲۰سال و  ۱۸زير ) درصد ۱۵بيش از (نفر  ۳۴اعدام شده، 

براساس اين  .و سالها پس از آن، اخبار تاييد نشده ا به شکلي بسيار وسيع در داخل و بيرون از زندان منتشر شد  ۱۳۶۰در سال 

اسالمي دختر که رابطه جنسي نداشته و باکره است بي اخبار که عمدتا دهان به دهان پخش مي شد، گفته مي شد که چون از نظر 

و برا جلوگير از به بهشت رفتن دختراني  بنابراين طبق فتوايي شرعي. م شود، به بهشت مي رودرود، اگر اعداگناه به شمار مي 

يکي از پاسداران يا  )صيغه( که به داليل سياسي محکوم به اعدام شده بودند، در شب پيش از اعدام آنها را اجبارا به عقد

يک فعال چپ که خود در آن زمان . از آنها رفع بکارت شود و بعد، اعدام شوند کارگزاران ديگر زندان در مي آوردند تا با تجاوز

بعد برا خانواده گل و شيريني مي برند و يا کله قند و  ،مي کشندکه را  بچه ها دخترما شنيده بوديم که : "ساله بوده مي گويد ۱۶

از . شنيديم از بعضي ها پول گلوله هم گرفته بودند. ام شدمي گويند دختر شما ديشب به عقد يک برادر پاسدار در آمد و امروز اعد

سرت مي " باليي"فعاليت سياسي من اين بود که اگر بگيرنت  بس موج اين خبر بزرگ بود بابا من يکي از حساسيتهايش در مورد

 ."آورند

توايي شرعي برا تجاوز به دختران باکره با وجود اينکه بسيار از زندانيان سياسي که با آنها مصاحبه کرديم، اطمينان دارند که ف

تحقيقات ما که در . قبل از اعدام وجود داشته، اما تاکنون در هيچيک از منابع نوشته شده، چنين فتوايي به دست داده نشده است

ورد منع اعدام فتوايي در م و چگونه ادامه به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت نشان مي دهد که تاريخچه فتوا ياد شده چه بوده 

 .شده استدختران، ريشه اصلي تجاوز به دختران زنداني قبل از اعدام 

ر نشريات منافقين خارج از کشور نوشته اند که حضرتعالي د"آيت اهللا منتظر در کتاب خاطرات خود در پاسخ به اين سئوال که 

بفرماييد . صيغه کنند و بعد حکم را در مورد آنان اجرا کنند فتوا داده ايد که دختران محکوم به اعدام منافقين را قبل از اجرا حکم

در آن وقت بسيار از کساني که در ارتباط با مجاهدين خلق دستگير مي : "... ، مي گويد"منشاء اين نسبت دروغ چه بوده است؟

آقا همين طور که در فتاوا فقها ": شدند دختر بودند و اينها را به عنوان محارب اعدام مي کردند، من يک روز به امام عرض کردم



43 

 

آمده که مرتد زن اعدام نمي شود در مورد محارب هم بعضي از فقها گفته اند که محارب زن نبايد اعدام شود و اين مساله در بين 

در  فقها اختالفي است، بله اگر قاتل باشد حکم قاتل اعدام است چه مرد باشد و چه زن فرقي نمي کند، ولي در مورد غيرقتل،

محارب و مرتد زن به اين شکل نيست، شما دستور بدهيد که اين دختران را اعدام نکنند، اينها معموال فريب خورده اند، يک 

ه اعالميه به آنها داده اند خوانده اند، شعارها تند ياد آنها داده اند و اينها هم که اکثرا اهل تشخيص نيستند، تحت تاثير قرار گرفت

خوب به آقايان بگوييد دختران : "امام فرمودند." ن به اينها بدهند بلکه متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد آزاد شونداند، مدتي زندا

من هم از قول امام به مسئولين تشکيالت قضايي، به مسئولين اوين و جاها ديگر گفتم دختران منافقين را اعدام ". را اعدام نکنند

ق نداريد برا دختران حکم اعدام بنويسيد، اين حرفي بود که من گفتم، بعد آمدند اين طرف و نکنيد، به قضات هم گفتم ديگر ح

در خارج از کشور . آن طرف اين طور وانمود کردند که فالني گفته دخترها را اعدام نکنيد اول آنها را صيغه کنيد بعد اعدام کنيد

ما تالش داشتيم که زنان و دختران غير از آنان . که من عرض کردم هم منافقين اين را دست گرفته بودند، اصل جريان همين بود

و باالخره نظر من اين بود که زنان اعدام نشوند و چون نوعا در رابطه با مجاهدين، دختران ...که مرتکب قتل شده اند اعدام نشوند

  ٦٩."در زندان بودند، تعبير به دختران کردم، ولي شياطين کالم مرا تحريف کردند

ت اهللا منتظر به نظريه فقهايي مانند ابن جنيد، اسکافي، مالک، ابوحنيفه و ابن ادريس اشاره دارد که برخالف قول مشهور، حد آي

سوره مائده که مبنا تعريف  ۳۳استدالل آنها اين است که چون اشاره آيه . ٧٠٧١قتل را تنها مختص به مرد محارب مي دانند

در اين نظريه هيچ اشاره ا به باکره بودن .  ت، نمي توان حکم محاربه را به زنان نيز تسر دادمحاربه و حد آن است، به مردان اس

 . معاف شده است) اعدام(يا نبودن زن محارب نشده است و به طور کلي زن محارب مانند زن مرتد از حد قتل 

، و که در آن زمان قائم مقام رهبر بوده، ا  ز قول آيت اهللا خميني به مسئوالن زندانها و براساس روايت آيت اهللا منتظر

اصطالحي که از سو مسئوالن جمهور اسالمي (منافق " دختران"دادستاني انقالب گفته است که احکام اعدام صادرشده برا 

ديگر برا و همچنين از قضات خواسته که . را به اجرا در نياورند) برا اعضا و هوادارن سازمان مجاهدين به کار برده مي شد

، منظور و به طور کلي عدم صدور و اجرا حکم اعدام برا . حکم اعدام صادر نکنند" دختران" با اينکه به گفته آيت اهللا منتظر

، به معني زني است که "دختر"زنان عضو يا هوادار سازمان مجاهدين خلق بوده است، اما از آنجايي که برداشت عمومي از کلمه 

که آيت اهللا منتظر ادعا صدور دستور آن را مي کند  ي، از شمول معافيت)ازدواج کرده ها" (زنان"د به خود ازدواج نکرده، خو

به اين ترتيب، به نظر مي رسد از آنجايي که دستورات آيت اهللا خميني، حکم فتوا را داشته، براساس گفته ها . خارج شده بودند

، فتوا ياد شده به اينگونه به مقامات پايين تر منتقل مي شود که اعدام دختران اشکال شرعي دارد و آنگونه که  آيت اهللا منتظر

از اين طرف و آن طرف اين طور وانمود کردند که فالني گفته دخترها را اعدام نکنيد اول آنها را : " آيت اهللا منتظر مي گويد

  ٧٢."صيغه کنيد بعد اعدام کنيد

وانمود کردند "شواهد ديگر موجود نشان مي دهد که فاعل جمله باال، يعني کساني که  کنار درمنتظر آيت اهللا بازخواني خاطرات 

بلکه و نهادهايي که حکم  .نمي توانند مجاهدين باشند "فتوا صيغه کردن دختران قبل از اعدام را داده است، ]منتظر[که فالني 

زيرا منتظر در جمله بعد،  .را مد نظر دارد "وين و جاها ديگرمسئولين تشکيالت قضايي، مسئولين ا" به آنها ارسال شده يعني
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در خارج از کشور هم منافقين اين را دست : "ديگر را به آنها نسبت مي دهدمجاهدين را از فاعالن اين جمله جدا مي کند و فعل 

 .اشاره شده است" ارج از کشورتبليغات منافقين در خ"و به اين ترتيب به سئوال برمي گردد که در آن به ." گرفته بودند

کند، درصدد اثبات  واقعيت صيغه کردن دختران قبل از اعدام را نفي نمي منتظر در پاسخ سئوال، ضمن اينکهآيت اهللا در واقع 

داشته داستان با تالش او برا منع اعدام زنان مجاهد شروع شده اما در عمل، و بدون اينکه او نقشي در آن که اگر چه اين امر است 

بايد قبل از اعدام صيغه آنها ممنوع شده، ) به معنا باکره گان(که از آنجايي که اعدام دختران  به پايان رسيدهباشد، به اين شکل 

 .شوند تا اعدام آنها تعارضي با دستور که به نقل از آيت اهللا خميني داده شده ايجاد نکند

ديگر در ايران منتشر نشده و انتشار دور بعد آن که در خارج از کشور بود  ۶۰ه بايد در نظر داشت که نشريه مجاهد پس از تير ما

کرده اند، همان " تحريف"را  منتظرکه کالم " شياطين" منظور از اين واقعيت مويد اين است که. گردد برمي ۶۱به اواسط سال 

از گزارش ها مربوط به تجاوز به دختران باکره قبل بسيار . بوده اند" مسئولين قضايي و مسئولين اوين و جاها ديگر"، "قضات"

اما در  جاهد در خارج از کشور آغاز نشدهاست، زماني که هنوز انتشار دور جديد نشريه م ۶۰مربوط به نيمه دوم سال نيز از اعدام 

 .سطح جامعه خبر تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام خانه به خانه مي گردد

 ۶۳و  ۶۲، ۶۱، ۶۰که اعدام دختران با اين دستور متوقف نشد بلکه، در تمام سالها خي را نيز در نظر داشت بايد اين حقيقت تاري

، وقتي از سويي تقريبا تمامي کساني که حکم اعدام برايشان صادر ۱۳۶۴در سال هرچند  ؛٧٣در تهران و شهرها ديگر ادامه داشت

باال گرفتن موج انتقادها دروني نسبت به وضعيت زندانها، اصالحاتي در درون  شده بود اعدام شده بودند و از سو ديگر به دليل

و درجريان کشتار جمعي زندانيان سياسي در مرداد و شهريور  مجددا اعدامها د اماز شد، اعدام زنان تقريبا متوقف شزندانها آغا

 ٧٤.سال سن داشته اند ۲۹نفر آنها زير  ۱۵۷قل حدا اعدام شدند که ۱۳۶۷در تابستان زن مجاهد  ۳۰۰بيش از آغاز شد و  ۱۳۶۷

اين نتيجه رسيد که از آنجايي که مسئوالن قضايي و امنيتي وقت، قصد توقف اعدام  مي توان به با کنار هم گذاشتن گزاره ها باال

ان "دختر"از اعدام، دختران هوادار سازمانها سياسي مخالف، به خصوص مجاهدين را نداشتند، راه حل را در اين يافتند که پيش 

تبديل کنند و به اين ترتيب، مساله ازدواج، يا آنطور که آيت اهللا منتظر مي گويد، صيغه کردن دختران قبل از اعدام به " زن"را به 

 . وقوع پيوست

ادستاني، در برخي از شواهد که به تفصيل در ادامه مورد بررسي قرار خواهيم داد نشان مي دهند که چگونه مسئوالن زندان و د

استداللهايي که بيشتر . پي توجيه ايدئولوژيک موضوع تجاوز به دختران پيش از اعدام، با توسل به استداللها ديني و شرعي بودند

 . آنها هيچ پيش زمينه ا در متون مذهبي موجود نداشته است

، وقوع تجاوز با مسئوالن قضايي وقت داشتهديکي سينما، که در دهه اول پس از انقالب، روابط نز محسن مخملباف، کارگردان

براساس گفته ها زندانيان زن در چندين .  با راديو دويچه وله تاييد کرده است ۱۳۸۸پيش از اعدام را در مصاحبه ا در سال 

. شد مي بردندمصاحبه، آنها را به اجبار از سلولها و بندها برا ديدن فيلمها مخملباف که در فضاها عمومي زندانها پخش مي 

زندان عادل آباد شيراز، که يکي  در، همراه گروه فيلمبردار خود ۱۳۶۳همچنين و با هماهنگي مقامات قضايي و امنيتي، در سال 
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و از زندانيان سياسي به عنوان سياهي " بايکوت"تا از آنجا به عنوان لوکيشن فيلم  مستقر شده بوداز بدنام ترين زندانها سياسي بود 

 :گفته است در مصاحبه با راديو آلمان و. ٧٥استفاده کند لشکر

سي سال است که در جمهور اسالمي دارد چنين اتفاقاتي مي افتد و در بعضي موارد جنبه شرعي و قانوني بهش دادند مثل "...

 ٧٦."بهشت مي رودتجاوز به دختر باکره ا که روز بعدش قرار است اعدام شود فقط برا اينکه دختر اگر باکره باشد به 

سالگي و به دليل گزارشهايي که از طريق مدرسه درباره اش داده شده بازداشت شده  ۱۷سازمان پيکار که در  پروانه عارف، هوادار

برخي از شبها در حسينيه . نداوين برده بودزندان به ياد مي آورد که زندانيان را به به حسينيه  ۱۳۶۰بود، شبي را در نيمه دوم سال 

در . برنامه ها مختلفي از دعا کميل و عزادار ها مذهبي، تا سخنراني مسئوالن زندان و نيز مصاحبه با توابان اجرا مي شد ناوي

هم زمان سرپرست زندان ها، دادستان انقالب مرکز و رياست اطالعات دادستاني بود،  تاريخ در آنآن شب، اسداهللا الجورد که 

 : پروانه عارف مي گويد. قبل از اعدام نيز پرداخته است باکره ان به موضوع تجاوز به دختراندر سخنراني خود برا زنداني

، هنوز بندها پر بود و ما را آورده بودند در جايي که بهش بود، ما در آپارتمانها اوين بوديم ۶۰حدودا اواخر پاييز يا زمستان سال "

بچه . زندانياني که زير بازجويي ها سخت بودند به آپارتمانها برده مي شدند. ودهمي گفتند آپارتمان و معلوم بود که قبال زندان نب

هنوز حسينيه رفتن . پنجشنبه ها روز حسينيه بود ؛يادم است يک پنجشنبه بود. گشتند ها هرروز بعد از شکنجه ها خيلي شديد برمي

اينکه احساس مي کرديم در قفس تنگي افتاده ايم، بدون هيچ را اجبار نکرده بودند ولي قبول کرديم برويم حسينيه شايد به خاطر 

حسينيه جايي بود . هنوز مالقاتها شروع نشده بود ؛فکر مي کرديم يک فضايي است که برويم بيرون و ببينيم چه خبر است. ارتباطي

دند، مثل هميشه که الجورد بعد از اينکه توابها صحبتشان را کر. که بچه هايي که بريده و تواب شده بودند صحبت مي کردند

آن موقع اوايل جنگ بود، اولش در . عادت داشت صحبتي بکند، شروع به تهديد کرد، برا اينکه روحيه بچه ها را تضعيف کند

 الجور هم از اصطالحات جنگي استفاده مي. حسينيه آهنگها جنگي پخش مي کردند، انگار بخواهند نمايشي را شروع کنند

بعد شروع ..." و با اسير جنگي هم هر کار که بخواهيم مي توانيم بکنيم ... ها اسرا ماييد، اسير جنگي هستيدشما: گفت. کرد

من دقيقا بخش مربوط به پسرها را در ذهنم نمانده ولي تکه مربوط به دخترها را خيلي  .اولش از پسرها شروع کرد. کرد مثال آوردن

و بعد يک خنده ... فکر نکنيد ما شما را باکره مي فرستيم برا اعدام: برگشت گفت. خوب به ياد دارم چون خودم دختر بودم

فکر مي کنيد  :همانطور که ايستاده بود گفتمي ديدمش که چون من يک مقدار چشم بندم را زده بودم باال، . کرد يخيلي زشت

 . کنم حتي آيه ا را هم خواند فکر مي ...باکره اعدام نمي شيد نه، !باکره اعدامتون مي کنيم که بريد بهشت؟

اينکه هرکداممان هر . سکوت همه بند را گرفته بود، پذيرشش خيلي سنگين بود. خيلي سنگين بود ما وقتي برگشتيم، اين برا

من کم شکنجه نشدم و کابل نخوردم اما در مورد خودم مي توانم بگويم که . لحظه ا مي رفتيم بازجويي بهش فکر مي کرديم

آدم فکرش رو مي کرد، به عنوان يک کابوس هميشه انتظارش  قبال .مي کردم بدترين چيز ممکن اينه که چنين اتفاقي بيفتهاحساس 

آن زمان اعدامها وحشتناک بود، هفته ا دو روز به طور ... يک حالت عجيبي بود، منتها وقتي خود الجورد گفت ،را داشت

آپارتمان برگشتيم ، فکر مي کرد رفيق کنار ات که منتظر اعدام  بهتي از حسينيه مداوم مي بردند برا اعدام، برا همين وق

 ٧٧."سنگين بود، است،  درباره او خيلي رک گفته است؛ آدم وقتي به همديگر نگاه مي کرد
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 .مي شود الجورد نيز در سمت راست تصوير ديده .جدا از هم نشسته اند زن و مرد که نمايي از حسينيه اوين و زندانيان

يکي از اصطالح ها الجورد اين بود : "به اتهام هوادار از سازمان پيکار دستگير شده مي گويد ۱۳۶۱مرسده قائد که در سال 

 ٧٨."که ما نسبت به شما تام االختيار هستيم

ني بوده است روايت مي کند گروه فرقان در اوين زندا  ازهواداربه اتهام  ۱۳۶۳تا مهرماه  ۱۳۶۰، که از مهر ماه  وبختنسرين نک

که يکي از مضامين مورد بحث در کالسها ايدئولوژيکي که برا طرفداران فرقان مي گذاشتند، توجيه شرعي تجاوز به دختران 

تو کالس ، خيلي مبهم تو خاطرم هست که اين بحث تو زندان يمن به صورت: "و مي گويد. باکره قبل از اعدام بوده است

معلم ، ف حوزه  علميه، از طرف پاسدارهااز طرما . بود  مي گذاشتندگروه ها مختلف برا بچه ها ژيکي که ها ايدئولو

استناد به آيه  ،اعدام در زمان تفسير ايدئولوژيک تجاوز به دختران ... هايي داشتيم که به ما اسالم آخونديسم را تدريس مي کردند

ست که اعراب ا تاريخچه اين آيه اين. ست که به کدامين گناه کشته مي شويدا ش اينا با ذنب قتلت معني. بود" با ذنب قتلت"

محمد به حکومت رسيد و اسالم را برا اعراب آورد اين وقتي  .کار بود دخترانشان را زنده به گور مي کردند و محمد مخالف اين

را دخترها باکره تان را مي کشيد؛ در حقيقت به آيه نازل شد و محمد باصطالح در برابر جامعه خودش قرار گرفت و گفت چ

يعني به خاطر اعدام دختران باکره از سو [ تو زندان برا اينکه اين آيه بهشان مستند نشود. عنوان بي گناه ازشان اسم مي برد

چون مي خواستند  ؛دخترها باکره را شب اعدام عقد مي کردند و بهشان تجاوز مي کردند ]خدا مورد بازخواست قرار نگيرند

 ٧٩."تمام چيزها درست انجام بشود

سال : " ميان زندانيان درباره اين موضوع مي گويدو گفت و گوها ۶۴تا  ۶۰و درباره فضا زندان اوين در فاصله سالها 

حکومت مي  شصت تا شصت و سه به نظر من مخوف ترين سال ها زندان بوده به دليل اينکه مزورانه ترين فضا تو اين سال ها

من فرقاني ام، من فالنم، من بيسارم،  ،من مجاهدم :تو سال شصت و چهار تا شصت و هفت يک زنداني مي توانست بگويد. کرده

، برا همين ما مي شد، تفسير ايدئولوژيک مي شداسالمي تفسير  بايدولي تو  سال ها شصت تا شصت و سه تمام اين چيزها 

برا اينکه آقايان منسوب به آيه با ذنب قتلت : "]مي گفتيم[کرديم،دمان با همديگر استفاده نمي را خو ]تجاوز[حتي اين کلمه 

 ٨٠."نشوند، دختر باکره شب اعدام بکارتش برداشته مي شود
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سال در زندانها مختلفي از جمله زندان بندرانزلي  ۱۸مجموعا  و شايسته وطن دوست، هوادار سازمان مجاهدين که دو دوره

، رييس وقت  ۱۳۶۱اوائل سال ي بوده است، روز را در زندان به ياد مي آورد که زندانيان زن سئوالي کتبي از حسين مويد عابد

و سئوال و جواب زندانيان و رييس زندان را . زندان بندرانزلي درباره موضوع ازدواج دختران باکره قبل از اعدام مطرح کردند

 :روايت مي کنداينگونه 

بود که يکي از امام جمعه ها در نماز جمعه اين مساله را مطرح کرد که زن زنداني به عنوان اسير جنگي است  ۶۱م بهار فکر مي کن"

که آن موقع رييس زندان بود آمد برا بازديد و   حسين مويد عابدبود که يک روز  ۶۱و بر ما حالل است،  بعد همان اوائل سال 

 طور است و آن حرف مي زد که شماها داريد اشتباه مي کنيد و سازمان منافقين اين داشت. پرسيد شما چه مشکالتي داريد

ما سئوال را . سئوال را کتبي نوشتيم و بهش داديم. زده اند ]در نماز جمعه[طور است که ما اعتراض کرديم که چرا چنين حرفي 

: او گفت. م درحالي که دختران باکره اعدام شده اندطور مطرح کرديم که شما گفته ايد دختران باکره را اعدام نمي کني اين

عقد يکي از کسي که بخواهد اعدام شود قبل از اعدام بايد به . شما درست شنيده ايد که ما دختران باکره را اعدام نمي کنيم"

را مي گفت که تو را  مساله نظرشبعد تا چند روز درباره اين موضوع صحبت مي کرديم و هرکس در مورد اين ...برادرها در بيايد

. ندنکبچنين کار که اونها بتوانند  يمبمير ما و دو سه نفر ديگر اين بود که مگر اينکه من نظر. بخواهند اعدام کنند چه مي کني

 ٨١... "بعضي ها هم مي گفتند ما که داريم مي رويم، اين آنقدر مهم نيست

عادل آباد شيراز بوده است، به ياد مي آورد که در جلساتي که  سالگي به مدت چند سال در زندان ۱۶که از  ين بهروزسيم

مستقيم مساله تجاوز غير مسئوالن زندان و روحانيوني که از بيرون از زندان برا موعظه زندانيان تشکيل مي دادند کرارا اما به طور 

د اگر کسي گنه کار باشه، نبايد برود در سخنراني هايشان اشاره مي کردند و مي گفتن" :به دختران باکره مطرح مي شده است

شما گنه کاريد، باکره هم هستيد، : در واقع غير مستقيم مي گفتند. بعد مي گفتند کساني که باکره هستند مي روند به بهشت. بهشت

  ٨٢."نبايد برويد بهشت؛ بنابراين ما شما را از اين حالت باکرگي در مي آوريم که يک راست سرازير جهنم شويد

در زندانها مختلف استان  ۱۳۶۹تا تير  ۱۳۶۱، از آبان )اقليت(ارسي نيز که به اتهام هوادار از سازمان چريکها فدايي خلق  مژده

تهران بوده است، تشريح مي کند که چگونه، در گفت و گوها داخل زندان اوين، ميان بازجويان و زندانيان و همينطور ميان 

 :به طور مکرر و به روشني درباره موضوع صحبت مي شده است ، ٨٣زندانيان سر موضعي و توابان

من بعد از زندان يا وقتي آمدم خارج از ايران تعجب مي . اين موضوعي نبود که اصال پنهان کنند، نه بازجو و نه حتي تواب ها" 

م اثبات شده نيست؛ برا من مثل مي شنيدم که کسي از اين موضوع خبر ندارد يا  مساله تجاوز به دختران قبل از اعداوقتي کردم 

، يا مي ايستي سر تبه عنوان يک مارکسيس: خود من گفت مثال بازجو خود من تو بازجويي شب اول به. روز، روشن بود

، تواب مي شو قبلش . حاال فقط مرگ نيست که بمير. موضعت، دفاع مي کني و بالفاصله اعدام مي شو يا اينکه آدم مي شو

قبل : با لحني که حالت تهديد داشت، به طور عام مي گفت با تو اين کار را مي کنيم،  نمي گفت. د خواهي داشتهم چنين مور

من يادم است با . رو تجاوز اصال حرف نمي زدند؛ مي گفتند عقد. از اعدام، دختران باکره به عقد يک برادر پاسدار در مي آيند

، بعد يعني چ: توابها بحث مي کرديم، من مي گفتم ه عقد؟ عقد يعني تو برو و بگويي من تو را دوست دارم، تو مرا دوست دار
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به عقد در مي . نه، اين قانوني است: توابه دفاع مي کرد از اين کار و مي گفت. اين عقد نيست، تجاوز است. با هم ازدواج کنيم

ساعته بايد ما را متقاعد مي کردند که ما هم تواب  ۲۴و توابها مي خواستند رو ما کار ايدئولوژيک کنند . آيند و محرم مي شوند

نه، اين تجاوز نيست به عقد برادر پاسدار در مي : بعد ما مثال بهشان گير مي داديم که اين تجاوز است ديگر، مي گفتند. بشويم

 ٨٤."آيند

ايدئولوژيک تجاوز به زنان زنداني، از  هشهادتها متعدد از زندانيان زن در دست است که بازجويان يا مقامات زندان، برا توجي

ترجمه فارسي اين آيه . سوره نساء ريشه دارد ۲۴استفاده کرده اند که عمدتا در آيه " اسير جنگي"يا " اسير حربي"احکام مربوط به 

و : " ، چنين استآمده حرام يا حالل شده مردان مسلمانکه رابطه جنسي با آنها برا  در مورد زناني سوره نساء ۲۳ادامه آيه در که 

ترجمه ." (متصرف شده ايد) در جنگها با کفّار ، به حکم خدا ( مگر آن زناني که ) برا شما حرام شد( نکاح زنان شوهردار نيز 

 ٨٥)الهي قمشه ا

 کرده و يا اينکه براساس تفاسير و احکام منتج از اين آيه و ساير آيات مربوط به کنيزان، مالک کنيز، يعني کسي که او را خريدار

در جنگ، او را به اسارت گرفته و از اين طريق مالک او شده برا برقرار هر نوع رابطه جنسي با او نياز به خواندن عقد نکاح 

و يا حاکم شرعي و کفار و مشرکين، مسلمانان غلبه يابند، ) ع(هرگاه در جنگ بين مسلمانان با رهبر امام معصوم به عالوه . ندارد

و حتي زنان  گيرد آيند در اختيار حاکم مسلمانان قرار مي ن و مردان و فرزندان مشرکين که به اسارت رزمندگان اسالم در ميزنا

شوهردار پس از به اسارت گرفته شدن از سو مسلمين به طور خود به خود مطلقه محسوب و جزو مايملک مسلمين محسوب 

 ٨٦.مي شوند

ان نشان مي دهد که کارگزاران زندان، برخورد با زندانيان سياسي هوادار يا عضو گروهها مخالف شهادتها متعدد و متنوع زنداني

. مي دانسته اندو احکام مربوط به آن را قابل اعمال در روابط ميان خود و زندانيان  ،جمهور اسالمي را مشابه جنگ با کفار حربي

ماه اول حبس خود را در بازداشتگاه سيدعلي خان اصفهان گذرانده و در  به اتهام هوادار از سازمان پيکار، ده کهصنم احمد 

و  پاسدارها به نام حميد، که بعدها فهميدم نام فاميلي واقعي اش قرباني بودهيکي از : "ساله و دانش آموز بوده مي گويد ۱۶آن زمان 

ه روباه، همونقدر که مي تونستم از زير چشم ساله بود با يک چونه باريک و صورتي شبي ۲۵‐-۲۴در جبهه کشته شده، يک جوون 

به هيچ . هر باليي بخوام به راحتي مي تونم سر تو بيارم. ببين تو اين اتاق هيچکس به جز من و تو نيست: گفت...بند نگاه کنم

 ٨٧."اسالم با محاربين اسالم هستي م جواب بدم چون تو جزو غنائم جنگاحد هم مجبور نيست

: ده ماه در کميته مشترک بازداشت بوده مي گويد ۱۳۶۱از آذر ماه ) سهند(اتهام همکار با  اتحاد مبارزان  هه بنيز ک نازلي پرتو

اينها به : يک شب دو بازجو من بعد از شکنجه، با همديگر حرف مي زدند و بلند بلند، طور که من مي شنيدم به هم مي گفتند"

  ٨٨."يدنداين را مي گفتند و مي خند. ما حالل هستند

به اتهام فعاليت در تشکلها چپ کارگر در زندانها استان تهران بوده، از قاضي خود،  ۱۳۶۹تا  ۱۳۶۱فرخنده آشنا که از سال 

، که يکي از مسئوالن کشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در سال  در زندان اوين بوده، در خالل دادگاه دوم اش  ۶۷حسينعلي نير
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 برا چيزشان همه کافرها که اينه اسالم قانون. کرديم رحم شما به خيلي ما: گفت: "گزار شد نقل مي کندکه در همان سال بر

در واقع ...کرديم رحم شما به خيلي ما ولي بکنند شما با بخواهند هرکار که ما برادرها برا حالليد شما. است حالل مسلمانها

 ٨٩".غير مستقيم داشت به مساله تجاوز اشاره مي کرد

 

 حسينعلي نير

موضوع تجاوز به دختران باکره پيش از اعدام، از حيث نحوه بيروني شدن آن و تاثير که بر زنان زنداني از يکسو و خانواده ها 

منتشر ) ۱۳۶۶( ۱۹۸۷سازمان عفو بين الملل در يکي از اسناد خود که در سال . آنان در بيرون از زندان داشته نيز قابل بررسي است

عفو بين الملل همچنين گزارشاتي مبني بر انواع مختلف سوءاستفاده ها جنسي چه در مورد زندانيان زن و چه : "آورده است شده

کرده است که زنان جوان زنداني به اجبار به عفو بين الملل به گزارشات قابل مالحظه ا برخورد . زندانيان مرد دريافت کرده است

اسداران انقالب اسالمي درمي آمدند و در شب قبل از اعدامشان مورد تجاوز قرار مي گرفتند و در ازدواج موقت با اعضا سپاه پ

موارد گفته شده است اعضا سپاه پاسداران به خانواده ها زنان جوان اعدام شده برا تحويل مهريه آنها مراجعه مي 

تي را اثبات کند، ولي صرفنظر از اينکه چنين اعمالي در بين الملل نمي تواند صحت چنين گزارشا علي رغم اينکه عفو...کردند

جمهور اسالمي ايران وجود دارد يا وجود داشته، بسيار از زندانيان سابق به عفوبين الملل شهادت داده اند و عفو بين الملل به 

تفاقي برا خودشان يا خويشاوندان خودشان در مدت بازداشتشان ازبيم اينکه چنين ا] اين زندانيان. [صحت اين گزارشات باور دارد

  ٩٠".شان بيفتد در وحشت وعذاب بودند مونث

در زندانها مختلف استان تهران در  ۱۳۷۰تا  ۱۳۶۰مينا فرضي، هوادار اقليت که به عنوان فرد مشکوک دستگير شده و از سال 

 ٩١."هروقت حرف اعدام پيش مي آمد، نگران تجاوز مي شدم: "حبس بوده مي گويد

ر از مصاحبه شوندگان که پيش از دستگير و در خارج از زندان اخبار مربوط به تجاوز به دختران باکره را شنيده بودند و يا بسيا

درون زندان از اين موضوع مطلع شده بودند، اعتقاد دارند برا اينکه شاهد زنده ا باقي نماند، فقط يا به کساني که اعدامي بودند 

 ٩٢.انند يا کساني که ديوانه شان کرده بودند تجاوز مي شده استو قرار نبوده زنده بم

بسيار از زندانيان نيز در کتابها يا مقاالت متعدد که درباره زندان نوشته شده، از موارد نام مي برند که فردا يا چند روز پس از 

داده و گفته است  خانوادهل، يا شيريني و گل به مراجعه کرده و مبلغي پو واعدام دختر جوان، پاسدار يا پاسداراني به در خانه 

بسيار از زندانياني که ما در اين تحقيق با آنها مصاحبه کرده ايم . که شب قبل از اعدام دختر شما به عقد من در آمده بوده است
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ه چنين تجربه ا داشته اند هرچند تعداد کمي از آنها مشخصات دقيق خانواده هايي را ک. نيز چنين روايتهايي را به ياد مي آورند

برخي از آنها هم يا به دليل مالحظات امنيتي و يا به دليل احتراز از ايجاد درد و رنج برا خانواده ها . مي دانند يا به ياد مي آورند

 . دختران اعدام شده، از دادن اسامي يا اطالعات دقيقي که داشتند خوددار کردند

يز در روند تحقيق به دست آورديم که به تفصيل در انتها اين بخش خواهد آمد؛ ذکر اين نکته با اين همه روايتها مستند ن

، راهي به سو حقيقت  الزم است که تعداد زياد روايتها بي نام يا فاقد مشخصات دقيق، با اين اميدوار که در تحقيقات بعد

 .ده استکامال کنار گذاشته شدر اين گزارش گشوده شود،  آنهادر مورد 

براساس روايتها مستند که در ادامه، جزييات آنها آمده است، خانواده ها به اشکال متفاوتي از آنچه بر دخترانشان در ساعات  

برخي از زندانيان، با استفاده از خودکار که در ساعات قبل از اعدام برا نوشتن وصيتنامه . قبل از اعدام شدن رفته مطلع شده اند

الهه دکنما، زندان عادل آباد شيراز و سيما (که بهشان تجاوز شده است رو لباسها يا بدنشان نوشته اند ده شده بوده،دا به آنها

) مهناز يوسف زاده(دختران اعدام شده خود ديده بودند برخي از خانواده ها آثار تجاوز را بر بدن ). مطلبي، زندان وکيل آباد مشهد

شهين سامي، زندان بندرانزلي، ميترا و ماندانا (خانه شان مراجعه کرده بود و يک جعبه شيريني  و برخي ديگر هم پاسدار به در

، زندان دستگرد اصفهان(، چند سکه امام زمان )مجاوريان، زندان وکيل آباد مشهد به عنوان مهريه به در خانه آورده ) فريبا احمد

دختر اعدامي اشاره شده و گفته شده که مهريه   پول و نقل در ساکاست و در يک مورد هم، در موقع تحويل وسائل، به مقدار

 ).آفاق دکنما(دخترتان است 

، تجاوز و شکنجه جنسي را در صورتي که  يا گسترده باشد،  )سيستماتيک(سازماندهي شده اساسنامه ديوان بين المللي کيفر

در واقع مفهوم . ول جنايت عليه بشريت خارج مي شودبه اين ترتيب خشونتها تصادفي از شم. جنايت عليه بشريت مي داند

  Ngudjoloو   Katangaدر دادگاه مقدماتي مربوط به پرونده . سيستماتيک، بر وجه سازماندهي شده جنايت تاکيد مي کند

Chui دادگاه بر صالحيت خويش به دليل سيستماتيک بودن عمل را داد و سپس مف ، هوم در ديوان بين المللي کيفر

 : يستماتيک را چنين تعريف کردس

) قاعده مند(يا به يک طرح سازماندهي شده در پيشبرد يک سياست عمومي، که از يک الگو مقرر " سيستماتيک"اصطالح 

،  از رفتارها "الگوها جنايات"پيرو مي کند و منتج به مجموعه ا از اعمال متداوم مي شود اطالق مي گردد يا به عنوان 

 .٩٣ابه مکرر و غير تصادفي براساس يک پايه قاعده مند تشکيل مي شودمجرمانه مش

به   ۶۰در مورد تمامي دختراني که در دهه " صيغه کردن اجبار دختران قبل از اعدام"هرچند هنوز مطمئن نيستيم الگو قاعده مند 

گفته مي توان  بين المللي کيفر  و مستندات پيشاما با در نظر گرفتن تعريف ديوان باشد داليل سياسي اعدام شده اند اتفاق افتاده 

به اين نتيجه رسيد که تجاوز به دختران باکره پيش از اعدام، صرفنظر از ميزان گستردگي آن، به اين دليل که رفتارها مجرمانه 

در . بشريت به شمار مي آيدو بنابراين جنايت عليه  )سيستماتيک(سازماندهي شده ي و قاعده مند را در خود داشته، مشابه، غيرتصادف

آيا بازجو هر  ،واقع، با وجود اينکه هنوز نکات مبهم زياد از قبيل اينکه عاملين تجاوزها قبل از اعدام دقيقا چه کساني بوده اند
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ه است، آيا زنداني، عامل تجاوز بوده يا اين امر بين پاسداران زندان و يا حتي افراد نزديک به آنها در خارج از زندان مي چرخيد

باقي مانده است اما با اين همه اکنون به ... پاداش دهي هم در آن بوده است وجنبه ماهيتا تنها جنبه انجام وظيفه داشته يا اين عمل 

 بوده که با توجيهات ايدئولوژيکي چون فتوا" الگو جنايت"ضرص قاطع مي توان گفت تجاوز به دختران پيش از اعدام، يک 

، )کنيز حربي(احکام مربوط به اسير جنگي نيز و " با ذنب قتلت"ت اهللا منتظر به نقل از آيت اهللا خميني، تفسير آيه نقل شده از آي

عقد اجبار دختران اعدامي و تجاوز به آنها، مطلع کردن خانواده ها با بردن (قاعده مند شده بوده و با رفتارها مجرمانه مشابه ا 

 .٩٤در زندانها مختلف اعمال و تکرار مي شده است...) انه ها به عنوان مهريه وگل، شيريني يا پول به در خ

 

 مشهد ۱۳۶۰وم سال وقايع نيمه د

شورا اسالمي به دست نيروها عملياتي سازمان ، حجت االسالم سيد رضا کامياب ، نماينده مشهد در مجلس ۱۳۶۰در مرداد 

کوتاهي دادگستر و دادگاه انقالب را علت اين  و سخنراني، سهل گيريک آيت اهللا هاشمي نژاد، در . مجاهدين ترور مي شود

، در "مجاهدين خطرناک تر از مارکسيست ها هستند و کثيف تر از آنها هم: "خود و که در يک سخنراني گفته بود. ترور مي داند

داللحن هاشمي نژاد، ترکيب دادستاني و در کوتاه زماني پس از سخنراني شدي. مهرماه همين سال از سو مجاهدين ترور مي شود

اعتقاد دارد که تغييرات  شدهبازداشت  از اين واقعه رسول شوکتي، فعال سياسي که خود اندکي بعد. دادگاه انقالب عوض مي شود

ن دادستاني و شدت گرفتن سرکوب مخالفان در خراسان، به خواست آيت اهللا واعظ طبسي، نماينده آيت اهللا خميني در خراسا

، که در اين تغييرات، فرد به نام ميرفندرسکي، دادستان انقالب اسالمي. ٩٥صورت گرفت از  مشهد مي شود، مصطفي پورمحمد

به عنوان حاکم شرع دادگاهها انقالب کار  علي رازينيبندرعباس به مشهد آمده بود، به دادستاني کل استان خراسان مي رسد و 

کار  ۶۰ترکيب تازه دادستاني انقالب که از اواسط شهريور شهادتها خود به ياد مي آورند که  زندانيان در. خود را آغاز مي کند

 . باعث شدخود را شروع کرد، موجي از اعدام زندانيان سياسي را 

موال ، ارگان بنياد مستضعفان که پس از انقالب به دستور آيت اهللا خميني و براساس مصادره ا"خراسان"اخبار مندرج در روزنامه 

آقا دادستان، قاطعيت، "شهريور اين روزنامه با تيتر  ۳در سرمقاله . تاييد مي کند تشکيل شده بود نيز چنين مدعايي را ٩٦"طاغوتيان"

 .٩٧که با مخالفان، با قاطعيت انقالبي برخورد کند خواسته شده، از دادستان جديد مشهد "قاطعيت

با توکل به اهللا و : "در بخشي از اين پاسخ آمده است. له در روزنامه منتشر مي شودشش روز بعد، پاسخ دادستان مشهد به اين سرمقا

حمايت مردم شهيدپرور مشهد و احساس مسئوليت تک تک شهروندان عزيز درصددم که در مرحله اول با تمامي توطئه ها شوم 

 ٩٨."برخورد قاطع داشته باشيم...گروهک ها سياسي منحرف ضد انقالب و ضد اسالم
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 ميرفندرسکي، دادستان انقالب مشهد

 عضو سازمان مجاهدين ۷۰شتر از مشهد اعالم مي کند که در طي ده روز بيانقالب دادستان مهر،  ۱۰در خطبه ها نماز جمعه روز 

در آن زمان يا زندانيان سياسي که . د ماه، هيچ خبر مبني بر اعدام هيچ زني منتشر نمي شود ۱با اين همه، تا روز . اعدام شده اند

در زندان وکيل آباد زنداني بوده اند يا در کوتاه زماني پس از آن به دليل فعاليت سياسي در مشهد بازداشت شده اند نيز تاييد مي 

 . ٩٩، هيچيک از زنان زنداني اعدام نشده بودند و موج اعدامها تنها مردان را دربر گرفته بود۶۰کنند که تا قبل از هفته اول د ماه 

به طبق آمار رسمي د ماه،  ۲و  ۱تنها در روزها . در هفته اول د چندين زن جوان در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شدند

به جوخه اعدام سپرده شدند و بالفاصله پس از اين اعدامها بود که برخي از خانواده ها " منافق"زن جوان به عنوان  ۶و  ۴ترتيب 

ترتيب، خبر تجاوز پيش از به اين . گفتند که پيش از اعدام، به دختران آنها تجاوز شده بوده است دختران اعدامي به نزديکانشان

براساس شهادت دو تن از زندانيان سياسي که . پخش شددر مشهد به طور وسيعي در ميان فعاالن سياسي و خانواده هايشان  اعدام

حاکمه شده اند، در تمام دوران شهريور تا اواخر د ماه، حجت م ۶۰و ديگر در د ماه  ۱۳۶۰يکي از آنها در شهريور سال 

 . ه احکام اعدام زنان جوان به دست او صادر شده استاالسالم علي رازيني حاکم شرع بوده و کلي
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و مصطفي پور محمد ) دادستان کل انقالب اسالمي(، آيت اهللا موسو تبريز )حاکم شرع مشهد(علي رازيني : از راست

 )خراسان انقالب اندادست(

که خود به اتهام پناه دادن به يکي از هواداران سازمان  سپيده فارسياطالع روشني از داليل آغاز اعدام زنان در دست نيست اما 

تا قبل : "مجاهدين، دختر که همکالسي و بوده است، در آذر ماه دستگير و در د ماه به وسيله رازيني محاکمه شده مي گويد

رازيني که آمد، شروع کرد حکم اعدام دادن به دخترهايي که واقعا هيچ . ي تقريبا به هيچ زني حکم اعدام نداده بودنداز رازين

رازيني اصال معروف بود که با زنها بد است و حکم . کار نکرده بودند؛ بچه هايي که در حد پخش اعالميه تو مدرسه بودند

اينقدر احکامش سنگين و بي . يلي ها حبس ابد داد که اصال به اون شکل سياسي نبودندفقط اعدام نبود، به خ. ها سنگين مي دهد

   ١٠٠."به اون آدمها عفو دادندحتي سر از اون احکام رو کم کردند يا  اومدند يک ۶۱معني بود که بعدا در سال 

. کساني بودند که در فهرست اعدام قرار گرفتند، به همراه تعداد قابل توجهي از دختران جوان، از نخستين ماندانا و ميترا مجاوريان

و دو هفته اول د ماه، هر روز تعداد از زنان زنداني را از زندان وکيل آباد مشهد به ساختمان  ۶۰در آخرين روزها آذرماه 

سپيده . محاکمه کند، حاکم شرع، آنها را ١٠١دادستاني انقالب که در کنار مقر سپاه پاسداران قرار داشت مي بردند تا علي رازيني

او ." زندان وکيل آباد برنمي گشتند و همانجا مي ماندند ]بند زنان[آنهايي که حکم اعدام مي گرفتند ديگر به : "فارسي مي گويد

مصاحبه مي کني يا نه؟ و من : يادم مي آيد ازم پرسيد. دادگاهم خيلي کوتاه بود: "که خود به وسيله رازيني محاکمه شده مي گويد

نه، حکم سنگين مي گيرم سعي کردم با جمالتي مثل اينکه من يک دختر دبيرستاني ام و : ي دانستم اگر مستقيم بگويمکه م

در نهايت به او حکم دو سال حبس مي دهند اما چند نفر از  ١٠٢."خجالت مي کشم جلو دوربين حرف بزنم، موضوع را منتفي کنم

برنمي  بند زنانل آباد منتقل شده بودند، با حکم اعدام رازيني ديگر هيچگاه به زنان جواني که  صبح به همراه او از زندان وکي

 .روز پس از آن اجرا مي شده است چنداحکام اعدام غالبا همان روز يا . گردند
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 ميترا مجاوريان

و خبر اعدام ماندانا  ۱۳۶۰ د ۱نفر آنها زن بوده اند، در روزنامه خراسان  ۴نفر ديگر که  ۶خبر اعدام ميترا مجاوريان به همراه 

براساس اين خبر، سيما مطلبي . د منتشر شده است ۲نفر آنها زن بوده اند در روزنامه خراسان  ۶نفر ديگر که  ۸مجاوريان به همراه 

 . نيز يکي ديگر از اعدام شدگان بوده است

خانه پيش از آن لو رفته و توسط . ن مراجعه مي کندبه يکي از خانه ها تيمي مجاهدي ۶۰، در يکي از روزها آبان مجاوريان ميترا

همه کساني که در آن روز به آن خانه مراجعه کردند . نيروها سپاه پاسداران اشغال شده بود و آنها در آن خانه کمين کرده بودند

 .ندشداز جمله ميترا مجاوريان دستگير 

. به جرم اينکه پدر ميتراستفقط . تند، روز بعد هم پدرم را گرفتندروز که ميترا را گرف: "مي گويد ، خواهر ومجاوريان مهشيد

ميترا را که اعدام کردند تا يک سال ديگر هم پدرم را نگه داشتند برا اينکه در زندان نماز نمي . هيچ چيز عليه پدرم نداشتند

 ١٠٣."که نماز بخواند، قبول نکردهرکار کردند، در سلول انفراد انداختنش . خواند و همين شد يک مدرک جرم عليه اش

: مجاوريان مي گويد شيدمه. ميترا مجاوريان را به بازداشتگاه سپاه در بلوار ملک آباد منتقل مي کنند ،بالفاصله پس از دستگير

. مالقات دادند احتماال دو هفته ا در زندان سپاه بود و بعد به زندان وکيل آباد منتقل شد چون از وقتي منتقل شد به خانواده اجازه"

خودش نمي توانست راه برود و زير بغل هايش را مي گرفتند و مي آمد برا  ]کابل خورده بود[منتهي از بس شکنجه شده بود 

 ١٠٤."مالقات

در همان زمان بازداشت ميترا مجاوريان در بازداشتگاه سپاه، يک روز او را از بازداشتگاه به دفترحاکم شرع که در همسايگي سپاه 

مادر ميترا که به طور اتفاقي و برا پيگير وضعيت دختر خود در مقابل سپاه بوده مي بيند که به فاصله . ر داشته مي برندقرا

چند دقيقه انجام  بعدها در مالقات متوجه مي شود که محاکمه او در همان مدت. کوتاهي ميترا به بازداشتگاه بازگردانده مي شود

؟ ميترا مي خندد و مي گويد ۵چطور : مامان ازش مي پرسه: "گويدمجاوريان مي  شيدمه. شده است : دقيقه ا محاکمه شد

اينجا : نگاهي بهش کردم و گفتم. وارد اتاق حاکم شرع شدم و ديدم نعلين هايش را درآورده و پاهايش را رو ميز انداخته است

 ١٠٥!"ش، اعدامدببري: حاکم شرع گفت! دادگاهه و شما قاضي؟
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شهادت دو زنداني سياسي سابق، مي توان نتيجه گرفت که علي رازيني همان قاضي است که ميترا با مادرش درباره او  با توجه به

دو زنداني که در مورد رازيني شهادت داده اند، هيچيک از موازين دادرسي منصفانه از جمله  هردر دادگاه . صحبت کرده است

دادگاهها، چند دقيقه ا و فور بوده و احکام، . رعايت نشده است... مجازاتها وحضور وکيل، رعايت اصل قانوني بودن جرائم و 

 . بالفاصله ابالغ و اجرا مي شده اند بدون اينکه متهم حق تجديدنظر خواهي داشته باشد

 

 ماندانا مجاوريان

و به اتهام هوادار از مجاهدين دستگير ، در خيابان ۱۳۶۰ماندانا مجاوريان، دخترخاله و دخترعمو ميترا مجاوريان نيز در آذرماه 

 شيدمه. ن وکيل آباد منتقل مي شوداو نيز مانند ميترا پس از طي مراحل بازجويي در بازداشتگاه سپاه در ملک آباد، به زندا. مي شود

 ١٠٦."ماندانا به اندازه ميترا شکنجه نشده بود چون وضع فيزيکي اش زمان مالقات خوب بود: "مجاوريان مي گويد

سر کوچه ا که خانه آنها . هم مدرسه ا بوده اند که ميترا و ماندانا مي گويدبوده،  اقليتخود از هواداران مجاوريان که  شيدمه

در  .هر روز از جلو آن دفتر عبور مي کرده اند اداشته است و ميترا و ماندان در آن قرار داشته، سازمان مجاهدين خلق دفتر

ا سر پرشور و سرشار از هيجانات جواني به اين دفتر مراجعه مي کنند و شروع به همکار با اين سازمان روزها پس از انقالب، ب

هيچيک از آنها در آن زمان تصور نمي کردند فعاليتها سازمان مجاهدين و سازمان . در قالب پخش نشريه ها آن مي کنند

مجبور به جدا شدن از خانواده و زندگي مخفي شوند و زندان و  در اندک زماني غيرقانوني شود و آنها، چريکها فدايي خلق

 ١٠٧.اعدام در انتظارشان باشد

روز که گل و شيريني آوردند دم در : "مجاوريان، وقايع پس از اعدام ميترا و ماندانا مجاوريان را چنين روايت مي کند مهشيد

در واقع چون خيلي ها . زادار بود، رفت و آمد بود و خيلي شلوغ بوددر خانه ع. خانه، بين روزها اول و هفتم ميترا و ماندانا بود

خالصه يک ماشين از سپاه آمده، در باز . در خانه ما با هم مراسم مشترک داشتند را اعدام کرده بودند، خانواده ها اين زندانيان

چون بچه ها شما قبل از اعدام با برادرها بهش گفته اند اين گل و شيريني است، . بوده، يکي از اقوام نزديک ما دم در بوده

اين خانوم فاميل ما گل و شيريني را مي گيرد و همانجا مي اندازد تو سطل آشغال و با کسي هم . پاسدار ازدواج کرده اند
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ن امروز هم تا همي. پدرم که در آن زمان زندان بود و خبردار نشد. تا اينکه چند سال بعد خودش به من گفت. صحبتش را نمي کند

البته . دارندمن خودم هيچوقت با خانواده ام صحبتش را نکرده ام چون فکر مي کنم طاقتش را ن. پدر و مادرم خبردار نشده اند

نمي دانم، شما چه فکر مي : فکر مي کني با بچه ها ما هم اين کارها را کردند؟ من گفتم: از من سئوال کرد مادرم يک بار بعدها

احتماال از خانواده ها ديگر . يعني هنوز اميد و آرزو قلبي اش اين بود که اين کار را نکرده باشند. فکر نکنم نه،: کنيد؟ گفت

 ١٠٨."چون هر جمعه با هم سر خاک اين بچه ها مي رفتند. شنيده بود که به بچه هايشان تجاوز شده است

در همان : "دستگير شده نيز مي گويددر مشهد با همسرش که شش ماه بعد  سابق سازمان مجاهدين خلقيکي از هواداران  ترانه،

زمان از طريق همسرم شنيدم که در خانه مجاوريان ها شيريني و پول به عنوان مهريه برده بودند و گفته بودند دختر شما ديشب به 

 ١٠٩."عقد يکي از برادرها در آمده است

در مشهد، به طرز وسيعي در شهر مشهد  ۶۰م شده در زمستان سال همانطور که گفته شد، اخبار مربوط به تجاوز به دختران اعدا

در مورد چندين خانواده . خانواده مجاوريان تنها خانواده ا نبودند که پاسدار به در خانه شان مراجعه کرده بود. پخش شده بود

 .ديگر هم گفته مي شد که وقايعي مشابه رخ داده است

 

 سيما مطلبي

در آن  ۱۳۶۰ديگر اعدام شده د ماه  ن فارغ التحصيالن مشهد، تشکلي که به همراه مادر سيما مطلبي،ليلي شوکتي، عضو کانو

 : عضو بوده، در مورد آنچه خود از پدر و مادر سيما مطلبي شنيده است چنين شهادت مي دهد

آقا مطلبي تعريف . ولي ما مي رفتيم ديگه دداشته باشن دما رفتيم خانه خانم مطلبي اينها، بهشان سر بزنيم؛ مراسم که نمي تونستن"

 :بعد آقا مطلبي برگشته به دخترش گفته. که با دخترت صحبت کن که توبه بکنه دبعد گفتن. مي کرد که به من گفتن که بيا؛ رفتم

آقا . شي اينها مي گويند با يکي از اين پاسدارها ازدواج کن، اعدام نمي: بعد دخترش گفته بود. گوش کن دهر چي گفتنخب 

تو صورت آقا مطلبي، خيلي هم  دزده بودن.  پس خودت هر چي مي خوا اونو انجام بده :مطلبي گفت که من برگشتم گفتم

ک پا انداخته بودنش بيرون که ما گفتيم تو بيا اين جا نصيحت کن نه اين که بيا بگي هر ضعيف بود مرد بيچاره، افتاده بود، با تُ

، تا برسم دم در، صدا ت آنجا خيلي فاصله داشت تا دم درمي گف! دش که مي دونيم چي مي خوادچي خودت مي خواهي، خو

جنازه را که گرفته، تو مرده شور خونه، مي . بعد خانم مطلبي مي گفت که بعدا زنگ زده بودند که بياييد جنازه را ببريد. تير آمد
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يعني شب قبلش، قبل از اينکه . ير پايش نوشته به من تجاوز شدهدست به دستش کشيدم، دست به پاش کشيدم، ديدم که ز: گفت

اصال به باباش بگويند، برنامه ترتيب داده شده، حاال بعدش مي خواسته اند ازدواج فرماليته ا هم انجام بدهند و داستانشون رو 

 ١١٠."اسالمي بکنند

سال ذکر کرده اما  ۲۰دين سن او را در زمان اعدام سايت سازمان مجاه. اطالعات دقيقي درباره سن سيما مطلبي در دست نيست

 . ساله بوده است ۱۷‐-۱۶ليلي شوکتي معتقد است سيما مطلبي در زمان اعدام دانش آموز و 

دوستان اين بچه ها از نظر روحي به . جو خيلي بد بود: "که شش ماه پس از اعدامها به زندان وکيل آباد منتقل شده مي گويد ترانه

در آن زمان در زندان وکيل آباد . خيلي ها را اعدام کرده بودند و همه اسامي در روزنامه چاپ نشده بود گفتندمي . ودندهم ريخته ب

برا همه هم مسجل شده بود که هر . يعني مي گفتند يا مصاحبه مي کني يا برا اعدام مي بريمت. بود" يا مصاحبه يا اعدام"جو 

 ١١١."برند قبلش بهش تجاوز مي کننددختر باکره ا را برا اعدام مي 

مي " لعنت آباد"جسد ماندانا و ميترا مجاوريان به خانواده هايشان تحويل داده شد تا در بخشي از بهشت رضا مشهد که به آن 

 . گفتند دفن شوند

 

 ۱۳۶۷‐-۱۳۶۱وقايع زندانها بندرانزلي و رشت، 

اد زياد زندان سياسي در بندرانزلي ساخته شود، ساختمان سابق ، زماني که الزم بود زندان جديد برا تعد۱۳۶۰در سال 

پيشاهنگي که قبل از انقالب، محلي برا گذران اوقات فراغت بود، با تغييراتي در ساختمان و بلند کردن ديوارها، تبديل به زندان 

در بند عمومي، زنان در سلولها با وجود حضور نگهبانان زن . سياسي شد و زندانيان سياسي زن و مرد را در آن جا دادند

 . ه استودب مان فرد به نام حسين مويد عابدرييس زندان در آن ز. انفراد تنها با نگهبانان مرد تماس داشتند

 ويدبه اتهام هوادار از مجاهدين در اين زندان بوده است، حسين م ۱۳۶۴تا  ۱۳۶۰به شهادت شايسته وطن دوست که خود از سال 

، در پاسخ به سئوالي که از سو زندانيان و به طور کتبي مطرح شده ۱۳۶۱کي از بازديدها خود از بند زنان در سال عابد در ي

اين سخن به معنا آن بوده که . ١١٣در مي آيند ١١٢"برادران"تاييد کرده است که دختران باکره زنداني قبل از اعدام به عقد يکي از 

 .سيستماتيک و تحت اطالع و نظارت مسئوالن زندان اعمال مي شده است چنين رويه ا در زندان انزلي به طور

در زندان بندرانزلي اعدام  ۱۳۶۱آذر  ۸سالگي و در  ۲۰که در سن  مهناز يوسف زادهشايسته وطن دوست، به طور خاص در مورد 

 : شد چنين شهادت مي دهد

، فرصتي شد که بتوانم با او حرف بزنم و مهناز خودش مو. ما در بند بوديم و مهناز در انفراد بود. مهناز زيبا بود" قع هواخور

گفته بود که فقط توبه الکي بکن، من بهت عالقه مند شده ام مي خواهم . دادستان بهش پيشنهاد ازدواج داده بود. برايم تعريف کرد
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ازدواج کند، زودتر از او در ارديبهشت ماه  کسي که مهناز دوستش داشت و قرار بود با او. باهات ازدواج بکنم ولي او نپذيرفته بود

 ١١٤."اعدام شده بود

 . ١١٥دادستان بندرانزلي در آن زمان شخصي به نام ابوطالب کوشا بوده است

 

 ابوطالب کوشا

 آثار جسد تصوير ازدرست اينجايي که پاهايش بسته مي شد، کامال کبود بود؛ . بعدها که آزاد شدم، عکس جنازه مهناز را ديدم

 به که گفت مي بود ديده را جسد خودش که دوستي و بود معلوم کرده بود، مقاومت اينکه و طناب با شدن بسته و جرح و ضرب

دليل به خانواده داده بودند که وقتي مادرش برا مالقات مي رود، هنوز  جسدش را هم به اين. بود شده تير انداز جنسي اش آلت

: گفته بود. يکي در همان زندان صدايشان مي زند و يک جعبه شيريني بهشان مي دهد خبر نداشته دخترش را اعدام کرده اند،

که بعد از . وقتي حاللت مي کنم که جسدش را به من بدهي: بعد مادرش مي گويد. من با دخترتان ازدواج کرده ام. حاللم کنيد

 ١١٦."چند روز جسد را بهشان نشان مي دهند

يک بار به طور اتفاقي در دستشويي با هم رو به رو : "نويسد مي ١١٧هباره مهناز يوسف زاداحمد موسو در کتاب خاطرات خود در

تمام دوران زندان را تا قبل از اعدام در . دختر فوق العاده ريز نقش، مقاوم و استوار بود. چند جمله ا صحبت کرديم. شديم

بعدها . را وادار به توبه کنند، نيرو زياد گذاشتند اما موفق نشدند برا اينکه او. سلولها انفراد به تنهايي يا دو نفره به سر برد

بعد از اعدام اجازه ندادند جنازه مهناز تو گورستان شهر دفن : او مي گفت. من در زندان رشت مدتي با پدر او هم بند و آشنا شدم

 ١١٨."بشه و به ناچار اونو تو حياط خانه دفن کرديم

مستعار موسو مي دهد که از  ديگر به نام سيد رضا روزان، با نامجا خود را به فرد  ١١٩ز چند سالسيد حسين مويد عابد پس ا

، ۱۳۶۷مويد عابد رييس سازمان زندانها استان گيالن مي شود و در سال . ١٢٠زندان فومن به زندان بندرانزلي منتقل شده بود

 . سمت و رييس اداره اطالعات گيالن بوده است

، برپايه فتوايي از آيت اهللا خميني، رهبر جمهور اسالمي ايران، هزاران نفر از زندانيان سياسي در زندانها ۱۳۶۷سال در تابستان 

بودند و يا حتي مدت محکوميت خود را همگي آنها يا در حال گذراندن دوران محکوميت حبس خود . مختلف ايران اعدام شدند

در هرحال . ١٢١سياسي خود در زندان مانده بودند مواضع نجام مصاحبه و اعالم انزجار ازبه اتمام رسانده و به دليل خوددار از ا
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، که خود در آن زمان در زندان رشت حبس بوده، . هيچيک از آنها در دادگاه به اعدام محکوم نشده بود به شهادت احمد موسو

فراخوانده شدند که  ۱۳۶۷زها مختلف در مرداد سال نفر در رو ۹۵زندان رشت، بيش از  ۱نفر زنداني سياسي مرد در بند  ۱۲۰از 

تعداد نيز بودند که دو هفته قبل از شروع کشتار، . ١٢٢غير از دو نفر، هيچيک از آنها بازنگشتند؛ همه آنها محکوميت حبس داشتند

 ١٢٣.ها در شرف آزاد بودندآن. ها ابالغ گشته بودتقليلِ حکم يافته و حتا رسماً هم به آن

نفر زنده ماندند و بقيه در دو نوبت برا اعدام  ۴نفره زندانيان سياسي زن در رشت تنها  ۳۰شايسته وطن دوست، از بند  به شهادت

. يکي از آنها بود شهين سامي. فراخوانده شدند در حالي که نه خود آنها و نه زندانيان ديگر نمي دانستند که قرار است اعدام شوند

او . مرداد از بند فراخوانده مي شود ۹سالگي و در روز  ۱۹ساله بوده در سن  ۱۷، ۱۳۶۵ر در سال شهين سامي که در زمان دستگي

 .در دادگاه به بيست سال حبس محکوم شده بود

فقط دو نفر را برا سوال يا " :را در بند زنان زندان نيرو دريايي رشت چنين روايت مي کند ۶۷شايسته وطن دوست کشتار مرداد  

مرداد اينها را بردند و بعد که  ٨صبح روز  ١٠و  ٩ساعت . ١٢٥و مريم واحد ١٢٤؛ فرانک طاووسيخواستند" دادگاه" به اصطالح

اينها بدون چشم بند سه سوال کرده بودند که اينها فکر مي کردند و دو نفر که برا اينها ناشناس بودند از  ١٢٦برگشتند گفتند عابد

 :سوال ها اينها بود. برا آزاد است

ظرت در رابطه با سازمان منافقين چيست، نظرت در مورد جمهور اسالمي چيست و حاضر به مصاحبه هستيد يا نه؟ فرانک يک ن

اين دو نفر  ١٢٧"  .سال حکم داشت ١٠مهناز تازه دستگير شده بود و . شهريور آزاد شود ١٦ماه به آزاد اش مانده بود و قرار بود 

 .که در مقابل اين دادگاه يا هيات مرگ قرار نگرفته بودند،  اعدام شدند له شهين سامي، از جمنفر ديگر ٢٤نيز به همراه 

مرگ در رشت از مقامات محلي تشکيل شده و  شامل چهار نفر، نماينده دادستاني، نماينده  اتبراساس گفته ها احمد موسو هي

   ..ترييس زندان مي شده اس ١٢٨اطالعات، بازجو پرونده و عبدالهي
بقيه را از اون بند بردند؛  ،مرداد ٩بعد از نيمه شب  ٢نفر و حوالي ساعت  ٢٠ ،مرداد ٨بعد از ظهر : " ته وطن دوست مي گويدشايس

اتفاقا آخرين لحظه من با شهين حرف زدم؛ از کنار پنجره و در حالي که اونها هنوز چادر سرشان مي  .شهين جزو اين گروه دوم بود

من در دلهره بودم ولي اصال فکر نمي کردم برا اعدام باشد من بيشتر به اينکه اينها . رو کجا مي برند ازش پرسيدم که شما. کردند

 ١٢٩."رو مي برند و من تنها مي مانم فکر مي کردم

مرداد اعدام کردند اما مطمئن نيست که شهين و ساير زنان اهل بندرانزلي  ۹شايسته وطن دوست اعتقاد دارد که شهين را همان شب 

به خانواده شهين و ساير خانواده ها بچه ها بندرانزلي سنگ قبر  که مي گويدمي . اعدام کرده اند يا در بندرانزلي را در رشت

گورستان بندرانزلي به عنوان مکان دفن فرزندانشان نشان داده شده است؛ برخي از خانواده ها هيچگاه آن سنگ قبرها را به در 

 .يرفته اندنپذ فرزندانشان گورعنوان 

برا مادر شهين يک کسي يک جعبه شيريني برده بود و گفته بود قبل "نقل قول مي کند که  ١٣٠شايسته وطن دوست از منابع موثق

  ١٣١."از اعدام با دخترت ازدواج کردم
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 الهه دکنما: يک مطالعه مورد

 

دختر ديگر  ۴۰اداران سازمان مجاهدين خلق، به همراه به اتهام شرکت در يک جلسه هو ۱۳۶۰خرداد  ۳۰ساله، در روز  ۱۹، الهه دکنما

الهه يک سال از ما باالتر بود؛ هر دو در مدرسه نشاط : "ر دبيرستان مي گويديکي از همکالسي ها الهه د زابلي مرضيه. دستگير شد

ر دستگير شدم منو به زندان سپاه وقتي برا دومين با ۶۰خرداد سال . درس مي خوانديم و او يکي از مسئولين مجاهدين در مدرسه بود

، ۳بعد از  من. ر خيابان ارتش سوم بودزندان سپاه د. تا دختر ديگه دستگير شده بود ۴۰بردند که اونجا الهه را ديدم که قبل از من همراه 

 ١٣٢."ولي تا اون موقعي که من بودم آنها هنوز تو زندان سپاه بودندروز آزاد شدم   ۴

بار اول که دستگير شدم در رابطه با : "در جهرم بازداشت شده بوده درباره الهه دکنما مي گويددر همان زمان که  الگر نيز حقيقت ميترا

الهه . تظاهرات سي خرداد سال شصت بود که از جهرم ما را بردند شيراز به زنداني که آن موقع بهش مي گفتند فلکه ستاد يا ارتش سوم

تو زندان زياد با هم شخصي صحبت نمي کردند، ولي چيز که هست دختر فوق العاده ... خيل دستگير ها سال شصت بود  تو

 الههتمام زندان روز چندبار ورزش مي کرديم،  .شاد و پرروحيه ا بود و به اضافه  چندتا از دخترها ديگر ورزش گروهي داشتيم

 ١٣٣."فوق العاده شاد و قو بود ،از مربي ها ورزشمان بود

که در دستگير دوم خود به مدت دو ماه به شيراز برده مي شود، الهه دکنما را در زندان عادل آباد مي بيند اما در آن  ۶۱مستان او در ز

 .زمان، به دليل جو بي اعتماد حاکم بر زندان و شرايط خاص پرونده اش، با هيچکس از جمله الهه وارد گفت و گو نمي شود

براساس قوانين حاکم در آن . هي که الهه دکنما را محاکمه و به اعدام محکوم کرد در دست نمي باشدهيچ اطالع روشني درباره دادگا

، قطعي و بدون تجديد نظر بوده است  ها و دادسراها انقالب مصوب  نامه دادگاه آيين (زمان، احکام دادگاهها انقالب، يک مرحله ا

 ) شورا انقالب ۱۳۵۸,۰۳,۲۷

قا در چه زماني الهه دکنما از بازداشتگاه سپاه به زندان عادل آباد شيراز منتقل شده است ولي براساس همچنين مشخص نيست دقي

 ازدر زندان عادل آباد بوده و  ۶۲تا تيرماه  ۶۱، مطمئن هستيم که الهه دکنما از زمستان  سيمين بهروزالگر و نيز حقيقت شهادت ميترا 

اين زندان در آن زمان عمدتا محلي بود که بازداشت شدگان را پس از اتمام مراحل بازجويي . همين زندان برا اعدام برده شده است

هر در  و ه، دو رديف سلول در دو طرف بودبند زنان زندان عادل آباد، ساختمان سه طبقه ا بود که در هر طبق. به آن منتقل مي کردند

جدا مي شد  و بخش وسط را راهرويي بزرگ تشکيل مي داد که در امتداد هر  سلولها با ميله از راهرو .سلول سه نفر را نگه مي داشتند
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در واقع زندانيان هر سه طبقه مي توانستند از سلولهايي که با ميله ها آهني بسته شده بود، ساکنان طبقات ديگر را . سه طبقه ادامه داشت

 . ببينند

 

 ١٣٤زنمايي از يکي از طبقات بند زنان زندان عادل آباد شيرا

از  يکي.  الهه دکنما تا زمان اعدام در طبقه سوم اين زندان، جايي که زندانيان سياسي سرموضعي نگه دار مي شدند بوده است

دراز کرده راهرو به پايين بچه ها دستهايشان را از ال ميله ها . او با روحيه خيلي خوبي برا اعدام رفت: "همبندان الهه مي گويد

 ١٣٥."مي زدهدست ين برا خداحافظي به دستها دوستانش بودند و او از پاي

، حکم اعدام الهه دکنما در زندان عادل آباد شيراز اجرا شد۱۳۶۲تير  ۱۰ زن جوان ديگر  ۱۰حداقل . ، حدود دو سال بعد از دستگير

ساله بوده  ۱۶نفر  ۸اند و يکي از اين سال داشته  ۲۵نفر آنها زير  ۸که  ١٣٦در زندان عادل آباد شيراز اعدام شده اند ۱۳۶۲هم در تيرماه 

 .است

 ۱۳۶۷تا  ۱۳۶۰عالوه بر الهه، خواهرش آفاق دکنما و دو نفر از برادرانش نيز به اتهام هوادار از سازمان محاهدين در فاصله سالها 

 . اعدام شده اند

، پدر الهه و "سيد محمد دکنما شيرخوار"دوست امنيتي قادر به انتشار نام کامل و نيستيم، صميمي ترين  که به داليل ١٣٧مهد نويد

در آخرين روزها زندگي اش روايت مي کند که الهه رو لباسهايش که به همراه  سيدمحمد دکنما از قول او. بوده است آفاق دکنما

نيز طبق رويه جار در به نظر مي رسد در زندان عادل آباد . جنازه تحويل خانواده داده شده، نوشته بوده که به او تجاوز شده است

 . زندانها ديگر، قبل از اعدام به زندانيان خودکار و کاغذ برا نوشتن وصيت نامه مي داده اند

 : به شرح زير است مهد نويدمتن شهادت 

بود،  ۷۰اين اواخر، قبل اينکه فوت کنه، يک شبي سال . من و سيد محمد که من بهش مي گفتم سيد آقو، دوست بوديم، مثل برادر"

شب بود که خونه ما مي خوابيد، با خانومش حرفش شده بود، يک شبي ديدم خيلي ناراحته، گريه مي کنه، از صدا گريه ش  ۵۰‐-۴۰

خانه ما لب خيابون . بعد نيمه شب بود دوحاال . نه: برا سيگار گريه مي کني؟ گفت: گفتم. سيگار ندارم :چته؟ گفت :گفتم. بلند شدم
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 .سيگار بديد به منومدم پايين، تو خيابون، گاهي وقتي يه ماشين رد مي شد جلوش رو مي گرفتم مي گفتم دو تا نخ از پله ها ا. بود

. چته؟ تو را به جدت برا من بگو: گفتم. خالصه براش سيگار گرفتم و اومدم باال و آتيش زدم دادم دستش، ديدم هي اشک مي ريزه

سر جدت راست : گفتم. کردند هيچ ناراحت نيستم، برا تجاوز که به دخترام کردند ناراحتمواهللا من از اينکه دخترامو اعدام : گفت

گفت . حاال قلم از کجا به دست آورده بود نمي دونم. ها، دخترم لباسهاش رو که گرفتيم رو لباسهاش نوشته بود: مي گي؟ گفت

حتما دست و پاش رو بسته اند و باهاش اين : ريخت و مي گفت اشک مي .به من تجاوز شده، به من تجاوز شده: رو لباسش نوشته بود

نمي ! ؟کي بوده اين کار رو کرده. ه اندبهش تجاوز کرد ،نداهمه ش اين مي آد تو نظرم که دست و پاش رو بسته . کار را کرده اند

ه يک کلمه ش کم است، نه يک اين که مي گويم خدا شاهد است، از زبون خودش شنيدم، ن... دونم کي بوده که برم فالنش کنم

 ١٣٨."چند وقت بعدش هم فوت کرد. کلمه اش زياد

معلوم نيست در فاصله بين اعدام و انتقال از زندان در . الهه دکنما، مانند ساير اعدامي ها زندان، از عادل آباد شيراز، منتقل شده است

. در زندان اعدام انجام نمي شد: "عادل آباد مي گويد محبوس در سابق از زندانيان جهانگير اسماعيل پور،. کجا نگه دار مي شده است

 ١٣٩."اعدامي ها را مي بردند به ميدان چوگان که در پادگان بزرگي به نام مرکز زرهي قرار داشت

 

 )ميرعماد(حجت االسالم سيد ضياء ميرعماد 

،دند، ، زماني که الهه و ده زن جوان ديگر به جوخه اعدام سپرده ش۱۳۶۲در تيرماه  دادستان عمومي  حجت االسالم سيد ضياء ميرعماد

و انقالب شيراز، نه تنها به عنوان تهيه کننده کيفرخواست زندانيان سياسي بلکه به عنوان مسئول ناظر بر امور اداره زندانها و اجرا 

تجاوز به دختران باکره پيش از اعدام که  ظاهرا خبر مربوط به. احکام، نقش اساسي در اجرا احکام اعدام زندانيان سياسي داشته است

از جمله الهه دکنما را نيز شامل مي شده به طور وسيعي در شيراز پخش شده بوده زيرا و حدود يک ماه پس از اعدام زنان جوان در 

ختران را قبل از اعدام شايعه مي کنند د: " و مي گويد را شايعه مي داند موضوعا با روزنامه خبرجنوب وقوع اين شيراز، در مصاحبه 

 ١٤٠."اين شايعات هيچگونه واقعيتي ندارد... به تزويج پسران در مي آورند و سپس اعدام مي کنند

،  دادستان کل انقالب اسالمي هرمزگان، در آبان ماه  با حفظ سمت به دادستاني کل انقالب  ۱۳۶۱حجت االسالم سيد ضيا ميرعماد

اقداماتش در سرکوب مجاهدين و اعضا گروه اشرف دهقاني در بندرعباس و شهرها  اينکهخود و پس از . منصوب شد شيراز نيز

ما پس از اينکه ديديم ديگر در آنجا کار : "،  درباره علت انتصابش به دادستاني انقالب شيراز مي گويدرا شرح مي دهداطراف آن 
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بعد ...اگر در جا ديگر به وجود ما نياز است ادامه وظيفه دهيمزياد به نظر نمي رسد، به تهران مراجعه کرده و تقاضا نموديم که 

   ١٤١."پيشنهاد اين شد که با حفظ سمت، دادستاني انقالب شيراز را هم عهده دار شويم

در شيراز برا همه آنها درخواست اعدام کرد و يکي از مسئوالن اعدام بهاييان در  ۱۳۶۱بهايي در سال  ۲۲و در جريان محاکمه 

 .١٤٢ستهدر شيراز نيز  ۱۳۶۲د خردا

شورا انقالب، اجرا احکام اعدام با اجازه دادستان  ۱۳۵۸,۰۳,۲۷ها و دادسراها انقالب مصوب  نامه دادگاه آيين ۳۲ماده  براساس 

 بنابراين، حجت. و تحت نظارت دادستان انقالب شهرستان انجام مي شده است )، محمد مهد رباني املشيدر آن زمان(کل کشور 

، مسئوليت مستقيم در نحوه اجر حکم اعدام الهه دکنما و نيز وقايع رخ داده پيش از اعدام و دارد  . االسالم سيدضيا ميرعماد

و چند ماه پس از اعدام سلسله اعدامها زنان، از جمله زنان بهايي و همچنين الهه دکنما و چندين زنداني زن ديگر، در نيمه دوم سال 

 .در اين سمت باقي بوده است ۱۳۶۷حداقل تا آذرماه و  ١٤٣ستان عمومي تهران منصوب شدبه سمت داد ۱۳۶۲

 

 فضيلت دارايي: دو مطالعه مورد

با وجود اينکه به شهادت تمامي زندانيان زن کرد که با آنها در اين تحقيق مصاحبه شده است، اين باور عمومي ميان زندانيان زن و 

آنها  ، امار شهرها مختلف کردستان وجود داشته که به دختران زنداني پيش از اعدام تجاوز مي شودد ۶۰خانواده ها آنها در دهه 

 کرده اندبرخي از مصاحبه شوندگان نيز اسامي را ذکر . کمتر اطالعات دقيقي را پيرامون نام اين زندانيان و مشخصات آنها به ياد دارند

اعدام، پاسدار دم خانه آنها رفته و برايشان شيريني به عنوان مهريه دخترانشان برده است  که بعد از هکه در بيرون از زندان گفته مي شد

اما از ذکر مشخصات اين زندانيان اعدام شده، به دليل اينکه امکان ارتباط با خانواده ها و يا شاهدان دست اول برا حصول اطمينان از 

 . صحت موضوع ميسر نشد خوددار مي شود

رد عقيده دارند به دليل اينکه تابوها فرهنگي در کردستان پيرامون مساله تجاوز جنسي بسيار سنگين بوده است، گان کُمصاحبه شوند

 . ١٤٤خانواده ها تمام کوشش خود را مي کرده اند تا موضوع، پنهان بماند و نام دختر اعدام شده شان بر سر زبانها نيفتد

، از سو کومه له مسئول رسيدگي به وضعيت خانواده ها زندانيان بوده، ۱۳۶۱دان در سال که پس از آزاد شدن از زن توبا کمانگراما 

آن موقع که در سنندج به خانه ها سر مي زدم درباره اينکه : "او مي گويد. سکوت پيرامون اين موضوع را با مسائل امنيتي مرتبط مي داند

اينها دختراني بودند که با تشکيالت مخفي . خود خانواده هايشان شنيدماز . به دختراني که اعدام شدند تجاوز شده حرف مي زدند

 ]جنازه[يادم مي آيد که مادرها به من مي گفتند وقتي رفتيم . له کار مي کردند که در سنندج و سقز خيلي هايشان را اعدام کردنده کوم

ولي هيچکدام اينها االن حاضر ...ت را حالل کرديمدخترمان را بياوريم يک کاغذ هم بهمان دادند که تويش نوشته شده بود دختر

  ١٤٥."نيستند حرف بزنند چون هنوز دارند در سنندج زندگي مي کنند

با وجود همه اين موانع، دو تن از مصاحبه شوندگان به طور مشخص درباره يکي از موارد تجاوز پيش از اعدام در کردستان شهادت 
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 .داده اند

او از اولين گروهها زناني است که . به اتهام همکار با کومه له اعدام شده است ۱۳۶۰آذر  ۳سقز، در  ساله، اهل ۱۷ ي،يفضيلت دارا

براساس آنچه . داردنوجود  دقيقيدر مورد محل اعدام و اطالعات . در کردستان به اتهام همکار با گروهها سياسي اعدام شده اند

نيز اين موضوع را تاييد مي  کبر بانه ا. ئد آمده، و در سنندج تيرباران شده استسو‐-در فهرست کميته دفاع از حقوق بشر در ايران

  .کند

شنيدم که در خانه فضيلت يک پاکت شيريني برده اند و گفته اند که شيريني عقد دخترتان  ۶۱من ابتدا سال : "کبر بانه ا مي گويد

 ١٤٦."است

تاييد موضوع تجاوز به فضيلت پيش از اعدام، روايت ديگر از نحوه اطالع ، ضمن ١٤٧که از نزديکان خانواده دارابي است مهران

 ١٤٨."به خانواده گفته بودند شما بايد به عنوان شيربها يا شيريني، يک چيز بدهيد: "خانواده از موضوع ارائه مي دهد

خانوادگي زيبا . دختر خيلي زيبايي بود. له بود؛ در حد پخش اعالميه و نه چيز بيشتره فضيلت يک هوادار ساده کوم: "و مي گويد

حتي مادرش برا اينکه جلو اعدام . از خانواده ها سرشناس و پولدار شهر بودند. مي گفتند مادرش زيباترين زن سقز است. بودند

وقع جانشين خميني دخترش را بگيرد رفته بود دفتر منتظر ولي آنجا به او گفته بودند کار از دست ما بر نمي آيد؛ در حالي که آن م

  .بود و کافي بود فقط اشاره ا بکند

عقيده ا دارم و حاضر نيستم از . من کار نکرده ام که توبه کنم: بهش گفته بودند اگر توبه کني اعدامت نمي کنيم ولي گفته بود

 ١٤٩."که همانجا تيربارانش مي کنند. عقيده ام دست بردارم

ض در خبرنامه کومه له در آن زمان منتشر شده و مردم در شهر سقز به نشانه اعترا ييفضيلت دارا شاهد، خبر تيرباران براساس گفته اين

 . ها رفته اند ييتظاهرات کردند و به خانه دارا

مهران که خانواده خود . به اتفاق بيست و سه خانواده ديگر از سقز به فوالدشهر اصفهان تبعيد شدند ييس از اين اتفاق، خانواده داراپ

 : و نيز از تبعيد ها بوده مي گويد

چهار خانواده  کومه له و حزب دموکرات را، از زن و بچه و کودک و بزرگ به جايي مثل  –در فوالد شهر اصفهان بيست و سه "

و به زور د که از وسايل خانه هرچه دوست داريد برداريد نيروها ارتشي آمدند و امر کرديک نصف شب زمستان با ن.  اردوگاه بردند

گفته بودند اين ها خانواده ها  به مردم آنجا هم. شهر جدا مي شد برده بودندشان در جايي در فوالدشهر اصفهان که با سيم خاردار از

ا اما اين خانواده ها خيلي خوب با مردم منطقه ارتباط گرفته بودند و مثال  رفته بودند تو عزادار ها، اينور و آنور و ب. انقالبند ضد

مردم قاطي شده بودند، ديگر مردم اين ها را خيلي دوست داشتند، به اين ها احترام مي گذاشتند و حتي مغازه ها جنس ها را ارزان 

 ١٥٠."بهشان مي فروختند



65 

 

 .خانواده ها ياد شده توانستند مجددا به کردستان بازگردند، بعيد به فوالد شهر اصفهاندو سال و نيم تپس از 

 

 ليال مولو اردکاني: سه مطالعه مورد

 

در خيابان انقالب تهران  ۱۳۶۰ساله، دانشجو دانشگاه تهران و هوادار سازمان مجاهدين خلق در شهريور  ۲۰ليال مولو اردکاني، 

 . دستگير مي شود

، با نام محفوظ به بنياد برومند داده است، و  و هبود بازداشت در دوسيفر کميته در روز ٥ براساس اطالعاتي که يکي از آشنايان و

 ساعت يک ؛است شده دستگير بالفاصله دوباره ولي شده، آزاده زندان از مهر همان سال ۲۱ در او  .شده است منتقل اوين زندان به بعد

، آزاد از بعد نيم و ، بازجو با همراه مسلح، پاسدار پنج و کرده محاصره را و بام پشت و منزل مسلح پاسداران و  شونتخ با و

 خارج منزلش از پاسداران همراه و پوشيد را لباسش بازجو به دستور بود، حمام در موقع آن در که مولو ليال. نده اشد و منزل وارد

 .١٥١ديدند را او اش خانواده که بود بار آخرين اين. شد

ذکر مي  ۱۳۶۱آبان  ۱۴برومند تاريخ اعدام را سايت بنياد . در تاريخ اعدام ليال مولو اردکاني در منابع موجود، اختالف وجود دارد

که  ۱۳۶۰در فهرست اعدامها سال . به عنوان سال اعدام و ذکر شده است ۱۳۶۰کند در حالي که در سايت سازمان مجاهدين، سال 

 . وان شده استعن ۱۳۶۰آذر  ۱۳سوئد منتشر شده، تاريخ اعدام ليال مولو اردکاني  ‐-از سو کميته دفاع از حقوق بشر در ايران

خانواده نسرين نکوبخت که خود در آن زمان به اتهام هوادار از سازمان فرقان در زندان اوين بوده است، همسايه خانواده مولو 

 :و درباره ليال مولو اردکاني چنين شهادت مي دهد. نکوبخت، ليال را از زمان کودکي مي شناخته است. اردکاني بوده اند

م، مادرم برايم تعريف کرد که بعد از اعدام ليال، وقتي جسد را خواسته بودند، آنها جسد را که تحويل داده بودند، يک من که آزاد شد"

 ١٥٢."مقدار پول هم داده بودند و گفته بودند اين هم مهريه اش است که ما بهتان مي دهيم

 

 فريبا احمد: چهار مطالعه مورد

، متولد آبادان، هوادار  سازمان مجاهدين خلق، در حال گذراندن مدت محکوميت حبس خود در زندان دستگرد اصفهان فريبا احمد

، برادرش محمد احمد ١٥٣، بنا به فتوا آيت اهللا خميني۱۳۶۷مرداد  ۱۳بوده است که در  و بيش  به همراه خواهر خود فرحناز احمد
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از زمان و نحوه دستگير و و همچنين ميزان حکم حبس . در زندان دستگرد اصفهان اعدام مي شود ١٥٤از صد زنداني سياسي ديگر

 .ساله بوده است ۲۲و در زمان اعدام، . و اطالعي در دست نيست

 . به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين خلق اعدام شده اند ۱۳۶۷تا  ۱۳۶۰جمعا چهار فرزند خانواده احمد در فاصله سالها 

، هوادار ا از زندان مي شناخته مي در زندان بوده و فرزندان خانواده احمد ر  ۱۳۶۶تا  ۱۳۶۱خود از سازمان پيکار که  صنم احمد

و مجلس ترحيم را اعالم . به گل ها پرپر شده مان، فريبا، فرحناز و محمد: يک روز يک اعالميه ترحيم ديدم که نوشته بود: "گويد

بعد اينها . کوچه هم پر آدم بود. ديدم غلغله آدم است. ه خانم احمدهمان جا راهم را کج کردم يک راست رفتم جلو خان. کرده بود

اون دوست به خواهرم گفته بود که به دختر خانم احمد تجاوز شده، . نسبتي داشتند با يکي از دوستان خيلي صميمي خواهر بزرگ من

