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

  ارسي مژده
  

  

 شكنجه ماوراي را اين من ولي باشد، شكنجه ها، تجاوز بعضي براي شايد

 اين ولي كردم، نمي احساس ديگر مدتي از بعد من را كابل درد .بينم مي

 فراموش توانم نمي كنم يم هركاري مانده، دردش. است من با هميشه

  !كنم؟ فراموش توانم نمي من كه است اي شكنجه نوع چه اين. كنم

  كنعان آذر آل
  





  

  چكيده
  

گذرد، هزاران نفر به اتهام همكاري با  طول بيش از سه دهه كه از استقرار جمهوري اسالمي در ايران ميدر 
هاي دولتي بازداشت و زنداني   انتقاد از سياستاًهاي مدني يا صرف ي سياسي مخالف، فعاليت در جنبشها سازمان

 منتشر شده  عقيدتي-معتبري از اعمال شكنجه عليه زندانيان سياسيمتعدد و هاي  تاكنون گزارشهرچند . اند شده
 در طول بيش از سه  تجاوز و ساير انواع شكنجه جنسي زندانيان زندربارةبه طور خاص  اما هيچ تحقيق جامعي است

سازي موارد تجاوز و ساير  مستند"جنايت بي عقوبت"پروژه ، ءكردن اين خال براي پر.  انجام نشده بوددهه گذشته
 از آنچه در ادامه خواهد آمد، گزارش بخش اول.  را مورد هدف قرار داده استانواع شكنجه جنسي زندانيان سياسي زن

 تا 70ارش به موارد شكنجه جنسي در دهه بخش دوم گز. شود  مي60كه مربوط به دهه  تحقيق سه قسمتي است اين
 وقايع پس از دربارة رياست جمهوري اسالمي خواهد پرداخت و بخش سوم و آخر گزارش 1388پيش از انتخابات 

  .انتخابات خواهد بود
 فرد 17 و 60 زنداني سياسي دهه 77اساس مطالعه ادبيات منتشر شده و نيز مصاحبه با  تحقيق پيش رو، بر

) سيستماتيك( تا چه حد سازماندهي شده 60دهد كه تجاوز و شكنجه جنسي در دهه  ين سئواالت پاسخ مي به امطلع،
هايي توجيه   شيوهبوده است؟ شكنجه جنسي عليه زندانيان سياسي زن چگونه و با استفاده از چه) گسترده(و يا فراگير 
  كرده است؟ يشده است؟ و در نهايت، چه اهداف و مقاصدي را دنبال م و اعمال مي

باكره پيش از اعدام، به طور  اساس نتايج اين تحقيق، برخي از انواع شكنجه جنسي همچون تجاوز به دختران بر
 اهللا خميني، رهبر وقت  عدم اعدام دختران، به نقل از آيتدربارةمنتظري  اهللا اساس دستور آيت سازماندهي شده و بر

. او سوءبرداشت شده بوده است اهللا منتظري از دستور ه گفته آيتشده است؛ هرچند ب جمهوري اسالمي اعمال مي
 آياتي از قرآن و نيزروند،  حديثي از پيامبر اسالم درباره اينكه زنان باكره درصورت مرگ به بهشت ميهمچنين، 

گي و در شدند، غنيمت جن زناني را كه در جنگ با كفار يا ساير دشمنان اسالم به اسارت گرفته مي فتاواي شرعي كه
  .گرفته است توجيه شرعي تجاوز به زنان زنداني قرار مي كند، در خدمت حكم اموال سپاهيان اسالم تلقي مي

كند كه زنان زنداني مواردي از آزار و شكنجه جنسي را به شكلي گسترده و  اين تحقيق همچنين ثابت مي
 از شكنجه اختصاص يافته كه زنان تنها به دليل به عالوه، بخشي از اين تحقيق به مواردي. اند فراگير تجربه كرده

  . اند جنسيت خود متحمل آن شده
، بخش 60 ما را كه تجاوز و شكنجه جنسي عليه زندانيان سياسي زن در دهه ة اوليفرضيةنتايج اين تحقيق 

اين تحقيق . كند دهد ثابت مي  حقوق بشر در ايران را تشكيل مي گسترده و شديدغيرقابل انكاري از تاريخ نقض
و دهه، همچنان بي كند كه جناياتي كه به تفضيل شرح آن خواهد رفت، پس از گذشت بيش از د همچنين ثابت مي

  .اند و عامالن و آمران آن هنوز از مزاياي مصونيت و عدم پاسخگويي برخوردارند عقوبت مانده
 و پاسخگو كردن قت از يك سوانداختن بر حقي ن سكوت و نور تنها گام اول است، براي شكستاين تحقيق،

  .  از سويي ديگر،آمران و عامالن اين جنايات
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  مقدمه .1
  

 و بعد در برخي از  در ايران، هزاران نفر، ابتدا در تهران1388پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري سال 
. استاي در انتخابات صورت گرفته  آنها باور داشتند كه تقلب گسترده. آمدندها  شهرهاي بزرگ ايران به خيابان

 شعارهاي هاي بعد  بود، اما در روزها و ماه ابطال نتايج انتخابات يا بازشماري آرا، معترضاناولية خواستةهرچند 
مرگ بر " جاي خود را به "مرگ بر ديكتاتور" اوليةر برخي از تجمعات، شعار  تا جايي كه د؛تري مطرح شد گسترده

 از هاي بعد در روزها و هفتهكه تجمعات اعتراضي . داد "مرگ بر جمهوري اسالمي"و در مواردي نيز  "اي خامنه
 4000سمي تنها  آمارهاي رربنا ب.  حداقل از روز چهارم به بعد، به شدت سركوب شد،انتخابات هم ادامه پيدا كرد

بازداشت وسيع افراد عادي معترض و فعاالن مدني، تا . هزار نفر در تهران در هفته اول پس از انتخابات بازداشت شدند
شدگان ارائه دستگير از نحوه برخورد با يي هولناكها روايتكساني كه آزاد شده بودند، . ها بعد ادامه داشت ماه
اي را براي رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان پس از  انديداي معترض، كميتهمهدي كروبي، يكي از دو ك. دادند مي

هاي  شهادت مراجعه كنندگان به اين كميته روشن ساخت كه تجاوز و آزار جنسي يكي از روش. انتخابات تشكيل داد
حت نظام يس مجمع تشخيص مصلئاي به هاشمي رفسنجاني، ر ، كروبي در نامه1388 مرداد 7در . شكنجه بوده است

اند كه  اند كه برخي افراد با دختران بازداشتي با شدتي تجاوز نموده شده مطرح نموده اي از افراد بازداشت عده": نوشت
از سوي ديگر افرادي به پسرهاي جوان زنداني . منجر به ايجاد جراحات و پارگي در سيستم تناسلي آنان گرديده است

اند و در  كه برخي دچار افسردگي و مشكالت جدي روحي و جسمي گرديده طورياند به  با حالتي وحشيانه تجاوز كرده
  1".اند هاي خود خزيده كنج خانه

 از سوي يكي از كساني ها زنداناين نخستين بار بود كه به شكلي علني و در سطحي گسترده، موضوع تجاوز در 
مقام  اهللا منتظري، قائم پيش از آن، آيتها  هرچند سال. شدكه جزيي از طبقه حاكمه جمهوري اسالمي بود مطرح 

دانيد عده زيادي زير شكنجه بازجوها مردند؟ آيا  آيا مي": اهللا خميني نوشته بود اي به آيت رهبري ايران، در نامه
بيست و   ناچار شدند حدودهاي دختر جوان بعداً دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زنداني مي

ي جمهوري اسالمي دختران ها زنداندانيد در بعضي  آيا مي!... ختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟پنج نفر د
"دانيد هنگام بازجوئي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رائج است ؟ جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا مي

 اما 2
ت كنار گذاشته شده و در حصر خانگي بود، در بخشي از اهللا منتظري از قدر ها بعد و زماني كه آيت اين نامه سال

  . و بازتاب آن درسطح جامعه بسيار محدود بود به چاپ رسيدويخاطرات 
ي متعدد از قربانيان تجاوز و آزار جنسي در ها شهادت نامه كروبي به رفسنجاني و نيز انتشار علني شدنپس از 

تا .  براي اولين بار به طرز قابل توجهي وارد گفتارهاي اجتماعي شداه زندانوقايع پس از انتخابات، موضوع تجاوز در 
توپ، تانك، "شعارهايي مثل . جايي كه حتي برخي از شعارهاي معترضان در تجمعات مختلف به آن اشاره داشت

ر جريان  كه حتي در شهر بسيار مذهبي قم و د"!تجاوز توي زندان، اينم بود توي قرآن؟" يا "تجاوز، ديگر اثر ندارد
داد كه معترضان به اعمال سازمان يافته تجاوز به  داده شد نشان مي  منتظري نيز سراهللا آيتتجمع روز خاكسپاري 

  .عنوان يك شكنجه عليه زندانيان سياسي باور دارند
 ي جمهوري اسالميها زنداندر چنين فضايي بود كه موضوع اعمال تجاوز و آزار جنسي بر زندانيان سياسي در 

، براي نخستين بار شروع 70 و 60برخي از قربانيان تجاوز در دهه هاي .  شكل وسيعي در سطح جامعه مطرح شدبه
خاطرات . منتشر شدويدئوهايي از شهادت قربانيان تجاوز به شكلي وسيع از طريق اينترنت . به سخن گفتن كردند

 بار با گستردگي بيشتري به اشتراك گذاشته و يي كه پيش از اين نوشته شده بود، دوباره و اينها شهادتزندان و 

                                                           
 ؛ها تجاوز شده است؛ پيگيري كنيد به دختران و پسران جوان در زندان: تشر شدرفسنجاني پس از ده روز من نامه كروبي به هاشمي 1

  http://news.gooya.eu/politics/archives/2009/08/091965.php:    ، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي88 مرداد 19نيوز،  سحام
  :اني اينترنتي، قابل دسترسي در اين نش1164، صفحه 2اهللا منتظري، جلد  خاطرات آيت 2

http://amontazeri.com/farsi/khaterat/html/1097.htm 



 10  جنايت بي عقوبت

 بازماندگان جامع به فراموشي سپرده شده بود و يا جز در متقريباًبرخي از موضوعات بسيار مهم كه . خوانده شد
تجاوز به دختران باكره پيش از اعدام، به عنوان يك . شد دوباره زنده شد  نقل نمي60سركوب فعاالن سياسي در دهه 

  .  شكنجه جنسي يكي از آن موضوعات بودفته ازن ياشكل سازما
 واكنشي كه 1. و اخبار، تكذيب كامل آنها بودها شهادتواكنش مقامات جمهوري اسالمي به تمامي اين گفتارها، 

 و در پاسخ به اخبار مربوط به تجاوز به دختران باكره پيش از اعدام يا ساير موارد آزار جنسي از سوي 60 در دهه عيناً
  .2قامات حكومتي ابراز شده بودم

 در مورد آنچه بر خود رفته بود به روشني شهادت داده بودند، اما مستندات ر مقابل، اگرچه برخي از قربانياند
 تجاوز و آزار جنسي تا چه حد به عنوان يك شكنجه سازمان يافته يا اينكهكافي براي پاسخ دادن به سئواالتي مانند 

شده، آمران و عامالن آن چه كساني  ها و طرقي اعمال مي رفته، به چه شيوه كار مي سياسي بهفراگير عليه زندانيان 
  . وجود نداشت ...اند و بوده

 اطالعات و مستندات كافي براي اثبات چند و چون تجاوز و ء اين تحقيق با هدف پر كردن خالاوليةايده 
 به خصوص در اينكهبا وجود . زن شكل گرفته استي ايران و عليه زندانيان سياسي ها زندانشكنجه جنسي در 

هاي متعددي از تجاوز به مردان زنداني نيز منتشر شد، اما اين تحقيق، تنها زنان  تجاوزهاي پس از انتخابات، گزارش
چرايي انتخاب چارچوبي جنسيتي براي اين تحقيق، در بخش بعد به طور مفصل . گيرد زنداني سياسي را در برمي

  .رار خواهد گرفتمورد بحث ق
  : كه گفته شد، اين تحقيق، در پي آن است كه به اين سواالت در حد امكان پاسخ دهدطور همان

هايي عليه زندانيان سياسي زن  ي جمهوري اسالمي تا چه حد و با چه شيوهها زندانتجاوز و آزار جنسي در  .1
 شده است؟ اعمال مي

  يا فراگير بوده است؟)سيستماتيك ( سازمان يافتهتجاوز و آزار جنسي عليه زندانيان زن تا چه حد .2
اند و امروز، در چه موقعيتي  ي جمهوري اسالمي چه كساني بودهها زندانعامالن و آمران شكنجه جنسي در  .3

 قرار دارند؟ 
  

اين گزارش به موضوع شكنجه جنسي عليه  .آنچه در پيش رو داريد، اولين گزارش از مجموعه سه گزارش است
 تا پيش از انتخابات در دهه هفتاد شمسيگزارش دوم، به بررسي شكنجه جنسي . پردازد  مي60سياسي دهه زندانيان 

 انتخابات  و در طي اعتراضات پس ازها زنداندر و گزارش سوم به موارد تجاوز و آزار جنسي ) 1388 -1370(
  . اختصاص خواهد داشت

  
  
  هاي تحقيق چهارچوب -1

  
دو . گيرد  تحقيق فقط موارد شكنجه و آزار جنسي زندانيان سياسي زن را در برمي كه گفته شد، اينطور همان

زندانيان سياسي مرد و نيز : اند هاي اين تحقيق قرار داده شده گروه از قربانيان بالقوه شكنجه جنسي خارج از چارچوب
  .اند زندانيان زن كه با اتهامات غيرسياسي بازداشت شده

