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  الگر ترايم شهادتنامه    

 

  الگر ترايم   :نام

  جهرم، فارس، ايران    :تولد محل

  نويسنده  : شغل

  رانيا در بشر حقوق اسناد مركز :               كننده مصاحبه سازمان

  1388 خرداد 23 :                         مصاحبه خيتار

 

اين مصاحبه در . صفحه مي باشد 12و  پاراگراف 71 يه شده است و شامل حضوري با خانم ميترا الگر تهياين متن در پي گفتگو
  .  توسط خانم ميترا الگر تاييد شد1389 شهريور 21  انجام گرفت و در تاريخ 1388 خرداد 23
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  شهادتنامه

 كي و شدم خارج رانيا زا 1365 سال اواخر من.  از هواداران سازمان مجاهدين بودم1360 تا 1357بين سالهاي . هستم الگر ترايم من .١
 .  گرفتمي اسيسي پناهندگ سوئد از )هيترك ( آنكارا در ملل سازمان دفتر كمك با بعد سال

  يريدستگ نياول

 سازمان طرف از تظاهرات نيا. افتاد اتفاق جهرم در ميزندگ محل شهر در 1360 خرداد 30 تظاهرات نيح در مني ريدستگ نياول .٢
 . بودم سازمان  آنفعال هواداران از زمان آن در زين من و ودب شدهي سازمانده خلق نيمجاهد

 ما با چاقو با ها يالله حزب نيح نيا در .بودم جهرم دري ابانيخ تظاهراتي برگزار مسئوالن ازي ك يخودم من 1360 خرداد 30 در .٣
 . پرداختند من بيتعق به جهرمي ابانهايخ در آنها از گروه كي. كردند حمله

 بردم پناه آن در و دميد راي ا خانه باز دربي وقت. بمانم امان در آنها دست از تا بودمي  سرپناهي پ در دميدو يم كهينيح در من .٤
 كه دنديفهم آنهاي وقت. هستندي الله حزب خودشان خانه آن افراد كه شدم متوجه بعد من. ام ختهيگر آنها  دست از كه كردم گمان
 . كنند ريدستگ را من تا كردند كمك ها يالله حزب  آن به خودشان هستم، نيمجاهد افراد از من

ي گروهها دسته سر به جهرم دري باشي حاج زمان آن در. است معروف »يباشي حاج« به كرد حمله من به كهيي آنها ازي كي .٥
 خوشبختانه. كشندب را من خواستند يمي باشي حاج همراهان ازي بعض. بود داده انجام همي عيفجي قتلها كه بود معروفي الله حزب
 . دارند نگه زنده را من تا آمد رحم به دلشان ها يالله حزب آن ازي برخ

 من آنجا در. بردند جهرم در پاسداران سپاه مركز به و انداختندي تاكس ك يدر زدند يم را من كه ينيح دست، به چاقو آنها باالخره .٦
. داشت من بهي ا زننده نگاه ،ييبازجو اول همان از كه بودبه يونيفورم ملبس ي جوان پاسدار مني بازجو. بردنديي بازجو اتاق به را

 مطرح راي جنس مسائل شتريبيي بازجو در او. دارد را منيي بازجو فقط از فراتري قصد كه ديفهم شد يم او رفتار از كه يبطور
  "!دياردي جنس ازين شما ديستيني اسيس فعال شما" گفت يم مثالً ؛را ياسيس مسائل تا كرد يم

 صورت بهي ليس ك يو كنم حمله او به لحظه ك يدر شد باعث گريد طرف از هم مني جوان غرور و طرف ك يازيي بازجو فشار .٧
 كه دوستانم گريد از نفر شش اتاق، نيا در. انداختندي گريد اتاق ك يدر را من و كرد دايپ خاتمه نجايا منيي بازجو. بزنم او

 ورم صورتش و بود خورده كتك شدت به آنها ازي كي. دميد را بودند شده ريدستگ روز همان در و بودند جوان دختراني همگ
 . داشت

زنداني مخصوص  )جهرم (خودمان شهر چون بردند رازيش آباد عادل زندان به را ميزندان دوستان نيهم از نفر شش و من بعد روز در .٨
 .بودند كرده ريدستگ را نيمجاهد ازي ليخ خرداد 30 تظاهرات در كه ونچ رفتينپذ را ما رازيش در آباد عادل زندان. نداشت زنان 
 .   انتقال دادندبود معروف هم ستاد فلكه زندان به كه رازيش سوم ارتش زندان به را ما بعد. بود پر كامالً زندان
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 به رفتني برا كه بودي ا ساده اتاق ك ينيا. دادند قرار كيتار و كوچك اتاق ك يدر را نفر هفت ما زندان، نيا به ورودمان از بعد .٩
 هم پاسداران و بود بدي ليخ آنجا در تمانيوضع. ببرنديي دستشو به را ما و كرده باز را درب تا ميكرد يم صدا را آنها ديبايي دستشو
. شتيمقرار داي بد وضع دري تشنگ وي گرسنگ وي خستگ فرط از ميبود آنجا كهي مدت طول در. كردند ينم ما بهي اديز كمك

 .رفت مي برق زين شب در ، كوچكي اتاقعالوه بر

 اتاق وارد اسلحه با پاسدار نفر چند م،يكرد اعتراض شدت به كه بار ك يآنكه تا ميكرد يم كمك درخواست و ميزد يم اديفر ما .١٠
 پاسداران د؟يزن يم را ماي حق چه به كه كردم اعتراض و رفتم جلو من آنها، خشونت برابر در. گرفتند كتك باد به را ما و شدند
 سلول به را من كه ينيح در پاسداران. كردند منتقلي انفراد سلول ك يبه را من دارم را جمع آني سخنگو نقش من كه دنديدي وقت

     "!ديآ ينم رونيب آن از گريد رود يمي انفراد به كهي كس" ،كردند يم ديتهد را من بردند يمي انفراد