 .پول هم آورده اند به عنوان مهريه به خانم احمد داده اند

من . خيلي حالش بد بود و از طرفي خيلي آسان نيست با مردم درباره اين چيزها حرف زدن. راغ خانم احمداين شد که من رفتم س

آره عزيزم مي دونم : بعد گفت. ا خودم دوستشون داشتمهبهش گفتم که خانم احمد من خيلي از اين اتفاق متاسفم و مثل خواهر

آره، پاسداره اومد دم در خونه و چند تا : هم شنيده ام، واقعيت داره؟ گفت من: من بهش گفتم. ولي به من گفتند فريبات عروس شده

من فقط مي خواستم : اينها چيه؟ گفت: گفتم. کيسه هسکه آورد گذاشت کف دستم، يه چيز ديگر هم با سکه ها بود، همه ش تو ي

ته بود که يازده سکه امام زمان، مهريه فاطمه يک چيز شبيه اين گف. اينو بهتون بگم که دخترتون رو عقد کردم اين هم مهرش است

 . و فقط هم درباره فريبا گفته بود که بزرگتر بود. زهرا، عقد دخترت کردم

اعدام  ۶۷بچه هايش را که در سال  ه رو گرفته اند و جسد هر سه تاخانم احمد مي گفت آنقدر پافشار کرده که باالخره پول گلول

 . اعدام شده بود دفن کرده بود ۶۰سدها رو برده بود شيراز کنار خاک پسرش خسرو که سال او هم ج. شده بودند داده اند

همه ش حنا و عود و شمع مي گيره مي بره شيراز و مي ذاره سر . همان دوست خواهرم مي گويد خانم احمد ديگر ديوانه شده است

 ١٥٥..."عروسي پسرامه: هعروسي دخترامه، به پسرها هم مي گ: خاک بچه هاش و به دخترها مي گه

نماينده  ويژه سازمان ملل در مورد  ۱۹۸۹ژانويه  سال  ۲۶فهرست هزار نفر آمده که اعدامشان در گزارش  نام فريبا احمد در

نام و مشخصات افراد که گفته مي شود توسط جمهور "اين فهرست تحت عنوان . وضعيت حقوق بشر در ايران به چاپ رسيده است

 .١٥٦تدوين شده است" اعدام شده اند ۱۹۸۸ران از ژوئيه تا دسامبر اسالمي اي

 
 

 ازدواج ها زندان
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، موارد متعدد از ازدواج بازجويان يا ۶۰در ميان شهادتها به دست آمده از ميان مصاحبه ها انجام شده با زندانيان سياسي دهه 

مي  توصيف" ينتواب"از يکي  موارد، زن زنداني،و البته نه همه در بيشتر، . ساير مقامات مسئول با زندانيان زن گزارش شده است

 . شود

تواب، به معنا کسي است که توبه کرده است و توبه، اصطالحي مذهبي است که به معنا پشيماني از گناهان و بازگشت از مسير 

ابتدا از سو کارگزاران زندان ابداع  ، اصطالح عامي بود که"سرموضعي"، در مقابل زنداني "تواب. "اشتباه به سو خداوند است

اين اصطالح به زندانياني اطالق مي شد که زير فشار . شده و بعدها به طور وسيعي از سو زندانيان نيز به کار برده شده است

مختلفي همکار درجات  بهبلکه با کارگزاران زندان شکنجه، نه تنها از عقايد يا فعاليتها سياسي خود اعالم پشيماني کرده بودند، 

اين درجات مختلف از دراختيار قراردادن اطالعات مربوط به دوستان و هم سازماني ها شروع مي شد، به کار به عنوان . کرده بودند

نگهبان، دستيار بازجو يا همکار انتقال دهنده اخبار درون بند و روابط و گفت و گوها زندانيان شروع مي شد و به کار به عنوان 

ها عملياتي و شناسايي مي رسيد و در پاره ا از موارد، حتي به مشارکت در آماده کردن زندانيان برا اعدام و حتي آنچه  در تيم

متقاعد کردن زندانيان تازه وارد به پذيرش . به زندانيان اعدامي توصيف مي شود ختم مي شد" زدن تير خالص"از سو زندانيان 

زندانيان معموال به کساني که فقط از عقيده يا . يگر از کارهايي بود که توسط توابان انجام مي شدخواسته ها بازجويان نيز يکي د

يا حتي زيرشکنجه اطالعات مربوط به دوستان يا هم سازماني ها  عملکرد سياسي خود يا سازمان خود اعالم انزجار کرده بودند،

 . تواب نمي گفتند خود را لو داده بودند،

بوده اند و شرح باال نشان مي دهد که آنها تا چه حد، به " سرموضعي"با آنها مصاحبه کرده ايم، در اين تحقيق اني که زنداني بيشتر

توابان " بايکوت"در کنار تنفر از توابان و نيز سياست . خصوص وقتي که در زندان بوده اند، نسبت به توابان احساس منفي داشته اند

اينکه هرنوع گفت و گو يا رابطه ا با توابان، بهانه ا به دست آنان بدهد برا اينکه عليه زنداني  از سو ساير زندانيان، ترس از

آنها تاييد مي کنند که حتي در . ارتباط با توابان را داشته باشند کمترينگزارشي بنويسند، باعث مي شده که مصاحبه شوندگان، 

، با توابان زمانها و زندانهايي که توابان در اتاقها يا بنده ايي جدا از ساير زندانيان نگه دار نمي شدند، جز در موارد ضرور

، و به ويژه در ۶۰اند که به خصوص در سالها اوليه دهه  بسيار از زندانيان اين موضوع را تاييد کرده. صحبتي نمي کرده اند

جمله اتاقها بازجويي از بند بيرون مي زندان و از  زندان اوين در تهران، توابان هر روز صبح برا کار کردن در بخشها مختلف

 . برخي از توابان نيز شبها فراخوانده مي شدند. رفته اند و ديروقت برمي گشته اند

تقريبا در ." فالني تواب شد، بعد هم با بازجوش ازدواج کرد: "به کرات در مصاحبه ها به جمالتي از اين دست برمي خوريم

 .ندانسته اند" تجاوز"و رابطه جنسي ناشي از آن را " اجبار"ازدواج ها درون زندان را  به شوندگانمصاحهيچيک از موارد، 

،  حقوق بين الملل، درحالي که براساس تعاريف که عنصر " رضايت"به دست آمده از آرا مختلف ديوان بين المللي کيفر

است، در شرايطي که زن در زندان و تحت تهديد، اعمال زور " وزتجا"جداکننده هر رابطه جنسي آزادانه و براساس خودمختار از 

يا آزار است و يا حتي اگر مستقيما تحت تهديد، اعمال زور و يا آزار نيست، در فضايي مبتني بر اعمال قدرت و آزار قرار دارد 
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ا برا داشتن رابطه جنسي يا ازدواج براساس تعاريف يادشده در چنين فضايي، حتي اگر قرباني، رضايت خود ر. اساسا معنايي ندارد

 . ١٥٨نيست، نمي تواند توجيهي برا اينکه تجاوز اتفاق نيفتاده باشد ١٥٧"رضايت حقيقي"ابراز کند، اين رضايت از آنجايي که 

لبانه و ، تنها رابطه جنسي را قانوني مي داند که در آن رضايت، داوط"تجاوز"حقوق بشر بين الملل در رابطه با تعقيب کيفر جرم 

برعکس تعاريف رايج در . ابراز شده باشد است،ممکن  مختار بودننه شخص و در فضايي که اساسا در نتيجه خواست آزادا

ديوان بين المللي کيفر را شرط اثبات وقوع تجاوز مي داند، " فقدان رضايت"نظامها حقوق داخلي بسيار از کشورها که 

بر مي تجاوز مصداق ، فاقد رضايت واقعي و "شرايط قهرآميز"ت را در صورت اثبات وجود هرنوع رابطه جنسي حتي مبتني بر رضاي

  در يکي از آرا ديوان چنين آمده است. شمارد

تعرضي که با زور، . وقتي زور، تهديد به اعمال زور، اعمال قدرت قاهره يا شرايط قهرآميز وجود دارد ، رضايت اصال مطرح نيست"

زور يا قهر، مانند آنچه با ترس از خشونت، اجبار، بازداشت، سرکوب فيزيکي يا سوء استفاده از قدرت، با بهره  تهديد به استفاده از

 .)متن، خالصه شده است( ١٥٩."گرفتن از يک فضا قهرو غلبه ارتکاب مي يابد، يک جرم محسوب مي شود

و به طور وسيعي در بازداشتگاه ها و پادگان  ، و متهم بود که سربازان و پليس ها صرب تحت فرمانKunaracدر پرونده 

قضات به اين حقيقت استناد کردند که هرچند  در دادگاه تجديدنظر. داده اندها زنان مسلمان بوسنيايي را مورد تجاوز قرار 

شرايط "در  رفتارها جنسي مطرح در پرونده، مبتني بر رضايت توصيف شده بودند اما همچنان جرم به شمار مي روند زيرا زنان

 . ١٦٠است" عدم رضايت"قرار داشته اند و در چنين شرايطي، فرض بر " قهرآميز

 ۶۰، بر وضعيت زندانيان سياسي زن ايران در دهه آمدهبه سادگي مي توان شرايط کلي را که در آرا ديوان بين المللي کيفر 

نطور که بعدتر خواهيم ديد، برخي از ازدواج ها بيرون درون زندان، يا هما در ازدواجهاکه منطبق کرد و به اين نتيجه رسيد 

حتي اگر رضايت  اين ازدواج ها،در  زيرا شده، اجبار محسوب مي شودواقع  ميان زندانيان سياسي زن و مقامات مسئول که زندان

اقب ازدواج ها يادشده با اين تعريف، هرنوع رابطه جنسي متع. اشته استاشد، عنصر رضايت واقعي وجود ندزنداني ابراز شده ب

بنابراين با در نظر گرفتن چارچوبها حقوق بين الملل، در بررسي موارد تجاوز و شکنجه جنسي در . به حساب مي آيد" تجاوز"نيز 

 . زندان اختصاص داده ايم ها ، بخشي از اين گزارش را را به ازدواج۶۰زندانها دهه 

که با آنها در اين تحقيق مصاحبه کرده ايم نشان مي دهد ازدواج ها درون زندان و يا آمده از شهادت زندانياني اطالعات به دست 

و حتي ازدواجهايي که پس از آزاد از زندان، ميان زنداني زن و يکي از مسئوالن يا کارگزاران زندان يا اشخاص نزديک به آنها 

برخي از اين ازدواج ها، به عنوان شرط آزاد . ه است، کارکردها متنوعي داشت١٦١انجام مي شدهيا حتي يکي از توابان مرد 

مطرح شده، در برخي ديگر، ازدواج شرط نجات از اعدام بوده و در پاره ا از موارد، ازدواج، وعده ازدواج يا صيغه و حتي 

 موارد در . اشته استبه عنوان عاملي برا اثبات وفادار و برگشتن کامل از اعتقادات سياسي گذشته کاربرد د سوءاستفاده جنسي

 . نيز از ازدواج به عنوان عامل کنترل عقايد و اعمال زنداني زن حتي در بيرون از زندان و پس از آزاد استفاده شده است
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برخي از زندانيان، با پذيرش ازدواج، آزاد شده، از مجازاتها سنگين رهيده اند و يا اينکه توانسته اند از فشار بر خود و خانواده 

نيز هيچگاه ازدواج را نپذيرفته اند و حتي به اين دليل با مرگ رو به رو  که در مقابل اين شرط قرار گرفته اند ديگر سيارب .کاهندب

اما در آن دسته که ازدواج را پذيرفته اند نيز پذيرش ازدواج، باعث ايجاد دردها و رنج هايي در آنها شده که گاهي تا . شده اند

 .شته استاآخر عمر ادامه د

در ادامه، به بررسي کارکردها ازدواج ها زندان و نيز چگونگي اعمال اين نوع از خشونت مي پردازيم؛ ذکر اين نکته الزم 

 .است که يک ازدواج يا پيشنهاد ازدواج مي توانسته دو يا حتي چند کارکرد به طور همزمان داشته باشد

 ازدواج به عنوان شرط آزاد .۱
عه ايران اين است که زني که ازدواج مي کند به دليل مسئوليتها ناشي از شوهردار و پس از آن باور مسلط در جام

، چندان وقت و فرصتي برا فعاليت سياسي ندارد ؛ در عين حال، تمامي فعاليتها او به وسيله شوهرش کنترل بچه دار

در زندان عادل آباد شيراز بوده است از  الگر که دو بار در مدت حبسشحقيقت حداقل در يک مورد ميترا . مي شود

 :سلسله ا از ازدواج ها به عنوان شرط آزاد شدن صحبت مي کند

داده بود که  "حکم ازدواج"بود که يک حاکم شرع جديد آمده بود و به يکسر دخترها زندان شيراز  ۶۱در سال  "

لي سنگين نبود ولي بايد در زندان مي ماندند و در اينها جرائمشان خي. معروف شده بودند" حکم ازدواجي"به دخترها 

، . صورتي آزاد مي شدند که يکي بيايد و در زندان عقدشان کنند و ببردشان ، پسرعمه ا خيلي ها هم که با پسرخاله ا

ش اين حکم هيچ اول و آخر نداشت و فرضيه ا. نامزد بودند اين کار را کردند برا اينکه چند سال در زندان نمانند

خانواده ها اين دخترها هم دنبال اين بودند که . اين بود که اينها ازدواج مي کنند و دست از اين کارها برمي دارند

 ١٦٢."برايشان شوهر پيدا کنند که آزاد شوند

ازدواج بايد با يکي از پاسدارها :"در همين رابطه سيمين بهروز در مورد حکم ازدواجي ها زندان عادل آباد مي گويد

مريم، اصفهاني بود و شناسايي : از هواداران مجاهدين ميگويد ١٦٣او در مورد مريم انصار. يا جانبازان انجام مي شد

، مريم را که در هيئت بازديد کنندگان بود پاسدار از اصفهان . از زندان صورت گرفتيک روز بازديد. نشده بود

ا بيا با من ازدواج کن که آزاد شو يا اعدام خواهي شد، اين را شناسايي مي کند و به او مي گويد حکم تو اعدام است ي

اما زنداني ديگر هم حکم ازدواج داشت که حاضر شد با يک . او بعد از يک ماه اعدام شد. مريم خودش برايم گفت

شد حاضر ن سال حکم داشت، ۵هم در ايران است دوست من هم که االن . روحاني ازدواج کند و بالفاصله آزاد شد

  ١٦٤.سال در زندان ماند ۵حکم ازدواج را بپذيرد و 

ند، برا سالها از دبا يکي از کارگزاران زندان ش اما برخي از زندانيان که برا آزاد شدن از زندان، حاضر به ازدواج

يکي از در يکي از اين موارد، يک دختر هوادار کوموله، با پيشنهاد ازدواج از سو . خانواده ها خود طرد شده اند

با اين همه، تا سالها بعد هيچيک از اعضا . ازدواج با و از زندان آزاد مي شودبا و  پاسداران زندان مواجه مي شود

؛ هرچند برخي از زندانيان عقيده دارند اين زنداني ١٦٥خانواده زن حاضر به صحبت کردن و ايجاد ارتباط با او نشده اند

برخي ديگر هم بر اين . ١٦٦قرار گرفت و پس از آن، شرط ازدواج را پذيرفت ابتدا از سو بازجو خود مورد تجاوز
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در هرحال، پس از آزاد از زندان و . ١٦٧باورند که و به دليل اينکه تواب شده بود با بازجو خود ازدواج کرد

 . ازدواج، و هيچگاه به شهر سنندج برنگشته است

 
 ازدواج به عنوان شرط نجات از اعدام .۲

باردار بوده، از همان ابتدا دستگير با فشار و تهديد  ، متاهل ودستگيره در هنگام ر، هوادار کوموله کتوبا کمانگ

اگرچه او . گفته اند، يا با يکي از برادرها ازدواج مي کني و يا اعدام مي شو شديد بازجويان مواجه بوده که به او مي

مام مدتي که او در بازداشتگاهها مختلف، در ده نشور و همينطور هيچگاه ازدواج را نپذيرفت اما تهديد به تجاوز در ت

 . ١٦٨بازداشتگاه سپاه سنندج زنداني بوده، شکنجه اصلي و را تشکيل مي داده است

که در حالي که باردار بوده به همراه ساير زندانيان زن گچساران در يک کانتينر در حياط زندان گچساران زنداني  منيژه

ني که نامزد هم داشته ، حاکم شرع گچساران به يکي از دختران زنداواعظي را روايت مي کند که بوده است، مورد

اگر حاضر به صيغه شدن شود، حکم اعدام او را به حبس ابد تبديل و چند سال بعد هم و را از زندان آزاد  گفته است

او هم سه روز . بيرون کارهامو بکنم بهش گفت باشه، بعد گفت برم. کلک زد هم ١٦٩حميرا: "او مي گويد. مي کند

اين دختر هم رفت تو اين سه روز با نامزدش عقد کرد و بعد که برگشت زندان در واقع ازدواج . مرخصي داد بهش

دوباره حاکم شرع برايش حکم اعدام زد و خيلي اذيتش کرد ولي شوهرش رفت تهران و باالخره خانواده اش . کرده بود

انتقال پيدا کرد به زندان اصفهان و بعد . اران در مجلس، توانستند او را از جوخه اعدام نجات دهنداز طريق نماينده گچس

 ١٧٠." سال آزاد شد ۶‐-۵از 

اول و دور سوم گچساران در مجلس، درخواست عزل واعظي، حاکم  ، بهرام تاجگردون، نماينده دور۱۳۶۰در اسفند ماه 

بگير و ببندها و تخلفها روشن و "سپس به دليل آنچه  واعظي. کند شرع گچساران و کهکيلويه و بويراحمد را مي

با اين همه او در نهايت به سيستان و . خوانده شده، محاکمه و به يک سال تبعيد و مصادره اموال محکوم مي شود" آشکار

 .١٧١بلوچستان منتقل مي شود و کار خود را در آنجا ادامه مي دهد

 :از ازدواج به عنوان شرط نجات از اعدام از زندان بندرانزلي به دست مي دهدشايسته وطن دوست روايت مشابهي 

بهش  خودش، با زبان خودش به من گفت دادستان. يکي از بچه ها هوادار مجاهدين بود"، ١٧٢مهناز يوسف زاده

اهات ازدواج بکنم گفته بود که فقط توبه الکي بکن، من بهت عالقه مند شده ام مي خواهم ب. پيشنهاد ازدواج داده بود

 ١٧٣".]اعدامش کردند و[ولي اين نپذيرفت 

فرزانه زلفي نيز مشخصات يکي از هواداران سازمان مجاهدين در کرج را به ياد مي آورد که حکم اش اعدام بوده و در 

 .١٧٤همان مراحل اوليه، حاکم شرع يا دادستان کرج عاشق او شده و پس از ازدواج با او، آزاد شده است

اخيرا محمدباقر . متداول بوده است ۶۰مي رسد ازدواج برا تخفيف مجازات، به خصوص مجازات اعدام در دهه به نظر 

قاليباف، شهردار تهران، در طي يک دعوا سياسي فاش کرد که رحيم مشايي، رييس دفتر رييس جمهور احمد نژاد، 

هوادار از سازمان مجاهدين خلق در زندان بوده  زماني که بازجو بوده است، در زندان با همسرش که سه سال به خاطر

 .١٧٥ازدواج کرده است
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 ازدواج به عنوان شرط کم شدن فشار يا تهديدها .۳
بر پايه برخي شهادتها، در شرايطي که زنداني تحت بازجويي و شديدترين فشارها بوده، پيشنهاد ازدواج به عنوان يک 

ي که در صورت پذيرش آن فشارها و تهديدها رو زنداني عاملکامال برعکس، به عنوان عامل فشار مضاعف يا 

 . کاهش مي يافته مطرح مي شده است

صادر شده، و  ثابت نشده هوادار از گروه فرقانپس از اينکه حکم سه سال حبس او به  اتهام هيچگاه  نسرين نکوبخت،

بوده به سراغ  "مهربان تر"اول خيلي با کشته شدن بازجو اول در يک تصادف رانندگي، بازجو دوم که از بازجو 

 :و مي آيد

مرتب از اين صحبت مي کرد که برا من يک مالقات حضور درست کند که مثال من بروم خانه و پدر و مادرم را "

من هر وقت به بازجويي فراخونده مي شدم هميشه با اين فکر مي رفتم که حاال به من تجاوز مي کند، حاال با يک . ببينم

، يعني اسمش را مي گذارد ازدواجتفسي االن بنده را اينجا مي نشاند و مي گويد مي خواهم تو را عقد کنم، . ر ديگر

 ١٧٦!"حاضر يا حاضر نيستي؟

برا زنداني که تو زندان است و مي داند طرفش : "و سپس شرايط قهرآميز زندان را اينگونه توضيح مي دهد

يا مي آيي زن من مي شو يا اينکه حکمي برايت مي گذارم که در نهايت يا از برا من معني اش اين بود که ...کيست

تو مي رفتي تو يک اتاق دربسته، . به خصوص اينکه امکانش کامال وجود داشت... اعدام سر در بياور و يا حبس ابد

پيدا بود خيلي کوچک بود،  با چشم بند، با اين آدم که حاال مهربان شده در يک اتاقي که تا جايي که از زير چشم بند

تمام بازجويي هايم هم بي دليل بود چون حکمم را گرفته بودم و اصال فراخواني به بازجويي دليلي نداشت ... بودتنها 

 ١٧٧...."جز اينکه 

، بارها از ۱۳۶۷مژده ارسي نيز درباره يکي از هم بند ها خود که پس از کشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در سال 

عرفي کرده بود، بازجويي  شده و برا ازدواج، تحت فشار قرار زماني مبه نام و نماينده وزارت اطالعات که خود را س

مدام بازجويي صدايش مي . ١٧٨چشم و ابرو مشکي بود، از بچه ها اقليتو دختر خوشگل قد بلند : "گرفته بود مي گويد

کرده بود که بهش  وانمودرو روانش کار مي کرد و اينجور کردند و مي دانست که بازجويي معمولي نيست، واقعا 

هربار . ]و تن به رابطه با او بدهد[با او برود کهد کنکه متقاعدش  تمام نيرويش را گذاشته بود رو اين. عالقه مند شده

تهديد ...وميارو دوباره ازم خواست که باهاش بر: بعد که برمي گشت مي گفت.که داشت مي رفت تمام بدنش مي لرزيد

، او هم با اين مرخصي ها آمد بيرون ١٧٩به اعدامش مي کرد ولي بعد که خورد به جريان مرخصي دادن به زندانيان سياسي

 ١٨٠."و از ايران خارج شد

 ۱۶او که در . نيز يکي از بارزترين تجربه ها ازدواج اجبار در زندان به دليل فشارها ناشي از تهديد است مارينا نمت

به اتهام همکار با گروهها چپ بازداشت مي شود، به دليل تهديدها بازجو خود نسبت به دستگير پدر  سالگي و

مارينا در حالي که در . شود، ناگزير به تغيير مذهب خود از مسيحيت به اسالم و ازدواج با بازجو مي دوست پسرشو 

که اين رابطه بر زندگي  عميقي ، درباره تاثير منفيتوصيف مي کند" دردناک"شهادت خود، رابطه جنسي با بازجويش را 
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نظر جنسي کوچکترين  من بعد از اينکه از زندان آزاد شدم کال توانايي اين را که از: "اش تاکنون گذاشته مي گويد

 ١٨٢ ١٨١."لذتي در رابطه با شوهر خودم، کسي که دوستش دارم و با ميل خودم زنش شدم ببرم، از دست دادم

 )سندرم استکهلم( ان عکس العمل رواني ناشي از تداوم شکنجهازدواج به عنو .۴

" تواب"آمده است، ازدواج مسئوالن با زندانياني که بريکي از بحث انگيزترين وقايع درون زندان که از دل مصاحبه ها اين تحقيق 

ف، با مسئوالن زندان رابطه ها مصاحبه شوندگان به کرات از زناني نام مي برند که در زندانها مختل. خوانده مي شدند است

 .عاطفي برقرار کرده، عاشق آنها شده يا با آنها ازدواج کرده بودند

همانگونه که گفته شد، زندانيان در شهادتها متعدد گزارش داده اند که ميان برخي از توابان و بازجويان يا کارگزاران زندان، 

. زعم زندانيان از آن رو غيرعاد بوده که حاو جنبه ا جنسي بوده استاين روابط به . وجود داشته است" روابط غيرعاد"

را استفاده ... و" عاشق بازجوش شده بود"، "وضعش خراب بود"، "با بازجو رو هم ريخته بود"مانند  جمالتيزندانيان در اين موارد از 

اند؛ در حالي که همانطور که در مقدمه اين بخش  کرده اند که همگي حاکي از عامليت داشتن توابان زن در اينگونه روابط بوده

 . آمد، به دليل وجود شرايط قهرآميز، به دشوار بتوان از عامليت يا خودمختار جنسي صحبت کرد

آنگونه که از شهادتها زندانيان برمي آيد، در بيشتر موارد غيرعاد يا جنسي بودن روابطه توابان با بازجويان، هيچگاه به طور 

، خود او در بند اعالم گانبه جز يک مورد که به شهادت دو نفر از مصاحبه شوند. م از سو خود توابان ابراز نشده استمستقي

، رييس زندان اوين خطبه عقد  ، بيشتر اين موارد ريشه در قرائن ١٨٣را خواندهکرده که با بازجويش ازدواج کرده و اسداهللا الجورد

فراخوانده شدن مکرر به بازجويي در ساعات غيرمعمول، به خصوص در . ١٨٤اهد آن بوده اندو نشانه هايي دارد که زندانيان ش

از آن بازگشتن، به دست  سرحال و ساعتها شب و بازگشت صبحگاهي به بند، با خوشحالي به بازجويي رفتن و بدون ناراحتي

که از سو زندانياني که با آنها  انه هايي است، عمده قرائن و نش...آوردن امتيازها يا وسائل ممنوعه ا مثل موچين، کفش و

يکي از زندانيان محبوس در اوين از توابي نام مي . مصاحبه کرده ايم، به عنوان دليل رابطه زنداني تواب با بازجو عنوان شده است

اين . ١٨٥که بايد غسل کند برد که شبها برا بازجويي صدايش مي کرده اند و صبح که به بند برمي گشته به بقيه زندانيان مي گفته

 .١٨٦تواب، به اتهام هوادار از مجاهدين دستگير شده و متولد مشهد بوده است

. ابراز عشق و عالقه اين دسته از زندانيان به بازجويان خود به عنوان دليل ديگر بر وجود رابطه جنسي ميان آنها ذکر شده است

گفته اند که بازجو يا قاضي به آنها وعده ازدواج داده است؛ وعده هايي که در همچنين زندانيان در چندين مورد از قول زنان تواب 

با اين همه، يکي از داليلي که زندانياني که با آنها در اين تحقيق مصاحبه . بيشتر موارد اطالعي از عملي شدن آنها در دست نيست

ه اند، روابط به زعم آنها صميمانه ا بوده که زندانيان شده، اين دسته از ازدواجها زندان را مصداق ازدواج اجبار نمي دانست

در عين حال، ابراز عالقه . تواب با بازجويان خود داشته اند و احساس تنفر که اين روابط، در ساير زندانيان ايجاد مي کرده است

نده را در درون زندان و حتي اکنون و عشق برخي از زندانيان تواب به بازجويان خود نيز عامل ديگر بوده که زندانيان شهادت ده

پس از گذشت سالها از آن وقايع، به اين نتيجه مي رسانده که اگر ميان اين دسته از زندانيان و کارگزاران زندان، ازدواجي نيز 

ديد،  در حالي که همانطور که در ادامه خواهيم. صورت گرفته يا مي توانست بگيرد، مبتي بر عشق، انتخاب و رضايت بوده است
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بسيار از اين ابراز عالقه ها، در چارچوب عکس العمل رواني فرد به کسي که قدرت مطلق را در تصميم گير مربوط به زندگي 

 .معروف شده است" سندرم استکهلم"عکس العمل رواني که به . مي توان تحليل کرد) در اينجا بازجو(و دارد 

کهلم حمله شد و تعداد از کارمندان بانک گروگان گرفته شدند، پليس، رسنه ها به بانکي در است ۱۹۷۳پس از اينکه در آگوست 

يک . و مردم متوجه شدند که قربانيان از نظر احساسي به گروگانگيران وابسته شده و حتي پس از آزاد شدن از آنها دفاع مي کردند

برا توضيح شرايطي کرد و از آن پس اين اصطالح  روانشناس برا توضيح اين حالت رواني، اصطالح سندرم استکهلم را استفاده

خشونت قرار داده بودند و هم در مقاطعي به کار گرفته شد که قربانيان خشونت، نسبت به کساني که هم آنها را به شدت مورد 

س پنجگانه، از قبيل حوااين اساس، در شرايط محروميت از  بر. مهرباني ها اندکي نشان داده بودند، احساس تعلق پيدا کرده بودند

خويش پيوندهايي قو  انزوا و تحقير، قرباني ممكن است با شكنجه گران بينايي و شنوايي، و محروميت روحي، از قبيل تحمل 

 . ١٨٧برقرار كند 

آسودگي ناشي از ". کند ولي شما را نمي کشد کسي به مرگ تهديدتان مي "اين وضعيت رواني در جايي بوجود مي آيد که 

باعث مي شود قرباني از نشان دادن  خطر مرگ حس عميق قدرداني توام با ترسي را در قرباني بر مي انگيزد که  شدن برطرف 

 ١٨٨.ورزد احساسات منفي نسبت به اسارتگر امتناع 

، و شيفته هاز گروهها چپ زنداني شدکه به اتهام هوادار از يکي  حميدهبه نام بسيار کم سن و سال منيره برادران درباره دختر 

اين همه ش راه مي رفت و غصه . دم عيد او و يکي ديگر را آورند تو سلول ما: "بازجويش شده بوده است چنين شهادت مي دهد

بعد که صدايش کردند بازجويي، لپهايش گل انداخته . مي خورد که االن تعطيلي عيده و بازجو رفته تعطيالت و صدايش نمي کند

 ١٨٩."بود

. العاده دختر ناز و زيبايي بود، من تو اوين ديدمش فوق : "شاهد يکي ديگر از موارد شيفتگي به بازجو بوده است نيز ميترا تهامي

. مي دوني اين ميثم چه جالديه؟ اين اصال حيوونه: بهش گفتم. تنگ شده ]بازجو کميته مشترک[دلم برا برادر ميثم  :گفت مي

، عين يه معشوقي که از !برا يه همچين آدمي اصال تنگ مي شه آدم مگه دلش. صبح تا شب داره شالق ميزنه ؟ ولي باز يه جور

من مي خوام برگردم کميته . من خيلي بدم مياد از اوين، من اصال نميخوام اوين بمونم: مي گفت. زد عاشقش جدا شده حرف مي

يعني اينو برده بود خونه، فکر . بند ديده بود ن چشم؟ از قرار معلوم اين دختر، ميثم رو بدو!بعد اين ميثم چکار کرده بود. مشترک

 ١٩٠"سال اصال مالقات نداشتيم ما کميته مشترک که بوديم، تا يک! کن از کميته مشترک

در تمام زندانها : "ميترا تهامي تفاوت بين زن را با زندانيان مرد، در سخت ترين لحظات بازجويي وشکنجه چنين توضيح مي دهد

مسخ خواستند،  و بده هست اما يک وجه مشخصه در زندان جمهور اسالمي اينه که اينا فقط اطالعات نميبازجو خوبه و بازج

، حسابي تو رو . يعني بايد يه آدم ديگه مي شد ؛خواستند شخصيت مي تا زماني  و چلوندند ميحتي اگر اطالعات را هم مي داد

، يعني نمي گفتي من آدم کثيفي که خودت را نفي نمي  زنداني مرددر اين شرايط ... بودم، آدم بد بودم، کار تموم نبود کرد

داد، نهايتا هم ديگه بستگي به  خواست با بازجو خوبه ارتباط برقرار کنه، خب اطالعاتشو مي کرد، اونجايي که ديگه مي چيکار مي



74 

 

وقتي مي افتاد  ها چه اتفاقي ر مورد زنحاال د. توانش يا منفعل و برگشته مي شد يا مي شد تواب درجه يک، درجه دو، درجه سه

کنه  آميز صحبت مي فکر کن تو در زير فشار شديد هستي، کسي با تو با لحن محبت !؟هبا بازجو خوبه رابطه برقرار کن مي خواست

 کساني که خودشون در روابط محدود چون اين موقعيتي است هم فال و هم تماشا برا و خودش هم لذت مي بره از اين کار

که در مدرسه مثال چه کساني  هندخواستد لو بد مي ان، فوقش ازشدآموز بودن کنم دانش بيشتر اينها من فکر مي .دجنسي هستن

؟ . خور يا نمي خور يا شالق مي. رسي، دو تا راه داره خب وقتي به مرحله مقاومت مي. سياسي بودند چه جور نمي خور

ت که هم مي تونه تو رو بزنه، هم مي تونه با تو خوش و بش کنه، تو رو ببره پيش اونجا کسي هس .ديگه يخب بايد راه بياي

 ، يا نميآيي يا با من راه مي. ند تو اين دو تا راه رو دارويشون اينه که بگ تاکتيک. کني خانواده، اينجا ديگه خودت انتخاب مي

مثال اينها رو بيرون برده بودند، . رين امکانات رو هم به تو بدهزنداني هستي ديگه و کسي که مي تونه تو رو بزنه، مي تونه بهت .آيي

 ١٩١."کردند مثال بردنشون  چلوکبابي تعريف مي

موقع بيست و سه سال داشتم، ولي جزء بچه هايي بودم که سنشان باال بود؛ اغلب بچه من با اينکه آن : "پروانه عليزاده نيز مي گويد

يک بار دختر را آوردند که خيلي شکنجه . ک احساس خواهر بزرگي به اين بچه ها داشتمها دانش آموز و ديپلمه بودند و من ي

ساله و بسيار بسيار زيبا بود، پاهايش هم پانسمان شده بود و ازش خون بيرون زده بود؛ رفتم  بيست ‐-نوزدهشده بود و اين دختر 

آن موقع تازه بريده ها را مي فرستادند بيرون که خبر  ...زيبايي خيلي خاصي داشت...خيلي زدنت؟: پيشش نشستم و ازش پرسيدم

د با من ازدواج يک بار آمد در بند و به من گفت که بازجوم بهم گفته که مي خواه...به او هم گفته بودند برو خبر بياور. بياورند

من را مي شناختند به من ايراد مي بچه هايي که  .از چشم بچه ها خيلي بعيد مي آمدکه  برقرار کرده بوديم ما با هم دوستي. بکند

: گفت. بينمان يک چيز بود که بقيه نمي دانستند. ولي از ديد من آن آدم بريده نبود. مي گفتند با يک بريده حرف نزن. گرفتند

شب ها . نمهر روز از زندان بيرو. قرار است با هم ازدواج کنيم ،هر روز با بازجويم با ماشين مي رويم بيرون، ساندويچ مي خوريم

 ١٩٢."مي رويم برا تير خالص

عملکرد خود بازجويان برا ايجاد چنين حالتهايي در ميان قربانيان  عالوه بر کم سن و سال و بي تجربه بودن زندانيان، بدون شک

د که با بازجو مژده ارسي در تجربه زندان خود لحظه هايي را به ياد مي آورن و پگاه ميترا تهامي، تهمينه. بسيار موثر بوده است

که " حامد"مژده ارسي خاطره خود را . خود تنها بوده و او به روشها مختلفي سعي دربرقرار رابطه عاطفي با آنها داشته است

 :زندانيان زن او را يکي از خشن ترين بازجويان توصيف کرده اند چنين روايت مي کند 

با . معموال هم بازجو دخترها مي شد برا بازجويي صدا مي کرد؛رها را شنيده بودم که شب ها دخت .حامد آدم بسيار خشني بود"

اين آمد بر عکس  .رو زمين من نشستم. بنشين :گفت که تو راهرو بوديم.. اين که بازجو من نبود، يک شب من را صدا کرد

مي کنند، دهانش را آورد نزديک  من بغل دست من، رو به من ولي پشت به راهرو نشست، انگار دو نفر دارند با هم خوش و بش

من . مي خواست يک فضايي ايجاد کند. سکوت هم بود ديگر، گوش من، بعد با يک حالتي سعي کرد صدايش را اروتيک کند

 ...هي سعي مي کردهم او . سعي مي کردم فضا را بشکنم. شما اصال بازجو من نيستيد :هي مي گفتم. هي بلند صحبت مي کردم

 ه هر نشاني از زندگي، محبت، رابطچون آن لحظه ا که آدم تحت فشار است، هر چيز انساني، . يشت مي کردندجور آزما اين
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 بعضي از تواب ها .خيلي ها به اين متوسل مي شوند. نجات باشد برا اينکه سقوط نکني اني، هر چيز مي تواند يک روزنهانس

يکي بود که هر . باهاش هم بودند، يعني رابطه داشتند، ما مي دانستيم حسابي همکار مي کردند، ولي. عاشق حامد شده بودند

مي رفت دوش مي گرفت، مي رفت بعدش هم مي . وقت صدايش مي کردند برا بازجويي، حمام بالفاصله برايش گرم مي شد

 ١٩٣."آمد دوباره غسلش را مي کرد

ر غالب صيغه يا ازدواج مي توانسته به گرفتن امتيازاتي منتهي شود با اينکه در برخي از موارد، برقرار رابطه جنسي با بازجويان، د

اولين مورد که من خودم ديدم کسي : "فريبا ثابت مي گويد. برخي از موارد، نتايج منفي غيرقابل جبراني هم داشته استاما در 

بند در اوين تکرار مي کرد که يکي از  بود که  او مدام تو ۶۳‐-۶۲حدود سالها . بود به اسم اعظم که دختر بسيار زيبايي بود

تا اينکه . تمام مدت اين رو تکرار مي کرد. مهستداررخواهد با من ازدواج کنه و با من بوده و من االن با پاسدارها به اسم علي مي

 ١٩٤."کامال ديوانه شد

 ازدواج به عنوان وسيله کنترل ذهن و رفتار زنداني  .۵

در . ا برا کنترل ذهن و رفتار زنداني زن، حتي در بيرون از زندان او را رها نمي کرده استازدواج ها اجبار به عنوان وسيله 

واقع اينگونه ازدواج ها، با توجه به طرف ديگرشان که يکي از کارگزاران زندان يا افراد نزديک به آنان بوده مي توانسته تضميني 

 . از پا خطا نکند باشد سنگين برا اينکه زنداني زن حتي پس از آزاد نيز دست

در حمله ماموران به خانه شان بازداشت  ۱۳۶۰ساله ا که به عنوان گروگان پدر و مادر خود در اسفند ماه  ۹سميه تقوايي، دختر 

، در هجده است، پس از بيرون آمدن از زندانزندان اوين بدون هيچ دليلي در حبس بوده مي شود و تا حدود پنج سال بعد در 

در حالي که در دبيرستان درس مي خوانده، پس از فراخوانده شدن به دادستاني اوين مجبور به ازدواج با مرد مي شود  سالگي و

که اگرچه از کارگزاران زندان نبوده اما مدتها در جبهه جنگ ايران و عراق خدمت کرده و از خانواده ا که بسيار از اعضا 

در دادستاني اوين به سميه گفته شده که در صورتي که با ازدواج . د مي آمده استان آن از مسئوالن جمهور اسالمي بوده

با توجه به اينکه پدر و مادر سميه در خارج از ايران بوده اند و احتمال مي رفته . موافقت نکند مجددا به زندان بازگردانده مي شود

گرفتن کودکان شود، اجبار و به ازدواج را مي توان در  که سميه با پيوستن به آنها شاهد زنده از زنداني کردن و گروگان

دهي به افراد  جنبه پاداش اما از طرف ديگر، مورد سميه. کردچارچوب اعمال کنترل هميشگي بر ذهن و جسم زن زنداني ارزيابي 

به ازدواجها زندان  دافزمره اهدر نيز و کساني که خدمات شايان توجه به جمهور اسالمي کرده بودند را  مقرب از نظر سياسي

 ١٩٥.؛ موضوعي که قطعا تحقيق بيشتر درباره آن الزم استذهن متبادر مي کند

*** 

مطمئنيم ازدواج، به معنا : "خواهر يکي از تواباني که شايعه ازدواج او در زندان در مصاحبه ها متعدد تکرار شده است مي گويد

، اما خواهرم هيچوقت نخواست به کسي بگويد واقعا بر او چه رفته، ولي هرچه ازدواج، صورت نگرفته، يعني شوهر در کار نبود

 ..."اگر هم مساله تجاوز بوده، خودش برا خودش نگه داشته است...بوده، دردش هميشه برايش هست
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گزاران زندان و اين جمالت، آن هم از زبان خواهر يک زنداني به خوبي نشان مي دهد که فهم اينکه واقعا ميان بازجويان و کار

روابط اين فهم پيچيدگي . تا چه حد دشوار است چه رفته زنان زنداني که با آنها در زندان يا حتي بيرون از زندان ازدواج کرده اند

تحقيقات بعد که . و شرايطي که حاکم بر زندگي زنان تواب بوده تا زماني که خود آنان سخن نگويند، امکان پذير نخواهد شد

ه اين سئوال پاسخ دهند که همانگونه که کارگزاران زندان از نيرو کار رايگان زنان تواب برا نگهباني، مسئوليت اداره بتوانند ب

امور داخلي زندان و حتي بازجويي ها و اعدامها استفاده مي کردند، آيا در طي بازجويي ها، گشت ها شبانه و نيز گشتها 

 .  ند بسيار روشنگرانه و راهگشا خواهند بوده اي جنسي نيز مي کردشهرستان در عين حال از آنان بهره کش

 

 )نمت(مارينا مراد بخت  شهادت

 تهران ‐-۱۹۶۵:  تاريخ و محل تولد

 ۱۳۶۰د ماه : تاريخ دستگير

 همکار با گروهها چپ: اتهام

 ۱۳۶۳اوائل : تاريخ آزاد

به زبان " زنداني تهران" و شرح خاطراتش را در کتاب. با همسر و يک فرزندش در کانادا زندگي مي کند: وضعيت فعلي

 . ١٩٦انگليسي منتشر کرده است که مورد نقد و ترديد  برخي از مصاحبه شوندگان ديگر در همين تحقيق قرار گرفته است

            

دستگير شده  يمسي هاهم کالو با وجود اين که خيلي از دوستان و هم مدرسه ا ها . سالم بود ۱۶موقعي که دستگير شدم 

بودند، پيش خودم فکر مي کردم من رو هم بگيرند خب چه کار مي خواهند بکنند؟ مگه من چه کاره ام؟ مگه من چه کار کرده 

مدرسه برعليه دولت حرف زياد زده بودم، تو همه تظاهرات ها هم رفته بودم، دماغم رو تو کار همه کرده  ام؟ هرچند من تو
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 . يت به اون شکل که خيلي ها ديگه داشتند من نداشتمبودم، منتها فعال

بعد مادرم که صدام کرد، چون هيچ کس ساعت نه و . من تو حموم بودم که زنگ در رو زدند. ساعت نه و نيم، ده شب بود

م رو که باز در حمو. نيم ده شب خونه  ما نمي اومد من بالفاصله متوجه شدم که اين قضيه در رابطه با دستگير بايد باشه

من که اينا رو ديدم يه حالتي بهم دست داد مثل اين که آدم داره . کردم دوتا پاسدار ايستاده بودند و هر دوتاشون هم مسلح بودند

من خودم فکر مي کنم که يه حالت شوک شدن بهم . يعني حالتي بود که من کال از واقعيت جدا شده بودم. خواب مي بينه

پدر و مادر من داشتند گريه مي . توانايي فکر کردن منطقي رو از دست دادم و هيچي حس نمي کردم يعني من کال. دست داد

 خدايا اينا چرا دارند گريه مي کنند؟ : کردند، من نگاهشون مي کردم و پيش خودم مي گفتم

من فرصت داشتم که راجع به  .يادم نمي آد چقدر طول کشيد. بعد بردنم اوين ولي تا بازجويي شوم، يه مدت تو راهرو نشستيم

 !يه چيز که من رو هميشه اون اوايل ناراحت مي کرد اين بود که آخه چرا به من بند کردند؟. مسائلي که اتفاق افتاد فکر بکنم

: گفتند. که براشون خيلي جالب بود چادر ندارم، من مسيحي ام: ن گفتمم. چادر سرت کن: وقتي دستگير شدم به من گفتند

در زندان اوين من احتماال تنها دختر بودم که اون جا تو . عيب نداره يه روسر سرت کن بيا!...مسيحي هستي؟چي؟ تو 

. مثل اين بودم که رو پيشونيم يه عالمته.  من کس ديگه ا رو نديدم که بدون چادر باشه. راهرو نشسته بود و بدون چادر بود

 !ه اين جا هستند چپي اند، چطوريه که همه چادر دارند، من ندارم؟پيش خودم فکر مي کردم که خيلي از اينايي ک

فقط يه دختر که بغل دستم نشسته بود زار زار گريه مي . راهرويي که ما نشسته بوديم و منتظر بازجويي بوديم خيلي ساکت بود

نه بابا : گفتم. ا رو مي کشندآخه مي ترسم، م: چرا گريه مي کني؟ گفت: برگشتم بهش گفتم. کرد که من واقعا ناراحت شدم

 .که بعد به تدريج آروم شد. صدا نکن وقدر سر ناينمي کشند تو اين جور گريه نکن، 

بازجويي فوق العاده . خيلي ساکت بود. مطلقا يادم نمي آد که سرو صدا خاصي بوده باشه. بعد منو صدا کردن برا بازجويي 

همين که شروع کرد از من سوال کردن، مشکلم از اون اول اين  ]بود علياسمش  بازجو من[. و به نحو عجيبي محترمانه بود

در نتيجه چيز که منو خيلي ناراحت کرده بود اين نبود که چه سوالهايي از . بود که من چشم بند داشتم و اين آدم رو نمي ديدم

ه برفرض شما نشستي تو يه کافه با يه آدم مثل اين ک. سوالهاش و لحن صداش فوق العاده مودبانه و آروم بود. من مي کنه

چيز که منو ناراحت مي کرد اين بود که من اين آدمو نمي بينم، من نمي دونم اين آدم نشسته يا ايستاده، من . صحبت مي کني

. آن خوندنبعدش هم شروع کرد برا من از رو قر. نمي دونم اين آدم کيه، چيه يا چه شکليه، اين قضيه منو ناراحت کرده بود

 . صبح بود ۴و  ۳احتماال ساعت 

من نمي . کف پا منو شالق نزد منتها اون جا ايستاده بود اعلي مستقيمدرسته که . حامد منو شالق زد. يک بار شکنجه شدممن 

شالق  ساله رو با ۱۶يه دختر کف پا و تماشا بکنه  بايستهتونستم درک کنم که چطور مي تونه يک انسان که انسانيت داره 

  !بزنند بعد بياد به من بگه که من تو رو دوست دارم و به تو عالقمندم و تو بيا زن من بشو؟
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من  .بشين :علي اومد منو دست و پامو باز کرد، دست منو گرفت و گفت  .شالق زد، از اتاق رفت بيرون بعد از اين که حامد منو

يه دو سه قدم که برداشتم قبل از اين  کمکم کرد من از جام بلند شدم،.  از جام نمي تونستم بلند شم. مي خوام برم توالت: گفتم

چشم بندمو گذاشت رو سرم و يه . ديگه االن بايد چشم بند بذار :که از در اتاق بريم بيرون اون جا منو ول کرد و گفت

راه منو با اون چيز که دستم داده  بقيه ،داد دستم رو تهش. د يا خودکار يا حاال يه چيزچيز داد دستم؛ نمي دونم چوب بو

وقتي که بيدار شدم دوباره تو همون اتاق اولي بوديم . تو دستشويي که بودم حالم به هم خورد و افتادم. بود راهنمايي کرد

ک مي اين تنها موردش نبود، موارد ديگه ا بود که مثلن زير دست منو مي گرفت يا به من نزدي. وعلي باال سر من نشسته بود

خيلي از موقع هايي که . چون آدم يه فضايي داره که وقتي نفر ديگه وارد اون فضا مي شه، آدم عکس العمل نشون مي ده. شد

من با علي تنها بودم، قبل از قضيه  ازدواج، علي وارد فضا من مي شد و من يه حالتي پيدا مي کردم که خودمو مي کشيدم 

. کار نمي کرد چنينبوديم يا داشتيم از جايي مي رفتيم که افراد ديگه هم اون جا بودند  منتها هرگز وقتي تو راهرو. عقب

 .هميشه فاصله اش رو با من حفظ مي کرد

آنجا يک سر . يک جايي تو اوين، نمي دانم کجا، چشم بند را برداشتند. بعد از بازجويي ها، يک شب ما را بردند بيرون

، که بعد علي آمد و من را از رديف آن افراد کشيد بيرون و گذاشت تو ماشينش و برگرداند پاسدار با تفنگ ايستاده بودند

، من حآنجا به من گفت ک. تو همان ساختماني که بازجويي ها انجام مي شد کردم،  کم ات را کمه تو حکم اعدام گرفته بود

لبته من هم در اوين تازه وارد بودم، اصال نمي ا. مي فرستمت تو بند. کم ات شده حبس ابدحرف هايت را باور کردم، ح

 . دانستم سيستم دادگاه چطور است، هيچ قانون و سيستم به خصوصي هم که تو اوين وجود نداشت

شش ماهي که تو بند بودم پيش خودم اين فکر را مي  –با وجود اينکه تمام اين حرف ها را به من زده بود، من تمام آن پنج  

ند؟ پيش خودم فکر مي ه ابر چه اساسي اين ها به من حکم اعدام و بعد حکم ابد داد. ن که کار نکرده امکردم که آخه م

چون با بچه ها هم که تو بند حرف مي زدم، خيلي ها اصال حکم . کردم که اين ها همه ش مزخرف است، من اميدم اين بود

چيز هست، ممکن است نظرشان عوض شود، يعني  چنيناگر هم  خيلي ها مي گفتند  اصال اينجا حساب کتاب ندارد،. نداشتند

اميد من اين بود که اين ها اگر هم به من بگويند که تو حکم اعدام دار يا ابد دار يا هرچه که دار حساب کتاب که ندارد و 

ه بخواهند اعدامم کنند اصال در نتيجه وقتي که من را پنج ماه بعد برا بازجويي صدا کردند، امکان اينک. مي تواند عوض شود

 . تو مخيله ام نمي گنجيد

بعد از بازجويي و آن داستان ها مرا فرستادند بند دويست و چهل و شش باال و تا آنجا که يادم مي آيد تو اتاق شش به مدت 

م، روحم از همه چيز بي يعني من اين مدتي که تو بند بود. شش ماه بودم و مرا برا بازجويي مطلقا صدا نکردند –حدود پنج 

بچه ها چه خبر است؟ چطور است؟ خيلي ها اين وضع را داشتند، : خبر بود مگر اينکه بچه ها مي آمدند و من ازشان مي پرسيدم

 . وضعيت کامال بالتکليفي و بي خبر و البته برا بازجويي هم که صدايت مي کردند معلوم نبود که چه باليي سرت مي آيد

چندتا اسم اعالم کردند و اسم من هم يکي از . ا يک روز صدا کردند برا بازجويي؛ اگر اشتباه نکنم بعدازظهر بودباالخره من ر
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آنجا من نشستم رو زمين، دم يک در، تو راهرو، طبق . بعد من را چشم بند زدند و بردند ساختمان بازجويي. آن ها بود

درست همان بغل يک اتاق بود، . ولي مطمئن نبودم صدا، صدا علي است من حدس زدم کهبعد اسمم را صدا کردند و . معمول

من . اتاق از آن اتاق هايي نبود که تويش ابزار شکنجه باشد. من نشستم. در را تا جايي که يادم هست بست .وارد اتاق شدممن 

ش مي رفت به طرف صندلي ا بعد چشم بند من را برداشت و در حالي که داشت. نشستم رو صندلي، او نشست پشت يک ميز

: من مدتي است که نديدمت و مدتي است که نبودم، حالت چطور است؟ گفتم: نشست و گفت .متوجه شدم که دارد مي لنگد

حال شما چطور است؟ گفت حال من خوب است من يک مدتي جبهه جنگ عراق بودم، آنجا . حالم خوب است، خيلي ممنون

: گفت. آره متوجه شدم شما داريد مي لنگيد: گفتم. لوله خورد، مي بيني که دارم مي لنگمرفته بودم برا جنگ و بعد بهم گ

 . االن برگشتم سر کارم در اوين

ببين حواست را جمع کن، من مي خواهم يک مسئله  مهمي را بهت بگويم و تو : بعد مکث کرد و دوباره شروع  کرد و گفت

ببين من راجع به اين قضيه بسيار فکر کردم، من مدت ها : گفت. چشم: م گفتمدقت کن که من چه مي خواهم، من هم پيش خود

نخوابيدم، تو اين مدتي که جنگ بودم راجع به اين قضيه فکر کردم و االن مطمئنم که مي خواهم اين کار را بکنم و مي 

 . من مي خواهم و تصميم گرفته ام که تو زن من بشو. خواهم که تو راجع بهش فکر بکني

من يک لحظه فکر کردم بعيد نيست که دارد شوخي مي کند، بعد بالفاصله متوجه شدم کسي تو اوين با کسي شوخي نمي 

، مي خواهد من زنش بشوم . کند، در نتيجه قضيه شوخي نيست، اين واقعا وقتي دارد مي گويد من مي خواهم تو زن من بشو

 ام به شش ماه تو اوين هنوز دوزار –ده ساله بودم، هنوز بعد از پنج خب با توجه به اينکه من آن موقع هنوز يک دختر هف

او هم گفت ربطي به دوست . من که تو را دوست ندارم !چطور مي شود؟همچه چيز آخر : بهش گفتم ،طور کامل نيفتاده بود

، اگر گرفتار ايجاد بکني و بخ واهي جواب سرباال بدهي پدر و داشتن ندارد، من دارم مي گويم که مي خواهم تو زن من بشو

برا اينکه تا . من جا خوردم که اين اسم دوست پسر من را از کجا مي داند. مادرت و دوست پسرت آندره دستگير مي شوند

به هر حال . خبر از يک جايي رسيده بود مگر اينکه کسي گفته بود يا جايي که مي دانستم هرگز اسم آندره را نياورده بودم،

. من هاج و واج ماندم که حاال چه بگويم. را دستگير مي کنم آندرهمشکل ايجاد کني من پدر و مادر و دوست پسرت  گفت اگر

سه روز وقت دار که فکر کني راجع به اين قضيه، جوابت يا آره است : بعد گفت. يعني فکر مي کنم که احتماال دهانم باز ماند

من هنوز وقتي به . بفرماييد :بعدش هم بلند شد و گفت. بود خواهد د که عواقبش چهمنتها اگر جوابت نه است، يادت نرو. يا نه

شروع کرد به من . تا جايي که يادم است آنجا ايستاده بودم و داشتم بهش نگاه مي کردم. من گفت که بفرماييد خشکم زده بود

از يک خانواده  مسيحي ام، اصال با همديگر  دوباره من تکرار کردم که ببين من آخر تو را دوست ندارم، من. چشم بند زدن

من به تو عالقه دارم و فکر مي . آره من تمام اين چيزها را مي دانم و راجع به اين مسائل فکر کرده ام: جور در نمي آيد، گفت

برو . کر کنيسه روز وقت دار که راجع به اين قضيه ف. تمام شد و رفت. کنم اين تصميم، تصميم مناسب، به جا و خوبي است

 .بعدش هم من را راهنمايي کرد بيرون. عواقبش را هم يادت نرود. فکرهايت را بکن

دوباره من را بردند همان جا فکر مي کنم، احتماال همان . مارينا مراد بيا برا بازجويي: سه روز بعد دوباره من را صدا کردند
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؟ جوابت چيست؟ من گفتم که من فکرهايم را کرده ام، جوابم  ببين فکرهايت را: علي آنجا بود و گفت. اتاق، يادم نيست کرد

هم اين است که بله من زن شما مي شوم، هيچ اشکالي هم ندارد، هرکار که بخواهي هم من مي کنم ولي کار به پدر و 

: گفت. شکالي نداردمن کار که تو بخواهي مي کنم و هيچ بحثي هم باهات نمي کنم، هيچ ا. مادرم و دوست پسرم نداشته باش

ببين من بهت قول مي دهم که برات شوهر خوبي باشم، ازت مواظبت کنم، يک سر حرف هايي زد که من خيلي هم در حال 

بعد من را فرستاد تو بند و گفت چند روز ديگر دوباره مي آيم صدايت مي . گوش دادن نبودم که واقعا ببينم چه مي گويد

 .کنم

. يعني احتماال در حدود خرداد ماه شصت و يک. شدم، اين قضيه تو تابستان شصت و يک بودمن د ماه شصت دستگير 

نمي دانم دقيقا چند دقيقه، به خاطر اينکه من . خيلي کوتاه بود، در حدود پانزده دقيقه ؛سم تو خانه  پدر و مادرعلي بودمرا

ماني نرفته بودم و ازدواج مسيحي هم فقط يکي رفته بودم، آن مسل عروسيمن تا قبل از آن موقع هرگز . بودخيلي اعصابم متشنج 

 .هم عروسي برادرم بود

تو يک اتاق خانه پدر و مادرش، ميز و صندلي هيچي نبود، رو زمين يک سفره سفيد انداخته بودند يک سر شيريني و يک 

من را آوردند تو اتاق، قبل از اينکه بروم بعد . قرآن و شمع و شمعدان و نمي دانم يک سر چيزها اينجور رو زمين بود

همه اين ها را من تنم . آنجا به من يک مانتو سفيد و شلوار سفيد و جوراب سفيد و چادر سفيد، همه چيز سفيد به من داده بودند

ودم، علي بود، به هر حال در نهايت حاکم شرع بود، من ب. کردم، چادر سفيد هم سرم کردم، گفتند خب شما بايد اينجا بنشيني

پدر و مادرش بود، خواهرش بود و شوهر خواهرش بود، آن ها همه ايستاده بودند، من و علي نشسته بوديم، حاکم شرع هم 

چند کلمه . اسمش را بهم گفتند ولي مطلقا يادم نيست چون اسم معروفي نبود، يکي نبود که آدم بتواند به ياد بياورد .نشست

انم مارينا مراد حاضر اين آقا را به شوهر خودت قبول کني؟ من هم همان دفعه اولي که به من گفت که خ بعدگفت و 

ظاهرا آن ها همه خيلي تعجب کردند به هر حال مهم . پرسيد گفتم بله، روحم هم خبر نداشت که دفعه اول نبايد جواب بدهي

مي دانم چي هم بود، يک کاغذ گذاشتند گفتند اينجا نبود، من گفتم بله و يک چيز دادند امضا کردم، اصال نخواندم، اصال ن

 .را امضا کن من هم برداشتم امضا کردم، تمام شد و رفت

من يک دختر هفده ساله . اولين بار که رابطه زناشويي باهاش داشتم تو خانه ا بود که خريده بود و در واقع من آنجا بودم

در اولين . چيست ]رابطه جنسي[، من اصال روحم هم بي خبر بود که قضيه بودم و هرگز اين صحبت ها تو خانه ما نشده بود

بعد دستش را گذاشت رو دهان من و گفت فرياد . رابطه جنسي را که با من در آن خانه داشت من تمام مدت فرياد کشيدم

من . در نتيجه فرياد نکش ساکت باش، اگر مقاومت نکني، اگر آزار ندهي دردت هم کمتر است،. نکش برا اينکه بد مي بيني

هم کم کم ياد گرفتم که اگر فرياد نکشم و جار و جنجال به پا نکنم، واقعا برا خودم شايد راحت تر باشد، در نتيجه من چند 

بعد هم که من رو برگرداند زندان،  .مقاومت کردن واقعا فايده ندارد دفعه اول به شدت مقاومت کردم، ولي بعد از آن ديدم که

مي دانستم من تو سلول ها بغلي همسايه هم دارم و اگر مي خواستم فرياد بکشم چه اثر  دويست و نه هم به هر حال تو

در نتيجه من تصميم گرفتم دهانم را ببندم، بگذارم کارش را بکند و بعد جانم خالص  ؟!مي خواست رو همسايه هام بگذاره
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يا مي . بعد تمام مي شود و مي رود د،دقيقه، نيم ساعت هم که طول بکشبيست  باالخره هر چقدر، ده دقيقه، يک ربع،. مي شود

در نتيجه من کم کم ياد گرفتم اين شرايط را که هر دفعه فوق العاده دردناک بود، يعني نشد . گيرد مي خوابد يا اينکه مي رود

داد و بيداد کنم دردسرش برا خودم کمتر که من درد نکشم، تحمل کنم و بعد هم ياد گرفتم که راست مي گويد، هرچه کمتر 

 .است

تحمل اينکه بچه ها بپرسند  . تقاضا خودم رفتم دويست و نه چند روز در خانه علي بوديم، بعد که من را برگرداند اوين من به

گفتم مي خواهم مستقيما  بنابراين. کجا بود يا احتماال از قيافه ام بتوانند بگويند قضيه ا هست که نمي خواهد بگويد را نداشتم

بعد من را گذاشتند تو . مي خواهي برو دويست و نه، مي رو دويست و نه. خيلي خب :گفت. بروم دويست و نه، انفراد

من قبال طي دوره  بازجويي تو دويست و نه بودم، منتها آن موقع تو دوره  بازجويي نمي دانم يک شب، دو شب . سلول

آن سلولي . تو دويست و نه بودم، آن سلولي که تويش بودم، به مراتب ناخوشايندتر از اين يکي سلول بود بود نمي دانم چقدر،

، بعدش هم يک دانه پتو بهم داده لرزيدممي که من را اول گذاشته بودند تو دويست و نه، اول اينکه سرد بود و از شب تا صبح 

يعني اگر وسط . بعدا که من را تو يک سلول گذاشتند،يک ذره جا بود ولي. بودند، فکر مي کنم توالت هم تو سلول نبود

سلول مي ايستاد دست هايت را باز مي کرد من حاال خيلي آدم قدبلند نيستم ولي اگر يک خرده قدبلند تر بودم دست 

هارتا پتو بهم دادند و حتي ولي خب تر و تميزتر بود، موکتي که رو زمين بود خيلي بد نبود، سه چ. هايم مي خورد به ديوار

هيچ تخت . علي برايم يک بالش آورد ولي به غير از آن بالش و چندتا پتو يک توالت بود تو سلول و يک دستشويي و همين

وقتي که علي مي آمد، معموال با خودش غذا مي آورد و به من هم گفته بود که اگر چا . خواب نبود، همه چيز رو زمين

چون چا زندان بو بد مي داد، تويش کافور مي ريختند، . نخور، من خودم برايت چا خوب مي آورم اينجا را آوردند

هر موقعي مي توانست سر و کله اش پيدا بشود، بعضي . برا من چا مي آورد که خودشان مي خوردند يعني چا معمولي بود

بعد از ظهر مي آمد، يک وقت ساعت ده شب مي آمد، وقت ها مي ديد صبح ساعت ده مي آمد، بعضي وقت ها مي ديد سه 

علي که مي آمد . يک وقت مي ديد ساعت دو صبح آمد يعني واقعا قابل پيش بيني نبود که کي سر و کله اش پيدا مي شود

د بعدش شروع مي کر. يا مثال چايت را بخور. غذا بخور :معموال مي نشست، يک لقمه غذايي ناني چيز مي آورد و مي گفت

 ]افسرده [من کال وقتي دپرس. بقيه وقتها را بيشتر خواب بودم. لباس هايش را درآوردن و خب معلوم بود از من چه انتظار دارد

يعني توانايي اين را دارم که بيست و چهار ساعت، چهل و هشت ساعت، هفتاد و دو ساعت بخوابم، فقط  .مي شوم مي خوابم

 .بگيرم بخوابم و آن مدت من همه ش خواب بودم. بدون غذا و يک ليوان آب. رم بخوابمبيدار شوم بروم توالت دوباره بگي

دازظهر يا بيشتر شب ها صدايم مي کردند، نه هميشه، بعضي وقت ها بع. دوباره من را صدا مي کردند. ۲۴۶بعد من را بردند بند 

ه بود که با يک عده  ديگر صدا کنند ولي بعضي مواقع شد. خيلي از مواقع فقط خودم بودم. صبح هم صدايم مي کردند

دوباره چشم بند مي زدند، حاال اگر تنهايي بودم که من را . مي رفتم آنجا. دوباره صدا مي کردند مارينا مراد بيا برا بازجويي

. ا از آنجا مي بردتنهايي يک نفر مي آمد مي برد، بعضي وقت ها شده بود که خود علي آنجا باشد که وقتي من تنهايي بودم من ر

بعضي وقت ها مي شد ما را با يک گروه ديگر مي بردند تو يک ساختمان بازجويي بعد علي مي آمد آنجا اسم من را صدا مي 
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 ۱۰دفعه شب ساعت  ۴دفعه  ۳دفعه  ۲هفته ا . من هم دنبالش مي رفتم و مي رفتيم دويست و نه. کرد مي گفت بلند شو برويم

تو  ،در حقيقت يعني اون وقتي که بايد مي رفت خونه مي خوابيد. صبح برمي گردوندند ۶ح ساعت شب صدا مي کردند، صب

اگر قرار بود من . مي گذروندم و هر بار، از نظر فيزيکي دردش وحشتناک بود ۲۰۹تا صبح بايد با علي  تو سلول . سلول بود

اين من شالق خوردن رو انتخاب مي کردم با وجود اين که  بين شالق خوردن و اون قضيه يکي رو انتخاب کنم، هنوزم با وجود

، شما زنداني سياسي هستيد ولي شما وقتي  دردش به مراتب بدتره ولي وقتي يه نفر شما رو شالق مي زنه شما يه شخصيتي دار

که جا خود داره درد روحي اش . تو يه سلول با بازجوتون هستيد، بعد اون شرايط براتون پيش مي آد هيچي ديگه نمي مونه

علي متوجه بود و هي دائم به من مي گفتش که ناراحت نباش تو چون اينقدر . ولي برا من درد فيزيکيش هم وحشتناک بود

شبي نشد که بياد . مقاومت نکن، درد هم نمي کشي منتها من دست خودم نبود. دار مقاومت مي کني، اينقدر درد مي کشي

 . باشه پيش من و هيچ انتظار نداشته

شايد من داشتم خودم رو . در تمام مدتي که من تو زندان اين شرايط  برام پيش اومده بود، باور داشتم که هيچ کس نمي دونه

محافظت مي کردم، شايد آن قدر حالت دفاعي به خودم گرفته بودم که نمي خواستم کسي بدونه، خودم هم باورم شده بود که 

. اين بود که مشکل بود که آدم بره تو چشم دوستش نگاه کنه و بگه که من زن بازجوم هستم اونم برا.  هيچ کس نمي دونه

با تنها کسي که حرف زدم،  که حالت اعتراف داشت يه مادر . فقط با يه نفر تو اين مدت درددل کردم! وحشتناکه! مگه مي شه؟

خيلي زن خوبي بود، خيلي آروم، . ز اينو آوردند، دو سه رو ۲۰۹جووني بود و مال گيالن هم بود که تو سلول من تو 

يه شب علي اومد دم در سلول و منو صدا کرد و برد و بعد من . خيلي مهربون و خيلي خوش اخالق و يه بچه کوچولو هم داشت

؟ گفتم: صبح که برگشتم به من گفت قضيه مارينا دروغ نگو، ديشب کجا بود ؟ که من : گفت. بازجويي: تو ديشب کجا بود

نه : گفتم! ؟ زن خودشو انداخته زندان؟!چطور يه همچين چيز ممکنه! خدايا: گفت. آره، من زنش هستم: گفتم. رو بهش گفتم

اول که اون بنده خدا شوکه شد يعني اصلن نمي تونست درک بکنه که . بعد قضيه رو براش تعريف کردم. من از اول زنش نبودم

تو برا : که من چقدر ناراحت بودم و نشسته بودم زارزار گريه مي کردم، گفت ون ديدور همچين چيز ممکنه بعد چآخه چط

به کسي : گفت !؟ي برا چي دار خودتو عذاب مي دتقصير تو نيست، تو مقصر نيستي، تو قرباني اين آدم! چي ناراحتي؟

 نگاه مي کني انگار تقصير توست، تو آخه دار به خودت يه جور :گفتي؟ گفتم نه به هيچ کس نگفتم،آخه چي بگم؟ گفت

آخه چرا نگم؟ : گفت! ببين همه  اين حرفا جا خود ولي تو رو خدا بردنت به بند به کسي نگي ها: گفتم. تقصير تو نيست

 بعد بردنش بند و بعد که من برگشتم  بند.  باشه قول مي دم، به هيچ کس نمي گم: گفت! تو رو خدا اين قول رو به من بده: گفتم

 . هيچ کس نمي دونست، يعني به قولش وفا کرده بود

من آنقدر از نظر روحي و از نظر فکر تو خودم بودم و تمام مدت داشتم از خودم دفاع مي کردم که  کوچکترين  تو بند

ا جايي که يعني اين قدر گرفتار زياد داشتم و سعي مي کردم شرايط رو ت. توجهي به اينکه کي داره چي کار مي کنه نداشتم

ساعت واقعا  ۷ ا و برو و بيا مثالمي تونستم تو او سرو صد. مي تونم کنترل کنم، يه قسمت زياد از طول روز رو مي خوابيدم

يعني . بعضي وقتا بچه ها مي اومدند من رو بيدار کنند،  حاال برا غذا بود يا هر چي، مشکل داشتند در بيدار کردن من. بخوابم
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يعني واقعا بعد از اون قضيه از نظر روحي دچار مشکل شده بودم و مطلقا توجه ا . م مي دادند تا من بيدار شومحسابي بايد تکون

 .به اطرافم نداشتم

يه چيز ديگه هم که من فکر کنم که مهمه اينه که من بعد از اين که از زندان آزاد شدم کال توانايي اينکه از نظر جنسي 

. به کلي از دست دادم ه با شوهر خودم، کسي که دوستش دارم و به ميل خودم زنش شدم رو در رابطبردن کوچيکترين لذت 

و شوهر من، مرد . يعني اين حس برا من وجود خارجي نداره. يعني من کال توانايي لذت بردن از رابطه  جنسي رو ندارم

يعني من واقعا . عاشقش بودم و هنوز هم هستم و واقعا ١٩٧است که من همون موقع که از زندان آزاد شدم با او ازدواج کردم

 .دوستش داشتم اما اين رابطه برايم برا هميشه تبديل به انجام وظيفه شد

اين شکنجه هست يا شکنجه نيست؟ آيا يه  گذارند يک کسي يه هفته بخوابهشکنجه روش ها مختلف داره، آيا اين که نمي 

و بعد يه حاکم شرع بيارين بگين شما ديگه زن و شوهرين برين کارتون رو بکنيد و ساله رو شما بندازين تو يه سلول  ۱۶دختر 

هدفش گرفتن اطالعاته يا  اشکنجه هدفش چيه؟ شکنجه آيا واقع بعد بهش تجاوز بکنين، آيا اين شکنجه هست يا شکنجه نيست؟

من فکر مي کنم که واقعا اعتقاد داشت  .هدفش از اين چي بود ان يه آدمه؟ من نمي دونم علي واقعشکنجه هدفش از بين برد

اثراتش . منتها حاال تو اين روال اعتقادش يا حاال هر چيز اون کار که اون داشت با من مي کرد از ديدگاه من شکنجه بود

من هم شکنجه . اون کساني که شکنجه شدند، کساني که شالق خوردند خيلي هاشون دوستا من بودند. رو من هنوز هست

خطبه مي خوند و اما اگه يکي از همين افراد رو بازجو مي برد تو يه اتاق و بعد حاکم شرع مي اومد . من هم شالق خوردم شدم،

دم تجاوز مي شد، آيا باز هم با همون ديدگاه مي تونست بهش نگاه بکنه؟ لذت بردن از طرف محکوم اصال به نظر آبعد به اين 

 .من بدترين جوکيه که کسي مي تونه بگه

 

 ١٩٨سميه تقوايي: پنج مطالعه مورد

 

، در نه سالگي و در حالي که در خانه مشغول نوشتن تکاليف مدرسه اش بوده از سو ماموران امنيتي ۱۳۵۱سميه تقوايي، متولد 
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، سميه شاهد درگ. که برا دستگير پدر و مادر و به خانه آنها ريخته بودند دستگير مي شود ير دقايقي قبل از دستگير

يک نفر از اين دو نفر . مسلحانه ميان پاسداران و دو نفر از اعضا سازمان مجاهدين بوده که در خانه آنها زندگي مي کرده اند

گفته مي شود سميه از ترس و با ديدن . در مقابل چشمان سميه کشته مي شود و نفر دوم فرار مي کند" عموهايش بودند"که از 

 .يخچال و ديوار آشپزخانه پنهان شده بوده و جيغ مي کشيده استاين صحنه ها در فاصله بين 

خانه ها خويشاوندان و آشنايان  يد و او را مجبور مي کنند که نشانسميه به محض انتقال به اوين، تحت بازجويي قرار مي گير

م اين پنج سال، سميه در شعبه ها در تما. چهارده سالگي ادامه داشته استبازجويي ها از سميه تا زمان آزاد و در . را بدهد

، دادستان انقالب تهران و رييس زندان اوين قرار داشته اند بازجويي مي شده است در . اوين که تحت مسئوليت اسداهللا الجورد

 همه سئواالت. عين حال، اين کودک نه ساله شاهد شکنجه و کابل خوردن زندانيان ديگر در شعبه ها دادستاني نيز بوده است

آن دو . بوده که از اعضا سازمان مجاهدين خلق بوده اند ، مهد تقوايي و ناهيد طاهربازجويي ها مربوط به پدر و مادر سميه

سه فرزند ديگرشان از ايران گريخته بودند و ابتدا به فرانسه و سپس به  پس از اطالع از لو رفتن خانه ديگر بازنگشته و به همراه

مقامات امنيتي، حسن تقوايي، عمو سميه را نيز . سميه تنها گروگان خانواده نبوده است. رفته بودند در عراق ١٩٩گاه اشرفقرار

در . اوين رو به رو مي کنند ۷دو سال پس از دستگير سميه، او را با عمويش در شعبه . به عنوان گروگان دستگير مي کنند

 : ستآمده ا تقوايي نحسروايتي مکتوب از اين مالقات ، از قول 

آخرش آنقدر با ناباور و بي آن که بتوانم . پاک گيج شده بودم. باور کن اگر دنيا را به سرم مي کوبيدند به آن سنگيني نبود"

يم کرد تا قدمي به جلو بگذارم، همانطور ايستادم و بربر نگاهش کردم تا برادرزاده ام خودش را چسباند به من و مدام به نام صدا

حيران مانده بودم که آنجا چکار مي . به خودم فشارش دادم و بوييدم و بوسيدمش. غض گلويم را گرفتب. دمزانو زدم، بغلش کر

بي آن که من حرفي بزنم خنديد و همانطور که سرش رو شانه ام بود . در اين دو سالي که نديده بودمش بزرگ شده بود. کند

باالخره با حرف ها و هيجانش زبانم را ...هم مي کنم" صنفي"ستم، کار عمو حسن مرا در خانه تيمي گرفته اند، بند زنان ه: گفت

مادر را پيدا نکرده اند و برا اينکه پدر و مادر را وادار کنند که برگردند . دختر مهد را دو سال پيش آورده اند اوين... باز کرد

 ٢٠٠."ان گرفته اندساله را هم گروگ ۹ايران و خود را به دادستاني معرفي کند به جز من، دختر 

به شهادت هم بنديان سميه، و نه تنها از هيچ امکان آموزشي در زندان اوين برخوردار نبوده، بلکه در کارگاه خياطي زندان نيز 

 :به کار گماشته شده بوده است

ود چطور ياد گرفته ب. چرخش اندازه خودش بود آنقدر که اين بچه کوچک بود. سميه با آن سن و سالش لباس مي دوخت"

. سميه يک پيراهن مردانه دوخته بود. يک بار الجورد آمد بازديد. روزهايش را اينجور مي گذراند. خياطي کند و بدوزد

و پيراهن را از ! پس برا من دوختي: الجورد گفت. برا بابام: سميه گفت. اين رو برا کي دوختي: الجورد ازش پرسيد

 ."او گرفت

اما پس از . از زنان زنداني که هم سن مادرش بودند يا فرزند داشتند، رابطه نزديک برقرار مي کرده استاو در ابتدا با برخي 
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. اينکه يکي از اين زنان که سميه با او رابطه عاطفي داشته است را برا اعدام مي برند، سميه تا سه روز هيچ چيز نمي خورد

برا جلوگير از وارد شدن صدمات روحي بيشتر به سميه، ديگر هيچ کسي هم بنديان سميه تصميم مي گيرند که از اين پس و 

در سال آخر حبس سميه، مقامات زندان از يکي از زندانيان که خود نيز يک فرزند دختر . به او از نظر عاطفي نزديک نشود

ن زندان برا سميه لباس مي گرفته و او از خانواده اش در بيرو. داشته مي خواهند که سرپرستي سميه را در زندان به عهده بگيرد

 . به شهادت و در تمام مدت زندان سميه دچار شب ادرار بوده است. او را به حمام مي برده است

شب اول آمد کنار . به خاطر فشارها عصبي و روحي که متحمل شده بود به بيمار شب ادارار مبتال شده بود: "او مي گويد

ممکن است من شب لباسم را : چه مي خواهي بگويي؟ گفت: يم ناراحت نمي شين؟ گفتممن و گفت اگر يک چيز بگو

هيچ اشکالي ندارد، لباست را عوض مي کنم و هر دو مي رويم : گفتم. بعد وقتي پيش شما خوابيده باشم چه مي شود. خيس کنم

 ٢٠١."دوش مي گيريم

يکي از زندانيان روايت مي کند که . مراتب بدتر داشته استبه نظر مي رسد سميه در ماهها اول پس از دستگير وضعيتي به 

سميه برا اين . سپرده بودند و او شبها سميه را پوشک مي کرده است ٢٠٢عطيه اسبقياو را به يکي از تواب ها مجاهد به نام 

 . ٢٠٣زنداني تعريف کرده بود که در خانه کبوتر داشته و دلش برا کبوترهايش تنگ شده است

که سميه را به او سپرده  ا را تجربه نکرده است؛ زنداني" کودکي"دت پنج سالي که سميه در زندان بوده، هيچگاه در تمام م

 : بودند روزها و شبها سميه را در زندان اينگونه توصيف مي کند

مرتبه مي رفت کارش که در کارگاه خياطي تمام مي شد مي آمد تو بند، غذايش را مي خورد، نمازش را مي خواند و دو "

تو . يا مي رفت تو اتاقها ديگر. شب هم يک گوشه ا مي نشست و با من يا با بقيه بچه ها حرف مي زد. تو کارگاه

همان بچگي اش، وقتي اخبار شروع مي شد، سراپا گوش مي شد که شايد از البال اخبار بتواند چيز در بياورد که به پدر و 

همينطور که حرف مي زد و راه مي رفت من فکر مي کردم که انگار واقعا خالقي مثل يک ولي . مادرش ربط داشته باشد

رنگ پريدگي . مينياتور، صورت اين بچه را نقاشي کرده است بس که زيبا بود؛ چشمها روشن، مژه ها بلند و صورت سفيد

 ٢٠٤."خاصي داشت

 سينه ام، نازش مي کردم، موهايش را نوازش مي گاهي اوقات که شب ها کنار من مي خوابيد، سرش را مي گذاشتم رو"

متاسفانه تو زندان، آن دوران که ما بوديم، آنقدر افراد قاطي بودند که آدم به کنار دستي اش هم نمي توانست اطمينان . کردم

سعي مي . ه بودسميه با آن سن و سال کم اين موضوع را فهميد. کساني بودند که فقط با يک گزارش اعدام شدند. داشته باشد

گاهي دوست . من خيلي کم به ياد دارم که سميه شوخي و يا خنده کرده باشد...کرد حداقل تا آنجا که مي توانست سکوت کند

باز با بچه ها برا سميه لحظه ا بود، دوباره سميه ...داشتم با بچه ها کوچکي که همراه مادرهايشان در بند بودند باز کند

 ٢٠٥."گوشه اتاق مي نشست، چشمش را به نقطه ا مي دوخت و مدت ها سکوت بود و سکوت. هايش مي ماند و تنهايي

يکي از . آنها سميه را دو هفته بعد به زندان بازمي گردانند. ، مسئواين بند سميه را فراخوانده و از بند مي برند۱۳۶۳در سال 
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دستش و ناخن هايش را حنا گرفته، يک النگو طال هم به  وقتي که برگشت، ديدم دستهايش را حنا گرفته،: "شاهدان مي گويد

؟ گفت: بهش گفتم. ٢٠٦دستش بود وقتي که سميه از آن ...من را برده بودند خانه حاج آقا الجورد: سميه جان کجا رفته بود

اصال . بود يعني آن شادابي بچگي اش از بين رفته. جا آمد ديگر سميه قبلي نبود، خيلي حالت افسردگي پيدا کرده بود

ديگر من . بعدش هم در يک فاصله کوتاهي او را از بند بردند. خصوصيات اخالقي اش عوض شده بود، بداخالق شده بود

گفتند تو شعبه شنيده يکي دو تا مي . نفهميدم کجاست ولي از بچه هايي که از بندها ديگر مي آمدند سراغش را مي گرفتم

 ."تقوايي: بوديم که صدا مي کنند

در زندان به عمه اش تحويل داده مي  نزديک به پنج سالو در سن حدود چهارده سالگي، پس از گذراندن  ۱۳۶۵ميه در سال س

 . آنها زندگي مي کند گيرد و سميه در خانواده پس از آن عمو سميه مسئوليت او را به عهده مي. شود

پدرجان، اگر " :نوشته آمده است ۶۵فروردين  ۲۷ن و در تاريخ در بخشي از نامه سميه به خانواده اش که پس از آزاد از زندا

در مورد جبران کردنش هم . پيش نمي آمد، من بايد کالس سوم راهنمايي مي بودم) يعني درگير و دستگير من(آن اتفاق 

 ."انده را جبران کنمدرس مي خوانم و اگر بتوانم بايد در سه ماهه تابستان که مدارس تعطيل است، دروس عقب م مکه فعال دار

هرچند سميه در خارج از زندان، شروع به رفتن به مدرسه مي کند  اما چند سالي از بازگشت سميه به زندگي عاد نمي گذرد 

که زني به خانه عمو و مراجعه و سميه را برا پسرش خواستگار مي کند و با جواب رد عمو سميه به اين دليل که پدر و 

پس از آن، سميه و عمويش از سو دادستاني انقالب مستقر در زندان اوين احضار مي . ا نيستند مواجه مي شودمادر و در اينج

به سميه مي گويد که در صورتي که با اين ازدواج موافقت نکند، دوباره به زندان بازگردانده  د و يکي از مقامات دادستانيشون

 .خواهد شد

زدواج مرد داده مي شود که از نزديکان به برخي از مقامات حکومتي بوده و سابقه سميه تقوايي در سن هجده سالگي به ا

 . حاصل اين ازدواج اجبار دو فرزند دختر است. ٢٠٧خدمت در جبهه جنگ ايران و عراق داشته است
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 در لندن) Hendon(مزار سميه در گورستان هندون 

انجام عمل جراحي در . جود غده ها سرطاني در بدن او مي شونددر آغاز دوره بيست سالگي زندگي سميه، پزشکان متوجه و

، پس از جدا شدن از سازمان مجاهدين )۱۹۹۲( ۱۳۷۱والدين سميه در سال . ايران نيز نمي تواند به طور کامل سميه را درمان کند

 . ينش مي آيدبه لندن و نزد والد ۱۳۷۵سميه برا ادامه معالجه در سال . خلق به لندن مهاجرت کرده بودند

بيمارستاني در لندن بر اثر پيشرفتگي غدد ) ۱۹۹۸مارس  ۱۵( ۱۳۷۶اسفند  ۲۵سالگي در  ۲۵او حدود يک سال بعد، در سن 

و فرصت الزم را برا بازگويي آنچه در کودکي از  بدون اينکه هيچگاه امنيت، آرامشجانش را از دست مي دهد، سرطاني 

 .  ددست رفته اش بر او گذشت، پيدا کن

 

 
 تجاوزها مورد .۲‐-۳

نتايج برآمده از مصاحبه با زندانيان سياسي زن نشان مي دهد آنها دراين باره اتفاق نظر دارند که تجاوز به زنان زنداني سياسي در 

ا بر درعين حال تمامي آنه. ، يکي از شيوه ها معمول شکنجه که در مورد تمام يا اکثريت زندانيان اعمال شود، نبوده است۶۰دهه 

آنچه درباره آن اتفاق نظر وجود ندارد، داليل، اهداف و . در زندانها ايران وجود داشته است ۶۰اين عقيده اند که تجاوز در دهه 

  . ترکيب زندانياني است که مورد تجاوز قرار مي گرفته اند

که زنداني زن در مقابل همه انواع  گروهي از مصاحبه شوندگان معتقدند احتمال مورد تجاوز قرار گرفتن زماني بيشتر مي شد

به . راهها شکستن مقاومت و مورد استفاده قرار مي گرفت از آخرينشکنجه ها مقاومت مي کرد و تجاوز به عنوان يکي 

خصوص اگر اينگونه زندانيان، زيبا بوده اند يا در روند بازجويي، در ضمن مقاومت برا ندادن اطالعات از مواضع خود نيز علنا 

مي کرده اند، يا اينکه خود يا خانواده شان دارا " پررويي"از نظر بازجو و مقامات زندان  به عبارت ديگر، فاع مي کرده اند ود
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احتمال  هاييدر چنين حالت ؛ويژگي هايي بوده اند که باعث مي شد مورد کينه ورز و انتقامجويي مسئوالن و بازجويان قرار گيرند

 .ر مي گرفتتجاوز به آنها قوت بيشت

تعداد نسبتا قابل توجهي از مصاحبه شوندگان بر اين باورند که چون مقامات مسئول نمي خواسته اند ردپايي از در عين حال 

، به جز استثنائاتي، تنها به کساني که قرار بوده اعدام شوند تجاوز بيرون بيايندشواهد تجاوزها زنده از زندان تجاوزها برجا بماند و 

ياد مشخصه ها  يا واجد سايربه باور اين زندانيان، زناني که احکام حبس داشته اند، حتي در صورتي که بسيار زيبا . استمي شده 