استفاده و  اند به سوء ندانيان سياسي زن كه در اين تحقيق مورد مصاحبه قرار گرفته برخي از زاينكهبا وجود 
، با اين همه، تحقيق 3اند  اشاره كردهها شهرستاني ها زندانكشي جنسي از زندانيان زن غيرسياسي به خصوص در  بهره

                                                           
  :يس قوه قضاييه و مجلس وقت در اين خبرئبه عنوان نمونه نگاه كنيد به واكنش هاي ر1 
  :، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي"1388 مرداد 23پاسخ هاشمي شاهرودي به نامه كروبي، "

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=59567 
شايعه عدم : االسالم ميرعمادي دادستان انقالب اسالمي و عمومي شيراز گوي مطبوعاتي حجت و گفت ": به عنوان مثال نگاه كنيد به 2

، روزنامه خبر جنوب، " زنداني و تزويج دختران قبل از اعدام با پسران كذب محض است300 اعدام -بهداشتي بودن زندان و وضع زندانيان
  1، ص 62 مرداد 19، چهارشنبه 889ماره ش
  .اند  در اين زمينه شهادت داده، مهري القاسپور و گلرخ جهانگيريبه عنوان مثال 3
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تري داشت كه ما  ه امكانات وسيعهاي جنسي، نياز ب مورد چگونگي، گستردگي و اهداف اين نوع از آزارها و شكنجه در
  .ايم فاقد آن بوده

اين . شود  ناشي مي"زن در زندان" ما در مورد اوليةاما چرايي نپرداختن به زندانيان سياسي مرد، از فرضيات 
  فعالِتكميل شد، بر اين مبنا استوار بود كه زنِييد و تأفرضيات كه بعدها، پس از مصاحبه با تعداد زيادي زنداني زن، 

 مردان زنداني ةگذراند كه با تجرب اي را از سر مي سياسي از همان لحظه ورود به زندان، به دليل جنسيت خود تجربه
كنند و  تو از همان لحظه اول، از همان نگاهي كه بهت مي"در واقع به قول يكي از زندانيان، . سياسي متفاوت است

  1".كني اس ميكنند، زن بودنت را احس  به زور چادر سرت مياينكه
 مانند دئولوژي مذهبي كه برخي از قواعبر اين مبنا، زنان در زندان جمهوري اسالمي، اول به دليل حاكميت ايد

  و دوم به دليل حاكميت مردساالريداند الزامي ميرا  جداسازي جنسيتي  ون چادر، عدم تماس بدني با نامحرمپوشيد
 و "خانه"انگارد و براي بازگرداندن او به  ه زندان افتاده، فرودست ميكه زن را، حتي اگر به دليل فعاليت سياسي ب

اند كه مستند كردن آن ضروري  اي منحصر به فرد از آزار و شكنجه را از سرگذرانده  تالش دارد، تجربه"آشپزخانه"
 دردناك تجربة خواهيم پرداخت، "ي تحقيقها چالش" به داليلي كه به برخي از آنها در بخش اينكهبه خصوص . است

 كمتر شناخته آمران و عامالن اين نوع از شكنجهگاه به درستي مستند نشده و  قربانيان آزار و شكنجه جنسي، هيچ
 نيز از ،، نام اين پروژه تحقيقي"جنايت بي عقوبت". اند مجازات نشدهگاه   هيچو جز در موارد بسيار استثنايي،شده 

سكوتي كه اگرچه عامالن و آمران اين . الهام گرفته شده است ها ندانزسكوت پيرامون آزار و شكنجه جنسي در 
مدني ايراني به  -جنايت، اولين ذينفعان آن هستند اما تابوهاي مسلط بر جامعه ايراني به طور كلي و جامعه سياسي

  .ص نيز به اين سكوت دامن زده استطور خا
 "زن زنداني سياسي"، يعني ضرورت قرار دادن هلياوشنيدن و ثبت شهادت زنان زنداني نشان داد كه فرضيات 

به عنوان مثال ما دريافتيم كه چگونه وقتي .  استبه دليل تحمل رنج و درد مضاعف، در مركز اين تحقيق، درست بوده
  به اندازه يك مرد درد ناشي از يكي از شديدترين انواع شكنجه رااينكهخوردند، در عين  زنان زنداني كابل يا شالق مي

ها و آزارهاي   يا شنيدن توهين خود ي مضاعف ناشي از تعرض به تماميت جسمدردكردند، ناگزير به تحمل  تحمل مي
  2.اند جنسي نيز بوده

 ما اوليةدر عين حال، ما به مواردي از شكنجه و آزار به دليل جنسيت برخورديم كه در ابتداي كار جزو فرضيات 
هاي ناشي   به عنوان يكي از مصاديق شكنجه"مادري در زندان"ترين اين موارد،  ممه. نبود و دامنه تحقيق را بسط داد

اند يا با كودكان  دانستيم بسياري از زنان زنداني در هنگام دستگيري باردار بوده  ما مياينكه با 3.از جنسيت بود
 هولناك بارداري، وضع حمل، تجربةاند، اما شهادت بيش از ده نفر از مصاحبه شوندگان از  خردسال خود دستگير شده

 ما را به اين  غذايي، بهداشتي و مراقبتي،اوليةمحروميت شديد از امكانات داري از فرزند در  سقط جنين و نيز نگه
بنابراين در روند تحقيق، . مصداق شكنجه بوده است  در ايران60ي دهه ها زندان در  بودننتيجه رساند كه صرف مادر

  . هاي مبتني بر جنسيت را نيز به چارچوب كار اضافه كرديم سي، شكنجههاي جن عالوه بر شكنجه
هاي  ها اضافه شد، موضوع ازدواج  ما نبود و بعدها در روند مصاحبهاوليةيكي ديگر از مواردي كه در فرضيات 

هاي زنان  هاي درون زندان، به خصوص ازدواج ازدواجتعدد  كه در بخش مربوطه خواهيم ديد، طور همان 4.زندان بود
هاي حاصل از   و با در نظر گرفتن چارچوببيشتر از اين بوده كه جنبه استثنايي داشته باشدزنداني با مقامات مسئول، 

  . بوده استتجاوزها مصداق  المللي، روابط جنسي ناشي از اين ازدواج تعاريف حقوقي بين
ه در ماده يك كنوانسيون جهاني منع شكنجه ايم ك شكنجه، همان تعريفي را مبناي كار خود قرار دادهدر تعريف 

ر عمل عمدي كه بر اثر آن ه"اساس اين تعريف،  بر.  آمده است5و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير كننده

                                                           

  .شهادت هايده روش، عدالت براي ايران1 
  . در همين گزارش"آزارهاي جنسي گسترده"اين باره رك به بخش مربوط به  براي اطالعات بيشتر در 2
  .هاي مبتني بر جنسيت در همين گزارش  اين موضوع رك به بخش شكنجهدربارة براي اطالع بيشتر 3
 .هاي زندان در همين گزارش  اين موضوع رك بخش ازدواجدربارةبراي كسب اطالعات بيشتر  4

5 CONVENTION AGAINST TORTURE and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
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درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور كسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم ايجاد 
 تنبيه فرد به دليل عملي كه او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال ]همچنين[. ه نام داردشود، شكنج مي
رود كه انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي كه وارد شدن اين درد و رنج و يا به  مي

 صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شكنجه تلقي تحريك و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر
  1".شود مي

كه سازمان  را )invasion( "تعرض"هاي اين تحقيق در تعريف شكنجه جنسي، ما مفهوم  در تعيين چارچوب
اند  كرده  رسيدگي مي"جنايت عليه بشريت"ي كيفري كه به موارد الملل بيني ها دادگاهالملل از ميان آراي  عفو بين

 با ماهيت جنسي است كه با زور، تهديد به  عملي، تعرضآرابر اساس اين .  قرار داديم خود مبناي كار،هاستخراج كرد
 از قدرت، استفاده سوءاستفاده از زور يا قهر كه از طريق ايجاد ترس از خشونت، سختي، بازداشت، سركوب جسمي يا 

كند عليه يك يا  قعي از آن فرد يا افراد را سلب ميبا استفاده از موقعيت و فضاي قهرآميز كه ظرفيت ابراز رضايت وا
  2.چند شخص اعمال شود

ترين سئواالت تحقيق اين بود كه شكنجه جنسي عليه  يكي از اصلياز آنجايي كه عالوه بر تعاريف ياد شده، 
ه يا آزار  تعاريف شكنج، فراگير بوده است و تا چه حد)سيستماتيك(زندانيان سياسي زن، تا چه حد سازمان يافته 

ي از اين الملل بيني ها دادگاهي كيفري و تفاسير الملل بين از اساسنامه ديوان عمدتاًرا نيز  سازمان يافته وفراگير 
  .ايم كردهاساسنامه استخراج 

كشي   اساسنامه رم، در كنار انواع ديگر نقض فاحش حقوق بشر، هر نوع شكنجه، تجاوز جنسي، برده7ماده 
ي، حاملگي اجباري، عقيم سازي اجباري، يا هر نوع خشونت جنسي ديگر در همان سطح را در  اجباريجنسي، فحشا

 يا سازمان يافته و) فراگير (صورتي كه به عنوان بخشي از يك حمله عليه گروهي غيرنظامي و به شكلي گسترده
   3.داند صورت بگيرد، جنايت عليه بشريت مي

، يعني تجاوز پيش از  تحقيقليه بشريت به خصوص در دو بخشتعاريف و تفاسير مربوط به مفهوم جنايت ع
اي از  ع سازمان يافتهانواتوان از   آيا مياينكه دربارةاعدام به دختران باكره و نيز آزارهاي جنسي گسترده براي قضاوت 

، روند ه شمار ميب فراگير و گسترده ،يك از انواع آزار جنسي  كداماينكه سخن گفت، و يا 60ي دهه ها زندانتجاوز در 
  .بسيار به كار آمد

مرور قوانين ايران نيز از آن رو اهميت داشت كه در اندك مواردي، قربانيان تجاوز و آزار جنسي به مقامات 
ي ياد ها  خواهد آمد، شكايتاين گزارش هاي مختلف بخشگونه كه به تفصيل در  اند اما همان مسئول شكايت كرده

   4. يا در نهايت، به تعويض مكان ماموريت يا تغيير شغل مرتكب آن منجر شده استاي نرسيده  يا به نتيجهشده
هاني حقوق اساس ماده هفتم ميثاق ج جمهوري اسالمي ايران عضو كنوانسيون جهاني منع شكنجه نيست اما بر

د آزار و توان مور كس را نمي هيچ" جزو تصويب كنندگان و متعهد به اجراي آن است، مدني و سياسي كه ايران
  ".ها يا رفتارهاي ظالمانه يا خالف انساني يا ترذيلي قرار داد شكنجه يا مجازات

                                                           
1 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. 
2 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 

 :المللي رم، ترجمه مركز اسناد حقوق بشر ايران، قابل دسترسي در اين لينك متن كامل اساسنامه دادگاه جنايي بين 3
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3503.html 

.  اعدام يكي از مسئوالن زندان تبريز به علت تجاوزهاي متعدد به زندانيان وجود دارددربارةاي  ي تاييد نشدهاه روايت تنها در يك مورد 4
  .ي دست اول تطبيق دهيمها شهادتي ياد شده را با ها روايت كه گفته شد، ما نتوانستيم طور همان
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هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب ": دارد  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مقرر مي38اصل 
 و اقرار و سوگندي فاقد اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت. اطالع ممنوع است
  ".شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي. ارزش و اعتبار است

. اي به شكنجه جنسي و مجازات مرتكبان آن اختصاص داده نشده است  فصل جداگانه ايران،در قوانين عادياما 
ن يا در بيرون از زندان اتفاق  در زندااينكهنظر از   توصيف شده، صرف"زناي به عنف"مجازات تجاوز كه با عنوان 

اما براي اثبات آن، وجود حداقل چهار شاهد مرد عادل يا )  قانون مجازات اسالمي82بند د ماده . (بيفتد، اعدام است
اقرار مرتكب و چهار بار . اند هاي خود تجاوز را ديده  تاييد كنند كه به چشمسه مرد و دو زن عادل الزم است كه عيناً

 امكان اثبات وقوع تجاوز در زندان درچنين شرايطي،. تواند باعث اثبات تجاوز شود وقوع تجاوز نيز ميعلم قاضي به 
 در يك سلول انفرادي از سوي يك بازجو رخ مثالً چه در زماني كه تجاوز به شكلي اتفاقي و  غيرممكن است؛تقريباً

هاي   دهد كه خود در رده قضاوت و يا ردهلي رخودهد و چه زماني كه به شكلي سازمان يافته و با اطالع مقامات مسئ
  . و از مصونيت عملي برخوردارندتر در نظام قضايي و انتظامي هستند پايين

مورين أم هر يك از مستخدمين و": دارد  قانون مجازات اسالمي نيز كه در مورد شكنجه است مقرر مي578ماده 
آزار بدني نمايد عالوه بر قصاص يا  ور به اقرار كند او را اذيت وكه متهمي را مجب قضائي يا غيرقضائي دولتي براي آن

 اين خصوص دستور گردد و چنانچه كسي در ماه تا سه سال محكوم مي شش پرداخت ديه حسب مورد به حبس از
اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند  داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و

  ".شر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشتمبا
، حبس هاي روحي مانند ايجاد ترس از تجاوز يك از مواد ديگر قوانين ايران، شكنجه  هيچنه دردر اين ماده و نه 

برآورده كردن از و ممنوعيت از جمله گرسنگي دادن، محروميت جسمي از شكنجه ي در سلول انفرادي، يا انواع
جرم و قابل مجازات به شمار نيامده ... و، ممانعت استفاده از دارو براي بيماران، نظافت بدن مانند توالتليهاونيازهاي 

  . است
 كه قرباني آزار و شكنجه جنسي شده بودند، در عين 60 زندانيان دهه بسياري از ذكر اين نكته الزم است كه