 نيا طول در. بودم شده داشته نگهي انفراد سلول در كه بودمي زن تنها من زمان آن در. بودمي انفراد ولسل در هفته دو مدت به من .١١
 . نشدميي بازجو من هفته دو

 افراد از بند نيا دري ندان زنان شتريب. بردند شدند يمي نگهدار آنجا در زني زندان 200 حدود كه زنان بند به را من آن از بعد .١٢
 بودندي عادي انيزندان هميي چندتا وي چپي گروهها از هم نفر چند. بودند شده ريدستگ خرداد 30 تظاهرات در كه بودند نيمجاهد

 . بودند شده ريدستگ فحشا خاطر به كه

ي ليخ آنهاي برا كردند ينمي زندگ رازيش در من خانواده كه ييآنجا از اما. ميداشت مالقات اجازه روز دوي ا هفته ما بند ابن در ابتدا در .١٣
 زين مانيهواخور ساعت. افت يليتقل كباري يا هفته به مالقات اجازهي مدت از بعد. نديايب رازيش به بار دوي ا هفته كه بود سخت
 من مدت نيا طول در. زدند را ما و كردند حمله ما به هم پاسداران ميكرد اعتراض مسائل نيا به ماي وقت. بافت كاهش نيهمچن
 . نداشتميي بازجو هنوز

ي ول بروم رونيب كه كردند صدا بلندگو از را من نامي عن يفراخواندند زنداني ها اتاق ازي ك يبه را من بازداشتم، از بعد دوماه .١۴
 در را مان كفش ديبا ورود از قبل كه شدمي ا ساده اتاق ك يوارد من! من دادگاه ا ياست منيي بازجو نيا كه نگفت من بههيچكس 

 به چادر من مدت نيا تمام در. بودند نشسته موكتي رو بر بودند آخوند آنها ازي برخ كه نفر چهار سه ،اتاق داخل در. ميآورد يم
  .نميبنش كه كردنديي راهنما را من آنها درآوردم را كفشمي وقت .دميد يم را زيچ همه و بود باز هم چشمانم البته و داشتم سر

 شوهر حال به تا چرا كه گفتند يم مثالً نهايا. داشتم سال 17 من زمان آن. اشتد ديتاك من بودن زني رو بر شتريب آخوندهاي سوالها .١٥
 مجاهدي پسرها نيب از گفتند يم و دنديخند يم من به تمسخر با امدهين شيپ آن تيموقع حال به تا كه دادم پاسخ مني وقت ؟يا نكرده
 نيا فقط! ستندين مرد شان چكداميه آنها آخر كه گفتند يم و دنديخند يم آنها ماندم؛ ساكت من ؟يكن ازدواج او با كه ستيني كس

 زن انيزندان غالب از كه استي سواالت نهايا متاسفانه. كردند يم خرد و ريتحق را من بلكه دنديپرس يم من از كه نبود ربطي ب سواالت
 .    شود  يم رانيا در
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 آنها. كردم انكار را زيچ همه ابتدا همان از و بود ساده من كار د،بو اتهامم با مرتبط كهي سواالت به كردند شروع آخوندهاي وقت بعد .١٦
 بودم ابانيخ در تصادفاً من كه ساختم داستان ك يهم بعد! ريخ دادم پاسخ من ام؟ داشته شركت تظاهرات در ايآ كه دنديپرس من از
 . گرفتند نيمعترضي جا به را مني اشتباه و

 انكار را زيچ همه ،يريدستگ صورت در كه بودند شده صيهتو سازمان طرف از ودندب نيمجاهد هوادار كهي كساندر آن زمان  .١٧
 كه بود كردهرغيب ت را شيروهاين لذا نمانند زندان در شيروهاين كه است مهم نيا كه بود باور نيا بر نيمجاهد سازمان. بكنند
 آنها ازي وقت. كردند يم مقاومت سرسختانه ها ييازجوب دري چپي گروهها البته. ديشو آزاد زودتر تا ديكن توبه شد، الزم اگري حت

 مخالف كه كردند يم دييتا قاطعانه آنها ماند؟ دنخواهي باق مخالف ايآ ا يو  هستندياسالمي جمهور مخالف ايآ كه شد يم سوال
   . اما آنها  هيچكدام آزاد نمي شدند. هستند ميرژ

      زندان ازي آزدا

 من كه بود معنا بدان نيا. بودي قيتعل حبس سال ك يشامل كه كردند ابالغ من به را حكمم ،ييازجوب روز همان انيپا در خالصه .١٨
 ديبا دوباره كه نيا ،بعالوه دميكش يم حبس سال ك يديبا شدم يم ريدستگ دوباره اگر اما شوم آزاد قهيوث سپردن با توانستم يم

 كرده هيته قهيوث عنوان به را بزرگ باغ ك يسند توانست ام خانواده تا ديكش طولي ا هفته دو حدود كنم يم فكر. شدم يمي دادگاه
 .  كنند آزاد را من و

 قنات گروه

 من كهي مدت طول در. بود شده خطرناكي ليخ جهرم من سكونت محل شهر دري اسيس تيفعال بودم زندان در من كهي مدت طول در .١٩
 شهر  سطحدر راي ا هياعالم خطرناك يگروه نيا. بود داده ليتشك را» قنات گروه «نام به ترور گروه ك ياهللا حزب گروه نبودم
 عيوقا جهرم مردم. »ديباش مرگ منتظر «بود نوشته پسري س و دختر سه منجمله  شدهيي شناسا افراد  و خطاب به بود كرده پخش

ي برخ كه بود شده بد آنقدر وضع. كشند يم چاقو با ابانيخ را افراد چگونه كه كردند يم فيتعر قنات گروه باره در راي وحشتناك
 . شدم منتقل رازيش زندان به و شده ريدستگ كه آوردم شانس من كه گفتند يم دوستان از