 . مورد تجاوز قرار نمي گرفته اندشده بوده اند، 

آنها . نقش باز مي کردتعلق سياسي زنداني در احتمال اينکه به او تجاوز شود  برخي از زندانيان چپ نيز بر اين باورند که اتهام و

تاکيد مي کنند که چون بيشتر زندانيان چپ، تجاوز را هم يک شيوه شکنجه مانند ساير انواع شکنجه مي دانستند و بنابراين، صرف 

در حالي که . مي شدند) تجاوز(تجاوز نمي توانست برا آنها مثال فرقي با ضربات کابل داشته باشد، کمتر قرباني اين نوع شکنجه 

به نظر اين زندانيان به . رزيابي مقامات زندان اين بود که تجاوز رو زندانيان مجاهد به دليل اعتقادات مذهبي آنها موثرتر استا

 . همين دليل زنان مجاهد بيشتر از زنان چپ مورد تجاوز قرار مي گرفتند

، اتفاقي و از سر شهوت برخي ديگر از زندانيان، غير از تجاوز به دختران باکره پيش از اعدام، بقيه  تجاوزها در زندانها را مورد

در نگاه آنان، زنان زيبا بيشتر مي توانسته اند قرباني اينگونه تجاوزها باشند؛ هرچند آنها اذعان . بازجو يا مامور خودسر مي دانند

ها مي يافتند امکان داشت که به او هم دارند اگر اينگونه ماموران يا بازجويان، زني با ظاهر معمولي را در يک موقعيت مناسب تن

 . تجاوز کنند

نيز ايدئولوژيک بودن جو زندان و  بيشتر زندانياني که در زندانها استان تهران زنداني بوده اند تاکيد دارند که در تهران، به دليل

اما حتي در همين . فتاده استکمتر از شهرستانها اتفاق مي ا حکومت برا کنترل اين زندانها، تجاوزرقابت جناحها مختلف 

 بسيارمثال برخي از مصاحبه شوندگان عقيده دارند که در انفراد ها زندان گوهردشت که . موضوع هم اتفاق نظر وجود ندارد

مي شده  از زندانيان زن تجاوزبرخي آنجا انتقال داده شده اند، به از زندانيان زن در سالها مختلف و برا ماهها به عنوان تنبيه به 

که بيشتر مسئوالن از  ۶۰، به خصوص در سالها اوليه دهه انهاويا عده ا درست بر عکس اين نظر معتقدند در شهرست. ٢٠٨است

 .مي دادندبه خود رات چنين کار را جکمتر  به دليل روابط و آشنايي ها افراد محلي بوده اند، 

در زندانها مختلف  ۶۰اليل، اهداف و ترکيب زندانياني که در دهه با توجه به تحليلها متفاوت مصاحبه شوندگان درمورد د

به . مورد تجاوز قرار گرفته اند، به دشوار مي توان به پاسخي واحد در مورد چگونگي اين تجاوزها يا اهداف آنها دست يافت

را در وقوع يا عدم وقوع تجاوز  خصوص اينکه برخي از مصاحبه شوندگان ترکيبي از دو يا حتي چند عامل برشمرده شده در باال

 . دخيل دانسته اند

يکي از چالش ها اين بخش از تحقيق، همين موضوع يکدست نبودن تحليل ها و قضاوت ها در مورد مساله تجاوز در زندانها 

دليل اعدام، چالش ديگر اين بود که بسيار از زندانياني که مصاحبه شوندگان درباره آنها شهادت داده اند، به . بوده است
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، ديگر زنده نيستند تا بتوان شهادت دست اول خود آنها را ثبت کرد از سو ديگر دسترسي . خودکشي در زندان يا پس از آزاد

به برخي از قربانيان تجاوز که هنوز زنده هستند نيز به داليل مختلف برا ما ممکن نشد؛ از جمله به دليل شرايط امنيتي و يا به دليل 

 " . ردشان گم شده است"رابطه نداشته و به قول مصاحبه شوندگان قرباني تجاوز زندان ديگر با  آزاد از پس از د مطلعفراينکه 

ما در . اکثرمصاحبه شوندگان، حداقل يک مورد و بعضي از آنها، بيش از يک مورد از تجاوز به همبنديان خود را گزارش کرده اند

شنيده ها که تعدادشان هم کم نبود، صرف نظر کرده ايم و تنها موارد را عنوان کرده ايم  روايتها دست دوم و ذکراز اين بخش 

يا يک  هکه بر دانسته ها مستند مصاحبه شونده داللت داشته اند و يا از سو چندين شاهد مختلف تکرار شده و همگون بود

 . ه اندروايت دست اول را تکميل مي کرد

هر جا که به روايتي در مورد تجاوز برخورده ايم، تا حد امکان به  ۶۰رسي ادبيات زندان در دهه در عين حال در پي مرور و بر

اين امر هميشه ممکن نبوده و يا نويسندگان مقاالت و روايات نيز . نويسندگان آنها رجوع کرده و جويا شواهد دقيق تر شده ايم

ا خود را در نوشته هايشان منعکس کرده اند که برا تحقيق ما نا کافي و شنيده ه. داليل مستند برا ارائه در دست نداشته اند

 .بوده و نتوانسته ايم به نتايج قطعي تر در آن موارد دست يابيم

پنهان نگه ، به داليل امنيتي و يا ساير داليل خصات قرباني از سو مصاحبه شوندهتمامي روايتها دست اولي را نيز که نام و مش

را نيز کنار گذاشته ايم و تنها برخي از و يا با اسامي مستعار مطرح شده اند " دختر جوان"، " يک نفر"تحت عنوان داشته شدند و 

مثالها اينگونه روايتها را در انتها اين بخش مختصرا مرور کرده ايم تا در تحقيقات بعد و يا با شهادت ها ديگران تکميل و 

شوندگان نيز درباره تجاوز به خود شهادت داده اند که شهادت آنها در انتها اين بخش به نفر از مصاحبه  چهار. ٢٠٩مستند شوند

سه نفر از هفت مورد هم از طريق روش مطالعه مورد مستند شده است که در انتها اين بخش مي آيد؛ . کامل آمده است طور

 .اين هفت نفر در حال حاضر زنده هستند

ود که تعادل روحي خود را در زندان از دست داده بودند و مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که چالش بعد در مورد زندانياني ب

بيشتر اين افراد نيز خودکشي کرده بودند . يکي از داليل آشفتگي رواني ايشان، به احتمال قو مورد تجاوز قرار گرفتن بوده است

 .کرديا سرنوشت ها نامشخص داشتند و همين، کار را دشوارتر مي 

که به برخورديم در خالل روايتها مربوط به ديوانه شدن زنان زنداني در شهادتها مختلف، به انفراد ها زندان گوهردشت 

اما نگهدار زندانيان در . ، تجاوز به آنها بوده استدر آن باور برخي از مصاحبه شوندگان، دليل به جنون کشيده شدن زندانيان زن

با . برده است و قرائني روشن تر را  از ميان دتها طوالني، امکان ارتباط آنها با هم و به دست آمدن شواهدسلولها انفراد در م

، بخش مختصر اما جداگانه ا را به وقايع زندان پيرامون آن تکرار شهادتهااهميت موضوع و اين همه، در ادامه، به دليل 

 .گوهردشت اختصاص داده ايم

انبوه چنين زندانياني که در شهادتها مختلف نام برده مي شدند، دو نام برجسته تر بودند و در شهادتها از ميان  در عين حال، 

، تصميم گرفتيم غير از اين دو مورد، بقيه پس از بحث و بررسي ها بسيار. نژال قاسملو و فرزانه عمويي: مختلف تکرار مي شدند
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آنها به ميان آمده بود، به دليل محدوديت زماني و کمبود منابع تحقيق کنار موارد را که در يک يا حتي دو شهادت ذکر از 

عمويي، از خيل زندانيان زني که در زندان دچار آشفتگي رواني شده بودند و نژال قاسملو و فرزانه و تنها به دو مورد  ٢١٠بگذاريم

نژال قاسملو امروز ديگر در ميان ما نيست و آخرين . دازيمهمبنديانشان بر اين باور بودند که به احتمال زياد به آنها تجاوز شده بپر

 تخصصي فوق و تخصصي درماني آموزشي مركز( رواني امين آباد آسايشگاهخبر درباره فرزانه عمويي اين است که در 

اما . ادت دهندهيچيک از آنها ديگرنمي توانند خودشان درباره آنچه بر آنها گذشته است، شه. بستر بوده است )راز روانپزشكي

تاثير است که در سالهايي که دچار نه فقط رنجي که کشيده اند بلکه کند،  آنچه اين دو زن و سرنوشتشان را برجسته تر مي

ما احتماال هيچگاه نخواهيم دانست آيا واقعا به اين دو نفرتجاوز شده . آشفتگي روحي بوده اند بر رو هم بندان خود گذاشته اند

اما مهم اين است که اين دو نفر خود با فرياد، حرکات بدن و حرف ها و عکس العمل هايشان چنين تجربه ا را . يربوده است يا خ

باور قطعي بسيار از زندانيان به اينکه به اين دو نفر تجاوز شده است، . برا ديگر زندانيان بازآفريني ميکنند و رنج مي کشند

به نظر مي آيد يکي از اهداف مسئولين زندان در . تجاوز بر سر زندانيان زن بوده استعاملي برا حضور سايه دائمي وحشت از 

البته که عوامل  .است يد و وحشت برا ديگران بودهبا وضعيت مشابه ايجاد همين فضا تهد عدم آزاد اين دو نفر و يا افراد

جمله عدم پاسخگويي به خانواده ها و همچنين سر پوش  ؛ ازاستنقش داشته  زندان ديگر نيز در نگه داشتن چنين زندانياني در

 . گذاردن و اختفاء آنچه در زندانها مي گذشته است

شان بردند و يا در تنهايي روانه خانه هايشان  "امين آباد"قيم از اوين و قزل حصار به زندانياني مثل نژال قاسملو و فرزانه عمويي را مست

سرنوشت بسيار از اين زنان  مطلقن دليل خودکشي و يا انزوا به همي. نشد" خانه"برا آنها خانه هايي که هيچگاه ديگر . کردند

بسيار از زندانيان پس از گذشت سالها هنوز تصاوير زنده و تکان دهنده ا از اين دو هم بند و زنداني زن دارند که  .بوده است

يکي از داليل ما برا عنوان کردن اين دو . ندانيان در آن سالهاستنمايانگر ميزان و شدت شکنجه ها جسمي و رواني وارده بر ز

، ادا دين و انجام وظيفه درقبال تمام زناني است که شرايط مشابه را در زندانها  دهه شصت داشتند و کمتر از رنج نيز سرنوشت

 . رفته بر آنان سخن گفته شده است

 چند نمونه از شهادت ها مربوط به تجاوز 

ر که در مقدمه اين بخش آمد، مصاحبه شوندگان موارد متعدد از تجاوز به زندانيان ديگر را گزارش مي کنند که براساس همانطو

يکي از داليل اين است که مصاحبه . معيارها اين تحقيق، به داليل مختلف نمي توانسته به طور مستقل و مشروح، مستند شود

در مورد اعدام شده استفاده کرده اند يا اسامي و مشخصات آنها را به ياد نمي آورند و يا  شوندگان از اسامي مستعار برا قربانيان

يکي ديگر . نيامده استاسامي که به ياد مي آورند در هيچيک از فهرستها مربوط به زنان اعدام شده که تاکنون منتشر شده گان، 

ان، روايت تجاوز را نشنيده اند بلکه از شخص ثالثي شنيده اند و يا از از داليل اين است که مصاحبه شوندگان مستقيما از خود قرباني

اين دسته از شهادتها به دليل اينکه دست اول به حساب نمي آيند، نمي . موضوع، به صورت دهان به دهان و افواهي مطلع شده اند

ناخت بيشتر در مورد تجاوزها مورد در با اين همه، برا ش. توانسته اند با جزييات کامل و مشخصات قربانيان مستند شوند
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اينگونه شهادتها با اسم مستعار يا بدون نام و يا شهادتها دست دوم، مثالهايي را  انبوه، در ادامه، از ميان ۶۰زندانها سياسي دهه 

 .از ابعاد اين تجاوزها را نشان دهيم کلي به طور خالصه ذکر کرده ايم تا تصوير 

مصاحبه شوندگان به داليل مختلف، از جمله حفظ امنيت قربانياني که در ايران زندگي مي کنند، همينطور  همانطور که گفته شد

عدم اطمينان از اينکه اجازه دارند درباره موارد که قرباني به طور خصوصي به آنها گفته به شکلي علني صحبت کنند، در برخي 

بيان  يا ذکر نام کوچک نيان به طور مستقيم شنيده با برگزيدن نامها مستعارقرباخود   را که از يا دست اولاز موارد، شهادته

 . کرده اند

در زندان اوين مورد  ۱۳۶۲شهادت مي دهد که در سال  فريدهبردن نام فاميل، درباره يک زنداني مجاهد به نام  منظر بخارايي بدون

 :تجاوز قرار گرفته است

خواهر بزرگتر با من تو يک اتاق بود؛ با دو تا . چهارتايي در خانه تيمي دستگير شده بودند دو تا خواهر بودند که با شوهرانشان،"

بعد يک روز رفت بازجويي و برگشت من ديدم حالش بد . پنج سالش بود، يکيشون هم چند ماهه بود‐-بچه اش که يکيشون چهار

اگر  چون بچه ها از در که مي آمدند ،ور شده بوديعني کال نه دستش طور شده بود نه پايش ط. است ولي هيچي پيدا نبود

رفتم باال سرش . شب خوابيد ديدم فقط ناله مي کند. ديديم فريده هيچيش نيست .اول سريع بهشان مي رسيديم طوريشان بود، 

آخه بگو  :من اصرار کردم. حالم خيلي بد است:به من گفت... فريده چه ات است؟ چي شده؟ خب به من حرفت رو بزن و: گفتم

نازک نازک، يک از سيم هايي که برا برق هست، : گفت. من واقعا حالم بد شد. و بعد نشانم داد. چه ات است؟ به من نشان بده

تخت خواباندند، خودش ما را رو : مثل باتوم ولي سرش همه اين سيم ها نازک کنار هم بوده، گفت بودند چيز درست کرده

ايستانده بودند، اين سيم ها را رو گاز داغ مي کنند و بهش با آن تجاوز مي کنند، مدام هم بهش شوهرش را هم ؛ و خواهرش را

من خودم اين را به چشم . نجسي نمي توانم باهات کار بکنم بعد جلو شوهرش با اين بهش تجاوز مي کنند ،مي گفته تو منافقي

 .زدن شروع کردم به در بند. شديد داشت که من خيلي حالم بد شديعني آنجاهاش تمام سوخته بود و درد ... پاهاش تمام. ديدم

من ناراحت : همه ش مي گفت .دوا زديم و لباسش را عوض کرديم کرم را گرفتم آمدم کمکش کردم. به من کرم بده: گفتم

بعد . م را نمي فهميدمچون در عربده هايي که او مي کشيد من درد خود. شوهرم بودم، من چيز نمي فهميدم، من دردم درد او بود

  ٢١١."شنيديم شوهرش خودش را تو زندان کشته بود

او .  ساله برمي گزيند که به اتهام هوادار از مجاهدين بازداشت شده بوده است ۱۹ نام مستعار مينو را برا دختر سودابه اردوان

زجويي و شکنجه قرار مي گيرد و با آشفتگي درست در آستانه آزاد به دليل گزارشها توابان در زندان اوين مجددا تحت با

براساس شهادت سودابه اردوان، که از خود مينو نقل قول مي کند، دليل اصلي به هم ريختگي . رواني شديد به بند بازمي گردد

ن و حتي زندانبانان مرد او از جمله زندانياني بوده که در مقابل ساير زندانيا. رواني مينو اين بوده که قصد داشته اند به او تجاوز کنند

، پس از انجام مصاحبه ا در حسينيه اوين و اعالم اينکه توبه کرده آزاد شده ۱۳۶۴و در سال . با باالتنه لخت ظاهر مي شده است

 . ٢١٢است
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ر تهران بوده و دکارگر يکي از کارخانه ها  کهانتخاب کرده است نسرين پرواز نيز نام مستعار ياس را برا زنداني زني 

ياس . دستگير و به کميته هفت حوض در محله نارمک منتقل مي شود ۱۳۶۰جريان تظاهرات کارگران در آن کارخانه در سال 

نسرين پرواز . آزاد و متوجه مي شود که باردار است کوتاهي بعد از مدت او. کميته مورد تجاوز قرار مي گيرد توسط سه پاسدار

به ند تا امکاناتي برا سقط جنين برا ياس پيدا کنند اما به دليل اينکه مبلغ الزم که به همراه دوستان ديگر و تالش مي کن

غيرقانوني بودن سقط جنين بسيار زياد بوده به موقع جمع نمي شود، ياس برا اينکه خانواده متوجه موضوع نشوند، مجبور  خاطر

نسرين پرواز بعدها از شخص ديگر مي شنود که اين . به ازدواج صور با يکي از همکارانش که سوسياليست بوده مي شود

 ٢١٣.و هيچگاه ديگر ياس را نديده است. از بين برده اندو بچه را پس از به دنيا آمدن  رفتهدو برا زايمان به يک شهرستان 

ادل رواني ساله ا صحبت مي کند که صورتش پر از جوش ها عفوني بوده و تع ۱۹سارا رهايي از دختر جوان مجاهد حدودا 

اين ها خيلي : "او به سارا رهايي گفته است .بوده، حکم اعدام داشته است اويناو که به همراه برادرش در زندان . نداشته است

ن گفتم برا چي؟ چطور است؟ گفت اي. کثيفند، خيلي بي رحمند، سعي نکنيد اينجا بمانيد، هرجور که مي توانيد برويد بيرون

نام و نام خانوادگي  ٢١٤."از مادر هفتاد ساله بگير تا دختر چهارده ساله اين ها بهشان تجاوز مي کنند؛ نمي کنند ها به زن و مرد رحم

 .اين زنداني، آن طور که سارا رهايي به ياد مي آورد در هيچيک از فهرست ها تاکنون منتشر شده زنان اعدام شده يافت نشد

، دادسرا اوين که مخصوص رسيدگي به اتهامات بازداشت شدگان  ۶در شعبه  ۱۳۶۰هنگامي که درتابستان سال  اکرم موسو

قسمتها مختلف تقسيم شده بود، بازجو چپ بوده، بازجويي مي شده شنيده است که در گوشه ديگر از شعبه که با پاراوان به 

. او نام مستعار نديم را برايش برگزيده استساله را دارد که  ۱۲شعبه که با نام مستعار حامد شناخته مي شود قصد تجاوز به دختر 

اون  و خواهرت کجا هستند؟ خب بگو ببينم برادر: حامد ازش پرسيد: "در بخشي از شهادت کتبي اکرم موسو چنين آمده است

و همان او را رو تخت خواباند و پاهايش را بست  .نمي دونم به خدا من از مدرسه اومدم خونه واز چيز خبر ندارم: جواب داد

 با. دبود و مرتب آهسته تر صحبت مي کر اما صدايش از حالت معمولي آميخته به خشم و غضب، خارج شده. سوال را تکرار کرد

ديگر نفسم به شماره افتاده بود و . داشتم خفه مي شدم. نفسم در نمي آمد. شنيدن حالت صدا حامد تمام وجودم به لرزه افتاد

چه کار مي توانستم بکنم؟ ديگر به . بايد کار مي کردم... مي خواهد با او چکار کند؟ . مي کردم ضربان قلبم را در گلويم حس

به ناگهان موجود ديگر از . وضوح صدا نفس ها حامد را مي شنيدم و تصور وضعيت دخترک کوچک مرا ذوب مي کرد

با اين فرياد، تمام نقشه ها . کار بود که از من بر مي آمد فرياد زدن، تنها. درونم فرياد کشيد که تا به حال از خودم نشنيده بودم

مرا . خبردار شده بوددر آن اتاق او تازه از وجود من . حامد چون حيواني وحشي به سويم هجوم آورد. کثيف بازجو برهم خورد

  ٢١٥".زير مشت و لگد گرفت و ديوانه وار بر سر و رويم مي کوبيد

ان داليلي که در باال گفته شد، نه تنها از گفتن نام بلکه از ذکر مشخصاتي که هويت قرباني تجاوز برخي از مصاحبه شوندگان به هم

در زندان  يکي از زندانيان چپدر مورد يک شروع به تجاوز به  کيانوش اعتمادبه عنوان مثال، . را نشان دهد نيز پرهيز کرده اند

 :قزل حصارچنين شهادت مي دهد



93 

 

کتک . بعد او را از ما جدا کردند. با هم بردنمان قرنطينه در واحد يک زندان قزل حصار ۶۲بود که سال  هم جزء بچه هايياو " 

بعد تعريف مي کرد که همينطور که بيهوش . خيلي مفصلي بهش زده بودند و او را بي حال و بي جان انداخته بودنش تو توالت

رد من را دستمالي مي کند، چنان فرياد کشيده بود که همه  ما که بودم، يکهو به خودم آمدم ديدم يک نفر با دست هايش دا

 آن همه کتک را خورد اين. طور که او فرياد زد من فکر کردم کشتندش آن. بوديم، مو به تنمان سيخ شد ايستادهزير هشت 

 ٢١٦."داداگر داد نمي زدم طرف ادامه مي : خودش مي گفت .زد که وقتي اين اتفاق افتاده بودطور داد ن

مصاحبه شوندگان در موارد که روايتي را از شخص ديگر شنيده اند و يا به ياد ندارند دقيقا چه کسي برايشان گفته است يا در 

استفاده ... تو بند پيچيده بود، همه مي گفتند، همه مي دانستند و: کنند، اغلب از عباراتي مثل موارد که نام راو را نيز فاش نمي

در بقيه مثالها نامها کامل  ،)نسرين نيک سرشت و حوريه بهشتي(ه دليل دست دوم بودن شهادتها، غير از دو مورد ب. مي کنند

 .قربانيان و همينطور مشخصات راويان اوليه را حذف کرده ايم

بعد  يتاهکو به فاصلهبود، من ٢١٨از بچه ها رده باال چريک ها او : " مي گويد ٢١٧نسرين نيک سرشتدر مورد  مژده ارسي

ازاعدام او دستگير شدم، هنوز خيلي حرفش در بند بود و يکي از بچه هايي که با او هم سلول بود جريان را تعريف مي کرد و مي 

گفت که خود نسرين تاکيد داشت که جريان تجاوزش را حتما به همه بگويد و از بچه ها خواسته بود که هرجا رفتيد برا بقيه هم 

 .شنيدمهم ند از چند نفر ديگر بعدا در ب. بگوييد

 

داشته و مي خواسته بعد از يک مدت يا همان لحظه بخورد که  ٢١٩دستگير مي شود، همراهش سيانور ۶۱نسرين در سال وقتي 

. بعد مي برندش برا شکنجه و خيلي مي زنندش. سيانور را استفاده کند يش را مي گيرند و موفق نمي شودجلوو  متوجه مي شوند

روزانه داشت، مي بردند مي   ز جمله کساني بود که جيره روزانه شالق داشت يعني حتي بعد از بازجويي ها هم نسرين جيرهنسرين ا

خودش تعريف مي کرده که بعد از اينکه ديگر امکان نداشته که بزنندش، پاهايش يا . آن لحظات اول که خيلي مي زنند ؛زدنش

ستند ديگر بزنندش، گفته اند که دکتر را بياوريد بدن اين را بازرسي کند که جايي بدنش به حد آش و الش بوده که نمي توان

هم از جلو هم از عقب ... يک نفر آمد، من را رو همان تخت شکنجه لخت کردند: نسرين گفته بوده. سيانور قايم نکرده باشد

 ولي هيچ کار. گاهي طرف را با دستم پس مي زدمهر از چند . من هيچ توان مقاومت نداشتم: بهش تجاوز کرده بودند، گفته بود
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آورند  ميتحت عنوان دکتر يکي  که ديگر نمي توانند بزنندت، ولي بعد ه اقدر شکنجه شد نآنمي توانستم بکنم، مجسم کن که 

نسرين خودش ... دبيايد و لخت مادرزادش بکند و در حضور بقيه اين کار را بکن، ين جايي سيانور قايم نکرده باشدکه نگاه کند ا

 ٢٢٠." تاکيد داشت، به بچه ها هم سلولي اش گفت، که بچه ها اين را هرجا رفتيد بگوييد

زندان اوين شنيده است، حوريه بهشتي که به اتهام هوادار  ۲۴۶براساس شهادت کيانوش اعتماد که از ساير همبنديانش در بند 

گفته است که به او در همين زندان تجاوز  ٢٢١ بازرسي از زندانها آمده بوداز مجاهدين دستگير شده بوده است، به هياتي که برا

 . شده است

 . ٢٢٢و در جريان کشتار جمعي زندانيان سياسي، اعدام شده است ۱۳۶۷حوريه بهشتي در سال 

 رو بهش که دختر مي گفتند يک مورد رو بچه ها در اوين" :گويد قديمي در اوين مي زندانيانشايسته وطن دوست از قول 

که  ندمي گفت. تجاوز کرده بودند و رو پايش هم شماره نوشته بودند که برا اعدام ببرند و اشتباهي به بند برگردانده شده بود

که کسي زير در را نگاه مي  همه ش احساس مي کرد، زير در برايش انداخته بودندساولن همه ش فکر مي کرد که يک شيشه 

شايد جزء کساني باشد که آزاد شد و بعد . زنده هست، زنده نيست. ردند و هيچ کس خبر ندارد که چه شدبعد او را از آنجا ب .دکر

 ٢٢٣"].دانم نمي[خودکشي کرده 

 يکتو سلول بغلي اش " : فرزانه زلفي از قول يکي از همبنديانش که چند روز در کميته مشترک تهران بازداشت بوده مي گويد

آن دختر که حکمش . سدارها نبودند و مي آمدند غذا مي گذاشتند و مي رفتند، باهاش حرف مي زدهبوده که وقتي پا دختر مجاهد

هم اعدام بوده برا اين دوست من تعريف مي کرده که بهش تجاوز شده و مدام گريه مي کرده و از اين بابت خيلي زجر مي 

 .٢٢٤."کشيده است

و به دليل نشريه سياسي که در  جميلهسالگي به همراه دخترعمو خود  ۱۲ از دختر نوجواني که در سن ۱۳۶۲نسرين پرواز در سال 

کيف جميله پيدا شده بود دستگير شده شنيده است که جميله پس از اينکه در يکي از سلول ها زندان اوين، و در دوران بازجويي 

 . ٢٢٥مورد تجاوز واقع شد، خودکشي کرده است

که به اتهام فعاليت به نفع يکي از  دختر کردان قزل حصار حبس بوده است درباره يک در زند ۱۳۶۳که در سال  نيلوفر شيرزاد

او يک پسر دو ساله داشت، يک دفعه در بند چو افتاد : "جريانات کُرد مخالف بازداشت و به اين زندان منتقل شده بوده مي گويد

ين بچه را قبول کنند چون مي گويند حرامزاده است و که حاال که وقت آزاد اين دختر نزديک شده، خانواده او نمي خواهند ا

مسئوالن زندان مي گفتند که نيروها کرد بهش تجاوز کرده اند و بچه . حاضر نيستند بيايند ضمانت بدهند که اين آزاد شود

بچه را مي خواهند بفرستند  بعد گفتند. بچه را هم در زندان به دنيا آورده بود. ها کرد مي گفتند در زندان سنندج به او تجاوز شده

پرورشگاه که يکي از بچه ها چپ که ازدواج کرده بود اما بچه نداشت رفت با مسئوالن زندان صحبت کرد و آنها را راضي کرد 

 ٢٢٦."که اين پسر را در همان زندان به فرزند قبول کند
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رزمي کار نيز بود و موقع دستگير با پاسدارها که  جميلهدر زندان اصفهان بچه ها مي گفتند که : "صنم احمد نيز مي گويد

 ۱۳۶۰جميله، دانشجويي که به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين در سال . درگير شده بود، به سختي مورد تجاوز قرار گرفته بود

  ٢٢٧."اعدام شده است  ۶۰در همان سال  دستگير شد،  بعدها

او در زندان . که به دانشگاه راه پيدا کرده بود اولين دختر قشقايي استگفتند  دختر بود که مي: "همچنين سارا رهايي مي گويد

 ٢٢٨."تجاوز شده اما آن موقع خود آدمها در زندان راجع به تجاوز حرف نمي زدندبچه ها مي گفتند بهش . بود

وقتي دستگير شده و در : او مي گفت. من يه دوره با يه مادر مجاهد هم بند بودم: "ويولت درباره يک دختر مجاهد مي گويد

آسايشگاه بوده اينها را پشت پاراوانهايي مي خواباندند و کنارش دختر غرق در خون بوده و هي به هوش مي آمده و مادرش را 

. او به اين مادر گفته که بهش تجاوز شده بوده و به او گفته بودند که حق ندارد به کسي بگويد .هوش مي رفته کرده و از صدا مي

 ٢٢٩."نگويد فقط ده سال حکم خواهد گرفت و در غير اين صورت اعدام مي شود اگر

به اتهام هوادار ازسازمان مجاهدين در زندان تبريز در حبس بوده از يک  ۶۷تا شهريور ۶۰که از تير ماه سال  اشرف عادلزاده

به اين دختر که خيلي :" او مي گويد. رفته بودساله اردبيلي حرف مي زند که در زندان تبريز مورد تجاوز بازجويان قرارگ ۱۴دختر 

اوهم به همه گفته بود وآنها برا جلوگير از فضاحت . هم زيبا بود در يک سلول انفراد که مثل حمام بود تجاوز کرده بودند

 ٢٣٠."تر آزاد کردندبعدها شنيدم او را زود. بيشتر به او پيشنهاد ازدواج با همان پاسدار را داده بودند که او قبول نکرده بود

زندان  ۶۱تا  ۶۰مادرم هم از سال :"ليمان زنداني بوده است مي گويددر زندانها اصفهان و مسجد س ۶۶تا  ۶۱از سال  که. فرح، ب

مادرم . سلول شاهد ماجرا بوده و اکنون زنده استفرد ديگر هم در همين . هم بند بوده است .پروين باو با کسي به نام . بود

گفت من دوست دارم در بغل تو بخوابم تو بو  موقع خواب. کرد که پروين را بردند و حدود دو ساعت بعد برگشتتعريف مي 

آنها   :" او گفته. خواهند او را اعدام کنند و نبايد باکره باشد  مادرم را مي دهي و در بغل مادرم برايش گفته بود که به او گفته اند مي

يا واقعا اين کار را خواهند کرد ولي من خودم رو آماده  دانم اين را برا ترساندن من گفته اند نمي. خواهند به من تجاوز کنند مي

پول . بعدا دمپايي و چادر خوني او را در سلول به مادرم دادند. شب پروين را برا اعدام بردند ۳و  ۲حوالي ساعت ." کرده ام

 خانواده پروين برا مادرم اين جريان را برا حفظ آبرو. ده اش گرفتنتيرهايي را که به پروين شليک کرده بودند از خانواد

 ٢٣١."کسي تعريف نمي کرد

 وقايع انفراد ها زندان گوهردشت

و با افزايش تعداد زندانيان  ۶۰، که کار ساخت آن در زمان شاه شروع شده بود، پس از سال )رجايي شهر فعلي(زندان گوهردشت 

" صبحي"رييس اين زندان در آن زمان با نام مستعار . مورد بهره بردار قرار گرفت ۱۳۶۱ز اواخر سال سياسي، به سرعت تکميل و ا

براساس همچنين داود لشکر مسئول انتطامات گوهردشت بود که   ٢٣٢.خود را معرفي مي کرد و نام واقعي او مرتضي صالحي بود

نگهبانان زن  ٢٣٣"زن دست مي زد و به ال پاهايشان لگد مي زد با دست به سينه ها زندانيان اطالعات برخي از مصاحبه ها، 

، خانم بختيار  و او را سعيده صدا مي ) از زندانيان زمان شاه بوده و صورتش هم سالک داشته است(گوهردشت را خانم نادر

 .بوده اند کردند
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زندانياني را که در روند بازجويي و شکنجه  ، برخي از۶۲تا اوايل  ۶۱براساس تصميم مسئوالن وقت زندان اوين، از اواسط سال 

ها سخت دوران بازداشت در اوين، همچنان بر سر موضع باقي مانده بودند از ساير زندانيان جدا کردند و به عنوان تنبيه به انفراد 

به شکلي بود که  شرايط در انفراد ها گوهردشت. ها زندان گوهردشت فرستادند و ماهها آنها را در انفراد نگه داشتند

 .وقت دادستاني انقالب، شکستن کامل مقاومت اين گروه از زندانيان بوده است مشخص مي کرد هدف مسئوالن

 

 ٢٣٤نما يکي از سلولها انفراد زندان گوهردشت

چانه کشيدند چشم بندها را تا زير : "يکي از زنان زنداني سياسي، شرايط بند انفراد زندان گوهردشت را چنين توصيف مي کند

درها اتاقهايي پي در پي باز مي شد و يکي . سکوت همه جا را پر کرده بود. اولين چيز که جلب توجه مي کرد، سکوت بود...

اتاق شده ايم و فقط زاويه يک ديوار  وقتي چشمهايمان بسته بود متوجه نمي شديم که داخل. يکي ما را وارد يک اتاق مي کردند

ار که مرا تحويل گرفته بود در بدو ورود و وقتي چشم بندم را برداشت، عينکم را که زير چشم بند به چشمم پاسد...را مي ديديم

همه وسايلم را هم گرفت و گفت به هيچکدام از اينها . ديگر اين را الزم ندار: بود در آورد و آن را کنار پرتاب کرد و گفت

وقتي برداشتم، ديدم در سلولي هستم که در تمام . اال مي تواني چشم بندت را بردارح: بستند و گفتند بعد در را...هم نياز ندار

 .اين مدت و ساعتها تنها در يک گوشه آن با چشم بند ايستاده ام
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. توالت فلز و يک روشويي فلز کوچک داشت. به ديوار چسبيده بود Uيک لوله بزرگ به شکل . ابعد سلول دو در سه متر بود

، از آسمان به اندازه يک خط پنجره ا ک ه رو آن کرکره ها فلز بلند نصب شده بود که وقتي از ال آن نگاه مي کرد

 . باريک را مي توانستي ببيني، تنها مجرا رابطه به جهان خارج بود

اگر کسي . اشدطبق ضوابط بند که ما را همان شب اول نسبت به آن توجيه کرده بودند، مي بايد هميشه سکوت مطلق حاکم ب

کار داشت يا مشکلي پيدا مي کرد، نبايد نگهبان را صدا کند يا حتي در بزند، فقط يک ورق کاغذ را از پايين در که به اندازه 

اگر . چند سانت باز بود بيرون مي گذاشت، نگهبان وقتي از آن جا رد مي شد، آن را مي ديد و خودش به آن سلول مراجعه مي کرد

  ٢٣٥."يب اين ضابطه را نقض مي کرد و سکوت مطلق را مي شکست، بالفاصله با کتک و کابل جواب مي گرفتکسي به هر ترت

در بيشتر موارد بين يک تا (شرايط حاکم بر انفراد ها اين زندان که تعداد از زنان زنداني سياسي را به مدتها بسيار طوالني 

 . روان آنان گذاشتروح و گاه غير قابل جبراني بر در آن نگه داشتند، آثار بسيار ناگوار و ) دو سال

پس از در انفراد ها گوهردشت دچار آشفتگي روحي و رواني شدند و تعداد  ه دليل اينکه تعداد از زندانيانمتاسفانه ب

 بر اين دسته خودکشي کرده اند، امکان فهم آنچه در سلولها انفرادخارج شدن از انفراد ها گوهردشت يا آزاد از زندان 

شايد تحقيقات آينده و يا ايجاد شرايطي که مسئوالن اين زندانها در اين باره شهادت . از زندانيان مي گذشته برا ما ميسر نشد

با اين همه، شهادتها برخي از زندانيان روشن مي کند که احتمال وقوع . دهند، بتواند اين بخش تاريک تاريخ زندان را روشن کند

آزارها جنسي شديد که باعث بر هم خوردن تعادل رواني يا خودکشي زندانيان زن شده، در انفراد ها گوهردشت تجاوز و 

 .بسيار زياد بوده است

جلو زنها و [بعد روسر سر مي کرد . حدود سه چهار ماه رفته بود انفراد ها گوهردشت ۶۲يک دختر مجاهد بود که در سال "

  ٢٣٦."اعدام شد ۱۳۶۳او در سال . ش را مي شستو همه ش دست ]در درون بند

 صدا و سر سلول در بيشتر که هايي بچه بردند، مي بازجويي برا را ها بچه گوهردشت، در چهار و شصت سال در است يادم من"

 هايي فحش دارها،پاس به بيداد و داد و فحش با. نبودند زديم مي مورس بهشان ما نبودند، و بردند مي را ها بچه روز سه دو داشتند،

 نگهبان به !فالن کثافت خميني اين :گفت مي بهشان مثال يکي از آنها. است، برمي گشتند زده آخر سيم به طرف فهميد مي آدم که

 برا ديگر دانستي مي تو يعني !عوضي مرتيکه بخواب نادر با برو: مي گفت ]يا به نگهبان مرد[! داي جنده خودتان گفت مي

. داشت گريه ش همه و آمد مي بعد داشت، را پرخاش ها اين اولش . دهد مي فحش رک اينطور دارد وقتي هنماند هيچي طرف

 مي را خودشان هي ها اين اينکه خاطره ب. بستند مي را ها اين آب ها نگهبان. است درگير نگهبان با که ديد مي طرف آن از بعد

 پيدا راه ما ها سلول به و زد مي بيرون سلول از آب. شستند مي را دشانخو و آوردند مي در مدت تمام را هايشان لباس شستند،

 اينطور چيزها هي. شوم نمي تميز ديگر من. شدم کثيف من و خورده من به شما دست شدم، کثيف من گفت مي بعد. کرد مي

  . گفت مي

 . شده تجاوز بهشان که بود معلوم و اينطور اچيزه. کنار برو کثافت کنار برو گفتند مي و شدند مي بيدار ها شب نصفه ها، شب
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. بود؛ اين اسم مستعار بود که ما برا او تو مورس هايمان گذاشته بوديم" آهن"، که به کرد يعني "دمير"يکي از آنها اسمش 

 نمي ارتباط وارد ما با ديگر. دمير يکي از کساني بود که وقتي از بازجويي برگشت حالش بد بود. هرکسي يک اسم مستعار داشت

 مثال شد، نمي مورس وارد ديگر است، افتاده برايش اتفاقي چه که بپرسيم ازش تر آرام شرايط در کرديم مي سعي خيلي ما. شد

 . است بد حالش که بود معلوم. نيستم خوبي آدم من شدم، کثيف من که کرد مي گريه

 از را شان روحي تعادل ها اين چون. بزنند را ها آن و بيايند گفتند مي دهامر به بيشتر. زدند اين بچه ها را مي آمدند نگهبانها مي

 بدهند غذا کردند مي باز را در زماني. کردند مي باز را ها سلول اين در کمتر.  شدند مي درگيرزن  نگهبانها با و بودند داده دست

  .نبودندقانوني پايبند  هيچ به ديگر اصال ها اين چون. باشد هم مرد نگهبان که

 ٢٣٧نمايي از يکي از بندها انفراد زندان گوهردشت

 مي درد پايش کف. است آرام آيد، مي و خورد مي کابل پايش کف و رود مي که کسي که دانستيم مي خودمان  تجربه به ما

 يارتباطديگر  مدندآ مي وقتي ها اين. کنيد صبر کمي م،ه اخورد. نيست بخو اوضاعم گويد مي ها بچه به زند مورس مي گيرد،

 بازجويي در فکش و بود خورده کتک شديد بازجويي، بود رفته که بود آمده کسي مثال. بود ريخته هم به کامال روحيه يعني نبود،

 فکم کنم فکر بدهيد، فرصت بهم روز چند بايد. ها بچه است خراب خيلي اوضاعم که زد وضع مورس آن با. بود شکسته

 مي را ها روبرويي در، زير از که بود جور سلول هم بعدش داشتيم، را هوايش. فهميديم مي ما خب. شکسته هم دستم شکسته،

 که هايي بچه. بخوابد نتوانسته شب اينکه يا. توالت رو رود مي بکش بکش که ديديم مي. را هايشان سايه و حرکاتشان ؛ديديم

 بچه آن خورند، نمي خورند، مي تکان که را اوضاعشان و حال کرديم، يم کنترل در زير از ما گشتند مي بر و بازجويي بودند رفته

 و بازجويي، فحش مي دادند و با مشتبعد از  اول روز سه دو يعني. بودند قرار بي قرار بي ]يي که معلوم بود بهشان تجاوز شده[ها

. باش آرام بگويي بهش تواني نمي. بشو ارتباط وارد تواني نمي او با که دانستي مي تو. کردند مي داغون را چيزها اين و در لگد،
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از او مي  ها موقعيت اين در دانستيم، نمي اوايل. کرد خودکشي آمد، بيرون که بعد. کشاورز مهوش داشتيم، دکتر يک ما مثال

 ما صداها ناي که زديم نمي حرف هم با هم در زير از ما ديگر بعد. کنيد ولش است شوکه :گفت مي کنيم؟ کار چه پرسيديم که

 مي که صدايي هر. ها نگهبان صدا يا است رفقايش صدا اين که داد نمي تشخيص ديگر او چون. نکند برآشفته را او دوباره

 يا زنيم مي حرف داريم که ماييم فهميد نمي ديگر. بهمانيد فالنيد، خودتانيد،. داد مي آنچناني ها فحش کرد مي شروع شنيد

  ٢٣٨".است نگهبان صدا

ر موارد هم مرداني که در انفراد ها گوهردشت زنداني بوده اند، از سلولها رو به رويي که زنان را در آن نگه مي داشتند، د

 . جنسي زندانيان زن بوده است و شکنجه فريادهايي را شنيده اند که حاکي از اعمال تجاوزصدا جيغ يا 

برو بيرون : صبح با جيغ دختر از خواب بيدار شدم که داد مي زد ۴و  ۳حوالي بود که  ۶۳شهريور يا مهر : "ابراهيم دال مي گويد

 !" کثافت

فرياد مي گفت به من به حمام رفته بودم که صدا جيع دختر را شنيدم که با  ۶۲در سال : "ايرج مصداقي نيز شهادتي مشابه دارد

 ٢٣٩."من تجاوز شده

در  ۱۳۶۴ياد مي کند که در سال ) به کرد به معنا آهن(نام مستعار دمير فرخنده آشنا از دختر با همانطور که گفته شد، 

که دمير را برا بازجويي  يک باربراساس شهادت فرخنده آشنا . انفراد ها گوهردشت، در يک راهرو با او زنداني بوده است

گويد او مدام فحشها رکيک جنسي  فرخنده آشنا مي. مي برند و پس از چند روز برمي گردد، دچار مشکالت رواني شده است

براساس اين شهادت دمير . به نگهبانان و پاسداران مي داد و آنقدر خودش را مي شست که آب از سلولش به راهرو سرازير مي شد

 ٢٤٠!"من کثيف شده ام، به من دست نزنيد: "مدام تکرار مي کرده

با مجيد : " موضوع، بي تفاوت و با انکاربرخورد کرده اند روايت مي کند که چگونه مسئوالن زندان نسبت به گزارش اين او

صدايش از سلول بغلي ام آمد . را گفتم] دمير[دوستم  بهبهش تجاوز. خودم از نزديک در گوهردشت برخورد داشتم ٢٤١انصار

ي است که بهش اين کي بود؟ من اسم و مشخصاتش را گفتم و گفتم اين همان :که شروع به حرف ها بد زدن کرد، نگهبان گفت

 ،کدام تجاوز. شماها اينجا همه عقلتان ناقص شده: "مجيد انصار گفت. اينجا تجاوز شده و تعادل روحي اش را از دست داده

 ٢٤٢"کدام زندان؟
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 آذر آل کنعانشهادت 

 

 ۱۳۶۰اوائل پاييز : تاريخ دستگير اول

 رهوادار از راه کارگ: اتهام

 م حبسدو سال و ني: حکم دادگاه انقالب

 ۱۳۶۴اسفند : تاريخ آزاد

 ۱۳۶۵شهريور  ۲۹: تاريخ دستگير دوم

 کمک به خروج افراد از ايران: هامات

 يک سال و نيم حبس: حکم دادگاه انقالب

 ۱۳۶۷نوروز : تاريخ آزاد

که عصر بتوانم برگردم صبح زود راه افتادم . قرار بود من بروم سقز يکي را ببينم. وقتي دستگير شدم دخترم دقيقا يازده ماهش بود

هم  ٢٤٣من محمل. يکي از خواهرهايم همراهم بود با دخترم نينا. چون آن موقع بعد از ساعت چهار ديگر جاده ها بسته مي شد

چون دخترم ناراحتي قلبي داشت، دريچه آئورتش باز بود، هر چند وقت يک بار برا چک آپ يا تهران مي بردمش يا . داشتم

 .حملم اين بود که دارم مي روم سقز و از آنجا مي روم تبريزآن روز هم م. تبريز

شما کجا مي رويد؟ گفتم مي روم تبريز، مي : پاسدار که ماشين را چک مي کرد گفت. در ديوان دره ماشين را نگه داشتند

ذر نيستيد؟ اين شما آ: کمي نگاهم کرد و گفت. اسمتان چيست؟ يک اسم جعلي بهش دادم: گفت. خواهم دخترم را ببرم دکتر

مثل اين بود که برق . اسم خواهرهايم بود که معموال باهام همراهي مي کردند دخترت نينا نيست؟ اين هم نسترن است يا دلبر؛هم 

به بهانه اينکه . انار تو کيفم بود[فقط شانس آوردم . شوکه شده بودم؛  اصال نمي توانستم زبانم را تکان بدهم. مرا را گرفته باشد
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 بچه پوست کنم، قبل از اينکه مرا بگردند، نامه هايي را که داشتم تا آنها مشغول گشتن ساک من بودند به هوا انار که برا

 ].مثال برا بچه پاره کرده بودم قورت دادم

ود، گفت چشم ها من بسته ب. يک خواهر زينب آوردند. ما را منتقل کردند باال، در يک ساختماني که يک قرارگاه نظامي بود

مانتو و شلوار . من معموال شيک و مرتب مي رفتم بيرون. وقتي مرا گرفتند، مانتو و شلوار تنم بود. تمام لباس هايت را در بياور

 . که مي پوشيدم آن موقع به نظر خيلي ها شايد خيلي سوسولي مي آمد ولي به هر حال مربوط به شخصيت خود من بود

همين طور که لخت بودم . حتي از پوشک بچه  نينا و قوطي شيرش را که خالي کرد نگذشتنديعني . خالصه همه چيز را گشت

به هر حال سريع گفت لباس هايت را بپوش و جمع و . آره: خودش است؟ گفت: يک دفعه ديدم يکي را آوردند و ازش پرسيدند

با ماشيني که آورده بودند برگرداندند سنندج؛ سپاه خواهرم را همانجا در ديوان دره از من جدا کردند و من و نينا را . جور کن

 .سنندج

صادقي . فارس بود؛ اصال بازجو کُرد نداشتيم. بازجو خودش را به اسم صادقي معرفي کرد. بازجويي اصلي آنجا شروع شد 

 . د گفت حتي اصفهاني يا ترک استيعني اصال نمي ش. تهراني داشت کامال لهجه

حرف هايت را مي زني . داريم باهات اتمام حجت مي کنيم: ايي که داشتم از دستم در آوردند، گفتازدواجم و طاله بعد حلقه

مي توانيد تماس . قرار دارم. اين هم اسم دکترش است. من داشتم دخترم را مي بردم دکتر تبريز. من صحبتي ندارم: يا نه؟ گفتم

به هر حال آن موقع ولي . ها تماس بگيرند، من نه قرار دارم نه چيزحاال ته دلم مي گفتم اگر اين . بگيريد برا اطمينان خاطر

 . آدم يک چيز به ذهنش مي آيد و مي گويد

از وقتي مرا گرفتند مدام توهين مي کردند و حرفهايي مي زدند که معني . هم صادقي و هم آنها ديگر خيلي فحاشي مي کردند

؛ مي گفتند ي که تن فروش است به کار مي برندا است تو فارسي برا زنيک کلمه . اش اين بود که تو مثل يک زن فاسد

 . چرا توهين مي کني؟ تو که  اصال رو من  شناختي ندار: مي گفتم انمن بهش. زنيکه لکاته

که حرفهايي ! ؟ اگر براش اهميت داشتي نمي گذاشت اينجا زير دست ما باشي!شوهر بي ناموست کجاست زنيکه: مثال مي گفتند

يک لحظه داد کشيدم که دست هايم را . يا جمله هايي مثل اين که خودت را بپوشان زنيکه هرزه، جنده. بخواهند خردت کنند

 !بسته ايد، پاهايم را بسته ايد، روسر من افتاده چه کارش کنم؟ تو نگاه نکن

ولي صدا گريه  نينا مي آمد که . ام کرد تا وارد شديم دخترم را از من گرفتند و مرا بردند در اتاقي که صادقي بازجويي

چه : گفتم. بخوابانيدش تا جايي که مي خورد بزنيدش: بعد که به قول خودش اتمام حجت کرد، گفت. مادرش را مي خواست

 !  کار کرده ام که مي خواهيد بزنيد؟

بعد از راهرو وارد . دبرا شکنجه بومرا از اتاقي که دفترشان بود بردند تو يک راهرو که تو اون يک توالت و يک تخت 

مانند شديم که اتاق بازجويي بود؛ سه چهارتا اتاق بازجويي داشت که با يک پرده از اتاق شکنجه جدايش کرده "ال"يک اتاق 
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گر يکي دي. يک پسر ديگر را هم در آنجا مي زدند. زدن من را آنجا خواباندند و شروع کردند با کابل به کف پا و پشتم. بودند

مي خواستند بدانند من در سقز با چه . من را خواباندند، شروع کردند به زدن. هم آنجا نشسته بود، يک چيز رويش کشيده بودند

حالي که دخترم  شد، اسمش هاشمي بود، دربعد کسي که بعدا بازجو اصلي ام . من هم کال منکر مي شدم. کسي قرار داشته ام

مدت ها مديد گذشته ولي اصال مامان ! مامان نه! مامان نه: هي مي گفت. م هي گريه مي کرددختر. بغلش بود آمد باال سرم

بازجو . معني اين را نمي دانست که دارند من را مي زنند و من جيغ مي کشم. البته يازده ماهش بود. گفتن هايش يادم نمي رود

تا اينکه مثل !  مامان نه! مامان نه: نينا هم مي گفت. ارم بگويمچيز ند: مي گفتم! ببين دخترت دارد گريه مي کند، بگو: مي گفت

از . بيدار که شدم تو سلول بودم و دخترم هم با من بود. اينکه زدن طول مي کشد و من حالم بد مي شود و مي برندم تو سلول

 . ضربه هايي که زده بودند، خونريز خيلي شديد داشتم

م اينطور بود گذاشتم بچه دار شوم، چرا بچه چرا من که موقعيت! اينطور شديم؟ما چرا : کردمآن موقع همه ش با خودم فکر مي  

چون توالت تو . همينطور که اين فکرها را مي کردم خودم را کشان کشان رساندم دم توالت! را تو آن شرايط قرار دادم؟

بازجوها هستند و دارند صحبت مي کنند ولي  مد ديدما آحالم که ج. مثل اينکه بيهوش مي شوم دوباره. حالم بد شد. سلول بود

بعدا که آزاد شدم خواهرم گفت که وقتي حالت بد شده بود، نينا را آوردند پهلو من ولي آن موقع که نمي . نينا را برده بودند

ان ن نمي دانستم و نگربعد هروقت مرا بازجويي مي کردند بچه را مي بردند پيش خواهرم ولي م. دانستم اصال خواهرم آنجاست

 .  بودم که او را کجا مي برند

 من از آن زمان به بعد مشکل خونريز رحم را پيدا کردم و بعد هم که مرا از زندان سنندج اول بردند کميته مشترک تهران و بعد 

، خونريز ام شديدتر زماني که تو کميته مشترک بوديم آنجا شکنجه که کردند. اوين، باز هم خونريز داشتم ۲۰۹هم بند 

 ۲۰۹بعد از مدتي که تو راهرو . نوار بهداشتي هم که نمي دادند، همينجور خون ازم مي آمد. اصال حال نداشتم راه بروم. شد

يعني تا . تمام اين مدت نينا همراهم بود. کورتاژم کردند ؛بوديم، يک مدت بهدار بودم، دوبار بردند برا تميز کردن رحم

وقتي تقاضا کردم بچه . بودم که باالخره قبول کردند نينا را بدهم بيرون ۲۰۹در . ل و سه چهارماه بعد از دستگيرحدود يک سا

ام شير خشک مي خواهد،  غذايي که هست شديدا کافور دارد، اين را نمي توانم به بچه بدهم، صحبت بازجوها اين بود که فردا 

يادم است . عادتش داده بودم]در مورد پوشک هم[. ترت هم برخورد کنيمما بايد با دخ. دخترت هم مثل خودت مي شود

در لباس هايي که وقتي دستگير شديم در ساکم بود، دو تا شلوار کرد داشت با . بازجويي که مي رفتيم، پوشک اصال نداشت

من مجبور بودم آن لباس ها را . موها چتر و سفيد و تپل. بعد قيافه خيلي خوشگل مثل بچه ها ويتنامي داشت. دو تا تي شرت

وقتي مي رفتيم بازجويي، پاسدارهايي که کار مي کردند خيلي هايشان مي آمدند . بهش بپوشانم چون ديگر هيچي نداشتيم

من هم از خدايم بود همراهشان برود که يک چيز بهش بدهند . صدايش مي زدند که ببرند برايش چيز بخرند؛ پفک، آبنبات

ولي خيلي زبل بود، يک دفعه مي ديد نينا سريع . ذهنم هم اين نگراني بود که مي گفتم خدايا کاريش نکنند ولي ته. بخورد

جيش : مي گفت. جيشت را بکن مامان: مي بردم توالت، مي گفتم. مادر اين جيش دارد ببرش توالت: برگشت، پاسدار مي گفت

خوراکي را مي گيرد و مي گويد جيش دارم که سريع . مي گويديعني احساس مي کردم اين دختر دارد بهشان دروغ . ندارم
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دو سه نفر تو راهروها آويزان بودند و دستشان بسته . دست هم نمي زد به هرچيز که برايش مي خريدند. برگردد پهلو من

 . با لهجه  شيرين کرد هم صحبت مي کرد. عمو پفک: بود، پفکش را باز مي کرد مي گفت

. تو سلول هم که بوديم تنگ نفس مي شد. دخترم ناراحتي قلبي داشت. اه بعد  قبول کردند که دخترم برود بيرومباالخره چند م

که پدر و . بايد بچه برود بيرون: دکتر گفته بود. دو بار حالش بد شد بردندش بهدار. هوا کافي نبود، لب هايش کبود مي شد

آنها فکر کرده بودند من اعدام . ينکه به من مالقات بدهند، بچه را بهشان داده بودندمادرم و برادرهايم را خواسته بودند و بدون ا

خبرمي رسد که ] که فرار بود[در سنندج شايعه مي شود که من اعدام شده ام و به شوهرم هم . شده ام که بچه را داده اند بيرون

يم در نشريه بيايد، که يکي از بچه ها مي رود مي گويد آذر در تدارک اين بوده اند که بيوگرافي و فعاليتها. من اعدام شده ام

 . اين کار را نکنيد. اعدام نشده

با وسايل و بچه : گفتند. آمدند دنبالم؛ تو سلول بودم ]در اوين[ساعت دوازده شب . بهار شصت و دو مرا به سنندج برگرداندند

: گفت! بچه ام را دادم بيرون، مگر بچه ام را نداده ايد بيرون؟: فتمبچه ات کجاست؟ گ: گفتند. من بچه ندارم: گفتم. ]بيا بيرون[

. بچه را خيلي وقت است که تحويل خانواده ام داده اند: گفتم. تو نامه ا که ما تو دستمان هست بايد بچه همراهت باشد

: ه تو ماشين پاسدار هي سوال مي کردبعد دوبار. ترسم از اين بود که بچه را تحويل نداده باشند که اين ها اينطور مي گفتند

به . ما از سنندج آمده ايم، از هيچي خبر نداريم: بچه ام را چکار کرده ايد؟ گفت: بچه ات کجاست؟ من هم هي سوال مي کردم

تا  رسيديم سنندج،! ديگر من وحشت کردم که بچه را به کي داده اند؟. ما گفته اند برو دختر و مادر را تحويل بگير و بياور

بچه ام را چه کرده ايد؟ بچه ام ناراحتي قلبي داشته، دکتر گفته ببريدش بيرون، آنجا گفتند : گفتم. رسيديم مرا بردند بازجويي

چرا بهم مالقات نمي . االن حدود دو سال است که دستگير شده ام: بچه را تحويل کي داده ايد؟ گفتم. تحويل خانواده ات داديم

تا اينکه مالقات دادند و پدر و مادرم آمدند، اولين سوالم درباره . ينکه بچه را اصال به خانواده داده اند يا نهدهيد؟ نگران بودم از ا

 .خيالم راحت شد. بچه بود

تا اينکه . يک دوره ا در زندان سپاه سنندج بودم، يک دوره ا هم در دادگاه انقالب سنندج که بند عمومي داشت زنداني بودم

 .دستگير شدم ۶۵شهريور  ۲۹د شدم و بعد دوباره در آزا ۶۴اسفند 

دفعه دومي که دستگير شدم به خاطر اينکه يک خانمي را که مي خواست از ايران بيرون برود، با استفاده از امکاناتي که داشتم [

آخرين ارتباط تلفني که  .بود داشتم کنترل ]که به خارج از ايران فرار کرده بود[که با شوهرم و ارتباط تلفني هم  ].بيرون فرستادم

تلفن سه، منظورم اين بود که تحت  :من با شوهرم داشتم شب بيست و نه شهريور بود که سالگرد ازدواجمان بود، به شوهرم گفتم

پدرم هم تلفن نداشت، من خانه  عمويم بودم،  خانه. تا چه حد تحت کنترل بوده کنترل است، ولي نمي دانستم که اين تلفن

پدرم که بروم خريد، کفش و اين ها بخرم و بيايم بيرون، يعني  ار بود بيست و نه شهريور برگردم خانه زندگي مي کردم، قرآنجا 

من هم همين طور يک دامن با بلوز  .تازه از خانه عمويم برگشته بودم به خانه خودمان که يکهو در زدند. از کردستان خارج بشوم

نينا شروع کرد به . من هم همين طور بافتني تو دستم بود. و کالشينکوف ريختند تو خانه با اسلحه. تنم بود، بدون روسر
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با چه : گفتم! بچه چريکي! گريه نکن! آره بچه چريک است: يکيشان گفت. داشتم نينا را نوازش مي کردم که گريه نکند. گريه

دفعه  ]خالصه[. ت، سپاه پاسداران است؛ زد به گلن گدنمجوز آمده ايد من را دستگير کنيد؟ گفت اين مال دادگاه انقالب اس

پسر خواهرم را هم .  دوم که دستگير شدم در در رابطه با ارتباط تلفني بود و خارج کردن بچه هايي که تو سنندج بودند

 .اين دفعه نينا ماند پيش مادرم و خواهرم.دستگير کردند

يک پسر ترکي بود، يعني وقتي فارسي . بود بهروزاين دفعه بازجويم . بودند مرا بردند تو همان ساختماني که دفعه اول برده

اين  ]برا دستگير من[زماني هم که آمدند . فارسي اش ترکي بود زد و عصباني مي شد، مشخص بود فارس نيست؛ حرف مي

تو دختر چريکي نبايد گريه : گفت همين بود که به دخترم هم. بود که گلن گدن را زد وقتي گفتم با چه مجوز من را مي گيريد

 .مثل التها دم گاراژ يک دستمال گردن بسته بود! کني

من رو . بچه ها را داشتند شکنجه مي کردند ]آن طرفش[آن روز که دستگير شدم، تمام روز را پشت پرده ا بودم که 

هي مي حاال من هي پايم را مي کشم عقب، او  .صندلي نشسته بودم، بازجو هم، پاهايش مماس چسبيده به پاها من، نشسته بود

سيگار هستي؟ سيگار مي کشي؟ دوست دار سيگار بهت بدهم؟ مي : مثال مي گفت. و سوال ها مزخرف مي کند آيد جلو

فکرش را بکن جايي هستي چشم . از آن ور طرف را دارند مي زنند، از اين طرف اين برخورد را مي کند. نه دوست ندارم: گفتم

رد روبرويت نشسته و نفس کشيدنش، حالت هايش، خود را نزديک يک م. يت بسته است و هيچ تسلطي به هيچ جا ندارها

آن طرف تو آن راهرو دارند طرف را کابل مي زنند، اين داشت با . صحبت کردنش عاد نيست؛ چندش آور بود کردنش و

از دست هايش چندشت مي شد، مي . پاهايت را لمس مي کنداحساس مي کني طرف لمست مي کند، . من در واقع الس مي زد

نفسش، صحبت کردنش، احساس مي کرد . دانستي اين دست ها دست ها طبيعي نيست که من دست رو زانو تو بکشم

 ...يک چيز تويش هست

، يعني سي ام شهريور مرا سوار ماشين کردند و از سنندج بردند اروميه که آن جا حاکم شرع من را ببيند و روز بعد از دستگير

اسمش را نمي دانم چون من را بردند بدون اينکه صحبتي بشود، بدون اينکه او صحبت کند يا من، بردند تو . برايم شالق بنويسد

ربه حاال چقدر نوشته؟ هفتاد و پنج ض]:پرسيدمبهروز بعد که مرا برگرداندند سنندج از بازجو [. اتاق و روز بعد من را برگرداندند

وگرنه حاکم شرع شما مي داند من پنج تا . حاکم شرع شما يا شمارش بلد نيست يا تا به حال کابل نخورده: نوشته بود، گفتم

ما : گفت! اين برا خر نوشته يا آدم، آدم که کابل نمي خورد! شالق بخورم شما بايد تا ده سال ديگر من را ببريد دکتر و بياوريد

و تاثير دارد نه حرف خوب، ولي کار مي کنم اين گردنت را که بلند مي کرد و تو خيابان راه مي مي دانيم نه شالق رو ت

 مثال چه کار مي کني؟ : گفتم! رفتي بيايد پايين

با اينکه به مسائل زندان آشنايي داشتم ولي برخوردهايي . فشار که دفعه دوم دستگير زير بازجويي بهم آمد، دفعه  اول نيامد

اين گردنت را مي شکنم مي . تو خيابان خيلي گردنت باال بود راه مي رفتي: گفت. ين مي کرد داشت داغونم مي کردکه ا

مثال همسايه را مي آور مي گويي من لو اش : مي گفتم. اصال به ذهنم خطور نمي کرد که بخواهد تجاوز کند .آورم پايين
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 . ليتي نکرده اندهمسايه ها مي دانند آن ها با من هيچ فعا! دادم؟

بعد باز هم همان حالت چندش آور را . جايي که بوديم، آرام بود. البته هميشه تنها بوديم. وقتي تهديدم کرد، تو راهرو بوديم

مي . مثال چادر را به خودم مي پيچيدم. ]ولي سعي مي کردم خودم را جمع و جور کنم[من کار نمي توانستم بکنم . داشت

من هيچ وقت . دست خودت هم نيست. زياد مي پوشاني؟ آن موقع ناخودآگاه آدم خودش را مي پوشاند چرا خودت را: گفت

ولي آن طرفي که به اصطالح بازجو من بود، حرکات و کارهايي که مي . هم آدم مذهبي نبودم، هيچ وقت هم نخواهم بود

صدا . خودم را عقب مي کشيدم اين هي مي آمد جلوديوار بود و صندلي، . کرد، من هي پايم را عقب مي کشيدم، خب جا نبود

 : نفسش را احساس مي کردم، اصال تو صورتم بود

؟  -  خب بگو فالني را چه کار کرد

 !بابا من اصال خبر ندارم نمي دانم اصال در رابطه با چي صحبت مي کني -

زير بار اين رفتم که با . نم اصال خبر ندارمنمي دا:  گفتم. مي خواست بفهمد آن خانم را از طريق چه کسي بيرون فرستاده ام

صحبت ها تلفني خصوصي که . نمي گويم نکردم. شوهرم است، باهاش صحبت مي کنم:  گفتم. شوهرم تلفني حرف زده ام

اصال باورم نمي شد صحبتها خصوصي ما را که خيلي خصوصي بود . من با شوهرم کرده بودم را گوش داده بود و مي گفت

 .باشد و بگويدگوش داده 

يک : مي دانستند من زير کابل چيز را نمي گويم؛ برايشان جا افتاده بود که چيز نمي توانند از من در بياورند، هي مي گفت 

 . باليي سرت مي آورم که ديگر رويت نشود جلو مردم سرت را بلند کني

ع شکنجه کردن دستت را موق. ر از دفعه  اول بودواقعا سخت ت. اين حالت بازجويي کردنش از لحاظ روحي داغونم کرده بود

رو پشتم مي نشستند؛ برخوردهايشان حالت چندش آور داشت ولي . ، پايت را مي کشيدند، اينور و آنور مي کردندمي گرفتند

 ]:تمو من با خودم مي گف[. يک کار مي کنيم گردنت پايين بيايد: هي مي گفت.اين دفعه  دوم اصال يک چيز ديگر بود

چه کار مي خواهند بکنند؟ کي را مي خواهند بگيرند؟ چه کار مي کنند که من ديگر رويم نشود سرم را بلند کنم؟ خب من  

 . مانده بودم چه مي تواند باشد

کرد . تا بيست و چهار ساعت بهت اجازه مي دهم برو فکرهايت را بکني: تا اينکه آخرين شبي که باهام صحبت کرد، گفت

 ، آن شب را يادم هست تو راهرو بوديم، . هرچه پيش بيايد مقصر خودت هستي. نکرد ديگر به اصطالح با خودت استکرد

راهرو سلول پسرها بود يعني از قسمت بازجويي که مي آمد بيرون، اول دفترشان بود و بعد بند پسرها بود، راهرويي بود که 

وار بود، يک شوفاژ بود که معموال دستم را مي بستند به آن و آنجا مي دست راستش سلول ها پسرها بود، دست چپش يک دي

 . خوابيدم

آن شب هم من فکر کردم . خيلي وقتها پيش مي آمد که بهروز، شب ها وقتي بازجوها ديگر نبودند مي آمد برا بازجويي
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ي کني، يا هرچه پيش بيايد خودت من اصال ديگر تحمل ندارم، يا صحبت هايت را م: گفت. بازجويي کردن مثل هميشه است

فکر مي کردم مثل همان روز که رو صندلي نشسته بود و خودش را نزديک مي کرد، هي خودش را نزديک . مقصر هستي

دست هايم هم بسته بود خودم را ... چادرم را که کنار زد. واقعا فکر نمي کردم که بخواهد کار بکند. مي کند که من را بترساند

يدم به سمت شوفاژ، دست هايم هم بسته بود و هيچ کار نمي توانستم بکنم شروع کرد به دکمه باز کردن، احساس هي مي کش

چه : دکمه ها را که باز مي کرد هي مي گفتم. مي کردم دارد مرا مي ترساند، اصال نمي توانستم باور کنم مي خواهد کار بکند

مي خواهد يک کار بکند، دست زد به بدنم، صدايم را بلند کردم،  کار مي کني؟ از تمام حرکات بدنش مشخص بود که

تالشي که آدم مي کند، تالش مذبوحانه است ولي خب تو ... دستمالي را که دور گردنش بود را درآورد و چپاند تو دهانم 

 که به دستم بسته بود و به بايد تالشت را بکني، مطمئنم سلول هايي که آنجا بودند صدا تقاليي که مي کردم و صدا دستبند

دکمه ها را که . شوفاژ مي خورد را مي شنيدند، مطمئنم که سلول هايي که آنجا بودند مي دانستند که اتفاقي دارد آنجا مي افتد

 ،"دست ما کوتاه و خرما برنخيل"واقعا تقال خودم را کردم ولي . باز کرد، شلوار کرد پايم بود، شلوار کرد ام را درآورد

قدرت او از من بيشتر بود، وقتي ديدم کار از کار گذشته ديگر چه کار مي توانستم بکنم؟ دوباره شلوار را پايم کرد و دکمه ها را 

 ....بست

شايد برا بعضي ها اين مسئله شکنجه باشد، يعني يک نوع شکنجه باشد که بارها شنيده اند ولي من اين را ماورا شکنجه مي  

دردش مانده، هرکار مي کنم نمي . بل را من بعد از مدتي ديگر احساس نمي کردم، ولي اين هميشه با من استبينم، آن درد کا

من سال ها سال است که نتوانسته ام اين ! اين چه نوع شکنجه ا است که من نمي توانم فراموش کنم؟. توانم فراموش کنم

اين نبود که او دارد از بدن من لذت مي برد، مساله اين بود که که دارد  زماني که به من تجاوز مي شد، مسئله. مسئله را حل کنم

وقتي زير دستش شالق مي . من را تحقير مي کند و يکي اينکه دست هايم و پاهايم هم بسته بود و قدرت هيچ کار نداشتم

گفتن من زير شالقي که " هن. "خوردم، از اين طرف پرتم مي کرد آن طرف، هرکار مي کرد، احساس لذت بهم دست مي داد

برا خودم حل مي زد بهم قدرت مي داد اما اينجا دفاعي که از خودم نمي توانستم بکنم باعث شد نتوانستم باهاش کنار بيايم و 

زير شالق خيلي راحت است؛ تو با طفره رفتن، با جيغ کشيدن مي توانستي، ولي اينجا نه مي توانستي جيغ بکشي نه مي . بکنم

داشت من را تحقير مي کرد با حالت ها . ي دستت را تکان بدهي، پاهايت را هم که طرف گرفته بود، بدنت زير دستش بودتوانست

تا مدت ها اصال خودم نبودم، آن موقع . من آنجا واقعا خرد شدم. ولي زير شالق تو احساس قدرت مي کني. و همه چيزش

تو زندان بعد از تجاوز من دو بار . مسئله نجات بدهد خودکشي استاحساس کردم تنها چيز که مي تواند من را از آن 

 .خودکشي کردم

دفعه بعد . سلول ه بود توبعد از تجاوز مرا فرستاد. اولين دفعه رگ دستم را زدم، ديدم خون مي آيد، چرک هم کرد و تمام شد

مي دادند و دم در مي گذاشتند، يک تعدادش يک تعدادش از قرص هايي بود که به بچه ها . با قرص خواب آور خودکشي کردم

قرص ها را . به هر حال مي خواستم واقعا خودم را بکشم. را از يکي از بچه ها ديگر گرفتم، يک مقدارش را از راهرو برداشتم

 که خوردم، نمي دانم چند تا بود، من ساعت شش و هفت عصر خوردمشان، روز بعد ساعت شش که آمدند برا صبحانه تازه
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 .متوجه شده بودند که من قرص خورده ام و مرا بردند بيمارستان

بعد از . بود، نمي دانست که من چرا خودکشي کرده ام ، اسمش قاسمدومين بازجويم. بعد از خود کشي من ديگر بهروز را نديدم

نجاتم داديد، دفعه  بعد چه کار حاال اين بار . هم امکانش باشد خود را مي کشماگر باز : بيمارستان آمدم بهش گفتماينکه از 

. آن چيزهايي که به ما نمي گويي به بابات بگو. بنشين با بابات صحبت کن: ؟ بازجو به بابام مالقات داد گفت!مي خواهيد بکنيد

ادرم پدر و م. استتو بيمارستان همه من را مي شناختند، سريع به خانه اطالع داده بودند که آذر خودکشي کرده و بيمارستان 

ما نمي دانيم چرا : او هم گفته بود. چرا دخترم خودکشي کرده، دليلش را به من بگوييد: پدرم آمده بود گفته بود. فهميده بودند

راستش هنوز هم واقعا نمي دانم قاسم مي دانست بهروز به من تجاوز کرده يا نه؟ يا اگر مي . خودکشي کرده، از خودش بپرس

چون من وقتي رفتم مالقات بابام، حالت ديوانه ها را داشتم، يعني بابام که بعدا . بابايم مي گويم يا نهدانست، فکر مي کرد من به 

؛ چشم ها پف کرده و صورت داغون در عرض . برايم تشريح مي کرد مي گفت آمدم مالقاتت احساس کردم ديوانه شده ا

 .  از دستگير ام تقريبا دو سه هفته مي گذشت يعني. يک هفته من هم رگ دستم را زده بودم هم قرص خورده بودم

؟ به قاسم گفتم به بابام . آره: ت؟ گف!واقعا مي خواهي به بابايم بگويم چرا خودکشي کردم: بابام که گفت چرا خودکشي کرد

؟ گفتم: بابام داشت گريه مي کرد و مي گفت. گفتم ، چرا اين کار رو کرد شي کردم؟ بابا مي داني چرا خودک: تو بچه دار

ي کنم، تا هر من ديگر صحبتي ندارم، مي روم دخترت را بزرگ م: بابام فقط گفت. دليلش اين بود که به من تجاوز کرده اند

هر . هيچ وقتم که شدم هيچ وقت ازم سوال نکرد؛ آزاد ه. بابام پاشد رفت. مي مانم تا آن موقعهم منتظرت . وقت آمد بيرون

هر وقت که مي آمد، احساس مي . هيچ وقت اشک ها بابام را فراموش نمي کنم. شک مي ريختوقتي هم مي آمد مالقاتم، ا

 . اين دخترم بوده و هيچ وقت نتوانستم کمکي بهش بکنم: کردم مثل پدر مي ماند که با خودش مي گويد

: تو مطمئني؟ گفتم: ت کرد، گفتزماني که مجددا من را برد تو سلول باهام صحب. بابام پاشد رفت و قاسم هم اصال مانده بود

باهام صحبت کرد ولي به قول معروف  چرا از بهروز نمي پرسي؟! برو از بهروز بپرس. مگر مي شود آدم مطمئن نباشد. آره مطمئنم

 . ديگر زياد نرفت تو نخش، يعني دنباله اش را نگرفت

بايد کسان . کار بکند بهروز هم تنها نمي توانسن ا بودند،کسان ديگر هم آنج. ولي من مطمئنم آن شب بازجوها آنجا بودند

سرخود اين کار را ولي من مطمئنم بهروز . طور برخورد مي کرد که اطالع نداشته استديگر اطالع داشته باشند ول قاسم 

 . چون چندين بار تکرار کرد که گردنت را مي شکنم، نمي گذارم تو خيابان اينطور راه برو. نکرده است

خواهر کوچکم بعدها که من مصاحبه کردم و . باره با من حرف نزد مادرم هيچوقت در اين. هم به خانواده ام نگفته بودپدرم 

پس معلوم شد چرا بابا بعد از مالقاتي که بهش دادند وقتي آمد يک جور بود، جواب : درباره اين موضوع صحبت کردم گفت

راست مي . بعدش ديگر بابا آن بابا نبود. يد تا وقتي که از زندان بيرون بيايدبچه اش را بزرگ کن: هيچکس را نداد و فقط گفت

 احساس مي کردم انتظار دارد دفعههر دفعه مي آمد . هروقتي مي آمد مالقات من، با گريه مي آمد و با گريه مي رفت. گفت

من خودم هم زماني که آزادم . ي کنندشايد دليلش اين بود که فکر مي کرد چون تجاوز کرده اند، اعدامم م. ديگر نبينمش
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 . کردند اصال باورم نمي شد که آزادم کنند؛ آن هم زماني که در بند تنبيهي، در زيرزمين زندان دادگاه سنندج بودم

و تا سند اين سند را قبول نداريم، د: سند آورده بود، گفته بودند. سند بياور: مرا بردند دادگاه، بابام را صدا زده بودند گفته بودند

بعد داديار يک ليستي به من داد که . برادر شوهرم يک سند آورده بود، برادرم هم سند خانه خودشان را آورده بود. ديگر بياور

بابا مي داني چي گفته : گفتم. امضا کن: بابام هم گفت. پدرت منتظر ايستاده: من اين را امضا نمي کنم، گفت: امضا کنم، گفتم

ه اگر فردا پسرهمسايه هرکار کرد بايد بيايي گزارش بدهي، هرکس هر کار کرد بايد بيايي گزارش من امضا کنم؟ گفت

امضا نمي کنم اين را، مي خواهي آزاد کن، مي خواهي نکن، من اصال نخواستم : گفتم! اين را قبول دار امضا کنم؟. بدهي

؟ برو خانه سندهايت را هم بردار ببر . م استاينجا جايم خوب است، جايم گرم و نر: به پدرم گفتم. آزادم کني چه مشکلي دارِ

طبيعي بود که آن حرف را : گفتم. دختر اصال باور نمي کردم جلو داديار آن حرف را بزني: بعدا که آزاد شدم، گفت. خانه

 .بزنم

احساسم . بخواهي جرات نداشتمراستش را . شناسي بچه ها  را مي دانستمبه بچه ها چيز نگفتم، چون روان هيچوقت تو زندان

يعني هيچ وقت اين جو تو بچه ها . اين بود که اگر اين حرف را بزنم، بچه ها مي گويند که خودش هم خواهانش بوده

 . سياسي وجود نداشت که اين مسئله را مطرح کني

 

 ٢٤٤شهادت سعيده سيابي

 اردبيل ۱۳۳۹تير سال  ۲۰: تاريخ و محل تولد

 ۱۳۶۱د ماه  اول: تاريخ دستگير

 همکار با سازمان مارکسيستي لنينيستي  توفان: اتهام

 ۱۳۶۳اسفند : تاريخ آزاد

 .به همراه فرزندش در کانادا زندگي مي کند: وضعيت فعلي

من از طريق برادر بزرگم با سياست آشنا شدم؛ . خانواده مان طور بود که مي شود گفت سياسي بودند. در اردبيل به دنيا آمدم

روحيه  کاوشگر ام نمي گذاشت . خيلي کنجکاو بودم. م هم نقش زياد داشت در رابطه با روشن کردن مسائل سياسيپدر

 . در خانواده  فقير به دنيا آمدم، فقر و فحشا را با تمام وجودم لمس کردم. هيچ وقت آرام و ساکت يک جا بنشينم

تبريز، چون  در ]توفان[به خاطر ايجاد و تاسيس شاخه ا بزرگ   ،٢٤٥بتوفيق ادي با سال پنجاه و نه، شصت، بعد از ازدواجم

اول د ماه . که فعاليت را از آنجا شروع کنيم تبريزاردبيل شاخه  اين حزب را داشت ولي تبريز نداشت، همراه شوهرم رفتيم 

من بعد از . ب را ايجاد کرديمحزتشکيالتي داشتيم و آنجا کميته  در واقع مي شود گفت ما ازدواج. دستگير شديم ۶۱سال 
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 . چهار ماهش بود که ما دستگير شديم –سه ماه و نيم  ،چندماه حامله شدم و وقتي بچه به دنيا آمد

ساعت چهار صبح بود، من بيدار شده بودم به پسرم شير مي دادم که ديدم به طرز . تو خانه مان در تبريز دستگير شديم

من و پسرم . يکي از بچه ها تشکيالتي ما را لو داده بود. نج بود که ما را بردند  سپاه تبريزساعت پ. وحشتناکي محاصره شده ايم

آنجا قبال مثل يک کيوسک بود، همه ش . اول يک سلول خيلي کوچک که فقط برا ايستادن جا بود. را بردند سلول انفراد

بازجويي و شکنجه از اينجا . بريز و اردبيل مشهور استهوا سرد زمستان آذربايجان مخصوصا ت. هم آهن بود و خيلي سرد بود

اول آنجا رفتيم و بعد از . ولي بعد بردند يک سلول معمولي که مال سپاه بود، يعني همه ش تو يک ساختمان بود. شد شروع

پاه و آنجا هم زندان س يک سر سواالت ابتدايي اسمت چيست، فاميلت چيست که همه  آنها لو رفته بود، ما را بردند داخل

 .من و پسرم بوديم. تر در يک متر و نيم يا دو متريک م؛ سلول بود

اين جمله به من خيلي سنگين . اگر تا حاال بد از من ديد من را ببخش :ه من گفتموقعي که من را از شوهرم جدا کردند ب

خواهش مي کنم زرنگ تر و هوشيارتر از اين  نه: گفت. نه به ما گفته اند که فقط يک سوال داريم و برمي گرديم: گفتم. آمد

من بيشتر حواسم را جمع کردم، ديگر متوجه شدم هيچ جا برگشتي نيست و . باش، کار زياد پيش رو داريم، مواظب باش

مربوط مي شد انکار کردم، گفتم نمي شناسم ولي در مورد  يعني تا آنجايي که به کسي ديگر. قاطعانه از موضعم دفاع کردم

هيچ چيز که الزم نبود بگويم نمي گفتم ولي در مورد مسائلي که  .اين است پافشار کردم و ايستادمدم و اينکه عقيده ام خو

همين باعث شد من بيش از حد شکنجه بشوم، . بايد مي گفتم خيلي هوشيارانه و منسجم تصميم گرفتم و منسجم جواب مي دادم

صت نمي دادند و همان روز اول فهميدند که من از آنهايي نيستم که به اين سادگي نم شکنجه ها پي در پي بود اصال لحظه ا فر

 .پس بدهم

اسم من که سعيده است، تا معرفي کردم، خودشان البته مي . فحاشي به حد زياد بود که از لحظه  اول از اسمم شروع شد 

مي  ]درمورد خودم[را  کلمهاولين بار بود اين . ليطه هستيس دانستند حتي نياز به معرفي کردن نبود، گفت که تو سعيده نيستي تو

. من به همه چيز دور و اطراف خودم و خودم تسلط دارم. بله من سليطه هستم سليطه از تسلط مي آيد: برگشتم گفتم. شنيدم

جنده، قحبه، به زبان  کمترين حرفشان. پاسدارها و بازجوها ديدند که نه شوخي بردار نيست. ممنون از اسمي که به من داديد

 .ترکي بود

تمام . صدها هزاربار اين کلمه را به راحتي مي گفتند. گاييدم : زبان آذر وقتي فحش مي دهند، ببخشيد مي گويند درمثال 

. جور مي گفتند هيکلم و پدر و مادرم و مذهب و دين و آيينم و همه  شخصيتم را حتي کوچک ترين اعضا بدنم را اين

ما تو را  :مي گفتند با کلمات رکيکي. از آنجا آغاز شد که در وهله  اول به من گفتند که تو مثل اينکه تنت مي خارد شکنجه ها

مثال هيچ وقت نشنيدم تو فارسي بگويند جنده صفت ولي تو آذر اين . باالخره خواهي ديد. آدمت مي کنيم. ادب مي کنيم

چون تو را از خانه  تيمي . بشر نيستي، دستمال دست همه  مردها بود ،ييعني ديگر تو آدم نيست. هميشه مصطلح است

 ...گرفتيم و 
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چيزها که آن موقع خيلي گران بود، برداشته بودند با خودشان که بعدا که  راينجو تمام وسايل زندگي ما را، از جمله دوربين و 

. ما بي دين هستيد و اين وسايل حرام است و مصادره کردندگفتند ش. تو زندان شهرباني بوديم همه  آنها را مصادره کردند

 !رام بود ولي تو مسجد زندان همه آن ها را استفاده مي کردندح

لي و مسائلي در آن رديف، يک چيزهايي مي توانستم حدس بزنم و جميله بوپاشاداشتم از جمله کتاب زندان من مطالعاتي قبل از 

م بود و فکر مي کردم که اين ها چون به نظرم مي آمد مسلمانند و اسالمي برخورد مي کنند، ذهن اين ها جزء قسمت بايگاني شده

خودم برا کتک و اينجور . اين را برا کشورها ديگر فکر مي کردم. اصال فکر نمي کردم. نمي شود ]تجاوز[تو اينجا به 

ي گفتم که با من طور بزن بکوب کنيد که من اگر حتي يادم است هميشه به حالت جنگي به برادرهايم م. مسائل آماده بودم

اين ها را من خودم تو خانه تمرين مي کردم ولي هيچ وقت فکر . دستگير شدم زير شکنجه آمادگي داشته باشم، مقاوم باشم

 . تجاوز جنسي به ذهنم نمي رسيد

عجيب بود تو . مخصوصا زير پا، پشت کمر؛ دا کابل مي زدند، با شالق مي زدنشکنجه ها شروع شد، اول با زدن ها آغاز شد، ب

پاسدار زن  ،يعني اينکه قبل از اينکه مردها بيايند برا زدن. همه مراحل به اصطالح خودشان مسائل مذهبي را رعايت مي کردند

مان را حتما مي آمد ما را لخت مي کرد و رويمان يک ملحفه مي کشيدند و دست و پاهايمان را مي بستند و مهم اينکه موها سر

 . بايد مي بستند چون نبايد مرد موهايمان را مي ديد

روسر را به طرز مي بستند که از پشت گردن به روسر نگيرد و حد داشتند يعني از باالترين مهره  گردن تا پايين ترين 

به . ملحفه ها مي رفت تو جانمانآنقدر مي زدند که اين . يعني پايين تر از آن نمي زدند. مهره، ستون فقرات برا ما حد بود

وقتي از پا شروع مي کردند پاها را به صورت فلک مي . حد مي زدند که بدنمان شکافته مي شد، ملحفه مي رفت تو پوستمان

 ،وقتي اين مقدار را مي زدند .قدر است االن فعال امروز سي ضربه، شصت ضربه، حدت آن :مي گفتندبستند و زيرش مي زدند و 

معلوم است پا به اندازه  يک بالش . مي گفتند بايد راه برو. اصله ما را پايين مي آوردند و مجبور مي کردند که راه برويمبالف

بعدها متوجه شدم به خاطر اين مي  .با پوتين هايشان مي آمدند رو پاآلود شده نمي شود راه رفت ولي خودشان  سياه و خون

آن . درتمام مراحل شکنجه بچه پيش خودم بود.  خون لخته بشود نکشد که به خودشرا  دنپاها تمام خون ب کهآيند رو پا 

با بي تابي کامل حضور داشت و چطور بگويم، با التماس گريه مي کرد، گريه  الينقطع و فقط يک بار . موقع چهارماهه بود 

 .پيش من بوديادم مي آيد که او را داده بودند به سلول بغلي وگرنه بقيه  مراحل را 

 . دو سر تجاوز کردند به من يک بارش تو سلولم بود و يک سر هم تو اتاق شکنجه

: اولين موردش من پريود بودم، پاسدار زن از من پرسيد. آن دوبار که تو اتاق شکنجه به من تجاوز شد، تعداد يکي دو نفر نبود