هيچ شكايتي طرح ز بيرون از زندان قرار داشتند كه امكان  در چنان سطحي از شكنجه و آزار هر روزه و انزوا ااينكه
شان با كليت جمهوري اسالمي، نهادهاي قضايي را كه جزيي از آن بودند را هم فاقد  نداشتند، به دليل مخالفت

 شكايتي هاي قربانيان نيز چنان سركوب شده بودند كه هرگونه اميدي نسبت به فرجام هر خانواده. ديدند صالحيت مي
گاه امكان ارائه شكايت به مقامات قانوني  برخي از زندانيان كه قصد شكايت هم داشتند، هيچ. نمود عبث مي شان رايب

هاي بازديد از زندان يا پس از آزادي با  تئرا پيدا نكردند و در اندك مواردي كه زندانيان، نقض حقوق خود را با هي
  .هاي ياد شده بود، اجرا نشد ور آمران و عامالن شكنجهميان گذاشتند، عدالتي كه در خ مقامات مسئول در

  
  
  روش تحقيق -2

  
بيشتر اين ادبيات را خاطرات زندانيان . اي بر ادبيات موجود انجام شد در دو ماهه اول اين تحقيق، مرور كتابخانه

ن زني كه پيش از اين، زندانيا. هاي اينترنتي منتشر شده بود داد كه در قالب كتاب يا محتواي سايت سابق تشكيل مي
  . مصاحبه شوندگان قرار گرفتنداوليةموارد آزار جنسي نسبت به خود يا ديگران را ثبت كرده بودند در فهرست 

 بود اما در عمل و در يك روند 60جنسي در دهه شكنجه  مورد تجاوز و 20 تحقيق، مستند كردن اوليةهدف 
 نفر مصاحبه شد كه 95در مجموع، با .  رفتاوليه هاي بيني پيشتر از ها و موارد بسيار فرا ، تعداد مصاحبههفت ماهه

 13 زنداني مرد به عنوان مطلع يا شاهد، با 13با . دادند  نفر را زندانيان سياسي زن تشكيل مي64بيشتر آنها، يعني 
. ن مطلع نيز مصاحبه شد فرد ديگر به عنوا5 و نيز با 1 يا كشته شدگانخانواده يا مرتبطان اعدام شدگاناعضاي نفر از 

                                                           
عباس وكيلي، بابك قاسملو، ، .، منيرخسروي، مهران خ.روين پ، مهدي نويدي، ليلي شوكتي، فرهاد تقي، شهين نوايي، پمهشيد مجاوريان 1

  . هاي اعدام شدگان يا كشته شدگاني بودند كه براي تهيه اين گزارش با آنها مصاحبه شده است كنعان و اعظم، اعضاي خانواده بيژن آل
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اي رسمي   مصاحبهاينكهبدون ايم؛  بهره برده نفر ديگر 30  بيش ازهاي اطالعات، روايات و آشنايي ها از در كنار مصاحبه
 .شان با نام خود يا با نام مستعار، يكي را برگزينند مصاحبه شوندگان اختيار داشتند كه بين انتشار شهادت. صورت گيرد

اي  شان با نام و بخشي ديگر با نام مستعار منتشر شود و يا پاره  انتخاب داشتند كه بخشي از شهادتآنها همچنين حق
اما محققان پروژه، با همه شهادت دهندگان . شود نزد ما محفوظ بماند از جزييات كه به شناسايي هويت آنها منجر مي

، هاي زماني  در برخي از موارد به دليل محدوديتها حضوري بوده و بيشتر مصاحبه. اند به طور مستقيم مصاحبه كرده
ها   از تمام مصاحبهتقريباً. ها از طريق اسكايپ يا تلفن انجام شده است  و نبودن بودجه كافي، مصاحبهمشكالت امنيتي

  .  هم شده استتصويربرداريها  فايل صوتي موجود است و از بسياري از مصاحبه
اي حداقل با يك مصاحبه ديگر و  شده است و در بيشتر موارد، هر مصاحبه به يك جلسه ختم نعمدتاًها  مصاحبه

 با زندانيان زن با روش مصاحبه  مصاحبه. آمده تكميل شده استبيرون اساس سواالتي كه از دل مصاحبه اول  بر
شان،  نديانب هاي جنسي نسبت به خود و هم عميق انجام شده و در آنها زندانيان سياسي زن، عالوه بر روايت شكنجه

اي  اند كه گنجينه  زندان و وقايع پس از آزادي را نيز بيان كردهتجربةاي از فعاليت سياسي، نحوه دستگيري،  تاريخچه
 مصاحبه شوندگان، چه اينكهبه خصوص . ارزشمند از بخشي از تاريخ زنان ايراني را در دست ما به امانت گذاشته است

هل أم هواداري يا عضويت در آن زنداني شده بودند، چه از حيث سن و وضعيت تاز حيث سازمان يا گروهي كه به اتها
 عمده خاطرات اينكهبا توجه به . اند اند بسيار متنوع يي كه در آن حبس بودهها زندانها و  و چه از حيث بازداشتگاه

اند، تالش ما   تهران حبس بودهي استانها زندانمنتشر شده از زندانيان زن تا به حال، مربوط به زندانياني است كه در 
  . تحقيق بگنجانيماين  را هم درها شهرستاني ها زنداني زنان از ها روايتشود،  اين بود كه تا جايي كه مي

ايم يا زندانياني كه اعضاي خانواده يا مرتبطان با آنها  تركيب سازماني اتهامات زندانياني كه با آنها مصاحبه كرده
  :ح زير استاند، به شر شهادت داده
 در پيكار ، سازمان) نفر15 ()اقليت (ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان ،) نفر22( ايران خلق مجاهدين سازمان

 ايران كردستان زحمتكشان انقالبي ، سازمان)7 ()كارگر راه (ايران انقالبي كارگران ، سازمان)9(كارگر  طبقه آزادي راه
 رنجبران ، حزب)4 ()سربداران (ايران كمونيستهاي ، اتحاديه)4 ()سهند (كمونيست مبارزان ، اتحاد)6(كوموله  –

، )1 ()اكثريت (ايران خلق فداييان ، سازمان)2(كارگر  طبقه آزادي رزمندگان ، سازمان)2(ايران  توده ، حزب)2(ايران 
 و جامعة )1(فرقان  و گروه) 1(آذر  16 بيانيه -كشتگر جناح -، اكثريت)1(توفان  لنينيستي ماركسيستي سازمان
  .)1(بهائي 

اند و  اند، سه نفر اتهام مشخصي نداشته ي مستقل چپ بازداشت شدهها گروههمچنين دو نفر به اتهام فعاليت با 
  .شود اتهام چهار نفر به داليل امنيتي در اين گزارش ذكر نمي

هاي شهرهاي مختلف ده  ه و بازداشتگاها زندان تجارب و مشاهدات شخصي خود از دربارةمصاحبه شوندگان 
استان ايران شامل تهران، خوزستان، خراسان، آذربايجان شرقي، كردستان، فارس، اصفهان، آذربايجان غربي، گيالن و 

  .اند اردبيل شهادت داده
ها به آن اشاره شده بود، درآوردن  هايي كه در مصاحبه اي براي چك كردن فاكت مرحله دوم مطالعه كتابخانه

هاي جنسي، گام آخر اين  هاي حقوقي آمران و عامالن شكنجه هاي درست و به خصوص، تكميل پرونده ريخاسامي و تا
  . تحقيق بوده است

  
  
  هاي تحقيق چالش -3

  
ي ايران كار مستند و دقيقي انجام ها زندان تجاوز و شكنجه جنسي در دربارة نيكي از داليلي كه تا پيش از اي

خواست چنين  هاي آن، پيش روي هر فرد يا گروهي كه مي ود موضوع و ويژگي كه خاستهايي  ، چالشبودنشده 
 برعكس، ؛ايم ها بري نبوده يك از آن چالش  ما نيز در اين تحقيق از هيچبديهي است. شتگذا  انجام دهد مي راتحقيقي

  . ايم  وضعيت را نداشتهايم، بر برخي فائق آمديم و در مواجهه با برخي ديگر، توان تغيير با همه آنها برخورد كرده
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مهمترين چالش اين تحقيق كه ارتباط مستقيم با موضوع آن دارد، تابوهاي فرهنگي و اجتماعي است كه باعث 
اين تحقيق به روشني به ما نشان داد چگونه بسياري از . شود هاي آنان مي سكوت قربانيان شكنجه جنسي و خانواده

آورترين تجارب زندگي خود به   يكي از رنجدربارةساليان سال، هنوز هم هاي جنسي، پس از گذشت  قربانيان خشونت
ها و وقايع دوران زندان خود بارها و  گويند؛ در حالي كه تعداد قابل توجهي از آنان، از ساير شكنجه دشواري سخن مي

وندگان، آنجا كه  مصاحبه شبيشترتوانيم بگوييم  به جرات مي. اند هاي خصوصي و عمومي سخن گفته بارها در جمع
 اين دربارة كه اين نخستين باري است كه اند كرده، اضافه اند سخن گفته تجارب شخصي خود از آزار جنسي دربارة

  .كنند موضوع با كسي صحبت مي
هاي رايج نسبت به خشونت جنسي در تمامي جوامع از جمله ايران، احساس شرم نسبت به آن  يكي از واكنش

آبرويي كنند، اين قربانيان و  ها احساس شرم و بي  مرتكبان اين نوع خشونتاينكه جاي در واقع به. بوده است
احساس آنها اين . رود شان مي  آبروي،كنند در صورت علني شدن موضوع هاي آنان هستند كه احساس مي خانواده

 نازل شدن اين بال  درآنها و "چنين باليي به سرشان بيايد"است كه خطايي در رفتار و كردارشان بوده كه باعث شده 
شود بسياري از زناني كه  ترس شديد از تنزل منزلت و شخصيت فردي يا خانوادگي باعث مي. بر سرشان مقصر هستند

در حالي كه منتفع اصلي چنين . هاي آنها روش سكوت و انكار را پيش بگيرند خانوادههمچنين به آنها تجاوز شده و 
جنسي هستند كه در امنيت حاصل از اين الپوشاني و سكوت، نه تنها براي جنايتي سكوتي، آمران و عامالن شكنجه 

  . تكرار جنايت خواهند پرداختهشوند بلكه همچنان ب اند مجازات نمي كه انجام داده
هاي قربانيان تجاوز و شكنجه جنسي،  اند كه بسياري از خانواده تابوهاي فرهنگي و اجتماعي چنان قدرتمند بوده

اين موضوع به خصوص درمورد تجاوز به دختران . اند باره كنار گذاشته شان را در اين ادخواهي از عزيزانوظيفه د
يك از قربانيان، زنده از  هيچ از آنجايي كه. زنداني قبل از اعدام، موانعي جدي بر سر راه اين تحقيق ايجاد كرد

ها  مورد اين وقايع شهادت دهند خانواده توانند در ه مي تنها كساني ك،اند نگشتههاي دار باز هاي اعدام يا چوبه جوخه
شاهدان ديگر نيز در تناقض . اند اما اكثريت قريب به اتفاق آنها تا همين امروز در اين مورد سكوت پيشه كرده. هستند

شكنند  ييا سكوت خود را نم، ها  آزرده شدن خانوادهي ازنگرانو بين لزوم روشن شدن حقيقت و آغاز روند دادخواهي 
اين چالش، نه تنها بر اين تحقيق، كه بر هر تحقيق ديگري . هاي واقعي خود نيستند و يا حاضر به دادن شهادت با نام
  . اجتماعي است، سايه افكنده استكه مربوط به تابوهاي فرهنگي و

ي، تنها دليل  جنسشكنجههاي قربانيان تجاوز و  مالحظات فرهنگي و ترس از ايجاد رنج بيشتر براي خانواده
برخي از زندانيان زن، از .  نبوده استاند شان تجربه كرده بندان  كه خود يا همآنچهسكوت مصاحبه شوندگان پيرامون 

و از هاي زنان در زندان قائلند   قهرماني و اساساً خود بندان از دست رفته سو به دليل احترامي كه براي مقاومت هم يك
 جنسي در آزار نگرانند كه عمومي شدن بحث فرهنگ و تابوهاي اجتماعي موجودز  اسوي ديگر به واسطه شناخت

 شهادت آنها و در نهايت نتايج اين اينكهاز آنها با نگراني  .ره بر اين تصوير درخشان بيندازداي تي ي ايران لكهها زندان
به چالش بكشد، محتاطانه وارد تحقيق، تصوير زن مقاوم و قهرمان را خدشه دار كند و تعريف مقاومت و قهرماني را 

ها  ترين شكنجه  زنان زنداني كه در مقابل سختاينكهاز نظر آنان، بيان . شوند  زندان ميتجربةبيان اين بخش از 
زنان ن و منزلت أش تواند مياند،  اند، مورد آزار و شكنجه جنسي نيز قرار گرفته اند و در نهايت اعدام شده مقاومت كرده

  . اهدبكد يك ابژه جنسي فرو  را تا حزنداني
 ها زندانشان در  بنديان  اصلي عدم سخن گفتن بسياري از قربانيان تجاوز با همءها نيز منشا همين تابوها و ترس

ند كه نك هايي را در رفتارها و گفتارهاي برخي از زندانيان روايت مي مصاحبه شوندگان، قرائن و نشانه. بوده است
به احتمال زياد مورد تجاوز قرار گرفته بودند اما حتي تا آخرين لحظات قبل از اعدام يا حتي  آنهاحاكي از آن است كه 

اند كه  كيد كردهأاز مصاحبه شوندگان بر اين نكته تبرخي . اند باره حرف نزده اين پس از آزادي از زندان نيز با كسي در
كردند  ديگر صحبت نمي  ديگري با يكموضوع دربارة، مورد مسائل زندگي روزمره در بسياري از مقاطع، زندانيان جز در