 ابانيخ در و زدند را او چاقو با  ابتدا آنها. بود شده كشته قنات گروه نيهم توسط ديحم ام خاله پسر بودم زندان در من كهي زمان .٢٠
ي حت كه بودند وحشتناك آنقدر قنات گروه نيا. رساندند مارستانيب به را او و كردند كمك او به مردم بعد. رديبم تا كردند شيرها
 .   زدند يم چاقو با زين را كردند يم كمك مجروح به كهي كسان

 مارستانيب به  دوبارهوهگر نيااما  شود، مرخص مارستانيب از بعد روز درو مي تواند   يابد ، بهبود ميديحم، ام خاله پسربعد از درمان  .٢١
 ازي كي يحت و كرده مضروب را آن مارانيب و آورند يم ورش يمارستانيبي اتاقها از ك يهر به و بوده مسلح آنها. كند يم حمله
 در دستش از را بود وصل ام پسرخاله دست به كه را سرُم شوند يم ام خاله پسر اتاق وارد آنهاي وقت. كشند يم اسلحه با را آنها
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 اعتراض آنها كار نيا به دكترهاي وقت. كنند يم خارج مارستانيب از تختش با را او سپس. كنند يم فرو چشمش در و آورند يم
 .  "ميهست خدا ارتش اهللا، حزب ما. ديندار زدن حرف حق شما" ند،يگو يم آنها كنند يم

 قنات گروه به جهت نيا از گروه نيا (. كنند دايپ شهر از خارجي قناتهااز  را حميد جسد  توانستيژندارمري روهاين بعد روز سه .٢٢
 آورند يم خانه به را او جسدخانواده اش  حال هر به.) كرد يم رها شهر از خارجي قناتها در را خود انيقربان جسد چون بود معروف

 بدنش تمام و مثله او بدني اعضا. ودب دايهو او بدن تمام بر شكنجهي جا  كهنگرند يم او جسد بهي وقت. نديبشو را او حمام وان در تا
 مورد در وحشتناك واقعه نيا دنيشن. بود شده چاقو چاقو پشتش تمام و بودند آورده در را چشمش كي. بود شده سوزانده گاريس با
 . است دردناك اريبس  خانواده زانيعز ازي كي

 صيتشخ ام خانواده و من خبر نيا دنيشن با. كردم وحشت دبو ستيل آن در زين من نام دميشن نكهيا از شدم آزاد زندان از مني وقت .٢٣
 . ستين صالح جهرم سكونتم محل شهر به من بازگشت كه ميداد

 منزل در و ميبرو عباس بندر به بودند شده ديتهد زين آنها كه لمانيفام جوانان از گريد نفر چند و من تا كردند كمك من خانواده .٢٤
 ديكش يم را انتظارم جرم شهرم در كهي خطر از تا ماندم امن مكان در عباس بندر در را تابستان تمام من. ميشو پنهان اقوام ازي كي

 به و استي بزرگ شهر تهران. اند كرده مكان نقل تهران به آنها كه گرفتند تماس من با ام خانواده تابستان انيپا در. بمانم امان در
 . بمانم امان در آنجا در انستمتو يم زين من. بشود پنهان تواند يمي كس هري راحت

 تمامي ليتحص مدارك و بود رفته امان مدرسه به جهرم شهرمان در پاسداران پساه چون بروم مدرسه به نتوانستم  من هم تهران در .٢٥
ي راب باشد مجبور كند يم مراجعه مدرسه به اش پرونده گرفتني برا كهي هركس تا بود گرفته را بودند آنها بيتعق تحت كهي كسان

. شدم كار مشغول مارستانيب ك يشگاهيآزما در تهران در نيبنابرا. بود تله ك يفقط نيا و برود پاسداران سپاه به مداركش گرفتن
 .  كردمي زندگ تهران در ام خانواده باي سال ك يحدود من

ي شهرها به كه بود  داده دستور مجهر اهللا حزب به كه يالله تيآ نيحس اسم به بودي آخوند ،جهرم ،سكونتم محل شهر جمعه امام .٢۶
 كه بهروز كوچكم برادر بار ك يميآمد تهران به كه نيا از بعد. بكشند ا يو كرده ريدستگ راي فرار افراد نيا تا بروند رانيا بزرگ

 تهران قالبان تهيكم ليتحو و ريدستگ ،ييشناسا اتوبوس در اهللا حزب توسط بود ساله پانزده چهارده و بود من از كوچكتر سال دو
ي حت ما. ميدانست ينم را نهايا هنوز ما زمان آن در .شود مي منتقل نياو زندان به بدهندي اطالع  ما خانواده به نكهيا بدون هم بعد. شد
 ! نه ا ياست زنده او كه ميدانست ينم

  دومي ريدستگ

 ماه ريت هفتم ا يششم در .كردم يم كار رستانمايب ك يشگاهيآزما در من مدت نيا در گذشت؛ برادرمي ريدستگ از ماه شش ا يپنج .٢٧
 من كه بار هر. شدند انتظار اتاق وارد باشد شكسته كهي كس دست مانند بود گردنش وبال آنها ازي ك يدست كه مرد دو 1361 سال
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 بار ك يكه آن تا ودمب نفاوتي ب و كنند يم نگاه چرا كه دانستم ينم من موقع آن در. شدند يم رهيخ من به شدم يم رد آنهاي جلو از
 . كنند ريدستگ مرا تا اند آمده و ستيچ انيجر كه شد دار خبر شصتم گريد "؟يهست تو ترايم" دند،يپرس من از

 تماس پدرم با ديبا من گفتم آنها به و كردم مخالفت من. ميببر را تو ميدار دستور ما گفتند زين آنها. هستم من بله كه گفتم من .٢٨
 گفتم. بروم آنها با ديبا و رميبگ تماس چكسيه با ندارم اجازه كه گفتند زين آنها. ديبر يم را من شما كه بدهم اطالع او به و رميبگ

 سمت به كه همانطور من. شدند جمع دورم من از دفاع به زين شگاهيآزما پرسنل لحظه نيهم در .بردارم را فميك پس ديبگذاركه 
 مبادا كه بودند دهيترس من از كنم يم فكر من. گرفتند من طرف به و آوردند در را اشان سلحها نهايا بردارم، را فميك تا رفتم يم كمدم
 .  بزنم صدمه آنها به بخواهم و باشم داشته همراه نارنجك من