؟  فکر کردم که اين را مي پرسد که نوار بهداشتي ب وقتي بعد از شکنجه تو همان . بله، پريودم: گفتم. ياورد به من بدهدپريود

خون يد، خوني که از من مي آوقتي به هوش آمدم چون پريود بودم فکر مي کردم . اتاق به من تجاوز کردند، من بيهوش شدم

 . ه من تجاوز کرده بودنداز پشت ب به خاطر اينکه پريود بودم پريودم است ولي بعدا از درد که پشتم داشت متوجه شدم
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دمرو مي خوابيديم چون پشت و زير پايمان را مي زدند، ولي موقعي که برنامه فرق . وقتي شکنجه مي کردند، از پشت مي بستند 

من  .شروع کردندتجاوز را رد شکنجه به شدت زياد بود، بعد از شکنجه که هنوز د. مي کرد ما را درست رو کمر مي خواباندند

از حرص يعني دستت بسته هيچ کار نمي تواني بکني، با . هوش نمي شدم، يک احساس عجيبي است، نمي توانم بگويمکامال بي

، آن قدر حرص شدتش زياد بود که من فکر مي کردم به عمد هم شده مغز يک لحظه  آن شدت نفرتي که از آن ها دار

به خودم فشار مي آوردم به يادم مي افتاد و اين حالت فکر  بعدا که به زور. لحظاتي همه چيز خاموش مي شد. خاموش مي کرد

 . خيلي نادر است. قدر عاد باشد نکنم آن

، بهش مي گفت  وقتيمثال . صد در صد بيشتر از يک نفر بودند هموقع شکنج يکي خسته مي شد کابل را مي داد دست ديگر

اين را . از اين ضربه هايي که زد ،پيش خدا، رت با خداکه اجمي گفت اجرکم عنداهللا، کسي که تازه نفس است به آن يکي 

 . را مي رساند ن يکي فحش مي داد، اين يکي بقيه فحشآ. کامال مي شنيدم

ولي يکي از شکنجه گرها بزرگ که همه او را مي شناسند، شخصي بود به . چون چشمهايم بسته بود نمي توانم اسمي بگويم

 اسم اصلي اش نمي دانم چي بود. الص زن ها مهم و شکنجه گرها مهم زندان تبريز بوداسم ابوالفضل که اين يکي از تيرخ

 . ولي مشهور به ابوالفضل بود

داريم چرا ما اجازه ن. تنگ …)با عرض معذرت(حيف از اين بدن، حيف از اين ... به حالت خيلي وقيح و زشتي به من مي گفتند

مرحله ا اتفاق مي افتاد که تنها مي شدند يا نمي دانم پيش همديگر اين را مي گفتند،  نمي دانم چه... از اين ها بهره مند بشويم

کال همه چيز فرد مي شد ولي احساس اينکه تو آن اتاق بيش از يک نفر آدم هست هميشه تو وجود من سنگيني اش را 

 .داشت و من مطمئنم، صددرصد مطمئنم بيش از يک نفر بودند

قدر با خودم کلنجار مي رفتم آن . قدر طوالني به نظرم مي آمد نآي کردم ساعت هاست، سال هاست اس مبعضي وقت ها احس

که در آن لحظه صدايم در نيايد، به فکر بچه بودم که آنجا داشت گريه مي کرد، هزاران هزاران درد که تو بدنم بود، زير 

ساعت ها فکر مي کردم هفته ها،  .يهوش مي شدم از شدت دردخب پشتم تازه شکنجه شده، به پشت بخوابي، اصال ب. پايم، پشتم

 .دردآور تر اين بود که مي گويم زمان برا من بي نهايت مي شد. قدر طوالني مي شدآن 

، يک زني مي آمد، در حالي که رويمان را باز مي کرد، ملحفه به اصطالح خودشان، ملحفه را مي کشيد از بعد که اينها مي رفتند

ره پاره شده، ملحفه ا که پاره پاره شده، با هم خون بدن و گوشت بدن با ملحفه يکي شده، مي آورد و لباسي مي تني که پا

 . پوشاندند و مي انداختند تو سلول

بيش از . بعد از اولين بار وقتي به هوش آمدم و درد را با تمام وجودم بيش از درد شکنجه احساس کردم، خيلي از خودم بدم آمد

در خلوت خودم با صدا بلند گريه مي کردم و آرزو مرگ مي کردم و . خودم بدم آمد، از اعضا بدنم متنفر بودم حد از

 . هميشه چون پسرم حضور داشت برايم خيلي سنگيني مي کرد



112 

 

د ولي درست است که چهار ماهش بو. هميشه فکر مي کنم پسرم آن ها را به ياد دارد. آن لحظات هيچ وقت از يادم نمي رود

پنجم ابتدايي  –وقتي پسرم بزرگ شد، چهارم . نمي دانم چرا اين حس را دارم. هميشه احساس مي کنم همه چيز را به خاطر دارد

اين چه برنامه ا است برا ما درست کرديد، : گفت. مي خواند، يک روز آمد با گريه و ناراحتي و همه چيز را به هم مي کوبيد

را از زير پاسدارها جمع  برو مادرت: با يکي از پسرها دعوايم شد، به من برگشت گفت: ؟ گفتچي شده: گفتم! بدبخت شدم

آن جور که خودش مطرح مي کرد، خودش . اين برايش خيلي دردناک بود و با آن سن و سالش نمي توانست هضم کند! کن

ش دفاع کند، اين موضوع بسيار اذيتش کرده بود در خاطر همين موضوع نتوانسته بود کامال از خوده آن موقع ب. را عاجز ديده بود

حالي که من اصال کوچک ترين عکس العملي در اين مورد چه در زندان چه بعد از زندان نداشتم تا اين که آمدم کانادا و همه 

 . يک چيزهايي بهش الهام شده بود چيز را فاش کردم، قبلش هيچ کس نمي دانست برا همين احساس مي کنم اين

ک چيز ديگر که خيلي برايم مهم بود و دردآور و تا آن لحظه مخصوصا تو زندان هيچ وقت برايم حل نشده بود، االن مي ي

، ]ايمان دارد[به پاکي من  شوهرم بود با اينکه مي دانستم اوتوانم به راحتي بگويم ولي آن موقع تو زندان مردها، بخش مردها، 

به من اطمينان  با اينکه اين را مي دانستم و مطمئن بودم که. ثل اقيانوس بي کران پاک مي دانستنوشته بود که من را مهم نامه ا 

صدا  ؛اتاق شکنجه، صدا او به گوش من مي رسيددر مخصوصا و سلول در دارد و در هر مورد اين را تکرار مي کرد، چون 

اوايل درد داشتم ولي نهايت خودم را کنترل  که حال با اين. مطمئن بودم که صدا من هم به گوشش مي رسد ،شکنجه شدنش

صدا خفه، اين هم اذيتم  ،يادم مي افتد که صدايي مي کردم ولي بعضي وقت ها .مي کردم که هيچ صدايي از خودم در نياورم

بشوم ولي  بعدا که باز فکر مي کنم مي بينم که صد برابر حاضر بودم شکنجه. مي کرد که ا کاش آن را هم در نمي آوردم

 .به حد دردش زياد بود ،چون صداهايش آخرها شکنجه تبديل مي شد به زوزه. صدا شکنجه شوهرم را نشنوم

يک بار يکي از آن پاسدارها با برنامه  قبلي که ريخته بود وارد سلول من شد، از قبل سلول ها ديگر را خالي کرده بود، نمي 

وقتي بازجويي ... چون ما را چشم بسته مي بردند تو.ساني بود که قبال به من تجاوز کرده بود ش چه بود، گويا از ک ا م برنامهستدان

چشممان بسته بود، گويا آنجا به اصطالح خودش من را پسنديده بود، در حالي که بعد از اينکه به من تجاوز کرد تو  ندمي کرد

که بعد از آن ديگر من اصال او را  بياوردنه و امکانات زياد سلول خودم، شب به من قول داد که برا بچه ام شير بياورد، که

که اين جزء همان تجاوز  دست دادنديدم و هيچ کار نکرد، بعد از آن از نوع برخوردش و از نوع حالت هايش اين حس به من 

چون تو سلول چشم بند  يعني همان آدم را اگر همين االن هم ببينم، صد در صد مي شناسم. بود ]در اتاق شکنجه[کننده ها 

 .نداشتم

آن شب خالي بود و فقط من آنجا  ،جور که مي شمردم به ذهنم مي آيد شش تا سلول بود تمام سلول ها را خالي کرده بود، آن

او  ،آن شب هم ديرتر ولي صدا پا را شنيدم. کردند شيفت ها را عوض مي ،پشت بام در هرشب پاسدارها يا نگهبان ها .بودم

کليد و همه  اين ها را داشت،  .جمع و جور کردمو خودم را ريچه  باجه را باز کرد و به من نگاه کرد و من ترسيدم آمد د

آن شب . دو روز در ميان، دو شب زن بودند، يک شب مرد مي شد. حتي نگهبان شب هم قرار بود يک مرد باشد که نبود آنجا

وم بود که از زندان و زندانباني سر در نمي آورد فقط به حکم شرعي اين کارها را معلکه يک مرد ميانسالي  قرار بود مرد باشد؛
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 .و در را باز کرد آمد تو سلولول ا .باشد ولي او نبود مي خواهد اسالمي رفتار کندمي کرد و طرز رفتارش طور بود که خيلي 

غ بزني هيچ کس اينجا نيست، من از قبل تمام برنامه گفت اگر جي. نمي تواني من جيغ مي زنم :من مي آيم تو، گفتم :به من گفت

 . را ريخته ام

جزء بازجوها که بود، از . هر دفعه اين بود هوع تجاوزش و اين ها متوجه شدم کاز لحن حرف زدنش، وقتي به من تجاوز کرد، از ن

رو وقتي اين کار را مي کرد، در مورد يا. هر دفعه اين بود  از نوع برخوردش هم مطمئنم که .صدايش مطمئنم، جزء بازجوها بود

آن ها تن . اليق او نيستي. خاک تو سر آن مرده چرا قدر تو را ندانست :بدن من حرف مي زد ، با واژه ها کريه، مثال مي گفت

، از بعضي از کلمات هم به صورت خيلي زشتي استفاده مي کردند. از اين کلمات. حيف است. لشي هستند که بهت بها ندادند

تو  ن،اين هم سهم م. اين هم نوبت من. خب تو که بارها و بارها تو خانه ها تيمي اين کار باهات شده، برايت مسئله ا نيست

 ...که يک دستمالي بيش نيستي، جنده پاره ا بيش نيستي

تکرار اين را يک از يک طرف بايد هوشيار مي بودم که اين ها تاکتيکي که سوال مي کنند هي  ،همين مسائل از يک طرف

يک طرف مشکالت بچه و نبود امکانات، از يک طرف درد شکنجه، از يک طرف  اطالعات ندهم، ازجور ديگر مي پرسند، 

شکنجه هايي که شوهرم مي شد، و مسائل مخصوص خودم که بعد از تجاوز چه احساسي مي کردم، با پا زخم چطور مي 

 .ه برومتوانم بلند شوم، بچه خوابش ببرد يا را

من به هيچ وجه نه دوست پسر داشتم نه با مسائل جنسي  يتي که ما بزرگ شديم، به فرض خودتو شرايط با آن محدود

 وا هم برا برا من وهم وقتي برا اولين بار با شوهر خودم که خيلي همديگر را دوست داشتيم رابطه داشتم،  ؛آشنايي داشتم

تو آن شرايط با آن شخصيتي . بکر بکر ؛ر بود، هيچي نمي دانستيمسکس برايم غيرقابل تصووحشتناک بود اين مسئله، مسئله  

قدر آن اشقم بودند و دوستم داشتند ولي پسرهايي که با هم بوديم، تو کوه مي رفتيم بعدا ابراز کردند که ع با اينکهکه داشتم 

 .کامال عاد بود سال شصت بين دخترها ر دتند به من بگويند، و اين روحيه  خشن و جد بودم که نمي توانس

مي  ]از بقيه زندانيان[، وقتي وجود داشت وقتي من رفتم زندان شهرباني متاسفانه همان تابويي که تا همين االن هم از بين نرفته

اند و مي گفتم سر تکان مي دادند و بعد مي گفتم اين ها چقدر وحشي چي؟  من را اين کار کردند، شما را با: مي گفتم ،پرسيدم

مي ديدم که همان عکس العمل را آن ها هم نشان مي دهند و تا . به قول شعر ايرج ميرزا با حجاب ولي همه کار را با آدم مي کنند

از اين مي دانم که به احتمال . ولي با من ابراز درد مشترک مي کردند درباره اش حرف بزندحاال من نديدم کسي به آن صورت 

 . ها هم تو اين شرايط بوده اندخيلي زياد آن 

هميشه مي خواستم از اين موضوع فرار کنم و بهش فکر نکنم ولي يک موقع ديگر اين تابو را تو خودم شکستم، گفتم من بايد 

گفتم . من خوشبختانه به آن مرحله رسيدم. خيلي دقيق باشم، آخر با فراموش کردن نه تنها مشکل حل نمي شود، بدتر هم مي شود

از ذهنم خيلي خيلي انرژ کشيدم . من بايد اين تابو را بشکنم و خودم را کامال پيدا کنم ببينم به چه نوعي بود، به چه حالتي بود نه

 . سکوت جواب مي دادندو همان موقع در سلول و بند هم که به ديگران ميگفتم اکثرا با 
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به موضوع به صورت . مخصوصا بعدا خيلي دردآورتر شد. فتند نگواين برايم دردآور بود که خيلي ها باور نمي کردند و يا مي گ

ه واقعا هم زشت و وقيح است ولي من در شرايطي قرار گرفت .دانيم نگاه مي کردنداينکه ما اين مسئله را خيلي وقيح و زشت مي 

مي توانستم ن. انتقام ازشان بگيرم نتوانستم. نتوانستم داد بزنم. که باالجبار به کريه ترين شکلش مورد تجاوز قرار گرفتم بودم

دهانم بسته و در حالي که بچه ام در کنار اتاق شکنجه گذاشتند، بعدا ،چشمانم بسته. حرکتي از خودم نفرتي از خودم نشان بدهم

نمي . برا همين است مي گويم پسر من هرچقدر هم بچه بود ولي همه چيز را شاهد است ؛خيلي تحقيق کردم رو اين موضوع

 .انم اين حسي است که هنوز هم که هنوز است دارمد

درست است که چهار ماهش بود ولي . هميشه فکر مي کنم پسرم آن ها را به ياد دارد. آن لحظات هيچ وقت از يادم نمي رود

م ابتدايي پنج –وقتي پسرم بزرگ شد، چهارم . نمي دانم چرا اين حس را دارم. هميشه احساس مي کنم همه چيز را به خاطر دارد

اين چه برنامه ا است برا ما درست کرديد، : گفت. مي خواند، يک روز آمد با گريه و ناراحتي و همه چيز را به هم مي کوبيد

را از زير پاسدارها جمع  برو مادرت: با يکي از پسرها دعوايم شد، به من برگشت گفت: چي شده؟ گفت: گفتم! بدبخت شدم

آن جور که خودش مطرح مي کرد، خودش . بود و با آن سن و سالش نمي توانست هضم کند اين برايش خيلي دردناک! کن

خاطر همين موضوع نتوانسته بود کامال از خودش دفاع کند، اين موضوع بسيار اذيتش کرده بود در ه آن موقع ب. را عاجز ديده بود

بعد از زندان نداشتم تا اين که آمدم کانادا و همه  حالي که من اصال کوچک ترين عکس العملي در اين مورد چه در زندان چه

 . يک چيزهايي بهش الهام شده بود چيز را فاش کردم، قبلش هيچ کس نمي دانست برا همين احساس مي کنم اين

کنجه از بعد ديدند که از هيچ مورد آنها نتوانستند من را بشکنند به قول خودشان، نتوانستند از من حرف بکشند، شروع کردند به ش

اين بچه مال . ]بزرگ کند[ يکي از شکنجه هايي که کردند گفتند تو مادر بي ديني هستي، مادر مسلمان بايد بچه را .طريق پسرم

خداست مال اسالم است، تو اليقش نيستي، ازت مي گيريم و مي دهيم بهزيستي بزرگ مي کند، تو شامل موهبتي که خدا بهت 

زن را فرستادند، پاسدار زن را ما مي توانستيم ببينيم، پاسدار زن را فرستادند که لگد زدم تو شکمش داده نيستي و بعد يک پاسدار 

، گرفت از شانه پاسدار مرد آمد، بچه را کامل تو بغلم فشرده بودم اول زور زد که دست هايم را باز کند که نتوانست. که رفت

با نهايت مقاومت روبرو شد ولي متاسفانه همان لحظه يک صدايي پشت ستون کشيد باال که از بغلم در بياورد . ها پسرم و کشيد

دست هايم باز شد و . احساس کردم بچه ام دارد دو نيمه مي شود، بي اختيار دستم باز شد .تقي کرد ؛فقرات پسرم حس کردم

 .پسرم را از بغلم کشيد

يک سال و سه ماه بعد از دستگير کال زير . ني شصت و دويع. سه روز مانده به عيد، شوهرم را اعدام کرده بودند سال بعدش

شکنجه بود آن مدت همه اش، بعد اعدام کرده بودند و روز عيد هم که مادرش و خواهرش آمده بود برا مالقات، گفته بودند 

عيد برايش مالقات حضور شما بمانيد، ميوه و اين ها را تحويل نگرفته بودند، اين ها فکر کرده بودند که احتمال دارد که برا 

. خبر اعدام شوهرم را فهميدم ۶۳من بعد از دو ماه و نيم در ارديبهشت . مي دهند، در حالي که وصيت نامه را نشانشان داده بودند

 . که آزاد شدم ۱۳۶۳حدود سال شوهرم بود، در اسفند 
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 شهادت بانو صابر

 اصفهان: متولد

 همکار با حزب توده ايران: اتهام

 ۱۳۶۵مرداد : اريخ دستگيرت

 ۱۳۶۵بهمن : تاريخ آزاد

در جريان کشتار دسته جمعي زندانيان سياسي، و و دو  عباسعلي منشي رودسر شش سال پس از اعدام همسرش: وضعيت فعلي

 . فرزندش ايران را ترک کردند و هم اکنون در آمريکا زندگي مي کنند

 

 بانو صابر و همسرش 

سياسي فعال بود، مادرم هم زني بود که هيچ وقت ترس به خودش راه نمي داد و هيچ وقت جلو ما را برا  عرصهدر  فاميل ما

اين بود که يک روز از در خانه که آمدم تو ديدم  ]که باعث شد من وارد سياست بشوم[زمينه  ديگر هم . کارهايمان نگرفت

اين ها مال حزب : داشتم آوردم تو و به پدرم نشان دادم، پدرم گفتمن اين ها را بر. کتابچه ها کوچکي گذاشته اند پشت در

. بعدها هر چند وقت يک بار مي ديدم اين نشريات هست. گرفتند سوزاندند] بعدش[خالصه گذاشتند ما بخوانيم ولي  توده است،

اند، ما مي رفتيم مي من ديگر به پدرم نمي گفتم و اگر هم مي گفتم، پدرم يک جاساز درست کرده بود ديگر نمي سوز

من رفتم دم در ديدم يک خانمي به من گفت من از طرف . بعد از مدتي مادرم آمد گفت يک خانمي با تو کار دارد. خوانديم 

 .با تو تماس مي گيرم، اين جريان مال قبل از انقالب است ٢٤٦"نويد"گروه 

زمان با وقايع انقالب  اصفهان يک گروهي مخفي  بود که هم درمن شايد يکي دوباربرا گرفتن نويد رفتم تهران و در عين اينکه 

تقريبا مي شود گفت که از . با اين ها هم تماس گرفته بودم؛ اين ها  در چارچوب تشکيالت دموکراتيک زنان کار زنان مي کردند
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ام کرده بودم و دو سالي بود آن موقع بيست ساله بودم و دانشسرا را تم. اين زمان کارم را با حزب توده در اصفهان شروع کردم

 .  که در روستا قهنويه از توابع مبارکه به شغل معلمي مشغول بودم

ما تو اعتصاب ها و تظاهرات ها . تظاهرات ها شروع شداعتصابات معلم ها و  وانقالب شد  هنوز در قهنويه درس مي دادم که

که  ست همان اوايل انقالب من فقط سيزده تا کالس اکابر داشتميادم ا. شرکت کرديم و تظاهرات معلم ها را سازماندهي کرديم

هم مسئوليت شهرستان ها را داشتم در عين اينکه  ]حزب توده[در تشکيالت.تو روستاها مختلف عالوه بر کار خودم مي رفتم 

 . ن مسئول بخش بودممناطق حزبي هم م مسئوليت تبليغات خود تشکيالت زنان هم با من بود عالوه بر آن تو يکي از اين

اينجور بود که . مي گرفتند و اصال تو محله معروف بوديم] در حال فروش نشريه و فعاليت[خانه مان شناخته شده بود، مرتب مرا 

بودند يک روز مي ديديم شيشه ها ماشين خرد شده، يک روز مي ديديم الستيک  ]به ما حساس شده[نيروها خيلي مذهبي 

 . ده، اينجور ضديت خودشان را با ما نشان مي دادندپاره شها ماشين 

من هميشه مي رفتم و مي آمدم اين ور و آن ور تا فکر مي کنم يک دوشنبه ا بود، بيست و يک فروردين شصت و يک بود که 

 . اين اتفاق افتاد

 کنم مي فکر که نيامد در قانون شکل به تا اما. شد اجبار موقع چه از کار ها محل و مدارس در حجاب که نيست يادم دقيقاً 

 وزارت و ادارات مثل هم جاهايي بالطبع و داشتم حجاب بود پرورش و آموزش در که کارم محل فقط در من بود،  ۶۲ سال در

 خانه به رفتن برا ديگر مواقع اما در. که بدون حجاب از رفتن آدم جلوگير مي کردند حجاب داشتم دولتي مراکز و ها خانه

يک دامن طوسي  يادم است .رفتم مي روسر بي توانستم مي جا هر آيد مي بدم زورگويي و زور از کالً که من غيره و تدوس

تيره پوشيده بودم که کلوش بود و يک بلوز صورتي که يقه کراواتي بود، موهايم هم بلند بود تا پشت زانويم اما يک هفته ا بود 

هوا گرگ و ميش بود اما بيشتر رو به تاريکي مي رفت، ابرها خاکستر . م برمي گشتم خانهداشت .کوتاه کرده بودم که موهايم را

. کوچه  ما هم  طور بود که من بايد مسير طوالني ا را طي مي کردم تا مي آمدم تو. تيره بودند، برا همين هوا تاريک بود

 ]يک ماشين[عد که سرش يک زمين باز بود، نور شديد يک سه راهي بود که من رد کردم، قبل از اينکه برسم به چهارراه ب

جلو من افتاد، ولي قبل از اينکه خودش به من برسد پشت سر من با يک شتاب شديد ترمز کرد که من يک لحظه ا حالت 

من را صدا زدند  ديدمبه راهم ادامه دادم که . احساس ناامني پيدا کردم اما به رو خودم نياوردم و اجازه ندادم به خودم که بترسم

همان موقع بود ... کارتتان :من بهش گفتم. وقتي ايستادم يکي شان به من گفت که ما از کميته ايم، بايد با ما بيايي. وايسا: گفتند

آن موقع هم ديگر . بيا برويم دم چراغ: به من گفت. که مي گفتند اگر کسي شما را مي خواهد بگيرد، حتما ازشان کارت بگيريد

چراغ نبود و فقط چراغي بود  ]در کوچه[خاطر همين ه ب. اغ ها از يک ساعتي خاموش مي شد به خاطر وضعيت جنگي که بودچر

که قبل از اينکه بروم يک ضربه را تو گردنم احساس  بيا برويم آنجا بهت نشان بدهم: تبه من گف. که در يک مغازه روشن بود

يکي شان پايش را گذاشته بود طرف گردن . يکي جلو بود دو نفر هم عقب بودند .بعد هم  انداختندم کف پشت ماشينکردم و 

يک شمايي . اما من صورت راننده و دو نفر که عقب بودند را مي ديدم با همين نور که مي آمد. من، يکي شان هم رو پايم
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اقا به نظرم آمد که يکي از آن ها را ديده ام؛ آن بعدها هم اتف. ولي اينجور نبود که برايم قابل شناسايي نباشند. ازشان مي ديدم

 . نفر که جلو نشسته بود

بعد ديدم اين ها مسير را که مي روند به هيچ جايي که به کميته برود نمي خورد چون خيابان ما، خيابان آپادانا اول بود از تو 

من آن . ها ساختمان ساز نشده بود؛ حالت بيابان مانند بودخيابان آپادانا اول رفتند به طرف آپادانا دوم که آن موقع هنوز آن قدر

پاهايش را مي برد زير دامن من،  ، کردند مثال يکي شان با پوتيناز حرکاتي که مي . موقع فهميدم اين ها به سمت کميته نمي روند

 . هي سعي مي کردم بهش فکر نکنم. خودم حدس زده بودم ولي يک جورهايي باورم نمي شد

.... 

نم کَوقتي مرا اذيت مي کردند، سعي مي کردم زمين را بِ. وا ديگر خيلي تاريک شده بود، آنجا که رفتيم زمين خيلي سفت بوده

من اولش کمي جيغ و داد . اين ها به نوبت کارشان را مي کردند. غير از يک مشت سنگريزه چيز ديگر دست من نمي آمد ولي

اين مي گفتند که شما که زن هايتان  چيزهايي مثل. کردم بيشتر بهم توهين مي کردند مي کردم ولي راستش وقتي جيغ و داد مي

دندان هايم را خيلي به هم فشار . مي شمردم. برا همين بعدش ديگر هيچي نگفتم... اشتراکي است و مگر همين را نمي خواهيد و

يشتر اما يک چيز که يادم است ب.  خودم مي شمردمچشم هايم را مي بستم و فقط برا. مي دادم تا اين ها کارشان تمام بشود

اين عادت هنوز هم برا من . مي شمردم و برمي گشتم. نمي دانم چرا من از عدد نه باال نمي رفتم. دناين عدد نه تو سرم داد مي ز

دم ايوان قدم مي . مارممي روم تو حمام کاشي هايمان را مي ش .زمانهايي که با مشکلي مواجه مي شوم، مي شمارممانده يعني 

يا وقتي قدم مي زنم قدم . هرجا باال يا پايين مي روم اول پله هايي که دارم قدم مي زنم مي شمارم. زنم قدم هايم را مي شمارم

 . فکر مي کنم اين شماره کردن از آنجا برا من مانده. يک موقعي يکهو يادم مي آيد قطعش مي کنم. هايم را مي شمارم

 . که داشتم اين بود که اينها بعد اين کار ديگر مرا زنده نمي گذارند و همه ش منتظر بودم تمام شود و مرا بکشنديک دلخوشي 

من تو . دوست داشتم لباس ها شيک بپوشم. اهل بزن و بکوب و بگو و بخند ؛قبلش من دختر شلوغ و پر سر و صدايي بودم

اين . [تا آن موقع هيچ نوع خشونتي نديده بودم که بخواهم بگويم .عاد داشتميک خانواده ... ودمخانواده با خشونتي روبرو نب

من بعد از آن يادم نمي آيد که . رو شدم و خيلي هم رو من تاثير گذاشته اولين چيز بود که تو زندگي باهاش روب] جريان

خيلي تحقير شده . گر مفهوم شاد نداشتشايد مي خنديدم ولي دي. هيچ وقت يادم نمي آيد. هيچ وقت از ته دل خنديده باشم

عالوه بر اين حس تحقير . دهثارش تا به حال هم مانآن را عذاب مي داد که حد ندارد و قدر مآن قارت اين احساس ح. بودم

 ...مي رسد به من فرو مي کنندشان نبودند، احساس مي کردم هرچه دست فقط خودشان که. خيلي احساس درد مي کردم ،شدن

اولش متوجه نشدم که کجا .  من را آنجا انداختند و رفتندين رويي که بود، در بزرگ، در ماش جلوما دو تا خانه بود،  نهجلو خا

هستم، کمي طول کشيد تا چشمم به تاريکي عادت کند، از آن حالت گيجي در بيايم، خودم را کم کم کشيدم به اين ور آن ور 

.  انمحاال چند ساعت طول کشيد و چطور شد نمي د. آنجا کمي هوشيار شدم. نشستمو رفتم تو سه گوش يکي از اين ديوارها 

احساس مي کردم که تا مدت ها دوال بودم رو شکمم و عالوه بر منگي، اين درد هم هي م درد خيلي شديد هم تو شکم
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فقط يادم هست که . کر کنمتو ذهن من زنگ مي زد که نمي توانستم درست خودم را جمع و جور کنم و به چيز ديگر ف

من در را که باز کردم از راهرو بروم تو، . همه چراغ ها خاموش بود. همه خوابيده بودند ،رفتم توو وقتي در خانه را باز کردم 

؟ گفتم: صدا مامانم آمد که . بودم باباش خودش آورد من را رساند )يکي از دوستانم( خانه فالني: مامان تا االن کجا بود

من رفتم تو حمام و با کيسه و سنگ پا شروع کردم به . نمي آمد همان جا مي ماند هن گفت خب مامان ديگرم هم به مماد

آنجا حالت بغض گرفتم و زير دوش . تا آن موقع يادم نمي آيد حتي گريه کرده باشم. شستن خودم و و آنجا ديگر اشکم ريخت

پيراهني هم که پوشيده بودم يقه  .رو لپم و چانه ام لکه ها سياهي هست فردا صبحش ديدم که. شروع کردم به گريه کردن

ولي اينکه مادرم از اين لکه ها و حالت روحي که به من دست داده بود متوجه شد يا نه، هرچه بود هيچ وقت به . اش پاره شده

 .رو من نياورد

 فتاد من را مي کشيد به اينکهر مي ديدم يا هر اتفاقي مي ابرا همين شايد هرچيز که تو آن مسي. ديگر احساس امنيت نداشتم

مسئول تشکيالتي . [ن نمي خواهم کار سياسي کنمهم حرف زدم گفتم م]حزب[ برا همين من با آنها. اين در رابطه با من است

نمي شود ما اينجور بهم گفت که . به هر حال برا او گفتم. هي با من حرف زد و من فقط گريه مي کردم ]٢٤٧ام من را خواست

آن موقع من اصال حضور ذهني نداشتم فکر مي کردم حتما بايد  .تفاق افتاده بايد شکايت بکنيميک موضوع جنايي ا. ول کنيم

: گفتم. وقتي به من گفت من هيچ مخالفتي نکردم. يک حالت احترام هم بهش داشتم، او هم بزرگتر من بود. اين کار انجام بشود

؟ اولين بار بود که من به !حامله نيستي: به من گفت. او در حرفهايش ضربه ا را هم به من وارد کرد. ودم يا هرچهباشه؛ يا گيج ب

اين ديگر . يک دفعه يادم آمد که اصال يادم نيست کي پريود شدم .نمي داني چه حالي پيدا کردم. اين موضوع فکر مي کردم

نمي خواستم هم به کسي بگويم، نه به مادرم مي خواستم بگويم و . بيشتر شد مبرو محالت سنگ بودن و اين حالتي که تو خود

واقعيتش اين بود که رويم نمي شد بگويم، اصال نمي دانستم چطور بگويم، نمي توانستم ببينم مادرم يک هو . نه به هيچ کس

م ه بوددر خودم را سفت گرفتآن قما  ا. اد از يک دکتر وقت گرفتمبرا همين رفتم تو خيابان شمس آب .بشکند، خرد بشود

اصال نتوانست من را معاينه . پاشو برو و به منشي هم گفت پول اين را پس بده: به من گفت. که دکتر نتوانست من را معاينه کند

ياه شده گاز گرفته بودم که وقتي که به من گفت برو، تمام دستم سآن قدر دستم را گذاشته بودم دم دهانم ومدت من تمام . کند

 . بود

نمي توانستم هم خودم را کنترل . اشکم مي آمد پايين. مثال مي رفتم جلو آينه موهايم را شانه کنم يک دفعه مي زدم زير گريه

 . دو سه بار هم دست به خودکشي زدم. اصال تغيير کرده بودم. کنم

بعضي اوقات اين . ريود شدم و فهميدم حامله نيستميک بارش بعد از آن بود که فکر مي کردم ممکن است حامله باشم اما ديگر پ

اما هميشه انگار يک نيرو ديگر نمي . بارها اين اتفاق افتاد. حالت را داشتم که دلم مي خواست چاقو تو شکم خودم بکنم

ر بود، از يک فکرها ديگ... گذاشت من اين کار را بکنم چون فکر مي کردم مادرم االن چه کار مي کند، االن خواهرهايم

 . طرفي هم نيرويي بود که من را وادار مي کرد که برو اين کار را بکن
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اما گفت خودمان . به هر صورت مسئول حزبي ام اينجور گفت و بعد هم ديدم که ديگر در مورد شکايت و پيگير حرفي نزد 

مطمئن نيستم اما احتمال زياد گفت  ،زواره ابا گفت که  آمد به من. حرف مي زنيم] يعني با مسئولين کميته[مي رويم باهاشان

 ، اتفاقي افتاده، آن ها گفته بودند که اين دفعه  اولي نيست که تو اصفهان اين اتفاق  چنينحرف زديم و گفتيم که زواره ا

ي شده بود، من  بوده، مي گفتند يکي شان هم روان"راه کارگر"گويا يکيش يک دختر  .سه تا نمونه  اينجور داريم .مي افتد

. بعد آن ها چند تا راه حل پيشنهاد داده بودند. اين را از حرف ها اون فرد مسئول حزب تا جايي که يادم هست دارم مي گويم

عکس ها کميته ا ها را بگذارند جلويش شناسايي کند بعد خودشان گفتند که نمي شود  ،مثال گفته بودند برويد تو کميته

بايد از آنجا . بعد هم گفته بودند بايد برو کالنتر شکايت کني. ان را بگذاريم جلو اين شناسايي کندکه ما همه  اعضايم

 .پيگير بشود

ه عباس به من گفت که اگر ب. به من پيشنهاد ازدواج داد، من بهش گفتم که نمي خواهم ازدواج کنم ٢٤٨عباس ،اينهمزمان با 

وقتي اين را گفت خيلي ناراحت شدم چون فکر مي کردم غير از مسئولم هيچ . ستخاطر اين مسئله است برا من اصال مهم ني

شوهر  ]مسئولم به شوهرخواهرم گفته و[بعد فهميدم که .فروردين شصت و دو بود ! کس اين را نمي دانسته، چرا او مي داند؟

من بهش گفتم تو اگر بانو را مي خواهي عباس آمد پيشنهادش را با من مطرح کرد و : او گفت. خواهرم به عباس جريان را گفته

اما عباس گفته بود که . من اين را بهش گفتم چون مي خواستم عکس العملش را بدانم: گفت. دهچنين مشکلي برا او پيش آم

من خيلي بانو را دوست دارم االن هم بهش بيشتر احترام مي گذارم چون فکر مي کنم اين مسئله مثل شالق خوردن است، فرقي 

 . نمي کند

واقعا هم روابط جنسي تا مدت ها برا من حالت کابوس داشت و عباس تو خيلي بايد با من گذشت داشته باشي و  :بهش گفتم

هيچ وقت برايم عاد نشد اما عباس هميشه برا من يک حالت دوست و رفيق و پزشک و همه چيز را داشت و واقعا هم بعدها 

شک مي به بچه هم خوب مي رسيدم، عوضش مي کردم، تر و خ من] وقتي بچه دار شديم[. کمکم کردتو زندگي خيلي 

هميشه يک حالت تو خود . کردم، لباس ها خوشگل بهش مي پوشاندم اما لذتي که بايد از خنده و از باز بچه ببرم، نمي بردم

 . بودن را داشتم؛ از ته دل احساس شاد نمي کردم

و بعد آمديم تهران رفتيم بندرعباس . را گرفتند و ما ديگر دربه در شديم ٢٤٩ازدواج کرده بوديم، سر دوم رهبر حزب وقتي

يک دفعه در را  ۶۵مرداد  ۹روز . از شصت و دو تا شصت و پنج در زندگي مخفي بوديم. خانه گرفتيم و رفتيم تو زندگي مخفي

عباس در را باز . نمي دانم: اين ها کي اند؟ گفت :باز کردند، من از پنجره نگاه کردم ديدم شانه ها يک عده ا پيداست، گفتم

آمدند و عباس را گرفتند، من را با . اين ها کي هستند که تو حياط ايستاده اند، ديد دو سه نفرند، تو راهرو بودند کرد که ببيند

 . پسرم سه ماهش را تمام کرده بود رفته بود تو چهارماه. دخترم دو سال و پنج ماهش بود. بچه ها برداشتند و رفتند 

د، شوهرم را گرفته بودند اما همه  وحشت من اين بود که دوباره اين اتفاق برا من من را که دستگير کردند دو تا بچه باهام بو

. من هم هيچ وقت نگفتم که سياسي بوده ام. چون بعدها تا مدت ها اين ها به عنوان يک آدم سياسي با من برخورد نکردند. بيفتد
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 . عباس هم گفته بود زن من ناراحتي عصبي داشته کار سياسي نمي کرده

وقتي . بازجو به من گفت وسايلت را ببند. به من نشان دادنداو را تو کميته مشترک . پنج مهر شوهر خواهرم را دستگير کردند

من وسايلم را بستم آمدم تو پله ها من را نگه داشتند که يکي ديگر هم بيايد که من ديدم عباس هم وسايلش را جمع کرده، 

 .اوايل آبان من را با عباس بردند اصفهان آمد،و دستش بود  که يک پتوييتو 

کال دو ماه و نيم بچه ها با من بودند، اول که . پس از دستگير شوهر خواهرم بود که بچه ها را از من گرفتند تحويل مادرم دادند

. شتند برايش ببرمشيشه شير هم نگذا.  شير نداشتم به پسرم بدهم، شيرم قطع شده بود، مواد غذايي کم بود، پسرم سه ماهش بود

بدون شير و با عفونت زخم ختنه پسرم و اسهال خوني بچه و گرسنگي . ما فقط چند تا سوال داريم. تو برمي گرد: گفتند

 .وقتي بچه ها را گرفتند من خيالم يک ذره راحت شد .دائمشان کلي درد سر کشيدم

دقيقا همين کلمه را هم به کار بردند که . م که به تو تعد شدهوقتي من را بردند اصفهان آنجا بازجوها به من گفتند ما مي داني

 . من و عباس را بردند در يک حالت راهرو مانند بوديم که درش را پتو زده بود. جريان را بنويس. شده" تعد"

ته بود آن يکي مي هنوز اين نرف. کنند، يکي مي رفت آن يکي مي آمدبمباران آدم را را  تهديد کردند، عين اينکه م خيلياول 

، هي مي گفتم: آمد، مي گفت نه، آن يکي نوشته تو با : دوباره مي رفتند، مي گفتند. نه: با فالني رفيق بود با آن يکي رفيق بود

، مي خواستند بگويند ، بعد من را گذاشتند پيش عباس: فالني رفيق بود ها از اين تهديدهمه اش  .تو يک آدم بدکاره ا بود

، خواستي ازدواج کني نمي خواستي بگويي که با کس ديگر بود انداختي گردن ماي بود،  . انکه خودت آدم فاسد بود

بانو، تمام اين ها را که : عباس به من گفت .ر به من مي گويند، گريه افتادموقتي من را پيش عباس گذاشتند گفتم اين ها اينجو

تک نويسي درمورد تو گذاشتند جلو من و گفتند اين تک نويسي ها در مورد بانو صد و بيست تا . به تو گفتند، به من هم گفتند

برا اينکه چرا بايد زندگي من وجه : چرا؟ گفتم: عباس گفت. نمي نويسم: گفتم. و مسائلش را بنويسد برود بيرونشده، بهش بگ

من را آدم  يعني، بعد هم به عباس گفته بودند، ، حاال تازه من اين ها را بنويسممصالحه قرار بگيرد؟ يک ظلمي در حق من شدهال

بعد . به عباس گفته بودند آن شکايتي هم که از ما کرده، بردارد تا ما آزادش کنيم. حساب نکرده بودند که با خودم حرف بزنند

اه نبايد مساله فقط تو دادگ. عباس بهشان گفته بود که چه تضميني مي دهيد که آزادش مي کنيد؟ گفته بودند تضميني نداريم

تو دادگاه اين مساله را يک وقت ولي  من را ديگر دادگاه هم نبردند که . آن را از پرونده اش بردارد. تجاوز را مطرح کند

 . که اعدامش کردند ۶۷ولي عباس را نگه داشتند تا سال . بهمن شصت و پنج تو بازپرسي من را آزاد کردند. نگويم

؟ :ه من را مي کوبيدندسر اين مسئلهم مدام بعدها  ؟ با چه کساني رفيقي؟ حاال که  از نظر جنسي با کي بود چه کار مي کرد

شوهرت نيست خودت را چطور ارضا مي کني؟ من هميشه مي گفتم اين در حق من اتفاق افتاده شما داريد من را مقصر جلوه مي 

 . ين و آن رفيقييعني هميشه مي خواستند بگويند خودت آدم بد بود و با ا! دهيد؟

مي . يا مي خواستند که برايشان کار کنم که من رد مي کردم.  هفتاد و يک بود که احضارها شروع شد و هر بار به بهانه اسال 
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 . هر روز من را مي خواستند.  اخالقي مي گذاريمه عدم صالحيت بچه هايت را ازت مي گيريم، برايت يک پروند: گفتند

سه روز . و ديدم ديگر نمي توانمپسرت را بياور، من پسرم را بردم، : گفتند. مرا به اطالعات احضار کردندسال هفتاد و سه باز 

 .بعدش از ايران زدم بيرون

 

 شهادت شهال مولو

 ، اهواز۱۳۳۹: تاريخ و محل تولد

 ۱۳۶۰پنجم مرداد ماه :تاريخ دستگير

 همکار با سازمان پيکار: اتهام

 ۱۳۶۴اد ماه بيست مرد: تاريخ آزاد

 

 ساله و دانشجو ۲۱در زمان دستگير . مرداد سال شصت خودم دستگير شدم سوم مرداد سال شصت همسرم دستگير شد، پنج

 .بودم  ۵۷فيزيک دانشگاه تهران، ورود 

ني يع. دانشجو دانشکده  پلي تکنيک تهران بود، بيست و يک مرداد سال شصت اعدام شد جواد بهاريان شرقيهمسر من 

دانش آموز کار مي ‐-ان پيکار به عنوان مروج دانشجويياو در بخش دانشجويي سازم. رست هجده روز بعد از دستگير اشد

 . کرد

 مشکوک هم نبودم در طي دوران دستگير ام، به لحاظ سياسي هيچ وقت کسي در مورد من چيز را لو نداد، اما برايشان تنها

 . پيکار دستگير شده بودم همکار با من هم به اتهام در واقع . دانستند ولي چيز زياد هم راجع به من نمي

جواد عصر روز شنبه سوم مرداد، ساعت شش از خانه خارج شد، موقعي هم که داشت خارج مي شد من کامال يک جورهايي مي 

ورهايي حسي تو من بود؛ قشنگ خاطرم هست که سر تا پايش را يک بار ورانداز کردم، يک ج. دانستم که ديگر نمي بينمش

ما . ]و بعد از آن خانه زدم بيرون[ من دو روز صبر کردم. ساعت شش روز شنبه از خانه بيرون زد و ديگر برنگشت. حس عجيبي
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و در آنجا  کار مي کردم، کارگر کارخانه بودمدو تا خانه داشتيم، من چون آن زمان بعد از بسته شدن دانشگاه تو کارخانه 

يک خانه شمال تهران که در واقع خوابگاه دانشجويان متاهل دانشگاه پلي تکنيک تو ما دو تا خانه داشتيم، . ه بودمشناخته نشد

اظ امنيتي ناجور بود، مي رفتم ميدان آزاد و از حلاز آنجايي که نمي شد من صبح از آنجا سر کار بروم وبه . بلوار کشاورز بود

هم به من گفته شده بود که بايد يک خانه همان مناطق پايين شهر، حول و حوش  آنجا سوار سرويس مي شدم، از آن طرف

در اين بعد من پيش خودم فکر کردم که بهتر است . اين بود که يک خانه داشتيم تو خيابان باباييان . هاشمي يا آن مناطق بگيرم

 .  جواد هم از اينجا به سر قرار رفته بود و دستگير شده بود. خانه نمانم

از آنجايي که يکي از دوستانمان که از بچه ها خودمان هم بود، تو همان خوابگاه زندگي ميکرد، تصميم گرفتم به خوابگاه 

او اطالعي با آن کسي که مسئولم بود، کامال ارتباطم قطع بود، نه من از . من  در آن مقطع تمام ارتباطاتم قطع بود با بچه ها. بروم

آن مقطع مرداد سال شصت به نوعي همه ارتباط ها از هم گسسته بود، فقط جواد هنوز سر قرارهايش مي  در. داشتم نه او از من

که ديگر برنگشت ومن هيچوقت متوجه نشدم که  رفت ميدان فوزيه سر يک قرار، رفت بيرون رفت يعني آن روز که از خانه

 .کسي که با او قرار داشته هم دستگير شده يا نه

خيلي هم به لحاظ روحي  داغون بودم، . ر برنگشت، من فردا آن روز نه، پس فردا آن روزبه خوابگاه برگشتموقتي جواد ديگ 

با تنها . هيچ ارتباطي با هيچ کس نداشتم. تنها تنها بودم تو تهران .روم کجا مي آيم چه کار مي کنم اصال نمي دانستم کجا مي

بقيه خانواده ام يا جنوب بودند يا اصفهان بودند که به . من بچه اهواز هستم. ده بودمبرادرم هم که تو تهران بود، قطع رابطه کر

مادرم و خواهرم رفته بودند اصفهان  وليپدرم آن زمان هنوز تو شرکت نفت شاغل بود . جنگ زده آمده بودند اصفهان عنوان

از خيلي وضعش داغون بود زمان جنگ پدرم و پدرم تو جنوب تنها زندگي مي کرد، آن زمان که خمسه خمسه مي زدند اهو

  .آنجا مي رفت سرکارهنوز 

وارد خوابگاه که شدم از پشت سر يکي من را به اسم همسرم  . پنج مرداد شد من رفتم خوابگاهي که ما آنجا زندگي مي کرديم

کنيک، اسمش مهرداد کوکبي يکي از دانشجويان خط امام بود، از بچه ها پلي ت. ست ديدم مهرداد کوکبيبرگشتم . صدا زد

بعدها من يک بار تو بي بي سي شنيدم که تو يک تظاهراتي که . بود که در طبقه اول خوابگاه با خانمش زندگي مي کرد

 ٢٥٠.تو لندن شده، دستگير شد سلمان رشدعليه 

 

 مهرداد کوکبي
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من را . که من را دستگير کرد اين آقا بود با خانمشتو ايران آن زماني که ما بوديم، او شديدا با رژيم کار مي کرد يعني کسي 

‐-من را گرفت به حرف، بعد ديدم شوهرش با ژصدا زد بعد خانم آمد دم در،  صدا زدند بردند تو خانه شان، يعني اول شوهرش

مي دانم ، اگر شما مي ن: آقا بهاريان کجاست؟ من گفتم: اول از من پرسيدند. بردند تو آپارتمانشان ۳‐-من را با ژ. آمد بيرون ۳

داشتم تو ذهنم مي هنوز يعني  ،يک دقيقه نشده بود من آنجا بودم هنوز. من هيچ اطالعي ازش ندارم. دانيد من هم مي دانم

را در آوردند و من را کشاندند تو ساختمان، آپارتمان  ۳‐-ژ. گفتم االن فرار کنم، االن چه کار کنم، يارو اسلحه را آورد بيرون

پشت  ، دفترچه تلفنم هم بود و من را نشاندندد، يک چيزهايي هم تو کيفم داشتمو بازديد بدني کردند، کيفم را گشتن خودشان

 .]کشاورز بلوار[يعني از خيابان  ،وم، من را بردند به سمت شمال شهريک پيکان شخصي به من گفتند بايد دمر بخوابم که ديده نش

جوها خط امام بودند که آن موقع اين ها همه  قضايا سفارت آمريکا را راه انداخته کساني که مرا دستگير کردند از دانش

خاطر اينکه در اکثر  iب. جواد هم که در دانشکده شان به قول بچه ها گاو پيشاني سفيد بود. اين هم از آن فعال هايشان بود. بودند

يعني هرجا برنامه بود او و  .و فني، تو صنعتي، تو علم و صنعتت اکثرا پشت بلندگو بود،. برنامه ها بچه ها پيکار، مجر بود

اصال بر اساس يک پيغام که ازش تو زندان به من . اين بود که يک قيافه شناخته شده بود. ارژنگ بودند که صحبت مي کردند

 . احتماال از قيافه شناسايي اش کردند، فکر مي کنم رسيد که گفته بود من را مشکوک گرفتند

 .يعني به سمت شمال شهر. اشين که حرکت مي کرد احساس مي کردم که دارد سمت باال مي رودم

تعدادشان از جلو . ولي بعدا تعدادشان زياد شد. االن يادم نمي آيد... راننده يکي از همان ها بود يا خود مهرداد کوکبي بود يا

کردم که ماشين دارد مي رود به سمت باال، بعد از يک ساعت  من فقط حس مي. ساعت ده، ده و نيم صبح بود. خوابگاه زياد شد

بزرگ ودرختهايش از حياط . من را بردند تو خانه ا که کامال هم معلوم بود از اين خانه ها خيلي آنچناني استو رسيديم 

اول بردند تو يک اتاق  مرا. کامال مشخص بود که يک خانه است، زندان نيست.  معلوم بود از اين خانه ها مصادره شده است

يک پنجره باز . رويي بود، من تو يک اتاقه در طبقه باال، آن کسي که مسئول من بود يا مواظب من بود، خودش تو اتاق روب

.  دست هايم دستبند بود ولي پاهايم پابند نداشت.من همه ش با خودم کلنجار رفتم که بلند شوم از اين پنجره بپرم بيرونو بود 

گفتم حاال بلند شوم اگر او مسلح باشد . همه ش با خودم کلنجار مي رفتم ولي اين جرات را نکردم. يم را از جلو بسته بودنددستها

. جرات نکردم اين کار را بکنم. رويي است تا صدا حرکتي بشنود بلند مي شوده او دراتاق روب.از آن طرف شليک مي کند 

راستش شايد اگر جراتم زياد بود اين کار . ديدم عملي نيست. انستم بدون دست آن را باال برومالبته پنجره هم باال بود، بايد مي تو

 . را مي کردم ولي نتوانستم آن جرات را هم به خرج بدهم که اين کار را انجام بدهم

امن شان و بهشان تجاوز همان زمان از طريق بچه ها هم شنيده بودم که بچه هايي را که دستگير مي کنند مي برند تو خانه ها 

همه ش تو . من آن موقع از هيچي نمي ترسيدم، از شالق هم نمي ترسيدم، ولي از اينکه به من تجاوز کنند مي ترسيدم. مي کنند

فکر خودم گفتم که چه کار کنم که اين ها حداقل از سر دلسوز شان، از سر يک احساس ديگرشان اصال دست و دلشان نيايد 

کار مي کردم گاهي دچار يک حالتي مي شدم که نصف بدنم بي حس مي شد، که  تو کارخانه . را بکنند کارکه با من اين 
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دچار حالتي مي شدم که احساس مي کردم دست و پايم کرخت شده، نمي توانم کار بکنم، آنجا گفتم بگذار بگويم من اصال 

. من ديگر نمي توانم راه بروم: خودم را انداختم زمين و گفتم. رومبه من شوک وارد شده و نمي توانم راه ب. نمي توانم راه بروم

رفتند پتو ارتشي آوردند من را انداختند تو پتو ارتشي، بعد يک . نمي توانم: هي زدند و گفتند بلند شو راه برو، گفتم

 . طرفش را يکي گرفت و طرف ديگرش را آن يکي گرفت و من را بردند تو زيرزمين

بعد ديگر موقع نهار بود، شايد . از فاميل گرفته تا دوست و آشنا و همسر و همه را پرسيدند ؛کردندمختصر  ازجويي ب ازم آنجا

فشار آمده بود  قدر که بهمآن ه دو روز بود جواد نبود، من هم از آنجايي ک. يک، برايم سوپ آوردند –حدود ساعت دوازده 

بعد من را . اصال بدون اينکه به چيز فکر کنم سوپ را خوردم. د و تند خوردمسوپ را مثل گرسنه ها تن ،هيچي نخورده بودم

تو .صدا توپ که مي خورد به ديوارتو حياط بغلي. بردند تو اتاق بغلي، از پشت اتاق بغلي صدا باز بچه ها مي آمد

اقي که من توش هستم بچه ها دارند باز خلوت بود ولي معلوم بود تو حياط بغلي ات. حياط خانه ا که من توش بودم کسي نبود

من همين جور که غذا را خوردم، همانجا که به من جا داده بودند که دراز بکشم يا بنشينم يا . مي کنند و توپ مي زنند به ديوار

، خوابم برد د که انگار يعني تو آن سوپ چيز ريخته بودن. نشان به آن نشان که من دوازده شب از خواب بيدار شدم. هرچيز

بلند شدم ديدم همه جا تاريک . يعني از دوازده ظهرتا دوازده شب هيچ چيز نفهميدم، هيچي. آن بخش از زندگي من محو شد

بدون چشم . بلند شو، چشم هايم را بستند، جلو ماشين بزرگي نشاندند و بردند: گفتند. در واقع آن ها من را بيدار کردند. است

آن موقعي که من رو سوار ماشين کردند، دوازده شب بود، خلوت بود، هيچ . اوين چشم بند دادند به منبند بودم، نزديک ها 

 .اوين آورده اندکس نبود، خيابان ها تو شهر هم خلوت بود، جلو در اوين فهميدم من را 

پله يک ميز فلز بود و دست من را دستبند باال راه . جاهايشان پر بود. من را بردند اوين و جا نداشتند که من را ببرند تو سلول

دو شب تمام من آن جا به آن ميز دستبند زده . آزاد بودو دست چپم  ود به اين ميزدست راستم دستبند ب. کردند به آن ميز فلز

 .فردا آن روز خونريز شديد کردم . شده بودم 

 ،به من نوار بهداشتي بده: د، گفتمبعدا آمد مسئول بندمان شفردا صبحش من به يکي از اين خانم ها پاسدار، خانم محمد که 

من تو آن . بعدها يادم افتاد که اين ها همه يک چيزها غريبي بودند. رفت برا من نواربهداشتي آورد. من خونريز دارم

ي که من بيهوش بودم، مي بعدها به اين فکر افتادم که اين ها تو آن ساعت هاي. حالت آنقدر که شوکه بودم هيچ دقتي نکردم

بعدش شايد چند وقت بعدش به اين فکر افتادم . اول که مرا بردند اوين اصال به فکرم نرسيد .دتوانستند با من کارهايي کرده باشن

آن ها مي توانند با آدم هرکار که دلشان بخواهد . آدم خواب است ديگر. که مي توانسته همچين اتفاقي افتاده باشد برا من

 . آن هم اينقدر طوالني تا دوازده شب. نندبک

من را مستقيم  دليلش اين بود که. دمآنجا نبود و من هيچ صدايي نشني ، مي بينم هيچ زنداني ديگر هم]فکرش را که مي کنم[

 . مسئله اين است . نبردند اوين

از آدم ها . انه  آدم ها پولدار استولي خانه معلوم بود خ. خانه و ايوان آن مربع بود. درخت ها بزرگ وسط حياط بود
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در [در آن خانه من را اصال بازجويي . فکر مي کنم هنوز هم اگر خانه را به من نشان بدهند بشناسم . ، باال شهرزمان شاه پولدار

عني حتي در ي[ .من را هيچ وقت بازجويي نکردند تا بعد از يک سال و دو سه ماهاصال راستش  .نکردند ]...مورد تشکيالت و 

موقعي که من را صدا . سال و دو ماه همه ش منتظر بودم من را بازجويي ببرند ولي نبردند تا يک. ]  اوين هم بازجويي نشدم

تو يک اتاق بودم تو آن اتاق دو تا بازجو با هم حرف مي زدند مي گفتند اين آن کسي  .کردند برا بازجويي يادم است 

فهميدم که . ولي پرونده خودش گم شده بود گاه جمعيپيش شوهرش را اعدام کرديم در يک داداست که يک سال و خرده ا 

 .درست روز بيست و چهارم مرداد همان سال. من از طريق روزنامه از اعدام جواد با خبر شده بودم. راجع به من حرف مي زنند

ور وسط سلول ها، يک جايي در ابعاد شايد دو متر يک جا هواخور بود، هواخ. بعد از دو روز من رو بردند تو هواخور

رو . تو آنجا با چند نفر ديگر هم سلول بودم. ولي پايين يک مربع بود . بااليش هم داربست بود، با فلز. و نيم  در دومترو نيم

دا فهميدم اين از بچه ها بع. طاهره هشت ماهه حامله اعدام شد ]نوشته بود[. ديوارش يه جمله خواندم که خيلي تو ذهنم مانده

 .پيکار بود

من را بعد از يک سال و دو ماه صدايم کردند بردند بازداشتگاه سه هزار، شهرباني ساواک سابق،يک سر از بچه ها پيکار را 

صبح و شب، يعني . تو راهرو. آنجا من را سه ماه با چشم بند نگه داشتند. گرفته بودند، آن موقع من را صدا زدند برا بازجويي

يعني احساس مي . اين شکنجه ا بود که رو من خيلي به لحاظ روحي اثر گذاشت. شب و صبح من سه ماه با چشم بند بودم

 . خيلي اثر بد رويم داشت. کردم از خودم بيگانه شدم

بردن من به آنجا با  ساعت بي هوش شدم و خونريز بعدش و بي دليل بودن ۱۲در مورد جريان اين خانه امن شان و اينکه من 

موقع برايش گفته بودم و االن در سوئد است   کسي صحبت نکرده بودم تا اينکه از طريق يکي از هم سلولي هايم که جريان را آن

 .چند سال پيش با راديويي در سوئد مصاحبه کردم

 

  فرزانه سلطاني: شش مطالعه مورد

در  به اتهام همکار با سازمان پيکار ۱۳۶۱فروردين  ۹صنعتي اصفهان، در  فرزانه سلطاني، متولد آبادان، دانشجو دانشگاه

او مدتي در بازداشتگاه سيد علي خان، مدتي در کميته مشترک تهران و مدتي نيز در مکاني نامعلوم در . اصفهان دستگير مي شود

طراف اصفهان مورد تجاوز قرار مي گيرد در بازداشتگاه مخفي ا. اطراف اصفهان تحت بازجويي و شکنجه شديد قرار داشته است

جددا به بازداشتگاه سيد علي خان و سپس زندان دستگرد اصفهان مبدون انجام هيچ معالجه ا  او را. و دستش هم مي شکند

اران ، بدون اينکه هيچ حکمي به و ابالغ شده باشد در زندان دستگرد اصفهان تيرب۱۳۶۱فرزانه سلطاني در اسفند . مي کنندمنتقل 

سالگي  ۱۶، هم بند و که خود نيز در ٢٥١آنچه مي خوانيد، شهادت صنم احمد. ساله و مجرد بود ۲۴او در زمان اعدام، . شد

 : نقل مي کنيم بوده، درباره اوست که عينا به اتهام هوادار از سازمان پيکار دستگير شده
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زداشتگاه در حقيقت يک خانه مصادره ا بود که پاسدارها از اوايل دستگير مرا به بازداشتگاه سيدعلي خان بردند؛  اين با

از کوچه سيد علي خان با ماشين وارد يک . عنوان بازداشتگاه موقت استفاده مي کردنده اتاقها متعدد و حياط بسيار بزرگش ب

.  زنان استفاده مي کردنداين حياط را با يک ديوار تقريبا نصف کرده بودند و نيمه دوم را برا نگهدار.  حياط بزرگ شديم

پتو را که کنار مي زد  يک حياط بود که  ته آن  . بود که از آن به عنوان در استفاده مي شد ورود به قسمت زنان يک پتو

در . به آن طويله مي گفتند و در واقع شکنجه گاه بوده است  ۶۰يک در بزرگ آهني بود که بعدا فهميدم زنداني ها سال 

به طويله دو توالت کوچک بود، کنارش يک اتاق کوچک نگهباني و کنار آن يک اتاق بزرگ که معموال برا  قسمت چسبيده

 .خواب و استراحت پاسدارها زن استفاده مي شد

 ۷تا  ۳هرکدام  بين  يک و دو سهاتاقها . ، بعد از آن، اتاقها دو، سه و چهار بودندهااتاق اول چسبيده بود به اتاق بزرگ نگهبان

درها اتاقها ما در بازداشتگاه چوبي بودند و وسط . من و چهار نفر ديگر در اتاق دو بوديم. خالي بود ۴زنداني داشتند اما اتاق 

 .زنداني ها اين رنگ ها را خراش داده بودند. نيم  بيرون را ببينيمادرها از شيشه بود ولي رو شيشه ها را رنگ زده بودند که ما نتو

 

 صنم احمد: يحاطر ، اشتگاه سيد علي خاننقشه بازد

ديدم که يک دختر  ،يه روز که تو اتاق نشسته بودم و از ال رنگها خراش خورده رو شيشه در بيرون را نگاه مي کردم

اين . ا ميشي درشت، صورت گرد و موها صاف مشکي که در قسمت جلو کمي سفيد شده بود را آوردندهخوشگل با چشم

ا پايين گرفته بود وهمينطور که دست راستش را تو بغلش نگه داشته بود راه مي رفت؛ بعدا ديدم که دستش را با دختر سرش ر

بارهم ديدم که يه تشت  يک. يک پارچه که تا دور گردنش مي رفت بسته بود؛ به نظر مي اومد که دستش ضربه ديده باشه

از هواداران بعدها فهميدم که او  فرزانه سلطاني چهار؛ ردند ته حياط  به اتاق اين دختر را ب. مي شورهلباسهاشو با پا داره گذاشته 

 .است سازمان پيکار

بعد يه بار که رفته بود از اتاق نگهباني يه . پيکار: جرمت چيه ؟ گفت: يک بار که فرزانه که از جلو اتاقها رد مي شد، پرسيديم

من همين جور نگاه فرزانه مي کردم و از خودم مي ... م شکستهدست: دستت چي شده ؟ گفت: چيز رو بگيره بهش گفتم

پرسيدم چرا فرزانه چهره هميشه غمگيني داره؟ چه اتفاقي براش افتاده؟ چرا هر روز فرزانه پير و پيرتر مي شه؟ يه روز به يکي از 

 ! بچه ها هم بند گفتم که فکر کنم به فرزانه تجاوز کرده باشند
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بعدها فهميدم او را برا بازجويي و اقرار .  ماه در بازداشتگاه سيدعلي خان بود اما بعد او را بردند سه چهارفرزانه سلطاني حدود 

ده برل پروانه به تهران ييا سه بار برا تکم رو  دو تهران بود و او ‐-شکيالتي اصفهان فرزانه سلطاني رابط ت .گرفتن برده اند تهران

 .بودند

صادر مي شد  شدستگرد اصفهان يه بند جديد برا زندانيان سياسي زن ساخته بود که هرکس حکمجمهور اسالمي در زندان 

از بد شانسي يا  .ماها که از اتاقها کوچک دربسته خسته شده بوديم هر روز له له ميزديم که زودتر بريم دستگرد. مي رفت اونجا

رها اصالح نشده بوديم را به جا بند جديد به بند نسوان قديم که من و تعداد از زندانياني که به قول پاسدا ،شايد خوش شانسي

وقتي وارد زندان نسوان شدم ديدم که زندانيان سياسي برا خودشان يک اتاق بزرگ . بردند بودمحل نگهدار زندانيان عاد 

مشترک با زندانيان عاد داشتيم که  البته به تعداد زندانيان تخت موجود نبود اما يک حياط. دارند با تعداد زياد تخت سه طبقه

هيچکدام از زندانيان حق مالکيت هيچ تختي را نداشت و  .مي تونستي بر هواخور چيز مي ارزيد؛ هروقت مي خواستي به همه

هرکس زودتر مي خوابيد حتما تخت خالي پيدا مي کرد اما من که دوست داشتم شب زنده دار کنم معموال رو زمين پتو مي 

بعضي از زنداني ها برا تخت ها  وسط، با مالفه  پرده درست کرده بودند  و با اين کار با خودشان يا . ختم و مي خوابيدماندا

  .بعضي از رفقا خلوت مي کردند

به  اما .بعد از چند هفته فرزانه سلطاني را پيش ما آوردند. ، من و دو نفر ديگر در آن بند بوديم٢٥٢از بچه ها پيکار، پروانه امام 

 .پروانه امام و فرزانه  حکم نداده بودند

: در اومد و بلند گفتيه روز که من و چندتا ديگه داشتيم تو حياط باز مي کرديم  پاسدار مرد کنار  ، ۶۱زمستان سال  

ون روز پروانه با همه ا. پروانه و فرزانه هردو دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان بودند! وسايلت را جمع کن و بيا ،پروانه امام

 .خداحافظي کرد و رفت

من و پروانه تنها زنداني هايي هستيم که حکمي بهمون ابالغ نشده،  .ا پروانه را برا اعدام برده اندحتم: فرزانه گفتشب که شد 

من مي خوام بايد دور هم جمع شيم،  امشب. ين روزها نوبت من مي رسههم. برا همين حدس مي زديم که حکم ما اعدام باشه

 .يه چيزها رو براتون تعريف کنم

اون شب فرزانه با من و دو رفيق ديگه خلوت کرد؛ همگي رفتيم رو يکي از تخت ها وسط که پرده داشت، پرده را کشيديم 

 : و فرزانه شروع به حرف زدن کرد و گفت

مادرم به من گفت که . ن مادر منو خوب مي شناسندمن نمي دونم شماها مادر منو مي شناسيد يا نه ولي بچه ها آبادان همه شو"

مامان نگران آبروتي يا : من وقتي مادرم اينو گفت خنديدم، گفتم!  يا دنبال کارا سياسي  نرو، يا اگه رفتي آبرو ما رو نبر

وع شد تنها ش با مامان شوخي مي کردم ولي باور کنيد وقتي دستگير شدم و شکنجه شره ؟ سر اين قضيه هم!نگران دخترتي

اون بود که باعث شد من مقاومت کنم و تا اين لحظه هيچي به جمهور اسالمي . چيز که تو سرم اومد جمله  مادرم بود

 ."اگه مي ر تا آخرش برو" :که گه بودن، فقط مادرم و اين جملهنگفته باشم؛ نه سازمان پيکار بود نه بچه ها دي

مي لرزيدم،  از   زد من  همينطور که فرزانه حرف مي.، لبخند رضايتي رو صورتش بودتمام مدت که فرزانه از مادرش مي گفت

 . فرزانه خيلي خيلي شکنجه شده بود ؛قدرت يک جمله مادر که تا کجا بچه رو مي بره

من رو برا تکميل  ،هرانبعد از کلي بازجويي و شکنجه در کميته مشترک ت. دست من تو شکنجه شکسته شد :بعد گفت
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. يکراست من رو بردند به محلي که تا امروز نمي دونم کجاست؛ يه جا پرت و دور از شهر اصفهان. رونده به اصفهان فرستادندپ

يکي از روزهايي که من رو در اون .  لباس تن من يک دست پيژامه و پيراهن راه راه بود که به زندانيان کميته مشترک مي دادند

.  همون جا دستم شکست. پريد رو کتفم  ‐-جفت پا‐-يکي از پاسدارا با پوتين .  ير بدنم موندزندان شکنجه مي کردند  دستم ز

دست شکسته تو اتاق و شنيدند يکي يکي از اتاق رفتند بيرون و من رو با اون حال و با ر پاسدارها که صدا شکستن دست من

همون طور که رو زمين نيمه بيهوش بودم يکهو !  نداشتم من از درد به خودم مي پيچيدم اما نا گريه کردن .شکنجه ول کردند

! اومد جلو و در تاريکي اتاق پيژامه منو کشيد پايين و خودشو انداخت رو من. يک پاسدار مرد در سلول را باز کرد و اومد تو

سکوت . جام تکون بخورمقدر کتک خورده بودم که اصال به هيچ عنوان نمي تونستم از  اصال نمي تونستم تکون بخورم يعني آن

پاسداره هول  . من همه  انرژ مو جمع کردم و يه هويي گفتم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مطلق هم بود تو فضا که

من همون جور با همون پيژامه ا که از پام در اومده بود؛ . کرد بلند شد رفت از تو اتاق بيرون و در را پشت سر خودش بست

تو و زير بغلم رو گرفتند و تا اين که دو تا پاسدار زن اومدن ، بدن خوني و درب و داغون يه مدتي اون جا بودم با پايين تنه لخت

  .".سرم و همون جور از اون جا من رو بردند بازداشتگاه سيد علي خان دانداختن چادر 

زدن با ما که خيلي جوونتر از او بوديم فرزانه وارد جزييات تجاوز نشد، چون تو اون شرايط زندان و تو اون دوره حرف 

بيشتر از اين امکان نداشت؛ وقتي او مي گفت من دلم مي خواست اصال نشنوم و آنقدر شوکه بودم که يک جاهايي حس مي 

يک مساله هم آبرو خود و خانواده ات هم بود، من فکر مي کنم برا همين فرزانه که . حتي صداش رو نمي شنوم مکرد

ک سال با ما زندگي کرده بود، هيچ چيز درباره تجاوز و شکنجه اش نگفت تا موقعي که مطمئن شد داره مي ره نزديک به ي

خيلي روشن بود اين مساله ولي ما بچه ها خيلي جوان بوديم به نسبت فرزانه و با توجه به فضا آن موقع، گفتن . برا اعدام

 .ما روشن بودتمام جزييات قضيه سخت بود و چيز که گفت برا 

انگار که به خودشون مي گفتن اينکه اعداميه، چرا دوا و درمان ! برا دست شکسته من هيچ کار نکردند: فرزانه مي گفت

هميدم که اعدامي ام از اونجايي که کار برا دستم نکردند من هم ف! خرجش کنيم؟ بذار همينطور باشه تا وقت اعدامش برسه

 .مي کنند که مدرک دست مردم ندهندنند  مي برند دستت رو درست اعدامت ک هندچون اگر نخوا

 ...قش بودمبه مادرم بگيد که خيلي دوستش دارم و به دوست پسرم هم بگيد که من عاش: آخرش هم گفت

  .دو سه روز بعد از خلوت فرزانه با ماها  او رو برا اعدام بردند. حدسش درست بود

دم برا مدتي تحت مراقبت شديد پدر و مادرم بودم و هيچ راهي برا پيدا کردن خانواده سالها بعد که من از زندان آزاد ش

د که وصيت نامه فرزانه رو رو يک چادر مشکي با نخ مشکي نوشتيم و به يکي از بچه ها سپرديم که ييادم مي آ.  فرزانه نداشتم

 :اين بود اشنامه  يه جمله وصيت. به خانواده فرزانه برسونه

 در کدام گورستان به خاک خواهيد سپرد؟مرا "

 " ...تمام گورستان ها دنيا برا من کوچک است 
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  شهين: هفت مطالعه مورد
 

ناميده مي شود، به " شهين"يک زن جوان که به داليل امنيتي در اين گزارش  ١٣٦١٢٥٣در بعد از ظهر يکي از روزها تابستان 

پايين زندان اوين، در حالي که همه آنها چشم بند داشته اند، در انتها صف به سمت  همراه گروه ديگر از زنان زنداني در بند

حسينيه، بخشي از زندان اوين بود که در آن برا زندانيان برنامه ها مذهبي يا تبليغي تدارک ديده مي . حسينيه مي رفته است

و همچنين  کنند يا به اعترافات زندانيان توبه کرده  زندانيان را به حسينيه مي بردند تا در عزادار ها مذهبي شرکت. شد

 . گوش دهندسخنراني ها مسئوالن زندان 

وقتي او سرانجام . شود و مورد تجاوز قرار مي گيرد برده مي اتاقي بهو  سينيه، توسط پاسدار نگه داشتهحشهين در مسير بند تا 

اين موضوع، . مسئوالن زندان اوين و نگهبانان بند گزارش مي کند چندين ساعت بعد به بند بازگردانده مي شود، موضوع را به

مورد حسينيه اوين از اين جهت حائز اهميت . ٢٥٤پس از آن، به هياتي که برا بازرسي از زندان آمده بودند نيز گزارش مي شود

 ن نيز مطرح شده اما هيچگاه آناست که از معدود موارد است که علنا و نه فقط در درون زندان که با مقاماتي خارج از زندا

 . گونه که بايد، پيگير نشده است

ان درباره اين موضوع شهادت داده اند که از آن ميان، تنها سودابه اردوان شخصا موضوع را از زب ٢٥٥پنج نفر از مصاحبه شوندگان

تفاده شده و از ساير شهادتها که شهادت و به عنوان شهادت اصلي در نوشتن اين بخش اس از بنابراين. خود شهين شنيده است

 . دست دوم و براساس شنيده ها غيرمستقيم است تنها به عنوان توضيحات تکميلي شهادت اصلي استفاده شده است

به . دستگير و به زندان اوين منتقل مي شود) جناح چپ ‐-اکثريت(به اتهام هوادار از سازمان فداييان خلق  ١٣٦١شهين در سال 

که سودابه اردوان با او هم بند مي شود باقي  ١٣٦٢ه با کابل قرار مي گيرد و آثار کابل رو پاها او، تا سال شدت تحت شکنج

 :سودابه اردوان ماجرا را از قول شهين اين گونه روايت مي کند. مانده بوده است

، راه مي افته که بره حسينيه، چون شه شهين هم با همان پاها زخمي بلند مي. حسينيه دمي گويند که همه بايد برن روزيک "

بعد از در اوين، در ساختماني که برا رفتن  به سمت حياط . رفته درست نمي تونسته راه بره، آخر صف بوده، لنگان لنگان مي

تو [يه؟ دونه اصال کيه؟ چ اينم نمي!" وايستا... تو، تو : "بايد از آن رد مي شده اند، يه پاسدار از پشت صدا مي کنه و مي گه

بره تو اون  داره، مي بعد پاسداره اينو برمي. ره حسينيه اينم مي ايسته، صف مي. هر چي به آدم بگند، انجام مي ده ]اون شرايط

ا دستگير  اسمت چيه؟ در چه رابطه: کنه مثال حالت بازجويي بعد شروع مي. اتاقي که محل کار خودش بوده؛ اتاق نگهباني

؟ فالن  ها  دونسته جريان چيه، اين کيه؟ بازجو هست يا بازجو نيست؟ شروع مي کنه يک سر جواب اينم نمي... .فالن ... شد

بند، يواشکي در  زده، مثال در يخچال رو باز مي کنه، از زير چشم بعد، مرده، همينجور که باهاش حرف مي. معمولي داده

 بعد مرده، همينجور که حرف مي. چه فرميه، چه رنگيه، فالن و اينا. نهيخچال رو مي بينه، بعد، کنارش بالش بوده، بالش رو مي بي

 .زده شروع مي کنه اين رو دستمالي کردن و بهش حمله کردن

بعد مي . شهين باهاش درگير مي شه، گريه مي کنه، جيغ مي زنه، اجازه نمي ده خيلي بهش نزديک بشه، ولي مرده ادامه مي ده

. کنه بعد اينو ورمي داره تو اوين ولش مي. درگير شده بوديم فهميدم که پاسداره ارضا شدهکه با هم گفت که همينجور 

 .يعني درست از اونجا که مي خواسته با صف بره تو حياط و از اونجا بره حسينيه، اينو از در ول مي کنه و مي گه برو

مي دونستم االن که من دو سه قدم اماکرده بود،  ين کار روکه من حالم بد بود، گريه کرده بودم، اين مرده با من ا شهين مي گفت
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. ش اين تو ذهنم بوده هم: گفت مي .کرد مي گه که زنداني داشت فرار مياين از پشت به من شکليک مي کنه و بعد جلو،  برم

، نمي دونستم چکار دم تو حياطکردم و حالم بد بود، تو همون حالت که وسط زندان اوين مونده بو در عين حال که گريه مي

ها اوين، جلوم سبز شدند، از در اومدند  گنده و همه کله ٢٥٦ديدم مهدو و دايي جليلمي گفت از شانسم، يک دفعه  .کنم

کنه تعريف کردن، اول حرفش رو باور  اين شروع مي بعدکني؟  من رو ديدند، گفتند تو کي هستي؟ تو اينجا چيکار مي! بيرون

کنه مي گه آره در يخچال رو وا کرد، اين توش بود، بالشش اينجور بود، خودش اين کار رو کرد،  بعد شروع مي. نمي کنند

. درست گفته کهمي برند اتاق نگهباني، همه اين چيزها رو نگاه مي کنند، مي بينند  ددارن ورش مي. يعني با تمام اون جزئياتش

اش کلي حرف مي زنند و بهش مي گند که اين برادر ما اومده ازت بنابراين شهين رو ور مي دارند، مي برند يک جا ديگه باه

شهين مي گفت منم برگشتم گفتم من ابداً اين ! عذرخواهي کنه، دچار هواها نفساني شده و از تو مي خواد که اين رو ببخشي

 . بخشمش من نمي وبا من اين کار رو کرده ! کار رو نمي کنم، مي خواست دچار هوا نفساني نشه

. حسابي تهديدش مي کنند و مي گند که رفتي بند، اجازه ندار حتي با يک نفر راجع به اين موضوع حرف بزني دعداً مي برنب

بفرستند تو بند ، تو دفتر بند، نگهبان زن هم يک بار ديگه تعهد مي گيره که اگر حرفي بزني ال مي کنيم و  دنهخوا بعد که مي

ها ناراحتند، ازش مي پرسند در اين مدتي که ناپديد شده چي شده و چه  د، مي بينه که همه بچهد داخل بنآ شهين مي. بل مي کنيم

خالصه جرات نکرده بود به . بازجويي بودم: گفت من هم جرات نکردم چيز بگويم، گفتم بعد شهين مي. باليي سرش اومده

 ٢٥٧!دونم حاال چه جور حدس مي زنند، نمي. ها حدس مي زنند ها بگه ولي بچه بچه

 ]هاد خامنه ا[.  ٢٥٨بعد يک گروهي را برا تحقيق در مورد شکنجه مي فرستند زندان اوين، برادر خامنه ا هم باهاشون بوده

بعد يه نفر بلند مي شه مي گه آره تو همين ! ...مي گه که شکنجه شديد بگيد، تجاوز بهتون شده بگيد، شکنجه چه جور بوده و 

يعني موضوع حتي به شکل علني مطرح مي شه که البته . بهش تجاوز مي کنند دمي برن  مسير حسينيهما کسي بوده که تو بند

شهين نمي دونست که اون پاسدار کارش رو ادامه داد تو زندان يا نه ولي به هرحال ! العمل بعدش ديده نمي شه هيچ عکس

  .توجيهشون اين بوده که اين يک لحظه دچار هواها نفساني شده است

 .و هم اکنون در ايران زندگي مي کند. شهين خبر ندارندشهادت دهندگان از تاريخ دقيق آزاد 

 

 شيدا بهزاد: مطالعه مورد

 ، به دليل اينکه اطالعات  ۱۳۶۰ساله، ديپلمه و مجرد، به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين خلق، در شهريور  ۱۹شيدا بهزاد

 ۱۳۶۰آذر  ۱۶و پس از شکنجه ها شديد، در . ر بازجويي ها داده شده بود، دستگير مي شودمربوط به و توسط مسئولش د

 . در زندان اوين تيرباران مي شود
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 ، که هر دو، در زندان اوين با او روابط نزديکي با او داشته اند درباره آنچه بر  پروانه عليزاده و مينا انتظاردو تن از همبنديان و

 .داده اند و گذشته شهادت

 :پروانه عليزاده که آثار کابل را بر پا و آثار سوزن را بر زير ناخنها شيدا ديده، از قول خود او مي گويد

بعد آنقدر سوزن به زير ناخنهايش فرو کرده بودند که به هوش آمده . که بيهوش شده بود ٢٥٩شيدا را آنقدر شکنجه کرده بودند"

: خواهي برو توالت معموال يک پاسدار زن را صدا مي کنند که تو را ببرد، شيدا مي گفتوقتي شکنجه ات مي کنند و مي . بود

شيدا مي گويد من يادم است که شلوارم را . وقتي گفتم مي خواهم بروم توالت، بازجو من که شکنجه گرم بود من را برد توالت

وقتي اين را مي گفت يک سکوتي بين ما برقرار . ش آمدمکشيدم پايين و ديگر هيچ چيز يادم نيست تا در بهدار دوباره به هو

که شايد اتفاقي افتاده  معلوم بودولي از نگاه شيدا و نگاه من . مي شد و چيزهايي در ذهن ما مي آمد که به زبان نمي آمد

 ٢٦٠."شيدا از همان زمان تا حدود دو ماه خونريز داشت؛ بعد هم که ديگر اعدامش کردند...باشد

 : ار نيز روايتي مشابه را با اندکي تفاوت در جزييات از شيدا بهزاد نقل قول مي کندمينا انتظ

. دستشويي مي خواست بره دستش را مي گذاشتم رو دوشم راه مي بردمش چون برايش سخت بود. مواظب پاهاش بودم" 

شيدا چه : بهش مي گفتم. خوابيديمما شب که مي خوابيديم، بغل دست هم مي . پايش را از درد نمي توانست بگذارد زمين

مينا خيلي زدنم، : چي شد، گفت: پرسيدمازش روز که از بازجويي آمده بود . از شکنجه اش مي گفت ،کارت کردند، بعد

به [بعدش تو يه فضا ديگه، يه جايي مثل دستشويي . خيلي کابل بهم زدند، بعد بيهوش شدم و ديگه چيز يادم نمي آيد

 ٢٦١."ديگه شلوار پايم نبودکه  ]هوش آمدم

، شيدا در شعبه ها دادستاني بازجويي مي شده است اما از اين موضوع که در کدام يک از شعبه ها يا  به شهادت مينا انتظار

 .تحت نظر چه کسي بازجويي مي شده اطالعي در دست نيست
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 فريده: مطالعه مورد

نام فريده، از هواداران کوموله که در حال خروج غيرقانوني از مرز دستگير ساله ا به  ۲۴براساس شهادت آذر آل کنعان، دختر 

متني که در ادامه آمده، . شده بود، در زندان مريوان مورد تجاوز قرار گرفته و پس از آن، تعادل رواني خود را از دست داده بود

 :شهادت آذر آل کنعان درباره فريده است

بو خيلي . در آن زمان او حمام نمي رفت. ان دادگاه انقالب سنندج با فريده آشنا شدمبود که من در زند ۶۳‐-۶۲حدود سال "

ما فريده را . من هم چون مريضي زنانه داشتم، معموال ما را با هم مي بردند دکتر زنان. بد مي داد؛ رحمش عفونت پيدا کرده بود

به تنها کسي که . ن است، زماني بود که ما را با هم بهدار بردنداولين بار که من فهميدم ز. مي شناختيم ]باکره[به عنوان دختر 

اين دختر : با هم رفتيم پيش رفتيم دکتر، دکتر گفت. اجازه مي داد نظافتش را بکند و دارو بهش بزند و تميزش کند، من بودم

 . آنجا متوجه شدمبه هر حال . نه زن است: گفت. شوهر نکرده است،چي مي گويي اين دختر : گفتم. نيست زن است

مدتي را که پهلو ما بود حمام مي بردمش و . فريده حالت عاد اش را از دست داده بود؛ حالت ديوانگي بهش دست داده بود

بو . وحشتناک بود، االن مي برديش حمام ،يک ساعت بعدش بو بدش تمام اتاق را مي گرفت. بهش دارو و کرم مي زدم

ببين حاکم شرع حمام درست کرده، : مي گفتمن باهاش حمام مي رفتم، . نمي کرد دند حمامهر کار مي کر. رحمش مي آمد

ببين سينه ها من هم : من خودم را باهاش لخت مي کردم و مي گفتم. من را ببيند چيزمثال مي خواهد . مي خواهد ما را ببيند

 . با هم حمام مي کرديم. مثل يک بچه ديگر من اين کار را مي کنم، تو هم بکن؛ببين . لخت است

آنجا او را تو سلول انداخته بودند چون بعدا .  بعد از مدتي فريده را از بازداشتگاه دادگاه انقالب بردنش بازداشتگاه سپاه سنندج 

 . شنيدم بچه ها گفتند تو سلولي که بوده هميشه داد و قال و دعوا بوده که حمام کند؛ چون بو مي داده اتاقش

که او : گفتم. با شما کار دارد ٢٦٣برادر کدخدا: گفت ٢٦٢در زدند، زهره عليپور. هنوز در دادگاه انقالب حبس بودميک روز من 

. چادر سر کردم و رفتم بيرون. چادر سر کن بيا بيرون: بازجو من نيست، دادگاهم هم که تمام شده، چه کار دارد با من؟ گفت

گفت که در رابطه . چه مي خواهيد، سوالتان را بکنيد نمي دانم: کنم؟ گفتمببخشيد مي شود يک خواهش از شما ب: کدخدا گفت

رابطه ]منظورش فريده بود[گفته اند تنها کسي که با فالني . با مسائل بازجويي نيست، در رابطه با يکي از بچه ها زنداني است

فکر کردم مي خواهد . وش نمي دهداست که به حرف ها ما گ منظورم اين :منظورتان چيست؟ گفت :گفتم. دارد شماييد

ولي  مش تيمارستان همداننه، مي خواهيم ببري: گفت !مگر من بازجويش هستم؟! بازجويي کند، گفتم چه ربطي به من دارد؟

: گفتم. تنها کسي که گفتند مي تواند حمام ببردش آذر است. خيلي بو مي دهد، خيلي کثيف است، مي خواهيم حمامش کني

تمام بدنش . دستش را بسته بودند. چقدر هم کتکش زده بودند. تو ماشين است، پايين هم نمي آيد: ست؟ گفتباشه، حاال کجا

برويم حمام؟ : آمد پايين و آوردمش تو بند، گفتم. بيا پايين: گفتم. تا من را ديد احساس کردم چشم هايش برق زد. زخمي بود

بردمش حمام تو . پاشو با هم برويم حمام، لباس هايت خيلي کثيف استآره : گفتم. اگر تو باهام بيايي آره مي آيم: گفت