 در شخصترين دوست  ترين و صميمي در بسياري از موارد نزديك. گونه اعتمادي بين آنها وجود نداشته است زيرا هيچ
 لو دهد و ،اختيارش گذاشته بودشخص در  ازد و اطالعاتي را كه رّتوانسته روز بعد زير فشار شكنجه بب زندان مي

ي كوچك كه همه، ها شهرستاني ها زندانغير از اين عامل، به خصوص در .  درست كندشاي جديد براي ندهپرو



 16  جنايت بي عقوبت

 خبر آنچه بر آنان رفته دهان به دهان بگردد و به گوش اينكه، زنان زنداني از ترس ختندشنا ديگر را مي هم
  . اند كرده شان برسد سكوت مي هاي خانواده

 تجربة دربارةي از داليلي است كه بسياري از زنان زنداني، از صحبت كردن ترس از بي اعتبار شدن نيز يك
گفته را شكسته و پيش از اين روايت تجاوز و آزار  برخي از زناني كه تابوهاي پيش. كنند خشونت جنسي پرهيز مي

ه ايراني رو به رو اي از طرف جامع هاي بسيار تند و غيرمنتظره جنسي نسبت به خود را عمومي كرده بودند، با واكنش
 از سوي جامعه و گروه سياسي كه به آن تعلق دارند ابراز شده و بسيار اين واكنش كه در بيشتر مواقع اتفاقاً. اند شده
اند از سوي   از تجاوز به خود صحبت كرده زناني كه علناًبرخي از.  بوده است"انكار" و "ناباوري" عمدتاًآور بوده،  رنج

 "رواني"اي از موارد   يا در پاره"دروغگو"فكري ايراني، حتي از سوي برخي از زندانيان مرد، جامعه سياسي و روشن
وقتي خواننده منتظر آخرين مرحله ": گويد يكي از زندانيان مصاحبه شونده بر اساس اين تجربه مي. اند خوانده شده

گيرد كه در سيستم و رژيمي  در نظر نميتواند كلي تناقض بيرون بكشد ولي اين را   است، بديهي است كه مي]دخول[
  1".هاي روحي زنداني است له جنسي و آزار جنسي است، چنين تناقضاتي به دليل حالتئكه تمركزش روي مس

اي از سوي  ي زندانيان سياسي زن به طور گستردهها روايتدهد كه  اي ما نيز نشان مي تحقيقات كتابخانه
. خوريم  بر ميها روايتييد و تقويت اين أو در اين رابطه كمتر به موردي در ت .اعتبار شده است نويسندگان ديگر، بي

پردازند كه از نظر روانشناسي،  ي زنان، به يافتن و بزرگ كردن تناقضاتي ميها روايتاعتبار كردن   براي بيعمدتاًآنها 
 طبيعي ع چنين خطاهايي كامالًتوانند خطاي حافظه باشند و به خصوص در ذهن يك قرباني تجاوز، وقو به سادگي مي

هاي جاري نيست بلكه نشان دادن يك در مورد صحت و سقم روايات يا نقدقصد ما در طرح اين موضوع قضاوت . است
  .ي موجود استها روايتنگاه غالب به 

 فعاالن سياسي و فقدان نگاه جنسيتي نزدهايي كه در روند تحقيق خود را نشان داد،  يكي ديگر از چالش
ها قلمداد  برخي از مصاحبه شوندگان، تجاوز را نيز در رديف ساير شكنجه.  نسبت به زندان بود60انيان دهه زند
ميان زندانيان سياسي هوادار  به خصوص در. ها قائل نبودند  نسبت به ساير شكنجه خاصيكردند و براي آن ويژگي مي

 گرفته بودند بسيار "اشرف دهقاني" مقاومت، نوشته سازمان هاي چپ، اين نگاه به دليل تاثيري كه از كتاب حماسه
، پيش از انقالب و به دست رژيم شاه  ايراناشرف دهقاني، عضو سازمان چريكهاي فدايي خلق. شايع بوده است

نويسد كه  بخش بسياري از فعالين زن در آن دوره بوده است به صراحت مي او در كتابش كه الهام. شود دستگير مي
مرا دمر به يك نيمكت بست و بيشرمانه جلو همكارانش شلوارش را ": شالق خوردن تفاوتي قائل نيستبين تجاوز و 

به اصطالح تجاوز ناقص بود و به خاطر تحقير و خرد كردن اعصاب من صورت . پايين كشيد و روي من خوابيد
تفاوت و خونسرد نشان  خودم را بيكردم آنچنان  بار او خشمگين بودم ولي تالش مي من از اين رفتار كراهت. گرفت مي

خواستم به آنها بفهمانم كه اين رفتار پست و حقير آنان  مي. بدهم كه عوض من آنها احساس حقارت و شرم بكنند
ن براي من چه تفاوتي ردمگر اين كار با شالق خو. توانست داشته باشد برايم اهميتي ندارد و به راستي چه اهميتي مي

  2".ودند، هر دو به يك قصد و هدف انجام مي گرفتندداشت؟ هر دو شكنجه ب
هاي شديد، وجه جنسي  ، بسياري از زندانيان سياسي به گفته خود در كوران بازداشت و شكنجهدليلبه همين 

ديدند، اما آنها   از برخي از رفتارها و گفتارهاي جنسي بسيار آزار مياينكهكردند يا با  برخي از آزارها را كمتر حس مي
ار، بيشتر زندانياني كه از آنها به همين دليل در آغاز ك. كردند زار جنسي طبقه بندي نميآ در چارچوب شكنجه و را

اما . گفتند حرف زيادي براي گفتن ندارند شدند مي كرديم، وقتي با عنوان تحقيق مواجه مي  مصاحبه مييتقاضا
ي از آزار و شكنجه را بيان كرده بودند كه تا پيش از آن ا ي تكان دهندهها روايتهمين زندانيان، در انتهاي مصاحبه 

  . كردند در چارچوب آزار و شكنجه جنسي بگنجد فكر نمي
بسياري از مصاحبه شوندگان در پايان مصاحبه و تا . ها هميشه هم به اين آساني نبود روايت اين آزارها و شكنجه

اين آثار روحي .  شدند3، دچار اختالالت روحي پس از آسيبروزها پس از آن، به دليل به يادآوري خاطرات بسيار تلخ
                                                           

  .شهادت پروانه عارف، عدالت براي ايران 1
  :سترسي در اين نشاني اينترنتي، قابل د71اشرف دهقاني، حماسه مقاومت، ص 2 

http://www.siahkal.com/publication/Hemaseh/contents.pdf 
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و رواني منفي، نه تنها در مصاحبه شوندگان كه در روند كار مصاحبه كنندگان و محققان پروژه نيز كه دچار 
شنيدن رواياتي كه حجم انبوهي از خشونت و بي . هاي ثانويه يا دست دوم شده بودند نيز اختالالتي ايجاد كرد آسيب

و جسم راويان و توانست بر روح  اند نمي تا كنون هيچ كجا ثبت نشدهبرخي از آنها التي در آن نهفته بود و عد
  .ثير باشدأشنوندگان آن بي ت

غير از اين، برخي از مصاحبه شوندگان براي حفظ سالمت روحي خود، تالش بسياري كرده بودند كه خاطرات 
در كنار اين تالش يا حتي پااليش ناخودآگاه ذهن از خاطرات بد، تاثير منفي . مربوط به دوران زندان را از ياد ببرند

 وقايعي شهادت دربارةمصاحبه شوندگان بايد . هاي تحقيق بود گذشت زمان بر حافظه شاهدان نيز يكي ديگر از چالش
زندگي آنان اتفاق افتاده  سال از وقوع آنها گذشته بود و وقايع بسيار ديگري پس از آن در 30 تا 20دادند كه بين  مي
ديگران، خود و  بسياري از آنها به داليل امنيتي، در همان دوران زندان و براي حفظ امنيت اينكهضمن . بود

حتي در ميان آن دسته از مصاحبه شوندگان كه از حافظه قوي برخوردار بودند،  . را پاك كرده بودندشان حافظه
هاي مستعار  استفاده از نام. ه دليل شكل فعاليت سياسي در آن دوران ممكن نبودها يا وقايع ب يادآوري بسياري از نام

 فرادديگر كه شناختن ا  با يكها سازمان  و هوادارانءي سياسي، ارتباطات بسيار محدود و مخفي اعضاها سازماندر 
  . ناممكن كرده استيان را هويت واقعي بسياري از قربانيافتن كرد،  خارج از حلقه محدود ارتباطات را غير ممكن مي

در . دهد تر خود را نشان مي هاي جنسي به شكلي جدي  شناسايي هويت واقعي مرتكبان خشونتدراين مشكل 
هاي جنسي   آمران و عامالن شكنجهبيشتر، هويت ها زندانساي ؤ، و نيز ر)حكام شرع(واقع جز مقامات باالي قضايي 

هاي  هاي مختلف از نام  نيز استفاده بازجويان، پاسداران و ماموران رده وبند چشم به زدن در پس اجبار زندانيان
 در) ، حامد تركهبرادر حامد، بازجو حامد( "حامد" مستعار اسمبه عنوان مثال، نام فردي با . مستعار پنهان مانده است

 6و سربازجوي شعبه ا. شود ي زندانيان مختلف به عنوان يكي از عامالن آزار و شكنجه جنسي تكرار ميها شهادت
برخي از مصاحبه شوندگان . شده است دادسراي انقالب اوين بوده كه پرونده زندانيان چپ در آنجا رسيدگي مي

اند صورت حامد را  ايم نتوانسته يك از زندانياني كه با آنها مصاحبه كرده گويند حامد لهجه تركي داشته اما هيچ مي
هاي آنها، صحبت كردن از   ضربات كابل بيهوش شده بودند و دست زدن به سينهباز كردن لباس زناني كه زير. ببينند

هاي بدون  ام، بازجويي  خيلي وقت است با كسي نخوابيدهاينكهرابطه جنسي با زندانيان زن و گفتن جمالتي نظير 
 هاي قسمتيا ساير دليل از دختران بسيار جوان و زيبا و صدا كردن آنها در ساعات خلوت شب، تعريف كردن از موها 

 حامد ذكر شده است اما تا همين امروز، دربارةي زندانيان ها شهادتاز جمله مواردي است كه در ...  و1اندام دختران
  . هويت واقعي اين شخص و موقعيت فعلي او در دستگاه حكومتي ايران بر ما پوشيده است

ق نظام جمهوري اسالمي كه امروز در ميان مخالفان  همكاري برخي از وابستگان سابدربارةبا وجود انتظار اوليه 
قيمتي از آن  ، اطالعات ذي60جمهوري اسالمي جاي دارند و به دليل موقعيت رسمي يا غير رسمي خود در دهه 

شان  يك از كساني كه به سراغ  هويت آمران و عامالن خشونت جنسي دارند، هيچدربارةها و به خصوص  سوي ميله
اين، چالش ناشناس ماندن  بنابر. 2ائه اطالعات دقيق يا پاسخگويي به سئواالت ما در اين مورد نشدندرفتيم حاضر به ار

 آن دربارةتعداد زيادي از مرتكبان شكنجه جنسي همچنان باقي مانده است و يكي از موضوعاتي است كه بايد تحقيق 
  .همچنان ادامه يابد

 تنها موضوعي 60جه و آزار جنسي زندانيان سياسي زن در دهه اما هويت واقعي بسياري از آمران و عامالن شكن
موضوعات ديگري نيز از دل .  آن انجام شوددربارة آن ادامه يابد يا تحقيقاتي جداگانه دربارةنيست كه بايد تحقيق 

ير برخي از اين موضوعات به قرار ز. هاي اين تحقيق بيرون آمده كه شايان توجه در تحقيقات بعدي است مصاحبه
  :است

                                                           
 موها اينكهترس  كند و از  حامد از موهايش تعريف مياينكهدر يك مورد، دختر جواني كه موهاي طاليي بسيار بلند و زيبا داشته، بعد از  1

به دليل شكل كوتاه و ناهنجار موها، زندانيان زن . كند گير تمامي موهايش را كوتاه مي  در بازگشت به بند با ناخنبرايش باعث دردسر شود،
  )شهادت فرخنده آشنا، عدالت براي ايران. (اند زده او را كوزت صدا مي

 
 دربارةيك از آن دو حاضر نشدند با ما  يچه. هاي اين تحقيق، به سراغ محسن مخملباف و اكبر گنجي رفتيم براي پاسخ به برخي از سئوال2

  .پاسخ ماند اهللا يوسف صانعي بي  همچنين مكاتبه ما با آيت. مصاحبه كنند60دهه 
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  : جنسي از زندانيان عادياستفاده سوء. الف
 در تهران و برخي از شهرهاي بزرگ، جداسازي كاملي بين زندانيان سياسي و زندانيان عادي اينكهبا وجود 

 در بندهايي غيرسياسيي شهرهاي كوچكتر، زندانيان سياسي و زندانيان ها زندان، اما در بيشتر ه استوجود داشت
هاي  زندان در از اين رو برخي از مصاحبه شوندگان كه. شدند يا حتي در يك بند نگه داري مي ومرتبط با هم 

به عنوان . اند  گزارش كرده60 از زندانيان سياسي را در دهه استفاده سوءاي از  ، موارد سازمان يافتهاند بوده ها شهرستان
بند   بازداشتگاه سپاه پاسداران در الهيجان با او همسياسي كه در يكي از زندانيان غيردربارةمثال، گلرخ جهانگيري 

 : گويد بوده مي
. ات قشنگهمچقدر چش: يك بار كه باالي تخت نشسته بوديم بهش گفتم. اش را كشته بود يه خانم بود كه بچه"

 مثالً ؛ردندب اي مي و شبها به يه بهانه راين. و بدبخت كردند راي گفت كه معنيش اين بود كه همين چشما من يه جمله
يه . كنند برنش و بهش تجاوز مي خودش بهم گفت كه مي. اسمش سوسن بود. ش دكتردبهش آمپول بزنند يا ببرن