ي لصند در من. بود ما منتظر كه ميرفتي نيماش سمت به آنجا در و كردند خارج مارستانيب از را من اسلحه زور به آنها حال هر به .٢٩
 كه گفتند من به م،يديرس ميرفتي م ديبا كهيي جاي ها يكينزد بهي وقت. كرد حركت هم راننده و نشستم مسلح فرد دو نيا نيب عقب
 . نكن نگاه را برت و دور و ندازيب نييپا را سرت

 توانستم يم كهي زيچ تنها. دنشاندن انيزندان گريد كنار در صدا و سر پريي راهرو در و زدند چشمبند را من ميديرس مقصد بهي وقت .٣٠
 ديبا انيزندان. بودند كرده جاديا را ترس ازي موج پاسداران. بود ميهاي كناردست شدهي چيپ باندي هايپا نميبب چشمبند ريز از
 . ميهست نياو زندان در كه شدم متوجه ميهاي دست كنار ازي برخ صحبت از. نشستند يم حركت يب

 را انيزندان پاسداران. بود بدتر بودم دهيكش كهي رنج هر از صداها نيا دنيشن. بود انداز نيطن القش و اديفر و غيجي صدا نياو در .٣١
 غيجي صدا من. داشتم قراري طيشرا نيچن در من اول روز آن در. بشنوند را انيزندان گريد ناله و عجزي صدا تا نشاندند يم آنجا
 . خواستند  يم آب ا يو كردند يم داص را مادرشان و پدر كه دميشن يم رايي پسرها و دختر

 حركت هم دنبال بهدست به چادر يك ديگر  بسته، چشم با وي قطار بصورت و كردند بلند راي گريد تعداد و من كه بود شب سر .٣٢
 . بردند بود زنان بند كه 246 بند به را ما. كرد يم تيهدا را ما پاسدار ك يمانيجلو در و م،يكرد يم

 را منيي بازجو شروع از قبل. بودي وحشتناكي ليخ تجربه نياو زندان دريي بازجو. كردند صداي بازجوي راب را من سوم روز در .٣٣
 را او كه بودي پسر ك يمني كينزد در. شدند يم شكنجه كه دميشن يم را گرانيدي صدا اما.  نشاندندنيزمي روبه  بسته چشم

 در آنها لگدي گاه و زدندي م لگد با را او آنها !ديكن ولم شدم خفه گفتي م كه دميشن يم را شيصدا من. كنند خفه خواستند يم
 . خورد يم من به و رفت يم

 و بزنم باال را چشمبندمي كمكه  گفت من به او. بود سرم پشت ميبازجو. نشاندند واريد به رو دار دستهي صندلي رو بر را من بعد .٣٤
 را مني ها نوشتهي وقت. بود دنبالش به او كه نبودي اطالعات نهاياي ول .كردم نيچن هم من. سميبنو كاغذي رو بر را مشخصاتم بعد

كه  گفت هم بعد .خوردم واريد به محكم  منو داد هل را مني صندل او ،هستم گناهي ب كه گفتم مني وقت. شدي عصباني ليخ خواند
ي گريد. است اولش تازه كه گفتند و خنده ريز زدند بودند آنجا كه گريد نفر چند. دييگو يم را نيهم دييآ يم نجايا كه شما همه
 !ديگو يم را زيچ همه او گريد ساعت چندكه  گفت
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 كه نيا رغميعل. اند آورده نياو به را من چهي برا دانستند ينمي حت آنها. ندارند من مورد دري اطالعات چيه آنها كه شدم متوجه من .٣٥
ي رو بر شكمي رو از را من آنها بعد . شروع كردند به شالق زدن و انداخته نيزم به را منولي  دانستند ينم من مورد دري زيچ چيه

 من از كه ندنداشت گريد همي سوال و ندشد خسته ندزد كهي مقدار. زدند ميهايپا به شالق با باز و بسته را ميهايپا و خواباندند تخت
 . دنبپرس

 را مني وقت. بردند يميي دستشو به را ما شكنجه از بعد چرا دانم يمن. برگرداند و برديي دستشو به را من و آمد زن پاسدار ك يبعد .٣٦
 كه دانستم يم من گرچه. بكند ديبا چه من با دانست ينم او رايز فرستدي م شهرم به را من كه گفت من به ميبازجو برگرداند، دوباره

 فكر پس .است الحم ميبرا هم رفتن رونيب نياو از زنده دانستم يم حال نيع دري ول است خطرناك ميبرا شهرم به من برگرداندن
 به را من كنم تا عملي طور ديبا ،جهرم در شكنجه خطر رغميعلازاينرو، تصميم گرفتم . كنم استفاده ديبا فرصت نيا از كه كردم
 . بفرستند آنجا

 به من. نفرستد آنجا به را من كه خواستم او از و باشد يم جهرم همان مني برا محل نيبدتر كه كردم وانمود ميبازجو برابر در من .٣٧
كنم تا  تالش دانستم به هراندازه كه من   ميمن. بمانم نجايا من كه است بهتر و هستند تهران در نجايا من خانواده تمام كه گفتم او

  .  بفرستندجهرم به را منبه همان اندازه تالش خواهند كرد تا  برعكسآنان  دارند نگه تهران در را من 

 به كه بردندي ساختمان به بسته چشم را من كردم، جمع را آنهاي وقت كنم؛ جمع را لميوسا كه گفتند و كردند ميصدا ماه ك ياز بعد .٣٨
 از كه آوردند آنجا به هم را پسري زندان ك يآنها بعدي مدت گذاشتند ساختمان آن در را مني وقت. ستين آنجا دري كس ديرس يم نظر
 با را من و شدند خارج و بسته را درب خود و نشاندند نيزمي رو بر را ما دو هر بعد و است رپس كه دادم صيتشخ شيصداي رو
. مينيبب را گريكد يميكن جرات كه نيا بدون ،ميبود نشسته آنجا بسته چشم ساعت چندي برا ما يدو هر. گذاشتند تنها پسري زندان آن
 ! ميهست تنها ما واقعاً ايآ كهيم و ببينيم بردار را خود چشمبند يم تانداشت را جرات نيا ما از كيچيه