با خودم  . يک چيز برايت دارم ولي تا وقتي اينجا هستم نخوانش: جليقه  پيراهن کرد اش را که باز مي کرد گفت حمام،
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ک ازش مي آمد و بو رحمش عفوني بود، چر. خارش دارم: بعد از اينکه حمامش کردم، گفت. حتما يک نامه است: گفتم

تو راه هم اگر رفتي : گفتم. کرمي را که خودم استفاده مي کردم با يک مقدار دستمال کاغذ بهش دادم. خيلي بد مي داد

 . توالت خودت را با دستمال خشک کن، کرم هم بمال

ن گذاشتم چون که بو لباس کرد اش را همين جور تو نايلو. خودش لباس تميز نداشت. لباس کرد بهش دادم بپوشد

تمام لباسم بو آن نامه را . لباس را گذاشتم تو نايلون و نامه ا را که به من داده بود، تو جيبم گذاشتم. خيلي بد مي داد

 .من هم نامه را باز کردم. به هر حال رفت بيمارستان همدان. گرفته بودآن قدر بويش زننده بود

. تو زندان مريوان پاسدار با چراغ دستش آن کار که بايد با خواهرش مي کرد با من کرد :نامه را اينجور شروع کرده بود 

 . کار را که بايد با خواهر خودش مي کرد با من کرد: دقيقا همين. چيز زيادتر از اين ننوشته بود. يعني دقيقا همين

بعد که آزاد شدم . بود سوال کنم و ديگر نديدمشچون رفته بود، من متاسفانه ديگر نتوانستم ازش درباره چيز که نوشته 

رفتم در دکان . ، مغازه پدرش را پيدا کردم که از بازار ها سنندج بودداده بود از خانواده اشراساس آن نشاني هايي که ب

 !من چنين دختر ندارم: پدرش که حال فريده را بپرسم گفت

 

  بهجت: مطالعه مورد

نام گرفت، بسيار از اعضا و  "يا حسين"دستگير گسترده مخالفان سياسي در اهواز که عمليات ، در طي ۱۳۶۱در ارديبشهت 

، زن خياطي که به دو تن از هواداران ٢٦٤بهجت. هواداران سازمان مجاهدين خلق و نيز سازمانها کمونيستي دستگير شدند

که خود عضو يا هوادار اين سازمان يا سازمان سياسي سازمان مجاهدين در خانه خود پناه داده بود نيز دستگير مي شود بي آن 

 .ديگر باشد

با وجود عمل ها جراحي متعدد، در زمان . بهجت قبال ازدواج کرده و به دليل اختالفات خانوادگي، خود را سوزانده بود

عمر خود بوده، از  ۳۰بهجت در زمان دستگير در دهه . دستگير هنوز آثار سوختگي بر صورت و گردن او ديده مي شده است

بهجت را . شوهر خود چند سال پيش از آن جدا شده و با مادرش زندگي مي کرده و از راه خياطي امرار معاش مي کرده است

مانند ساير زندانياني که در اين عمليات دستگير شده بودند در ساختمان دادگاه انقالب در کيانپارس اهواز که بخشي از آن به 

در اين بازداشتگاه، بهجت از سو يک پاسدار مورد تجاوز قرار مي گيرد و . ه در آمده بود حبس مي کنندصورت بازداشتگا

او فرزند دختر خود را درحالي که در حبس انفراد بوده به دنيا مي آورد اما مسئوالن دادگاه انقالب بچه را از او . باردار مي شود

 .نددر زندان مي ما ۱۳۶۶بهجت تا سال . مي گيرند

روايت مي  چنينرفته بر او  را آنچه بهجتمهر القاسپور که بعد از زايمان بهجت با او در زندان اهواز همبند بوده است، از زبان 
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 :کند

همشهر من بود، بچه مسجد . بهجت خيلي خوشگل بود، با وجود آثار سوختگي، چشم ها سبز درشتش خيلي برجسته بود" 

من . چون همشهر بوديم تونستيم به هم نزديک بشيم. باهاش رفيق شدم اين بود که تو زندان. ودبي هم بزن خيلي خو. سليمان

من شنيده بودم قضيه تجاوز و حامله شدنش را؛ . او هميشه غمگين بود و راه مي رفت. و بهجت معموال شب ها خوابمان نمي برد

راستش من يه چيز شنيده ام مي خواستم از خودت : ميک شب که داشتيم قدم مي زديم بهش گفت. همه زندان مي دانستند

بعد حتي رفتم به بازجوم گفتم ولي بهم . يه پاسدار بهم تجاوز کرد و من حامله شدم: گفت. بعد خودش تعريف کرد. بپرسم

ينجا به دنيا مي چطور مي شه وقتي من االن يه ساله اينجام و بچه م ا: گفتم. دروغ مي گويي، قبل از دستگير حامله بود: گفت

اين همه دختر : حتي بهشون گفته بود که پاسداره رو مي تونه نشون بده ولي گفته بودند! آد بيرون زندان حامله شده باشم؟

حتي زده بودنش و بهش فحش و فضيحت داده بودند که دروغ مي گويي ! خوشگل اينجاست به تو که سوخته ا تجاوز کنيم؟

آنها من رو زدند، گفتند مي کشيمت، اعدامت مي کنيم، اجازه ندار چنين مساله ا را : گفت مي. ولي بهجت رو حرفش بود

يه دختر . بعدش هم برده بودنش سلول انفراد تا وقتي بچه اش به دنيا آمده بود. مطرح کني ولي آمده بود به بچه ها گفته بود

. زندان بچه را برده بودند و او هم نمي دانشت بچه کجاستگيرش آمد، دو سه روز پيش مادر مونده بود و بعد خود مسئولين 

  ٢٦٥..."مي گفت خيلي هم بچه زيبايي بوده. خيلي غم داشت، با اينکه بچه، از تجاوز بود ولي بهش حس مادر داشت

 .ي گرددمهر مي گويد که بعدها از همبنديانش که زودتر از او آزاد شده بودند شنيده که بهجت، هنوز هم دنبال بچه اش م

 

 نژال قاسلمو: مطالعه مورد

تبريز، دوره ابتدايي را در مدرسه فرانسويان ژاندارک گذراند و  ۱۳۳۲قاسملو، متولد تير ماه ) رزا، ليال(نژال : خالصه شرح زندگي

رستان پدرش، و در آخرين سال دبيرستان با دو تن از معلمان دبي ۱۳۴۹در سال . برا تحصيالت متوسطه به دبيرستان راز رفت

به عنوان دانشجو  ۱۳۵۰نژال در . ، از اعضا اوليه سازمان چريکها فدايي خلق آشنا شدمهرنوش ابراهيمي و احمد رضا شعاعي

برا ادامه تحصيل به  ۱۳۵۴و پس از اخذ ليسانس در اين رشته در سال . رياضي تحصيالت خود را در دانشگاه ملي آغاز کرد

رفت و در دوره دکترا رياضي و زبان فرانسه ثبت نام کرد و پس از گذشت مدت کوتاهي با استاد دانشگاه برکلي آمريکا 

و در  ۱۳۵۷نژال قاسملو در سال . اين ازدواج پس از مدت کوتاهي به جدايي انجاميد. رياضي اش در اين دانشگاه ازدواج کرد

و در بخش ترجمه و  ٢٦٦اولين پروازها به ايران بازگشت با ،د در آمريکا را نيمه کاره گذاشتروزها انقالب، تحصيالت خو

او همچنان با اتحاد ملي زنان در بخش ترجمه همکار مي . آموزش تئور سازمان چريکها فدايي خلق مشغول به فعاليت شد

 . کرد

او به مدت سه ماه . دستگير شد) تخت طاووس(و در حمله پاسداران به خانه پدريش در خيابان مطهر  ۱۳۶۰در اسفند ماه نژال 

، و سپس در بازداشتگاه اوين )، موزه عبرت۱۳۸۲، بازداشتگاه توحيد، از ۳۰۰۰معروف به زندان (در بازداشتگاه کميته مشترک 
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 ‐-۱۳۶۵(و زندان اوين ) ۱۳۶۵‐-۱۳۶۴(، زندان قزل حصار )۱۳۶۲(، زندان اوين )۱۳۶۲بهار  ‐-۱۳۶۱(، زندان گوهردشت )۱۳۶۱(

، پنج سال )اقليت(به دليل همکار با سازمان چريکها فدايي خلق و  .ي، شکنجه و حبس قرار گرفت ،  تحت بازجوي)۱۳۶۶

 .در زندان گذراند هرچند براساس نوشته خود او، هيچگاه اتهام رسمي به او وارد نشده است

ماه  ۸و . کيه و سپس به پاريس رفتاز زندان آزاد شد و مخفيانه به تر ۱۳۶۶نژال سرانجام به شرط انجام مصاحبه  در پاييز سال 

 . در پاريس به زندگي خود پايان داد) ۱۹۸۸آپريل  ۲۵( ۱۳۶۷بعد، در بهار 

 

 دستگير نژال قاسملو و انتقال و به کميته مشترک

عات سپاه از سو اطال ۱۳۶۰مي خورد، در اواخر اسفند ) اقليت(نژال قاسملو در اثر ضربه ا که انتشارات سازمان فداييان خلق 

 . ٢٦٧يا کميته مشترک سابق مي برند ۳۰۰۰و او را به زندان در خانه پدر اش دستگير مي شود 

صبح روز که دستگير شد برا خريد لبنيات از خانه خارج و متوجه حضور پاسداران در کوچه مي شود و حدس ميزند  و

از آمدن برادرش تصميم مي گيرد به جا فرار به  گرانه و نرفيق ديگر در خانه آنها بودچون برا دستگير و آمده اند ولي 

قرص سيانورش  نمي تواندو در هنگام دستگيريش . شود موفق مي ز محاصره برهاند که در اين کارخانه برگشته و رفيقش را ا

 .و را به بازداشتگاه کميته مشترک منتقل مي کنند ٢٦٨.را استفاده کند

برا نگهدار زندانيان عاد به  ١٣١١ار تحت نظارت آلمانها و به دستور رضا شاه در سال ساختمان كميته مشترك ضد خرابك

طراحي ساختمان به نحو است که کامال حفاظت شده است و . به بهره بردار رسيد ١٣١٦ساخته و در سال " توقيفخانه"نام 

ار افراد عاد بوده و و از آن پس زندانيان سياسي در فقط برا نگهد ٥٠اين زندان تا سال . امکان فرار تقريبا صفر درصد است

پس از انقالب از سو واحد اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان بازداشتگاه مورد ، ٢٦٩آن نگه دار مي شدند 

  .استفاده قرار مي گرفت



136 

 

 

 نما داخلي بازداشتگاه کميته مشترک 

بهش  امين آقا  يکي بود حاجمشترک  رئيس کميته: "کميته مشترک بازداشت بوده مي گويددر  ۶۱تا خرداد   ۶۰تهمينه، که از آذر

که هر نفر چندتا شالق بخوره تا  کرد هر زنداني را هم او تعيين ميها شالق  حکم. زمان شاه بوده  گفتند زنداني مي. گفتند مي

ه اند و در اين تحقيق با آنها مصاحبه شده نيز از فرد با تمامي زندانيان زن ديگر که در کميته مشترک بود ٢٧٠."اطالعات بدهد

 . به عنوان رييس يا سربازجو کميته مشترک نام مي برند" حاج امين"نام مستعار 

تحقيقات  ٦٠زندانها مختلف را در استان تهران تجربه کرده و در زمينه زندانها دهه  ١٣٦٨تا  ١٣٦٠منيره برادران که از سال 

و يا کسي صحبتي ار  نشنيده ام که کسي خود را به نام رئيس کميته معرفي کرده باشد از کسي: "داده است مي گويد زياد انجام

بطور  ٦٣حتي مالقاتها هم اگر بعد از سال . مسئوالن هم همان بازجوها بوده اند. رئيس کميته، حتي شده با نام مستعار، شنيده باشد

 ٢٧١."زندانيان را برا ديدن خانواده ها به مکان ديگر مي بردندو  ميته نبودگهگاهي صورت مي گرفت، در خود محل ک

نژال قاسملو در مجموع سه ماه در زندان کميته مشترک سپر کرده که مدتي از آن را در يک سلول با زندانيان ديگر و باقي آن 

دام به خودکشي کرده قدر اين مدت چهار بار ا و بازجوييو به دليل فشارها ناشي از شکنجه .  را  هم در انفراد بوده است

 . ٢٧٢آميز نبوده استموفقيت  چ يککه هي

کنار توالتها طبقه اول کميته  ،در يک سلول سه نفره بسيار کوچکبا نژال  ۱۳۶۱مرسده قائد که حدود دو ماه و نيم در تابستان 

 :مشترک بوده چنين شهادت مي دهد

من هميشه مي ديدم در يک سلولي را مي زنند .  هرو رو پتوها سياه با چشم بند مي نشستيماوايل دوران بازجويي، ما تو را "

تا يک روز به ... جيغ مي زد، داد مي زد. مي خواهم ٢٧٣"پد"من : و به کسي که تو سلول است فحش مي دهند، او هم مي گويد

به همان سلول و آنجا ديدم زنداني که داد مي زده و  و مرا فرستادند. ت شودا تو رو يه جايي مي فرستيم که حالي: من گفتند

 . حالش بد بوده نژالست

دچار کم خوني شديد شده  نژال. به خونريز شديد افتاده بود و اين ها او را هيچ درماني نمي کردند. بواسير دارم: مي گفت نژال

سالم و عليکي با من کرد ولي من ترسيدم آنقدر که  الژمن رفتم وارد اتاق شدم، ن. در همين شرايط او را مي بردند بازجويي. بود
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تو مي داني من کي هستم؟ من آدم . هستم نژالمن : گفت. خودش را معرفي کرد. چادرم را برداشتم. حالت چشم هايش بد بود

 . گفت فکر نکني من آدم کمي ام . من تحصيل کرده  آمريکا هستم ٢٧٤تو مي داني عمويم کي بوده؟. خيلي مهمي هستم

نژال يک دوره هايي آرام بود، برايم از تحصيالتش مي . چون پرستار هم بودم، بالفاصله متوجه شدم. من وضعيتش را فهميدم

يک . گفت، مي گفت بنشينيد بهتان زبان ياد بدهم، چون بعد از مدتي يک خانم ديگر به اسم سپيده را هم آورده بودند به سلول

، اين طفلي هم مرتب خونريز بود سلول کثيف. يادي و مي آمد شروع مي کرد به داد و فرموقع هايي وقتي مي بردنش بازجوي

: ردند، شروع مي کردند فحش دادن کهدارو بهش نمي دادند، تا در را باز مي ک. داشت، مي گفت من بايد بروم تو آب گرم

 . بازجوييرا مي بردند بازجويي، مرتب مي بردنش  نژالکثافت خفه شو، تو همين شرايط 

. ما هفته ا يک بار فقط مي توانيم برويم حمام نژالمي گفتم . در هفته يک بار حمام داشتيم، گاهي اوقات مي گفت من نمي آيم

ين تو خونريز ات شديد است، آهنت خيلي پاي. من پرستارم نژالمن مي گفتم . خيلي با من خوب شده بود نژالآن اواخر ديگر 

همان دو  .يش، پايين تنه اش هميشه خوني بودقدر اين طفلي خونريز داشت که لباس هاه، اين ن زرچوبرنگش زرد بود عي. است

من خودم اينجور . دست پيراهن و شلوار، پيژامه طوسي رنگي که به زنداني ها در کميته مشترک مي دادند هميشه خوني بود

مده پايين، آهن خونش به صفر رسيده، ما همه کمبود آهن فکر مي کردم که اين خونريز تاثير داشته که فشارش به شدت آ

 .باعث شده نژال از نظر رواني به هم بريزد] فکر مي کردم اين مسئله[داشتيم  و 

. بعد وقتي دوران بدش بود، شب ها نمي خوابيد، دستش را مي گرفت رو ديوار، مي رفت باال، مي آمد پايين؛ مثل مرغ پرکنده

دوباره شب ها جيغ . شده بود، مي آمد،  از اين رو به آن رو دند بازجوييآرام مي شد، دوباره او را مي بربه محض اينکه يک کم 

 . يعني ما ديگر خواب نداشتيم. مي زد

را درآورده  نژالتحت شکنجه شديد قرار گرفت؛ اين ها حسابي پدر  نژالاينطور شد،  نژالبه نظر من  فقط برا انفراد نبود که 

نمي گفت و من نمي دانم اين ها باهاش چه کار کرده بودند اما خشمي او را مي گرفت که ما اصال نمي توانستيم  نژال. بودند

 ٢٧٥."کار بکنيم، شروع مي کرد به فحش دادن به اين ها
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 را  در راهرو بازداشتگاه کميته مشترک که درها سلول ها رو به آن باز مي شود؛ نژال به نوشته خودش شب اول دستگير

 .راهرو طبقه سوم و رو يک پتو گذرانده است

روايت تهمينه پگاه نيز اين موضوع را که آشفتگي رواني نژال مدت کوتاهي پس از دستگير او و بر اثر شکنجه ها کميته 

 :مشترک آغاز شده تاييد مي کند

ما را مي خواستند منتقل  ام شد، يک گروه بوديم کهوقتي بازجويي ما تو کميته مشترک تم. نژال تو کميته مشترک با ما بود"

يک روز باراني بود، ما را به صف کردند که از کميته مشترک بياورند اوين . م دادگاه و به ما حکم بدهندبروي کنند اوين که

نيده بودم که از بچه ها تو سلول تو کميته مشترک ش. من نمي دانستم نژالست. سوار اتوبوس کنند، نژال پشت سر من بود

تو . آدمي است که زياد اذيت شده و بهش تجاوز کرده اند، خودش که اصال حالش خوب نبود که اين چيزها را تعريف کند

روحي اش به هم خورده، البته بچه خيلي زندان مي گفتند خيلي نژال را اذيت کرده اند، مي گفتند بهش تجاوز کرده اند و تعادل 

هميشه . ب هم بود، هميشه وقتي ازش مي پرسيدند کي هستي، چي هستي مي گفت من بي دين هستمخيلي ضد مذهحساسي بود، 

 . من يادم است اين جمله را با صدا بلند اعالم مي کرد

را با چادر مي بردند، چادر کرده بودند سرمان، چادر من را ما . نژال پشت سر من بود ،از کميته مشترک مي آمديم اوين وقتي

در شرايط . ه بود، بعد صدا رگبار باران يک طرف، صدا گريه ها اين هم يک طرف، بلند بلند گريه مي کردمحکم گرفت

جور مي کند، با فکر آن موقع  من خيلي اذيت شده بودم که اين کي است، چرا پشت من اين. خيلي خاصي بود از لحاظ روحي

نمي فهميدم که اصال اين جمله ها را نمي فهمد، . قو باش. نمي گفتم چقدر آدم ضعيفي است، هي مي گفتم خانم گريه نک

ما را آوردند اوين و وقتي آمديم زير هشت که نگهبان . اصال نمي شنود اين جمله ها را، اصال تعادل روحي اش به هم خورده بود

، چشم هايش هم انگار از حدقه ببينم، ديدم نژالست برگشتم پشتم راچشم بندهايمان را که زديم باال، زن ما را تحويل گرفت، 

کرده بود، چشم ها زده بود  از بس که گريه. نمي دانستم بهش چه بگويم. حالت چشم هايش خيلي غيرعاد بود. زده بود بيرون

 فهميدم که. من يک بي دين هستم :اتهامت چيست؟ گفت :بعد گفت. اسمت چيست؟ گفت نژال :نگهبان گفت. سرخ ؛بيرون

نفهميده بود که  ]مثال مسيحي ست[ بان گفت مذهبت چيست؟ نگهبان فکر کرده بود چون اسمش نژالست،نگه. نژالست اسمش

 ٢٧٦."است )جريان سياسي(مال کدام خط 

 نژال قاسملو در زندان اوين

. مي شود دقيقه ا محاکمه ۵، نژال قاسملو با تعداد ديگر از زندانيان زن به زندان اوين منتقل و در يک دادگاه ۱۳۶۱در خرداد 

تنها از من در مورد . در آن دادگاه نه جرمي از من خوانده شد، نه مورد اتهام مشخص شد و نه هيچ چيز ديگر: "نژال مي نويسد

من ... در مورد پولي هم که همراهم بود پرسش شد، من راستش را گفتم. اينکه عمويم در چکسلواکي به سر مي برد پرسيده شد

  ٢٧٧."پس از دادگاه من را به بند عمومي اوين بردند. ادگاه نيز يک آخوند بودچشم بند نداشتم و رييس د

بيمار عصبي و رواني هيچ زنداني را باور نمي کرد، نمي فهميد واقعيت از کميته مشترک به زندان اوين آوردنش، الجور "...
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نداني ادا و اطوار در مي آره و کلک مي الجورد فکر مي کرد ز. که شکنجه هاشون چه بر سر اعصاب و روان زنداني مي آره

 ٢٧٨". زنه

اون موقع ها هم دوتا بند زنان بود که  بندها . بعد آوردنش تو بند چون بعد بازجويي مي آوردند تو اوين، بند تقسيمي ها"

ما اتاق . ۶تاق را آوردند امال زندانيان چپ بود که نژال  ۶و  ۴دو تا اتاق . ماالمال جمعيت بود، هر اتاقي صدتا و بيشتر زنداني بود

نژال حالش خيلي خيلي بد بود وقتي آوردنش و حتي .  هميشه در اتاقمون باز بود و با همه اتاقها تماس داشتيمبوديم منتها  ۴

  ٢٧٩."بند بود بردنش بهدار توکه بعد دو سه روز . دستشويي هم نمي رفت و کامال به هم ريخته بود

د که شکل توابين را مامور کرده بودند، بازجو بهشان گفته بود که به زور به اين غذا بدهي. نمي خوردوقتي رفتيم اوين نژال غذا "

مي رفت تو حمام زير آب، با همان لباس زير آب سرد مي . نژال اصال احساس گرسنگي نداشت .اعتصاب غذا نداشته باشد

بعد تواب ها مي رفتند تو کابين . نمي فهميد بايد بيايد بيرون. ايستاد، مي لرزيد بعد جيغ مي زد، نمي فهميد زير آب سرد است

دست و پايش را مي گرفتند، دهانش را باز مي . در را مي بستند، اجازه نمي دادند ما برويم، اين را لخت مي خواباندند مي زدنش

ديديم اين وضع خيلي . مت کندسعي مي کرد مقاود چون به زور بو .تو دهنش کردند به زور آب مي ريختند، غذا مي ريختند

با بچه ها صحبت کرديم گفتيم خودمان به . ناراحت کننده است، برا خودمان هم خيلي سخت بود، به هر حال تو اتاق ما بود

نژال  من يادم است يک کار برا خودم خيلي جالب بود؛ يک جور هم. عهده بگيريم يک جور شروع کنيم بهش غذا دادن

سر سفره نشسته بود، نمي فهميد که بايد غذا بخورد، يک لقمه درست کردم، باورت . تکاني به خودش داد، يک خورده فهميد

هيچي هم نمي دانستم ! نژال بخور !نژال بخور :نمي شود يک ساعت اين را جلو دهانش نگه داشتم، هي تو گوشش مي گفتم

محبت با اين رفتار کردم، احساس کرد يکي پيشش است، کم قدر با  ولي آن. که چطور بايد با يک آدم مريض برخورد کرد

به بچه ها مي گفتم . خيلي موفقيت بود. کم احساس کردم دارد صدا را مي شنود، که لقمه  غذا را قشنگ گذاشت تو دهانش

حاال اين بچه غذا  اين ها اين همه خودشان را کشتند، اين را بردند لخت کردند، زدند، ولي. من بروم بيرون روانشناس مي شوم

 ٢٨٠."ديگر از آن موقع با من دوست شد. خورد

، تعداد از زندانيان زن از اوين را به عنوان ۱۳۶۱مشخص نيست دقيقا نژال چه مدت در زندان اوين به سر برده است اما در سال 

 . نژال يکي از آنان بود. تنبيه به سلولها انفراد زندان تازه ساز گوهردشت منتقل کردند

 سلولها انفراد زندان گوهردشت

  ٢٨١."شنيديم که بردنش گوهر دشت و مي دانيم که نژال حدود دو سال گوهر دشت بوده است" :منيره برادران مي گويد

ه شديم که در آن به گوهردشت انتقال داد ۶۲سال : "فرخنده آشنا نيز در ميان زندانياني بوده که به گوهردشت منتقل شده است

روز بعد از غذا متوجه صدا دعوايي در سلول کنار با پاسدار به نام بختيار مي . ني تازه ساز و نيمه آماده بودزندا هنگام

معموال از سلول او نه صدايي شنيده مي شود و نه . شوم و از طريق سايرين مي فهمم نژالست که با پاسدارها مرتبا درگير دارد

نژال حمام . برا اولين بار بيش از يک ماه وقت صرف شد. ٢٨٢او ارتباط برقرار کردبه سختي مي شد با . حرکتي درک مي شد
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اگرچه حاضر نبود با بچه ها . در وضعيت بسيار بد به انفراد منتقل شده بود. نمي رفت و مرتبا با پاسدارها مشاجره مي کرد

سواد و  ا نگهبانانش درگير داشت و آن ها را بيهميشه ب. ديگر تماس بگيرد ولي مثال برا آواز خواندن بچه ها دست مي زد

با لباس خيس بيرون آمده بود و با . حمام رفته بود، که يک ساعت هم طول کشيده بود به يک بار با لباس. نفهم مي ناميد

که هميشه از  موضوع بحث از طرف زندانبانان بود ۶۴اين موضوع تا يک سال و نيم بعد يعني تا سال . زندانبانان مشاجره مي کرد

 .حمام رفتن و سرماخوردگي و مريضي بعدش صحبت مي کردند

حاضر نبود با  اينکه او در عين. ورد پرخاش کرده بودنژال گويا به الج. برا آمدن و بازديد الجورد زندان را تميز مي کردند

صحبت مي کرد، صحبت ها بازجويي را بچه ها ديگر تماس داشته باشد، آواز و  سرود مي خواند، با خودش و يا با مادرش 

 . دوباره با خودش تکرار مي کرد و مي خنديد

من يک شب خواب مرده . معلوم نيست در گوهردشت با او چه کردند که حالش بدتر شد: "ديگر از زندانيان مي نويسديکي 

انداختنم تو . عي مي بريم تا ترس ات بريزهاونا برا آزار و اذيت من به من گفتند حاال تو رو پيش يک مرده واق. ديدم، ترسيدم

، داشتم از ترس زهره ترک مي شدم، .يک سلول تاريک، چشمم که به تاريکي عادت کرد، چيز مثل يک جسد ميانه سلول بود

فتم، به صورتش نگاه کردم، پلک زد، سرش را تکان داد، زنده بود، نزديک تر ر.فکر کردم مرده است. از کمر به پايين خوني بود

  ٢٨٣..."فکر مي کنم خونريز ها مال عادت ماهانه اش بود. نژال بود و به سقف خيره شده بود

هربار مطمئن از نبودنشان جلو در سلولم به زير . مدتي بود که به يکي از سلول ها وسط مدام پاسدارها رفت و آمد مي کردند"

. ر در سر و صدا و درگير با يک زنداني به گوش مي رسيداز صدا زي. در مي خوابيدم تا خبرها جديد را دريافت کنم

ش خاطر نخوردن غذايش مي کرد به گو نادر که در مورد کثيفي سلول حرف مي زد و تهديد که دختر زنداني را به صدا

. ست موفق نشدمهرچه گوشم را تيز کردم که بفهمم کي. دختر همچنان آرام و متواضعانه خواسته هايش را بيان مي کرد. مي رسيد

. آرام به آن ها مي گفت که چرا مرا به انفراد آورديد. معلوم بود که مدتهاست که دختر زنداني در اعتصاب غذا به سر مي برد

بعد از اين حرف در سلول بسته شد و پشت در پاسدارها به مسخره اين دختر . تا از اين جا نبريد من به اعتصاب غذا ادامه مي دهم

 . بيايد آدمش مي کنيم حاج آقابگذار . حقشه. مي گفتند اين که ديوانه است. پرداختند

مرد از راه رسيد و شروع کرد . روز دختر را مجبور کردند که غذا بخورد. روزها بعد همچنان اين ماجرا را دنبال مي کردم

به نظرم رسيد که . بايد مرد درشت هيکل باشداز پوتين و سنگيني راه رفتنش حدس زدم که . به بد و بيراه گفتن به دختر زنداني

بعد ...دوباره شنيدم که گفت جنده خانم مي خور يا اين که ببرم همان جايي که دلت مي خواد. که من جا خوردم. گفت سليطه

بعد شنيدم . نمي دانستم با اين قيف چه مي خواهند بکنند. دستور داد که قيف بياورند. مرد گنده که حاج آقا صدايش مي زدند

پاسداران زن نيز با خنده تمسخر آميز . اين کار را با تکرار کلمات رکيک و کثيف انجام مي داد. که مي گفت بريزيد تو دهنش

و کشيده شدن زنداني به رو زمين . دهانش را سفت گرفته . دهانش را باز کرده و باز شنيده مي شد که يکي مي گفت بريز بريز

بعد از آن روز ديگر خبر از او به دستم . که معلوم بود روزها غذا نخورده است به گوش مي رسيد و مقاومتش و صحنه ا
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  ٢٨٤.)"بعدها با پرس و جو فراوان فهميدم که او نژال قاسملو بود. (نرسيد

را باز مي هم بند ها من مي گفتند نژال دو سال که در انفراد گوهر دشت بوده و صدايش را مي شنيدند که نگهبان در "

  ٢٨٥."از فحش ها و حرفها نگهبان مي فهميدند که در سلول لخت شده است کرده و بهش فحش مي داده و

 بازگشت به اوين

مژده ارسي که مدت کوتاهي در . پايين زندان اوين منتقل مي شود ۲۴۶از انفراد ها گوهردشت به بند قاسملو  ، نژال۶۲در بهار 

همه باور . نژال را آورده بودند که ما را بترسانند. وحشتناک بودپايين  ۲۴۶وقتي آمد تو بند : "ه مي گويداين بند با نژال هم بند بود

من مي گفتم نمونه عبرت آورده اند جلو چشممان که حواستان را جمع نکنيد . داشتند که درگوهر دشت بهش تجاوز شده بود

خودش را لخت مي کرد بعد تو آن حالت هايي که لخت . رف نمي زدخودش ح. همه مي دانستند .سر همه تان مي آيداين بال 

سنم کم بود، آن  من واقعا از نژال ترسيدم،. کندمي شد حرف هايي مي زد که معلوم مي شد در واقع دارد اين صحنه را اجرا مي 

غير قابل تصور است که يک آدم اصال . چهره، آن قيافه، که چطور مي تواند آزار رواني چهره و بدن و فيگور آدم را عوض کند

کنارش داشتم دستم را که صورت همه استخوان، فقط دو تا چشم بزرگ از حدقه بيرون زده، يعني يک لحظه . چه شکلي بشود

کردم به او نگاه نکنم، چون واقعا ازش مي ] سعي[تو روشويي توالت مي شستم، برگشت به من نگاه کرد، من تمام مدت 

گاه کردم سريع دستم را شستم آمدم بيرون، ولي نژال را آورده بودند که نشان بدهند که تو فقط ببيني که ترسيدم، يک لحظه ن

 ٢٨٦."رواني چطور يک آدم را اينطور کرده اندآنجا با آزار روحي و رواني و شکنجه  

يا حالتهايي از درگير . سط پاهايشنژال وسط بند لخت مادرزاد مي شد، پاهايش را باز مي کرد و دستهايش را با ضربه مي زد و"

، اجرا مي کرد مثال مي خوابيد رو زمين، دست و پا مي زد يا جمع مي کرد خودش را و . که انگار تو باقي صحنه را نمي ديد

 ٢٨٧."همه اين کارها را لخت مادرزاد مي کرد

ه گذاشته بوديم که هم به خودشان و هم به ساعت ۲۴ما برا تمام بچه هايي که مشکل روحي داشتند از جمله نژال، نگهباني "

يعني از بين خودمان بچه ها شيفت بند کرده بودند و هرکس شيفتش بود، همه جا باهاش مي رفت، اگر . ديگران آسيبي نرسانند

را با  ماهايي که کم سن و سال بوديم وقتي نوبتمان بود اين کار .همه جا ،دستشوييبلند مي شد از خواب يا مي خواست برود 

 ٢٨٨."ترس و لرز مي کرديم

در . را نشان مي داد" مسيح باز مصلوب"تلويزيون فيلم :" زندان اوين بوده است مي گويد ۳ويولت نيز که مدتي را با نژال در بند 

حالي با وجود پريشان . ولي حرف مي زد. کامال پاک باخته بود. نژال آمد و احساس کرده بود که من تواب نيستم. بوديم ۲اتاق 

. گفت کارگردان خيلي خوبي ست. او را مي شناخت. دان فيلم را گفترنام کارگ. جلو پا من دراز کشيد. اما تواب نشده بود

 ٢٨٩."شعارها ضد رژيم مي داد و آنها هم او را به شوفاژ زنجير مي کردند. عاد نبود] ولي حواسش از اين نظرها جمع بود[

 نژال در زندان قزل حصار
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و  ۶۳بود، در تابستان  ۶۰زل حصار که يکي از بزرگترين و مخوفترين محبس ها زندانيان سياسي در سالها اوليه دهه زندان ق

در اثر فشارها سياسي مختلف از جمله گزارشها هيات نماينده آيت اهللا منتظر از وضعيت  پس از برکنار اسداهللا الجورد

برکنار شد و در مدتي کوتاهي پس از او، شخصي با نام  ٢٩٠رييس اين زندان ني،حاج داود رحما. زندانها، دستخوش تحول شد

که  ۱۳۶۵به قزل حصار آورده شد و تا اواخر تابستان  اويننژال در همين سال از . به رياست قزل حصار منصوب شد "ميثم"مستعار 

بود و با آخرين گروه ها   ۴و  ۳مله بندها  قزل حصار کامال از زندانيان سياسي خالي شد، در بندها مختلف اين زندان از ج

متاسفانه برايمان روشن نشد که نژال دقيقا چه زماني از زندان اوين به زندان . زندانيان سياسي زن، مجددا به زندان اوين منتقل شد

به اوين منتقل شده مجددا  ۶۵قزل حصار منتقل شده است اما از شهادت مصاحبه شوندگان مي توان مطمئن بود او در تابستان 

 .است

، بهتر غذا مي خورده و کمي هم وزن اضافه مي کند، نژال، جز ماهها اول  .در اين دوره تحت تاثير داروها اعصاب بسيار قو

 .تر مواقع، در سکوت مطلق بوده استبا اين همه، اصال با هيچيک از زندانيان هم کالم نمي شده و در بيش

ر بود و در درمانگاه زندان کار مي کرد به من گفته بود نژال حال و روز خوبي ندارد و پزشکش مقدار يکي از زندانيان که پرستا"

و به ياد نمي آورد به بيمار اين حد دارو داده  استپرستار  ستمي گفت سالها. خيلي زياد دارو برايش تجويز کرده است

 . ٢٩١باشند

. يه بار ، شايد هم بيشتر، حالش کامال بد شد البته بعد حداقل. رو پايش بوداون موقع که من ديدمش، با قرصها خيلي قو تازه 

. تمام روز رو تمام ساعتها و حتي تا نصفه شب هم فقط راه مي رفت . افتاد زمين و جيغ مي زد و حمله رواني بهش دست داده بود

به خاطر اين معلوم  .يش زخم بود از راه رفتنده کيلومتر يا چقدر راه مي روم و پاها دش حساب مي کرد مي گفت من در روزخو

 . ٢٩٢ما با هم راه مي رفتيم خيلي ولي در سکوت و اصال حرف نمي زد. بود از نظر دروني آرام ندارد

در زندان اما به ناچار آموختم که ديوار قلب خود : "نژال قاسملو در بخشي از شعر که از سو خانواده اش منتشر شده مي نويسد

 ٢٩٣!"لطافت روح رفيق و همراهم را نيازارد/ تا جراحت قلب مجروحم/ گ بنا کنماز سن/ را

نمي دانست خودش کي اصال شايد هم  .ن دوره ا که من باهاش بودمآحداقل نژال اصال راجع به خودش حرفي نمي زد، يعني "

يک چيزهايي که باعث . ي دادولي يک چيزهايي تو ذهنش آزارش م. شايد هيچي يادش نبود. گم کرده بود خودش را ؛است

اينکه يک دفعه بلند اعالم مي کرد من بي دين هستم، فکر مي کنم حالتي بود که . مي شد اين عکس العمل را داشته باشد

بعدها بچه ها گفتند که موقعي که تو بازجويي بوده بهش تجاوز شده و . بود اعتراض مي کرد به يک فشار دروني که تويش

هم سنش از من باالتر بود هم آدم . چون آدمي بودش که خيلي زير فشار بود. ده اين عکس العمل را داردچون بهش تجاوز ش

قدر زير آن مقدار اتهامش هم  سنگين بود که به هر حال من فکر مي کنم يک . تحصيل کرده و دانشگاه رفته بود خارج از ايران

 ٢٩٤."فشار قرارش داده بودند

بعد از بي خوابي . مشکوک بود، گاه دچار بيخوابي شديد مي شد و سه چهار شبانه روز نمي خوابيد نژال به همه کس و همه چيز"
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 ٢٩٥. "حالش بدتر مي شد و برا مدتي در درمانگاه از او مراقبت مي کردند

باز تنيس احساس مي کنم خيلي بهش رسيده بودند، همه چيز بلد بود مثال  کرده ا بود، چه  خيلي تحصيلنژال معلوم بود ب"

ما را بردند قزل حصار، آن موقع نژال قرص مي خورد، دارو بهش مي دادند چاق شده بود، حالش . رو ميزش خيلي خوب بود

، حاال قزل هم دوره ا بود که شش صبح از خواب بلند مي شد. بود من را يادش. بهتر شده بود، ديگر با بچه ها باز مي کرد

نژال شش صبح مي . دادند؛ البته آن جا شايد تعداد کمتر بود، وضع غذايي اش بهتر از اوين بود رفاه بود، به ما غذا خوب مي

 خواب آلود، گرسنه، چاشش صبح من را مي برد، من . ديگر برايش عادت شده بود. آمد در اتاق ما مي ايستاد، تا من بيدار شوم

چون اگر . گ که به من پينگ پونگ ياد بدهد، اجبار هم بود ديگرمي رفتم سر ميز پينگ پون مي شدماز خواب بلند  بايد نخورده

مي گفتم آخر چقدر؟ چند . بچه ها مي گفتند قرعه به اسم تو افتاده بايد اين کار را بکني. آن کار را نمي کردم حالش بد مي شد

فکر مي کنم دو ماه طول . بخوابيمک ساعت اضافه مي توانيم ما که آنجا خواب نداشتيم، اينجا ي. ماه؟ کاش من را ببرند اوين

ميز پينگ پونگ هم خريده بودند، من و نژال باز مي . ولي خب يک خورده ياد گرفتم چون خيلي باز اش خوب بود. کشيد

آن دوره، دوره خيلي . من حاال ياد گرفته بودم به بچه ها ديگر ياد مي دادم. کرديم، بچه ها ديگر کم کم آمدند باز کردند

 ٢٩٦."ي بودجالب

خيلي زيبا بود، آدم خيلي مغرور بود، خيلي هم با استعداد بود و تحصيلکرده فرانسه و من مي تونم تصور بکنم که به چنين "

از اين . شخصي داشته باشند اينها ي اش هم قاسملو بوده، خيلي کينهچنيني که فاميل آدمي با چنين تيپي و از خانواده ا اين

خودم شاهد بودم، يه کتاب . در عرض يک ماه با آن حال بدش ايتاليايي ياد گرفت. نبوغ باهوش بود حدآدمهايي بود که در 

بچه ها تعريف مي کردند وقتي ! آمده بود تو بند و يکي ديگر از بچه ها هم ايتاليايي بلد بود، نژال يک ماهه ايتاليايي ياد گرفت 

 ،نژال يه چيز گير آورده بوده. يکهو پاسدار در را باز کرده وحشت کرده بودهبعد . تو انفراد بوده، تمام ديوارش پر عدد بوده

 ٢٩٧"سلولش معادله حل مي کرده رو ديوار

 ماهها پاياني زندان: بازگشت به اوين

ال ، در ماهها آخر حبس در زندان اوين، حال عمومي نژال رو هم رفته مانند س۱۳۶۵با انتقال از قزل حصار به اوين در اواخر 

با خودش و در  ته،، غذا مي خورد و زياد راه مي رفبه ميزان زياد دارو مصرف مي کرد ه است؛آخر در زندان قزل حصار بود

 .٢٩٨ه استسکوت، تنها بود

با اينکه حالش بد بود و مي دانستند که به لحاظ رواني مشکل دارد، با اينکه مي دانستند از آدمي مي شود . بعد نژال آزاد شد"

به نتايج جديد رسيده، گذشته اش را رد مي کند يا تاييد مي کند،  ،د بگويده گرفت که به هر حال مي فهمد چه مي خواهمصاحب

 ٢٩٩."آزادش کردندبعد ولي آنها تو آن شرايط از نژال مصاحبه گرفتند و  ،يا کامال به هوش باشد

 پاريس 
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ماه بعد، در  ۸و . زاد شد و مخفيانه به ترکيه و سپس به پاريس رفتاز زندان آ ۱۳۶۶سرانجام به شرط انجام مصاحبه در سال نژال 

 . در پاريس به زندگي خود پايان داد) ۱۹۸۸( ۱۳۶۷بهار 

نژال را حدود دو هفته بعد از اينکه به " :شهين نوايي که نژال را با نام مستعار رزا از اتحاديه ملي زنان در ايران مي شناخته مي گويد

من به پاريس رفتم و يازده روز پيش او . خوب نيست و مي خواهد تو را ببيندش مادرش گفت که حال. ديدمآمده بود پاريس 

برا من . حالش خوب نبود. دائم راه مي رفت، تمام اين يازده روز را از صبح تا شب ما مي رفتيم بيرون و او حرف مي زد. بودم

اول پس از دستگير تا مدتها بعدش را اصال به ياد نمي آورد و همه چيز وقايع بعد از دو سه روز : مي گفت. هم خيلي سخت بود

  ٣٠٠."را مي شنيده است ]شهين نوايي و هم تشکيالتي را که در خطر دستگير بوده[را فراموش کرده است و تنها صدا ما 

با سازمان عفو بين الملل همکار مي  دقيقا نمي دانم که چه زماني، ولي در يکي از نامه هايش نوشته بود که: ""او اضافه مي کند

را شروع کرده که  ]درمان[کند و خودش هم راضي بود که برا آنها شهادتش را مطرح مي کند و در ضمن مي گفت تراپي 

 ."البته طولي هم نکشيد

ورد شکنجه ها اعمال از دوره زندگي نژال در پاريس يادداشتهايي بر جا مانده که در بخشي از آنها که منتشر شده، نژال در م

آويزان کردن زنداني از پا و از دست، به مدت چند روز، از سوزاندن بدن با آب جوش يا برق يا : "شده در زندانها مي نويسد

گفته مي شود در مورد زنان و دختراني . در زندان در باب اينگونه شکنجه کالمي گفته نمي شود. آتش سيگار و نيز تجاوز به زنان

" ازدواج اجبار"از ديگر شکنجه ها . ساير زندانيان نيز در اين مورد سکوت مي کنند. خواهند شد اعمال مي شود که اعدام

 ٣٠١".است

، اجرا قوانين اسالمي در زندان از "تجاوز" و " ازدواج اجبار"مساله زن بودن در زندان عالوه بر " :و در ادامه اضافه مي کندا 

جو حتي از دست زدن به زن زنداني بي دين خوددار مي کند و سر خودکار و يا تکه چوبي را باز. ستامشکالت زنان زنداني 

. يک عوامفريبي ناب. ندبه زن زنداني مي دهد و زنداني را از اين سو به آن سو مي برد، نمي خواهد حتي دست شما را لمس ک

ا به تخت شکنجه خواهند بست و چهره حقيقي اسالم را آنجا شما ر. خود را در دخمه خواهيد ديد" شکنجه گر"قيقي حشما چهره 

  ٣٠٢."نشان شما خواهند داد 

 .نحوه مرگ و خودکشي نژال برا بسيار از همبند هايش تا به امروز ناروشن است

ا که يک روز روزنامه دستم بود، روزنامه . ما آمديم اوين: "تهمينه پگاه که در زمان مرگ نژال هنوز در زندان بوده مي گويد

صفحه  تسليتش را ما هميشه مي ديديم، چون بعضي از بچه ها که اعدام . يا اطالعات کيهان بودمي دادند تو بند، نمي دانم 

بعد يک دفعه در صفحه  تسليت خواندم نژال قاسملو در . مي شدند خانواده هايشان عکس نمي انداختند ولي تسليت مي زدند

شکل خودکشي . بعدا شنيدم خودکشي کرده. لرزيد و گفتم مگر مي شود، اينکه رفت بيرون دستم. تصادف رانندگي کشته شده

 ٣٠٣."اش را نمي دانم
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هميشه احساس مي کرده که تحت تعقيبه، يعني هميشه احساس مي کرده دنبالش مي کنند، بعد مي : "منيره برادران مي گويد

بگيرنش و  دوده اتاقش يا تو آپارتمانش و بعد فکر کرده مي ريزنگويند صدا پا شنيده، تو راهرو بوده، نمي دونم تو هتل ب

 ٣٠٤."خودشو از پنجره پرت کرده

 ٣٠٥."رو پلي در پاريس خودش را انداختفکر کنم از " :ديگر را شنيده است مژده ارسي روايت

  ٣٠٦."من شنيده ام با سرعت خودش را با ماشين به جايي زد و کشت: "مرسده قائد نيز مي گويد

آخرين نامه ا که از او " :ن نوايي که در مراسم به خاک سپار نژال نيز جزو سخنگويان بوده است در اين مورد مي گويدشهي

نژال فکر مي کرد دنبالش هستند و صدايش مي زنند و . من خيلي از شنيدن خبر شوکه شدم. دارم مهر همان روز مرگش را خورده

همان روز از جايي به خانه برمي گشته و به طبقه بااليي مي رود و به . اهم فرار کنممي گفت وقتي اين صدا را مي شنوم مي خو

  ٣٠٧."نظر مي آيد دوباره دچار اين حالت شده و خودش را از آن باال پرت مي کند

است را شکنجه و آنچه را بر او رفته " دخمه ها" متاسفانه نژال نيز ديگر فرصت اين را نخواهد داشت تا حقايق به قول خودش

برجستگي و يا اهميت زندگي نژال و سرگذشتش در پي دستگير و زندان و تحمل انواع شکنجه ها  به دليل . برا ما روايت کند

ست که او را برا دشمنانش چون خار در کف پا غير قابل تحمل امجموعه ا از عوامل و ويژگي ها متفاوت و گاه تصادفي 

يان نژال برمي آيد، نام نژال، نام فاميل او، بند ه از خالل مجموعه شهادت ها همبراساس آنچ. کرد و خشم آنان را برانگيخت

، همه و همه از عواملي هستند ٣٠٨، هوش و زيبايي  و تنهايي اوشو مقاومت ر، غروآشکارتحصيالتش، طالق گرفتن، بي خدا بودن 

جز آنجا که کنترل از  او و را به مرز جنون کشانده اند اماي که اکه باعث اعمال شکنجه و فشار بيشتر بر نژال شده اند؛ شکنجه هاي

 . کف مي دهد، از رنج هايش نمي گويد

فکر مي کرد و گاه با خودش حرف مي زد، و من هر بار که او را مي ديدم از خودم . راه مي رفت. نژال عاشق تنهايي شده بود" 

 ٣٠٩" ؟.فته است و با او چه کرده اند که اينگونه شده استبا اين زيبارو باهوش و تحصيلکرده چه ر: مي پرسيدم

 با او چه کرده اند که اينگونه شد؟ ؛ستاو اين سوال همچنان در مورد نژال و بسيار ديگر از زنان زنداني برا ما باقي 

 

 فرزانه عمويي: مطالعه مورد

اين موضوع، حتي در شهادتها مصاحبه شوندگان اين . اطالعات مربوط به فرزانه عمويي،  بسيار پراکنده و حتي متناقض است

 . تحقيق نيز خود را نشان مي دهد

او در زندان . بازداشت شد ۱۳۶۰سالگي در سال  ۲۰مجاهدين، در حالي که باردار بود در سن  رزانه عمويي، يکي از اعضاف

از  ۱۳۶۰او از جمله زندانياني بوده که در پاييز . توانمود کرده بود که فعاليت سياسي چنداني نداشته و يک زن خانه دار بوده اس
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کند که و مي ، رييس زندان قزل حصار را مجاب ٣١٠فرزانه عمويي حاج داود رحماني. زندان اوين به قزل حصار منتقل مي شود

ه اند که و را برا به برخي از زندانيان بر اين عقيد. درباره داليل آزاد و بين زندانيان اختالف نظر وجود دارد. را آزاد کند

و برخي ديگر مي گويند او  فرزندش را درون زندان به دنيا  ٣١١دنيا آوردن فرزندش و به عنوان مرخصي زايمان آزاد کرده اند

 . آورد ولي بعد توانست با اين بهانه که هيچ فعاليت سياسي ندارد آزاد شود

مسئول فروشگاه زندان بود و جنس ها را گرانتر مي داد و  ۶۰ه در سال فرزان: "و مي گويد. اما روايت ديگر دارد نازلي پرتو

حاج . را دنبال مي کرد ٣١٢او از کساني بود که خط توبه تاکتيکي. کلي کمک مالي در زندان برا مجاهدين جمع مي کرد

 ٣١٣."آزادش کرد بود ]تواب[رحماني به عنوان نمونه موفق 

فرزانه عمويي آن موقع با ": زندان قزل حصار همبند بوده است مي گويد ۴مويي در بند ، با فرزانه ع۱۳۶۰نيز که در سال  پرستو

در مي آوردند و " تواب باز"عفت خليلي که مسئول تشکيالت درون بند بود، بسيار صميمي بود و جزو همان گروهي بود که 

  ٣١٤."ودب ۴او از مسئوالن باال بند . اعتماد حاجي را جلب کرده بود و آزادش کردند

ي شوند که او نه تنها عضو فعال سازمان مجاهدين بوده است بلکه همسر پس از آزاد فرزانه عمويي، مسئوالن وقت متوجه م

 ،  . ، از مسئوالن سازمان مجاهدين، در فرانسه مشغول فعاليت است٣١٥حميد اسديانو

، در پاييز يا زمستان  دستگير مي شود؛ هرچند از تاريخ دقيق دستگير و  مجددا ۱۳۶۰فرزانه عمويي پس از مدت کوتاهي آزاد

اما مطمئن هستيم که در  ٣١٦آنچه بر او در ماهها اوليه پس از بازداشت رفته، اطالع دقيقي از سو زندانيان زن در دسترس نيست

د عمومي زندان در بن ۱۳۶۰سودابه اردوان که در . ، فرزانه عمويي مجددا در زندان قزل حصار در حبس بوده است۱۳۶۰بهمن 

من اولين بار اسم فرزانه عمويي را از تلويزيون شنيدم وقتي خبر ترور موسي خياباني و : "باره مي گويد قزل حصار بوده در اين

در حالي که همه . در آن خبر، اسم فرزانه عمويي را هم جزو کشته شدگان در درگير اعالم کرد. اشرف ربيعي را پخش کرد

يادم است همان موقع الجورد برا بازديد آمد و تواب ها ازش . قزل حصار است ۸عمويي زنده و در بند مي دانستند فرزانه 

پرسيدند چرا به دروغ اسم فرزانه عمويي جزو کشته شدگان در درگير برده شده و الجورد که ديگر نمي توانست انکار کند 

 ٣١٧."فتندر مبارزه با منافقين هر کار جايز است حتي دروغ گ: گفت

، اين موضوع که عفت خليلي در درون زندان قزل حصار تشکيالتي را ايجاد کرده لو مي رود و همه کساني که به ۱۳۶۱در بهار 

نفر از زندانيان زن مجاهد برا  ۷۰حدود . هر شکلي با و در ارتباط بوده اند تحت فشار و شکنجه ها شديد قرار مي گيرند

در اين . قزل حصار تغيير نام داده بود منتقل مي شوند؛ فرزانه عمويي يکي از آنان بوده است ۸بند تنبيهي مجرد که به  ۴تنبيه به بند 

بند زندانيان از امکانات بند عمومي مانند هواخور و تلويزيون محروم بودند اما اين محروميت از امکانات باعث نشده بود که به 

 .شوند" متنبه"اشد اندازه ا که مورد انتظار مسئوالن زندان ب

زندان قزل حصار که بند تنبيهي بوده برده مي شود و در آنجا  ۸،  سودابه اردوان نيز به همراه گروهي ديگر به بند ۱۳۶۱در پاييز 
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 : برا اولين بار، فرزانه عمويي را مي بيند

خيلي مغرور بود و کامال . نزديک شد فرزانه عمويي در بند برا خودش برو بيايي داشت و مثل بچه ها معمولي نمي شد بهش"

 ٣١٨."در بچه ها نفوذ داشت؛ بچه ها مجاهد ازش به طور مطلق اطاعت مي کردند

نفره بوديم که اول به ما يک کتک مفصل زدند، بعد شب تا صبح  ۲۰بود؛ ما يک گروه حدودا  ۶۱پاييز : "مينا انتظار مي گويد

مدت کوتاهي بعد . آنجا من فرزانه عمويي را ديدم. زندان قزل حصار منتقل کردند ۸بند  ما را سرپا نگه داشتند، بعد برا تنبيه به

آماده بهره بردار  ۱۳۶۱از آن بود که فرزانه عمويي و گروهي ديگر را به عنوان تنبيه به انفراد ها گوهردشت که در پاييز 

 ٣١٩."شده بود منتقل کردند

ندانياني را که در روند بازجويي و شکنجه ها سخت دوران بازداشت در اوين، ، برخي از ز۶۲تا اوايل  ۶۱از اواسط سال 

. همچنان بر سر موضع باقي مانده بودند، از ساير زندانيان جدا کردند و به عنوان تنبيه به انفراد ها زندان گوهردشت فرستادند

وقت دادستاني انقالب، شکستن کامل  شرايط در انفراد ها گوهردشت به شکلي بود که مشخص مي کرد هدف مسئوالن

 .٣٢٠مقاومت اين گروه از زندانيان بوده است

در بيشتر موارد بين يک تا (شرايط حاکم بر انفراد ها اين زندان که تعداد از زنان زنداني سياسي را به مدتها بسيار طوالني 

هيچيک از مصاحبه شوندگان اين . بر روان آنان گذاشت در آن نگه داشتند، آثار بسيار ناگوار و گاه غير قابل جبراني) دو سال

بنابراين مشخص نيست که فرزانه عمويي . نديده اند ۱۳۶۳و بهار  ۱۳۶۱فاصله ميان دستگير پاييز تحقيق، فرزانه عمويي را در 

 که در انفراد تنها فرخنده آشنا شهادت مي دهد که در سه ماه آخر. دقيقا چند وقت در انفراد ها گوهردشت بوده است

به شهادت فرخنده آشنا در آن . هفته در يکي از آن انفراد ها بوده است ۳يا  ۲ها گوهردشت بوده، فرزانه عمويي نيز به مدت 

 ٣٢١."فقط گاهي داد مي زد يا بلند مي خنديد: "زمان به نظر نمي رسيد که فرزانه عمويي دچار مشکل رواني حاد باشد

او را در حالي ديدم که مجبورش : "او در اينباره چنين شهادت مي دهد. ، در واحد مسکوني ديده است۱۳۶۳و را در بهار  پرستو

 ٣٢٢."مرا شناخت، با من حرف زد. سرپا ايستاده بود و به نظرم خيلي سالم بود. کرده بودند رو به ديوار بايستد

واحد مسکوني، ساختماني در کنار زندان قزل . استمشخص نيست که فرزانه عمويي در چه زماني به واحد مسکوني منتقل شده 

تنبيه  برا زنان مجاهد استفاده شود، استراحتگاه کارکنان  مکاني ويژه  به عنوان ۱۳۶۲حصار بود که پيش از آن که در ارديبشت 

  .زندان بوده است

احد مسکوني تحت شکنجه هايي بسيار ، در و۱۳۶۳تا خرداد  ۱۳۶۲زنداني زن در فاصله زماني ارديبهشت  ۱۶، پرستوبه شهادت 

مهمترين ويژگي واحد مسکوني اين بود که زندانيان ضمن اينکه ساعتها و روزها، مجبور به سرپا ايستادن . شديد قرار گرفتند

بودند و به آنها بي خوابي داده مي شد، هيچگاه و در هيچ زماني جز مواقع اندکي که اجازه خوابيدن داشتند از حضور دائم 

زندانيان در واحد مسکوني . به اين ترتيب، زنداني حتي لحظه ا خلوت و بدون شکنجه نداشته داشت. ازجوها خالصي نداشتندب
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وادار به اعمالي مي شدند که کرامت و هويت انساني آنها را هدف گرفته بود؛ اعمالي مثل اجبار به کابل زدن به دوستان و 

 ٣٢٣....همبنديان خود، تقليد رفتار حيوانات و

نفر نگه دار مي شده اند و مشخص  ۱۶زندان قزل حصار، در مکاني جدا از اين  ۸فرزانه عمويي و ديگر مسئوالن تشکيالت بند 

و ، فرزانه عمويي پرستوبنا به شهادت . ماه برپايي واحد مسکوني در آنجا بوده اند يا خير ۱۴نيست که در تمامي يا بخشهايي از 

، در طول چهارده ماه برپايي واحد مسکوني، تنها چند بار و به مدت کوتاه، با ساير زندانيان مورد مواجهه ساير زندانيان رده باال

 ٣٢٤.قرار گرفته اند

همچنين مشخص نيست که آيا فرزانه عمويي دقيقا در چه زماني، در انفراد ها گوهردشت، يعني قبل يا بعد از واحد مسکوني، 

ا اين همه، برخي از نويسندگان و زندانيان سياسي سابق اعتقاد دارند جنوني که بر فرزانه عمويي ب. است شده آشفتگي روانيدچار 

 . ٣٢٥حادث شد، عمدتا حاصل فشارهايي بوده که در واحد مسکوني بر او وارد شده است

. برده شدند ٣٢٧رنطينه، تعداد از زندانيان زن زندان قزل حصار به ق٣٢٦، پس از برچيده شدن قبرها۱۳۶۳در اوايل تابستان سال 

دو سه روز بعد از بيرون آمدن از قرنطينه، در باز شد يک دختر آمد تو، الغر، طور که گونه هاش : " نازلي پرتو مي گويد

چون اونجا يکسر مجاهدهايي که او  .سبز درخشانرفته بود تو، چشمهايي درشت، سبز سبز، مردمک چشم سياه گنده و چشم 

از . رو ديدند وحشت کردند که اين يک زمان چقدر زيبا بوده اودرون بند مي شناختند هم بودند، تا  رو از دوره تشکيالت

 زدبا کسي حرف نمي  اصال از وقتي اومد تو قرنطينه، يک جا مي نشست، تو لباسش ادرار مي کرد،. ديدنش وحشت کردند

 ٣٢٨."انفراد ]احتماال[بعد از چند وقت از پيش ما بردنش؛ ... 

و بعد از برچيده شدن قبرها از زندان اوين مجددا به زندان قزل حصار منتقل شده بود، از  ۱۳۶۳دابه اردوان نيز که در سال سو

در انفراد  ۶۲و  ۶۱صحبتها بقيه زندانيان متوجه مي شود که فرزانه عمويي نيز جزو زندانياني است که در اثر فشارها سالها 

 . ٣٢٩بريده است ها گوهردشت و واحد مسکوني،

آنجا ديگر حالت . عمومي زندان قزل حصار آوردند ۴فرزانه عمويي را بعد از واحد مسکوني به بند : "مينا انتظار نيز مي گويد

 ٣٣٠."عاد نداشت و کامال از نظر رواني به هم ريخته بود

  ۱۳۶۳آن برا ما معلوم نيست، پس از  در اثر فشارهايي که جزيياتمصاحبه شوندگان، فرزانه عمويي به شهادت چندين نفر از 

در اين . دچار مشکالت رواني پيش رونده بوده، تا جايي که در موارد قادر به شناسايي هيچکس، حتي دختر خود نبوده است

 دوران و از سو مسئوالن زندان به عنوان ابزار برا آزار ساير زندانيان يا در هم شکستن مقاومت آنها استفاده مي شده

يک بار يکي از بچه ها را . فرزانه عمويي را آورده بودند برا آزار و اذيت بيشتر زندانيان: "شهين چيت ساز مي گويد. ٣٣١است

 ٣٣٢."مي خواستند بفرستند تو سلولش، هرکار کردند نرفت

، ن بوکابوس ما اي. فرزانه عمويي را وسيله ا کرده بودند برا شکنجه ماها: "پروانه عارف نيز مي گويد د که اگر برويم انفراد
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 ٣٣٣."با فرزانه دمانبيندازن

و از تجربه حضور خود با . فرخنده آشنا يکي از کساني بوده که به عنوان تنبيه، فرزانه عمويي را به سلول او منتقل کرده بوده اند

ردندش کامال تعادل روحي اش را دوره ا که پيش من آو: "چنين روايت مي کند ۱۳۶۵ر سال فرزانه در سلولي در زندان اوين د

خيلي کم مي خوابيد، يکهو با وحشت از خواب بيدار . دائما با من درگير مي شد و توهين ها بد مي کرد. از دست داده بود

حرف مي [بازجو چرا دمر مي خوابي؟ مثل يک : به من مي گفت! به موها من دست نزن! به من دست نزن: مي شد و مي گفت

يا مثال از خواب بيدار مي شد مي گفت ! بايد برگرد به اين سمت بخوابي؛ مي خواهي من سينه هايت را نبينم؟  ي گفت، م]زد

يا بلند مي شد دکمه ها شلوارش را مي بست يا کارهايي مي کرد که معنا جنسي داشت، يا حرف ها ! شلوار من کو؟

از مردها هم . و کامال معلوم بود بهش تجاوز شده! رو باز کنلنگت : رکيک مي زد مثال وقتي حالش بد بود همه ش مي گفت

. ، در مقابلشون خم مي شدمي آمدندبه سلول اگه . صدا مرد که مي آمد، خيلي حالش بد مي شد و مي ترسيد. خيلي مي ترسيد

ش و کامال خم شد در مقابلش افتاد به پا. يک بار با من داد و بيداد و کتک کار کرده بود، به خاطر همين حلوايي آمد سلول ما

 ٣٣٤..."من ديگه شلوار ندارم، يه شلوار به من بديد بپوشم: و بهش گفت

، فرزانه عمويي را از انفراد به بندها عمومي که زندانيان سياسي زن در آن بوده ۱۳۶۹تا  ۱۳۶۵در مقاطع مختلف در سالها 

 . اند، منتقل مي کرده اند

زندان اوين حبس کردند، در حالي که در  ۲۴۰، ما را در اتاقها دربسته در بند ۱۳۶۵در سال  وقتي: "سودابه اردوان مي گويد

. او رفتار بسيار غيرعاد داشت. زنداني حبس بودند، فرزانه عمويي را که کامال رواني شده بود پيش ما آوردند ۴۰يک اتاق 

وقتي بيدار مي شد هرچه دستش مي . ته دائم بيدار بوديک هفته دراز مي کشيد مي خوابيد، يک هف. هميشه چادر سر مي کرد

بعد همانطور که نشسته بود يک دفعه بلند مي شد و به بچه ها حمله مي . رسيد حتي سرکه ا که تو شيشه بود را مي خورد

 . کرد؛ حتي شبها هم اين اتفاق مي افتاد
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 ٣٣٥)نقاشي سودابه اردوان( ۱۳۶۵ ‐-اتاقها دربسته اوين ‐-فرزانه عمويي در حال نمازخواندن

ساعته به نوبت نگهباني  ۲۴ما برايش . برا همين همه بچه ها تو اتاق در وضعيت اضطراب و ترس دائمي به سر مي بردند

بعد وقتي بيدار بود، يک دفعه مي ايستاد به نماز خواندن و همه روز ايستاده . دنگذاشته بوديم که اگر حمله کرد جلويش را بگير

ما دور و برش حرکت مي کرديم، غذا مي خورديم، زندگي عاد مون رو داشتيم، يک دفعه . مجسمه، تکان نمي خوردبود مثل 

همه لباسهايش را در مي آورد و لخت تو اتاق دراز مي کشيد . حمله مي کرد يک سيلي مي خواباند تو گوش يکي از بچه ها

 . که اين برا ما مساله شده بود

. لباسش را در مي آورد، لخت مادرزاد تو اتاق دراز مي کشيد. ي شد يکجور ديگر حالش بد مي شددوران پريودش که م

فرض کن . همه ش هم لبخند رو صورتش بود. هرچقدر سعي مي کرديم روش پتو بندازيم يا لباس تنش کنيم نمي گذاشت

يک بار هم سرش را انداخت پايين و از . ي داديميک نفر وسط اتاق لخت دراز کشيده و ما بايد زندگي روزمره مون رو انجام م

. قدر زده بودندش که لت و پار شده بود گرداندند، آناو را بروقتي . فرزانه فرار کرد: بچه ها به شوخي به هم گفتند. بند زد بيرون

مي کرد؛ آدم خيلي دلش  که اسمش رو از تلويزيون گفته بودند مثل يه بچه گريه ۸اون دختر مبارز بند . مثل بچه گريه مي کرد

  ٣٣٦."مي سوخت

درست . حالش بدتر شده بود. اوين که ديگر در اتاقها دربسته نبوديم دوباره فرزانه را پيش ما آوردند  ۳۲۵در بند : "او مي افزايد
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د مي داد، تو راهرويي که به سمت هواخور مي رفت اتراق کرده بود، همانجا ادرار مي کرد، ناخنهاش بلند شده بود، بو ب

 ٣٣٧."نمي رفت حمام، وقتي هم بچه ها مي بردنش حمام، آنجا را اشغال مي کرد ديگر بيرون نمي آمد

اوين، آن موقع کامال رواني شده بود؛ يعني  ۳۲۵يادمه فرزانه عمويي رو آوردند تو بند : "ميترا تهامي نيز در همين باره مي گويد

کسي  .خورد  برش همينجور مگس وول مييه جا نشسته بود و دورو. رفت يي نمياصال کنترلِ ادرارش را نداشت، اصال دستشو

از نظر . حالش اصال خوب نبود، يک دفعه پا مي شد لخت مادرزاد مي شد. همونجا پريود هم مي شد ،بهش کار نداشت

 ٣٣٨."دندش حمومباالخره يک روز دو تا از بچه ها ما که يکيشون پرستار بود بر. بهداشتي هم خيلي ناجور بود

چون فرزانه يه دختر کوچيک داشت، بچه ها رفتند از هواخور . يادمه يه روز، روز مالقات بود: "سودابه اردوان نيز مي گويد

تو همون حالت با اين کارهايي که بچه ها براش مي گردند انگار بچه ها رو دوست . ند بهش دادند که به بچه ش بدهچيدگل 

 ٣٣٩."عوض شده بوديه جور حالتش . داشت

مي . فرزانه در اتاق ما بود: "او چنين شهادت مي دهد. نازلي پرتو نيز يکي ديگر از همبنديان فرزانه در اين دوران بوده است

قابلمه غذا که مي آمد يکهو با يک قدرتي بلند مي . نشست، يک سنگها ريز داشت، با اونها، مثل يه قل دو قل باز مي کرد

يا يکهو شلوار و شورتش را در مي آورد و . بکند تو قابلمه، ده نفر مي ريختيم روش که جلوش رو بگيريم شد که پايش را

خيلي به ما فشار مي آمد و ...فکر کن درست وقتي که داشتي غذا مي خورد . انگار مي خواست خودش را ارضا جنسي بکند

داشتيم باال مي آورديم سر سفره غذا ولي سعي مي کرديم آرامش . ما همچنان سعي مي کرديم تو اتاق به رو خودمان نياوريم

 ."دائم در کلنجار بوديم که اين را ببريد از اين بند ولي نمي بردند. خودمان را نگه داريم و باالخره غذا بخوريم

زم است او را از بند به پس از اينکه صحبتها زندانيان با زندانبانان درمورد اينکه برا رسيدگي به وضعيت فرزانه عمويي ال

پس از . رسيدگي به وضعيت فرزانه از خوردن غذا خوددار کنندبهدار ببرند به جايي نمي رسد، زندنيان تصميم مي گيرند تا 

 .چند روز، فرزانه عمويي را از بند عمومي بيرون مي برند اما به جا بهدار و مداوا، مجددا او را به انفراد منتقل مي کنند

، گزارشگر ويژه سازمان ملل رينالدو گاليندوپل، در حالي که فرزانه عمويي همچنان در زندان اوين بوده است، ۱۳۶۸بهمن در 

و از قبل خواسته بود با تعداد مشخصي از زندانيان گفت و گو کند و نام فرزانه عمويي، در . متحد از زندان اوين بازديد مي کند

رييس وقت زندان اوين و ساير مقامات مسئول، فرزانه عمويي را از ديد گزارشگر ويژه پنهان  پيشوا،. فهرست درخواستي و بود

مي کنند و به جا او يک زنداني تواب را به عنوان فرزانه عمويي معرفي مي کنند تا نشان دهند گزارشهايي که به دست 

 .رسيده صحت ندارد گزارشگر ويژه درباره ديوانه شدن فرزانه عمويي در اثر شکنجه در زندان

گفتند انتقال موقت برا رنگ زدن . فرستادند ۳بار ديگر ما را به بند  ۶۸زمستان سال : "منيره برادران دراينباره مي نويسد 

ديوارها چند سال پيش رنگ . اين نوساز جا ترديد و تعجب داشت. ديوارهاست و الزم نيست همه وسايل را با خود ببريم

از مدتها پيش شايعه آمدن گاليندوپل، ...ن زندان هيچوقت از اينگونه ولخرجي ها برا زندانيها نمي کردندشده بود و مسئولي

يک هفته بعد ما را به بند قبلي ...اين رنگ کار بي موقع، شايعه را قو تر مي کرد...نماينده کميسيون حقوق بشر پيچيده بود
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چند روز بعد از راهرو اصلي صدا تق تق و بنايي .  تازه ديوارها مهم نبودبو تند رنگ و سرما در برابر سفيد. برگرداندند

به اين ...ديوار جلو بند ما باال رفته بود. روز که برا مالقات بيرون مي رفتيم، راز آن سر و صدا برايمان روشن شد. مي آمد

فرزانه و يک نفر از اتاق ما را که همسرش اعدام شده  در يکي از آن روزها...ترتيب بند ما به کلي از آن ساختمان حذف شده بود

من بعدها در گفت و گويي که با آقا گاليندوپل داشتم ...بعد از ساعتها انتظار در راهرو دوباره آنها را برگرداندند. بود صدا زدند

فرزانه داشته، خواستار مالقات با اين دو از خود او شنيدم که او در آن زمان به دنبال گزارشهايي که از اين دو نفر و بيمار رواني 

رنگ . مقامها زندان دو نفر را به ديدارش برده بودند که خودشان را فرزانه و آن ديگر معرفي کرده بودند. زنداني شده بود

. دمي خنديدند و مي گفتند که در زندان راضي و خوشبخت هستن. چهره شاد و گلگونشان کمترين شباهتي به زنداني نداشت

 ٣٤٠."خود گاليندوپل هم متوجه اين نمايش شده بود

شايسته وطن . نيز فرزانه عمويي و ساير زندانيان سياسي زن را از ديد او پنهان کردند ۱۳۷۰در بازديد سوم گزارشگر ويژه در سال 

 ندان اوين منتقل شدهاز زندان رشت به ز) پس از گذراندن دو ماه در انفراد ها گوهردشت( ۱۳۷۰دوست که در تيرماه سال  

در حالي که در بند ما را هم بستند؛ . يک بار که گاليندوپل آمده بود فرزانه را بردند: "مي گويد  در اين زندان بود ۱۳۷۹و تا سال 

من تعجب کردم ولي بچه . وقتي رفتيم نگهباني که غذا بگيريم، ديديم که اصال ديوار است و در وجود ندارد. يعني تيغه کشيدند

ها گفتند که اين سابقه دارد و وقتي کسي مي خواهد بيايد برا بازديد ديگر اينجا وجود ندارد و بازديدکننده ها را مي برند به بند 

 ٣٤١."زندانيان عاد و آنها را به عنوان سياسي معرفي مي کنند

بل بند زنان زنداني سياسي، آنها از چشم در واقع در هر دو بازديد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، با تيغه کشيدن در مقا

اما در مورد فرزانه عمويي که هر بار در فهرست گزارشگر ويژه بوده، به اين بسنده نشده و خود و نيز به . و پنهان مانده اند

 .طور کلي از بند زنان برده شده است

بشر سازمان ملل متحد به فرزانه عمويي اختصاص  کميسيون حقوق) ۱۳۷۲بهمن  ۸( ۱۹۹۳ژانويه  ۲۸بخشي از گزارش با اين همه، 

  :بر اعمال شکنجه جنسي تاکيد شده استدر اين بخش . دارد

، در اثر شکنجه ۱۳۶۵براساس گزارشات رسيده او از سال . در بازداشت بوده است ۱۳۶۰ساله، از سال  ۳۲خانم فرزانه عمويي، "

گفته مي شود او به دليل رفتارها ناشي از بيمار . ني شده استروا ها طوالني مدت شامل شکنجه جنسي دچار فروپاشي

 ٣٤٢."رواني اش مانند خوددار از خوردن غذا، حمام کردن يا مراقبت از خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

ده اش در آزاد شده و توسط خانوا ۱۳۶۹يا اوايل  ۱۳۶۸برخي از گزارشها حاکي از آن است که فرزانه عمويي در اواخر سال 

، در حالي ۱۳۷۰اما شايسته وطن دوست او را در پاييز . در تهران بستر شده است) معروف به امين آباد(بيمارستان رواني راز 

پاييز سال هفتاد، ديدم يک زن : "شايسته در اين باره چنين شهادت مي دهد. که از امين آباد به اوين آورده شده بود ديده است

بچه ها گفتند که اين فرزانه عمويي است و برايم تعريف کردند . ، ولي يک مقدار غيرعاد آمد تو بند خيلي زيبا و خوشگل

. که در واحد مسکوني حالت روحي طبيعي اش را از دست داده و ديوانه شده و برده بودنش امين آباد و تازه از امين آباد آمده
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من فرزانه را . ها مثل آدم هايي که يک مقدار کند برخورد مي کنند بودولي به نظر من زياد غيرعاد نمي آمد ولي بعضي وقت 

بعد از آن دور . نمي شناختم ولي يکي از دوستانم هم دانشکده ا اش بود، تا پرسيدم فالني را مي شناختي، چشم هايش برق زد

 . و بر من مي چرخيد و خيلي هوا مرا داشت

او نمي . اينکه چطور لباسش را به زور درآورده اند. اهاش کرده بودند تعريف مي کردبعد برايم درباره برخورد غيراخالقي که ب

اين . اينکه حتي لباس هايش را پاره کرده و درآورده بود. را مجبور کرده به خوابيدن اوخواسته که با طرف بخوابد و به زور 

ا ديگر نمي گفت شايد برا اينکه فکر مي کرد آنها باور به بچه ه. حالت ها را نشان مي داد که اين کار را کرد، آن کار را کرد

بچه ها مي گفتند اين دروغ مي گويد، وقتي کسي رواني مي شود بخش جنسي مغزش فعال مي شود و مدام به اين . نمي کنند

ن وحشي گر ها را با نحوه ا که او بيان مي کند امکان ندارد که اي. مساله مي پردازد اما من احساس مي کردم راست مي گويد

 ٣٤٣."بتواند از خودش در بياورد

همانطور که گفته شد، دقيقا مشخص نيست فرزانه عمويي در چه تاريخي آزاد شده است اما شنيده ها مصاحبه شوندگان اين 

 بوده بستر) آباد امين( راز روانپزشکي درماني آموزشي مرکزدر  ۷۰تحقيق حاکي از آن است که و در بيشتر سالها دهه 

 .؛ هرچند مطمئن هستيم که فرزانه عمويي هنوز زنده استسالهاست از وضعيت و خبر دقيقي در دست نمي باشد. است
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٣پانوشت ها بخش 

                                                           
 ٢، ص ١٦٤٧٥، شماره ١٣٦٠تير  ٢١روزنامه اطالعات  ٦٣
 .يب نشده بود و دادگاهها انقالب اسالمي براساس موازين شرعي، متهمان را محاکمه مي کردنددر آن زمان هنوز قانون مجازات اسالمي تصو ٦٤
 ٢، ص ١٦٤٧٥، شماره ١٣٦٠تير  ٢١روزنامه اطالعات  اسالمي،رجوع کنيد به اطالعيه آيت اهللا علي قدوسي، دادستان کل انقالب جمهور  ٦٥
 :، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي۴د محمد باقر موسوى همدانى خميني، روح اهللا، تحريرالوسيله، جلد سي: مترجم ، ) ره(ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى ٦٦

http://www.hodablog.net/files/obook/tahrir4.htm 

 همان ٦٧
 : در اين نشاني اينترنتي) پروژه اميد(نياد برومند نتايج جستجو در بانک اطالعاتي سايت ب  ٦٨

about.php-http://www.iranrights.org/farsi/memorial 
٦٩

، شرکت کتاب، چاپ اول، زمستان   ، حسينعلي منتظر  ٣٥٠، ص ١٣٧٩خاطرات آيت اهللا حسينعلي منتظر

 
، قابل دسترسي در اين ۱۳ شماره فارسي، بيت اهل فقه دوم، سيد محمود هاشمي، فصلنامه قسمت)محارب حد موضوع درشناخت بحثي( چيست؟ ومحاربه کيست محارب  ٧٠

 :نشاني اينترنتي
rticleview.html?ArticleID=85967http://www.hawzah.net/FA/a  

٧١
 :البته و توصيه به درنظر گرفتن مصلحت و احتياط در مورد زنان مي کند. هرچند فتوا خود آيت اهللا منتظر به عدم تاثير جنسيت در صدور حکم ارتداد است 

 ؟ است جايز تبعيد يا دار چوبه يا اعدام حكم صدور آيا;  جواب نبود مثبت صورت در داد؟ قرار تعقيب تحت محاربه اتهام به توان مي را زنان آيا: سؤال" 

 نظر به اسالمي جامعه مهمتر مصالح كه اين مگر داد، قرار دهنده آزار بازجويي و تعقيب تحت حتي يا مجازات مورد را كسي توان نمي محاربه اتهام صرف به: جواب

 جناحي، ها گرايش از آزاد و مستقل مركز توسط آن درباره تحقيق ضرورت، قدر به صورت اين در كه دباش جد خطر و تهديد معرض در طرف بي و امين كارشناسان

 و باشد الشرايط جامع حاكم حكم با و متهم دفاع حق داشتن با آزاد محكمه در و قضايي ضوابط طبق بايد مجازات حكم صدور ولي است، جايز واقعيت كشف و بررسي برا

:  شريفه آيه ضميمه به گرديده ذكر ۳۳ شريفه آيه مائده، سوره در كه محاربه متفاوت ها مجازات و احكام و نيست آن حكم در مرد و زن بين فرقي ،محاربه ثبوت فرض بر

 حكم آن درباره مصالح همه عايتر و آن نوع و جرم تشخيص از پس الشرايط جامع حاكم كه است جرم نوع با متناسب عقاليي و عقلي اعتبار نيز و )مثلها سيئة سيئة جزاء و(

قابل دسترسي در وب سايت ." است اوجب و اولي ترند ضعيف جسمي و روحي بنيه و تصميمات در كه زنان به نسبت بويژه احتياط و مصلحت رعايت است بديهي. كند مي

  :آيت اهللا منتظر به اين نشاني اينترنتي

http://www.amontazeri.com/farsi/frame4.asp 
، همان ٧٢  خاطرات آيت اهللا حسينعلي منتظر
 شهرستانها را در برنمي گيرد، حداقلبراساس فهرست موجود در سايت بنياد برومند که به دليل نبود منابع قابل اعتماد، البته تمامي اعدامها، به خصوص بسيار از اعدامها در  ٧٣

همچنين بيش . اعدام شده اند ۶۳زن زنداني سياسي در سال  ۶۰و  ۶۲زن زنداني سياسي در سال  ۱۰۰، ۶۱زن زنداني سياسي در سال  ۱۲۲، ۱۳۶۰زن زنداني سياسي در سال  ۳۲۲

 .اعدام شده اند ۶۷سياسي در سال اينکه حکم اعدام داشته باشند در کشتار جمعي زندانيان  زن به اتهام عضويت يا هوادار از مجاهدين، بدون ۳۰۰از 
 داده ها به دست آمده از سايت بنياد برومند تحليل ٧٤
 ۱۰۶نشر باران، سوئد، ص ،عادل آباد، رنج ماندگاراسماعيل پور، جهانگير  ٧٥
 :، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي١٦,٨,٢٠٠٩تجاوز جنسي در زندانها ايران موضوعي قطعي است، فريبا واليات، بهنام باوندپور، دويچه وله، : مخملباف  ٧٦

world.de/dw/article/0,,4575831,00.html-http://www.dw 

 .ايشان حاضر به پاسخگويي نشد تالش ما برا انجام مصاحبه با و برا دريافت مستندات و اطالعات ايشان در اين رابطه بي پاسخ ماند و
 شهادت پروانه عارف، عدالت برا ايران ٧٧
، عدالت برا ايران ٧٨  شهادت مرسده قائد
٧٩

 شهادت نسرين نکوبخت، عدالت برا ايران 
٨٠

 همان 
 از مصاحبه شايسته وطن دوست با عدالت برا ايران ٨١
 شهادت سيما، عدالت برا ايران ٨٢
 .مربوط به ازدواج ها زندان در همين گزارش مراجعه کنيد به بخش" توابان"و " زندانيان سر موضعي"مفاهيم  برا اطالع بيشتر در مورد ٨٣
 شهادت مژده ارسي، عدالت برا ايران ٨٤
 :چند ترجمه ديگر از اين آيه نيز به شرح زير است ٨٥

 :تفسير نور

http://www.hodablog.net/files/obook/tahrir4.htm
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-about.php
http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=85967
http://www.amontazeri.com/farsi/frame4.asp
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4575831,00.html
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 .نوشته و قانون خدا بر شماست) اين احکام،. (ايد مالک شده) به حکم خداوند، در جنگ با کفّار(که مگر آنان ) نيز بر شما حرام شده است،(زنان شوهردار ) ازدواج با(و

 :ترجمه مشکيني

نوشته  )احکام(اينها ). زيرا اسارتشان بدون شوهر به حکم طالق است(اند  به بردگى شما درآمده) در جنگ از زنان کفار(زنان شوهردار جز آنهايى که ) نيز بر شما حرام شد(و 

  .و مقرر شده خدا بر شماست

 :ترجمه آيتي
 .  از کتاب خدا پيروى کنيد. اند، مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده

 :نيدبرا ديدن جزييات احکام مربوط به کنيز و اسرا جنگي، به مطالب زير در پايگاه اينترنتي حوزه علميه قم مراجعه ک ٨٦

 آن مورد در توضيحاتي و کنيز

tionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchTehttp://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=9894&ListQues
xt=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2 

 آن به مربوط احکام و ، کنيز
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=10932&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchT
ext=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2 

 اسالم در کنيز
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchT
ext=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2 

 قرآن آيات در کنيز
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchT

%86%DB%8C%D8%B2ext=%DA%A9%D9 
، عدالت برا ايران ٨٧  شهادت صنم احمد
، عدالت برا ايران ٨٨  شهادت نازلي پرتو
 شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران ٨٩

90 MDE 13/09/87-‐mde130081987 

 
 شهادت مينا فرضي، عدالت برا ايران ٩١
،و  ترانهالگر،  حقيقت شهادتها ميترابه عنوان مثال،  ٩٢  عدالت برا ايران صنم احمد

93 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, "Decision on the Confirmation of Charges", 30 September 2008, 
International Criminal Court, Decision No. ICC-01/04-01/07, para 397. Decision available at: http://www.legal-
tools.org/doc/67a9ec/)  

مژده ارسي . گذاشته اند به نظر مي آيد پس از يک دوره، سياست اطالع دهي به خانواده ها را به دليل تجربه روبرو شدن با عکس العمل حاد برخي خانواده ها ، کنار  ٩٤

او و شوهر و پسرش به دليل زدن پاسدار که به عنوان دامادشان خودش را معرفي کرده . ک مادر مجاهد که دخترش اعدام شده بود در زندان بوديادم هست که ي: ميگويد

 .و يا موارد ديگر که شاهدان به آنها اشاره داشته اند. تومان پول به در خانه آنها برده بود، دستگير شده بودند ٢٠٠بود و يادمه گويا 
 شهادت رسول شوکتي، عدالت برا ايران ٩٥
از آنها نام برده مي شد گروه متنوعي را از مسئوالن دولتي تا سرمايه داران، صاحبان کارخانجات، صاحبان زمينها زراعي و مالکين " طاغوتي"افراد که با لفظ عمومي  ٩٦

 .خانه ها و اماکن تجار تشکيل مي دادند
 ۱، ص ۹۲۹۴، شماره ۱۳۶۰شهريور  ۳، روزنامه خراسان، ..."يتآقا دادستان، قاطعيت، قاطع" ٩٧
 ۲و  ۱، ص ۹۲۹۸، ش ۱۳۶۰شهريور  ۹، روزنامه خراسان، "آقا دادستان، قاطعيت، قاطعيت"پاسخ دادستان انقالب اسالمي مشهد به مقاله  ٩٨
 عدالت برا ايران  ترانه،و  امير ميرزاييانرسول شوکتي،  شهادت ها ٩٩

 فارسي، عدالت برا ايران شهادت سپيده ١٠٠
 .علي رازيني هم اکنون رييس ديوان عدالت ادار ايران است ١٠١
١٠٢

 شهادت سپيده فارسي، عدالت برا ايران 
 عدالت برا ايران، مجاوريان مهشيد شهادت ١٠٣
 همان ١٠٤
 همان ١٠٥
١٠٦

 همان 
 همان ١٠٧
 همان ١٠٨

http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=9894&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=9894&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=10932&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=10932&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
http://www.legal-tools.org/doc/67a9ec/
http://www.legal-tools.org/doc/67a9ec/
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 شهادت ترانه، عدالت برا ايران ١٠٩
  ايران، عدالت براليلي شوکتي شهادت ١١٠
 مصاحبه با ترانه، همان ١١١
حزب (تي طرفداران آن برادر در اصطالح مقامات حکومتي در سالها اوليه پس از انقالب اصطالح عامي بود که برا توصيف گروه بزرگي از وابستگان به حکومت يا ح ١١٢