 واقعا درب و داغونشون ؛بردند سا نبودند، اين رو هم ميؤيس رئها كه ر م بود كه معتاد بود، شبهدختر ديگه 
  1".كردند مي

  
  :ها گروگانگيري. ب

ي مكرري از دستگيري اعضاي خانواده به خصوص اعضاي مونث خانواده به عنوان ها تشهاددر روند تحقيق، 
، مادر، ها شهادتاساس اين  بر.  به دست آمد60 فعاالن سياسي تحت تعقيب در دهه يافتن و بازداشتگروگان براي 

در برخي از موارد . كندكردند تا وي خود را معرفي  همسر، دختر يا خواهر فردي را كه در تعقيبش بودند دستگير مي
گروگان را كه هيچ فعاليت سياسي نداشت، تحت شكنجه قرار مي دادند تا محل مخفي شدن فرد تحت تعقيب را 

نگه  ساله بوده چند سال در زندان 9 كه در هنگام بازداشت 2ها، همچون سميه تقوايي برخي از اين گروگان. فاش كند
كه به دست نيروهاي مخالف افتاده بودند، به گروگان با ماموران حكومتي  براي مبادله  نيزبرخي. داشته شده اند

 با دو نفر از ماموراني كه در دست نيروهاي كوموله بودند اينكه كه از ابتدا به قصد توبا كمانگر. بودندگرفته شده 
، گروگان در خانه خود  در بعضي از موارد3.مبادله شود دستگير شده بود، بارها مورد تهديد تجاوز قرار گرفته است

به عنوان . حضور دائمي پاسدارها نگه داشته شده تا فرد تحت تعقيب با مراجعه احتمالي به خانه دستگير شودروزها با 
 روز حضور هشت تحت تعقيب بوده پس ازهاي سياسي خود   مرتضي، به علت فعاليت كه شوهرشوردي ري اهللاز مثال،

 به خيابان پرت و خودكشي كرده  طبقه سومخود را از پنجرهي دو دختر و دامادش، و دستگيردائمي ماموران در خانه 
  .است

، همسر برادر شوهر زري، كه خود نيز به همراه دو فرزندش در آن خانه حبس شده بوده، 4براساس روايت اعظم
شدت در يكي از  به شان هستند گويد كه ماموران در خانه  زري در پشت تلفن به همسر خود مياينكهبه دليل 

. كشان كشان او را به اتاق خواب بردند و در را هم پشت سرشان بستند": گيرد هاي خانه تحت شكنجه قرار مي اتاق
هيچ كاري از دست من ساخته . كرد ام مي هاي زري ديوانه ضجه. گاه او بدل كردند اتاق خواب زري را به شكنجه

از اتاق ديگر . پاسدارها اومدن بيرون.  قطع شداينكهشد تا  تر مي فهاي زري زير شالق دائم ضعي صداي ضجه...نبود
صبح روز بعد زري آش و الش شده از . اند يا در اثر ضربات شالق جان داده اش كرده فكر كردم خفه. آمد صدايي نمي

شب حادثه ...دكر شست و نه موهايش را شانه مي رسيد، نه دست و صورتش را مي ديگر به خودش نمي...اتاق بيرون آمد
 ...هاي صبح بود كه با صداي مهيبي از خواب بيدار شدم دم دم ...او را حسابي زدند و شكنجه كردند و او باز حرفي نزد

                                                           
  .شهادت گلرخ جهانگيري، عدالت براي ايران 1

  .هاي زندان در همين گزارش براي اطالعات بيشتر مراجعه شود به بخش ازدواج2 
  .تجاوزهاي مورديرك شهادت توبا كمانگير در بخش  3

لمات روحي نتوانست بيش از آنچه در كتاب خاطرات أاعظم در تماسي كه با وي براي مصاحبه در مورد اين موضوع گرفتيم، به دليل ت4 
  .همسرش حسن فخاري آمده توضيح دهد



 19 مقدمه

 جزييات شكنجه و 1"...ديدم توري پنجره پاره است و پنجره باز است. در جايش نبود. به رختخواب زري نگاه كردم
اما يكي از نزديكان .  خودكشي وي شده بر ما معلوم نشدان احوالي و سپسه ابتدا سبب پريشآنچه بر زري رفته ك

دهد كه مادر زري پس از دو ماه كليد خانه را دريافت كرده و توانسته توري پاره پنجره را  وردي شهادت مي زري اهللا
زري زير شكنجه كشته هاي بقالي سر كوچه بر اين نظر است كه به احتمال قوي  ببيند و با توجه به جثه زري و گفته

  2.ترتيب داده انداي را  شده و ماموران براي فرار از پاسخگويي چنين صحنه سازي
مدتي نيز  در اهواز دستگير شده) اقليت(خلق هاي فدايي  به دليل هواداري از سازمان چريكمهري القاسپور كه

  : بسيار كوتاه با يكي از اين زنان گروگان هم سلولي بوده است
در آنجا اتاقي بود . كيانپارس بود كه براي بازجويي مرا بردند دادسراي انقالب اهواز، توي 64كنم سال  مي فكر "

فقط يك موكت كهنه كف اتاق انداخته .  هيچي هم نداشت.بردند آنجا ها را مي كه به اتاق كبوتري معروف بود و زن
من . هاي سبز چمني تيره داشت چشم. اغون آنجا بودوقتي كه وارد شدم ديدم يك زن خيلي زيبا ولي درب و د. بودند

اي نبودم، من را به خاطر پسر برادرم  من خودم كاره: بهش گفتم چرا دستگيرت كردند؟ گفت. سالم كردم، نشستم
پسر برادرم وقتي فرار كرد، آمد چند روزي پيش من، بعد ريختند توي خانه، پسر برادرم : چطور؟ گفت: گفتم. گرفتند
شود چند نفر به  باورت مي: چي؟ گفت: گفتم! من اين درد را به كي بگم؟: بعد گفت. رفتند، من را هم آوردندرا كه گ

خواستند، من هم  براي چي؟ گفت اينها اطالعات پسر برادرم را از من مي: گفتم. من تجاوز كردند؟ من جا خوردم
 . بعد هم هفت هشت نفر چند بار بهم تجاوز كردند.ه استنجايم، كه االن الي پايم لبعد آنقدر با پوتين زدند آ. نداشتم
اين شكنجه بوده، تو بايد فكر : ؟ بهش گفتم!؟ به نظر تو من چطوري خودم را بكشم!ها را چطوري به كي بگويممن اين

به تو . "تجاوز"گويي  خودت داري مي. خواستي بهت تجاوز بكنند اي، تو كه نمي كني كه مورد شكنجه قرار گرفته
! اي دارم، من ديگر چه خاكي بايد به سرم بكنم؟  من چه زندگي!؟من ديگر چه رويي دارم: بعد باز گفت. عرض كردندت

خواهد بدانم چه باليي به  هميشه دلم مي. شوم آيد اذيت مي هاي آن زن يادم مي هر وقت چشم. كرد به شدت گريه مي
توانم به   من مي!؟هايم بگويم م من چطوري به بچهخاك بر سر: گفت  هي مي.سرش آمد، وقتي آزاد شد چه كرد

يك زن عادي ... ؟ !توانم به شوهرم بگويم كه اينجا چه باليي سرم آمد  من مي!؟هايم بگويم كه به من تجاوز شد بچه
معمولي بود كه شوهر داشت، بچه داشت، از خانه كشيده بودنش بيرون و چون زن زيبايي بود، هفت هشت نفر بهش 

  3".رده بودندتجاوز ك
پرداخته ) سميه تقوايي و توبا كمانگر(هاي مختلف اين تحقيق به دو مورد مشخص از زنان گروگان  در بخش

 به دليل فعاليت سياسي بستگان خود به گروگان گرفته 60 كه در دهه د شد اما موضوع شكنجه جنسي زنانيخواه
  .اردشدند به عنوان يك موضوع جداگانه ارزش تحقيق بيشتر د مي

  
  :واحد مسكوني. ج

كنند كه   منتقل ميحصار قزل زنداني زن مجاهد را به ساختماني در كنار زندان 16، 1362در ارديبهشت سال 
شده و به همين دليل، واحد مسكوني نام  پيش از آن به عنوان استراحتگاه كاركنان و مسئوالن زندان استفاده مي

زندانيان زن .  نه به شكل زندان كه به شكل يك خانه مسكوني بوده استنقشه دروني اين ساختمان نيز. داشته است
ي ها زندانيك از  اند كه نظير آنها در هيچ هايي شديد قرار گرفته  ماه تحت شكنجه14در واحد مسكوني، در طول 

عالوه بر . اند هكرد  زنداني مجاهد تواب نيز در همين واحد زندگي مي15. ايران حداقل تا به امروز، گزارش نشده است
اساس آنچه از مصاحبه ما با دو نفر از  بر. 4اند كرده اين، چهار نفر از زندانيان به عنوان مسئول بند در آنجا كار مي

هايي همچون كابل و  هاي متوالي و اعمال مداوم شكنجه آيد، غير از بي خوابي دادن مي بازماندگان واحد مسكوني بر

                                                           
  .333-317، ص 1387هاي همراه، حسن فخاري، انتشارات آلفابت ماكزيما، سوئد،  سايه 1
  .وردي، نام و مشخصات كامل اين شاهد نزد عدالت براي ايران محفوظ است ز نزديكان زري اهللا شهادت يكي ا2

  .شهادت مهري القاسپور، عدالت براي ايران3 
ايرج : رك. كند  نفر ذكر مي42 ماه برپايي واحد مسكوني، به آنجا آورده شدند، 14 ايرج مصداقي تعداد كل زندانيان زني را كه در طول 4

  .154-153، انتشارات الفابت ماكسيما، سوئد، ص 1378، حصار قزل؛ زندان "دوزخ روي زمين" مصداقي،
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، ويژگي مهم واحد مسكوني، زندگي مداوم بازجويان با زندانيان چشم بسته، جز در هاي وحشيانه و جمعي كتك زدن
هاي شب كه به دستور آنها و تحت نظارت آنها و در حالي كه آنها باالي سرشان ايستاده بودند به  بعضي از ساعت

گاه  شد زندانيان هيچ در واقع مهمترين شكنجه در واحد مسكوني و يا آنچه باعث مي. اند بوده است رفته خواب مي
اي خلوت   ساعته با زندانبانان و توابان بوده كه حتي لحظه24نتوانند از درد شكنجه فاصله بگيرند، حضور و زندگي 

 كرامت و هايي قرار گرفتند كه مستقيماً زندانيان در واحد مسكوني تحت شكنجه. سلول را از آنها دريغ داشته است
 1.ف قرار داده بودهويت انساني آنها را مورد هد

 كه در تمام مدتي كه واحد مسكوني برقرار بوده در آنجا بوده اعتقاد دارد برخالف آنچه در برخي 2پرستوهرچند 
 اما به نظر 3شده هاي خاطرات زندان منعكس شده، تجاوز و شكنجه جنسي در واحد مسكوني اعمال نمي از كتاب

با زندانيان خود كه به ) اكبري، سربازجو، حامد، سعيد و اسماعيل( مرد  آيا روابط چهار بازجوياينكه دربارةرسد  مي
تحقيق  ي از آزار و شكنجه جنسي بوده است ماه به طور مداوم و زير يك سقف ادامه داشته، حاوي موارد14مدت 

كوني، به علت  اكثر بازماندگان واحد مساينكه به دليل بسيار دشوار مي نمايد زيراكه تحقيقاتي . بيشتري الزم است
يا تمايل به فراموش ، كس توانايي درك و فهم آن را ندارد  هيچاينكهاند و باور به  هولناك بودن رنجي كه تجربه كرده

  . آن نيستنددربارة هولناك، حاضر به سخن گفتن تجربةكردن آن 
  
  :آزار جنسي كودكان .د

؛ چه آنهايي كه برخورديم  كودكان زنان زندانياي از آزار جنسي هاي اين تحقيق به شواهد پراكنده در مصاحبه
برخي . اند كرده  زندگي ميفرد زندانياند و چه آنهايي كه بيرون از زندان و با خانواده   بودهها زندانهمراه اين زنان در 

ف آزار اي كه در زبان عاميانه براي توصي واژه( "دستمالي شدن"  آزار جنسي كودكان يااز مصاحبه شوندگان مواردي از
چه در زندان و چه در هنگام بازرسي بدني براي مالقات با بستگان زنداني ، )رود جنسي از طريق لمس بدن به كار مي

بنديانش از سوي يكي از   ساله يكي از هم14يكي از زنان زنداني نيز روايتي از تجاوز به دختر . اند كردهخود را گزارش 
با اين همه، موضوع آزار جنسي كودكان، به دليل بيرون بودن از . اده استافراد نزديك به مقامات زندان ارائه د

  .چارچوب اين تحقيق، مورد تدقيق بيشتري قرار نگرفت
  
  :هاي زندان بيماران رواني و خودكشي .ه

و شكنجه جنسي، تعادل رواني خود را از دست  بخشي از اين تحقيق به مواردي اختصاص دارد كه در اثر آزار
اما مصاحبه شوندگان، فهرست . اند كردهخودكشي نيز  برخي از آنها  واند هاي رواني مختلف شده ار بيماريدچ، داده

 اند كردهبزرگتري از بيماران رواني و نيز فهرست ديگري از زندانياني كه در زندان يا پس از آزادي از زندان خودكشي 
در چارچوب اين تحقيق  و يا علل خودكشي آنها  علل به جنون كشيده شدندربارةتحقيق  دهند كه به دست مي

با اين همه، از آنجايي كه در كنار اعدام شدگان، اين دسته از زندانيان نيز از جمله قربانيان درجه اول . گنجيد نمي
رسد كه تهيه فهرستي از آنها و پرداختن به زندگي، سرنوشت و   هستند، به نظر مي60سركوب فعاالن سياسي در دهه 