ي كردن باور "!توست برادر او چون ،يريبگ را پسر آن دستي تواني م تو" گفت، من به و شد داخل نفر ك ي،يساعت سه دو از بعد .٣٩
 ما. دميكش آغوش در را كوچكم برادر نياو در ساختمان نيا در حال. بودند كرده ريدستگ من از قبل ماه شش را برادرم. نبود
 او دست هم من و گرفتند را برادرم دست آنها بعد. ميكردي اديز احساسات ابراز و ميديد يم را گريكد يكه نيا از ميبود حال خوش
 . برگردانند شهرمان به كه كردند نيماش سوار را ما و گرفتم را

يي آنجا از. ميبود كرده وحشت واقعاً قنات گروه با شدن برورو ترس از و ميگشت يبرم خودمان شهر به ميداشت نكهيا از برادرم و من .٤٠
 آنها و است خطرناك اريبس برادرمي برا كه دانستم يم اما ،رفتار كنند متريمال است ممكن من با كردم يم فكر بودم زن من كه

 . بكشند را او است ممكن

 كرده متوقف را آنها و شدهدر جهرم  قنات گروه انيجر ريگيپي منتظر اهللا تيآ كه بودم دهيشن فتميب زندان به من كه نيا از قبل .٤١
 .  است شده دهيبرچ قنات گروه كنم يم گمان و ستيني نگراني جا كه گفتم او به ،است نگران هم ادرم بر كه دميد مني وقت. است
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 مهين سلول تا سه دو ويي ودستش ك يراهرو ك يشامل كه زندان عنوان بهي ا خرابه ساختمان ك يبه را من ميديرس جهرم بهي وقت .٤٢
 وقت هري حت و بروم ساختماني كجا هر در توانستم يم من . بردندنداشتي قفلي اصل درب بجز هم شان چكداميه كه بود ساخته

 غذا پاسداراني برا كه بودي آشپز كي. نبود آنجا در همي گريدي زندان چيه. كنم استفادهيي دستشو از توانستم يم خواستم يم
 نجايا در را من روز سه دو مدت به. بودم نياو از تر راحتي ليخ من نجايا در. آورد يم هم مني براي مقدار غذا همان از پخت، يم

 . داشتند نگه

ي رو رودري صندل كي يرو بر من. داشتم خشونت بدونيي بازجو كه بود بار نياول نيا. شدميي بازجو بار چند آنجا در من .٤٣
 كاغذي رو بر را جوابم دادم  يم پاسخي وقت و كرد يم سوالي آرام با ميبازجو. نبود بسته هم مچشمان و بودم نشسته ميبازجو

 كه بودي فشار خاطر به ميبازجو آرام رفتار نيا كه كنم يم فكر من. نبود كار دري ا شكنجه و كتك و اديفر و غيج چيه. نوشت يم
 .    بود آمده آنها بر باال از ،قنات گروهي ها يخرابكار خاطر به

ي زندگ تهران در من خانواده كه آنجا از! بزن زنگ ات خانواده به و بردار را تلفن كه گفت ميبازجو ،ييبازجو نيح در كباري .۴۴
 جهرم زندان در من كه گفتم او به من. شد حال خوشي ليخ مني صدا دنيشن از زين او .زدم زنگ جهرم در ام خاله به من ا، كرد يم

  .دييايب مالقاتي برا ديتوان يم آنجا در و برند يم فسا شهر زندان به را مني بزود اما ،هستم

ي اسيس انيزندان زندان فسا محل نگهداري . بردند فسا زندان به را برادرم و من آوردند، جهرم به را ما كه نيا از بعد روز سه ا يدو .٤٥
 ساختمان. دادندي شهربان ليتحو را من و داشتند يم نگه آنجادر  را پسرها كه بردند پاسداران سپاه به را من برادر . بود فارس استان
 . ندبود گريكد يكينزدي شهربان و پاسداران سپاه

 چرا نبود خوب گريكد يبه زمان آن در پاسداران سپاه وي شهربان رابطه  اصوالً. بود خوب العاده فوق من باي شهربان ماموران رفتار .٤٦
 به. نبود پاسداراني كارها موافق زيني شهرباناز طرفي  و است بوده شاه نظام خدمت دري نشهربا كه بودند معتقد پاسداران كه
ي ها بچه شما" گفتند، يم ما به و ميهست آنهاي زندان ما كه بودند متاسف واقعاً آنها. بود خوب اريبس من باي شهربان رفتار حالهر
 نگه را قاتالن و دزدان زندان، گريد بخش در. بودندي زندان آنجا در زين ميلهايفام دختران گريد از تا چند. ديهست مملكت نيا گناه يب
 ،ما ستيل مطابق آنها و بودند كرده درست ماي برا راي كوچك بخشي حت آنها .بودند ما مراقبي ليخي شهربان ماموران و داشتند يم

 موقع هر زين مانيها خانواده. بود امان خانه مثل باًيتقر آنجا. ميكرد يم درست غذا خودماني برا ما و كردند يم هيته آذوقه مانيبرا
 .  نديايب ما مالقات به توانستند يم خواستند يم كه

 اديز زندان و دادگاه فاصله. فراخواندند دادگاه به را من 1361 تابستان اواخر در هم كباري. بودم زندان آن در ماه شش پنجي برا من .٤٧
 قينطريبد و كردم يم حركت دستبند و چشمبند بدون سرشان، پشت هم من و رفتند  يم راه مني جلو سيپل تا دو. ميرفت ادهيپ و نبود
 .  هستم آنهاي زندان من كه ديفهم ينم چكسيه