 .پاسداران و يا مقامات ديگر زندان يا دادستاني انقالب اطالق مي شدمي توانست استفاده شود و در ادبيات مسئوالن زندان عموما به نگهبانان، ) اللهي ها
 .جزييات اين اتفاق در مقدمه همين بخش آمده است ١١٣
 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران ١١٤
 .و هم اکنون، استاد حقوق دانشگاه علوم قضايي است ١١٥

١١٦
 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران 

به نظر مي رسد احمد موسو در ذکر نام خانوادگي مهناز يوسف زاده اشتباهي جزيي داشته است زيرا  نام اين زنداني را مهناز يوسف زادگان ذکر مي کند احمد موسو ١١٧

 . .ردو ساير مشخصات ذکر شده در کتاب موسو با اين شخص مطابقت دا تمامي فهرستها موجود، يوسف زاده ثبت شده استنام اين زنداني در 
، شب به خير رفيق، نشر باران، سوئد ١١٨  ۲۳ص  ،۲۰۰۵چاپ اول،  ،احمد موسو
 .تاريخ دقيق اين انتصاب مشخص نيست ١١٩
، همان ١٢٠  ۱۷۵، ص احمد موسو
 .مي گفتند" ملي کش"زندانيان به اين گروه  ١٢١
 نشاني اين در شده منتشر بيداران، سايت ،۱۳۸۷ خرداد ۱۶ برادران، منيره رشت، زندان در ٦٧ سياسي زندانيان جمعي کشتار گزارش باره در موسو احمد با مصاحبه ١٢٢

 :اينترنتي
http://www.bidaran.net/spip.php?article152 

 همان  ١٢٣
 :اطالعات بيشتر مربوط به فرانک طاووسي در اين دو صفحه قابل دسترسي است  ١٢٤

3439.php--case-http://www.iranrights.org/farsi/memorial 
.aspx?MartyrId=19680http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails 

 :اطالعات بيشتر درباره مريم واحد در اين صفحه قابل دسترسي است  ١٢٥

http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=19940 
  استمنظور حسين مويد عابد ١٢٦
١٢٧

 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران 
 .منظور علي عبداللهي علي آباد است که هم اکنون معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور است ١٢٨
١٢٩

 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران 
 .فوظ استمشخصات منبعي که شايسته وطن دوست از او نقل قول مي کند به داليل امنيتي نزد ما مح ١٣٠
١٣١

 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران 
 شهادت مرضيه زابلي، عدالت برا ايران ١٣٢
، عدالت برا ايران ١٣٣  شهادت مهد نويد

134
 Community Under Siege, Iran Human Rights Documentation Center, September 2007, P. 30  

 
 .نزد عدالت برا ايران محفوظ استنام شاهد  ١٣٥
، معصومه حسن زاده، : اسامي آنها که از سايت بنياد برومند استخراج شده به شرح زير است ١٣٦ محبوبه جد گلبرنجي، فاطمه افراسيابي، ؟ پناهمند، رويا حاجياني قطب آباد

، ماه پروين ربيعي، زهرا رحماني، نسترن هدايتي  مريم ذاکر
 ايران محفوظ استنام واقعي و مشخصات اين شاهد نزد عدالت برا  ١٣٧
، عدالت برا ايران ١٣٨  شهادت مهد نويد
١٣٩

 شهادت جهانگير اسماعيل پور، عدالت برا ايران 
زنداني و  ٣٠٠اعدام  ‐-شايعه عدم بهداشتي بودن زندان و وضع زندانيان: حجت االسالم ميرعماد دادستان انقالب اسالمي و عمومي شيراز گفت و گو مطبوعاتي"  ١٤٠

 ٦٢مرداد  ١٩،  چهارشنبه ٧، ص ٨٨٩،  شماره "قبل از اعدام با پسران کذب محض است تزويج دختران
١٤١

 ۷۱۷، ش ۶۱آبان  ۲۹خبر جنوب،  

 
142 Community Under Siege, ibid, Appendix 1 , in: 

http://www.bidaran.net/spip.php?article152
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--3439.php
http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=19680
http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=19940
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rmalink/3254.htmlhttp://www.iranhrdc.org/persian/pe 

١٤٣
آنها صحبت من هم برا . تهران با جمعي از قضات آمدند و مشکالت خود را گفتند] عمومي[دادستان ] آقا ميرعماد[ : "هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود مي نويسد

 )۲۵۵ ص ،۱۳۸۷ تهران، انقالب، معارف نشر دفتر الهوتي، اراس اهتمام به ،۱۳۶۴ سال رفسنجاني هاشمي اهللا آيت خاطرات ‐-دلواپسي و اميد( .کردم و وعده کمک دادم

 شهادتها فرانک آييني، توبا کمانگر و کبر بانه ا و آذر آل کنعان، عدالت برا ايران ١٤٤
 شهادت توبا کمانگر، عدالت برا ايران ١٤٥
، عدالت برا ايران ١٤٦  شهادت کبر بانه ا
 .دالت برا ايران محفوظ استنام واقعي و ساير مشخصات اين شاهد نزد ع ١٤٧
١٤٨

 شهادت مهران، عدالت برا ايران 
١٤٩

 همان 
١٥٠

 همان 
 :صفحه مربوط به ليال مولو اردکاني در سايت بنياد برومند، قابل دسترسي در نشاني اينترنتي زير ١٥١

4008.php--case-org/farsi/memorialhttp://www.iranrights. 
 .الزم به ذکر است شاهد اصلي، مندرجات ياد شده را تاييد کرده است. شهادت نسرين نکوبخت، عدالت برا ايران ١٥٢
 . و ساير جزييات مربوطه در بخش دوم اين گزارش به تفصيل آمده استمتن فتوا  ١٥٣
مصاحبه با يکي از بازماندگان : رک. (نفر از زندانيان مرد را تيرباران کردند ٩٠ن دستگرد بوده در مصاحبه ا مي گويد در زندا ٦٧محمد، يکي از زندانياني که در سال   ١٥٤

 : ، بازانتشار در سايت ديدگاهها به اين نشاني اينترنتي١٣٨٣، سازمان چريکها فدايي خلق، فروردين ٦٧کشتار زندانيان سياسي در سال 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=24807 ( 

: رک. (نفر اعالم مي کند ١٥٠تا  ١٤٠را در مجموع،  ١٣٦٧رضا ساکي، زنداني سياسي سابق نيز در مصاحبه ا تعداد کشته شدگان زن و مرد زندان دستگرد اصفهان در سال 

 :، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي١٣٨٧آبان  ١١معي زندانيان سياسي در اصفهان، سايت بيداران، کشتار ج
http://www.bidaran.net/spip.php?article180( 

١٥٥
، عدالت برا ايران   شهادت صنم احمد

 :اينترنتي مراجعه کنيد برا اطالعات بيشتر به صفحه مربوط به فريبا احمد در سايت بنياد برومند به اين نشاني ١٥٦

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--2744.php 
157 Genuine consent 
158 Amnesty International, Rape and sexual violence: Human rights law and standards in the International Criminal Court, Index 
Number: IOR 53/001/2011, 1 March 2011: 
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/001/2011/en 
159 Ibid 
160 Ibid 
ز نام مي برد که از هواداران اتحاديه کمونيستها بوده است و به دستور دادستاني به عقد يکي از توابها مرد که از همين گروه بوده مهر القاسپور از زنداني زني در اهوا 161

.در آمده است  
 شهادت ميترا الگر، عدالت برا ايران ١٦٢
 :بينيدباره مريم انصار را در نشاني اينترنتي زير بجزييات بيشتر در ١٦٣

http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=1611 
 اسامي کامل اين دسته از زندانيان که حکم ازدواج داشته اند نزد ما محفوظ است ١٦٤
 نام شهادت دهنده و زنداني نزد ما محفوظ است ١٦٥
، عدالت برا ايرانشهادت  ١٦٦  کبر بانه ا
 شهادت آذر آل کنعان، عدالت برا ايران ١٦٧
 متن کامل شهادت توبا کمانگير در انتها همين بخش آمده است ١٦٨
 .نام و مشخصات و نزد ما محفوظ است. به داليل امنيتي نام مستعار برا اين زنداني برگزيده شده است ١٦٩
 شهادت منيژه، عدالت برا ايران ١٧٠
 ، جلسه پانصد و يکم۱۳۶۲آبان  ۲۶مشروح مذاکرات مجلس شورا اسالمي،  ١٧١
 شرح حال مهناز يوسف زاده به طور کامل در بخش تجاوزها پيش از اعدام آمده است ١٧٢
١٧٣

 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران  
 شهادت فرزانه زلفي، عدالت برا ايران ١٧٤
 :اينترنتي نشاني اين در نت پيک سايت در بازانتشار سالم، سايت بود، فقينمنا طرفدار مشايي رحيم: قاليباف  ١٧٥

juli/news.asp?id=39528&sort=Iran-http://peiknet.net/09 

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3254.html
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--4008.php
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=24807
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--2744.php
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/001/2011/en
http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=1611
http://peiknet.net/09-juli/news.asp?id=39528&sort=Iran
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 شهادت نسرين نکوبخت، عدالت برا ايران ١٧٦
 همان ١٧٧
 .ي نزد ما محفوظ استنام اين زندان ١٧٨
، تعداد از زندانيان سياسي را به عنوان مرخصي به بيرون از زندان فرستادند و بيشتر آنها ديگر هيچگاه برا ٦٨و اوايل سال  ٦٧، در اواخر سال ١٣٦٧پس از کشتار سال   ١٧٩

 .ادامه حبس خود به زندان فراخوانده نشدند
١٨٠

 شهادت مژده ارسي، عدالت برا ايران 
 هادت مارينا نمت، عدالت برا ايرانش ١٨١
 متن کامل شهادت مارينا نمت در همين بخش آمده است ١٨٢
، يا اساسا ازدواجي صورت نگرفته و يا اي ١٨٣ نکه تنها به شکل خواندن صيغه با وجود اينکه مصاحبه با اين فرد در جريات تحقيق ميسر نشد، اما به شهادت يکي از نزديکان و

 .نام فرد زنداني و مصاحبه شونده نزد عدالت برا ايران محفوظ است. ده استبرا مدتي کوتاه بو
 .مارينا نمت در شهادت خود از شرم سخن گفتن درمورد ازدواج با بازجو با ساير زندانيان مي گويد ١٨٤
 شهادت ويولت، عدالت برا ايران ١٨٥
 نام و مشخصات اين زنداني تواب نزد ما محفوظ است ١٨٦
، نشريه آرش، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتيناهماهنگي ما  ١٨٧  :بين دو معرفت، نورايمان قهار

http://www.arashmag.com/content/view/676/47/ 
 همان ١٨٨
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ١٨٩
 را ايرانشهادت ميترا تهامي، عدالت ب ١٩٠
 شهادت ميترا تهامي، عدالت برا ايران ١٩١
 شهادت پروانه عليزاده، عدالت برا ايران ١٩٢
 شهادت مژده ارسي، عدالت برا ايران ١٩٣
 شهادت فريبا ثابت، عدالت برا ايران ١٩٤
 شرح حال کامل سميه تقوايي در انتها همين بخش آمده است ١٩٥
 :جعه شودبرا اطالعات بيشتر به اين دو مطلب مرا ١٩٦

 :، منيره برادران، وب سايت حقيقت ساده، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي»زنداني تهران«اوين خيالي در  -
 post_1809.html-baradaran.blogspot.com/2007/07/blog-http://monireh 

 :، چوب حراج به خاطرات زندان، ايرج مصداقي، وب سايت نه زيستن نه مرگ، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي"زنداني تهران" -
 http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=113 

 . ، بازجو علي مدتي پس از ازدواج، در يک درگير خياباني کشته مي شود"زنداني تهران"اب نمت در کت براساس روايت مارينا  ١٩٧
مطالب مندرج در اين بخش تماما يا از اطالعات به دست آمده از دو شاهد و يا اطالعات منتشر شده در جزوه يادبود که ده سال پس از مرگ عکسها سميه و ساير  ١٩٨

 :مشخصات جزوه يادبود سميه به قرار زير است. مشخصات شاهدان ياد شده نزد عدالت برا ايران محفوظ است. استسميه منتشر شده برگرفته شده 

 نامشخص: ، در گراميداشت ياد و خاطره سميه تقوايي، ناشر۷۷، نيمه دوم ارديبهشت ماه ۱۰بولتن، شماره  -

 :ده ايمدر عين حال از برخي از اطالعات مندرج در مطلب زير نيز استفاده کر

 :، وب سايت ديدگاه، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي۲۰۰۵قصه  سميه، مصطفي شفافي، لندن، يازدهم ماه مارس 

http://www.didgah.net/dastanMatnKamel.php?id=4461 
، و  ۱۳۶۵شهر اشرف در سال . کيلومتر مرز ايران در شرق عراق قرار دارد ۸۰ايگاه سازمان مجاهدين خلق ايران است، که در قرارگاه اشرف، يا شهر اشرف، پ ١٩٩ خورشيد

 در حال حاضر، تحويل خاک اشرف و وضعيت ساکنان آنجا پس از تحوالت عراق يکي از.پس از انتقال مرکز اصلي سازمان مجاهدين خلق ايران به عراق تأسيس شد

 .موضوعات مورد مناقشه در سطح بين المللي است

٢٠٠
 برگرفته از کتاب قبيله آتش در تله گرگ نوشته فريدون گيالني همان، ،۱۰بولتن شماره 

 .شاهد نزد ما محفوظ است ايننام و مشخصات  ٢٠١
ي کرده بود، در شعبه ها اوين به عنوان همکار بازجويان و خود را به دادستاني انقالب معرف ۱۳۶۰عطيه اسبقي، عضو تشکيالت دانش آموز مجاهدين که در سال  ٢٠٢

 .از سرنوشت او پس از آزاد از زندان خبر در دست نيست. ماموران کار مي کرد
 نام و مشخصات محفوظ، عدالت برا ايران، شهادت يکي از زندانيان ٢٠٣
 شهادت يکي از همبنديان سميه، عدالت برا ايران ٢٠٤

http://www.arashmag.com/content/view/676/47
http://monireh-baradaran.blogspot.com/2007/07/blog-post_1809.html
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=113
http://www.didgah.net/dastanMatnKamel.php?id=4461
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 ، همان۱۰ماره برگرفته از بولتن ش ٢٠٥
٢۲٠۰٦

 .براساس سنتها ايراني به دستان دختر را که مي خواهد ازدواج کند حنا مي مالند و به او زيورآالت طال هديه مي دهند   

 .تحقيقات ما برا دستيابي به نام و مشخصات کامل اين فرد به نتيجه قطعي نرسيد ٢٠٧
  شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران ٢٠٨
ن حقوق بشر، کار در شخصات موارد ياد شده نزد ما برا تحقيقات بعد به امانت خواهد بود؛ به اميد اينکه روز عدالت برا ايران يا ساير سازمانها و محققانام و ساير م ٢٠٩

 .زمينه زندانيان ياد شده را از جايي که ما به آن رسيده ايم، ادامه داده و به نتيجه برسانند
 .د ياد شده نيز به ترتيب وبا هدفي که در پانوشت قبلي ذکر شده نزد ما به امانت خواهد بودنام و ساير مشخصات موار ٢١٠
 شهادت منظر بخارايي، عدالت برا ايران ٢١١
 شهادت سودابه اردوان، عدالت برا ايران ٢١٢
٢١٣

 شهادت نسرين پرواز، عدالت برا ايران  
 شهادت سارا رهايي، عدالت برا ايران ٢١٤
 .چنين در اين مورد در مصاحبه ا حضور با عدالت برا ايران شهادت داده استاکرم موسو هم  ٢١٥
، عدالت برا ايران ٢١٦  شهادت کيانوش اعتماد

 ٢١٧
، از اعضا سازمان . بود  تهران دانشگاهدانشجو دانشکده علوم ارتباطات ، )با نام مستعار فاطي( نسرين نيک سرشت  چريکها او در جريان سخنراني عبدالرحيم صبور

در چارچوب سازمان چريک ها  فدايي خلق که زنداني زمان شاه و دانشجو همين دانشکده در آن زمان بود، با و آشنا مي شود و اين آشنايي به ازدواج و همينطور فعاليت

ارتش رهائي (چريکها فدائي خلق ايران    کيالت خود راتشکرده و انشعاب سازمان  همراه حرمتي پوراز اينصبور به  ، ۱۳۶۰در سال .  فدايي خلق ايران مي انجامد

 . پس از شکنجه ها شديد اعدام مي شوددر چهارچوب فعاليت در اين تشکيالت دستگير و نيک سرشت بعد نسرين . نام نهادند) بخش خلقها ايران

 )بخش خلقها ايران ارتش رهايي( منظور چريکها فدايي خلق ايران ٢١٨
اين قرص به دليل خاصيت . ي است که در زمان شاه و سپس در زمان جمهور اسالمي توسط فعالين سياسي که دارا اطالعات مهمي بودند حمل ميشدقرص سيانور قرص ٢١٩

در . دمعموال اين قرص در زير زبان جاساز ميش. مسموميت وکشندگي قو که دارد باعث مرگ فور شخص مي شد و از زنده دستگير شدن شخص جلوگير ميکرد

 .هنگام خطر دستگير گاز زدن به آن باعث ورود پتاسيم سيانيد از طريق مويرگها دهان به جريان خون و مسموميت و خودکشي سريع ميشود
 شهادت مژده ارسي، عدالت برا ايران ٢٢٠
  بخش دوم همين گزارشبرا توضيحات بيشتر در مورد اين هيات و اعضا آن رک  ٢٢١
 :درباره حوريه بهشتي به صفحه مربوط به او در سايت بنياد برومند مراجعه کنيد برا توضيحات بيشتر ٢٢٢

2816.php--case-http://www.iranrights.org/farsi/memorial 
٢۲٢۲٣۳

 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران   
 انه زلفي، عدالت برا ايرانشهادت فرز ٢٢٤
 شهادت نسرين پرواز، عدالت برا ايران ٢٢٥
، عدالت برا ايران ٢٢٦  شهادت نيلوفر شيرزاد
، عدالت برا ايران ٢٢٧  شهادت صنم احمد
 شهادت سارا رهايي، عدالت برا ايران ٢٢٨
 شهادت ويولت، عدالت برا ايران ٢٢٩
 شهادت اشرف عادلزاده، عدالت برا ايران  ٢٣٠
 ، عدالت برا ايران. هادت فرح، بش  ٢٣١
 شهادت ايرج مصداقي، عدالت برا ايران ٢٣٢
٢۲٣۳٣۳

  شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران 
٢٣٤

 قابل مصداقي، ايرج ،) دوم چاپ(»مرگ نه زيستن، نه« کتاب از شده برگرفته ۶۷تابستان عام قتل ها محل نيز و گوهردشت حصار، قزل اوين، ها زندان ها  نقشه از بخشي 

 :اينترنتي نشاني اين در دسترسي

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=84 
٢٣٥

، هما  ۳۴‐-۲۹، ص ۱۳۸۶ز، چاپ اول، مرداد ، مجمع الجزاير رنج، انتشارات اميرخي۱۳۸۶: جابر

٢٣٦
 ايرانشهادت فرخنده آشنا، عدالت برا  

٢٣٧
 ، همان)دوم چاپ(»مرگ نه زيستن، نه« کتاب از شده برگرفته ۶۷تابستان عام قتل ها محل نيز و گوهردشت حصار، قزل اوين، ها زندان ها  نقشه از بخشي 

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--2816.php
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=84
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٢۲٣۳٨۸

  شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران   
٢٣٩

 شهادت ايرج مصداقي، عدالت برا ايران  
 ايرانشهادت فرخنده آشنا، عدالت برا  ٢٤٠
 عنوان به ۶۳ خرداد ۱۹ در بنده: و خود در اينباره مي گويد .عنوان نماينده شورا عالي قضايي در دادگاه و دادسرا انقالب منصوب شدبه  ۱۳۶۳مجيد انصار در سال ٢٤١

 ماه د در و شدم منصوب زندان سازمان رئيس عنوان به و شد سيستا ها زندان سازمان شد كه اقداماتي با ها بعد و گرفتم مسئوليت دادسرا و دادگاه در قضايي شورا نماينده

 عضو بنده و بود شده شروع سوم مجلس ۶۷ خرداد ۷ در هم عمالً كردم مي استعفا خود سمت از بايد كنم شركت سوم مجلس انتخابات در خواستم مي اينكه دليل به ۶۶ سال

 منتشر ،۱۳۹۰ تير ۷ نيوز، آفتاب امام، دوران در اسالمي جمهور زندانها وضعيت از انصار مجيد ها ناگفته: رک( .نداشتم سمتي ديگر ها زندان سازمان در و بودم مجلس

 :اينترنتي نشاني اين در شده
http://www.aftabnews.ir/vdcjyhevvuqe8hz.fsfu.html( 

 فرخنده آشنا، همانشهادت  ٢٤٢
 . محمل، اصطالحي بود که به عنوان توجيه يا پوششي برا وانمود کردن اينکه شخص مذکور در حال فعاليت سياسي نبوده ندارد به کار مي رفت ٢٤٣
 .ادگي ميسر نبوده استخانم سعيده سيابي آذر است و علي رغم تسلط به زبان فارسي، استفاده از برخي از اصطالحات  برايشان به سزبان مادر  ٢٤٤

 
 : برا اطالعات بيشتر درباره زندگي و مرگ توفيق اديب، به اين مطلب مراجعه کنيد ٢٤٥

 :اينترنتي نشانيايران پيوست، منتشر شده در اين انقالبي زحمتکشان  ۀۀياد ازرفيق توفيق اديب سمبل مقاومت که به تاريخ جاودان

http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Tofigh%20Adib.htm 
برا ديدن . منتشر مي کرد ۵۷تا  ۵۴اين گروه نشريه ا به همين نام از سال . شکل گرفت ۵۰گروه نويد يکي از بزرگترين گروهها وابسته به حزب توده بود که در دهه  ٢٤٦

 :ين آدرس اينترنتي برويدآرشيو اين نشريه به ا

http://www.rahetudeh.com/rahetude/Navid/Navid.html  
 اين شخص که نام و نزد عدالت برا ايران محفوظ است در حال حاضر در اروپا زندگي مي کند ٢٤٧
، از اع ٢٤٨ . کشته مي شود ۱۳۶۷دستگير و در کشتار دسته جمعي زندانيان در تابستان  ۱۳۶۵که در مرداد ) اکثريت(ضا سازمان فداييان خلق عباسعلي منشي رودسر

 :اطالعات بيشتر مربوط به و را مي توانيد در نشاني زير ببينيد

5224.php--case-.iranrights.org/farsi/memorialhttp://www 
 .منظور، حزب توده است ٢٤٩

محسن . ريکا بوده استمحس ميرداماد نيز در مصاحبه ا که در خبرگزار فارس منتشر شده تاييد مي کند که مهرداد کوکبي از دانشجويان فعال در اشغال سفارت آم  ٢٥٠

ا تحصيل به انگليس رفته و در ماجرا سلمان رشد دستگير شده و پس از مدتي حبس، از انگليس اخراج شده را تاييد مي ميرداماد همچنين اين موضوع را که و بر

 :برا خواندن کامل متن مصاحبه ياد شده به نشاني اينترنتني زير مراجعه کنيد. بنا بر همين روايت او هم اکنون در دانشگاه تربيت مدرس تدريس مي کند. کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709150830 

 :برا کسب اطالعات بيشتر درباره مهرداد کوکبي به صفحه و در وب سايت دانشگاه تربيت مدرس مراجعه کنيد

staff/~mehrir-http://www.modares.ac.ir/Schools/eng/academic 
، عدالت برا ايران  ٢٥١  شهادت صنم احمد
 :اطالعات بيشتر درباره پروانه امام را در اين صفحه بخوانيد ٢٥٢

4400.php--case-http://www.iranrights.org/farsi/memorial 
 .اتفاق افتاده است ۱۳۶۱براساس شهادت منيره برادران، اين تجاوز در شهريور  ٢٥٣
، علي علي هاد نجف منظور هياتي است متشکل از سيد محمود دعايي، محمد ٢٥٤ ي مامور بررسي وضعيت محمد بشارتي و سيدهاد خامنه ا که توسط آيت اهللا خمين آباد

 . زندانها و ارائه گزارش شده بود
 شهادتها سودابه اردوان، فريبا ثابت، ميترا تهامي، سارا رهايي و منيره برادران، عدالت برا ايران ٢٥٥
ه که برخوردهايي بسيار توهين آميز با زندانيان نيز مهدو يکي از مسئوالن زندان اوين بوده و جليل بنده، معروف به دايي جليل يکي از کارکنان و شکنجه گران زندان بود ٢٥٦

نفر ديگر از کارکنان زندان اوين در جبهه جنگ  ۵به همراه  ۱۳۶۳و در شهريور . داشته و شهادتها متعدد عليه او در مورد فخاشي ها جنسي به زنان زنداني وجود دارد

 .پا مي شودايران و عراق کشته مي شود و در زندان برايش مراسم ختم بر
 .براساس شهادت فريبا ثابت شهين ماجرا را به چند نفر از همبنديانش گفته بوده است و به همين دليل خبر دهان به دهان منتقل شده است ٢٥٧

٢٥٨
دان اوين شده بود در مصاحبه ا مجيد انصار که پس از اسداهللا الجورد رييس زن. منظور، هياتي است که آيت اهللا خميني مسئول رسيدگي به وضعيت زندانها کرده بود

ها تروريستي  كه گروهك ٦٢و  ٦١در فضا ملتهب سالها . رسيد ها با زندانيان خدمت حضرت امام مي ها و بازجو بان چون گزارشاتي از رفتار برخي از زندان: " مي گويد

گرفت به همين دليل گزارشاتي خدمت حضرت امام رسيده بود كه  ها صورت مي ا زندانيها تند ب ها در دادسراها برخورد يي ها و بازجو فعال بودند در برخي از زندان

، علي علي هاد نجف حضرت امام هيأتي شامل آقايان دعايي ،محمد محمد بشارتي و سيدهاد خامنه ا را مأمور كرده بودند كه گزارشاتي در خصوص وضعيت  آباد

http://www.aftabnews.ir/vdcjyhevvuqe8hz.fsfu.html
http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Tofigh%20Adib.htm
http://www.rahetudeh.com/rahetude/Navid/Navid.html
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--5224.php
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709150830
http://www.modares.ac.ir/Schools/eng/academic-staff/~mehrir
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--4400.php


161 

 

                                                                                                                                                                                     
ها مجيد انصار از وضعيت زندان ها جمهور اسالمي  ناگفته. (ي گويد که بازديد اين هيات به هيچ نتيجه عملي نرسيده استو در همين مصاحبه م." ها تهيه كنند زندان

 :، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي١٣٩٠تير  ٧در دوران امام، سايت عصر ايران، 
sriran.com/fa/news/170787http://www.a( 

درباره شکنجه شدن يا شکنجه کردن به طور عام صحبت مي کنند، منظور آنها شکنجه با ضربات کابل به  ۶۰همان طور که قبال نيز اشاره شده است، وقتي زندانيان دهه  ٢٥٩

 .کف پا است که رايج ترين و يکي از دردناک ترين انواع شکنجه بوده است
 ه عليزاده، عدالت برا ايرانشهادت پروان ٢٦٠
، عدالت برا ايران ٢٦١  شهادت مينا انتظار
 .براساس شهادت آذر آل کنعان، زهره عليپور يکي از زندانيان بوده که پس از تواب دن به عنوان نگهبان زندان کار مي کرده است ٢٦٢
د، يکي از ماموران دادگاه انقالب سنندج بوده که کارش جا به جايي زندانيان از اين شهر به کدخدا يا برادر کدخدا، که در شهادتها زندانيان متعدد به او اشاره مي شو ٢٦٣

 . شهرها ديگر و برعکس بوده است
 .نام و مشخصات کامل و نزد عدالت برا ايران محفوظ است .به داليل امنيتي از نام مستعار برا قرباني استفاده شده است ٢٦٤
 لت برا ايرانشهادت مهر القاسپور، عدا ٢٦٥
 نقل قول از پاسخها بابک قاسملو، برادر نژال قاسملو، عدالت برا ايران ٢٦٦
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ٢٦٧
 ۱۱عقيق مهرباني به حلقه رنج، بي تا، بي نا، ص  ٢٦٨
 :ديل شده به وب سايت اين موزه مراجعه کنيدتببرا اطالعات بيشتر درباره اين بازداشتگاه که هم اکنون به موزه ا با نام موزه عبرت  ٢٦٩

http://www.ido.ir 
 شهادت تهمينه پگاه، عدالت برا ايران  ٢٧٠
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ٢٧١
 ياسي در حکومت اسالمي، بي نا، بي تايادداشتها منتشر شده نژال قاسملو در عقيق مهرباني به حلقه رنج؛ نژال قاسملو زنداني س ٢٧٢

استفاده مي کرده " نوار بهداشتي"استفاده مي کرده در حالي که خود و و ساير زندانيان، از اصطالح " پد"مرسده قائد به طور مشخص به ياد مي آورد که نژال از واژه  ٢٧٣

 .اند
در زماني که برا مداکره در وين با  ١٣٦٨تير  ٢٢کل حزب دمکرات کردستان ايران بود که در روز  عبدالرحمن قاسملو دبير .برادر زاده عبدالرحمن قاسملو بود نژال  ٢٧٤

 .نمايندگاني از دولت وقت جمهور اسالمي بر سر قرار حاضر شده بود توسط عوامل آنان به قتل رسيد
، عدالت برا ايران ٢٧٥  شهادت مرسده قائد
 شهادت تهمينه پگاه، عدالت برا ايران ٢٧٦
٢٧٧

 ، همانيادداشتها منتشر شده نژال قاسملو 

٢٧٨
 عقيق مهرباني به حلقه رنج؛ نژال قاسملو زنداني سياسي در حکومت اسالمي، بي نا، بي تا 

 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ٢٧٩
٢٨٠

 شهادت تهمينه پگاه، عدالت برا ايران
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ٢٨١
يعني به جا ضربه زدن با استفاده از نور و سايه مورس . " ر انفراد ها گوهردشت از روشي به نام مورس بي صدا برا ارتباط با هم استفاده مي کردندزندانيان زن د  ٢٨٢

 )شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران" (ميزدند
 ٧٢خاطرات يک زنداني از نژال ، عقيق مهرباني به حلقه رنج، ص  ٢٨٣

٢٨٤
، بخش دوم ۴گفت و گوها زندان  زرين، مينا،  ، مينا زرين، انفراد

٢٨٥
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران 

 شهادت مژده ارسي، عدالت برا ايران ٢٨٦
 همان ٢٨٧
 همان ٢٨٨
 شهادت ويولت، عدالت برا ايران ٢٨٩
همين گزارش مراجعه " مرتکبان و مسئوالن"ندانيان سياسي زن، به بخش برا کسب اطالعات بيشتر درباره حاج داود رحماني و مسئوليت و در شکنجه و آزار جنسي ز ٢٩٠

 .کنيد

http://www.asriran.com/fa/news/170787
http://www.ido.ir/
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 ۷۳عقيق مهرباني به حلقه رنج، ص خاطرات يک زنداني از نژال ، ٢٩١
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ٢٩٢
 ۴۵همان، ص  ٢٩٣
 شهادت تهمينه پگاه، عدالت برا ايران ٢٩٤
 ۷۳همان، ص  ٢٩٥
 لت برا ايرانشهادت تهمينه پگاه، عدا ٢٩٦
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ٢٩٧
 همان ٢٩٨
٢۲٩۹٩۹

  شهادت تهمينه پگاه، عدالت برا ايران 
 شهادت شهين نوايي، عدالت برا ايران ٣٠٠
 ۴۱و  ۴۰عقيق مهرباني به حلقه رنج، ص  ٣٠١
 ۴۲همان، ص  ٣٠٢
 شهادت تهمينه پگاه، عدالت برا ايران ٣٠٣
 ا ايرانشهادت منيره برادران، عدالت بر ٣٠٤
 شهادت مژده ارسي، عدالت برا ايران ٣٠٥
، عدالت برا ايران ٣٠٦  شهادت مرسده قائد
 شهادت شهين نوايي، عدالت برا ايران ٣٠٧
ران بر ميگردد تا مادرش پس از مدتي به اي. ماه اول دستگير او خانواده درجه اول نژال که خود در خطر دستگير قرار داشتند ، مجبور به ترک ايران شده بودند ٨در  ٣٠٨

 .بتواند ضمن مالقات با او برا آزاديش تالش کند
 ۷۴عقيق مهرباني به حلقه رنج،ص خاطرات يکي از زندانيان،  ٣٠٩
 .اطالعات کامل درباره حاج داود رحماني را در بخش مربوط به پرونده ها ناقضان در همين گزارش بخوانيد  ٣١٠
 شهادت طاهره دزفولي، عدالت برا ايران ٣١١
، اصطالحاتي است که از سو زندانيان يا مسئوالن زندان برا توصيف وضعيت آن گروه از زنداني  ٣١٢ ان عمدتا هوادار يا عضو توبه تاکتيکي، يا توبه الکي يا تواب باز

برخي از . کرده اند و با مسئوالن زندان همکار مي کنندسازمان مجاهدين به کار مي رفت که بدون اينکه واقعا از سازمان مجاهدين بريده باشند، وانمود مي کردند که توبه 

که زندانيان برا بقا خود و به  مصاحبه شوندگان اعتقاد دارند که اين، يک سياست سازماني و ديکته شده از باال از سو سازمان مجاهدين نبوده است و تنها استراتژ بوده

اما تعداد بيشتر از مصاحبه شوندگان بر اين باورند که سازمان مجاهدين برا حفظ اعضا و هواداران خود از ) انتظار ايرج مصداقي، مينا(ابتکار شخصي اتخاذ کرده بودند 

ن، ضربه اين گروه اعتقاد دارند سياست دروغي و تاکتيکي وانمود کردن به تواب شدن و بريد. خطر اعدام و نيز نفوذ در ميان مقامات زندان چنين سياستي را ترويج کرده است

، پرستو(اطالعات زندانيان ديگر به مقامات زندان برا جلب اعتماد آنها وارد کرده است ها زياد چه به لحاظ شکستن روحيه مقاومت ميان زندانيان و چه به لحاظ ارائه 

 ...).طاهره دزفولي و
، عدالت برا ايران ٣١٣  شهادت نازلي پرتو
 ، عدالت برا ايرانپرستوشهادت  ٣١٤
 .او هيچگاه به طور علني درباره همسر خود مطلبي را منتشر نکرده است. يد اسديان همچنان به عنوان يکي از مسئوالن سازمان مجاهدين در فرانسه فعاليت داردحم ٣١٥

٣١٦
به همين دليل، او را تحت شديدترين شکنجه ايرج مصداقي مي نويسد که او به دليل اينکه مقامات مسئول را فريب داده بود، مورد کينه و عداوت شديد آنان قرار گرفت و 

 :ينگذاريم چشمه را تلخ کنند؛ به ياد جاودانه فروغ آزاد شکر محمدزاده ، وب سايت نه زيستن، نه مرگ، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنت. (ها قرار دادند

jmesdaghi.com/page1.php?id=74http://www.ira( 
 شهادت سودابه اردوان، عدالت برا ايران ٣١٧
 همان ٣١٨
، عدالت برا ايران ٣١٩  شهادت مينا انتظار
٣٢٠

 .توضيحات بيشتر درباره انفراد ها زندان گوهردشت در ابتدا همين بخش آمده است  
 شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران ٣٢١
 برا ايران، عدالت پرستوشهادت  ٣٢٢
 :برا خواندن جزييات بيشتر درباره واحد مسکوني به مطالب منتشر شده زير مراجعه کنيد  ٣٢٣

  ٣٥٠‐-٣٣٧، ص ١٣٧٩سازمان مجاهدين خلق، قهرمانان در زنجير، زمستان 

 ١٥٤‐-٧٩، ص ١٣٨٧ايرج مصداقي، دوزخ رو زمين؛ زندان قزل حصار، نشر آلفابت ماکسيما، سوئد، 

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=74
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 ١٨١‐-١٥٩، ص ١٣٨٢، چشم در چشم هيوال، انجمن هما، اسفند هنگامه حاج حسن

 ، عدالت برا ايرانپرستوشهادت  ٣٢٤
، عدالت برا ايران  ٣٢٥  شهادت مينا انتظار
زنداني بايد در . شد منظور از قبرها يا قيامت، نوعي سلول انفراد سرباز است که در زندان قزل حصار به کمک تخته ها نئون کفي، تخت ها چند طبقه ا ساخته  ٣٢٦

در تمام اين مدت از بلندگوها نوحه، مصاحبه . شب چهارزانو با چشم بند مي نشست و روزانه فقط سه بار او را به دستشويي مي بردند ۱۰صبح تا  ۷فاصله طبقه ها از ساعت 

، نشر. ( تواب ها و سخنراني مذهبي پخش مي شد  )۴۶، ص ۱۳۸۴باران،  فرهنگ اصطالحات زندانيان سياسي، اعظم کياکجور
، نشر باران، (بند خاصي برا زندانيان سرموضعي و زندانيان تازه وارد به زندان قزل حصار  ٣٢٧  )۴۵، ص ۱۳۸۴فرهنگ اصطالحات زندانيان سياسي، اعظم کياکجور
، عدالت برا ايران  ٣٢٨  شهادت نازلي پرتو
 شهادت سودابه اردوان، عدالت برا ايران ٣٢٩
، عدالت برا ايرانشهادت مينا ان ٣٣٠  تظار
، عدالت برا ايران ٣٣١  شهادت نازلي پرتو
 شهادت شهين چيت ساز، عدالت برا ايران ٣٣٢
 شهادت پروانه عارف، عدالت برا ايران ٣٣٣
 شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران ٣٣٤
 :چنين قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي، هم٨٣فرزانه عمويي، سودابه اردوان، کتاب زندان، جلد دوم، ويراسته رضا مهاجر، ص  ٣٣٥

http://leftlibrary.5u.com/books/zendan/farzaneh.pdf 
 شهادت سودابه اردوان، عدالت برا ايران ٣٣٦
 همان ٣٣٧
 شهادت ميترا تهامي، عدالت برا ايران ٣٣٨
 ابه اردوان، عدالت برا ايرانشهادت سود ٣٣٩
 ۴۵۶‐-۴۵۲، ص ۱۳۷۹منيره برادران، حقيقت ساده، نشر نيما، آلمان،  ٣٤٠
 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران ٣٤١

342 E/CN.4/1993/41, 28 January 199, QUESTION OF THE VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL 
FREEDOMS 
IN ANY PART OF THE WORLD, WITH PARTICULAR REFERENCE TO COLONIAL 
AND OTHER DEPENDENT COUNTRIES AND TERRITORIES, in: 
http://bic.org/resources/documents/Pohl%20Iran%20report%20E.CN4.1993.41.pdf 

 شهادت شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران ٣٤٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://leftlibrary.5u.com/books/zendan/farzaneh.pdf
http://bic.org/resources/documents/Pohl%20Iran%20report%20E.CN4.1993.41.pdf


164 

 

 

 ساير شکنجه ها جنسي ‐-۴

 آزارها جنسي فراگير .۱‐-۴

نسي را تجربه کرده اند، اما برخي از انواع آزارها جنسي، ، به اشکال مختلفي آزارها ج۶۰با وجود اينکه زنان زنداني در دهه 

منظور از آزارها جنسي گسترده در اين . گسترده تر از آن بوده که بتوان از آنها به عنوان آزارها جنسي اتفاقي يا مورد نام برد

 .کرده اند تجربه ۶۰در زندانها مختلف در طول دهه  هايي است که تعداد زياد از زنانگزارش، آزار

تقريبا تمامي زندانيان سياسي زني که با ما مصاحبه کرده اند، موارد از آزارها جنسي را تجربه کرده اند که متداول ترين شيوه 

ي برا زنان زنداني مصاحبه مکرر و عمومي بودن تجربه آزار جنس. خواهد گرفت ها آن در اين بخش به تفصيل مورد بحث قرار

اين نتيجه مي رساند که با هرتعداد زنداني سياسي زن ديگر نيز صحبت مي کرديم، حتما موارد مشابه ا را تجربه ما را به  شونده

در ايران، جنبه فراگير داشته  ۶۰به همين دليل است که مي توان نتيجه گرفت انواعي از آزار جنسي در زندانها دهه . کرده بودند

در موارد مشابه، چنين " زندانيان مرد"ن يک گروه جنسيتي، آزارهايي را تجربه کرده اند که ، به عنوا"زندانيان زن"در واقع . است

اين دسته از آزارها، شامل آزارها جنسي کالمي و نيز تماس ها بدني در زمان شکنجه مي شوند که . رنجي را تجربه نکرده اند

نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد . ه استبه طور وسيعي توسط بازجويان و مسئوالن مرد زندان اعمال مي شد

آزارهايي که در اين بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت، به حد گسترده بوده است که مي توان از آنها به عنوان الگوهايي از 

داشته است و از " زن"ن زندان به اين آزارها، از سويي ريشه در نگاه کارگزارا. آزار جنسي که بر زنان زنداني اعمال مي شده نام برد

سويي ديگر، باورها و تابوها فرهنگ مردساالر مسلط در جامعه را که هم زنان و هم کارگزاران زندان از آن برخاسته بودند، در 

 ". مقاومت آنها را بشکند"خدمت مي گرفته تا به قول بسيار از زندانيان زن، 

زماني که بيشترين شهادتها مربوط به آزارها جنسي  ، يعني۶۰الها آغازين دهه ترسيم فضا عمومي حاکم بر زندانها در س

 .درباره آن است در تحليل آثار و کارکردها آزار جنسي راهگشا خواهد بود

ي همانطور که در بخشها پيشين گفته شد، اکثريت زنان زنداني، زنان جواني بودند که بسيار از آنها، تجربه رابطه جنسي چندان

يکي از زنان . فضا حاکم بر گروهها سياسي که آنها عضو يا هوادارش بودند نيز به شدت منزه طلبانه و غيرجنسي بود. نداشتند

قرار شد او و  ليل ضرورتها ناشي از زندگي مخفيکند که وقتي به د زنداني سياسي که با سازمان پيکار کار مي کرده، روايت مي

ادا زن و شوهرها را در بياورند، چون اتاق خواب به بيرون ديد داشته و اگر همسايه ها مي ديده اند يک رفيق مرد، در يک خانه 

او . که آنها کنار هم نمي خوابند ممکن بوده مشکوک شوند، مجبور شده که با هم تشکيالتي مرد خود در يک رختخواب بخوابد

من با لباس، يعني شلوار جين و بلوز مي خوابيدم و اون رفيقم هم باور نمي کنيد، اما در تمام مدت آن چند ماه، : "مي گويد

 ٣٤٤."طور مي خوابيديم که بدنمان کوچکترين تماسي با هم پيدا نکند. همينطور
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، هوادار اتحاد مبارزان  من نمي گويم : "، تواب شده است نيز مي گويد٣٤٥که بعدها در زندان قزل حصار و قبرها) سهند(سيبا نوبر

من خودم . نبوده، حتما بوده اما واقعا خيلي خشن تر و زمخت تر از اين ها بوديم که اصال به مسائل جنسي فکر کنيم استثنائاتي

من سه ماه تو خانه تيمي با  .شخصا تو آن شش سالي که کمونيست بودم حتي احساسات عشقي خودم را سرکوب کرده بودم

به خصوص . فکر خيلي بزرگي بود، اصال مي پرستيدمش، مثل بت بودکسي زندگي کردم که برا من يک ايده آل سياسي و 

، برا خانه  تيمي با محمل بودم همانگرو من چون تنها زن مجرد در. که من نوزده سالم بود و او سي و سه چهار سالش بود

من با اين آدم چندماه مي خواهم ؟ !مي گفتم يعني من؟ من با اين . تو نمي داني من چقدر خوشحال شده بودم. ازدواج کانديد شدم

اما هيچ وقت من يک لحظه هم ذهنم نرفت ! کنم؟) نظر(تو يک خانه زير يک سقف زندگي کنم و در کنارش ازش استفاده 

و هزينه ها کمتر  ]برا گرما[تو اين سه ماه من خودم بهش پيشنهاد کردم که به خاطر اينکه مصرف نفت . به سمت مسائل جنسي

 ٣٤٦."اصال يک بار هم به ذهنمان رابطه جنسي خطور نکرد. يک اتاق بخوابيم ولي اين آدم قبول نکرد بشود تو

 سي مي کردند اين بود که در زندانفضا ذهني بسيار از زنان جواني که فعاليت سياغير جنسي ، و به موازات اين فضا اخالقي 

گره خوردن  که از زندان بيرون مي آمد و نيز ، از جمله اخبار و شايعاتياين فضا، به داليل مختلف. قطعا به آنها تجاوز خواهد شد

شته شده ، تنها ادبيات موجود نو"حماسه مقاومت اشرف دهقاني"چپ، تحت تاثير کتاب زندان با تجاوز، به خصوص در ذهن زنان 

 .زمان شاه، ايجاد شده بود توسط يک زن درباره زندان

، بيشتر زنان زنداني که با آنها مصاحبه کرده ايم، تجربگي در امور جنسي و قطعيت تجاوز در زنداناز بي  با چنين پيش زمينه هايي

اشکال مختلفي از آزار جنسي را به خصوص در روزها و ماهها اول زندان تجربه کرده اند که اگرچه ممکن است از شديدترين 

 . رده استاشکال شکنجه جنسي نباشد، اما رنج عميقي را در آنها ايجاد ک

براساس نتايج برخي از مصاحبه ها، ترس از تجاوز صرفا . رها جنسي بوده استايجاد ترس از تجاوز، يکي از رايج ترين انواع آزا

بلکه در بسيار از موارد، همانگونه که بعدتر . يک ترس ذهني حاصل از پيش فرضها شکل گرفته در بيرون از زندان نبوده است

به تفصيل خواهيم پرداخت، زن زنداني را در شرايطي قرار مي داده اند که احتمال بدهد هرلحظه مورد تجاوز در اين بخش به آن 

 .قرار گيرد

مورد خطاب  برا بسيار از آنها. ه کرده اندهمچنين اکثر مصاحبه شوندگان ، آزارها جنسي کالمي را در اشکال مختلف تجرب

اما آنچه بيش از الفاظ و توهينها . از همان لحظه دستگير شروع شده است جنسي يک و توهين هاقرار گرفتن با الفاظ رک

همه شما فقط برا برآوردن نيازها جنسي مردها در "رکيک، آنها را آزار داده، فرودست انگار آنها در گفتارهايي نظير اينکه 

حتي برخي از زنان، . بدن يا رعايت کردن حجاب بوده استو يا گفتارها تحقير آميز مربوط به پوشاندن " خانه ها تيمي بوده ايد

وم فاقد هويت سياسي درد ناشي از اينکه با آنها نه همچون يک انسان مستقل دارا عقل و توانايي انتخاب، که يک موجود دست د

 . بيشتر از ضربات شالق دانسته اند را رفتار مي شده
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مي دهد که اين پيش فرض رايج که زندانها در جمهور اسالمي به دليل به ما نشان نتايج به دست آمده از مصاحبه ها اين تحقيق 

به  ۶۰به عکس، فضا زندانها در دهه . کامال غلط است ها و رفتارها جنسي تهي بودهويژگي اسالمي و ايدئولوژيک آن از گفتار

دامن مي زنان تر شدن فضا زندان " جنسي"به   غلبه حضور مردان به عنوان بازجو، قاضي و حتي نگهبان. شدت جنسي بوده است

در اين زندانها مردانه، زنان . گزارشها متعدد از زندانها زنان که يکسره توسط مردان اداره مي شدند وجود دارد. زده است

نان زنداني به عنوان مثال، گزارشها متعدد در مصاحبه ها هست که در آن ز. تحت آزارها جنسي مختلفي قرار داشته اند

 . مي زده اند" ديد"دريافته اند که در هنگام حمام کردن يا در توالت، مردان زندانبان بدن لخت آنها را 

ماه در بازداشتگاه سپاه در تربت حيدريه در حبس بوده مي  ۸هما صادق که به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين، نزديک به 

يک . ما را به حمامي ديگر مي بردند. حمام اتاق ها را از کار انداخته و بسته بودند. مسافرخانهجايي بود مثل "بازداشتگاه سپاه : گويد

از شيشه حمام ديدم خداداد که مسئول بازداشتگاه بود هم خودش داره لخت مي شه . روز که مرا به حمام بردند، رفتم زير دوش

 ٣٤٧."زيپ شلوارش را بست و رفتاونقدر جيغ زدم که فور بلوزش را تنش کرد و . که بياد تو

لي، الهيجان و يا اهواز که هيچ کارمند زني نداشته نمي شده بلکه اين موضوع تنها مختص به زندانها کوچکي مانند زندان بندرانز

و نيز برخي از بندها زندان قزل حصار، زنان زنداني با  ۲۰۹در بخشها مختلف زندانها بزرگ استان تهران، از جمله بند 

به همين دليل در برخي از . ٣٤٨ديد مي زده اندچشمهايي مواجه شده اند که از درز درها يا پنجره ها حمام يا توالت آنها را 

از سو  ۲۰۹در حمام در  شکايت در مورد ديد زده شدن. ٣٤٩زندانها، زنان هيچگاه لباسها زيرشان را در حمام در نمي آورده اند

 . ٣٥٠)شالق بخورند(اينکه به برادران تهمت زده اند، تعزير شوند  جرمباعث شده هر دو به  ندان،به مقامات زدو تن از زندانيان 

زنان مصاحبه شونده، به غير از توهين ها و گفتارهايي که مستقيما جنسيت آنها را هدف قرار مي داده، با رفتارها دوگانه جنسي 

شهادتها زنان زنداني نشان مي دهد که در . ابل نيز مواجه بوده اندنسبت به بدنشان، به خصوص در زمان شکنجه شدن به وسيله ک

ل به اتاقها بازجويي يا شکنجه برده مي شدند حالي که نگهبانان يا بازجويان، از لمس بدن آنها در هنگامي که با چشم بند از سلو

ستند سر خودکار را که سرديگر آن در دست خوددار مي کردند و غالبا يا گوشه چادر آنها را مي گرفته و يا از آنها مي خوا

بازجو بوده بگيرند و راه بروند، اما همين بازجويان و نگهبانان، در زمان اعمال شکنجه به طور مکرر بخشها مختلف بدن آنها را 

 باسن، گود با لمس بدن زنداني زن و يا نشستن رو ،"نامحرم‐-محرم"در واقع قواعد منتج از مفهوم شرعي . لمس مي کرده اند

رنج و درد زنداني زن در اين شرايط کامال . کمر يا ساير بخشها بدن او در هنگام شکنجه يکسره ناديده گرفته مي شده است

براساس آنچه از شهادت زنان زنداني برمي آيد، زن بودن در ميزان شالق يا کابل خوردن هيچ تفاوتي ايجاد . مضاعف بوده است

اما در عين حال، در حالي که هيچ تفاوتي بين آنها و . در ميزان و شيوه شکنجه بدني يکسان بودندان زنداني نمي کرد و زنان و مرد

مردان زنداني در ميزان شکنجه و کابل خوردن وجود نداشته، ناگزير بوده اند غير از حفظ اطالعات و اصول سياسي که به آن 

 . که مورد تهديد بوده فکر کنند معتقد بوده اند، دائما به حفظ تماميت بدن خود هم

مصاحبه شوندگان در موارد متعدد به لمس بدن خود از سو . لمس بدن زنان زنداني تنها به زمان شکنجه محدود نمي شده است

که در قزل حصار، روز : "به عنوان مثال، نازلي پرتو مي گويد. ماموران در هنگام جا به جايي يا زمانها ديگر اشاره کرده اند
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همينطور که بلند شديم، با چشم بند و چادر، يکهو يه . تابوت ها تمام شد و گفتند بلند شويد، ماهها بود راه نرفته بوديم، گيج بوديم

يک عالمه آدم داشتيم مي رفتيم و حتما با کسان . هيچ عکس العملي نشان دادم، فقط دويدم. مرد سينه ها مرا گرفت و فشار داد

من اين را برا هيچکس تعريف نکردم چون آن زمان فکر مي کردم روحيه بچه ها رو بدتر مي . ر را کرده بودديگر هم اين کا

 ٣٥١."کند

در ادامه، به بررسي تفصيلي نتايج مربوط به آن بخش از آزارها جنسي که جنبه فراگير داشته، به اين معنا که تعداد قابل توجهي از 

 :مي پردازيم ،ده اندرا تجربه کر مصاحبه شوندگان  آنها

 ايجاد ترس از تجاوز .۱
بودن به " مردانه. "بودن زندان، به خود خود عامل ايجاد ترس از تجاوز در زنداني زن بوده است" مردانه"همانطور که گفته شد، 

برخي از زندانها در بازداشتگاهها سپاه در شهرها مختلف، در  ،معنا اينکه حتي نگهبانان سلولها انفراد هم مرد بوده اند

و نيز زندانها شهرستانها کوچک، به خصوص در يکي دو سال اول شروع دستگير ها، ) اوين ۲۰۹به عنوان مثال بند (تهران 

ته اول پس از بازداشت خود در بازداشتگاهها يکسره مردانه سلماس، در هف. به عنوان مثال، سارا ل. مکررا گزارش شده است

نيز که يک ماه و نيم تنها زن زنداني در بازداشتگاه سپاه  مونا روشن. احساس ترس از تجاوز داشته است خو و مرند، همواره

حتي در زندانهايي هم که . احساس کرده استپاسداران کرج بوده، بارها در سلول انفراد ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن را 

زنان زنداني به طور مکرر شهادت داده اند . يي ها توسط مردان انجام مي شدهنگهبان زن وجود داشته، جز در موارد استثنايي، بازجو

بسيار از آنها يک يا چند بار با بازجو خود کامال در . که در اتاقها در بسته بازجويي با يک يا چند بازجو مرد تنها بوده اند

برخي از زندانيان چندين  .ترس از وقوع آن را تجربه کرده انداتاق بازجويي تنها بوده اند و بي آن که لزوما تهديد به تجاوز شوند، 

 . بار به تجاوز تهديد شده اند که از آن ميان، شهادت توبا کمانگر به طور کامل در انتها اين بخش آمده است

ت، تاکيد کرده اند که بيشتر زندانياني که از آنها پرسيده ايم چقدر از نظر عملي امکان رخ دادن تجاوز در زندان وجود داشته اس 

، اتاقها دربسته بازجويي يا مکانهايي مثل زيرزمين  اوين، امکان تجاوز وجود داشته  ۲۰۹در اکثر زندانها در سلولها انفراد

  .است

مثال تو همين کميته عمليات که من هفت ماه تو اتاق تاريک بودم، . تو انفراد ها امکانش بود: "مهر القاسپور مي گويد

. بالفاصله در زدم گفتم المپ سوخته اينجا المپ ندارد. شب اول خيلي ترسيدم، اول که رفتم که فکر کردم المپ آنجا سوخته

گفتم اگر آمدند سراغ من، چه خاکي به سرم بکنم اينجا؟ . حاال من تنها هم بودم. مردم. اينجا همين جور است: نگهبان گفت

به خصوص که يک پاسدار بود به نام حسين، اين وقتي ما را با آمبوالنس از اين . ز کنند به منپاسدارها به راحتي مي توانند تجاو

کميته به آن کميته مي برند، خيلي راحت سرش را مي آورد درست مي چسباند به سرت، مثال سرش را مي آورد تو گوشت مي 

  ٣٥٢."ما هستي ما مي توانيم هر کار با تو بکنيم مي داني که تو االن اسير: يا مي گفت. گفت مثال مواظب خودت باش ها

اما به جز مردانه بودن بازداشتگاهها و نيز تنها ماندن با بازجو، برخي از زندانيان به طور عمد در شرايطي قرار داده شده اند که ترس 

 .از تجاوز برايشان ايجاد شود
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، که در زمان بازداشت،  دو روز به  مدت شتگاهي در آموزشکده سابق بهدار الهيجان براساله بوده، از بازدا ۲۱گلرخ جهانگير

من  ]پاسدار[: " ته سلطنت آباد داشته مي گويدکميته سلطنت آباد در تهران منتقل شده است درباره تجربه ا که در بازداشتگاه کمي

بعد . اين دو را جدا از هم نمي ديديم. گفت مي خواهيم ببريم تو رو اعدام بکنيم، اون موقع ما فکر مي کرديم مبارزه يعني مرگ

ايستادم، به من گفت من همينجور . برد تو يه اتاقي من رو برد تو يه اتاق، چشم بندم خيلي بلند بود ولي مي دونم که منو

هي  را ديده ا چه جور صدا مي کنه؟) لباس(کش . يکي تو اتاق بود، يکي بود که هي صدايي در مي آورد. چشماتو باز نکن

صدا کش مي اومد، بعد من همه ش فکر مي کردم داره شلوارشو در مي آره، بياد به من تجاوز کنه، يعني مطمئن بودم که مي 

خيلي بلند بود نمي بينه من زرد شدم، واقعا داشتم از ترس مي  ]چشم بند[خوشحال بودم که پارچه .  خواد بيايد به من تجاوز کند

يقه هم طول نکشيد، بعد رفت بيرون و در را بست، داشت در را مي بست گفت حاال مي توني چشماتو باز تمام اينها يک دق...  مردم

متر دوتا تخت اين ور بود از اين دو طبقه ا دو تا هم اين ور  ۴متر در  ۴متر در سه متر،  ۴بعد چشمامو باز کردم، يک اتاق . کني

 ٣٥٣"...بود، شايد جايي بود که پاسدارها مي خوابيدند

: بازداشتگاه کميته مشترک تهران با بازجو تنها بوده مي گويد اتاق بازجوييدر  ۱۳۶۱نسرين پرواز از تجربه خود زماني که در سال 

زد به  و بزنم باال، بعد مثال پاشو ميم رمي کرد چشم بندمجبورم . ب به بعدِ ش ١٢ بازجو شبها مي آمد مثالدر دور دوم بازجويي، " 

تجاوز  .نخواهم داشت  کمکيشنوه و صدامو نمي  ه جيغ بکشم کسيدونستم اگ مي .ن بود که ممکن است تجاوز کندبرام اي . پام

 ."کنه برام اين بود که احتماال تجاوز مي  نکرد ولي

 بازجويان، يکي ديگر از داليلي بوده که در زندانيان ترس از تجاوز را ايجادشنيدن توهين ها جنسي و فحش ها رکيک از 

مهر القاسپور که در زمان بازداشت، تنها چند روز از زايمانش مي گذشته و به همراه دختر نوزادش دستگير شده . کرده است

 :است، تجربه خود را از بازداشتگاه کميته صحرا اهواز چنين روايت مي کند

چي را؟ گفت  :مي گي؟ گفتم :تچي را؟ گف :گفت که مي خواهي تجربه کني؟ گفتم. چشم بند داشتم، دستبند هم داشتم"

شروع کرد با کابل رو دست هايم، رو کمرم و با کليد هي مي  متا گفتم چيز ندارم بگ. رم بگمگفتم چيز ندا. مسائلت را

هر کار کرد، معلوم بود که من پايم را . بعد گفت پايت را بياور باال. تبعد خالصه يک ساعتي اينجور گذش. زدند رو سرم

، . تقال مي کردم که نخورم. بعد يکي شان آمد پايم را گرفت باال، من هم پابرهنه بودم. دم باالنمي بر گفتند فايده ندارد اينجور

حاال قبلش هي فحش هم داده بودند که شما يک مشت فاحشه هستيد، شما يک مشت فالن هستيد، از اين . ببريد ببنديدش به تخت

گفتم بذار انقدر من را . نگفتم که سزارين کردم. خب من خونريز داشتم. د بستند به تختخالصه من را بردن... چرت و پرت ها

وقتي گفت من را ببندند به تخت راستش فکر کردم . ... هيچ تصور از شکنجه نداشتم . مي ميرم ،خونريز مي کنم ديگر. بزنند

يي که مي شناختم، مردمي که باهاشان زندگي کرده بودم، بعد من همه ش تو دور سرم آدم ها. که اين ها به من تجاوز مي کنند

شونزده سالش بود تو . فقر که ديده بودم، شاگردهايم، چون يکي از شاگردها من را اعدام کردند؛ محمدشاه جهانبخشي

ه هر حال خيلي هم ولي ب. من اين ها را جلو چشمم مي آوردم، دستگير کرده بودندکه را  ييبچه ها. زندان شيراز اعدامش کردند

همه ش . يعني تمام آن کابل هايي که خوردم، حاضر بودم ده برابرش را بخورم ولي به من تجاوز نکنند. از تجاوز ترسيدم. ترسيدم

وقتي بردند . نماالن مي بندند به تخت من که هيچ کار نمي توانم بک. فکر مي کردم االن چه باليي مي خواهند به سر من بياورند
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به خاطر زايمانم خونريز داشتم، کابل مي زدند، فحش ... تمام مدت سعي مي کردم پاهايم را سفت به هم بچسبانمبستند،  به تخت

بعد که شروع کردند به زدن، زدن اينها و تقال من باعث شد بيشتر خونريز کنم تا اينکه خون . مي دادند و نوحه پخش مي شد

 ٣٥٤..."ريخت پايين

برخي از زندانيان . تنها روش ايجاد ناامني و آزار جنسي زنان در اتاقها بسته بازجويي نبوده است اظ رکيکاستفاده از الفاما 

برخي از بازجويان نيز با صدا کردن . شهادت مي دهند که چطور لحظه ا از زير چشم بند نگاه هرزه بازجو را تشخيص داده اند

اده از لحنها خودماني و به کار بردن جمالتي با محتوا جنسي مايه آزار سئواالت شخصي و يا استفزندانيان با نام کوچک، 

دادسرا  ۶روايت مي کند که چگونه بازجويي با نام مستعار حامد که مسئوليت شعبه  فرخنده آشنا .رواني زنداني زن مي شده اند

تران جوان، باعث در هم شکستن مقاومت اوين را داشته است، با ورود به حريم شخصي زندانيان زن، به خصوص دخ در انقالب

 او. ٣٥٥آنان مي شده و يا چنان ترسي از تجاوز در برخي از آنها ايجاد مي کرده که شروط و را مي پذيرفته اند تا زودتر آزاد شوند

يک ناخن با  ، در بازگشت به بند"قشنگي دار موها خيلي"ک دختر جوان چپ که حامد به او گفته بود يبه ياد مي آورد که 

 .معروف شده بود" کوزت"گير، تمامي موهايش را بريده بود و پس از آن به 

که تحت شکنجه قرار  ايننازلي پرتو نيز به ياد مي آورد يک بار، زماني که در بازداشتگاه کميته مشترک بوده، شب بعد از 

اينها به ما حاللند، پيغمبر هم هرجا مي رفته جنگ : ه اندگرفته بوده، بازجويان به شکلي که او بشنود با هم مي خنديده اند و مي گفت

قرار است بهت : اين حرفها را مي زدند برا اينکه روحيه آدم را بشکنند و بگويند: "و اعتقاد دارد! کنه، زنهاشون رو مي گرفته

 ٣٥٦!"تجاوز بشه، منتظر باش

از تنها ماندن با زنداني زن، وارد مرزها خصوصي و مي شده برخي از زندانيان روايت مي کنند که چگونه بازجويان با استفاده 

شدن توسط بازجو، به خصوص دست زدن به سينه ها زنان زنداني در موارد متعدد  لمساند و فضايي ناامن ايجاد مي کرده اند؛ 

تفاقي که در زندان اوين در تهران دستگير شده درباره ا ۱۳۶۰مورد، پروانه عليزاده که در شهريور  در يک. گزارش شده است

 :برايش افتاده چنين شهادت مي دهد

يک بار پاسدار که من رو قپان کرد، در حالي که مي خواست امتحان کند که آيا دستبند درست بسته شده، به سينه ها من "

م افتاد که به سينه ام دست زده بعدها تازه ياد. قپان زياد بود که من اصال حواسم به اين کار او نبودآن موقع آنقدر درد . دست زد

 ٣٥٧."است

اين معمول بود که با متهم طور بر خورد مي کردند که ببينند اين روش چقدر رويش اثر مي : "ويولت در اين مورد مي گويد

با . سعي مي کرد احساسات شاعرانه و عاشقانه در تو ايجاد کند .کني بازجو با توست طور حرف مي زد که تو باور. گذاره

 ٣٥٨."صدا گرم و آرام حرف زدن و بعد پاسخ ها رو ارزيابي مي کردند

چندان جوان نبوده مي گويد که اين عمل باعث نشد در او ترس  در آن دوره اگرچه پروانه عليزاده که نسبت به ميانگين سني زندان

 از مورد تجاوز قرار گرفتن را تجربه کرده جوانتر، با قرار گرفتن در فضاهايي مشابه، ترس شديد دختران از تجاوز ايجاد شود، اما

 .زندانيان زن جوان حتي پس از آزاد نيز با آثار ترس از تجاوز درگير بوده اند. اند
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، هوادار کوموله به ياد مي آورد که دو تن از همبندانش که در هنگام شکنجه شدن بيهوش شده بودند، سالها بعد از   کبر بانه ا

از اين دو  در يکي. نباشند باکره ديگرزمان ازدواج از اين مي ترسيده اند که در زندان به آنها تجاوز شده و  آزاد از زندان و تا

بستگان زن زنداني، برا اطمينان از اينکه در زندان به او تجاوز نشده، چندين ساعت پس از پايان عروسي پشت در اتاق  همه مورد،

درحقيقت . توان فشار روابط اجتماعي را نيز بر زنان زنداني ديد چنين مثال هايي مي در. ٣٥٩خواب عروس و داماد ايستاده بودند

 .داشته استو از سو ديگر و پس از آزاد نيز اين ترس را به همراه بوده  زنداني زن از يک سو در زندان با اين مناسبات درگير

 استفاده از الفاظ رکيک و توهين ها جنسي .۲

يار از مصاحبه شوندگان، توهين ها جنسي را از همان لحظه بازداشت يا ورود به زندان تجربه کرده همانطور که گفته شد، بس

 ٣٦٠."فحش ها رکيک است همش از همان اول که وارد مي شو: " فرخنده آشنا مي گويد. اند

نبه توهين جنسي داشته بازگو بيشتر مصاحبه شوندگان حاضر نمي شدند عين الفاظي را که از کارگزاران زندان شنيده بودند و ج

با اين همه، . از همين موضوع مي توان فهميد مورد خطاب قرار گرفتن با آن الفاظ تا چه حد برا آنها آزاردهنده بوده است. کنند

 . برخي از آنها در نهايت حاضر شدند برخي از الفاظ يا جمالتي را که با آنها مورد خطاب قرار گرفته بودند بازگو کنند

ام  قيافه  سال داشتم ولي ۲۲من . گفت بچه محصل دونست به من مي ني که بازجويم سن من رو نمي تا زما: "سرين پرواز مي گويدن

 ٣٦١."روحم تحقير شد! جنده: روز که ازمن پرسيد و من سنم رو گفتم، به من گفتدو  بعد از. جوون تر مي زد  خيلي

اين هايي که با ! اين کثافت ها: مثال مي گويند: "دان اوين را چنين روايت مي کندفرخنده آشنا فضا حاکم بر بازجويي ها در زن

آن موقعي که با ! شد ]مهم[حاال اينجا که رسيد حجاب : چادرم افتاد، مي گويد: يا مي اندازنت زمين، مي گويي! همه خوابيده اند

  ٣٦٢!"پسرها در خانه  تيمي هستند، اين ها مسئله ا نيست

. مه امن گفتم من ازدواج کرد. به من مي گفتند ما مي دانيم تو جنده ا": که در اوين بازجويي مي شده مي گويد سارا رهايي

حتي پدرشوهرت : گفتند.گفتم در مراسم عروسي من خيلي ها بودند حتي پدر شوهرم هم بوده. گفت تو ازدواج تشکيالتي کرد

  ٣٦٣..."گفته که تو جنده ا

شما يک مشت فاحشه : بازجو مي گفت: "ربه ا مشابه از بازجويي در بازداشتگاه کميته صحرا اهواز داردمهر القاسپور نيز تج

اين بچه مال شوهرت است؟ . شما که به اين چيزها اعتقاد نداريد. هستيد، تازه مي گفت ما از کجا بدانيم اين بچه مال شوهرت است

مي  گفت از کجا معلوم . م بازداشت شدم چند نفر از دوستانمان هم آنجا بودندوقتي من در خانه مادر. تو تو خانه  تيمي بود

 ٣٦٤"است که تو با اين ها رابطه نداشتي؟

فحشها چاروادار مي دادند، مثل جاکش و پفيوز و ديوث؛ اينها : "کميته مشترک بازداشت بوده مي گويد درميترا تهامي که 

گفت انگار مثال اسم خانوادگي من پفيوزه يعني ديگه اصال بدون پفيوز  به من پفيوز ميبازجو من يه جور . مثل نقل و نبات بود

 ٣٦٥."منو صدا نمي کرد

مصاحبه شوندگان در بسيار از موارد، وقتي از عامالن توهين ها جنسي و آزارها جنسي کالمي صحبت مي کنند، فاعل 

تمامي موارد، در زماني که هدف آزارها جنسي کالمي واقع مي شدند،  در واقع با اينکه در تقريبا. جمالت خود را جمع مي بندند

چشم بند داشته اند، اما از رو صداها مي توانستند تشخيص دهند که در اتاق بازجويي يا جاها ديگر، دو مرد يا حتي بيشتر 
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 از آزارها جنسي کالمي، به طور به اين معنا، بسيار. حضور دارند و همگي آنها در استفاده از الفاظ رکيک مشارکت دارند

مهشيد مجاوريان، که به همراه مادر و خواهرش ميترا که بعدها دوباره دستگير و اعدام مي شود ، مدت . جمعي اعمال مي شده است

 ۲۰ساله و خواهرش  ۱۸ ،کوتاهي در مشهد بازداشت شده، روايتي از توهين و آزار جنسي کالمي دسته جمعي را زماني که خود

 :  ساله بوده ارائه مي دهد

 را ما بعد بوديم، شده دستگير تظاهرات تو که ما دنبال بود آمده پدرم چون. بود کرده دستگير سپاه را پدرمان بود، ۶۰ خرداد"

 ميترا و من آنجا بعد. سپاه دم رفتيم مامانم و ميترا و من يعني.  بابام دنبال سپاه رفتيم ما. بودند داشته نگه را پدرم ولي بودند کرده آزاد

. آباد وکيل  زندان ببرند گفتند کاميون،  تو انداختند را ميترا و مادرم و من بگيرند، را ما دادند دستور. شد جروبحثمون ها سپاهي با

. ودب خوشگل و قدبلند خيلي خواهرم. دادند من خواهر به را جنسي ها فحش بدترين پاسدار تا ۱۰ حدود بوديم و کاميون پشت ما

] گفتند[ يا. دادن...  برا ميده جون اين :مي گفتند مثال....کنيم مي فالنت آييم مي اآلن اينکه مثل جنسي ها فحش بدترين

 بود کثيف خيلي. شنيدم مي را ها حرف دفعه اول بود اين و بودم جوان من هم...ها بد حرف خيلي خيلي. نمي دونم...هاش سينه

 من. دادن. . .  برا مي ده جون اين که گفتند که وقتي کرد غش مادرم. ها حرف اين از کرد مانجا غشه مادرم يعني  فحشهايشان؛

 کار  ميترا با اينها کرد مي فکر يعني. ميترا ميترا، :زد مي داد آمد حال به وقتي. آمد حال به تا زديم مي صورتش تو هي خواهرم و

 جريان اين. داشت مانتو اينکه با] بردند مي نام[ را ميترا بدن اندام تمام. کنند تجاوز يترام به که کردم مي فکر واقعا هم من. کرده اند

 کردند منتقل آباد وکيل زندان به را ما تا. طوالنيه آباد وکيل زندان تا مشهد سپاه مسير چون کشيد طول ساعت يک تا دقيقه ۴۵

  "٣٦٦.حرفها اين از و نگار وانگشت

 مي غيرممکن زنداني برا آن تحمل که بوده زياد آنقدر گاهي زندانيان به رکيک الفاظ دادن نسبت  و جنسي ها توهين فشار

 قرار کالمي جنسي آزار و توهين مورد وحشتناکي طور به که و که اند داده شهادت ذوالفقار زهرا با بند هم زندانيان. است شده

روايات ديگر حاکي از آن . است کرده خودکشي زندان از آزاد از پس و داده دست از را خود رواني تعادل بعدها بود، گرفته

 شاه زنداني زمان که را هايي بچه" :گويد مي مورد اين در آشنا فرخنده. ٣٦٧است که و در يک بيمارستان ايست قلبي کرده است

 دوالفقار زهرا اومد بند باراومد تو يه پاسداره مثال يادمه من. کردند مي توهين بهشون خيلي گرفتند مي تيمي خانه در يا و بودند

 او البته. مي کردند اش مسخره و تحقير و دادند مي بد ها فحش او به دائم يا و. بياد درازه جنده اون :گفت همه جلو کنه صدا رو

 ٣٦٨."شد مي دهن به دهن باهاشون و مي داد رو جوابشون هم
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، متولد کازرون و فارغ التحصيل مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي آريامهر، از هواداران سازمان پيکار،  ۱۳۵۴سال  زهرا ذوالفقار

 به طور مداوم و در به شهادت زندانيان متعدد، زهرا ذوالفقار. پيش از انقالب نيز سابقه فعاليت سياسي با مجاهدين داشته است

برخي از شهادت . ونه ا از آنها در باال آمد بوده استتحت توهين ها جنسي بازجويان و نگهبانان بند، که شرح نم مقاطع مختلف

، توهين هايي بوده که به او شده است  :دهندگان بر اين باورند که دليل اصلي آشفتگي رواني زهرا ذوالفقار

زهرا هم ! مشما رو از پشت تو خونه ها تيمي فالن کردند، ما هم اينجا به شما چوب مي ذاري: در بازجويي ها به او گفته بودند"

چون نتوانسته بودند از نظر سياسي حريفش بشوند، باهاش فحش و فحش کار مي . از پسشون برمي اومد و جوابشون رو مي داد

 ٣٦٩."کردند

 

حالش از رفتار . تازه از حمام برگشته آن هم بعد از درگير که با پاسداراها داشته است. زني با جوراب سياه زهرا ذوالفقار است

 ٣٧٠.آميز پاسدارها بد استتوهين 

 استفاده از گفتارها فرودست انگارانه .۳

 و ماهها پس از آن به فعاليت سياسي رو آورده بودند، گروه متنوعي را در ۵۷زناني که در تحوالت منتهي به انقالب بهمن 

حوه ارتباط و شکل فعاليت آنها با اين اين تنوع نه فقط در سازمانها مختلفي که زنان به آنها پيوسته بودند که در ن. برمي گرفتند

برخي از زنان، به طور مستقل و بدون هيچ زمينه خانوادگي به سازمانها سياسي پيوسته بودند و برخي از . سازمانها هم نمود داشت

يا شوهرانشان به آن  آنها، هوادار سازمانهايي بودند که پيش يا هم زمان با آنها، افراد ديگر خانواده شان مانند برادر يا خواهر و



173 

 

هوادار "تحقيقات ما نشان مي دهد که در برخي از سازمانها همچون مجاهدين و نيز پيکار، اين ويژگي . سازمانها پيوسته بودند

با اين همه، همانگونه که گفته شد، روحيه منزه طلبي . بيش از سازمانهايي مثل چريکها فدايي خلق ديده مي شود" خانوادگي

اگرچه .  مه سازمانها سياسي، يکي از داليلي بود که زنان، در آن سازمانها فارغ از جنسيت خود فعاليت مي کردندحاکم بر ه

بعدها نقدها بسيار بر کورجنسي سازمانها سياسي و اينکه زنان در قالب يک مرد و با نفي جنسيت خود در سازمانها سياسي 

يکي از نتايج اين فعاليت سياسي نيز ايجاد هويت  وارد شد اما اسبات غالب در آن دورهبه منفعاليت مي کردند، از سو فمينيستها 

" انسان"درواقع اين زنان احساس مي کردند که در سازمانها با آنها به عنوان يک . مستقل در زنان جوان عضو اين سازمانها بوده است

کار تشکيالتي شان احساس هويت يابي، استقالل و خودمختار بيشتر آنها، در . برخورد مي شود" زن"و نه صرفا به عنوان يک 

 . ٣٧١داشتند

در چنين شرايطي، يکي از دردناک ترين آزارها جنسي که پس از زنداني شدن به آنها وارد شده، انکار هويت مستقل آنها و 

هايي که زنان فعال سياسي را تا حد نتايج حاصل از تحقيق ما نشان مي دهد که گفتار. زائده ا از مردان دانسته شدن بوده است

برخي . فراگير در زندانها مختلف رواج داشته اشتداده به طور  برآورده کنندگان نيازها جنسي مردان فعال سياسي تقليل مي

د آنها از مصاحبه شوندگان، گفتارهايي که هيچ شخصيت و هويت مستقل سياسي برا آنها به عنوان زن قائل نبوده و تنها دليل ورو

و تنها علت پذيرش زنان در سازمانها سياسي را برآورده کردن نيازها " پيدا کردن شوهر"يا " پسرباز"را به تشکيالت سياسي، 

 در" :گويد مي مورد اين در برادران منيره.  جنسي مردان مي دانسته، دردناک تر از ضربات شالقي که خورده اند توصيف مي کنند

 اين نظر به و اسالم در ديگه طرف از و مردان مثل هستي اونها سياسي دشمن طرف يک از. بود دوگانه يزچ يه بودن زن اونجا

 که دادگاه در يهو مثال که است اينجا از. کني سياسي مقابله اينها با ندار حق و هستي  ضعيفي موجود و هستي زن تو بنيادگراها

، فعاليت.  مي کنند تحقير رو تو و ؟گرفتي طالق تو :پرسه مي ازت شي، مي محاکمه دار  اعدام خطر و کرد مقاومت کرد

 نمي. است آنها اسالمي الگو در که زني به کنن مي تبديل سياسي دشمن از رو تو پايين مي آرند؛ يک باره رو تو و هست

مي  خالي از درون رو تو ، شده ا تنها کني، مي احساس شديد خيلي تحقير. بوديم آنها سياسي دشمن ما که بپذيرند خواستند

 ٣٧٢."کنند

، دختر که انگار هزارتا دست چرخيده نگاه مي "فاحشه"، به چشم يک "هرجايي"تو را به چشم يک : "شوکت محمد مي گويد

، ولي اين حرفها را نشنو. کردند ند پسرها بود، چ فقط مسئله تان مسئله: مي گفتند مثال. يعني تو حاضر بود هزارتا کابل بخور

؟ کوه مي رفتيد يا  من آن موقع . گفتن اين چيزها برايشان خيلي عاد بود! ؟ کثافت ها، آشغال ها، هرزه ها...بار باهاشان خوابيد

آدم هايي که باهاشان بودم، من حتي کنارشان خوابيده . خيلي جوان بودم و جمع هايي که در آن بودم برايم خيلي مقدس بودند

شايد . اصال برا من اين ها بت بودند، اسطوره بودند تک تک اين بچه ها. نج تا دختر بوديم، بيست تا پسربودم، اتاقي که شايد پ

ممکن بود کسي . موارد هم بوده، نمي خواهم خيلي مقدس گونه نگاه کنم ولي حداقل آن چيز که برا ما بود، خيلي پاک بود

حتي اين ها برا ما تابو بود که يکي . اين چيزها هم برا ما سخت بودحتي بيان . عاشقش بشود. يک کسي را دوست داشته باشد

 ٣٧٣..."ابراز عالقه بکند به يک دختر
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، يا مي گفتند شما ]يعني شما وسط دو تا مرد مي خوابيديد[مثال به ما مي گفتند ژامبون تو ساندويچ : " مي گويد نيز پروانه عليزاده

حتي اگر من مي گفتم که من کار نکردم، من مسلمانم، برا اينکه کمتر اذيتم . يمي بوديدبرا راحت بودن مردها در خانه ها ت

، حاال به ما مي گويي مسلماني؟ اين چيز بود که  کنند، مي گفتند آره وقتي تو خانه ها تيمي بود با ده تا مرد مي خوابيد

وديم که فقط برا راحتي خاطر جنسي يک مرد وارد سياست شده ما از ديد آن ها آدم هايي ب. مدام به ما بچه ها چپ مي گفتند

 ٣٧٤."به ما حتي به عنوان يک آدم سياسي هم نگاه نمي کردند. بوديم

از نظر اون نيروهايي که بازجويي : "نان در زندان را تاييد مي کندنيز عموميت داشتن چنين فضايي از فرودست ساز ز پگاه تهمينه

اينکه به عنوان يک . گفتند چکار بکنيد چون مردها در تشکيالت سازماني به ما مي. آمديم حساب مي کردند، ما جنس دوم به مي

اين آدم را خيلي . برخوردشون اين بود که از زن بودنمون خجالت بکشيم. گرفتند انسان مستقل نظر داشته باشيم، ما را جد نمي

گفتند تو خودت  مثالً اگر کسي شوهر داشت مي. يم؛ يک مرد سياسيشد ما بايد در رابطه با يک مرد تعريف مي. آزار مي داد

يا يک کسي مثل من که جوان بودم و شوهر . بايد ازش متنفر باشي ،اينکاره نبود بر تو اين جهت سياسي، شوهرت باعث شده

ا از اين مردها  وصله اش ما را همه يعني. ااند آنج خرها تشکيالتهاتون هستند که تو را برده نداشتم مي گفتند که خوب  اين نره

کرديم و نظر داشتيم برا خودمان، زن ديوانه به حساب  وقتي هم که بحث مي کرديم و از نظرات خودمان دفاع مي. ديدند مي

زندان، نهايت قدرت آنهاست و زن تو دستشان  بود؛فشار مضاعفي . رفت ت اينها نمييعني زن با نظر سياسي تو ک. آمديم مي

 ٣٧٥."است و بايد به خاطر زن بودن تحقير شود

، اما فضا زندان قزل حصار را که توسط حاج داود رحماني اداره مي شده نسبت به زندان اوين، برا زنان به  نيلوفر شيرزاد

 :مراتب  تحقيرآميز تر توصيف مي کند

به هر حال آن . در مقابل زنان زنداني را ديدم اين بود که وقتي وارد قزل حصار شدم، لمپنيزم کامال آشکار منتجربه شخصي "

با تو به اين . چيز که در اوين آدم مي ديد، اين بود که از نظر آنها در درجاتي، تو باالخره ضد انقالب يا مفسد في االرض هستي

لين تماس ما با حاج داوود او. ندکرد به من حتي به عنوان ضدانقالب و مفسد نگاه نمي  اما در قزل حصار. رخورد مي کردندعنوان ب

ها تيمي  گشتيم، تو خونه ا بوديم که دنبال شوهر مي رحماني به عنوان نماينده آن فرهنگ در زندان اين بود که ما يه عده

گفت شما  خيلي راحت، بارها و بارها مي. حاال اونجا تو زندان بوديمو  جنسي رفقا مردمون رو مرتفع کنيمخواستيم غرايض  مي

 ا ، اينجدشناختن ا که تو اوين ما رو به رسميت مي يعني حتي اون درجه. ها بهتر بود خواستين شوهر پيدا کنين، خب راه ميکه 

 ٣٧٦."رسميت نداشتيم

که در حالي که باردار بوده، به همراه همسرش  مونا روشن. به رسميت نشناختن هويت سياسي زنان تنها شامل زنان مجرد نمي شد

بازجو با حالتي تحقير آميز . اولين بار که من را بردند برا شکنجه، من بهشون گفتم که باردار هستم: "مي گويد ،دستگير شده

؟ اصال برا چي مي رين سياسي مي شين شما زنها؟ ...ا: گفت ؟ چرا اون موقع که رفتي تو اين مسايل فکر نکرد باردار باردار

؟ پدر و مادرت فالن شده پفيوز ديوثت که به تو اجازه داد  ؟ شوهر فالنتو رو چطور تربيت کردن مگه تو خونه زندگي ندار

فحشهايي به اين صورت که اوالً تو که زني چرا ... کردين ها تيمي زندگي مي تون تو خونه ها رو بکني، شما همه بيا اين فعاليت

، اين عرصه، عرصه تو نيست، جا تو تو خونه  ٣٧٧."ت و مي خواستند شخصيت تو رو خردبکنندس وارد مسائل سياسي شد
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يش بي اعتبارکردن زنان فعال سياسي، تنها در پيش چشمها خود آنها و در اتاقها بازجويي انجام نمي شد؛ بلکه با اجرا نما

مي آورد که يکي  به ياد پگاه تهمينه. پيشبرد گفتارهايي در بيرون از زندان، علني و عمومي مي شد هايي در درون زندان و همچنين

بر زنان وارد مي آورد، اين بود که درباره  ۶۳تا  ۱۳۶۰از فشارهايي که حاج داود رحماني، رييس زندان قزل حصار در سالها 

 : روابط جنسي شان با مردها تشکيالت خود، برا بقيه زندانيان صحبت کنند

ها  ها در پروسه بودن در قبرها رواني شدند يا بعضي از بچه سر يک. ها را خرد کنه حاجي يک حساسيتي داشت برا اينکه بچه"

در . تاکيد که رو مصاحبه اينها داشت، در مورد مردها کمتر مي ديد. بريدند و توبه کردند و حاجي از اونها مصاحبه گرفت

اينجور خرد مي شدند و ديگر انگار . از روابط جنسيشان  با مردها تشکيالت صحبت کنند ،مورد زنها اين بود که بيايند باال

ها باال سر ما  ما تو بند بوديم و تواب. توانستند سر بلند کنند و اين مسئله تاحدود برد هم داشت برا اينها وقت نمي هيچ

جواني طرف مثال از کردستان آمده بود، زن . ها خيلي دردناک بود اين مصاحبه. ها را گوش کنيد ايستاده بودند که بنشينيد مصاحبه

تر شهرها بزرگ را نديده، از يک شهر سنتي و با فرهنگ  وقت روابط گسترده وقت تهران را نديده بوده، هيچ که شايد هيچ

بعد به دروغ مي گفت که در کردستان تو . شد حاجي فقط مي خواست او از روابط جنسي بگه اين وقتي تواب مي. خودشان

 يعني حاجي يک. خواستند ها کم بودند و مردها زياد و روابط جنسي مي ا اينکه زنها هميشه قرص ضدحاملگي بود؛ بر پايگاه