  .ان موضوع مهمي براي تحقيقات آينده باشدمرگش
  
  :هاي زندانيان عدم تحويل كودكان به خانواده .و

م شده هايي را كه پدر و مادرشان اعدا  كه فرزندان خردسال خانوادهاند دادهحداقل در دو مورد، زندانيان شهادت 
 واگذار اند شده امات مسئول كه بچه دار نمي به مقشان  يا اقوام نزديكها بزرگ و مادربزرگبودند به جاي تحويل به پدر

                                                           
  .، عدالت براي ايرانپرستوشهادت  1
 . نام و مشخصات كامل اين شاهد نزد عدالت براي ايران محفوظ است2
، خاطرات "...كنند  به فاطمه تجاوز ميگويا دژخيمان در حضور بقيه": نويسد  مي"چشم در چشم هيوال"حسن در كتاب  هنگامه حاج 3

 .176، ص 1382حسن، انتشارات انجمن هما، چاپ اول،  زندان هنگامه حاج
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اي كه متعلق به   كودك ياد شده را پس از بيرون آمدن از زندان ديده كه در مغازهشدر يك مورد، شاهد خود. اند شده
تر قرار  اين موارد نيز بايستي مورد تحقيقي جدي. يس سابق زندان بوده و به عنوان پسر وي مشغول به كار استئر

  .گيرد
  
  مرور برخي از نتايج تحقيق -4

  
.  ما رسيده استاوليةها و نقاط ناروشن ياد شده، تحقيق به نتايجي فراتر از انتظارات  با وجود همه چالش

كند  آيد خواهيم ديد، اين تحقيق ثابت مي هاي مختلفي كه از پي اين مقدمه مي  كه به طور مفصل در بخشطور همان
و در مواردي ، جنبه سازماندهي شده 60 جنسي عليه زندانيان سياسي زن در دهه  شكنجه و آزاراشكالكه برخي از 

 شكليكند كه به  ي دست اول ثابت ميها شهادت اين تحقيق با تكيه بر اسناد و به عنوان مثال. فراگير داشته است نيز
. شده است جاوز مي و تحت عنوان شرعي صيغه، به دختران باكره پيش از اعدام ت)سيستماتيك(سازماندهي شده 

كند كه برخي از انواع آزارهاي جنسي عليه زنان زنداني، جنبه فراگير و گسترده  همچنين اين تحقيق ثابت مي
 كه خواهيم ديد، بيشتر تجاوزها و آزارهاي جنسي موردي به زنان زنداني نيز با طور هماندر عين حال، . اند داشته

  . گرفته است ا از گردونه فعاليت سياسي خارج كردن آنها صورت مياهداف سياسي چون سركوب، شكستن مقاومت ي
يكي  شكنجه و آزارهاي جنسي يا مبتني بر جنسيت، اينكهبا دهد كه  اين تحقيق همچنين به روشني نشان مي

گاه به اين   هيچاند، اما  گذاشتهاند كردهثيرات را بر روح و روان زندانياني كه آنها را تجربه أترين و دردآورترين ت از عميق
  .دردهاي عميق توجهي درخور نشده است

  



 



 

  
  و تـاريخي  نگاهي بـه بـستر سياسـي    .2

  57فعاليت سياسي زنان پس از انقالب      
  

با اين همه، . ها آورد و درگير فعاليت سياسي ساخت ها نفر از مردم ايران را به خيابان ، ميليون1357انقالب 
تركيب نيروهاي سياسي . هاي منتهي به سرنگوني شاه آغاز شده بود  از ماهقبلها  لمبارزه عليه سلطنت پهلوي از سا

گرا گرفته تا  ي ليبرال مليها گروهها، از  مخالف شاه بسيار متنوع بود، از نيروهاي مذهبي گرفته تا ماركسيست
برخي از مهمترين .  داشتنداين نيروها راهكارهاي متفاوتي براي مبارزه عليه رژيم شاه. طرفداران پادشاهي مشروطه

ي مذهبي كوچك، عمليات ها گروه و  ايران، سازمان مجاهدين خلق ايرانآنها، از جمله سازمان چريكهاي فدايي خلق
هاي رژيم شاه را در دستور كار خود قرار داده بودند در حالي كه برخي ديگر مانند نهضت  مسلحانه عليه سران يا ارگان

 خميني در زمينه مبارزه مسلحانه متفاوت اهللا آيتپيروان نظر . ارزه مسلحانه را ترويج نكردندگاه مب آزادي ايران هيچ
، بيش از 1357 تا 1324هاي  جات ترور، راه گروه مذهبي فداييان اسالم را كه در سال برخي از آنها در قالب دسته. بود
ديگر، با استفاده از مساجد و نهادهاي مذهبي ديگر، كردند و برخي   نفر از سران رژيم شاه را به قتل رساند دنبال مي5

  .هاي مردم و بسيج آنان عليه رژيم شاه داشتند سعي در دامن زدن به نارضايتي
 و ها گروه، در بقيه اكثريت اعضاي آن را مردان تشكيل مي دادند كه 1ي كوچك مسلح مذهبيها گروهبه جز 

. كردند مسلح، زنان كمابيش به عنوان عضو يا هوادار فعاليت ميي مذهبي غيرها گروهي سياسي از جمله ها سازمان
در حالي كه سازمان . ، مساجد و جلسات مذهبي زنانه بودي مذهبي غيرمسلحها گروهمكان عمده بسيج زنان طرفدار 

هاي كارمندي و كارگري از زنان  ها يا محيط چريكهاي فدايي خلق و نيز سازمان مجاهدين، بيشتر در دانشگاه
ي مذهبي و نيز سازمان مجاهدين خلق، ها سازمان، به خصوص در ها سازمان و ها گروهدر تمام . كردند ضوگيري ميع

 جذب ند عضو يا هوادار آن سازمان شده بودخانواده كه قبالً اعضاي مذكر ثيرأدرصد قابل توجهي از زنان نيز تحت ت
  .فعاليت سياسي شده بودند

تعداد بسيار . شد به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي سركوب مخالفان استفاده ميزندان در دوران رژيم شاه نيز 
هاي نزديك به  ، رفته رفته تبديل به گروه پرشماري در سال50هاي ابتدايي دهه  اندك زنان زنداني سياسي در سال

 مردم و شعارهاي مربوط به تمامي آنها چند ماه مانده به سرنگوني رژيم شاه و تحت تاثير فشارهاي.  شدند57انقالب 
برخي از آنها با از سرگيري فعاليت سياسي خود در پيروزي . آزادي زندانيان سياسي و انحالل ساواك آزاد شدند

 به عنوان مخالفين رژيم جديد به زندان افتادند و انقالب نقش بازي كردند اما در كوتاه زماني پس از انقالب، مجدداً
  . به سر بردند و يا اعدام شدندهاي طوالني در زندان سال

 نزديك 57با وجود تنوع نيروهايي كه در مخالفت با رژيم شاه، انقالب را سازماندهي كردند، اما هرچه به بهمن 
 خميني در به اهللا آيتشويم، نقش نيروهاي مذهبي در به دست گرفتن رهبري تظاهرات و تعيين شعارها و نقش  مي

ي سياسي حتي ها گروه و ها سازمانتا جايي كه در پايان، تمامي . شود تر مي نگدست گرفتن رهبري انقالب پرر
 با .ها پرهيز كردند هايش تا مدت ي چپ، حتي اگر رهبري او را نپذيرفتند، از انتقاد مستقيم از وي و سياستها گروه
 فدايي خلق سعي در  دو سازمان بزرگ سياسي در آن زمان يعني سازمان مجاهدين خلق و سازمان چريكهاياينكه

 داشتند اما روحانيون 57باال بردن پالكاردها و سردادن شعارهاي مستقل خود در تظاهرات عليه رژيم شاه در سال 
ظاهرات در تدست باال را شعارها سازماندهي و  مساجد طريق از  مردم خميني رفته رفته با سازماندهياهللا آيتطرفدار 
زنان سكوالر نيز در  بسياري از هاي مردان و زنان در تظاهرات جدا شد و حتي فبه همين ترتيب كم كم، ص. گرفتند

  . كردن روسري كردند پيروي از جو عمومي حاكم بر اعتراضات، شروع به سر

                                                           

است كه بعد از انقالب در يكديگر ادغام و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را ... يي مانند منصورون، امت واحده، بدر و ها گروهمنظور، 1 
  تشكيل دادند
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. پذيرفت خميني به كشور را اهللا آيتي ورود الملل بينهاي داخلي و  بهمن دولت بختيار تحت فشار11وز در ر
تهران زمينه ايجاد دولت مطلوب خود يعني جمهوري اسالمي به يل شوراي انقالب قبل از ورود  خميني با تشكاهللا آيت

از جمله ماموريت داشت اين شورا . ، فرمان تشكيل شوراي انقالب را صادر كرد1357 دي 22او در . ريخته بودرا پي 
 اين اوليةاعضاي .  آن را فراهم سازدوليةا و مقدمات دهدسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار أتا شرايط ت

 اهللا آيت هاشمي رفسنجاني، االسالم حجت موسوي اردبيلي، دكتر باهنر، اهللا آيت بهشتي، اهللا آيت مطهري، اهللا آيت شورا
جوادي، مهندس بازرگان، دكتر يداهللا سحابي،  مهدوي كني، احمد صدرحاج سيداهللا آيتاي،   خامنهاهللا آيتطالقاني، 

اهللا قرني و سرتيپ علي اصغر مسعودي بودند كه پس از پيروزي انقالب و تشكيل  دس كتيرايي، سرلشكر وليمهن
زاده،  صدر، صادق قطب اهللا سحابي، دكتر عباس شيباني، ابوالحسن بني دولت موقت، دكتر حسن حبيبي، مهندس عزت

هاي   از مهمترين فعاليت1.آنها اضافه شدندبه  اهللا پيمان نيز مهندس ميرحسين موسوي، احمد جاللي و دكتر حبيب
عنوان نخست وزير دولت موقت، تصويب اساسنامه سپاه پاسداران انقالب ه  پيشنهاد مهندس بازرگان باين شورا

 نظام جمهوري اسالمي، دربارةهاي انقالب، برگزاري همه پرسي  ها، سامان بخشيدن به دادگاه اسالمي، ملي كردن بانك
نامه مجلس   قانون اساسي، تصويب قانون شوراهاي محلي، ملي شدن صنايع بزرگ، تصويب آييننويس بررسي پيش

  . خبرگان و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس بود
 خميني با اعطاي نخست وزيري به مهدي بازرگان، يك عضو كهنه كار نهضت آزادي اهللا آيت، 57 بهمن 15در 

آمده بود، از او خواست كه دولت برد مصدق در جنبش ملي كردن صنعت نفت كه از دل مبارزات طرفداران محم
رواند آبراهاميان عقيده دارد آنچه كابينه بختيار، آخرين نخست وزير شاه را كامال از قدرت ياما . موقت را تشكيل دهد

ها در  تصرف پادگانساقط كرد، سه روز جنگ مسلحانه هواداران دو سازمان مجاهدين خلق و چريكهاي فدايي خلق و 
 منابع ديگر، نقش نيروهاي سازمان چريكهاي فدايي خلق و همكاري همافران در 2. بود1357 بهمن22 تا 19فاصله 

هاي دولتي و  ها، ساختمان  بهمن و نيز نيروهاي اين سازمان در تصرف كالنتري21تصرف پادگان نيروي هوايي در روز 
 به هر روي، در روند مبارزه مسلحانه دو روز سرنوشت 3.دانند ي انقالبي ميها گروه تر از ساير راديو و تلويزيون را عمده

ي سياسي يا ها سازمان بين مردم عادي و هواداران ابزار و آالت نظامي بهمن، تعداد زيادي اسلحه و 22 و 21ساز 
  . ي سياسي شدند، پخش شدها سازمانكساني كه بعدها هوادار يكي از 

بخشي از نيروهاي جبهه ملي و نهضت آزادي را در خود ) دولت موقت (ت برآمده از انقالباگرچه نخستين دول
ي ها سازمان راه را بر ورود مجاهدين به خود بست اما هنوز مخالفتي علني با فعاليت ،جاي داد و در ائتالفي مشترك

ي سياسي، مانند مجاهدين ها زمانسا تمامي احزاب و تقريباً. شد گرايان ابراز نمي سياسي غيرخودي از سوي اسالم
هاي منتهي به سرنگوني رژيم شاه تشكيل   در ماهعمدتاًي چپ گوناگوني كه ها سازمان ق،خلق، چريكهاي فدايي خل

 آزاد  فعاليتي علني و نسبتا1360ً تا خرداد نسبيهاي  ها و محدوديت گرا، با فراز و نشيب شده بودند و نيز احزاب ملي
 هواداران آنها در  ودادند هاي خود را سازمان مي  فعاليتها شهرستانفاتر متعدد خود در تهران و آنها در د. داشتند
  . پرداختند ي ياد شده ميها سازمانها و نظرات  مدارس، به پخش علني اعالميه و ها، محالت خيابان

ي ها گروهحزاب و اوج پيوستن زنان، به خصوص زنان جوان به ازمان ، 1358 تا اواخر سال 1357بهمن از 
 هواداران يا اعضاي ساده بودند و در رهبري تشكيالت سياسي جايگاه چنداني نداشتند، عمدتاًآنها كه . سياسي است

                                                           

 :ب، مركز اسناد انقالب اسالمي، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتيتشكيل شوراي انقال1 
http://www.irdc.ir/fa/calendar/77/default.aspx 

  .221 و 220، ص 1386اسالم راديكال مجاهدين ايراني، يرواند آبراهاميان، ترجمه فرهاد مهدوي، نشرنيما، چاپ اول، 2 
  :در همين زمينه نگاه كنيد به 3
 : تلويزيون چگونه به تصرف انقالبيون درآمد؟، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتيراديو -

http://tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=10&filesId=91 
 :شد، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتيهاي خياباني آغاز  درگيري در پادگان نيروي هوايي و جنگ/  همراه با انقالب|بهمن 21 -

http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList// رويدادها.و.وقايع .html?Page=&Lang=fa&EventsId=74&Action=EventsDetail 