 كهي قاض. بودند نشسته آنجا در پاسدار ك يو بازپرس ك ي،يقاض ك يكه بودي صندل سه بر مشتمل ساده و كوچكي اتاق دادگاه .٤٨
 من از بعد. دادم جواب هم من و ديپرس را بود شده من از جهرم در مييبازجو در كه راي سواالتي سر ك ياشتد عمامه كنم يم فكر
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 خواستم ينم گريد گرفتند دست به اسلحه نيمجاهد كهي زمان از گفتم او به من. كنم يم هم توبه گفتم من كنم يم توبه ايآ كه ديپرس
 .برگرداندند زندان به را من و نكردند ابالغ من بهي حكم چيه اام شد تمام آنروز من دادگاه. باشم آنها با

 من. بشوم منتقل پاسداران سپاه زندان به تا كنم جمع را لميوسا كه كردند صدا را من بازگشتم سلولم به كه آن از بعد ساعت كي .٤٩
 ! بود بيعج ما همهي برا نيا .برد خواهندي انفراد سلول به را من پس ،ندارد زنان زندان پاسداران سپاه كه دانستم يم

 كه شد سلول نآ وارد زيني گريد دختر شدم، وارد آنجا به كه آن از بعد. بردند پاسداران سپاه زنداني انفراد سلول به را من آنها بعد .٥٠
 سلول به رازيش از را چارهيب دختر نيا آنها .بود كرده توبهي ول شده محكوم اعدام به او. شناختم يم كردم يم مبارزه كهي زمان از را او
  ام؟ داشتهيي تهايفعال چه من ننديبب كه بكشد حرف من زبان ريز از تا بودند آورده من

 چيه پاسداران سپاه. كردند آزاد را من آورد بدست من حبس و كردن محكومي براي مدرك توانست ينم هم دادگاه كهي مدت از بعد .٥١
 سال كي يبرا را ام ساله 15 برادر و سال كي يبرا را ساله 17 دختر ك يآنها واقع در. ابديب نتوانست برادرم ا يمن هيعل بري مدرك

 . مينشد محكومي جرم چيه به هرگز ما از كيچيه. كردندي زندان مدرك چيه بدون مين و

  يآزاد نيدوم از بعدي زندگ

 مادرم. ميوستيپ ميبود فرزند چهار و مادر و پدر كه وادهخان هيبق به و آمده تهران به برادرم با همراه شدم، آزاد زندان از كه نيا از بعد .٥٢
ي برامن توانستم . بياورد تهران به و بگيرد مان سكونت محل شهر از را ام يليتحص مدارك  موفق شدباالخره فراوان تالشبعد از 
 مدرسه به تهران دري كوتاه دتمي براي ول بودم افتاده عقب مدرسه از سال دوي كي يبرا من . بروم مدرسه به تهران دري كم مدت
 . رفتم

ي اسيس تيفعال اما ،بودي اسالمي جمهور مخالف شوهرم گرچه. كردم ازدواج بود خودمي همشهر كهي جوان مرد با مني مدت از بعد  .٥٣
 است فتهر نيب از گريد قنات گروه كه دانستم يم من. ميبرگرد جهرم به كه ميبود مجبور ما ،شوهرمي كار مسائل خاطر به. نداشت

   . نگراني جدي از برگشت به جهرم نداشتم  بودم، شده تبرئه كه هم من و

 ميتوانست بعد و ميداشتي مشكالتي اقتصاد لحاظ ازي گريد زوج هر مثل زين ما. ميكردي زندگ جهرم دري مدتي برا شوهرم و من .٥٤
 1364 نيفرورد دري عن  يازدواجمان از بعد سال كي حدود. ميانداخت راه راي ا سادهي زندگ ك يو ميكن حل كم كم را مان مشكالت

 به جهرم در و كنم فراموش را گذشته خاطرات كردم يمي سع و شد شتريب من در زيني زندگ به ديام نيح نيا در. آمد ايدن به پسرم
 . برسم مانيزندگ

 سومي ريدستگ

. زدند را منزل درب كه بودم نشسته فرزندم با خانه در روز ك يكه بود 1365 زمستان دري عن يفرزندم تولد از بعد مين و سال كي .٥٥
 من. بدهم جواب آنها سوالتا  چند به تا بروم آنها با ديبا من كه گفتند من به آنها .بودند پاسدار تا چند كردم باز را دربي وقت
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 من با توانند ينم كه گفتم آنها به من. منبود ارتباط در مجاهدين  با گريد كه بود سالها من. دارند من ازيي سوالها چه كه دانستم ينم
 فقط و ستيني مهم زيچ كه كردند اصرار آنها. ام نكردهي خالف كار و دارم بچه و شوهر من گريد كه گفتم من. بكنند رفتار نيچن
 آنها جواب نيهم! اورين را بچه! نه گفتند آنها كه اورميب خود با زين را فرزندم دهند اجازه پس كه خواستم آنها از. است سوال تا چند
 خودم با هم را فرزندم كه گذاشتند يم پس بپرسند من از سوال تا چند خواستند يم فقط آنها اگر كه دميفهم و كرد نگران را من
 .     كرد نخواهند آزاد را مني مدتي برا الاقل آنها دانستم يم كه بود نيا قتيحق. ببرم

 را من ماموران كه يند بگو و دنبده او به را پسرم آمد خانه به پدرشي وقت كه گفتم آنها به و گذاشتم هيهمسا نزد را فرزندم من .٥٦
 . بردنديي بازجوي برا

 خودم كامالً نجايا به آمدني برا من. دادند قرار من سري رو بر راي پاكت ميديرس جهرم در پاسداران سپاه مركز به كه نيا محض به .٥٧
 چادر آنهمي رو و بودم دهيپوش هم بلندي مشك مانتو ك يو داشتم سر بهي روسر من. رندينگ من ازي ظاهر راديا كه بودم پوشانده را
 بلوز نيآست ازي قسمت آوردم يم رونيب چادر ريز از را دستم گاه هر كه داشتم تن به قرمز بلوز ك يميمانتو ريز در. بودم كرده سر