تو جامعه . تونه سرش را بلند کنه دانست اين وقتي برگرده کردستان ديگر نمي کشاند سر اين مسائل چون مي جور اينها را مي

چون زن از يک . شد طور نمي وقت اين  مردها هيچبرا. ها مبارزاتي آيد تو گروه وقت دوباره نمي اش ديگه خرد شده و هيچ

 ٣٧٨."تونست اون باور را دوباره زنده کنه و حاجي مي. آمد که فشارها سنتي تو باورش بود ا مي جامعه

تاکيد بر اين باور که زنان در فعاليتها سياسي فقط ابژه ها جنسي مردان هستند، تنها به فضا زندان خالصه نمي شد بلکه از 

به عنوان مثال، در شرح حال زنان محکوم به اعدام به . روشها مختلف، در فضاها بيرون از زندان نيز ترويج و تقويت مي شد

اعمال خالف عفت و "داليل سياسي، بر اينکه آنان همزمان با فعاليت سياسي غيرقانوني، روابط نامشروع  نيز داشته اند و يا مرتکب 

 .تاکيد مي شدشده اند نيز " خالف اخالق

که در بخشي از آن آمده  کردمنتشر  ٣٧٩"سلطنت طلب و کودتاچي اعدام شدند ۱۷"خبر با تيتر  ۱۳۶۰د  ۱روزنامه اطالعات

 : است

ماهه  ۱۱اويک فرزند . نقيب منش که با اقرار صريح خود با يکي از اعضاء فعال شبکه روابط جنسي و نامشروع داشته است گلناز" 

 ."شته استغيرمشروع نيز دا

، در شرح اتهامات دو زن ٣٨٠"شهر تيرباران شدند ۵محارب مسلح در  ۲۷"در خبر با تيتر  ۶۰مهر ماه  ۲۶همين روزنامه در شماره 

النه ها فساد و "هوادار سازمان مجاهدين  که يکي در آمل و ديگر در خرم آباد اعدام شده اند، خانه ها تيمي را مترادف با 

 .ويت در آنها را از جمله جرائم اعدام شدگان برمي شماردتعريف و عض" فحشا
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نه تنها آنها را در مقابل خود و در واقع فروکاستن نقش زنان فعال به تامين کنندگان نيازها جنسي مردان در سازمانها سياسي، 

جامعه ايراني نيز اعتبار فعاليت  روه اجتماعي که از آن برخاسته بودند تحقير و خرد مي کرد، بلکه در پيش چشم خانواده ها  وگ

به خصوص اينکه در بستر فرهنگي جامعه ايران، که روابط زنان و مردان جوان . کرد سياسي زنان را به طور کلي خدشه دار مي

ا همواره با سوء ظن نگريسته مي شود، عمومي کردن چنين گفتارهايي، مي توانست به مانعي جد بر سر راه ورود زنان به فعاليته

درست به همين دليل است که همانگونه که گفته شد، در روزنامه ها منتشره در آن زمان، زنان . سياسي يا تداوم آن منجر شود

چنين . متهم مي شدند" رواج فساد و فحشا "فعال در سازمانها سياسي مختلف، به کرات به عضويت در خانه تيمي و در نتيجه به 

نان فعال سياسي، فاقد عامليت و خود مختار و فاقد هويت سياسي را که گفتمان مسلط سعي در احکامي، تصوير فرودست از ز

 . ايجاد آن داشت، تقويت مي کرد

 لمس بدن در زمان شکنجه .۴
 

شالق زدن با شالق يا با کابل که درد بسيار شديد در فرد زنداني ايجاد مي کند، يکي از رايج ترين روشها شکنجه زندانيان 

" شکنجه"اين روش تا حد رايج بوده که در بسيار از موارد، وقتي زندانيان سياسي به طور عام از . بوده است ۶۰در دهه  سياسي

 .است صحبت مي کنند، منظورشان کابل يا شالق خوردن

و با  شکنجه مي بستند در اين روش شکنجه، غالبا زنداني را رو يک تخت مي خواباندند، دستها و پاها او را به باال و پايين تخت

به دليل درد شديد و به قول زندانيان . کابل به کف پاها زنداني و درموارد به قسمتها ديگر بدن زنداني ضربه مي زدند شالق يا

اين نوع از شکنجه، زنداني عموما يا تقال مي کند که خالص شود و يا اينکه بدن او به طور خود به خود به " غيرقابل توصيف"

در . برا احتراز از تکان خوردن زنداني، در موارد بسيار يکي از بازجويان رو زنداني زن مي نشسته است. ت باال مي پردسم

شنيده شدن فريادها زنداني در هنگام شالق خوردن، دستمال يا ابر  معموال برا احتراز از ،روايت هاحال براساس بسيار از عين 

در چنين موارد زن زنداني بدن مرد شکنجه گر را رو کمر خود حس . زنداني فرو مي کرده اند يا چيز شبيه آن را در دهان

 .داده است درد شکنجه را افزايش مي ،کرده و احساس شرم و خشم مي

رع و داده بودند که از نظر شرعي، مي توانست مطابق نظر حاکم ش" تعزير"به اين شکنجه عنوان شرعي  ۶۰کارگزاران زندان در دهه 

مامور بررسي وضع شکنجه در زندانها  ۱۳۶۰هم از اين رو بود که وقتي هياتي در اوايل سال . به عنوان يک مجازات اعمال شود

از جمله . مورد شکايت دريافت کرده بود اما در نهايت اعالم کرد شکنجه ا در زندانها اعمال نمي شود ۳۶۲۰شد، بااينکه 

در مجلس وارد   ۱۳۶۰در جريان مذاکرات مربوط به عدم کفايت رييس جمهور بني صدر در سال انتقاداتي که آيت اهللا خلخالي 

 . ٣٨١کرد اين بود که و  اسم تعزير در دادگاهها انقالب اسالمي را شکنجه مي گذارد

هر دو به تازگي زايمان در تمامي مصاحبه ها انجام شده با زندانياني که با اين روش مورد شکنجه قرار گرفته اند، جز دو مورد که 

رو تخت شکنجه خوابانده " شکم"کرده و به همين دليل آنها را به پشت رو تخت شکنجه خوابانده اند، در بقيه موارد زنداني به 

در اين حالت، زنان زنداني به طور مکرر شهادت داده اند که بازجويان رو باسن يا کمر آنها نشسته اند و لمس . و بسته شده است
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به جز چند استثنا، هيچ زني در زمان . دنشان توسط آنها، در کنار درد شديد ناشي از شالق، عذاب مضاعفي برايشان بوده استب

 . شکنجه شدن زندانياني که با آنها مصاحبه کرده ايم حضور نداشته است

رو اين بخوابي، يک تخت چوبي لخت  بايد: به من گفتند ]زندان اوين ۲۰۹بند [من را بردند زير زمين : "مژده ارسي مي گويد

؟ گفت: گفتم. چادر هم سرم بود  ،بود، من هم فقط دامن داشتم و جوراب من . آره رويت پتو مي اندازيم :يعني چي؟ همين جور

اين ها . فتدهم هيچ تصور نداشتم يعني واقعا نمي توانستم تصور کنم که وقتي  خوابيده ام و رويم پتو افتاده چه اتفاقي مي تواند بي

قدر سفت بود که به نظر من درد آن  نآستند، وقتي مي زدند، اين سيم ها مرا دمر خواباندند رو تخت و دست و پايم را با سيم ب

نمي دانم چه اتفاقي افتاده بود که من نزديک به نيم متر تا يک متر از ... سيم ها بعدا دردناک تر از آن کابلي بود که مي خوردم

به غير از شلوار اگر هر چيز ديگر پايت بود فايده  ؛ي پريدم يعني آن جا پتو و دامن و هيچ چيز ديگر مرا نمي پوشاندرو تخت م

علت اينکه  .مي دهند موقعي که دارند مي زنندبعد احساس کردم که اين ها همديگر را صدا مي کنند، من را به هم نشان . نداشت

ي کردم که خب پتو مي اندازند و مسئله ا نيست چون تصور نداشتم که چه اتفاقي مي قبول کردم بخوابم رو تخت فکر ممن 

از لحنشان از خنده هايشان، اين که همديگر را صدا مي کنند و بعد سکوت مي شود، متوجه مي شدم که دارند مرا نگاه مي . افتد

قشنگ پاهايش را باز کرد . از پشت نشست رو کمر من. ، بعد يکي از آن ها آمد نشست رو منناخودآگاه مي پريدم من... کنند

يک آدم مذهبي ... دهانم را هم از پشت گرفت چون من داشتم داد مي زدم. و نشست، جور که آدم رو دوچرخه مي نشيند

شوم، نمي آمده پشت تو نشسته، دهانت را گرفته، دارد مي زندت، بعد که شب اول شکنجه تمام شد، خب من اصال نمي توانستم پا 

تا دو دقيقه ! توانستم راه بروم، نمي توانستم خودم را نگه دارم، همان آدم به من مي گفت چادرت را درست کن، رويت را بگير

 ٣٨٢."]که دستش به دست من نخورد[بعد خودکار داد دست من . پيش رو من نشسته بود حاال مي گفت رويت را بگير

که به دليل اجبار به بستن چشم بند قادر به ديدن جلو پايش نبوده، قواعد  به جايي زنداني در مواقعي چون جادر واقع در حالي که 

 .مربوط به محرم و نامحرم به دقت اجرا مي شده، اين قواعد در زمان بازجويي و اعمال شکنجه کامال نقض مي شده است

دستم را بسته بود يک   که مرا مي زد، وقتي  زجو اوليبا: "نسرين پرواز نيز از شکنجه خود در زندان اوين تجربه ا مشابه دارد

  من را مي زد، وقتي. دست و پايم را هم بسته بودند. من را خوابانده بودند. گرفت جور مي نشست که تو گود کمرم قرار مي

افتاد تو  ، خودش مي آمد مي نشست رو تخت و طور مي نشست که کمرش مي داد به اون يکي شد شالق رو مي خسته مي

و مي گذاشت رو پشت من و ر نشست رو تخت، مي چسبيد به بدن من و دستش من خوابيده بودم مي  يا وقتي. گود کمر من

 ٣٨٣."کشيد سيگارش را مي

بار بعد از شکنجه، سرم را راست  من يادمه يک: "کميته مشترک مي گويد در بازداشتگاه ۶۱ر سال ذتهمينه پگاه از تجربه خود در آ

گر مي بره  کنه، خود شکنجه چون که پا که باد مي. گفت بپر رو پاهات توانستم نگه دارم، من را گذاشت کنار ديوار و بهم  نمي

گر  ولي آن لحظه يک فرصتي به شکنجه. زدن بعد آماده بشه گه بپر رو پاها که باد بخوابه و در واقع برا کتک کنار ديوار مي

در واقع پشتم به ديوار بود، . چسبوند به من وقتي ايستاده بودم کنار ديوار ا باشد، من يادمه خودشو ميمي داد که تو اطاق با تو تنه

کردم  احساس مي. حالت گيجي داشتم. سرم باال راست نمي ايستاد. ولي من اصالً توان نداشتم. گفت بپر به من مي. گر رو به شکنجه
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ولي به هرحال من چشمم بسته بود . گذرند، نبينند ها ديگر که از کنارت مي زندانيبه بهانه اينکه . چسباند که خودش را به من مي

 ٣٨٤."اينها را بعداً فهميدم که اصال الزم نبود اين کار را بکند. و الزم نبود اين کار را بکند

 ٣٨٥.استنيز در بازداشتگاه کميته مشترک اعمال مي شده  ۱۳۶۲رويه نشستن رو کمر يا باسن زنداني زن در سال 

از درد شالق بدتر نبوده، شوکت   در حالي که برخي از زندانيان مانند نسرين پرواز اعتقاد دارند که رنج ناشي از لمس بدني بازجو

يعني . حتي بعد از شکنجه يکي از پاسدارها آمد نشست رو پاها من: "محمد که تجربه مشابه ا در زندان اوين دارد مي گويد

بعد خيلي راحت يکي شان آمد نشست دقيقا . آتش است احساس مي کردم پاهايم يک کوره. س مي کردقشنگ بدن من را لم

من حاضر بودم . ولي من حس خوبي نداشتم. يعني عاد بود برايشان. پايين تر از ران من و داشت با آن يکي صحبت مي کرد

اصال . به طرز ويژه ا اذيتم مي کرد. ا شکنجه بکننددوباره من ر. شکنجه بشوم ولي دوست داشتم از رو پاها من بلند شود

خيلي برا من چندش آور . يعني من حاضر بودم کتک بخورم ولي دست بهم نزنند. برا من خيلي ويژه بود. خيلي متفاوت بود

 ٣٨٦."خيلي سخت تر از شکنجه بود ،بود

همين که تو مجبور : "کنند چنين توصيف مي کند مژده ارسي نيز عذاب مضاعفي را که زنان در هنگام شالق خوردن تجربه مي

به خيلي چيزها حواست باشد، يعني هم اطالعات ندهي، هم کسي را لو ندهي، هم برخورد سياسي درست داشته باشي، هم از 

 .گرفتيجسمت دفاع کني، هم از جنسيتت، به عنوان يک زن، اين که بايد خيلي با هول و هراس بيشتر در مقابل آن ها قرار مي 

 ٣٨٧."يعني خيلي مشکل تر بود

تجربه خود را از صنم احمد . برقرار تماس بدني بازجويان با زندانيان زن در زمان شکنجه مختص به زندانها تهران نبوده است

 : چنين توصيف مي کند تيار سپاه پاسداران اصفهان بودهبازداشتگاه سيدعلي خان که در اخ

احساس کردم پامو  وباسن من خورد به يه جايي  بعد .اومد دو تا پا منو گرفت مثل گوسفند کشيد هو يه مردکمن نشسته بودم ي"

گفتم  .داره سفت مي بنده، مثل وقتي يه گوسفند رو مي برن به يه جايي، زد من رو به زمين، حتي دنبالچه ام هم يه کمي درد گرفت

نوازشت مي خواهيم هيچي يه ذره  چي کار دارين مي کنيد؟ گفتگفتم  .خفه شو صدات درنياد چي کار دارين مي کنيد؟ گفت

داد دستم بعد . بعد مي خنديد مثل اينکه براش مسخره بود.  دست بزن به اين،  اين کارت داره ،که اينا رو ببين  بعد گفت. بکنيم

نمي خواستم  الش بود بعد من اصدوست دار با اين نوازشت کنم يا با اين يکي؟ دوتا چيز دستگفت  .ديدم يه چيز مثل کابله 

. ش نازک تره بعد ديدم يکي اش مثل اين که قطورتره يکي! دست بزن !دست بزنم بعد هي دستمو مي گرفت مي گفت دست بزن

منم . عصبي هم که باشي بيشتر حس مي کني درد رو. اولي رو که زد به کف پام، برق از سر تا پام پريد، طاقباز خوابيده بودم

ديگه اين قدر تقال مي کردم اين ور و اون ور يه هويي يکي از پاسدارا با پا زد تو سينه  . زش مي کردم و ورزيده بودمهميشه ور

قشنگ با فشار و چرخوندن پاشنه پوتينش ماساژ مي داد سينه  ؛ام بعد من رو زمين پخش شدم بعد پاشو گذاشته بود رو سينه ام

اون هم با پا فشار بيار   ديگه،ال بود که من پريود مي شدم ولي سينه هميشه منطقه  حساسيه چند س! با پوتين ارتشي اش ام رو؛ 

قشنگ من فهميدم داره خودشو ارضا مي  .نمي تونستم تکون بخورم اصال .بسته بود هم امهدست. نمي تونستم کار کنم اصال .بهش

داد وقتي مي تونه پاشو  در واقع نشون مي.  جا ديگه بذارهپاشو  من چون مي تونست .کنه با اين کار که پاشو گذاشته رو سينه 
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چون . من خيلي تقال مي کردم . خيلي درد داره .اين جا بذاره، يعني مي تونه همه جا بذاره ولي قشنگ گذاشته بود رو سينه ام

اين  ]رو سينه ام[بود اين جا هي پاسداره پاشو گذاشته . خوردم اين جور مي چرخيدم و تاب مي دارم،نرمي استخوان هم 

پاسداره مي گفت اين پدر سوخته نمي دونم فالن فالن شده  ،بعد من هي بلند مي شدم ]چرخاند با فشار مي[جور مي کرد 

نقدر من زور داشتم که با وجود اين که پاسداره با وزنش رو سينه من بود با يه آيعني  .نگاه کن اين من رو هم بلند کرد... فاحشه

م خورد به اون ه مي چرخيدم حتي سرم خورد به پاش قشنگ يادمه که سرم منبعد . کردم از زير فشار در بيام ولي سعي مي، پا

 .هم بودتو فضا خنده اونها بود و صدا پاسدار زنه ...  يکي پاش 

يه چيز مثل پتو مثل  ]هزنِ از رو حرکت دستش رو صورتم فهميدم دست يهکه [يکي از اين زنها پاسدار هم  ،بعد يکي شونم

گذاشت تو دهنم و .ام آور بود صدامم هميشه بلند بودجيغ هايي من مي کشيدم مطمئنم خيلي سرس .پارچه آورد که بذاره تو دهنم

نمي دونم چند دقيقه طول کشيد نمي دونم ... قد کوتاهي داشت و صورتش سبزه بود انگار . دمن چيز کردم بعد زنه مي خندي

مي تونيم  ]تجاوز[ ٣٨٨اونا فقط انگار فقط مي خواستن بگن که ما اين کارم .نا منو زدن ولي براشون شوخي خنده بود فقطچقدر او

چون هيچ وقت زير شکنجه  باهات بکنيم، تحقير توش خيلي برجسته بود، اينکه پا رو سينه بذاره واال ببينيد چرا اينو مي گم؟ اوال

ن صحبتا نبود فقط انگار آورده بودن که بگن که ما اين قدرت رو داريم که تو رو شکنجه کنيم اي اصال. اعتراف کن ،نپرسيدن بگو

بعد اوني که من رو مي زد مثل اين که انگار فرصت پيدا نکرده بود . نداشته باشي  ]برا گفتن[و اذيتت کنيم حتي اگه چيز هم 

تو خونه ها  باز کرد و مي گفت ن روو اينا زياد مي داد پا م چون فحشا خواهر مادر .که درست حسابي بزنه عصباني شده بود

درد داشتم و صدام ديگه در نمي  من رو اين بود که من تمرکزم رو کلمات اونا نبود تمرکز... تيمي به همه تون تجاوز شده 

در جنده، وايسا ببينم فالن فالن شده مي گفت ما مثال ،تحکم کنترلت بکنهبا اين مي خواست  هنوز  اينولي  .اومد از فشار داد زدن

کنم اين  رهميشه مردا شرقي حمله هاشون جنسيه ديگه چون فک ؛کلماتشو درست يادم نيست ولي يادمه همش جنسي بود ...

رو پا منو باز کرد بعد من هنوز . چقدر تقال مي کنه... بعد گفت اين مادر فالن . درسني م دبه اون نتيجه که مي خوان... جور 

دختر بزرگي  .م پايين نبود اون موقعه وزنم .يه هويي اومد از پشت يک لگد به من زد که من از زمين بلند شدم که زمين بودم

من اين جور رو دوپا نشسته بودم يکي زد ال پام . ش ماهيچه بوده کيلو بود يعني چون ورزشکار بودم هم ۶۴نبودم ولي وزنم 

، افتادم رو دستم يعني اين جور دستامم هنوز يه گوشه به يه گوشه ديگه افتادم پرواز کردم ازيه جور که من يادمه قشنگ 

من خونريز کردم از  ...قدر نآفم هم انگار در رفت ولي ال پام بسته بود از بغل افتادم رو دستم که يادمه اين دستم يعني کت

و زمين با چي فيزيکي مي خوام ببينم چطور احتمال داره که يکي رو تنمي دونم چه جور اين کارو کرد يعني هر ، اين ضربه اش

لگد با از اين گوشه به اون گوشه پرت بشي با يه ضربه   کهاين جور  .تصورش رو بکنم نمي تونم اصال هيه ضربه بتوني بلند کن

ق بودم سرتا پا خيس عر کردم چون اوال بعدها فهميدم خونريز. بعد نمي دونم چقدر اون جا بودم ولي صدا ديگه نداشتم .پوتين

هوا خنک بود ولي وقتي که اتاق بسته باشه به هر حال  .ب و اينا رو من ديگه نمي فهميدم که چي بود چي نبودآغرق خون يا 

. ..يه مدتي اون جا بودم  .احساس مي کردم تب کردم يعني به خاطر فشار عصبي تب کردم .آره م عرق ميه هيجان .گرمت مي شه

احساس مي  .نمي تونستم بلند شم من اصال !، يه خانمه اومد در رو باز کرد و گفتش که بلند شومين هير و وير يکي شونبعد تو ه

 ٣٨٩."خونريز داشتم همه  اينا ، تب داشتم ،مي لرزيدم و در عين حال عرق کرده بودم. رعشه داره دنمکردم از داخل ب
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روايت مي کند که چگونه در حالي که باردار   تنها زنداني زن بازداشتگاه سپاه کرج بوده نيز که در زمان دستگيريش مونا روشن

بوده، رو تخت شکنجه خوابانده شده و بازجو مرد رو کمرش نشسته است؛ براساس روايت او، حداقل سه مرد در اتاق بوده 

 : ا، و با مشارکت همگي شان انجام مي شده استاند و شکنجه همراه با لمس کمر، صورت و بقيه بدنش در مقابل چشمان آنه

. چون ما نامحرميم د،زدن اوال شيوه بردن اينجور بود که به زن  دست نمي. صبح روز بعد ازدستگير من رو بردند برا شکنجه" 

دست من به اون  گرفتم که مثال گرفت و يه سرش هم من مي يه مداد يا حتي کفش، لنگه کفش يا دستمال، يه سرش رو پاسداره مي

شده آدمها پولدار کرج  ها مصادره منو تا يه فاصله طوالني برد برا اينکه اون بازداشتگاهها خونهيادمه . نخوره که نامحرمم

دو اتاق  يم به اصطالح تو يه فضا ديگه، منو تو حياط تا يه فاصله دور همينطور کشون کشون برد با چشم بند تا رفت. دبودن

 دمنو بردن .، به اصطالح اتاق شکنجه بودي کردن و اتاق ديگه يه پستو داشتتاق اول ميز و صندلي اينا بود برا بازجويبود که ا

بعد شروع کردن دست و پامو . ددادن ام و اينا با فحش و تحقير به من جواب مي گفتن من حامله اونجا و من همينجور بهشون مي

. خوردم کشيدم و تکون مي من تو اين فاصله هي جيغ مي. ست و شروع کرد به شالق زدنپاهامو بست به تخت و دستامم ب. بستن

کرد دست بزنه به سر و صورتم چون من هي جيغ  با دستشم هي سعي مي. اومد و يه ور نشست تو گود کمر و باسنم

دونم  دونه نمي يه. کشيدم جيغ ميهي مي خواست صورت منو لمس بکنه و من باز هم   .مي تونستکردم، ن کشيدم و تقال مي مي

مي زدند و . دو نفر ديگه هم ايستاده بودن تا اونجايي که يادمه. دستمال بود، چي بود تو دهنم هل داد و شروع کرد شالق زدن

تو اين فاصله . دزدن و شالق مي ديه نفر نشسته بود و دو نفر ديگه سرپا بودن .دگفتن ياحسين ميو اکبر و يا زهرا   و اهللا دشمردن مي

شه،  حس مي پا بي ،دوني چون اگه فاصله شالق ها زياد بشه کرد، مي خاروند هي باهاش باز مي هي پامو مي دکه شالق مي زدن

اون شالق رو حسي بياد بيرون که من  از بي ،دوباره خون توش به جريان بيفته يمکرد نقاط حساس پا خودکار سعي مياين هي با 

ش دستماله رو که هل داده بود تو دهنم احساس کردم که دارم بيهو ،تا بود چقدر بود که زد ۷۰دونم  ينمديگه . حسش بکنم

بعد . کرد دستامو بگيره کردم و اون هم رو من نشسته بود و هي سعي مي همونطور تقال مي .شم چون نفسم هم گرفته بود مي

شدم  من واقعا داشتم بيهوش مي. و آورد بيرونر ، دستمالدل کردنمنو و. ياد، ولش کن ديگه يکيشون دراومد گفت که صداش نمي

و اونجا فقط نشستم و آب و اينا هم اصال  ددست و پامو باز کردن. منو ول کرد. گه نفسم نمياد بيرونکردم دي چون اصال احساس مي

پاهام  کردممي احساس   م راه برم چونتونست من اصال نمي. بعد بهم گفت بلند شو راه برو. تاهي گذشتتا يه مدت کو دبهم ندادن

اونجا من فکر کردم  .نبود شورم کرده و بزرگ شده ولي يکيشون اومد دست منو گرفت، اصال هم ديگه دستمال و اينها تو دست

همش يعني فکر کنم اينا . ولي تو اتاق شکنجه اصال اين چيزها نبود براشون. نبايد دستشون به زن نامحرم بخوره چطور اينهاکه 

هي . کشيد بعد دست منو گرفت و هي مي .دکردن ، يه جا ديگه عمل نميندکرد عمل مي هشبراشون حرف بود، يه جايي ب

کشيد و من مثل کسي که انگار زير پام يه مشت شيشه خرده، ميخ زير پامه،  همينطور هي منو مي .کشيد که راه برو، يک دو سه مي

ي ومد ولا کشيدم و صدام درمي جيغ مي. رفت تو پام شيشه خرده مي ،رفت انگار ميخ مي زدم زمين کردم مي وقتي پامو بلند مي

مي . مخصوصا که من هم باردار بودم. مرتب  فحش و تحقير هم بود... تو سلول دبعد منو بردن .کشوند اين هي به زور منو مي

دار بشي و يه مشت فحشها خيلي رکيک  خواستي بچه ميها رو داشتي چرا  ت نبود و تو اگه اين برنامه که تو به فکر بچه گفت

که االن واقعا من کلماتش يادم نمياد ولي دقيقا يادمه که در اولين برخورد برا من که هنوز با محيط زندان با جو زندان آشنايي 
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چشما من . ست نزنهتونست د چون مي. زد به صورتم دست ميکه به خصوص وقتي ... داد نداشتم، اين فحشها خيلي آزارم مي

کرد که دست  کرد، تالش مي اينکه سعي مي. تونست در جا دستماله رو بذاره تو دهنم بسته بود، چشما اون که بسته نبود که مي

 ٣٩٠."بزنه به صورتم و حتي به اندامم به پاهام، روکمرم هم که نشسته بود، خيلي آزاردهنده بود

حداقل سه مرد مشغول شالق زدن من بودند و نوبتي عوض : "و مي گويد. نده تر داردشهين چيت ساز تجربه ا به مراتب آزارده

يک بار وقتي بازجو رو باسنم نشسته . يکي هم رو پشتم مي نشست. مدام فحاشي مي کردند، با الفاظي مثل فاحشه. مي کردند

 ٣٩١."خيلي اذيت شدم. بود، آلتش را حس کردم که سفت شده است

که تماس بدني بازجويان با زندانيان زن در زمان شکنجه شدن، تا چه حد برا بازجويان جنبه لذت جنسي هرچند مشخص نيست 

در تحقيق ما از زندانيان . داشته اما اين تماسها در بيشتر زندانيان زن، احساس رنج ناشي از تماس بدني ناخواسته را ايجاد کرده است

اما . ز برا نگهداشتن آنان در هنگام زدن شالق يا کابل امر رايجي بوده استمرد مشخص شد که نشستن بر رو کمر مردان ني

اين عمل را در  تاثير همانطور که گفته شد، فضا اجتماعي روابط مردان و زنان در جامعه، و نگاه کارگزاران زندان به زنان زنداني،

ها جنسيتي ناشي از اصول شرعي مربوط به روابط بين زن و نه تنها فضا زندان بسيار متاثر از تفکيک. کند مي متفاوتمورد زنان 

مرد نامحرم بود، بلکه خود اين زنان هم متعلق به جامعه ا بودند که در آن، تماس فيزيکي چنداني بين زنان و مردان، خارج از 

به عالوه، در فرهنگ . نيز مي شدچارچوبها خانواده و در برخي از موارد دوستان بسيار نزديک، نه تنها وجود نداشت بلکه تقبيح 

در چنين فضايي، حتي اگر نشستن . غالب ايراني، هرگونه تماس بدني مرد با زن غريبه، معادل تعرضي جنسي به شمار مي رفت

 ه باشد، برا زنان جواني که آن را تجربه مي کرده اند، به دليل پيش زمينه غالبرو بدن زندانيان زن، ضرورت اعمال شکنجه بود

 . ذهني از يک سو و نيز فضا جنسيت زده زندان از سو ديگر، معنايي جز آزار جنسي نداشته است
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 شهادت توبا کمانگر

 کردستان:  محل تولد

 ۱۳۶۰خرداد : تاريخ دستگير

 همکار با کومه له: اتهام

 ۱۳۶۱مرداد ماه : تاريخ آزاد

 

چون برادرهايم پيشمرگ بودند، بعد . تو خانه بودم. ياران، دستگير شدمسال هزار و سيصد و شصت، تو يکي از دهات کام

با آن ها . له و با پيشمرگان ده به ده مي رفتيمه من با مادرم همراه کوم. خانه مان به آتش کشيده شد از طرف جمهور اسالمي

. اجبار ‐-م، به شيوه  در واقع تشکيالتيبا يکي از رفقا پيشمرگ خودمان ازدواج کرد .بوديم، آن موقع ديگر هفده سالم بود

آن موقع بدون اطالع . کامياران شروع شدله در منطقه  ه اولين هفته ا که ازدواج کردم، جنگ حزب دموکرات با کوم

 اونها رو دو تا از اين مزدوران رژيم دستگير شده بودند، پيکار. له ، برگشتم به دهي که تويش دستگير شدمه تشکيالت کوم

رفتند  له ميه آن موقع سازمان پيکار کوچک بودند، چند نفر بودند و همراه با کوم. له داده بوده ستگير کرده بود و تحويل کومد

بعد از دو هفته که من تو اين دهات بودم، اوايل حاملگي ام هم بود، مي دانستم که همان هفته ا که ازدواج کرده . تو دهات

شوهرم . اعت سه نصفه شب آمدند، گزارش داده بودند که من تو اين ده هستم، آمدند مرا گرفتندبودم، حامله شدم، بعد شب س

 .فرار کرد

خانواده  من را مي شناختند، چون خانه ما را آتش زده بودند، دو تا از . گزارش داده بودند که من در ده هستم، در ده تايينه

بعد شب ساعت سه آمدند دور اين ده را گرفتند، مشخصات من را داده . ندله بودند، شهيد شده بوده برادرهايم پيشمرگ کوم

 .بودند که کال چه جور قيافه ا دارم، چه جور هيکلي دارم، چون خانه ا که بودم، چهار پنج تا زن ديگر هم بودند

که . ما بهشان مي گوييم جاشهم سپاه همراهشان بود، هم به اصطالح . آنها که برا دستگير آمده بودند همه شان مرد بودند

له بود بعد رفته بود خودش را تسليم ه من از اين عده فقط يکي شان را مي شناختم که قبال پيشمرگ کوم. مال آباد نشور بودند

ديگرشون هم خانواده من را مي  خيلي ها. ولي مي شناختمش اسمش يادم نيست .ا آن ها آمده بودکرد و مسلح شده بود و ب
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 . شناختند

آشناهايي که قبال خانواده  من را مي شناختند آمدند تو اتاق وارد شدند، من را در آوردند از تو تختخوابم، من اصال عکس 

اولين لحظه ا که آمدند من را از تختخواب . نشان ندادم، خيلي برايم عاد بود که من را مي گرفتند، مي دانستمغيرعاد العمل 

 . ر تو صورتم انداختند فور من را شناختنددر آوردند، با چراغ نو

 . تو را مي بريم، امروز بعد از ظهر مرخص مي شو. تند ما فقط با تو کار داريممن را آوردند تو يک اتاق ديگر گذاشتند، گف

بيش از . ردند، بعدش با خودشان بان خانه نگه داشتند تا ساعت چهارمن را تو هم. مخفي بود. مادرم آن موقع همراهم نبود

، هر گوشهيعني هر ک. دويست نفر آمده بودند  . خانه حداقل چهار پنج نفر ايستاده بودند جا را که نگاه مي کرد

. آتش مي زدند و او را هم دستگير مي کردند مسلح بود، حتما تمام آباد را  اگر مي دانستند شوهرم هم تو اتاق بوده، چون او

 . فرار کرد. ولي او نبود

و فهميدند که من را دستگير کرده اند، همه شان خيلي ناراحت  ديگر مردم آباد همه بيدار شدند ،ن را ساعت چهار بردندم

يا [آمدند تا پايين آباد که يک جورهايي التماس کنند که من را با خودشان نبرند، چون خيلي کوچک بودم، هفده . شدند

 . بود، رسيديم نشور ساعت هشت صبح به آن دهي که اسمش . مراه من بيايدسالم بود، خالصه نگذاشتند هيچ کس ه] هجده

 .، مخصوصا منطقه  کاميارانپايگاه بود  ماشين خيلي زياد آورده بودند سر جاده، آن موقع ها تو تمام آباد ها کردستان

 ه  آن آباد را آورده بودندتمام زن و بچ. ]تو پايگاهشان در نشور[ من را بردند تو اتاق. يعني هر پنجاه متر يک پايگاه بود

، يک فتند، دور و بر من را خلوت کردندآن هايي که مسلح بودند ر. ، همه مردم آمده بودند من را نگاه مي کردندينندمن را بب

رفتند تا ، خودش دو تا زن داشت، همه ]رييس زندان [کسي که رئيس آن ها بود . که ديوار ها بلند داشتبود حياط بزرگ 

 له بودند، ماه له بودم و خانواده ام هم با کومه جرم من اين بود که با کوم. آن ها خيلي تهديد کردند. ساعت دوازده طول کشيد

، تهديد کردند در واقع آن موقع تو دهات کار مخفي مي کرديم با تشکيالت شهر، بعد همان روز اول ، گفتند تو تازه دستگير

من هم گفتم اعدام بشوم خيلي بهتر است تا . يا اينکه اعدام مي شو که با يکي از ماها ازدواج مي کنينپيش ما هستي، يا اي

، من همان جا گفتم من حامله هستم: گفت او مي.... اينکه چون . يا بايستي با يکي از ماها ازدواج بکني، يا اينکه اعدام مي شو

 .بعد کمي ترسيدم . ، گفتم حامله هستمه بودکه بايد قاعده مي شدم گذشت سه هفته از سر وقتي

آن ها رفتند و چهارتا نگهبان گذاشتند، يکي از اين زن ها رئيس همه له خيلي زياد رويشان بود ه آن موقع چون فشار کوم 

راهش زندان که گفتم دو تا زن داشت، آمد، خيلي گريه کرد و گفت من خيلي ناراحتم که تو را دستگير کردند، يک دختر هم

ولي نترس باور کن من حتي به قيمت جان دختر خودم هم اگر باشد، نمي گذارم . تو هم سن و سال دخترم هستي: بود، گفت

 . يک کلمه هم حرف نزدم. من هيچي نگفتم. اصال نترس. حتي يک مو از تو کم کنند

يا به  ند، داشتند يکي را آزاد مي کردندودتو حياط يک گوشه ا نشسته بودم، اتاق ها همه پر ب. روزتو حياط بودم من آن
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من . يک اتاق کوچک برا من خالي کردند، هيچي هم تويش نبود، تابستان بود. زندان ساواک سابق سنندج منتقل مي کردند

يعني هر کدامشان که مي آمدند . واقعيتش را بخواهيد شکنجه  جسمي نکردند منتها شکنجه روحي خيلي کردند. آنجا ماندم

ده بودند، زندان يک ساختمان بود، مثال تو هر اتاقي يک نفر بود، پنجره ها کوچک هم درست کر. خيلي بي شرف بودند ،وت

هر . له بودنده ه بود يا خواهر پيشمرگان کومه لته بودند، يا خانواده پيشمرگ کوم، همه کساني را هم که گرفدرست کرده بودند

که ما مثال مي خواهيم امشب با تو باشيم، امشب مي خواهيم با تو . يک تهديد جنسي مي کردآمدند تو  کدام از نگهبانها که مي

، حيف است  . بخوابيم، از تو خوشمان آمده، تو که خيلي سن کمي دار

سه تا نگهبان داشتند که انسان ها خوبي بودند، خيلي به من از لحاظ روحي کمک مي کردند، منتها آن يکي ها که مي آمدند 

و، مسئله  سکس را مطرح مي کردند، با هم خوابيدن را با من مطرح مي کردند، مي گفتند ما مي خواهيم با تو بخوابيم، تو ت

 . دختر جواني هستي، سکس با تو لذت بخش است

بودم،  يک نفر مي آمد جلو پنجره  اتاق من، پنجره  کوچکي داشت، من مثال يک گوشه. گفتند اينها را تنها که بودند مي

پنجره را باز مي کرد اين را مي گفت ولي يک نفر ديگر نگهبان جلو در بود، يعني هميشه دو تا نگهبان داشتيم، يکي جلو 

اينطور را خودش  ]نگهبان جلو در[آن  .هم در واقع رو خيابان اصلي بود زندان. پنجره تو حياط بود، يکي جلو در بود

نيده، ولي آن کسان ديگر، هم زنداني ها من که اکثرا پدر يا مادر پيشمرگه ها بودند، مي نشان مي داد که انگار هيچي نش

اين موضوع که من را چنين . طور صحبت مي کردند چون من هميشه تو بودم و آن ها جلو پنجره با من اين. شنيدند ديگر

ه  کامياران يا بعضا در منطقه  سنندج هم پيچيده ، تو تمام خانواده ها منطقکنند، از لحاظ روحي اذيت مي کننداذيت مي 

آن چند نفر که خوب بودند با من، بزرگترين کار که مي کردند . اين ديگر به من خيلي فشار آورده بود. بود و تاثير داشت

ار بکنند، عمال کار له را مي آوردند، مي گفتند اگر به تو که اطالعيه ها کومله خبر مي دادند، ه اين بود که از وضعيت کوم

 .له چنين توهيني بشوده ما حتما اين ده را آتش مي زنيم، ما نمي گذاريم به پيشمرگ کوم ،بکنند

له به اين دهات حمله کرد، هر بار که حمله مي کردند و هر ضربه ه چند بار هم کوم .هر روز ؛شش ماه اين وضعيت طول کشيد 

من را مي بردند تو طويله، تو همان جايي که  .مي زد وضعيت من وخيم تر مي شد له به اين پايگاهها دردهاته ا که کوم

من خرداد شصت دستگير شدم تا  .آن يک سال و خرده ا که دستگير شدم ممنوع المالقات بودم .بودم هم نمي گذاشتند بمانم

له حمله مي کرد آن ه هر بار کوم .ده ا آزاد شدمنه ماه حاملگي زندان بودم بچه ام تو زندان به دنيا آمد، بعد از يک سال و خر

به سينه ام دست مي زدند، اذيت مي کردند، تو تاريکي هل مي دادند، خيلي . ها من را به طويله مي بردند و اذيتم مي کردند

فقط هر روز . دندمن را شش ماه شکنجه  روحي کر. تنها زني بودم که در منطقه  کامياران، زنداني شده بود. اذيت مي کردند

جنسي خيلي برجسته تر  ن هر روز توهين مي کردند، مسئلهمن را هل مي دادند، توهين مي کردند، به تمام آرمان ها اعتقاد م

 . بود

دار کردستان که خوبي بودند، شکايت کردم به استانمن شکايت کردم از آن ها يعني از طريق اين دو سه تا پسر که بچه ها 
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ين ها را مي کرد، آن ها گفتند ما شکايت را برديم و رسانديم، منتها آن ها گفته بودند که اسم اين چند نفر را اصال سرپرستي ا

 . نامه هايي که من مخفي بيرون دادم، اسم آن ها را نياوردم ولي به هيچ جايي نرسيد متاسفانه اين شکايت ها در. مطرح نکنند

را بيشتر ميکردند، ولي ... ه مي زد به آن دهات، اين کارها يعني دست زدن به سينه و له مثال حمله مي کرد، ضربه اگر کوم

له خيلي ارتباط داشتند، مي ترسيدند ه مي دانستند که اين سه چهار نفر با تشکيالت کوم. تجاوز که صورت بگيرد، نتوانستند

 . اگر بيش از اين پيش بروند اينها به کومه له خبر بدهند

. کم بشود، همه شان به قتل عام مي رسند) توبا(هر روز اين تهديد را برايشان مي فرستاد که اگر يک مو از سر من  کومه له هم

 . اونها اين ترس را داشتند که اگر مثال نزديک تر بشوند، اين مسئله پيش خواهد رفت

و زندان نه تنها من، کسان ديگر را هم هر چون بخاطر اينکه گفتم ت. وقتي اينها اين کارها را ميکردند من فقط داد مي زدم

چون مثل جاها ديگر، مثل زندان ساواک سنندج نبود که طبقه بند باشد، که ببرندت . کدامشان را تو طويله مي بردند

ت له حمله مي کرد ما را مي بردند تو طويله ها ده، به تاريکي هل مي دادند، پرت مي کردند، دسه زيرزمين، وقتي که کوم

 . مي زدند يا مي خواستند نزديکم بشوند تو اين تاريکي، من فقط داد مي زدم و وقتي که داد مي زدم کمي فاصله مي گرفتند

به حکم ها متفاوت، مثال ماهي يک بار مي . آن ها اکثرا زن ها پيشمرگان بودند. غير از من سه تا زن ديگر هم زنداني بودند

از اين لحاظ که آن ها را که مي گرفتند، سه تا سه تا . ، در واقع وضعيت آن ها از من بهتر بودگذشت آن ها را مرخص مي کردند

 . من تنها بودم. تو اتاق بودند. با هم بودند

معموال وقتي که سه نفر يا . فکر کنم آنها به اين شدت مورد تهديد نبودند چون گفتم که آن ها سه نفر با هم در يک اتاق بودند

اين . بعد مثال حتي مردها را هم مي گرفتند، مردها را هم جدا کرده بودند، هرکس در اتاقي. هستي اين حمله کمتر است دو نفر

 . سه زن با هم بودند من تو يک اتاق بودم

زمستان . بود وضعيت غذا و بهداشت هم صفر. بدون هيچ چيز ديگر، تنها چيز که تو شش ماه اول مي خوردم فقط دوغ بود

، هيچي رويش نبود، با يک ک ه شروع شد، تو اتاق هيچي نداشتم فقط سيمان کار خالي بود، يک تشک داشتم، تشک ابر

. چون قفل در و همه چيز دست آن ها بود. ترس داشتم در واقع. هر شب پاهام باد مي کرد، اصال نمي توانستم بخوابم .چراغ

 . را به زندان ساواک سنندج فرستادندبعد از شش ماه من . شکمم هم کم کم بزرگ مي شد

 سليم نشدم و اصال در هيچ رابطهبعد از شش ماه هر کار کردند من در هيچ رابطه ا ت. تمام دوران حاملگي ام اين طورگذشت

اين محسن رضايي که حاال خودش را برا رئيس جمهور ايران کانديد مي کند، آن موقع . کار يا تشکيالتي چيز نگفتم

به او . صحبت کرده بودندرضايي اين ها با محسن . و آمدا. ٣٩٢کال زندانها کردستان ؛شصت در زندان ها سنندج بود سال

له است و شش ماه ه له هستم و تمام خانواده ام کومه گفته بودند که من شش ماه در زندان هستم، جرمم اينست که خودم کوم

بعد از شش ماه من را بردند . و نه حاضرم با هيچ کدام از اين ها ازدواج کنم است که نه حاضر شدم به اين ها هيچ حرفي بزنم
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آن جا يک هفته تو يک سلول تکي بودم، تو اين هفته سه بار همان آقا محسن رضايي، آمد من را . زندان ساواک سنندج

روز اول اصال چشم من را . را ترجمهيکي از جاش هايي که تو همان ده بودند که من زنداني بودم، آوردند ب. دادگاهي کرد

نبسته بودند ولي روز دومش که من تو اتاق سلول بودم گفت شش ماه تو زندان هستي، اين هم جرم تو است، تو خودت 

ه حرف ها چرت و پرت گفت، فحش داد و گفت حتما مطمئن باش همه را يکي ه لله هستي، خالصه خيلي در مورد کومکومه 

! من هم گفتم باشد. گيريم و همه را مي آوريم پيش تو و تو هم با آن ها يکي پس از ديگر اعدام مي شو پس از ديگر مي

 . اعدام کنيد من مشکلي ندارم! مهم نيست

تو ساواک . روز دوم که ما را بردند پايين، چشمم را بسته بودند، ولي مي دانم که خيلي پايين رفتيم. حامله بودم، شش ماهم بود

اصال من تو   .د، از تمام گوشه و کنار زندانج بوديم، از هر طبقه ا که پايين مي رفتيم صدا جيغ کشيدن دختران مي آمسنند

ده زندان بودم و هر روز مرگ خودم را جلو چشمم مي ديدم، به اندازه  اين يک هفته ناراحت  ونا که تواين شش ماهي 

يين مي رفتيم، مي گفت ببين اين ها همه شان که جيغ مي کشند، هم عقيده ها تو بعد از هر طبقه ا هم که پا. نشده بودم

 . محسن مي گفت. له ا هستند، ولي دارند شکنجه مي شوند و بهشان تجاوز مي شوده هستند، کوم

. گرفته بودچشمم بسته بود، يک نفر هم دستم را . من آن موقع چون نمي توانستم فارسي صحبت کنم يک نفر را آورده بودند

تجاوز را  هيچي نگفتم، او واژهمن هم . با تو هم اين کار را خواهيم کرد اگر حرف نزني: او گفت. محسن رضايي با ما بود

ولي . من هيچي نگفتم. له ا هستنده گفت اين هايي که جيغ مي زنند، از هم فکران تو، از هم عقيده ها تو، کوم. استفاده کرد

. تا ساعت هشت شب، از من سوال و جواب کردند. گفتند ساعت نه صبح است. تاقي، نشستم رو صندليمن را بردند تو يک ا

تو خيلي از آن هايي که هستند نمي تواني قو تر : محسن گفت. نجا مي مانيگفتند اي. حتي يک ذره آب هم ندادند بخورم

 . لت راحت باشد که از اين ها بدتر به تو خواهيم کردباشي، خودت اين همه سر و صدا را مي شنو و مي داني چيست، فقط خيا

، اگر ]صبر کنيم[اگر تا آن موقع توانستيم . فقط يک کار مي کنيم، ممکن است بگذاريم زنده بماني تا بچه ات به دنيا بيايد: گفت

اقعا اصال هم ترسي نداشتم فقط و. من هم گفتم مهم نيست، مثل تمام انسان هايي که از بين رفتند. مهم نيست. هم نکرديم، نکرديم

 . تنها چيز که داشتم و خيلي ناراحت شدم که اصال تو نمي توانستي از طبقه  پايين برو و صدا و هوار و جيغ را نشنو

 چون مي دانستند که همه ماها همديگر را مي شناسيم و متاسفانه. م و کسي را ببينيمنمي گذاشتند با هيچ کسي روبرو بشمتاسفانه 

تو آن يک هفته که تو زندان سنندج بودم تنها بودم، فقط تو يک سلول کوچک که يک دستشويي و يک . هيچ کسي نبود

ما تو را به همان زندان : بعد از اين يک هفته، روز آخر، محسن رضايي آمد و گفت. تخت تويش بود و هيچ کسي نبود آنجا

آن زندان صحبت کردم که يا قبل از فارغ شدنت تو را اعدام بکنند يا اينکه دهاتي که بود بر مي گردانيم ولي من با رئيس 

، مي تواني با يکي از برادران  بگذارند بچه ات به دنيا بيايد بعد تو را اعدام کنند، يا اينکه يک راه ديگر خيلي راحتي هم دار

 . من هم هيچي نگفتم. مسلمان ازدواج کني

شم بند او را ديدم و دو بار با چشم بند که ديگر از رو صدايش او را مي چيک بار بدون . من خودم شاکي محسن رضايي هستم
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 . شناختم که همان محسن رضايي ست

همان جا ماندم، زمستان بود، هوا خيلي سرد بود، ديگر من خواب نداشتم، نمي . زندان آباد نشور بعد من را برگرداندند به همان

 . س، مي ترسيدم اگر بخوابم بهم تجاوز کنندبيشتر از تر. توانستم بخوابم

له حمله مي کردند و ه عمليات هايي که داشتند، به کوم برا فقط. کردند در همان ده زندگي مي. نگهبانان همان قبلي ها بودند

ضايي باهات من آمدم همان آباد و رئيس زندان همان آباد آمد و گفت آقا ر. مي رفتند و بيست و چهار ساعته آنجا بودند

. يا اينکه با يکي از ماها ازدواج مي کني يا اعدام مي شو. صحبت کرده، آخرين حرف را هم زده، حرف او هم حرف من است

بعد ديگر همين طور ماندم تا تقريبا هفت ماه حاملگي ام آنجا . در را قفل کردند و نشستم. من هيچي نگفتم رفتم تو يک اتاق

يعني بحث اذيت کردن، پيشنهاد، ، . اه حاملگي ام مي شد، ولي ديگر اين حرف ها هر روز تکرار مي شديعني ديگر هفت م. بودم

خب باشه امشب حوصله ندار اين کار را بکني ولي فردا شب چي؟ به ... مي زدند به شيشه که امشب با ما مي خوابي يا فردا خب

. همينجا اين کار را مي کني ،جا ديگر هم نداريم، که تو را ببريم آنجا حتي خيلي بي تربيت، مي گفتند. يما قول بده با ما بخواب

من خيلي فشار روم . ما مي توانيم اين کار را بکنيم. اگر من اوکي کنم، مسئله ا نيست. مثال مجبوريم تو همين اتاق با هم باشيم

بعد من از طريق سه چهار نفر که آنجا بودند، به . بود يعني فشار روحي، اين هفت ماهي که آنجا بودم همين طور ادامه داشت

جور است، وضعيت جسمي ام که وقتي پا مي شدم اصال احساس مي  له خبر دادم که وضعيت جسمي و روحي ام اينه کوم

قرار بود  له رساندند و آن ها همه ام به کومغآن ها پي. چون هيچي تغذيه نداشتم، حامله هم بودم. بيهوش مي شدم. کردم مي افتادم

سنندج، تحويل خانواده شوهرم بدهند، با  ا پيام داد که من را ببرندله به اين هه آن موقع کوم. که من را مرخص کنند، مبادله کنند

 يکار دستگير شده بودند و به کومهموقع دو نفر از حزب اللهي ها که برا رژيم هم مهم بودند توسط بچه ها پ در آن. وکالت 

آن ها . در واقع دستگير من بر اين اساس بود که من را گروگان بگيرند تا با اون دو نفر تاخت بزنند. ه شده بودندله تحويل داد

 . هم دو تا گروگان را عوض کنند

م مادرم را گرفته بودند، خواهرم را گرفته بودند، دو تا برادرولي چون در نهايت مبادله گروگانها انجام نشد، من هم که رفته بودم، 

که خيلي کوچک بودند، شش ساله و هفت ساله بودند آن ها را گرفته بودند، به تشکيالت مخفي شهر هم خبر داده بودند که 

تشکيالت بيرون شهر هم خبر نداشت، که اين . تمام خانواده اش دستگير شدند آن هايي که تو شهر بودند و بايستي کار بکنيد

مادرم و برادر و خواهرهايي که  خاطره به خانه  مادرم، من هم رفتم خودم را تسليم کردم بمن را برگرداندند . ماجرا پيش آمده

 . اشتمد

 زمين حدود صد متر پشت ماشين رو. مثال برادرم را به ماشين وصل کرده بودند. چهار نفر را دستگير کرده بودند و برده بودند

تم من حاضرم بميرم ولي يک ذره حاضر نيستم خواهر برادرم تو اين سن من رفتم خودم را تسليم کردم، گف. ندبوداو را کشيده 

؛ کل اين جريان سه روز رم و دو تا برادرم را مرخص کردندمن خودم را تحويل دادم، خواه. که من بودمتو اين جايي باشند

  .طول کشيد
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مادرم . به مادرم هم فشار آورده بودند. ازدواج بکني  منتها مادرم را يک هفته گير دادند، به مادرم گير داده بودند که بايد با ما

برا من هم خيلي سخت بود ولي تو يک اتاق هم نبوديم تو اين هفته ا که مادرم تو زندان . بيچاره داشت ديوانه مي شد

 . من تو يک اتاق بودم او هم تو يک اتاق. بود

تمام مادرهايي که تو سنندج بودند، مادرها پيشمرگي  .اعتراض کردند کامياران وقتي که مادرم را گرفتند واقعا تمام منطقه

. من ماندم. مادرم بعد از يک هفته آزاد شد. ين آزاد بشوداهمه شان آمدند آن جا، گفتند ما حاضريم تمام زندگي مان را بدهيم 

به دنيا آمد، وقتي که بچه ام به دنيا آمد، تو که ديگر بچه ام  همان طور ادامه داشت، تا نه ماه وضعيتي که من تو زندان داشتم

اتاق هيچي به من ندادند، من سه روز درد داشتم، ولي نمي توانستم پا بشوم، وقتي پا مي شدم که برم دستشويي بي حال مي شدم و 

 .يک قابله هم نياوردند. نمي توانستم بچه را هم به دنيا بياورم

چون من دو روز تمام بي هوش بودم، خونريز زياد داشتم، ولي ديگر خواهر بزرگ . مدنمي دانم اصال چطور بچه ام به دنيا آ

خواهرم مي گفت بعد از اينکه آمديم تو فقط تا اينجات خون بوده، لباس ها خودت زيرت بوده و . من را آوردند با ننه  دلير

گفت چنين فضايي بوده وقتي . کسي حمله کند مباداکه ند بودهيچ چيز ديگر نداشتي و چهار پنج نفر مرد دور و بر اتاق ايستاده 

نقدر خواهرم داد و بي آودم، روز بعدش ديگر بيهوش ب روز بعدش، يعني سه روز دو آمده و  بچه ام به دنيا من تا. که ما آمديم تو

اشين ارستان سنندج با چهار مداد مي کند و گريه و زار مي کند، مي گويد بايد اين را ببريد بيمارستان، من را مي برند بيم

هر روز هم نگهبان داشتم، تمام بيمارستان را به هم  .يم سراغشباز هم مي آيوقتي که خوب بشود، محافظ، تهديد مي کنند که 

 . جفتم نيامده بود، عمل کردند، تقريبا بعد از يک روز در بيمارستان به هوش آمدم. مي ريزيم

بعد از دو هفته باز . بنشينمرو تخت بعد از دو هفته تو بيمارستان تازه تونستم . است ردستانبچه ام يک دختر بود که االن در ک

چقدر نگهبان تو بيمارستان هست، هر روز دو تا  ي وقتي که آمد تو بيمارستان ديدهم تشکيالت شهر آمد من را ببرد، ول

 . فته دوباره من را بر مي گردانند با بچه به اتاقم تو زندانبعد از دو ه. ]، منصرف شد[نگهبان جلو در ورود ايستاده بودند

من هر کار بکنيد، هر چيز که با ولي آن جا ديگر مادرم بهشان مي گويد که من هيچ وقت جانم از جان توبا بيشتر نيست، 

من بعد از يک چون . باهاش مي آيمدلتان مي خواهد، يا اينکه هر دو تايمان را تو بيمارستان سنندج اعدام مي کنيد يا اينکه من 

 آن قدرديگر مادرم با من آمد، ولي اصال نمي توانستم پا بشوم، تکان بخورم، . قدر که ضعيف بودمآن  ونستم پا شوممي تماه هم ن

 . ق زندانتو همان اتا. منتها با مادرم من را برگرداندند همان جا. که خونريز داده بودم، در واقع نمي دانم چرا اصال نمردم

له دانسته بود که وضعيت من اينطور است، تهديد شديد کردند، گفتند يا اينکه مرخصش مي ه کوم. مادرم يک هفته آنجا بود

ديگر بعد از دو ماه که بچه دار شدم، مي دانستند که وضعيت خيلي وخيمي دارم، اين . کنند يا اينکه تمام دهات را آتش مي زنيم

 . با چهار نفر ضمانت دو دستگاه خانه، مرخصم کردند ،لهه از کومها خيلي مي ترسيدند 

وقتي که بچه ام به دنيا آمد، يکي از مسئول هايي که هميشه اين حرفها را مي گفت يک روز آمد جلو پنجره  من، قاه قاه 

. خنده کني يا گريه کني. تبرا من مهم نيس: چرا سوال نمي کني که چرا من خنديدم؟ گفتم: خنديد، من هم نگاه کردم، گفت
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بهش گفتم، قول . چون اون هيچوقت نمي خنديدند، هميشه با خشمي مي آمدند که من را بترسانند، گفت به مادرت پيشنهاد دادم

بهش هم گفته ايم که  .د، يا اينکه او هم مثل تو مي شودشرف هم دادم، يا اينکه با من ازدواج مي کند، هر دو تان آزاد مي شوي

حرفي هم نداشتم . من هيچي نگفتم، اصال نمي توانستم باهاشان حرف بزنم. تو هم با ما ازدواج نکني حتما اعدام مي شو اگر

سال شصت دستگير .مادرم موقع دستگيريش چهل و پنج سالش بود. بعد مادرم را بعد از يک هفته با ضمانت مرخص کردند. بزنم

 .شد، االن هفتاد و پنج سالش است

جلو مادرم به . گفت به مادرم گفتند ولي مادرم اصال از هيچ چيز نمي ترسيد، آن چه که به دهنش مي آمد بهشان مي چند بار

مهم نيست بچه زنده بماند يا نماند، ما مواظب هستيم که هيچ باليي االن به سر خودت : گفتند مي. بعد از زايمان ؛من مي گفتند

ولي چون مادرم آن . يا اينکه اعدام مي شو ني يا فالني يا فالني ازدواج کنيني با فالنيايد و خيلي عالي است و ديگر مي توا

گفت که خانه ام را به آتش زديد، بچه هايم را کشتيد، . موقع دو تا از پسرهايش را هم از دست داده بود از هيچ چيز نمي ترسيد

اصال نمي گذارم چنين باليي . شته باشم رو خون توباستمن از هيچ چيز نمي ترسم، االن هم اينجام، اگر يک قطره خون دا

 . يا اينکه هر دوتايمان اعدام مي شويم، يا اينکه هر دو تايمان با هم آزاد مي شويم. به سر توبا بياوريد

ت مسئولي. پدرم هم وقتي که ما کوچک بوديم فوت کرده بود. خواهر هايم آن موقع پيش يکي از دوستانمان زندگي مي کردند

 . کل زندگي با مادرم بود

بعد . چون ما تصميم گرفتيم يا ازدواج مي کند يا اعدامش مي کنيم. گفتند با خودت ببر. بچه را در اين مدت دادند به مادرم

. يعني هيچ کس حتي يک نفر را هم نديده بودم. ولي هر روز مي آمد ولي تا آن موقع ديگر هيچ مالقاتي نداشتم. مادرم رفت

 . ر روز مي آمد، بچه را به من نشان مي داد و مي رفتمادرم ه

ولي بايستي هر هفته مادرم به جا من مي رفت امضا مي داد، مادرم گفت اينطور نمي شود . بودم من مخفياز آزاد  بعد

است چون برا من خب برو بيرون بهتر . زندگي کرد، يا تو بايد وايسي خودت را تو شهر آشکار کني، يا اينکه بيا برو بيرون

هر . تا سال شصت و سه تو شهر ماندم. شدمعلني با دستور کومه له . ا ديگرم هم جانشان در خطر استبچه ه هم سخت است،

 . هفته پنج شنبه مي رفتم اطالعات سنندج امضا مي کردم که هستم

بدون هيچ  گرفتمله تماس ه ها بفهمند با کومامضا مي دادم که هر زماني آن هر هفته بعد ديگر . بچه هم تا سه سال پيشم بود

 . ترديد اعدام بشوم

يعني هر جا که مي رفتم تعقيب بودم، بعد ديگر گفتم نمي . از لحاظ پليسي برمن فشار مي آمد. اين طور خيلي برايم فشار بود

. مقر ما آنجا بود. کردستان عراقرفتم . بهمن سال شصت و سه آمدم بيرون. آمدم با دخترم بيرون. توانم اينطور زندگي کنم

تو عراق بودم، بعد آمدم ترکيه، شش ماه بودم، نود و دو رسيدم، دخترم بعد از ) ۱۳۷۰(تا نود و يک . لهه رفتم پيش رفقا کوم

بود شش ماه، يا يک سال دقيقا يادم نيست، تو عراق که بوديم، آن موقع شرايط کردستان عراق هم خيلي بد بود، دوران حلبچه 

له گفت که آن هايي که بچه دارند، هر کسي که امکان ه کوم. و جمهور اسالمي هم هر نقطه ا که ما بوديم بمباران مي کرد
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من از طريق مادر يکي از پيشمرگه ها، دخترم را فرستادم ايران پيش عمو او، تا دو هزار و يک  .ارد بچه ها را بفرستد به شهرد

االن ديگر تو ايران بزرگ شده و ازدواج کرده و او که يادش نيست . يعني شانزده سالش بود. يدمشکه دخترم را  تو ترکيه د

مي گويد هر وقت که از جلو آن دهات رد مي شوم، من که خاطره ا ندارم از آن چيزها ولي االن از جلويش که رد مي شوم، 

 . ارمخيلي حالت بد د. حالت بد دارم، دوست ندارم اصال حتي ببينم

تو چرا نمي گذار با تو همخوابي بکنيم، تو زندان مرکز  شنيدم که از خود زندانباني که هميشه به من پيشنهاد مي کرد

برادرها پاسدار سنندج بعد تو پادگان، مخصوصا تو ساواک گفت آنهايي که اعدام مي شوند، اکثرا سه چهار بار با 

آماده . خيلي. واقعيتش را بخواهي اين خيلي از لحاظ روحي رو من تاثير گذاشته بود. بعد اعدام مي شوند همخوابي مي کنند

بعدا وقتي  .چون از هيچ کس هم شرم و حيا نداشتند، انسانيت تو وجودشان نبود، منتها نمي توانستند. بودم بهم تجاوز بکنند

منتها . بخوابممي کردم، آنجا ديگر راحت مي توانستم آزاد شده بودم رفتم پيش مادرم، ديگر هيچ جايي را نداشتم آنجا زندگي 

از خواب مي  تو. تو گريه مي کني. تو از خواب بيدار مي شو و راه مي رو. مي گفت هيچ وقت تو نمي تواني بخوابي ]مادرم[

، آنجا مي نشيني به مادرم يک . نزدمحرفش را هم هيچ موقع . حدود سه سال طول کشيد. اصال من نمي دانستم اين چيزها را. پر

روش زندان  به برادرم که آمد اينجا، چون هر دوتايمان زنداني بوديم، و او مي دانست. پيشنهاد بهم کردند چنينکه  بار گفتم

، برادرم گفت اصال مهم .چطور بوده، مخصوصا سال شصت، که اوايل تشکيالت مخفي بود که خيلي ها را دستگير مي کردند

ده بار هم تجاوز مي کردند، اصال مهم نبود، مهم اين بود که تو رو اعتقادات و عقايد خودت مانده بود  نيست حتي اگر به تو

شکنجه کردند، االن هم نمي توانم بعد از چند . من هم همين کار را کردم منتها به من تجاوز نکردند. و هيچي دست آن ها نداد

 . سال راحت بخوابم

ک سال و خرده ا که تو زندان بودم حاضر بودم، بهشان هم مي گفتم، حاضر بودم هر روز من خودم کال گفتم تو اين ي

را  ]دهد تناسلي را نشان مي اندام[اونها به سينه و اين جاها . کنيمچهل تا شالق بخورم ولي يک بار بهم نگويند که بهت تجاوز مي 

شالق . يا بدن من، اصال اين چيز مال من بود" ناموس"نکه بگويم دست مي زدند، اين خيلي برا من مهم بود، نمي دانم بخاطر اي

قتي من را اينطور هل مي دادند و سينه ام را مي گرفتند، چه شب مي منتها و. برا من خيلي راحت تر بود از لحاظ روحي

ن حمله داشته به ميک گرگي که اصال حق ن. خوابيدم چه روز اگر راه مي رفتم، احساس مي کردم يک گرگ بهم حمله کرده

حتي بهشان مي گفتم، التماس مي . چرا؟ نمي دانم. برا من خيلي سخت بود. هيچي بهش بگويي يکرده منتها خب نمي توانست

ممکن است يک روز هم . فکر مي کنم آن ها هم مي دانستند که اين برا من سنگين است و راحت نيستم حتي با گفتنش. کردم

خيلي  که گفتم. ولي برا من خيلي مسئله  گفتنش خيلي مهم بود. جاوز بکنند، هيچ برايشان مهم نبودبتوانند عملي اش کنند، ت

مين مي گذاشتند تو نقطه ها  ،برا ماشين هايشان زد به آن دهات، مين گذار مي کردله ضربه مي ه پيش مي آمد کوم

کرد، اين ها مي رفتند، چهل ماشين مي رفت، بعد مي  مختلف کامياران هر بار که مثال يک دهاتي يک گلوله ا شليک مي

. جوم مي کردند سر منهبعد مي آمدند . له درگير هستنده آمدند فورا به من خبر مي دادند، گفتند االن رفتند، يک تعداد با کوم

توانستم هيچ کار  يعني نمي. اين برا من خيلي مهم بود. صبح ساعت هشت با اين شروع مي شد تا چهار و پنج بعد از ظهر
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بهشان مي گفتم دوست دارم االن مثال اين دست ها من را هر روز آويزان بکني، شالق بزني تا شب ولي . بکنم، يا هيچي بخورم

يا يکي يک تکه از بدنم . اين جمله را نگويي يا دست به من نزني، من از لحاظ روحي داغون مي شوم وقتي به من دست مي زني

نمي دانستم چرا؟ مي . يعني برايم قابل حل نبود. اين برا من سخت بود از لحاظ روحي. يک جايي را کبود بکند را بگيرد، مثال

 .آن چيز که آزارت مي دهد اين است که لذت جنسي آن ها را حس مي کرد. دانستم انسان ها بي شرف و مزدور هستند

همان قدر هم به زني آن زمان ها . اد زدنش برا آن ها لذت بخش استدقيقا وقتي که زنداني ا را مي گيرند شالق مي زنند، د

تجاوز مي کردند و االن به مردها هم تجاوز مي کنند، وقتي که به تو حرکتي مثل تجاوز يا گرفتن سينه، دست به آلت جنسي 

 .شکنجه  روحي است. اين شکنجه است. زدن، بدن را لمس کردن ، آن ها لذت مي برند

کنم اينکه هوس داشته باشند يا اينکه دوست داشته باشند با من، به من نوعي تجاوز بکنند، اين قسمت خيلي  من فکر مي

آن دوران يعني شصت تا شصت و يک خيلي . ولي اينش برا آن ها مهم است که تحقيرت کنند وخردت کنند. کوچکش است

گر يک نفر را بياورند تو تلويزيون و در رابطه با شکنجه و االن هم که بهش فکر مي کنم ا. از رفقا ما را اينطور کردند

چون . يعني فورا عوضش مي کنم. تو هر کانالي باشد. تجاوز صحبت مي کنند، من نمي توانم راستش را بخواهيد نگاهش کنم

زندان ها چقدر اذيت  مي گويم ببين اين انسان اصال انسانيت در او کجا بوده، يا کجا هست؟ چون فقط من مي دانم که تو آن

شکنجه اش مي دادند، سعي مي کردند انسانيتش را، . مي کردند، چقدر يارو را رو زمين مي خواباندند و بهش تجاوز مي کردند

 .در واقع مسئله اصلي شان اين بوده. آن احساس انسانيتي که توش بوده را خرد بکنند

راستش را بخواهي خودم . ، مي آيند و مي روند، قطعا ولي ديگر سخت استشب ها قبل از اينکه خوابم برود هميشه يادم مي آيد

 .دوست ندارم فکر کنم به اين اتفاقات

 

 وارد آوردن ضربه به اندامها جنسي .۲‐-۴

آنها را با  شکنجه ها بدني که زندانيان زنوارد آوردن ضربه به اندام تناسلي زنان اصطالحي است که ما برا مجموعه ا از 

 . توصيف مي کنند به کار مي بريم" لگد به پشت"و " لگد به باسن"، "لگد به وسط پا"مثل  عباراتي

، به عنوان مثال در زندان ها اصفهان، و نيز زندان اوين تهران ،  در مورد ٣٩٣اگرچه در روند اين تحقيق به شهادتها پراکنده ا

ضربات وارده به اندامها تناسلي در زندانها مختلف برخورده ايم  وارد آوردن ضربه به اندام تناسلي زنان و حتي سقط جنين براثر

اما به نظر مي رسد انجام  تحقيق مستقلي درباره اينکه چنين روشي که در بسيار از اوقات منجر به پارگي و خونريز رحم مي 

 . داشته است هنوز الزم استشده تا چه حد در زندانها شهرها مختلف عموميت 

قزل حصار، که تعداد بسيار زياد زن زنداني در آن نگه دار يعني زندان  يق ما نشان مي دهد که حداقل در يک زنداننتايج تحق

 . متداول شکنجه و تنبيه بوده است مي شدند، وارد آوردن ضربه به اندام تناسلي يکي از روشها
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در زندان قزل حصار در حبس بوده اند وجود ندارد  ۱۳۶۴تا  ۱۳۶۰هرچند آمار دقيقي از تعداد زندانيان زني که در فاصله سالها 

زن زنداني در بندها مختلف زندان قزل حصار  ۵۰۰اما براساس توصيف مصاحبه شوندگان اين تحقيق، به طور ميانگين بيش از 

 . زنداني بوده اند

 

 حاج داود رحماني

، رييس سازمان زندانها تهران، رييس  ، ۱۳۶۳تا تيرماه  ۱۳۶۰حاج داود رحماني که در فاصله تابستان  با حکم اسداهللا الجورد

زندان قزل حصار بوده و قدرت مطلقه ا در اعمال شکنجه بر زندانيان سياسي در اين زندان داشته است، روشها گوناگوني را 

ستردگي اجرا، منحصر به فرد بوده ، در شکل و گ)مانند قبرها يا دستگاهها(برا شکنجه زندانيان به کار گرفته که برخي از آنها 

 .٣٩٤اند

همانطور که گفته شد، يکي از شکنجه هايي که در اين زندان عموميت داشته، وارد آوردن ضربه به اندام تناسلي زنان زنداني بوده 

به طور  حاج داود که زندانيان زن او را فرد درشت هيکل با دستها و پاها بزرگ توصيف کرده اند، خود شخصا و نيز. است

جمعي با کارکنان مرد زندان قزل حصار کرارا و همراه با شکنجه ها و آزارها ديگر از جمله آزارها کالمي، به اندامها تناسلي 

 . زنان زنداني ضربه وارد مي کرده است

آنجايي که بيشتر ايران، از  سرتاسر ، يکي دو ماه پس از آغاز دستگير ها گسترده فعاالن سياسي در۱۳۶۰در شهريور سال 

شهرستانها کوچک زندانهايي برا زنان نداشته است، زنان زنداني را از اين شهرستانها به زندان قزل حصار در حومه شهر کرج و 

بيشتر اين زنان، در شهرها خود محاکمه و محکوم به حبس شده بودند و برا گذراندن دوران حبس . نزديک تهران منتقل کردند

 . اشتگاهها سپاه و کميته در شهرستانها، به زندان قزل حصار منتقل مي شدندخود، از بازد
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حصار منتقل شده است مي  لاز بازداشتگاهي در مسجد سليمان به قز ۱۳۶۰ساله و دانش آموز، که در اواخر مرداد  ۱۶فرزانه زلفي، 

 :گويد

راهرو طويلي بود که بندها را از هم . نفر بوديم ۴۰۰‐-۳۰۰ود حد. بود، ما بچه ها شهرستان را تازه برده بودند آنجا ۶۰شهريور 

ما را بردند آنجا و گفتند بايد اين مسير را سينه . آنقدر دراز بود که خودشان با دوچرخه از اول تا آخر آن مي رفتند. جدا مي کرد

خالصه گفتند بايد . له به اسم فاطمه بين ما بوديک دختر نه سا. ما بينمان مادرها مسن داشتيم که ناراحتي قلبي داشتند...خيز برويد

بعد همانطور که مي رفتيم و . مي گفتند بايد تمام مسير را سينه خيز برويد و برگرديد. سينه خيز برويد و هيچکس هم مستثني نيست

دم، بچه ها ديگر هم خود من خونريز کر. با پوتينشان مي زدند وسط پا ما رديگر انرژ نداشتيم، مرتب هفت، هشت تا پاسدا

هنوز االن هم که دارم صحبت ... فاطمه آنجا برا اولين بار پريود شد. اصال ديگر نوار بهداشتي به همه بچه ها نمي رسيد. همينطور

تا زن با چادر و چشم بند دارند تو يک راهرو سينه خيز  ۳۰۰يعني تصور کن بيشتر از ...مي کنم درد رو در بدنم احساس مي کنم

: مدام با پوتينشان مي زدند وسط پا ما و مي گفتند. ي روند و به آنها که آخر مي مانند لگد مي زنند و مي گويند بايد برو جلوم

معاون حاج داود يکي از کساني بود  حاج احمد،. شنيدممن اولين بار بود که اين جور فحشها را مي . يا فحشهايي مثل اين! سليطه

اون مادر . ينقدر سريع مي رفتيم که به اول صف برسيم چون اگر آخر مي مانديم دوباره بهمان مي زدندبايد ا. که فحش مي داد

 ٣٩٥."که گفتم و خيلي از بچه ها ديگر قلبشان گرفت

که فرزانه زلفي همچنين به ياد مي آورد که يکي از کساني که در سينه خيزها و بعد از آن، بسيار کتک خورد، مينا توده روستا بوده 

 :چند روز بعد از آن اعدام شده است

. بي خوابي يکي از کارها خيلي متدوالشان بود و واقعا تاثير مي گذاشت. فردا آن روز ما را سرپا نگه داشتند و بي خوابي دادند"

وده روستا و يک نفر ت آن روز هم آمد و به مينا. حاج داود به بعضي ها گير مي داد...بچه ها همه دچار حالت ها رواني شده بودند

حاج داود مينا . ما يک سر اين طرف بند و يک سر آن طرف بند، کنار سلولها، ايستاده نگه داشته شده بوديم. ديگر گير داد

توده روستا را صدا کرد و آوردش وسط و شروع کرد به پشتش و تو باسنش لگد زدن؛ باسن مينا توده روستا کمي از رو مانتو 

بعد هم شنيديم که اعدام . فردايش هم  گفتند وسائلش را جمع کند و برود. چادر نپوشيده بود]چون تو بند بوديم[برجسته بود 

آن يکي هم که آن روز حاج داود خيلي به باسنش زد، صورت و هيکل بسيار ...شده، در حالي که فقط يک سال حکم داشت

 ٣٩٦."اييشان رويشان حساس بود و آزارشان مي دادزيبايي داشت و جزو کساني بود که حاج داود به خاطر زيب



194 

 

فرزانه . ساله و در يکي از روستاها کرج معلم بوده است ۲۱مينا توده روستا، هوادار سازمان مجاهدين خلق، در هنگام دستگير 

 ۱۳۶۰شهريور  ۱۲در براساس اطالعات منتشره در سايت بنياد برومند، و . توصيف مي کند تينم زلفي، او را دختر بسيار آرام و

 .از جزييات محاکمه و حکم و اطالع دقيقي در دست نيست. در کرج تيرباران شده است

 نيلوفر شيرزاد. ک بار نبوده استاندامها تناسلي در زندان قزل حصار محدود به همان ي هسينه خيز بردن و وارد آوردن ضربه ب

 : مي گويد

بچه ها هر چي روسر و پارچه اضافي داشتند . اون شب مي آيند سراغموند، مي دونستيم سوء قصد مي شبه هر بابايي اون بيرون "

 اينجاها. ما رو مي بره سينه خيز و از پشت مي زنه ]حاج داود[يم که تمي دونس. ]به زير شکم اشاره مي کند[مي بستند اينجاشون

هشت ما چشم بسته سينه خيز مي رفتيم و با همه چيز کتک مي طول واحد رو تا زير . رو مي زنه ]مجددا به زير شکم اشاره مي کند[

حتي بعضي از پاسدارها پاشون رو مي گذاشتند رو پا ما که ما رو متوقف . با زنجير، قنداق تفنگ، چوب، کابل، لگد. خورديم

ستند با بقيه پيش برند بيشتر يک سر از بچه ها که به خاطر توانايي فيزيکي شون نمي تون. کنند بعد مي زدند که چرا عقب موند

، از دوست بغل دستي ات جلو  ...من رو چندين بار از پشت زدند خود...از همه کتک مي خورند مجبور بود برا اينکه نخور

ود، ب  ها ديگه همراه با شکنجه ]ضربه به اندامها تناسلي[اينقدر اين اتفاق  ...بزني، بعد مي دونستي اگر جلو بزني، اون مي خوره

اينقدر در هم گره خورده بود که خود ما، به خاطر دردش، به خاطر استرس وحشتناکي که رو ما بود و فقط سعي مي کرديم که 

 ٣٩٧..."تحمل کنيم که نشکنيم، قادر به تفکيک نبوديم

ه ديوار و بي خوابي دادن همانطور که گفته شد، يکي از تنبيهات ديگر رايج در زندان قزل حصار، ايستادن با چادر و چشم بند رو ب

زندان قزل حصار به عنوان يکي " شبها بي نهايت"از اوين به قزل حصار برده شده از  ۱۳۶۰در سال که سودابه اردوان . بوده است

 :از موارد بي خوابي دادن و کتک زدن زندانيان زن ياد مي کند

قضيه از اين قرار بود که بچه ها، چيزهايي مثل . ده مي کرداستفا ]داود رحماني[شبها بي نهايت اصطالحي بود که خود حاجي "

زندان قزل حصار بود  ۸که مسئول بند  سهيال حاجي زادهکاردستي ها يا وسائل شخصي شان که براساس گزارشي که توابي به اسم 

کرده و طبيعتا کسي چيز کي اين کار رو : حاجي هم آمد و پرسيد. از اتاق سهيال برداشته بودند را داده بود، ضبط شده بود

حاجي هم همه را برد تو راهرو دراز که بندها را به هم وصل مي کرد و رو به ديوار، با چشم بند و چادر ايستاند و با . نگفت

حاجي مي گفت اين شبها تا بي نهايت . با هر چيز که دستشان مي آمد مي زدند. چند پاسدار ديگر شروع کرد به کتک زدن ما

بعد از نيمه شب که ديگر آنقدر زده بودند که از نفس افتاده بودند  ۴و  ۳اره و همينطور فحش مي دادند و مي زدند تا اينکه ادامه د

اين تنبيه ده شب طول کشيد ... ما هم همانجا از شدت درد و خستگي تو راهرو خيلي سرد، رو زمين ولو مي شديم. مي رفتند

 ٣٩٨."دندتا اينکه خود زندانبانان خسته ش
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کشيده بوده، در بيرون از زندان بازساز کرده " شبها بي نهايت"نقاشي که سودابه اردوان، براساس تصوير که در يکي  از 

 . ٣٩٩است

براساس شهادت برخي از زندانيان، بي خوابي دادن و کتک زدن در زندان قزل حصار با وارد آوردن ضربه به اندامها تناسلي 

زندانيان در اين حالت، ساعتها متوالي، بيخوابي داده مي شدند و حق نداشتند برا رفع خستگي به ديوار .  همراه بوده است

 : منيره برادران مي گويد. نزديک شوند

. گاهي روز هم ادامه پيدا مي کرد. شبها زياد ما رو مي بردند سرپا مي ايستاندند. بود که ما را خيلي تنبيه مي کردند ۶۲سال "

مي دونيم که چقدر سخت است، به هر حال تو کمرت درد مي گيره، . از بچه ها را دو سه روز همينطور سرپا مي ايستاندندبعضي 

، و مثال چه مي دانم مي خواهي تکيه بدهي به ديوار، يا سرت رو نزديک کني به ديوار، يه جور بود که حتي اگر  خسته مي شود

، . ديوار، کلي خستگي ات در مي رفتيواشکي نوک انگشتت را مي گذاشتي به  بعد اگر فقط کمي به ديوار نزديک مي شد

لي پوتين وحاجي ...يکهو، ناغافل، نگهبانها که کفش کتوني مي پوشيدند که صدا پاشون نياد، از پشت به آدم لگد مي زدند

عد يک دفعه ممکن بود از پشت به آدم لگد ب. سرباز داشت و از همان سربند با سر و صدا و مسخره کردن زنداني ها وارد مي شد

يعني خود من اينطور برام . از پشت مي زد وسط پا تو و تو بلند مي شد و مي افتاد رو زمين. لگد حاجي معروف بود. بزند

 ٤٠٠."بعضي از بچه ها بعدش به خونريز مي افتادند ولي من يادم نيست که خونريز کرده باشم. اتفاق افتاد

ليزاده علت شکنجه ها بدني و آزارها کالمي را که در زندان قزل حصار بر زنان اعمال مي شد اين مي داند که حاج پروانه ع

مناسب مي ديدند و نمي " سکس"داود رحماني و ساير زندانبانان زندان قزل حصار، آدمها لمپني بودند که زن را فقط برا 
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را  آنهااين به اين شيوه ها مي خواستند بنابر. دش کسي باشد و قدرتي داشته باشدتوانستند قبول کنند که زن مي تواند برا خو

 . ٤٠١تحقير کنند

به اين  مهور اسالمي به دليل مذهبي بودنبه نظرم ج. من برايم روشن است که چرا مي زدند وسط پا: "اما فرزانه زلفي مي گويد

. سيرهايي مي ديد که به خودش اجازه مي داد هرجور با ما رفتار کندقضيه هم نگاهي ايدئولوژيک داشت، يعني ما را به عنوان ا

خيلي وقتها، بازجوهايي که با بچه ها رفتار ...طبق قرآن، تجاوز به اسير جنگي آزاد است. در واقع ما را صاحب خودش مي دانست

 ٤٠٢."م بهشان تجاوز کنيمهستند، اينها زن هستند و ما اجازه دارياينها اسرا ما : وحشيانه داشتند، مي گفتند
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۴پانوشت ها بخش 

                                                           
، عدالت برا ايران ٣٤٤  شهادت گلرخ جهانگير
 ۲۷۱برا خواندن توضيحات درباره قبرها، رک به زير نويس  ٣٤٥
، عدالت برا ايران ٣٤٦  شهادت سيبا نوبر

٣٤٧
 ، عدالت برا ايرانهما صادقشهادت 

 ا ثابت و فرخنده آشنا، عدالت برا ايرانشهادتها شايسته وطن دوست، مژده ارثي، فريب ٣٤٨
 شهادت فريبا ثابت، عدالت برا ايران ٣٤٩
 شهادت نسرين نيک سرشت، عدالت برا ايران ٣٥٠
، عدالت برا ايران ٣٥١  شهادت نازلي پرتو
 شهادت مهر القاسپور، عدالت برا ايران ٣٥٢
، عدالت برا ايران ٣٥٣  شهادت گلرخ جهانگير
 ، عدالت برا ايرانشهادت مهر القاسپور ٣٥٤
 عدالت برا ايران، شهادت فرخنده آشنا ٣٥٥
، عدالت برا ايران ٣٥٦  شهادت نازلي پرتو
 شهادت پروانه عليزاده، عدالت برا ايران ٣٥٧
 شهادت ويولت، عدالت برا ايران ٣٥٨
، عدالت برا ايران ٣٥٩  شهادت کبر بانه ا
 شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران ٣٦٠
 ين پرواز، عدالت برا ايرانشهادت نسر ٣٦١
٣٦٢

 شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران 
٣٦٣

  شهادت سارا رهايي، عدالت برا ايران 
 شهادت مهر القاسپور، عدالت برا ايران ٣٦٤
 شهادت ميترا تهامي، عدالت برا ايران ٣٦٥
 شهادت مهشيد مجاوريان، عدالت برا ايران ٣٦٦
 :اينترنتي نشاني اين در شده منتشر ،۲۰۰۹ سپتامبر ۱۸ ،...دانم مي چه دانشگاهي، هم يک سرگذشت ٣٦٧

post.html-http://shivaf.blogspot.com/2009/09/blog 
 شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران ٣٦٨
 شهادت فرخنده آشنا، عدالت برا ايران ٣٦٩
٣۳٧۷٠۰

  ۶۱نويسنده، ص : ، ناشر۲۰۰۴چاپ دوم، اردوان، يادنگاره ها زندان،  سودابه  
 :يک صد سال لذت ، جنسيت و قدرت، شاد امين، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي ٣٧١

ual/001199.html#morehttp://www.shabakeh.de/archives/individ 
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران  ٣٧٢
، عدالت برا ايران ٣٧٣  شهادت شوکت محمد
 شهادت پروانه عليزاده، عدالت برا ايران ٣٧٤
 شهادت تهمينه پگاه، عدالت برا ايران ٣٧٥
، عدالت برا ايران ٣٧٦  شهادت نيلوفر شيرزاد
 ايرانشهادت مونا روشن جاللي، عدالت برا  ٣٧٧
 شهادت تهمينه پگاه، عدالت برا ايران ٣٧٨
 ۴ص  ۱۶۶۰۷شماره  ، ۱۳۶۰ديماه  ۱ ،روزنامه اطالعات ٣٧٩

 ۲ص  ،۱۶۵۵۳شماره ، ۱۳۶۰مهر  ۲۶، روزنامه اطالعات ٣٨٠

http://shivaf.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
http://www.shabakeh.de/archives/individual/001199.html#more


198 

 

                                                                                                                                                                                     
 :المي، در اين نشاني اينترنتي، سايت انقالب اس!تعزير رادر دادگاهها انقالب اسمش را شکنجه ميگذارد:خلخالي‐-۳۰/۳/۶۰طرح عدم کفايت بني صدر در مجلس  ٣٨١

-A7%D8%B2%D8%-%D8%A7%DB%8C-eslami.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-http://enghelabe
.html--------30360--------%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/12686 

 شهادت مژده ارسي، عدالت برا ايران ٣٨٢
 شهادت نسرين پرواز، مصاحبه با عدالت برا ايران ٣٨٣
 شهادت تهمينه، عدالت برا ايران ٣٨٤
 شهادت ميترا تهامي، عدالت برا ايران ٣٨٥
، عدالت بر ٣٨٦  ا ايرانشهادت شوکت محمد
 شهادت مژده ارسي، عدالت برا ايران ٣٨٧