وي . ن بوده استهمچنين گفته مي شود قاسم سيادتي، عضو كميته سازمان چريكهاي فدايي خلق، يكي از مبتكران تصرف راديو و تلويزيو
  .در درگيري مسلحانه در ساختمان راديو و تلويزيون و كمي قبل از تصرف آن ساختمان توسط انقالبيون كشته شد
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تا شركت در جلسات گرفته هاي متنوعي ازتايپ و پخش اعالميه، فروش نشريات و شعارنويسي بر ديوارها  فعاليتدر 
ها و مواضع سياسي  رو، شركت در تظاهرات، تبليغ و ترويج انديشههاي سياسي خياباني، جذب ني سياسي، بحث

براي  به عنوان مثال هاي آموزش نظامي كه آوري امكانات و كمك مالي و حتي شركت در دوره سازمان خود، جمع
  .شركت داشتندشد   برگزار مي1نهاميليشياي مجاهدين به طور علني و آزاد

هاي پيش از سرنگوني رژيم پهلوي و براي مقاصد  الت و مساجد، در ماههاي انقالب كه در مح زمان، كميته هم
هاي اجتماعي مانند توزيع نفت تشكيل شده بود، از  ياري مختلفي از جمله سازماندهي اعتراضات مردمي و نيز هم

كني را به  مهدوي اهللا آيت خميني، اهللا آيت.  خميني تجديد سازماندهي شداهللا آيتسوي نيروهاي مذهبي نزديك به 
ي مذهبي مسلح ها گروهبرخي از . االسالم ناطق نوري معاون وي شد هاي انقالب منصوب كرد و حجت رياست كميته

 مهدوي كني، سازماندهي و هدايت اهللا آيتكه بعدها سازمان مجاهدين انقالب را تشكيل دادند، در همكاري نزديك با 
 مهدوي كني همكاري اهللا آيتافراد شاخص كميته انقالب مركز كه با از جمله . ي انقالب را بر عهده گرفتندها كميته

در ساختار جديد، .  نام برد2رضا عطريانفر و خسرو تهرانييدباقر ذوالقدر، محمدتوان از سعيد حجاريان، س ند ميكرد مي
خي از وظايف و نيز بر) شهرباني(، برخي از وظايف پليس ها كميتهيك روحاني به رياست هر كميته انتخاب شد و 

در عين حال در . نيروهاي كميته مسلح بودند و اجازه حمل و استفاده از سالح را داشتند. امنيتي را از آن خود كردند
ي ها گروهداد، به بسياري از اجتماعات، ميز نشريات و دفاتر  پرتو مصونيتي كه وظيفه حفظ امنيت شهرها به آنها مي

ي اوليه از ها ماهي انقالب در ها كميتهاعضاي . كردند دين خلق حمله ميسياسي، به خصوص دفاتر سازمان مجاه
 را نه به عنوان يك ها كميته نه تنها مردم عادي، بلكه حتي نيروهاي سياسي نيز اعضاي كردند و يونيفورم استفاده نمي

ند، بلكه به عنوان شد  از سوي روحانيون عضو يا نزديك به حزب جمهوري اسالمي اداره ميعمدتاًنيروي رسمي كه 
 و يا تنها با اين عنوان در مورد شناختند  مي"چماقدار"ي فشار يا نيروهاي لمپن و خودسر و تحت عنوان كلي ها گروه

  . گفتند آنها سخن مي
سپاه پاسداران انقالب "، نيروي مسلح ديگري با عنوان 1358ي آغازين سال ها ماهي انقالب، در ها كميتهغير از 

 كه به داليل ايجاد كردند خميني اهللا آيت آن دسته از هواداران عمدتاًاين نيروي نظامي را . وجود آمد به "اسالمي
 محدوده اختيارات آن را براي حفظ قدرت كافي اينكهي انقالب نبودند و يا ها كميتهمختلف حاضر به همكاري با 

بيني   پيش"اطالعات سپاه"مان ابتدا واحدي به نام  سپاه پاسداران انقالب اسالمي از هاولية ةدر اساسنام. ديدند نمي
سپاه پاسداران . را برعهده گرفت دستگيري، بازجويي و شكنجه فعاالن سياسي يتشده بود كه بعدها اين واحد، مسئول

  از3، را تصاحب كرده بودهايي نظير كاخ جوانان  و مكانكه در تمامي شهرهاي ايران مقرهاي سابق ساواك
ي ها گروهبرخي از . كرد داري دستگير شدگان استفاده مي هاي ساواك براي نگه بازداشتگاهياد شده و نيز هاي  ساختمان

مسلح مذهبي پيش از انقالب كه از آنها تحت عنوان جناح راست سازمان مجاهدين انقالب كه بعدها از اين سازمان 
يس اطالعات ئترين آنها بود كه بعدها ر  شاخصمحسن رضايي. شد، وارد اطالعات سپاه شدند بيرون آمد نام برده مي

  .  خميني به فرماندهي كل سپاه پاسداران منصوب شداهللا آيتسپاه شد و با استعفاي مرتضي رضايي، از سوي 
، فعاليت خود را آغاز 60 تا 58هاي  ، حداقل دو نهاد ديگر اطالعاتي و امنيتي در سالها كميتهغير از سپاه و 

 آن را هاشم صباغيان وزير كشور وقت در مصاحبه با روزنامه اوليةالعات نخست وزيري بود كه طرح اول، واحد اط. كرد
 تحت عنوان طرح تشكيل سازمان اطالعات و با وظايف درون و برون مرزي مطرح 58  مرداد11آيندگان در تاريخ 

 براي مسائل و نخست وزيري، نظر يكي از معاونين به گفته او اين بخش اطالعاتي در وهله اول زير. كند مي
 اين واحد در زمان نخست وزيري رجايي و بعدتر، وقتي 4.كند آوري مي هاي كلي مملكت اطالعات جمع سياست

 همچنان  و باهنر را به نخست وزيري برگزيد، جمهور كار خود را شروع كردرئيسصدر، به عنوان  رجايي، با عزل بني

                                                           
 اين نيروهاديدند ولي  نيروهاي ميليشيا، آموزش نظامي مي.  تشكيل شد58 آذر 2 مجاهدين خلق بود كه در  ميليشيا، بخشي از سازمان1

  . ، ميليشياي مجاهدين به ارتش آزاديبخش تغيير نام داد1366در سال . مسلح نبودند
  .مصاحبه با محسن سازگارا، عدالت براي ايران 2
3
  1389، معاونت روابط عمومي و انتشارات سپاه، چاپ اول، 50سپاه در گذر انقالب، جلد اول، ص  

  .3 ص ،1358 مرداد 11 آيندگان، روزنامه 4
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اي در اين واحد در   سركوب نيروهاي سياسي، در جلسهاوليةهاي  ، يكي از طرحگونه كه خواهيم ديد فعال بود و همان
  . گيرد صدر و نخست وزيري رجايي شكل مي دوران رياست جمهوري بني

شد نيز در امر   دادگاه انقالب ارتش اداره ميرئيساالسالم ري شهري،  واحد اطالعاتي كه زير نظر حجت
زاده، كودتاي نوژه،  ي صادق قطبها پروندهري شهري مسئول رسيدگي به . ودهاي سياسي فعال ب رسيدگي به پرونده

  .حزب خلق مسلمان و نيز سران نظامي حزب توده بوده است
 و سپاه پاسداران، تشكيالت ها كميتهاما حتي پيش از سازماندهي نيروهاي اطالعاتي و امنيتي مسلح در قالب 

دو روز پس از سرنگوني . هاي انقالب كار خود را آغاز كرده بود  دادگاهتحت عنوانو  خميني اهللا آيتقضايي زير نظر 
 بود، طلبه هاي خودشخلخالي را كه از صادق االسالم   خميني يك روحاني غيرمعروف به نام حجتاهللا آيترژيم شاه، 

. شته رسيدگي كندي سران رژيم گذها پروندهمنصوب كرد تا به ) حاكم شرع(ي انقالب ها دادگاهبه عنوان قاضي سيار 
 در پشت بام مدرسه رفاه  و57 بهمن 62از شب ،  از اين انتصاببعدها به دستور خلخالي، دو شب   اعدامنخستين

  .شدي اقامت گزيده بود آغاز  خميناهللا آيتتهران، جايي كه 
ستور  به دعمدتاً  نفر709 يعني در عرض يك سال، 58، تا اسفند الملل بينبراساس گزارش سازمان عفو 

 طيف  اعدام شدگان1. بسيار كوتاه و بدون حضور وكيل بود، اعدام شدندمعموالًخلخالي و پس از محاكماتي كه 
صحرا از  ي چپ در كردستان و تركمنها گروههوادار  سران رژيم گذشته، تا مخالفان گرفتند؛ از متنوعي را دربر مي

  .فروشان، معتادان و قاچاقچيان از سوي ديگر سويي و تن
 از اجراي اوامر دولت مركزي سرپيچي ع شد كه شوراهاي شهري منتخب مردموقايع كردستان از زماني شرو

، نيروهاي ارتش و 1358در مقابل، در نوروز . ها و مراكز توزيع سوخت را در دست گرفتند كرده و كنترل پادگان
 و پس از آن در شهريور . بانه حمله كردندي انقالب به شهرهاي كردستان از جمله سنندج، پاوه، مريوان وها كميته

 تمامي اهالي تقريباًهاي كرد است،   محل پنهان شدن پيشمرگه آنجااي به روستاي قارنا به اين عنوان كه ، در حمله58
 نيروهاي حزب  نيروهاي مسلح دولت مركزي و درگيري ميان2.غيرنظامي از جمله كودكان و زنان قتل عام شدند

تعداد تلفات مردمي و نيروهاي . ه، سازمان چريكهاي فدايي و نيروهاي شيخ عزالدين حسيني بودل دمكرات، كومه
، زماني كه ارتش با 1358 مرداد 28درگيري در . ها تا همين امروز مشخص نشده است نظامي دو طرف اين درگيري

رو و امكانات نظامي كمتري تانك و هواپيما براي اشغال سنندج حمله كرد به اوج خود رسيد؛ شكست طرفي كه ني
هاي كردستان به اين استان سفر كرد تا   شش ماه پس از آغاز درگيريتقريباً خلخالي االسالم حجت. داشت محتوم بود

  نفر در سنندج، پاوه، مريوان، مهاباد، و80به گفته خودش غائله كردستان را با چندين محاكمه و اعدام فوري حدود 
  3.دنالن حزب دموكرات كردستان مي شد ختم ك شامل فعاعمدتاًسقز كه 

                                                           
1 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 

 يلومتري جنوب غربي نقده واقع شدهكقارنا روستايي كردنشين از توابع شهرستان نقده در استان آذربايجان غربي است، كه در هفت 2 
هاي مسلح كردستان مورد حمله   در كشاكش درگيري1979 سپتامبر 2 شمسي برابر با 1358 شهريور 11 اين روستا در تاريخ .است

 قتل عام تمامي اهالي روستا شد به حسني، امام جمعه اروميه منتصب هستند، قرار گرفت و در جريان آن تقريباً نيروهايي كه گفته مي
 كه در روزنامه اطالعات  خودمهدي بهادران كه از سوي حسينعلي منتظري مسئول تحقيق در مورد كشتار قارنا شد، در گزارش. شدند

ردان استخدامي ژاندارمري و با تحقيقات مفصل كه گزارشات و نوارهاي موجود جوانم: نويسد چاپ رسيد، ميه  ب26/6/1358مورخ 
 نفر را بدون گناه قتل عام كرده در 45سرپرستي آقاي معبودي و سرگرد نجفي در قارنا از توابع نقده حداقل نماهاي نقده تحت مجاهد

اند و دهات را غارت كرده و به آتش   اند كه وانمود نمايند در جنگ كشته شده  ها انتقال داده ها را در بيابان  محل سكونت آنها و بعداً كشته
 نفر را كشته و اين در اثر بي لياقتي يا خيانت و توطئه فرماندهان ژاندارمري از يكسو و تحريك 5 در كوپلكو اند و استوار بيگلري  كشيده

سفانه با اينكه عاملين اين كشتار شناخته أاحساسات ضد كردي و بيدار شدن روح انتقامجوئي بر ضد كردهاي معصوم از سوي ديگر است مت
  .از مفسدين محلي امكان دستگيري و مجازاتشان نيست ) اروميه64رمانده لشكر ف(  به علت حمايت ظهير نژاد دان  شده

3 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 
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االسالم خلخالي با عنوان حاكم شرع انقالب، نقش جدي در سركوب مخالفان قدرت  صحرا نيز حجت در تركمن
 تحت تعاليم نيروهاي سازمان چريكهاي فدايي عمدتاًصحرا دهقانان در روستاها  در تركمن. عهده داشت مركزي بر

 زير كشت قرار داده هاي رها شده توسط زمينداران بزرگ دوران شاه را مجدداً قاني، زمينخلق با تشكيل شوراهاي ده
 جرجاني و توماج رهبران ستاد ،مختوم، واحدي. و كنترل توليد و توزيع محصوالت خود را به دست گرفته بودند

ا نيز مانند كردستان، صحر در تركمن. صحرا، هوادار سازمان چريكهاي فدايي خلق بودند مركزي شوراهاي تركمن
منتصبان آنها و ترس از دست دادن قدرت در آن منطقه  له عدم تبعيت از دستورات مقامات حكومت مركزي وئمس

جنگ اول گنبد، تلفات زيادي از هر ، 1358در بهار . صحرا شد ها به تركمن باعث گسيل نيروهاي مسلح ارتش و كميته
جنگ دوم گنبد در بهمن اما . صحرا را از ميان ببرد توانست شوراهاي تركمندو طرف به بار آورد اما با اين همه، ن