 لباس جلف نطوريا ات ييبازجو در چرا كه بود نيا گفتند من به كهي زيچ نياوليي بازجو اتاق در. زد يم رونيب مانتو ريز از قرمزم
 نيچن پس چرا ،استي اسيسيي بازجو ك ينيا اگر كه بودم متعجب من ؟يشناس ينم را خدا ؟يدان ينم را اسالم تو ايآ ؟يا دهيپوش

    پرسند؟ يم راي سواالت

 در من آمدند خانه به من بردني برا ماموراني وقت كه دادم حيتوض اوي راب بعد. خواستم معذرت او از و پوشاندم را نميآست زود من .٥٨
 لباس منزل در خاطر نيا به بپوشانم او از را خودم كه نبودي گريد كس فرزندم و من بجز خانه در و بودم دهيپوش قرمز بلوز منزل
 .    ديپرس يم مورد نيا در مدام و شد ينم قانع او متاسفانه حال نيا با. بودم دهيپوشي راحت

. هستم ليدخ كار نيا در من كه كردند يم گمان لذا و شده پخشي انقالب ضدي ها هياعالم سكونتم محل شهر در كه كرد يم ادعا او .٥٩
 در قسر هم قبل دفعه !يبزن گول را ماي توان ينم تو. يهست كارها نيا پشت توي ولي كن ينمي كار كهي كن يم وانمود تو" گفت، او
 قسري توان ينمي راحت به گريد دفعه نيا. كند يم فرق گريد دفعه نيا. يشد يم اعدام ا يو يگرفت يم حبس سال ده ديبا اقلحد و يرفت
ي زندگ و بودم دهيرس شوهرم و بچه به فقط آن از شيپي سالها در. بودم نكردهي كار من! بكنم چه دانستم ينم من ".يبرو در

 . داشتم راي ا يمعمول

 . انداختند آنها ازي ك يدر را من كه بودي انفراد سلول چند فقط شامل و نداشتي بند چيه كه بردند زندانشان بخش به را من بعد .٦٠

 واقع در. دنديپرس يم من از پيتا نيماش ك يمورد در آنها. بودم كرده فراموش را آنها كامالً من كه كردند يم مطرح راي مسائل آنها .٦١
 نگه را آن من همي مدتي برا كه بودند گذاشته ما ارياخت در را پيتا نيماش ك يسازمان دم،كر يم تيفعال نيمجاهد با مني وقت
 من با را مسائل نيا چرا سال همه نيا از بعد كه دانستم ينم من حاال. بودم داده نيمجاهد از گريدي ك يبه را آن من هم بعد. داشتم يم

 كه دهد يم نشان نيا و شده تلفن فرانسه به من خانه از روز فالن در از كه نيا به كردند متهم را من نيهمچن آنها. كردند يم مطرح
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 و ميا نبوده جهرم در اصالً ما آنها نظر مورد خيتار در كه آوردم اد يبه ميكرد فكر خوبي وقت من. هستم ارتباط در نيمجاهد با من
 . بسازند من هيعل بري ا پرونده ستندخوا يم آنها كه بود مشخص. ميبود رفته تهران به

  تجاوز به ديتهد

 به را من پدرم ندازد،يب تف صورتم بر شوهرم كه كرد خواهند من باي كار آنها نزنم حرف اگر كه گفت يم من به اغلب ميبازجو .٦٢
 به نهايا كه گفتم خودم با. ستيچ حرفها نيا از او منظور دانستم ينم من ابتدا در. ندازديب تف صورتم بر برادرم و ندهد، راه خانه
 آنها كه كرد خواهند چه من با پس. اند رفته زندان بهي كسان چه كه شناسند يم زين را ميلهايفام تمام باًيتقر و شناسند يم را مني خوب
. ندازديب تف من بر شوهرم نصورتيا در و كند داغون را صورتم بزند بخواهد است ممكن او كه كردم فكر من ندازند؟يب تف من بر
خواهد  من حال به دلشان خانواده بلكه ،اندازد ينم تف شده شكنجه كه من مثلي كس صورت بري كس دانستم يم من كهي حال در

 .  كند يم ديتهد تجاوز به را من دارد او كه دميفهم ينم اصالً من كهي حال در. كرد خواهندي همدرد احساس من باي حت و سوخت

 من به ماًيمستق او كهي حال در. بود كرده ديتهد تجاوز به را من او كه شدم توجهم بودم نشسته سلولم دري وقت شب ك يكه آن تا .٦٣
. بودم دهيشن شكنجه عنوان به زن انيزندان در تجاوز مورد در رانيا مردم ازي اريبس مانند هم من. ميكن يم تجاوز تو به كه بود نگفته
 زنان. اند شده محكوم اعدام به كهي دخترانديگري  و شوهردار زناني يك رند؛يگ يم قرار تجاوز مورد زن انيزندان از گروه دو معموال

 ك يكه نيا بعالوه. ستندين باكره گريد و شده تجاوز آنها به كه كنند ثابت بتوانند قينطريبد كه ستندين باكره گريد چون شوهردار
 كار نيا شوهرش خاطر به حداقل ا يبگذارد انيم دري كس با راي موضوع نيچن شدنش آزاد از بعد كه كند ينم جرأت شوهردار زن
 تجاوز نيا از كه ندارند را گرانيد با  مالقات فرصت گريد زين اند شده محكوم اعدام به كهي زنان گريد طرف از. كرد نخواهد را

 تجاوز به هرگز مبود مجرد هنوز مني وقت. شدند يم واقع تجاوز مورد افراد از دسته دو نيا من، اتيتجرب اساس بر. بردارند پرده
 . بودند نكرده ديتهد ميمستق بطور چه اگر كردند ديتهد تجاوز به را من آنها كردم ازدواج كه نيهمي ول نشدم ديتهد