 .اشاره به تجاوز جنسي دارند" هر باليي" يا " اين کار" يا " اون کار"زنان  زنداني در شرح شهادتشان با گفتن واژه   ٣٨٨
، عدالت برا ايران ٣٨٩  شهادت صنم احمد
 شهادت مونا روشن، عدالت برا ايران ٣٩٠
 برا ايرانشهادت شهين چيت ساز، عدالت  ٣٩١
اران، مکررا از قرارگاه حمزه مصاحبه با دو زنداني مرد که در همان زمان در زندان سنندج بازداشت بوده اند ثابت مي کند که محسن رضايي، به عنوان فرمانده سپاه پاسد ٣٩٢

ط به جنگ در استانها غربي کشور بوده است بلکه در امور امنيتي از جمله اين قرارگاه نه تنها مسئول امور مربو. سيد الشهدا که در اروميه قرار داشته بازديد مي کرده است

محسن رضايي و ساير فرماندهان سپاه در راستا رسيدگي به امور مربوط به قرارگاه ياد شده، از زندان سنندج نيز بازديد . گروهها سياسي مخالف نيز صالحيت داشته است

اورند که اگر زنداني به دليلي برا مقامات سپاه که امور امنيتي کردستان را در دست داشته اند مهم مي بود، محسن رضايي مي مصاحبه شوندگان بر اين ب. مي کرده اند

نها و مبادله به نظر مي رسد توبا کمانگر هم به دليل موقعيت همسرش در کومه له و هم به دليل موضوع گروگا. توانست در يکي از بازديدها خود وارد پرونده و نيز بشود

 .آنها، اهميت ويژه ا برا مقامات سپاه داشته است
 شهادت ها صنم احمد و سودابه اردوان، عدالت برا ايران ٣٩٣
 . عه کنيدر زمينه موارد نقض شديد حقوق بشر زندانيان سياسي زن که از سو حاج داود رحماني اعمال مي شده، به ضميمه ها اين گزارش مراجبرا اطالعات بيشتر د ٣٩٤
 شهادت فرزانه زلفي، عدالت برا ايران ٣٩٥
 شهادت فرزانه زلفي، عدالت برا ايران ٣٩٦
، عدالت برا ايران ٣٩٧  شهادت نيلوفر شيرزاد
 شهادت سودابه اردوان، عدالت برا ايران ٣٩٨
٣٩٩

 ۴۶يادنگاره ها زندان، همان، ص  
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ٤٠٠
 ز شهادت پروانه عليزاده، عدالت برا ايراننقل به مضمون ا ٤٠١
 شهادت فرزانه زلفي، عدالت برا ايران ٤٠٢

 

 

 

 

 

 

 

http://enghelabe-eslami.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/12686--------30360--------.html
http://enghelabe-eslami.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/12686--------30360--------.html
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 شکنجه ها و خشونتها مبتني بر جنسيت .۵

آنها به خاطر زن . ، خشونتهايي منحصر به فرد را تجربه کرده اند۶۰زنان زنداني سياسي، تنها به دليل زن بودن خود در زندانها دهه 

د؛ در حالي که مردان جز اندک موارد در برخي از سالها در برخي از زندانها شهرستانها، بودن مجبور به سرکردن چادر بوده ان

همچنين در حالي که مردان سيگار غالبا و به خصوص پس از طي مراحل بازجويي . حتي مجبور به پوشيدن لباس زندان نشده اند

گردانندگان زندان سيگار کشيدن را برا زنان قبيح مي دانسته  و بازپرسي و محاکمه، سهميه سيگار داشته اند، تنها به اين دليل که

هيات  اين وضعيت تنها در زندانها تهران پس از بازديد يک. اند، عده ا از زنان که سيگار بوده اند، از سيگار محروم بوده اند

 .برا برخي از آنها تغيير کرد دولتي و شکايت زندانيان زن

بسيار از . رايج ترين خشونتها ياد شده، مربوط به زمانهايي بوده که اين زنان عادت ماهانه مي شده انداما  يکي از شديد ترين و 

آنها، در زماني که در فضاهايي کامال مردانه، در اتاق بازجويي، در زمان شکنجه و يا در سلولها زندانهايي که توسط مردان اداره 

ند و در حالي که با عذاب حاصل از شرم و خجالت، چاره ا جز درخواست نوار خونريز ماهانه شده امي شده متوجه عالئم 

بهداشتي از مردان بازجو يا زندانبان نداشته اند، با تحقير و توهين از سو آنها و يا محروميت مطلق يا نسبي از وسايل الزم بهداشتي 

ريف مي کند که به دليل شرم، به جا درخواست نوار منيره برادران خاطره خود از دختر جوان را تع. شده اند روبه رو مي

يک  .سارا، ل.  ٤٠٣از تکه ا از لباسهايش استفاده مي کرد ه تکه کرده بود و هرباربهداشتي از زندانبانان مرد، لباسها خود را تک

هيچگونه آشنايي با مسائل زنانه  ن دختران زنداني اسير رييس زنداني شده بودند کهآي آورد که در سلول را در زندان تبريز به ياد م

به روايت او زمين اين سلول و لباسها زندانيان حبس شده در آن . نداشته و از دادن نوار بهداشتي به آنان خوددار مي کرده است

از و با نوار بهداشتي در بيشتر زندانها ديگر نيز بسيار کمتر از ميزان ني. ٤٠٤پر از لکه ها خون خشک شده يا تازه بوده است

فرخنده آشنا روايت مي کند که در راهروها منتهي به شعبه ها . ٤٠٥برخوردهايي تحقير آميز به زندانيان زن داده مي شده است

ان فرخنده آشنا که مانند همه زنداني. ساله ا نشسته بوده که خونريز ماهانه داشته است ۱۵‐-۱۴دادسرا اوين، در کنار دختر 

و !" اينم که هميشه رگل است! اه: "وقتي بازجو او را برا بازجويي بلند کرد، با صدا بلند گفت: "گويد چشمهايش بسته بوده مي

 ٤٠٦!"صدا از اين دختر در نيومد. پرتش کرد رو زمين

يکي ديگر از موارد خشونتها مبتني بر جنسيت که زنان زندان تجربه کرده اند، شکنجه و آزار زنان به خاطر آنچه از سو 

منيره برادران تجربه دختر جواني به نام ميترا را روايت مي . توصيف مي شده بوده است" همجنس بازانه"ئوالن زندان رفتارها مس

اين دو نفر را . عاشقانه با همبند اش پروين، چندين ضربه شالق خورده استدر زندان اوين به دليل رابطه  ۱۳۶۰کند که  در سال 

وارد زندان عادل آباد شيراز  ۶۱سال زمستان وقتي در ": الگر نيز مي گويدحقيقت ميترا . ٤٠٧جدا کرده اندپس از تنبيه شديد، از هم 

دختر را که توابها گزارش داده بودند با هم رابطه دارند از باال پله ها پايين  شدم همه تعريف مي کردند که چند ماه، هر شب دو

 .٤٠٨ن دو نفر که بقيه زندانيان را هم به طور مداوم عذاب مي داده اندآو نه فقط  زدند و تحقير مي کردندمي انداختند و کتک مي 
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اما اگر موارد که در باال به اجمال بيان شد جزو خشونتها مبتني بر جنسيت به حساب آوريم، همانگونه که خواهيم ديد، 

، زايمان و يا مادر را در زندانها د تجربه کرده اند، به حد شديد بوده که کامال  ۶۰هه خشونت اعمال شده بر زناني که باردار

مادر  ها ناشي از از اين رو، بخشي مستقل را که در ادامه خواهد آمد به شکنجه. در تعريف حقوق بين الملل از شکنجه مي گنجد

 . بودن در زندان اختصاص داده ايم

 مادر در زندان

ات رسمي يا افراد منتسب به آنها انجام شود و درد و يا رنج شديد جسمي و يا کنوانسيون منع شکنجه، هر عملي را که از سو مقام

مقايسه اين تعريف با شهادت زنان زنداني که باردار بوده اند، در زمان بازداشت زايمان . روحي ايجاد کند، شکنجه تعريف مي کند

، ۶۰در زندانها دهه " مادر"به دست مي دهد که صرف  به آساني اين نتيجه را راه فرزندان خود زنداني بوده اندکرده و يا به هم

 .مصداق شکنجه بوده است

باعث شده بود که تعداد قابل توجهي از زنان زنداني که عمدتا تازه ازدواج کرده بودند،  ۶۰ودن بيشتر زندانيان زن در دهه جوان ب

يار از آنها به اين دليل که نوزادانشان هنوز شير مادر مي بس. در هنگام بازداشت يا باردار باشند يا کودکان خردسال داشته باشند

خورده اند يا کسي از اعضا خانواده در لحظه دستگير نبوده که بچه را به او بدهند، با فرزندان خود بازداشت شده و روزها 

 .تحمل کرده اندبازداشت و بازجويي را که سخت ترين ساعتها و لحظات زندان بوده، به همراره فرزندانشان اول 

نفر از کساني که با آنها مصاحبه کرده ايم، در زمان دستگير يا باردار بوده و در حين بازداشت، زايمان يا سقط جنين کرده  ۱۵ 

سقط جنين در اثر شکنجه ها جسمي، زايمان در ). زيرجدول (اند و يا اينکه به همراه کودکان خردسال خود بازداشت شده اند 

دشوار و محروميت از امکانات پزشکي و درماني، محروميت شديد امکانات الزم برا فرزند خردسال از قبيل  شرايط بسيار

، پوشک و يا حتي کهنه، تهديد به گرفتن بچه و سپردن او به پرورشگاه، رنج ناشي از کابل خوردن و شکنجه شدن در شيرخشک

را  هابوده که اين دسته از مصاحبه شوندگان تمام يا بخشي از آنمصاديق مختلفي از شکنجه .. مقابل چشمان کودک خردسال و

کودک نوزاد تا سه ساله به همراه مادرانشان  ۱۹، ۱۳۶۱، بين ارديبهشت و آذر قزل حصار زندان ۴تنها در بند . تجربه کرده اند

بودن يا مادر شدن، شکنجه هايي را متحمل به اين ترتيب، شمار قابل توجهي از زندانيان زن، تنها به خاطر مادر . ٤٠٩زنداني بوده اند

به همين دليل، با اينکه اين . شده اند که مردان زنداني، در شرايط مشابه سني و سازماني و اتهامي هيچگونه تصور از آن ندارند

جنسيت هستند که  دسته از شکنجه ها، شکنجه يا آزار جنسي به شمار نمي آيند اما از آنجايي که مصداق بارز شکنجه ها مبتني بر

به خصوص که اين . به طرز وسيع و در زندانها مختلف اعمال مي شده اند، بخشي از اين گزارش را به آن اختصاص داده ايم

دسته از زنان زنداني تاکيد داشته اند که درد و رنج ناشي از شکنجه هايي که به دليل مادر بودن تحمل کرده اند، گاه طاقت فرساتر 

 . ابل بوده و آثار آن تا امروز بر روح آنان و فرزندانشان باقي مانده استاز ضربات ک
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نام و نام  

 خانوادگي

زندان 

محل 

 حبس

باردار در 

زمان 

 بازداشت

سقط 

جنين در 

زمان 

 بازداشت

زايمان 

در زمان 

 بازداشت

بازداشت 

به همراه 

کودک 

 خردسال

 

 شرح حال

 آل آذر ۱

 کنعان

 

زندان 

سنندج، 

 اوين

در کردستان به همراه دختر يک ساله اش  ۱۳۶۱پاييز سال در     

، به  دستگير مي شود و حدود يک سال و نيم پس از دستگير

همراه دخترش در زندانها سنندج و اوين در حبس بوده 

 .است

 صابر بانو ۲

 

بازداشتگاه 

کميته 

 مشترک

او به همراه دختر . دستگير مي شوند ۱۳۶۵کل خانواده در سال     

و سال و نيمه ساله و پسر سه ماهه بيش از دو ماه در سلولي در د

 .کميته مشترک به سر برده است

 کمانگر توبا ۳

 

بازداشتگاه 

 نشور

در زمان بازداشت در ابتدا باردار بوده و بدون هيچ     

امکانات درماني به تنهايي در سلول انفراد زايمان مي کند، 

در حالي که غرق خون  بيهوش مي شود وپس از سه روز ،

 .بوده، خواهرش را برا کمک به او و بچه مي آورند

 زنگبار ثريا ۴

 

روزه و همسرش دستگير مي  ۵۳، با فرزند ۱۳۶۴شهريور  ۱۰در      زندان اوين

با نوزاد پسرش در انفراد بوده است و پس  ۲۰۹ماه در  ۶. شود

 . ، با فرزندش در حبس بوده است۱۳۶۷از آن تا سال 

 رهايي سارا ۵

 

، درست در سالروز تولد دو سالگي پسرش دستگير ۶۲تيرماه      اوينزندان 

مي شود، در حالي که نمي دانسته برا بار دوم حامله نيز 

بچه دوم همان روزها . همسر سه روز قبل دستگير شده. هست

پسرش تا زمان آزاد با .اول پس از بازداشت سقط شده است

 .ه استاو در زندان بود

 ل سارا، ۶

 

ساله دستگير شده و به دليل عدم امکانات، فشار  يکبا بچه      زندان تبريز

 . طاقت فرسايي را متحمل شده است
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سهيال  ۷

 بهادر

زندان قزل 

 حصار

 تا و دستگير مي شود اش نيمه و دوماه پسر همراه به ۶۰ سال در    

 .است بوده حبس حصار قزل زندان در ۶۱ سال پايان

 سيابي سعيده ۸

 

با همسر و فرزند چهارماهه اش دستگير مي شود، همسرش      زندان تبريز

اعدام مي شود و در مقابل چشم بچه چهارماهه به او  تجاوز مي 

 سالگي و بيرون آمدن از زندان با او بوده است ۵بچه تا . شود

 وطن شايسته ۹

 دوست

 

زندان 

 بندرانزلي

اردار دستگير مي شود و به دليل شکنجه در روزها ابتدايي ب    

، وضعيت بحراني داشته است . ها شديد تا آخر باردار

ماهگي به همراه و  ۱۴دخترش در زندان به دنيا مي آيد و تا 

 .در زندان بوده است

 ثابت فريبا ۱۰

 

ماهه اش تا حدود دو سالگي با او در زندان بوده ر  ۸دختر      زندان اوين

مجبور به ترک تعقيب بودن ر، به دليل تحت حالي که پد

  .کشور شده بود

 کيانوش ۱۱

 اعتماد

 

کميته 

 مشترک

در زمان بازداشت چند هفته از باردار اش مي گذشته و در اثر     

ضربات ناشي از مشت و لگد بازجويي با نام مستعار حميد در 

 . کميته مشترک، به خونريز مي افتد و سقط جنين مي کند

 مونا روشن ۱۲

 

بازداشتگاه 

 کميته کرج

فرزندش در بيمارستاني  ‐-۶۳يک ماه پس از دستگير  خرداد     

 ۷۰او در آخرين ماه باردار خود . در کرج به دنيا مي آيد

نوزاد را در بيمارستان به مادرشوهر . ضربه شالق خورده است

 .و مي دهند و او را به زندان بازمي گردانند

اشتگاه بازد منيژه ۱۳

سپاه 

 گچساران

حدود يک ماه مانده به وضع حمل دستگير مي شد و در     

زن ديگر  ۱۸شرايطي بسيار نامطلوب، در يک کانتينر به همراه 

 .  تا زمان زايمان در بازداشت به سر مي برد

 مهر ۱۴

 القاسپور

کميته 

 ‐-صحرا

 اهواز

او  در حالي که چند روز از زايمان سزارين ۱۳۶۱در سال     

گذشته بوده و شوهرش به تازگي در يک درگير کشته شده 

 . بود با نوزاد چند روزه اش دستگير مي شود
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 ويولت ۱۵

 

 در اثر شکنجه، سالگي، زماني که يک ماهه حامله بوده ۲۹در      اوينزندان 

 . ، سقط جنين مي کندپس از دومين دستگير

 

 سقط جنين در اثر شکنجه ها جسمي  .۱
 

حداقل دو نفر از مصاحبه . ان زن موارد متعدد سقط جنين در اثر شکنجه جسمي را در ميان هم بندان خود گزارش مي کنندزنداني

که در سالروز تولد پسر  که رهاييسارا . شوندگان اين تحقيق، خود سقط جنين بر اثر شدت شکنجه ها جسمي را تجربه کرده اند

مطمئن مي شود که مجددا باردار بوده که در زير ضربات کابل در همان روزها اول پس دو ساله اش دستگير مي شود تنها زماني 

از دستگير به خونريز مي افتد و بعدها که توسط پزشکي در زندان معاينه مي شود به و گفته مي شود که فرزندش سقط شده 

 ."هيچ تاثير در شکنجه نداشتمن حتي به بازجو هم گفتم که عقب انداخته ام اما اين : "او مي گويد. است

کند، بر اثر  کردن در شناسايي يکي از فعاالن چپ خوددار مي بازجو، از همکار خواست اعتماد نيز وقتي برخالفکيانوش 

: در کميته مشترک مسئول پرونده و بوده، سقط جنين کرده است وبه نام حميد خود را معرفي کرده  ضربات تنبيهي و که

او هم . گفتم بايد من بروم توالت. پايم که همان آنجا احساس کردم اتفاقي افتاده بي همه چيز لگد مي زد درست وسطآنقدر اين "

نمي دانم چطور . اصال ديوانه شده بود ،يک اتاق بود. اتاق بازجويي هم نبود. من را با لگد برد تو اتاق. اصال عين خيالش نبود

. ولي نگذاشت دستشويي بروم و داد مي کردم ول کرد رفت بيرون ن که همان طور که من جيغتا اي. واقعا وحشي شده بود. بگويم

همين .  من فکر مي کنم سقط جنين کردم: گفتم .يکي ديگر آمد و گفتم من بايد بروم توالت. کسي نبود که به داد من برسد. رفت

 ٤١٠."يکي را آوردندتا اينکه رفتند . همه لباسم خوني شده بود. طور مرا نشاندند آنجا

. حتي در موارد که شکنجه منجر به سقط جنين نشده، زنان باردار زنداني همواره نگران سقط شدن يا ناقص شدن جنين بوده اند

 ٤١١."دادند چون اصال به ما غذا نمي. کردم يه بچه مرده به دنيا مي آرم هميشه احساس مي : "مي گويد مونا روشن

 بسيار دشوار و محروميت از امکانات پزشکي و درماني باردار و زايمان در شرايط .۲
 

دستگير مي شدند، از ابتدايي ترين امکانات پزشکي و  ۶۰شهادتها متعدد نشان مي دهد زنان باردار که در سالها اوليه دهه 

، در شهر کوچک حالي که ماهها آخر باردار خود را مي گذرانده ، در۶۰که در خرداد  منيژه. مراقبتي محروم بوده اند

 : گچساران دستگير شده مي گويد

و در حياط  دگفتن که بهش کانتينر مي ٣در  ٢ما رو داخل يک اتاق کوچک . خيلي دوران سختي بود، چون بسيار بد ويار بودم"

يعني يه . بخوابيمتونستيم صاف  نمي .نفر داخل اون اتاق بوديم ۱۸ما . اطالعات سپاه، جايي که سابقا ساواک بود نگه داشته بودند

   ٤١٢."من و يک نفر ديگر حامله بوديم و هوا داخل اون کانتينر خيلي داغ بود. شد، يه عده پاشون اينور عده بايد پاشون اونور مي
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سال بعد، اجازه نمي يابد از شهر کوچک گچساران خارج شود و هر هفته بايد خود  ٧بعدها برا زايمان آزاد مي شود اما تا  منيژه

 .ه مقامات محلي معرفي مي کرده استرا ب

در زندان بوده، اندکي پس از ازدواج و در حالي که باردار بوده  ٦٤سال زمستان تا  ٦٠از سال  شايسته وطن دوست که که يک بار

طول  او آنقدر در. گذشت مجددا دستگير مي شود ماه که از آزاديش مي ٦و تنها پس از   ١٣٦٥سال تابستان برا دومين بار در 

نمي توانستم سر پا . راه نمي توانستم بروم. تا ماه ها آخر بچه ام وسط پاهام بود"بازجويي کتک خورده بوده که به قول خودش 

 ٤١٣."بمانم

تنها شهادت شايسته نيست که ثابت مي کند برخالف تصورات معمول، باردار زنان نه تنها باعث تخفيف در اعمال شکنجه يا 

مونا . ردها نمي شده بلکه زنان باردار پاره ا تحقيرها يا توهين ها جنسي را به طور ويژه تجربه کرده اندماليم تر شدن برخو

ام و اينا با فحش و تحقير به من جواب  گفتن من حامله من بهشون مي": که به همراه همسرش در کرج دستگير شده مي گويد روشن

کشيدم و تکون  من تو اين فاصله هي جيغ مي. به شالق زدن نتخت و شروع کردبعد شروع کردند دست و پامو بستن به . دادن مي

ها  ت نبود و اگه اين برنامه مرتب هم فحش و تحقير بود که تو به فکر بچه. نشست رو کمرم ]به بغل[اومد و  يهو که. خوردم مي

 ٤١٤..."لماتش يادم نمي آددار شديد و يه مشت فحشها خيلي رکيک که االن واقعا من ک رو داشتي چرا  بچه

، زايمان و چند وقت پس از آن را در بازداشتگاهي در ده نشور در نزديکي کامياران و تحت  توبا کمانگر که بيشتر دوران باردار

 :، زايمان خود را چنين توصيف مي کند٤١٥تهديد مدام تجاوز بوده است

 پا وقتي بشوم، پا توانستم نمي ولي داشتم، درد روز سه من د،ندادن من به هيچي اتاق تو آمد، دنيا به ام بچه که وقتي ،"

 .نياوردند هم قابله يک. بياورم دنيا به هم را بچه توانستم نمي و شدم مي حال بي دستشويي برم که شدم مي

 بزرگ خواهر ديگر ولي داشتم، زياد خونريز بودم، هوش بي تمام روز دو من چون. آمد دنيا به ام بچه چطور اصال دانم نمي

 و بوده زيرت خودت ها لباس بوده، خون اينجات تا فقط تو آمديم اينکه از بعد گفت مي خواهرم. دلير  ننه با آوردند را من

 وقتي بوده فضايي چنين گفت. کند حمله کسي مبادا که بودند ايستاده اتاق بر و دور مرد نفر پنج چهار و نداشتي ديگر چيز هيچ

 بي و داد خواهرم آنقدر ديگر بعدش روز بودم، بيهوش  روز سه يعني بعدش، روز دو و آمده دنيا به ام بچه تا من .تو آمديم ما که

 محافظ، ماشين چهار با سنندج بيمارستان برند مي را من بيمارستان، ببريد را اين بايد گويد مي کند، مي زار و گريه و کند مي داد

. ريزيم مي هم به را بيمارستان تمام داشتم، نگهبان هم روز هر. سراغش آييم مي هم باز د،بشو خوب که وقتي که کنند مي تهديد

بعد از دو هفته دوباره من را بر مي گردانند با . آمدم هوش به بيمارستان در روز يک از بعد تقريبا کردند، عمل بود، نيامده جفتم

 ٤١٦". کردستان است بچه ام يک دختر بود که االن در .بچه به اتاقم تو زندان

 
 محروميت شديد امکانات الزم برا فرزند خردسال .۳

 
 ويژه همانطور که گفته شد، بسيار از زنان با فرزندان شيرخواره خود دستگير مي شدند؛ فرزنداني که نياز به امکانات و مراقبتها

گام دستگير امکانات الزم برا بچه از قبيل به اغلب زناني که با آنها مصاحبه کرده ايم اجازه داده نشده در هن. داشته اند

به آنها گفته شده که فقط برا چند ساعت وسايل الزم را بردارند زيرا به زود  بردارند و يااضافي شيرخشک، پوشک يا لباس 
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يد از امکانات در حالي که دوران بازجويي و بازداشت آنها ماهها طول کشيده و اغلب در اين دوران، محروميت شد. آزاد مي شوند

 .الزم برا فرزندانشان را تجربه کرده اند

سعيده سيابي روايت مي کند که چگونه برا . در بيشتر شهادتها مادران تکرار مي شود گرسنگي و نبودن غذا برا نوزادان

 :ساکت کردن فرزند گرسنه چهار ماهه اش، از خون خود به او داده است

حاال از استرس بود يا شکنجه، . شد که ديگر وقتي بچه مي خواست مک بزند خون مي آمد طور. روز اول، شير من خشک شد"

غذا که برايمان مي آوردند مثال سيب زميني  .ها بعد ديدم هيچ چاره ا ندارمبچه مدت ها گرسنگي کشيد تا اينکه در وعده 

ها خيلي بد بود، پوستشان را مي کندم و تو دهانم مي يا اگر اسمش را بشود گذاشت قرمه سبز يا لوبيا مي آوردند، کيفيت غذا

چون غذا خيلي کم بود . بچه  چهارماهه با حبوبات و غذاها سنگين داشت تغذيه مي شد. جويدم و مي گذاشتم تو دهان بچه ام

نکرد و اطالعات پسرم از بي غذايي ناله مي کرد مخصوصا به خاطر اينکه من اطالعات نداده بودم و مي گفتند هيچ همکار 

، غذاها را کمتر و کمتر مي کردند که اصال به خودم هم نمي رسيد وقتي مي ديدم پسرم آنقدر گرسنه است سر انگشتانم را . نداد

خاطر گرسنگي محض پسرم من اين ه ب. روز يک وعده غذا هم نمي دادند. مي جويدم خون مي آمد مي گذاشتم مک مي زد

من به غير از اين چاره ا قدر گريه مي کرد از گرسنگي، بي تابي مي کرد آن  ديگر نداشتم وقتي  من چاره. کار را مي کردم

هنوز هم که هنوز است هيچ وقت نتوانسته . واقعا وقتي يادم مي افتد هيچ وقت نمي توانم خودم را ببخشم. تو سلول انفراد نداشتم

 ٤١٧."نگاهم دزديده مي شود از پسرم ام به چشم ها پسرم نگاه کنم، هميشه احساس مي کنم

، آب جوش برا درست کردن شير خشک و کهنه برا  ثريا زنگبار شرايطي را توصيف مي کند که در طول شش ماه انفراد

 :روزه اش نداشته است ۴۵عوض کردن نوزاد 

بود اين بود  انفرادتو تمام مدت  بعد هم مهم ترين چيز که. و بچه گرسنه اش بود، مدام جيغ مي زد شيرم کم بود، نمي رسيد"

مثال يک هفته مي گذشت، بچه شکمش کار نمي کرد، پاهايش را جمع مي . که شکمش اصال کار نمي کرد، هيچي هم که نبود

کهنه . ساعت ها من تو سلول راه مي رفتم اين جيغ مي زد و از درد از سر و کول من مي رفت باال. کرد تو شکمش، جيغ مي زد

يک بار بچه ام که شکمش کار نمي کرد، ساعت ها و . قدر که فشار مي آوردآن . از مي کردم مي ديدم خوني استباش را 

 نآگفت بچه را بده، من  .فقط يک لحظه طول کشيد. و من بهش دادم هبان آمد در زد و گفت بچه را بدهساعت ها جيغ زد، نگ

ا داد بي داد من بچه را : يک ثانيه طول کشيد و من يک دفعه فکر کردم. ت، در را بست و رف]که دادم[قدر خسته و درمانده بودم 

تا اينکه بچه را . واقعا احساس مي کردم سنگ شدم و فکر مي کردم تمام شد ديگر. همان جا ماندم. با دست خودم دادم رفت

کرده بودم و من مدت ها تو تن اين  بچه را آورد، کهنه اش را باز. آورد، صدايش را از دور شنيدم که گريه اش نزديک مي شد

ش، برا اينکه از تو سلول نبايد صدا دفکر مي کردم به اين آمپول زدند برا اينکه بکشن. همين طور مي گشتم دنبال جا سوزن

 . بهش يک آمپول زده اند که بکشنش]فکر مي کردم[. من روزها و روزها منتظر بودم که اتفاقي برايش بيفتد. بيايد بيرون

من مرتب مي گفتم که  .خيلي هم دکتر خوبي بود. ني بودآنجا بود که خودش هم زندا دکتر شمس. دکتر بود ولي فايده نداشت...

اوايل شير خشک بهم داده بودند؛ شير خشکي که خانواده ام مي آوردند، ولي آب . بچه ام را بايد ببرم دکتر، تا من را بردند پيشش

در حالي که وقتي آدم . ظرف بده برايت بياورم: مي گفت. آب جوش مي خواهم: ر مي زدم مي گفتممدام د. جوش بهم نمي دادند
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، تمام تن آدم را مي گردند و هيچي نمي تواني با خودت ببر ندارم، مي : مي گفتم. را مي خواهند بگذارند در سلول انفراد

من تا مدت ها، وقتي اولين قوطي شيرم خالي شد، . زد هي بچه جيغ مي. در را مي بست و مي رفت. مسئله  خودت است: گفت

زنگ  قوطي تو اون آب جوش مي گرفتم که آب زرد مي شد وقتي مي ريختم تو شيشه به بچه بدهم، آب زرد بود به خاطر اينکه

بچه . ره ا نداشتمولي چا.  زده بود و وقتي بهش مي دادم آنچنان اضطرابي من را مي گرفت که اين چه باليي به سر بچه مي آورد

 .گرسنه بود بايد بهش مي دادم

يک کهنه معمولي احتماال برا تميز کردن آنجا،  يک تيکه پارچه بود زير دستشويي آويزان کرده بودند. کهنه نداشتم برا بچه ام

موقع  يامده بود چون آنهيچي نهم از خانه  .هم تمام شده بود ي که با خودم از خانه آورده بودمهم داشتم، يک نصفه بسته پوشک

در طول روز . ن همينها را استفاده مي کردم، کهنه را بهش مي بستم، بعد روسر خودم را مي بستميابنابر. هنوز مالقات نداشتم

کهنه و روسر را مي بستم، شب روسر خودم را در مي آوردم مي شستم عوض مي کردم، خشکش مي کردم،  بعد که روسر 

بعد صبح دوباره پا مي شدم، . ان ملحفه برايش استفاده مي کردم چون پتوها سرباز خيلي زبر بودندخشک مي شد به عنو

قدر فشار مي دادم که گاهي وقت ها دست هايم آن هنه، کهنه اش را مي شستم، روسر ام اين دفعه رلش عوض مي شد مي شد ک

ضش مي کردم روسر ام را مي شستم تا مي خواستند من را تاول مي زد، هي بادش مي زدم تو دستم، خشک بشود، بالفاصله عو

آن يکي پارچه که خيلي کوچک بود، زياد به درد نمي خورد، روسر ام بود . بازجويي کنند روسر بگذارم سرم بروم بازجويي

م ديدم جيش يک بار هم که صبح پاشدم کهنه اش را شستم خشک کردم، باز کردم عوض کن. و کهنه بود که استفاده مي کردم

فرصت . در را باز کرد و گفت که بايد بروم بازجويي ]نگهبان[ کرده، يک دايره بزرگ وسطش خيس است، ولي همان موقع

 ٤١٨."همان جور گذاشتم رو سرم و رفتم. نکردم بشورمش

آنها خود موارد را که  .رنج ناشي از گرسنگي يا غيربهداشتي بودن وضعيت بچه، تنها درد شديد نيست که آنها تجربه کرده اند 

 . فرزندان خردسالشان به بيمار مبتال شده اند، بدترين لحظات زندان توصيف مي کنند

 : زندان اوين منتقل شده مي گويد ۲۰۹با کودک دو ساله  اش به يکي از سلولها بند  که پس از بازجويي ها اوليهسارا رهايي 

تو توالت فرنگي تو سلول دويست و نه، مي گرفتمش باال، همينطور  آب ازش مي . پسرم اسهال شديد گرفته بود؛ بسيار شديد"

، من يک کاغذ گذاشتم ٤١٩گفتند کاغذ بگذار زير در سلول که بيايند. له بودنده لولي هام دو تا دختر کرد عضو کومهم س. رفت

بعد من به ايشان . نم بعدها اعدامش کردند؛ فکر مي کيک دختر تواب بود... آن موقع ها مسئول سلول و چا دادن و . زير در

حاال اين . من خبر مي دهم: گفت. گفتم که بچه  من خيلي مريض است لطفا اگر مي شود به بازجو بگو بچه  من را دکتر ببرند

يد آب و گفت که اين راست روده شده، با. ٤٢٠ شيخ االسالم زادهرفت خبر داد و من و پسرم را بردند پيش . از بازجو بدتر بود

. و اينجور چيزها بود، بازجو ها سه چهار روز نبودند ٤٢١نمي دانم شهادت علي. مايعات و سرم خوراکي با کمپوت بهش داده بشود

اين بچه چشم هايش . يک روز گذشت. آوردند تو بند، نسخه را دادم به همين سهيال و گفت من مي دهم به بازجويت مرا بعد

همين لباس . هيچي. نه کهنه نه شورت اضافي. هيچي نداشتم. ال نمي دانستم چه کار کنمخشک شده بود، حال خراب و اص

پس چي شد؟ حداقل يک ليوان آب جوش يا چا بدهيد من به اين : دوباره اين کاغذ را گذاشتم و پرسيدم .خودمان تنمان بود
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رفت و دو سه ساعت بعدش . هي بدترش مي کردگفته بود شيرت را هم بهش نده ولي من داشتم شير مي دادم و اين . بچه بدهم

نثارش [من هم ديگر حال خودم را نفهميدم، هرچه فحش بود . آمد و دو تا بيسکويت مادر از تو دريچه آنجا پرت کرد برا من

 که مگر بچه  من سگ است؟ تو با من مشکل دار با من برخورد کن، من يک مادرم تو چرا برا من بيسکويت آورد ]کردم

رواني شده . مي توانست  در را باز کند به شکل يک آدم به دست من بدهد. يعني در را هم باز نکرد!  پرت کرد از تو دريچه؟

فکر کن . بچه را بغل کردم و رفتم. بازجو آمد گفت چادرت را سرت کن بيا. بودم، بعد صدا من رفته بود به بازجوها رسيده بود

. همه اينجور کپه کپه، پشه هم پر. انداختند در يک اتاق که همه در و ديوار پر از گه بود، پر از خون بودما را کجا انداختند؟ مارا 

. در و ديوار خوني بود به شکلي که مثال دست را کشيده باشند، خون پاشيده شده باشد، مشخص بود که جايي است برا تنبيه

. مريض تو بغل من، ما چهار پنج ساعتي آنجا بوديم حاال بچه. رنگي داشتي و توالت فسلول نبود چون سلول معموال يک دستشوي

من مرتبا آب به تن اين بچه مي زدم و دست هايش را خنک . من چادر را کشيده بودم رو خودم و خوشبختانه شير آب آنجا بود

من آمدم بچه ام را رو شونه . بود و کثيف ديوار پر از خون. هرجا پا مي گذاشتي خون و گه ها تپاله تپاله گذاشته بودند. مي کردم

هيچ جايي نبود که اين بچه را بگذارم، آنجا گذاشتم، . خسته شده بودم، همش تو بغلم بود. ام گذاشتم چادر را کشيدم رويش

ا صدا بعد از چهار پنج ساعت ما ر.  بچه هم سرش را گذاشته بود. چادرم را هم کشيدم روش و گفتم سرت را بگذار رو سر من

چون که من از ايشان . گفتم من هيچ وقت معذرت نمي خواهم. بخواهي معذرت ]از سهيال حيدر زاده[ ازشکه بايد : گفت. کردند

. مقصر نبوده ولي مي توانست بيسکويت را برا من پرت نکند: اين مقصر نبوده، گفتم: آب خواستم، دکتر اين نسخه را داده، گفت

هم سلولي هام . من را بردند تو سلول. من معذرت نمي خواهم من کار خطايي نکرده ام: گفتم. هيبايد ازش معذرت بخوا: گفت

از ما هم آمدند تحقيق کردند که چه اتفاقي افتاده که گفته بودند که اين بيسکويت را پرت کرد از تو دريچه و در را هم : گفتند

بعد ما . معذرت مي خواهم: زاده، آمد گفت ره من آمدم همين سهيال حيدديدم که حدودا ده دقيقه، بيست دقيقه بعدش ک. باز نکرد

 ٤٢٢."يک کاسه ماست هم آوردند. دو سه روز گذشت برا من چا و آب جوش آوردند. هم هيچي نگفتيم

که سال اين به قدر برا من دردناک بود . تو يک سلول بچه ام تب کرد و دچار تشنج شد يک بار: "ثريا زنگبار نيز مي گويد

 . ها سال حتي وقتي از ذهنم مي گذشت دچار تشنج مي شدم

من شنيده ام : گفتم. بردم بهش واکسن زد. وقتي سه ماهش شد، گفتم بايد بروم پيش دکتر، وقت واکسنش است و بايد واکسن بزند

خيلي . نمي دانم چه کار کنمکه بچه وقتي واکسن مي زند، تب مي کند، و وقتي تب مي کند ممکن است تشنج بگيرد و من اصال 

دارويش را : من آمدم تو بند گفتم. من دارو مي دهم، هر وقت ديد دارد تب مي کند دارويش را بهش بده: گفت. مي ترسم

من هي منتظر شدم، از  .من را انداخت تو سلول. هنوز دارويش نيامده، هر وقت آمد بهت مي دهم: گفت. دکتر گفته مي دهد

در زدم، هميشه هم در مي زد مي آمد داد و بيداد و مشت و . شروع کرد به نق زدن بچه يواش يواش ديدمنبود، دارو که خبر 

هي نق مي زد و يواش يواش . دست زدم به تنش ديدم گرم شده. بعد بچه هي نق زدنش بيشتر شد. هنوز دارويش نيامده: گفت .لگد

هي صدا بچه مي رفت باال، دست مي زدم، تنش هي . ه لگد و داد و بيدادمن هم هي در مي زدم هي دوبار. شروع کرد به گريه

هي تو سلول راه مي رفتم گاه گدار در مي . فايده ا نداشت. لپ هايش قرمز شده بود. هي گريه مي کرد. گرم تر مي شد

دم هيچ فايده ا نداشت، ساعت ها يک دفعه ديدم خيلي داغ شده، لباس هايش را باز کردم و در آورده بو. زدم، اصال نمي آمدند
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گريه مي کرد و داغ و قرمز شده بود، نشسته بودم رو زمين بچه را گذاشته بودم رو زانويم، کهنه و لباس هايش را باز کرده بودم، 

بعد يک دفعه حس کردم يک طرف صورتش . لخت، همين جور نگاهش مي کردم، گريه مي کرد، من هم گريه مي کردم

اصال نفهميدم چه کار بايد بکنم فقط پرتش کردم، بلند شدم هيچي . بعد آن طرف صورتش و تمام بدنش متشنج شد. متشنج شد

همين طور پر مي کردم، مي پاشيدم نمي دانم چقدر اين کار را . هم نداشتم، مشتم را پر از آب سرد مي کردم و مي پاشيدم رويش

وقتي حال من را ديد ديگر اين دفعه . بعد از يک مدتي تازه آمد در را باز کرد .کردم که وقتي دست زدم به تنش يخ شده بود ديگر

قدر هم دستش آن . گذاشته بود کف دستش آورده بوديک نصفه آسپرين . از خير مشت و لگد و جيغ و داد و همه چيز گذشت

جور شده، گفت خيلي خطر  م اينبعد که رفتم پيش دکتر شمس برايش تعريف کرد .که اصال قرص را به بچه ندادم کثيف بود

 ٤٢٣."خيلي خطرناک بود. بزرگي را رد کرد چون بچه وقتي تبش مي رود باال نبايد اينجور به سرعت تبش را آورد پايين

 .فرزند ثريا زنگبار در بند عمومي و تا پنج سالگي با او در زندان زندگي مي کرده است

ماهه و پسر سه ماهه اش، بيش از دو ماه در سلولي در کميته مشترک زنداني بوده مي  بانو صابر که به همراه دختر دو سال و پنج

تو اين وقتي کم که مي رفتم دستشويي بايد تند و تند بايد کهنه ها را هم مي ! مگر من چقدر وقت دستشويي داشتم؟"...:  گويد

بود، يک پيراهن تترون زرد بود با لبه ها و کمربند قهوه  لباسي که موقع دستگير زير مانتو تن خودم. کهنه هم که نداشتم. شستم

بعد اين ها را مي بردم تو . آستينهايش را پاره کرده بودم و به جا کهنه برا پسرم استفاده کنم. ا که مادرم برايم دوخته بود

کهنه ها را مي شستم، به بهاره مي دستشويي، بچه را مي گذاشتم رو زمين، به بهاره مي گفتم تو سر اين را گرم کن، تند تند 

بعضي وقت ها خودم نمي رسيدم . زود جيشت را بکن وگرنه ديگر نمي تواني بيايي، بعد بچه را مي شستم و بغل مي کردم: گفتم

 ٤٢٤."نه صابوني داشتم نه تايد داشتم نه هيچي. کار کنم

وقتي ما را گرفتند، تازه ديروزش بچه را ختنه : " ر گرفته استبانو صابر نيز تحت فشار شديد ناشي از بيمار فرزند خردسالش قرا

ولي آنجا امکانات ندار که بتواني اين کارها را بکني، برا همين . بايد با الکل سفيد او را مي شستم و تميز مي کردم. کرده بودم

سر آلت تناسلي اش بزرگ شده . کنم بجه جيغ مي زد و گريه مي کرد و من هر کار مي کردم نمي توانستم آرامش. عفونت کرد

يک روز من اين بچه را باز کرده بودم، خيلي . اين ها هم هي مي زدند به در مي گفتند اين بچه را خفه کن. بود؛ چرکي و عفوني

من خيلي ناراحت بودم بازش کرده بود اين هم داشت . هم ناراحت بودم دست زدم به آلت تناسلي بيژن چرک ازش پاشيد باال

من چشم بندم را زدم، آمد تو و . چشم بندت را بزن:  يک دفعه ديدم گفت. اطراف آلت تناسلي چرکي و قرمز بود. ريه مي کردگ

گفتم اين بچه ختنه شده، من . اين چه وضعي است: به من گفت. خودش بچه را ديد... تا آمد جمله اش را تمام کند که اين بچه را 

بعد به من گفت که اين بچه دارد جور پدر و مادرش را پس مي . م، بچه احتياج به رسيدگي داردکه هي مي گويم اين را ختنه کرد

برو سلول بغلي را هم خالي کن پدر و : گفتم. من هم برا اولين بار بود که يک قطره اشک  از زير چشم بندم آمد بيرون. دهد

شبش هم . ا از من گرفتند، اسم و آدرس دکترش را هم گرفتندفردايش آمدند بچه ر. مادر من را هم بياور جور من را پس بدهند

 ٤٢٥."من را بردند بيمارستاني در خيابان ايرانشهر که مي گفتند مال سپاه است
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وقتي مي رفتيم بازجويي دستش را مي زد . بهار گرسنه اش مي شد: "برا خود و فرزندانش مي گويد و درباره کمبود شديد غذا

 ٤٢٦."و ميزهايشان چون خورده ها غذايي که بازحوها خورده بودند ريخته بود؛ آنها را مي خوردبه دهانش و مي کشيد ر

 تهديد به گرفتن فرزند، جدايي از فرزند .۴

يکي از تهديدها متداول در روند بازجويي درمورد زناني که با نوزادان يا فرزندان خردسالشان دستگير شده بودند اين بود که 

 . نها مي گيرند و به پرورشگاه يا خانواده هايي واگذار مي کنند که لياقت بزرگ کردن آنها را داشته باشندفرزندانشان را از آ

، زندانيان شهادت داده اند که فرزندان زنان زنداني مجاهد را که )در زندان کارون اهواز و زندان بندرانزلي(حداقل در دو مورد 

که بچه دار نمي شدند " حزب اللهي"جا تحويل به خانواده مادر يا پدر، به خانواده ها پدر و مادرشان اعدام شده بوده اند را به 

 ٤٢٧. داده بودند

اين يکي از . دم به ساعت بهم مي گفتند که بچه ات را ازت مي گيريم، تو اليق مادر بودن نيستي": ثريا زنگبار مي گويد

بيدار مي شدم، بچه را بغل مي کردم و به اولين چيز که فکر مي يعني هر روز که من از خواب . بزرگترين ترس ها من بود

نمي دانم : هربار که بازجويي صدايم مي کردند، باهاش حرف مي زدم مي گفتم. کردم اين بود که چند روز ديگر دارمش

ن خودشان را مي کشند چون مي ديدم که  آنهايي که شکنجه شده اند، رو زمي... برگشتني مي توانم تو را با خودم داشته باشم

اين يکي از . نمي فهميدم اگر من آن حالت را داشته باشم چطور مي توانم بچه را بغل کنم، پس حتما بچه را از من مي گيرند

من شوکه مي شدم مي ترسيدم بچه را . يکي هم اين بود که بي هوا يک دفعه مي زدند تو سرم. بزرگ ترين نگراني ها من بود

 ٤٢٨."اين هم مدام اتفاق مي افتاد. را چنگ مي زدم جيغش در مي آمد بيندازم، بچه

در کميته صحرا اهواز  روزها اولمهر القاسپور که چند روز پس از زايمان سزارين، به همراه نوزادش بازداشت مي شود و در 

دهيم به يک خانواده  حزب اللهي مي داني، ما اصال بچه ات را مي : بازجو آمد گفت: "دن نوزادش محروم بوده مي گويداز دي

حساب کن تو يک آدمي .  يعني اين بيشتر من را کشت؛ بيشتر از کابل ها ]ازش در بيارند[که يک دختر خيلي خوب حزب اللهي 

 ، ، يک ساعتي هم بهت سرم وصل بوده و اصال گيج و منگي و  ]به خاطر سزارين[هستي که به شدت شکنجه شد خونريز دار

چيز تو سر آدم هست، چي را بايد بگويد، چي را نگويد، چه کار بايد بکند، بعد هم يک بچه ا دار و فکر اينکه  هزار و يک

يعني همه اين ها ! نکنه بدهندش به يک خانواده  حزب اللهي؟! نکنه بهش شير ندهند؟! نکنه نياورندش؟. اين بچه چه خواهد شد

مرتب هم مي . که من تو کميته  صحرا و کميته  عمليات بودم، بچه را نديدمتو آن چهار روز ... تو سر من مي دويد

خيالت راحت باشد بچه االن پيش يک خانواده حزب اللهي است، آن ها حتما بهش شير : بچه ام، بچه شير خورده؟ مي گفت: گفتم

راستي اگر اين اتفاق مي افتاد : وقات فکر مي کنمبعضي ا. هنوز هم  اين موضوع اذيتم مي کند. بعد اندوه اين من را کشت. داده اند

 ٤٢٩."چي؟ بچگي ها دخترم هميشه من را اذيت مي کند

به يک  چگونه زنان باردار و مادران جوانشهادتها متعدد که مربوط به زندانها مختلف در شهرها مختلف است نشان مي دهد 

اقت مادر ندارند مورد خطاب بازجويان قرار مي گرفته اند و مدام اين گونه و با گفتارهايي مشابه، به عنوان زنان خرابي که لي

شهادت مهر القاسپور در زمينه رنجي که اين زنان جوان . تهديد که فرزندانشان را از آنها مي گيرند، باال سرشان بوده است
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بچه ا که نطفه اش حرام است به : م؟ گفتندمي شود بچه ام را بياوريد شيرش بده: بهشان گفتم: "کشيده اند بسيار روشنگرانه است

تو تو خانه  تيمي . شما که به اين چيزها اعتقاد نداريد. ت ما از کجا بدانيم اين بچه مال شوهرت است:گف. شير احتياج ندارد

يعني آن . ي کندهنوز که هنوز است اذيتم م. بعد اين درد من را کشت... بعد من فکر کردم اين بچه را شير نمي دهند تا. بود

 ٤٣٠."چيز که من را خيلي اذيت مي کند نه کابل ها، بلکه آن اتفاقي است که تو آن مدت برا بچه ام پيش آمد

گال در زندان کارون اهواز، دخترش مرضيه را به مادرش در بيرون از زندان مي  مدتي بعد مهر به دليل شيوع بيمار پوستي

در نگه دار فرزند خردسال، سرپرستي او به خواهر مهر که از طرفداران جمهور اسالمي بوده  به دليل عدم توانايي مادر. سپارد

به دختر خردسال مهر گفته . سال زندان جز چند بار با دخترش مالقات نمي کند ۸به همين دليل مهر در طول . سپرده مي شود

مهر پس از آزاد با . مي شناخته است" خاله کمونيسته"نوان نشده بود که مادرش در زندان است و او مادر واقعي خود را به ع

 . تالش بسيار توانست فرزند خود را از خواهرش پس بگيرد

 :سعيده سيابي نيز شرايطي مشابه را در زندان تبريز در مورد خود و نوزاد چهار ماهه اش تجربه کرده است

اين بچه مال خداست مال اسالم است، ... ستي، مادر مسلمان بايد بچه رايکي از شکنجه هايي که کردند گفتند تو مادر بي ديني ه" 

تو اليقش نيستي، ازت مي گيريم و مي دهيم بهزيستي بزرگ مي کند، تو شامل موهبتي که خدا بهت داده نيستي و بعد يک پاسدار 

پاسدار مرد آمد، بچه . گد زدم تو شکمش که رفتزن را فرستادند، پاسدار زن را ما مي توانستيم ببينيم، پاسدار زن را فرستادند که ل

کشيد باال که . را کامل تو بغلم فشرده بودم اول زور زد که دست هايم را باز کند که نتوانست، گرفت از شانه ها پسرم و کشيد

س کردم تقي کرد، از بغلم در بياورد با نهايت مقاومت روبرو شد ولي متاسفانه همان لحظه يک صدايي پشت ستون فقرات پسرم ح

دست هايم باز شد و پسرم را از بغلم کشيد و آن درد را هنوز . احساس کردم بچه ام دارد دو نيمه مي شود، بي اختيار دستم باز شد

پسرم بعدا عصب سياتيکش اذيتش مي کرد و آن مهره ا که من مي دانستم کدام مهره اش است چون با . هم که هنوز است دارد

 قبل از اينکه بيايم. بعدا دقيقا همان جا دست مي گذاشت و درد مي کشيد. کردم از کجا صدا مهره اش آمد تمام وجودم حس

قدر ايبوپروفن آن  .درد کمرش خيلي بيشتر شده بود وهفده سالش بود  –وقتي من آمدم کانادا او شانزده  .کانادا مي بردمش دکتر

 ٤٣١."به حد زياد پوکي پيدا کردهخورده بود که االن هم دندان هايش و استخوانش 

با اينکه نگه دار از فرزندان خردسال در زندان بسيار سخت بود، اما جدايي از آنها هم درد شديد برا مادران به همراه داشت؛ 

تحويل  که بالفاصله پس از وضع حمل، نوزادش را به مادر همسرش مونا روشن. درد که برخي از آنها تا امروز از آن رنج مي برد

که تصميم بگيرم بچه رو نگه دارم يا بدهم به مادر  داصال به من اجازه ندادن.  اصال با من هيچ توافقي نشد : "داده اند مي گويد

خواستم اين  هام و تازه مي کردم و تازه شير اومده بود تو سينه رو حس ميصورت مادر بودم، تازه مادر بودن من در هر . شوهرم

اصال به همين هدف به مادر شوهرم . بچه تو بغلم و شير دادنش بيشتر حس بکنم که اين رو هم از من گرفتند حسم رو با گرفتن

که پاسدار بود و تنها کسي بود اون خانمه . گير مالقات نداشتيممالقات دادند چون اصال تو تمام اون هفت هشت ماه بعد از دست

من  .تو تحويل خانواده بد جا نداريم برا بچه و برادرها تصميم گرفتن که بچه ما اصال: که اجازه داشتم باهاش حرف بزنم گفت

اومدن آمپول زدن . کنن اگر بهشون نرسي هات آبسه مي گفتند که اين تب شيره و تو االن سينهپرستارا . ش تب و لرز شديد کردمشب
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ديگه من همينطور تا سه چهارروز که . عفونت بکنه هام و که شيرم خشک بشه و سينه هامو بستن که اين شير جمع نشه تو سينه

هشت روز بستر بودم بيمارستان . کردم، تب و لرز شديد تا يواش يواش عاد شد کردم، دوباره لرز مي تو بيمارستان بودم، تب مي

 ٤٣٢."بعد بردنم دوباره زندان

 ذشت تصميم مي گيرند فرزندش را به بيرون از زندانپس از اينکه مقامات زندان پس از چهارماه که از حبس او مي گ سارا رهايي

روز که داشت از بند مي رفت سعي کردم گريه نکنم و او را : "و نزد خانواده شوهر بفرستند، حس خود را چنين توصيف مي کند

و مي برد  هيچ وقت يادم نمي رود، دو سالش بود، ساک لباس هايش را دادم دستش رو زمين مي کشيد. مثل يک مرد بفرستم

چشم من هميشه مرد : مامان قو باشي رفتي بيرون، من را يادت باشد، دوست دارم که يک مرد خوب در بيايي، گفت: بعد گفتم

اون موقع کچل بود، رفت و من بعدش غير از يک بار حدودا چند هفته بعد، نديدمش تا يک سال و . بعد رفت. خوبي مي شوم

بعد که ديدمش موهايش بلند شده بود، من همه ش تو سلول او را با . نددو مالقات بهم نمي دا چون در انفراد بودم. چهار ماه

مامان چقدر موهات : گفتم د، برايش هم مدل قارچي زده بودندوقتي ديدمش موهايش بلند شده بو. کچل بودنش تصور مي کردم

 ٤٣٣."نه مامان من خيلي وقته موهام بلند شده: گفت ،زود بلند شد

 
 ناشي از کابل خوردن و شکنجه شدن در مقابل چشمان کودک خردسال رنج .۵

 

در روايت ها متعدد، زنان زنداني در حالي شکنجه مي شده اند که فرزندان خردسالشان يا در اتاق شکنجه و يا جايي نزديک به 

اني مداوم برا آنها ايجاد کرده احساس اينکه بچه، شاهد درد کشيدن آنهاست، رنجي غيرقابل توصيف و عذاب وجد. آن بوده اند

حاال من بکش، او . يک زن چاق آمد که بچه را از بغل من بگيرد: "صحنه شکنجه خود را چنين توصيف مي کند سارا رهايي. است

خيلي راحت نيست تعريف کردن اين ... شما فکر کنيد من. به هر حال من ولش کردم...من جيغ مي زدم، بچه جيغ مي زد. بکش

همين االن گاهي اوقات ازش يک چيزهايي سوال مي کنم که بفهمم چيز تو  ]او آنجا بود[در زماني که تعزير مي شدم، ... ها

اما آن زمان که او جيغ مي زد و من را تعزير مي کردند . ذهنش مانده، وقتي مي بينم چيز يادش نمي آيد خيلي خوشحال مي شوم

بعدها تو زندگي هميشه ... ولي جلو اين بچه. ها بودم اين مسئله اصال فرق مي کرداگر خودم تن. واقعا برايم درد آور بود

به هر حال من مقاومت مي کردم و جيغ مي زدم و مرا مي کشيدند و در نهايت ... احساس مي کردم نمي توانم جبرانش کنم

بعدا که آمدم تو سلول از سينه ها من خون . زدند رو سينه ها من شالق مي. من را طاق باز بستند. نتوانستند مرا دمر بياندازند

  ٤٣٤."بعد از همان غذايي که مي دادند بهش مي دادم. از همان موقع هم شيرش را قطع کردم. نمي توانستم بچه را شير بدهم. مي آمد

 : در تمامي مراحل شکنجه و حتي تجاوز به سعيده سيابي هم پسر چهارماهه اش حضور داشته است

نتوانستم انتقام ازشان . نتوانستم داد بزنم. شرايطي قرار گرفتم که باالجبار به کريه ترين شکلش مورد تجاوز قرار گرفتممن در "

در کنار اتاق را چشمانم بسته دهانم بسته و در حالي که بچه ام . نه مي توانستم حرکتي از خودم، نفرتي از خودم نشان بدهم. بگيرم

خيلي تحقيق کردم رو اين موضوع و فکر مي کنم  پسر من هرچقدر هم بچه بود ولي همه چيز را  بعدا. دته بودنشکنجه گذاش

  ٤٣٥..."نمي دانم اين حسي است که هنوز هم که هنوز است دارم. شاهد است
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۵خش پانوشت ها ب

                                                           
 شهادت منيره برادران، عدالت برا ايران ٤٠٣
 ، عدالت برا ايران..سارا، لشهادت  ٤٠٤
، منيره برادران، ، عدالت برا ايران ٤٠٥  شهادتها ثريا زنگبار
 برا ايران شهادت فرخنده آشنا، عدالت ٤٠٦
 ادت منيره برادران، عدالت برا ايرانشه ٤٠٧

 شهادت ميترا الگر، عدالت برا ايران ٤٠٨٤٠٨
، عدالت برا ايران ٤٠٩  شهادت سهيال بهادر
، عدالت برا ايران ٤١٠  شهادت کيانوش اعتماد
 ، عدالت برا ايرانمونا روشنشهادت  ٤١١
 شهادت روح انگيز، عدالت برا ايران ٤١٢
 برا ايران شهادت شايسته وطن دوست، عدالت ٤١٣
 ، عدالت برا ايرانمونا روشنشهادت  ٤١٤
 .متن کامل شهادت توبا کمانگير در بخش مربوط به تجاوزها مورد در همين گزارش آمده است ٤١٥
 شهادت توبا کمانگير، عدالت برا ايران ٤١٦
 شهادت سعيده سيابي، عدالت برا ايران ٤١٧
، عدالت برا ايران ٤١٨  شهادت ثريا زنگبار
تنها مي توانسته اند کاغذ را از زير در سلول رد کنند تا زندانبان ببيند و به سراغ . زندانيان اجازه نداشته اند برا خبر کردن زندانبان، به در بزنند يا صدا کنند ۲۰۹د در بن ٤١٩

 .اين روند معموال بسيار طول مي کشيد. آنها بيايد
ار دولت هويدا بود که پس از کنار رفتن هويدا و رو کار آمدن جمشيد آموزگار، برا آرام کردن انقالبيون، به دکتر سيد شجاع الدين شيخ االسالم زاده، وزير بهد ٤٢٠

مه شد بهمن و باز شدن در زندانها از زندان بيرون آمده بود، مجددا بازداشت و محاک ۲۲او که در روز . همراه  هويدا و عده ا ديگر از دولتمردان نزديک به هويدا زنداني شد

 . او در بهدار زندان اوين بيماران و يا آسيب ديدگان شکنجه را مداوا مي کرد. و چند سالي را در زندان گذراند
 منظور، امام علي، امام اول شيعيان است ٤٢١
 شهادت سارا رهايي، عدالت برا ايران ٤٢٢
، عدالت برا ايران ٤٢٣  شهادت ثريا زنگبار
، عدالت برا  ٤٢٤  ايرانشهادت بانو صابر
 همان ٤٢٥
 همان ٤٢٦
 شهادتها مهر القاسپور و شايسته وطن دوست، عدالت برا ايران ٤٢٧
، عدالت برا ايران ٤٢٨  شهادت ثريا زنگبار
 شهادت مهر القاسپور، عدالت برا ايران ٤٢٩
 شهادت مهر القاسپور، عدالت برا ايران ٤٣٠
 شهادت سعيده سيابي، عدالت برا ايران ٤٣١
 عدالت برا ايران ،مونا روشنشهادت  ٤٣٢
 شهادت سارا رهايي، عدالت برا ايران ٤٣٣
 شهادت سارا رهايي، عدالت برا ايران ٤٣٤
 شهادت سعيده سيابي، عدالت برا ايران ٤٣٥
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  ضمائم

 فهرست اسامي و شرح حال زندانيان مصاحبه شونده .١
 

 شرح حال مختصر

 

نام 
خانوادگي، 

 نام

 ديفر

 ١   *، فرانک.آ .را در زندان سنندج زنداني بوده است ٦٥تا  ٦٤از سال . به اتهام هوادار از طرفداران جناح کشتگر دستگير مي شود

در زندانها اوين و گوهر دشت در  ٧٠تا  ٦١از سال تشکل ها کارگر و چپ دستگير شده و به اتهام فعاليت در 

 .حبس بوده است

 ٢ آشنا، فرخنده

کودک يک . اعدام مي شود ٦١برادش يداهللا آل کنعان در تابستان . به اتهام هوادار از راه کارگر دستگير مي شود

در دور دوم دستگير در زندان . ساله اش به مدت نزديک به يک سال و اند به همراه او در زندان به سر مي برد

 .مورد تجاوز قرار مي گيرد

در زندانها سپاه سنندج، کميته  ٦٧تا اسفند  ٦٥و دستگير دوم از شهريور  ٦٤مستان تا ز ٦١دوره حبس اول پاييز 

 مشترک و اوين و زندان شهرباني سنندج و اروميه در حبس بوده

 ٣  کنعان، آذر آل

 ٤ *آناهيتا .به اتهام هوادار از يکي از گروهها چپ مدتي در زندان اوين حبس بوده است

نويسنده کتاب يادنگاره ها زندان . دستگير مي شود) اقليت(سازمان چريک ها فدايي خلق به اتهام هوادار از  

 .است که مجموعه نقاشي ها و خاطرات او از زندان مي باشد

سال در  ٧حکم او دو سال بوده ولي به مدت . در زندانها اوين و قزلحصار در حبس بوده است ٦٧تا  ٦٠از سال 

 .زندان نگه داشته مي شود

 ٥  اردوان، سودابه

را در  ٦٩و تا تير ماه سال  مي شوددستگير ) اقليت(به اتهام هوادار از سازمان چريک ها فدايي خلق ٦١در آبان 

 .گذراندمي زندان ها اوين و قزلحصار 

 ارسي، مژده 

 

٦ 

 ٦٧دستگير شده و تا پايان سال  ٦١آخرين بار در زمستان . بارها پس از انقالب به اتهام هوادار از اقليت دستگير شد 

 .او نويسنده کتاب عادل آباد، رنج ماندگار است که خاطرات زندان اوست. را در زندان عادل آباد شيراز مي گذراند

پور،  اسماعيل

 جهانگير

٧ 

شاه  او پس از تحمل شکنجه ها بسيار و اعدام همسرش شاهين. دستگير مي شودبه اتهام هوادار از اتحاد مبارزان  

بعد از سه ماه به گفته . درقزل حصار به دستور حاج داوود به قبرها برده مي شود ٦٢، در ابان يا آذر )٦٢خرداد (آباد

در زندانها کميته  ٦٥تا اسفند  ٦١از مهر ماه وویی  .  "مي برد"  فضا روحي ايجاد شده در قبرها خودش تحت

 .مشترک، اوين و قزل حصار زنداني بوده است

، اعتما د

  کيانوش

٨ 

روز از زايمانش مي گذشت به همراه نوزادش  ١٥در حالي که تنها  اقليتبه اتهام هوادار از  ٦١در اسفند ماه سال 

در زندان ها خرمشهر، مسجد سليمان، کارون اهواز، اوين، مشهد و کميته صحرايي  ٦٩دستگير شد و تا گايان سال 

در مواجه با ماموران  در اصفهان با خوردن سيانور  ۶۱در مهرماه سال   حسنوندهمسر او خيراهللا. اهواز به سر برده است

 .خود را ازخطر دستگير و شکنجه رها کرد

 ٩  القاسپور، مهر
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 در سال ٧ مدت به ،١٣٦٧ تا ١٣٦٠ سال از  و شود مي بازداشت تهران در سالگي ١٨ سن در و ١٣٦٠ شهريور در

 طور به ١٣٦٧ بهار اواخر در. است بوده محبوس مجاهدين سازمان از هوادار هامات به حصار قزل و اوين زندانها

 .کند مي ترک را ايران بالفاصله و آيد مي بيرون زندان از مشروط

، مينا  ١٠  انتظار

. سال در زندان مي ماند ٤در سنندج دستگير و به مدت  ٦٣سالگي و در سال  ١٨به اتهام همکار با کومه له در سن 

 .در زندان ها سقز، سنندج اروميه و تبريز دز حبس بوده است و

، کبر بانه  ١١  ا

 ١٢  بخارايي، منظر .او به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين دستگير و بيش از سه سال را در زندان اوين گذرانده است

س از چهل روز اعدام شد و و به برادر و مهد پ. به همراه برادرش و همسر برادرش دستگير مي شود ٦٠در سال 

سال را در زندانها مختلف، کميته مشترک، اوين، گوهر دشت و قزلحصار  ٩اتهام هوادار از راه کارگر مدت 

در مورد کميسيون " عليه فراموشي"که خاطرات زندان اوست و همچنين " حقيقت ساده"او نويسنده کتاب . گذراند

 .است" روانشناسي شکنجه"تاب حقيقت ياب و دادخواهي و همچنين ک

برادران خسرو 

  شاهي، منيره

١٣ 

 ٦١ماه و نيمه اش دستگير و تا پايان سال  به اتهام هوادار از حزب رنجبران ايران و به همراه پسر دو ٦٠و در سال 

 .در زندان قزلحصار حبس بوده است

، سهيال  ١٤  بهادر

را در زندان ها عادل آباد شيراز، فسا و  ٦٦الگي دستگير شد و تا سال س ١٦و به اتهام هوادار از مجاهدين در سن 

 )به داليل امنيتي از ذکر جزييات بيشتر خوددار مي کنيم. (جهرم به سر برد

، سيمين   ١٥ بهروز

 در زندان ها کميته مشترک، اوين، گوهردشت و ٦٩دستگير شد و تا سال  سهندبه اتهام هوادار از  ٦١او در سال 

و در جريان کشتار وسيع زندانيان سياسي اعدام  ٦٧برادر و علي محمد پرتويي در شهريور ماه . قزلحصار به سر برد

 .شد

، نازلي  ١٦ پرتو

را در زندانها کميته مشترک، اوين، گوهردشت و  ٦٩دستگير و تا سال سهند به اتهام هوادار از  ٦١او در پاييز 

 .ست که خاطرات زندان او مي باشد| زير بوته ها الله عباسي "يسنه کتاب او نو. قزلحصار به سر مي برد

 ١٧  پرواز، نسرين

را در زندانها کميته مشترک، اوين و قزل حصار  ٧٠دستگير شد و تا فروردين  سهندبه اتهام هوادار  ٦١و در آذر 

 .زنداني بوده است

 ١٨  *پگاه، تهمينه

در زندان وکيل  ١٣٦٨در مشهد بازداشت مي شود و تا سال  ١٣٦١اهدين در فرودينبه اتهام هوادار از سازمان مج

 .آباد، در حبس بوده است

 ١٩ *ترانه

 مي داشته نگه زندان در ۱۳۶۹ تابستان تا و بازداشت  توده حزب مخفي شبکه در عضويت اتهام به ۱۳۶۲ تابستان در

 جزو و. گذراند مي اوين و حصار قزل زندانها در را بسح دوران و مشترک کميته در را بازجويي دوران او. شود

 پنج روز هر نماز، خواندن از خوددار علت به ،۶۷ سال در سياسي زندانيان جمعي کشتار از پس که بوده زندانياني

 . است خورده مي شالق ضربه ۲۵ مجموع، در و مرتبه

 ٢٠  تهامي، ميترا

در زندان به  ٦٩ماهه اش دستگير و تا پايان سال  ٨ز راه کارگر به همراه دختر به اتهام هوادار ا ٦٢در ارديبهشت سال 

او نويسنده کتاب خاطره ها زندان به نام يادها . دختر و نزديک به يک سال با او در زندان مي ماند. سر مي برد

 .آزاد که در چاپ دوم به نام خودش منتشر شد مي باشد. زندان با نام مستعار ف

 ٢١  فريباثابت، 

زاده،  جاللي .سر مي برد را در زندان قزل حصار به ٦٥دستگير و تا سال  اقليتبه اتهام هوادار از  ٦٠در تير ماه 

  شهرام

٢٢ 
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بازداشتگاهي در  ودرا .و به اتهام هوادار از پيکار در الهيجان دستگير مي شود ساله بوده ۲۱در زمان بازداشت، او 

ماه در حبس بوده که موفق به فرار از زندان  ۶و در کميته سلطنت آباد و در مجموع  الهيجانآموزشکده سابق بهدار 

 .اعدام شده است ۶۲همسر و حسن جهانگير در آذر سال . مي شود

 ، جهانگير

  گلرخ

٢٣ 

نها اوين و درزندا ٦٩دستگير مي شود وتا پايان سال  اقليتسالگي به اتهام هوادار از  ١٦و در سن  ٦٢درارديبهشت 

 .گوهردشت بوده است

 ٢٤  ساز، شهين چيت

، حميد .در به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين خلق در زندان تبريز در حبس بوده است ٦٦تا آبان  ٥٩از د ماه   ٢٥  خراز

 ٢٦  خندابي، ناصر .وده استدر زندان قزلحصار زنداني ب ٦٨دستگير و تا سال  ٦٠به اتهام مخالفت با رژيم جمهور اسالمي در سال 

، پس از پايان ١٣٦٥خرداد  ١او در . به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين در تهران بازداشت مي شود ١٣٦٠خرداد  ٢

 . را تجربه کرده اند" واحد مسکوني"و يکي از زناني است که . مدت محکوميت پنج ساله اش آزاد مي شود

 ٢٧  پرستو

را در زندان وکيل آباد مشهد در حبس  ٦٢د به اتهام همکار با پيکار دستگير و تا مهر ماه سال در مشه ٦٠در مهرماه 

به رشته تحرير در " و هنوز اين قصه بر ياد است"به نام " حسن درويش"او خاطرات خود را با نام مستعار . به سر مي برد

 .آورده است

 ٢٨  دانشور، عباس

 و ، اهواز ، مشترک گوهردشت،کميته زندانها در و شد دستگير ٦٣ خرداد رزمندگان در به اتهام همکار با

 .شد آزاد ٦٧ سال دراواخر و گذراند را خود حبس مسجدسليمان

 ٢٩ *دال، ابراهيم

رنجبران در زندانها کميته مشترک، اوين و قزلحصار زنداني بوده  به اتهام هوادار از  ٦٩مرداد تا ٦١فروردين  ١٠از 

 .است

 ٣٠  ، ميترارضو

در زندان اوين حبس  ٦٥به همراه کودک دو ساله اش دستگير و تا آذر  ٦٢تير ماه  ١٩در اقليتبه اتهام هوادار از 

 .او هنگام دستگير حامله بوده که بر اثر ضربات کتک و شکنجه سقط جنين مي کند. بوده است

 ٣١ رهايي، سارا 

 .در زندانها مختلف استان تهران در حبس بود ٦٧گير و تا بهمن به اتهام همکار با اقليت دست ٦٢در سال 

 

 ٣٢  روش، هايده

را در زندان ها  ٦٥دستگيروتا پايان سال  سربدارانو زماني که حامله بود به اتهام هوادار از  ٦٣خرداد سال  ١٥در 

 .اهواز، بندر ماهشهر، کميته مشترک تهران و سپاه کرج زنداني بود

 ٣٣   *روشن، مونا

در  ٦٩دستگير و مدتي در يکي از کميته ها انقالب در تهران و سپس تا مهر  ٦٠در آبان  اقليتاو به اتهام هوادار از 

 . زندانها کميته مشترک، اوين، گوهردشت و قزلحصار در حبس بوده است

 ٣٤ * .زرکار، م

را در  ٦٤دستگير شد و تا پايان سال  ربدارانسسالگي به اتهام هوادار از  ١٥در سن  ٦٠تير ماه سال  ١٠او در 

 .زندانها قصر، مسجد سليمان، قزلحصار و گوهردشت زنداني بوده است

 ٣٥ زلفي، فرزانه

روزه اش دستگير مي شود و پسرش تا  ٥٣به همراه کودک  ٦٤شهريورسال ١٠در  سربداراناو به اتهام هوادار از 

در جريان کشتار وسيع زندانيان  ٦٧در سال ) محسن(مسرش قربانعلي شکر ه. چهار سالگي با او در زندان مي ماند

است " پر کبوتر"او نويسنده کتاب . آزاد شد ٦٧سال زندان در اواخر سال  ٤ثريا پس از تحمل نزديک به . اعدام شد

 .که خاطرات او از زندان اوين مي باشد

، ثريا  ٣٦  زنگبار

 ٣٧ * ژيال .منيتي از ذکر جزييات بيشتر خود دار مي کنيماز زندانيان اوين است و به داليل ا

را در  ٦٤او تا پايان سال . به اتهام همکار با توفان به همراه همسر و فرزند سه ماه و نيمه اش دستگير شد ٦١او در سال 

اسفند سال  ٢٥ديب در همسر و توفيق ا. زندانها اردبيل و تبريز به سر برد و در زندان تبريز مورد تجاوز قرار گرفت

 .به جوخه اعدام سپرده شد ٦٢

 ٣٨  سيابي، سعيده
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، فرامرز  .از زندانيان تبريز است و به داليل امنيتي از ذکر جزييات بيشتر خود دار مي کنيم شهباز

* 

٣٩ 

 مي آزاد شاه گونيسرن به مانده ماه چند بود، شده دستگير سياسي فعاليتها اتهام به ٥٤ و ٥٢ سالها در بار دو که و

 اين در. شود مي آزاد بعد، نيم و سال يک حدود و ستگير مشهد در مشکوک عنوان به ٦٠ سال شهريور در و. شود

 مجددا او. است بوده تبريز شهرباني و سپاه زندانها و کوهسنگي سپاه آباد، ملک سپاه بازداشتگاهها در و مدت

 در مشهد، شهرباني زندان در سال چهار از بيش گذراندن از پس و دستگير گرکا راه از هوادار اتهام به ٦٣ بهار در

 .شود مي آزاد ٦٧ اسفند

 ٤٠  شوکتي، رسول

را در زندانها اوين و قزلحصارزنداني  ٦٤پيکار دستگير مي شود و تا سال  به اتهام هوادار از  ٦٠رداد سال او در خ

 .ها به سر ميبرداو مدت چهار ماه و نيم نيز در تابوت . بوده

، نيلوفر  ٤١  شيرزاد

، به همراه دو فرزند خردسال و همسرش در تهران دستگير مي شود و در کميته مشترک و زندان ١٣٦٥در مرداد 

او در بهمن ماه همان سال آزاد مي شود اما همسرش، عباسعلي منشي رودسر در کشتار . اصفهان بازداشت بوده است

 .اعدام مي شود ١٣٦٧سي در سال دسته جمعي زندانيان سيا

، بانو  ٤٢  صابر

به اتهام هوادار از مجاهدين دستگير و تا سال درزندانها سعد آباد مشهد، تربت حيدريه و  ٦٠او در تابستان سال 

 .اوين زنداني بوده است

 ٤٣  *صادق، هما

سال در  ٥و پس از سپر کردن . مي شود دستگير و به اوين برده ٦٠به اتهام هوادار از مجاهدين در تابستان سال 

 .اين زندان، آزاد مي شود

 ٤٤ دزفولي، طاهره

در زندان تبريز حبس  ٦٧در تبريز و به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين دستگير و تا شهريور  ٦٠او در تير ماه سال 

 . ماه از اين دوره را در انفراد به سر برده است ٢٧او بيش از . بوده است

 ٤٥  عادلزاده، اشرف

در زندان ها اوين، قزلحصار و گوهر دشت در حبس  ٦٥به اتهام هوادار از پيکار دستگير شد و تا سال  ٦٠در سال 

 .بود

 ٤٦  عارف، پروانه

او نويسنده اولين . ماه در اوين و قزلحصار زنداني بود ٧دستگير و به مدت  به اتهام هوادار از اقليت ٦٠درشهريور 

 .مي باشد" خوب نکاه کنيد راستکي ست"اب خاطرات زندان با نام کت

 ٤٧  عليزاده، پروانه

 ٤٨ فارسي، سپيده  .در زندان بوده است ١٣٦١به اتهام پناه دادن به يک دختر مجاهد در مشهد بازداشت مي شود و تا سال  ١٣٦٠در پاييز 

در زندان اوين محبوس بوده  ٦٢و تا نيمه مرداد . دبه اتهام همکار با اقليت دستگير مي شو ١٣٦١در تابستان 

 .، منتشر شده است"سايه ها همراه"خاطرات زندان او  در کتاب .است

، حسن  ٤٩ فخار

در زندان ها اصفهان و مسجد سليمان به سر  ٦٦در اصفهان دستگير و تا سال  اقليتبه اتهام هوادار از  ٦١در سال 

 .در زنداني در مسجد سليمان زنداني مي شود ٦٧دستگير و تا آخر  ٦٦او مجددا در اسفند . مي برد

 ٥٠ * فرح

در زندانها کميته مشترک، اوين و قزلحصار  ٧٠به عنوان مشکوک در خيابان دستگير و تا سال  ٦٠او در شهريور 

 .بوده است اقليتاو از هواداران . زنداني بود

 ٥١  *فرضي، مينا

 ٥٢  *فريبا .ه داليل امنيتي از ذکر جزييات بيشتر خود دار مي کنيماز زندانيان اوين است و ب

در زندانها کميته مشترک، اوين و قزلحصار در  ٦٩به اتهام هوادار از پيکار دستگير شد و تا سال  ٦١او درسال 

راه همسرش منير به هم ٦٢مرداد ماه سال  ٢٢و برادرديگر او جواد قائد در  ٦١بهمن  ٣٠صادق قائد در . حبس بود

، مرسده  ٥٣  قائد
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 . به جوخه اعدام سپرده شد) زهره(هاشمي 

 ٥٤ *ثريا ،.ک .از زندانيان مسجد سليمان است و به داليل امنيتي از ذکر جزييات بيشتر خود دار مي کنيم

 ٦١ير شد و تا تابستان دستگ ٦٠سالگي و زماني که حامله بود به اتهام هوادار از کومه له در خرداد سال  ١٧او در سن 

 .را در بازداشتگاه نوشور و زندان سپاه سنندج به سر برد

 ٥٥  کمانگر، توبا

در زندان ها قزلحصار و گوهردشت زنداني بوده  ٦٩دستگير وتا سال  ٦٠او به اتهام هوادار از مجاهدين در سال 

 . است

، حسن  ٥٦  گلزار

به داليل امنيتي از ذکر جزييات بيشتر خود .  ا استان تهران حبس بوده استبه دليل هوادار از راه کارگر در زندانه

 .دار مي کنيم

 ٥٧  *گيتي

دخترش را پس از . به همراه دختر يک ساله اش دستگير مي شود ٦١او به اتهام هوادار از حزب توده در ارديبهشت 

، سلماس و تبريز در حبس به در ز ٦٤او تا آخر اسفند . چند روز به خانواده اش تحويل مي دهد ندانها مرند، خو

 .سر برد

 ٥٨ *، سارا.ل

را در زندان ها عادل آباد  ٦٥دستگير مي شود و تا سال  ٦١او به اتهام هوادار از مجاهدين برا بار دوم درسال 

 Gud vill attاو خاطرات خود را به زبان سوئد در کتابي تحت عنوان . شيراز، فسا و جهرم در حبس بوده است

du ska dö منتشر کرده است. 

 ٥٩  الگر، ميترا

 زندانها در شود مي آزاد که ٦٦ اسفند تا و شود مي بازداشت سقز در چپ گروهها با همکار اتهام به ٦٣ آبان در

 .است بوده اوين و کرمانشاه کامياران، سنندج، تبريز، اروميه، سقز،

 ٦٠  محبوبي، شيوا

،  .در زندان ها اوين و قزلحصار به سر برد ٦٣خرداد  ٣٠اتهام هوادار از سازمان پيکار دستگير وتا به  ٦٠آذر  ٣٠در  محمد

  شوکت

٦١ 

 ٦٢ * مرتضي .را در زندان سقز بوده است ٦٣تا  ٦١او به اتهام هوادار از کومه له از سال 

او تمامي . ت وبه زندان اوين منتقل مي شوددر تهران بازداش ١٣٦٠به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين در سال 

 .، آزاد مي شود١٣٦٤دوران حبس خود را در اوين مي گذراند و در اواخر سال 

 ٦٣ *مريم

سال را در زندان ها اوين، قزلحصار و  ١٠به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين خلق دستگير و مدت  ٦١او در سال 

به رشته " نه زيستن، نه مرگ"ت زندان خود را در مجموعه چهار جلد او خاطرا. گوهردشت در حبس بوده است

را به همراه " بر ساقه تنيده کنف"و همچنين کتابي از مجموعه سروده ها زندان به نام . تحرير در آورده است

 . تاليفات بسيار ديگر منتشر کرده است

 ٦٤  مصداقي، ايرج

را در زندان ها کميته مشترک، اوين و  ٦٥دستگير شد و تا شهريور ٦٠سال  در آبان ماهاتهام هوادار از سهند  او به

او طي دوره ا که در تابوت ها بود بريد و تواب شد وبه پيشنهاد حاج داوود رحماني نام زينب را . قزلحصار گذراند

 .ا منتشر کرده استخاطرات زندان خود ر" زينب"و " سيبا"او بعدها در مجموعه ا از جمله کتاب . برخود گذاشت

 نوبر معمار

  ، سيبا)نواک(

٦٥ 

 .در گچساران زنداني بود سربدارانبه اتهام همکار با  ٦٠تا آخر مرداد ٦٠از خرداد 

 

 ٦٦ * منيژه

از زندان  ١٣٦٢سالگي  به اتهام هوادار از سازمان مجاهدين در تهران دستگير و در سال  ١٥و در سن ١٣٦٠در سال 

 .وداوين آزاد مي ش

 ٦٧ *نسيم معروفي

او هنگام دستگير . در زندان اوين در حبس بوده است ٦٤دستگير و تا پايان سال  ٦٠او به عنوان مشکوک درتابستان  ، اکرم  ٦٨  موسو
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 .از هواداران سازمان پيکار بوده است

را در زندانها کميته  ٦٤ به اتهام هوادار از سازمان پيکار دستگير مي شود و تا مرداد سال ٦٠مرداد سال  ٥در 

روز پس از دستگيريش  ١٨يعني  ٦٠مرداد  ٢١همسر او جواد بهاريان شرقي در تاريخ . مشترک و اوين گذرانده است

 .به جوخه اعدام سپرده شد

، شهال  ٦٩  مولو

 در ٦٦ سال تا و دشو مي منتقل آباد وکيل زندان به و دستگير مشهد در اقليت از هوادار اتهام به ٦١ سال شهريور در

 .است بوده آنجا

 ٧٠ ميرزاييان، امير

به اتهام همکار با رزمندگان دستگير شده ومدتي را به همراه خواهرش در کميته مشترک و سپس اوين  ٦١در بهار 

در اوين بوده است و در مدت کوتاهي پس از دستگير به همکار با مسئولين  ٦٢او تا سال . در حبس بوده است

 . مي پردازد زندان

 ٧١ * ميهني، شهال

 ٧٢  *نظام .گذراند مي تبريز زندان در را ٦٦ سال تا و دستگير اقليت هوادار اتهام به ٦١ سال شهريورماه در

در زندان  ٦٣دستگير و با وجود عدم اثبات هوادار از فرقان تا سال  ٦٠به اتهام هوادار از گروه فرقان در مهر ماه 

 .ستاوين حبس بوده ا

 ٧٣  نکوبخت، نسرين

به اتهام هوادار از سازمانها چپ دستگير مي شود و به مدت بيش از دو سال تا  ٦٠سالگي و در زمستان  ١٦در سن 

او در زندان با بازجو خود ازدواج مي کند و خاطراتش را به زبان . در زندان اوين در حبس بوده است ٦٢سال 

 . منتشر کرده است" نزنداني تهرا"انگليسي تحت عنوان 

مراد (نمت

  ، مارينا)بخت

٧٤ 

 ها زندان در را ٦٤ تير ١٧ تا و شود مي دستگير خلق مجاهدين سازمان از هوادار اتهام به ٦٠ مرداد ١٧ در بار اولين

 اردارب که حالي در و کرده ازدواج ببر فرزان با زندان از آزاد از پس و. است بوده حبس الهيجان و انزلي رشت،

، از پس ماه ٦ تنها و بود  در او با ماهگي ١٤ تا و آيد مي دنيا به زندان در دخترش. شود مي دستگير مجددا آزاد

 مدت او .شود مي اعدام سياسي زندانيان وسيع کشتار جريان در و ٦٧ تير ١٧ در ببر فرزان همسرش. ماند مي زندان

 پس ٧٩ سال ماه درتير شايسته. برد مي سر به اوين و گوهردشت يجان،اله انزلي، بندر رشت، ها زندان در را سال ١٤

 بودنش زنداني به اعتراض در ٧٩ سال در نيز را روز ٥٢ مدت او. آمد بيرون زندان از زندان، سال ١٨ مجموعا تحمل از

 .است دهبر سر به انفراد در و مختلف ها زندان در را متوالي ها دوره او. برد سر به غذا  اعتصاب در

دوست،  وطن

  شايسته

٧٥ 

در زندانها کميته مشترک، اوين،  ٦٩به اتهام هوادار از راه کارگر دستگير و تا شهريور سال  ٦٢او در سال 

يعني مدت کوتاهي پس از آزاد دستگير مي شود   ٦٩او مجددا در سال . قزلحصار و گوهردشت در حبس بوده است

 .سقط جنين مي کند ،ر اثر فشارکه در اين زمان حامله بوده و د

 ٧٦ * ويولت

 

  هويت واقعي . در جدول مشخص شده اند، به درخواست مصاحبه شوندگان، اسامي مستعار هستند* اسامي که با عالمت

 .نزد عدالت برا ايران محفوظ استو اسامي آنها 
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ق به آنها اشاره شده جدول اسامي اختصار و کامل سازمانها سياسي که در مصاحبه ها اين تحقي .۲

 است

 

 نام کامل نام اختصار

 )اقليت(سازمان چريکها فدايي خلق ايران  اقليت

 )اکثريت(سازمان فداييان خلق ايران  اکثريت

 سازمان پيکار در راه آزاد طبقه کارگر پيکار

 توفان  لنينيستي مارکسيستي سازمان توفان

آذر ۱۶ بيانيه ‐-جناح کشتگر ‐-اکثريت جناح کشتگر  

 حزب توده ايران حزب توده

 )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبي ايران  راه کارگر

 سازمان رزمندگان آزاد طبقه کارگر رزمندگان

 حزب رنجبران ايران رنجبران

 )سربداران(اتحاديه کمونيستها ايران  سربداران

 )سهند(اتحاد مبارزان کمونيست  سهند

 گروه فرقان فرقان

 کوموله ‐-سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران  ومولهک

 سازمان مجاهدين خلق ايران مجاهدين
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