 اگر كه گفتند آنها. ندارنديي ابا زين كردنم شكنجه از من از دنيكش حرفي برا كه بودند گفته من به آنهايي بازجو خالل در بارها .٦٤
 و برداشتند را چشمبندم آنها بردند شكنجه اتاق به را مني وقت كه آن تا آورند يم در حرف به را من آنها نزنم حرف خوش زبان با

 . نميبب را شكنجه ليوسا توانستم من نيبنابرا ،انداختند صورتشاني رو بر سهيك ك يخودشان

 رحم حامله زنان به نسبت آنها كه دانستم يم من. دمبو گرفته اد يرا شكنجه از كردن فراري استراتژ من حبس، مدت همه نيا از بعد .٦٥
 ميزخمهاي جا شدن خوب تا گريد بزنند شالق را من اگر كه دانستم يم نطوريهم و. زنان گريد به نسبت تا داشت خواهندي شتريب
. شود دهيد زندان از رجخا دري زندان بدن بر شكنجه آثار كه خواستند ينم آنها. بروم رونيب زندان از كه دهند ينم اجازه من به

 . نخورم شالقي صورت چيه به كه كردم يمي كار ديبا ،بروم رونيب زندان از زودتر خواستم يم من كه آنجا از نيبنابرا

 در و هستم حامله من كه گفتم آنها و بهكردم هيگر به شروع من بخوابانند، تختي رو بر زدن شالقي برا را من نكهيا از قبل .٦٦
 و كنند رحم من به كه خواستم آنها از. دارد قرار شدن سقط خطر در ام بچه و است بد حالم ام بوده فشار تحتي ليخ گذشتهي روزها

 .    بروم دكتر به تا بدهند من به كوتاهي مرخص كي
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 انيپا در كه داد امضاء و آمد  همشوهرم. مبرو دكتر نزد به كه دادندي مرخص هفته كي يبرا من به و كردند باور را من هم آنها .٦٧
 كه گفتم من. بودم مخمصه نيا از فراري براي حل راه دنبال به و گذراندم خانه در را هفته ك يمن. گرداند يبازم را من هفته كي
 شدم مجبور من، ميبردار فرارماني براي قدم نكهيا بدون ،هفته انيپا در. نبود موافق نقشه نيا با شوهرم اما ميكن فرار كشور از ديبا
 . باشمي گريد فرصت دنبال تا برگردم زندان داخل به ارهدوب كه

 آماده كشور از خروجماني براي ا برنامه مينتوانست هم ام يمرخص نيدوم خالل در ما. رميبگي مرخص توانستم هم گريد كبار يمن .٦٨
 آمد آنجا به شوهرم كه بدهند يمرخص من به خواسستند ينم گريد آنها سوم دفعه. شدم زندان به بازگشت به مجبور دوباره لذا ،ميكن
 ام يمرخص پاسداران دفعه نيا. بروم تهران به او همراه ديبا من و دارد ازين تهران در مهمي جراح عمل ك يبه فرزندمان كه گفت و
 تندگرف امضاء زين شوهرم از. كنند اعدام را مني ريدستگ صورت در بازنگشتم اگر كه گرفتند امضاء من خود از و كردند سخت را
     .گرفتند گرو هم را نيزم ك يسند نهايا بعالوه رند؛يبگ مني جا به را او بازنگشتم من اگر كه

 رانيا از فرار

 به ما. ستين تاملي جا كه دانستم يم گريد دفعه نيا. بود 1365 سال اواخر در نيا كه دادندي مرخص اجازه من به آنها ،باالخره .٦٩
 از كمتر زايو گرفتن كه ميديفهم اما، ميشو خارج كشور از تا ميبود ها سفارتخانه از زايو گرفتن دنبال به ما واقع در. ميآمد تهران

 را مان يخانوادگ پاسپورت قبل سالها ما. ميبرو هيترك به كه است نيا ماي رو شيپ راه تنها كه ميديد سرانجام. ستين سريم ماه كي
ي برا. نبودي وتريكامپ حاال مانندي اداري ها ستميس زمان آن در. ميبود نكرده استفاده آن از وقت چيهي ول ميبود گرفته رازيش از
 دارم را كشور از خروج اجازه من ايآ بفهمند كه رنديبگ تماس سكونتم محل شهر با رازيش از مثالً كه نداشت وجودي راه چيه نيهم
  .ميكرد حركت استانبول سمت به و ميبرداشت را امان گذرنامه ما پس. نه اي

 و رفتند سابق نيمحكوم ا يو نيمضنون تمام خانه به جهرم در آنها م،يا كرده فرار ما كه دنديفهم سكونتم محل شهر در نيمسئولي وقت .٧٠
 و گذرنامه داشتن صرفاً باي كس كه كردند ينم هم را فكرش چوقتيه آنها كه كنم يم فكر من. كردند ضبط را شانيها گذرنامه
 . ميگرفت شيپ را راه نيا كه ميبودي ا خانواده نياول كه ميبود شانس خوشي ليخ ما. كنند فرار بتوانند هيترك قيطر از زايو بدون

  هيترك دري زندگ

ي همكار آنها با رانيا ميرژ سقوطي برا و بروم عراق به آنان همراه كه خواستند و آمدند من سراغ به بار چند هيترك در نيمجاهد .٧١
 از كه نيا رغميعل. بودم دهيبر آنها از گريد من ،بودند برده اسلحه به دست آنهاي وقت از واقع در. مكرد رد را درخواستشان من. كنم
. بودم پسرم كردن بزرگ و ميزندگ فكر به فقط و نداشتمي اسيسي تهايفعال به همي ا عالقه چيه گريد اما ،آمد ينم خوشم رانيا ميرژ
 به توانستم من نمي. بود شده مسخره ميبرا هم روزه و نماز گريد. بودم شده وتتفاي ب همي مذهب مسائل به گريد من حال نيع در
 آنها گريد چون بكنمي همكار آنها با و بروم خواستم ينم گريد من خاطر نيهم به. كنم مبارزه شيبرا شتمندا اعتقاد گريد كهي زيچ
 .  نداشتم قبول را