 جرجاني و توماج، چهار تن از رهبران ستاد مركزي و ،مختوم، واحدي.  ضربه نهايي را بر اين شوراها وارد كرد1358
تالفات دروني زمان، اخ  و هم1رسيدنداالسالم خلخالي به قتل  سياسي خلق تركمن به دست حجت -كانون فرهنگي

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كه منجر به انشعاب اين سازمان و تقسيم آن به دو بخش اكثريت و اقليت شد، 
  2.امكان ادامه سازماندهي نيروهاي مخالف حكومت مركزي در اين منطقه را براي هميشه از ميان برد

در تهران و . لي نماند و به سرعت وسعت گرفتي انقالب اما منحصر به خلخاها دادگاهتشكيالت دادستاني و 
 حداقل يك و ،در هر استان. اضافه شد تشكيالت قضايي بهتمامي شهرهاي بزرگ و كوچك، دادسرا و دادگاه انقالب 

 و نيز ساير  از سوي دادسراهاي انقالبها پروندهاين . در مواردي چند حاكم شرع براي صدور حكم گمارده شدند
در مقرهاي  عمدتاًهاي سپاه كه  غير از بازداشتگاه. شد  به حكام شرع ارجاع ميانند اطالعات سپاهنهادهاي امنيتي م

ي محلي وجود داشت، به سرعت فضاهايي در ها كميتههايي كه در برخي از  سابق ساواك بود و نيز بازداشتگاه
دا زندان اوين به زندانيان سياسي  ابتدر تهران. ندانيان سياسي خالي شد براي زها شهرستاني تهران و ها زندان

براي زندانيان سياسي آماده كردند و را  حصار قزلاختصاص يافت و وقتي اوين لبريز از زنداني شد، بخشي از زندان 
را كه در زمان شاه شروع شده بود به سرعت به اتمام رساندند تا بتوانند زندانيان سياسي را  ساخت زندان گوهردشت

در هاي انقالب در همه جاي ايران و مهمترين آنان، اسداهللا الجوردي دادستان انقالب  دادستان. در آن جاي دهند
 حبس و اعدام آنان مسئوليت و نظارت  و نيززندانيانبيشتر گيري از  تهران، در تمامي روند بازجويي، شكنجه و اعتراف

 شوراي انقالب، رسيدگي به جرائم زير در 58اد  و دادسراهاي انقالب مصوب خردها دادگاهاساس آيين نامه  بر. داشتند
  :ي انقالب بودها دادگاهصالحيت 
 .مريت و مباشرتآ قتل و كشتار به منظور تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به -1"

 .مريت و مباشرتآ حبس و شكنجه مردم مبارزه به -2
 .تالف ثروت كشور به نفع بيگانگانالمال و يا ا  جنايات بزرگ اقتصادي يعني غارت بيت-3
 . توطئه عليه جمهوري اسالمي ايران با اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات و جاسوسي به نفع اجانب-4
  " سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد كردن يا پخش مواد مخدر-5

                                                           
  ما.بود يكي از كارهاي برجسته و انقالبيم، در گنبد من با قاطعيت در گنبد وارد شدم و”:گويد اي مي االسالم خلخالي در مصاحبه حجت 1

جريان  اين. كرديم اعدام آوردند مسلح كه را كسي هر تا، پنج. تا سه دوتا، يكي، آوردند، كه بياورند باشد مسلح كه را هركسي داديم دستور
 رئيس درويش آقاي و كل دادستان مازندران، زمان آن دادستان آقاي مازندران، استاندار مصحف آقاي: داريم زنده شاهد گويم مي كه را

 آقاي شما براي بگويم چه و... بود شرقي آلمان در يرانا اسالمي جمهوري سفير پيش چندي كه گيسو دراز آقاي گنبد، سپاه پاسداران
 اين نداند كه كيست قدوسي، آقاي و بهشتي دكتر آقاي مسئولين، همه و منتظري آقاي خود امام حضرت شخص حاج احمدآقا، هاشمي،
 94. كردم اعدام بنده را اينها اني،جرج. مختوم واحدي، توماج، منجمله نفر 94 .داند مي هم رفيقدوست آقاي دانستند، مي همه را؟ جريانات

 كه نيست بار اولين را اينها من. كوبيدم آنجا در را تركمن خلق و شدم وارد گنبد در اسالمي قاطعيت با من... نفر يك نه كردم اعدام را نفر
 توماج، من. بوده عمدي بله ه،بود عمدي) تركمن رهبران (قتل گويند مي... شود مي منتشر كه است بار جرايد اولين در ولي باشم، گفته

، منتشر شده در وب سايت ديدگاه در 1363 شهريور 28 آزادگان صبح روزنامه “چي؟ كه] بمانند زنده[ بگذارم را جرجاني مختوم، واحدي،
  http://www.didgah.net/print_Maghaleh.php?id=177             :اين نشاني اينترنتي

 :، فريدون، نشريه آرش، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي)هاشم(اس هاشمي صحرا، مصاحبه با عب جنگ دوم تركمن 2
http://www.arashmag.com/content/view/476/47 
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 پس از ،ديل آن به نهادي فراتر از خلخاليي انقالب و تبها دادگاهيافته   سازمانتجربةرسد نخستين  به نظر مي
گروه فرقان يك گروه مذهبي . دستگيري اعضاي گروه فرقان و در جريان بازجويي و محاكمه آنها ايجاد شده باشد

 1358بيشتر اعضاي اين گروه در نيمه دوم سال . مسلح بود كه چند نفر از مقامات جمهوري اسالمي را ترور كرد
اساس آنچه در كتاب  بر.  به همراه چندين نفر از اعضاي آن اعدام شدند،گروه، اكبر گودرزيدستگير شدند و رهبر 

 ديوان عالي كشور و عضو شوراي رئيس بهشتي، اهللا آيت ناطق نوري آمده است، وي به درخواست اهللا آيتخاطرات 
ود به سراغ اسداهللا الجوردي كه در او خ. گيرد انقالب، محاكمه اعضاي گروه فرقان را به عنوان حاكم شرع به عهده مي

اين، . كند كه به عنوان دادستان انقالب در اين پرونده وارد شود رود و از او دعوت مي اي داشته مي بازار تهران مغازه
 آمده است كه اعضاي سازمان همچنينكتاب اين در . سرآغاز كار الجوردي به عنوان دادستان انقالب تهران است

از محمد عطريانفر نيز . اند  بازجويي اعضاي فرقان را برعهده داشته1،ذوالقدر اسالمي مانند محمدباقرمجاهدين انقالب 
 و اقرارگيري از زندانيان سياسي "تواب سازي" تجربة اولين 2.شود از جمله بازجويان اصلي گروه فرقان نام برده مي

 نيز تحت نظر تيم اند شدهاز خطاهاي خود پشيمان هاي مطبوعاتي يا تلويزيوني بگويند كه   در مصاحبهاينكهبراي 
اي كه بعدها به طور سيستماتيك و وسيع در  بازجويي ياد شده و با هدايت اسداهللا الجوردي انجام شده است؛ تجربه

  . ي استان تهران و تحت مديريت اسداهللا الجوردي تكرار شدها زندانمورد ساير زندانيان سياسي، به خصوص در 
، شد ميي انقالب انجام ها دادگاههايي كه در چارچوب محاكمات انقالبي و در  عداد قابل توجه اعدامبا وجود ت

عادالنه محاكمات و اعدام سران رژيم گذشته كه نا نحوه نسبت بهي سياسي مخالف رژيم شاه هيچ مخالفتي ها سازمان
فروشان و قاچاقچيان  همچنين اعدام تن.  نكردندابرازرو پارسا، وزير آموزش و پرورش نيز در ميان آنها بود  حتي فرخ

ي ها دادگاهي سياسي چپ تنها زماني به عملكرد حكام شرع و ها سازمان. نگيختاواكنشي جدي از سوي آنها برني
 و ءصحرا اعدام و تعداد زيادي از اعضا انقالب به طور جدي اعتراض كردند كه فعاالن چپ را در كردستان و تركمن

 تا اوايل خرداد كهسازمان مجاهدين .  بازداشت و زنداني كردندها شهرستان را در تهران و ها سازمان هواداران اين
اقدام جدي عليه  3،ي مختلف در بازداشت بودندها زندان و هوادارانش در ء تن از اعضا1810، بيش از 1360

آنها .  منفصل از دولت بودند، بسنده كرد به افشاي باندهاي چماقدار كه گوياعمدتاًهاي دولتي انجام نداد و  سياست
و مجموعه اعتراض جدي نسبت به عامالن اصلي نقض حقوق مخالفان سياسي  بود كه 60 خرداد 30تنها پس از 

  .آوردندبه عمل سيستم حكومتي 
ده گذاري كر  خميني و اطرافيانش پايهاهللا آيتهاي مختلفي كه  ارگان دهد اسنادي كه بعدها منتشر شد نشان مي

 در ؛ريزي كرده بودند  طرح سركوب نيروهاي سياسي مخالف را برنامه1360 قبل از خرداد سال ها ماه چگونه از 4،بودند
اختالفات درون . ي سياسي مخالف صرف نقد و تخريب يكديگر شدها سازمانبيشتر اي اما وقت و انرژي  چنين دوره

ثير جدي بر روند أل، اختالفات بين احزاب دموكرات و كوموله، تبه عنوان مثا. ي سياسي هم باال گرفته بودها سازمان
 و تقسيم آنها به دو بخش اكثريت و اقليت نيز چريكهاي فدايي خلقانشعاب درون سازمان . وقايع كردستان گذاشت

ت هايش پرداخ تضعيف اين سازمان را در پي داشت به ويژه كه بخش اكثريت اين سازمان به دفاع از دولت و سياست
  .  از صف نيروهاي مخالف خارج شدو عمالً

هاي سياسي و  ترين فضاي فعاليت ي مخالف، اصليها گروه بسياري از باعث شد عمالًنيز ها  بسته شدن دانشگاه
ها  انقالب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه. جذب و بسيج نيروهاي خود را كه در آن امنيتي نسبي داشتند از دست بدهند

به عضاي شوراي انقالب فرهنگي كه ا. ي بود كه توسط شوراي انقالب فرهنگي به پيش برده شدهاي يكي از سياست
جواد باهنر، االسالم رباني املشي، دكتر محمد  حجت:ند عبارت بودند ازه بود خميني معرفي شداهللا آيت وسيله

                                                           
  .188،ص 1384 مركز اسناد انقالب اسالمي،  ناطق نوري، تدوين مرتضي ميردار،االسالم خاطرات حجت 1
ييد أهاي گروه فرقان بوده ت جريان بازداشت و بازجويي اين موضوع را كه دراي با شهروند امروز با لحني مبهم  وي خود در مصاحبه 2

  :متن كامل مصاحبه در سايت فردانيوز در اين نشاني اينترنتي در دسترس است. كند مي
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=50960 

  .270، ص 1386دوي، نشر نيما، آلمان، اسالم راديكال مجاهدين ايراني، يرواند آبراهاميان، ترجمه فرهاد مه3 
  .هاي اين گزارش بخوانيد  نهادهاي سركوب و مسئوالن آن را در ضميمهدربارةاطالعات بيشتر 4 
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اين شورا . يلي شريعتمدارلكريم سروش و دكتر عاحمد، دكتر حسن حبيبي، دكتر عبدا الدين فارسي، شمس آل جالل
هاي مشهد، كرج، تهران، شيراز،  در دانشگاهمنتقد را هاي دانشجويي  كليه دفاتر سازماندرگيري،  روز 4در عرض مدت 

، عده زيادي كشته و زخمي ها و پاكسازي آن بود ها كه به قصد تعطيلي دانشگاه در اين درگيري. تجهرم و بابلسر بس
ها نفر   نفر زخمي و ده700 در تهران بيش از 1359  ارديبهشت2تشره تنها در درگيري روز  به استناد آمار منشدند؛

  . هاي درس بازنگشتند  عده زيادي از اين دانشجويان بعدها دستگير و اعدام شدند و هرگز به كالس1.كشته شدند
 كشور در شرايط جنگي گرفتن و قرار 1359شروع جنگ ايران و عراق در مهر در كنار تمامي عوامل ياد شده، 

، الفتي كه منجر به تضعيف دولت شود، هرگونه مخ تماميت ارضي و استقالل كشورتهديد نيز باعث شد به بهانه
  . دشوهاي سختي براي آن اعمال  خدمت به دشمن تلقي شده و مجازات

لفان سياسي،  انقالب، چه قبل و چه بعد از سركوب وسيع مخااوليةهاي   كه گفته شد، در سالطور همان
 نهادهاي مختلفي مسئوليت شناسايي، دستگيري، بازجويي، شكنجه، محاكمه، حبس يا اعدام فعاالن سياسي را بر

همه اين   ميان اين نهادهاي مختلف صورت نگرفته بود وكاريگونه تقسيم   هيچتقريباً اينكهبا وجود . عهده داشتند
هايي هم بين  هماهنگياي موارد،  در پارهكردند، در عين حال   ميي سياسي مخالف برخوردها سازماننهادها با همه 

  .شد ميانجام آنها 
، درست دو سال بعد از سرنگوني رژيم شاه، نمايندگان نهادهاي ياد شده در دو جلسه 1359در بهمن ماه 

هماهنگي يكديگر  طرح سركوب نيروهاي سياسي مخالف را با 2،متوالي كه نسبت به محرمانه بودن آن تاكيد شده بود
 اجازه برگزاري ها گروهيك از احزاب و   در اين دو جلسه تصويب شد كه از اين پس وزارت كشور به هيچ3.تدوين كردند

تظاهرات و ميتينگ ندهد و به اين ترتيب، هر نوع ميتينگ و تجمع سياسي پس از آن تاريخ، فاقد مجوز و غيرقانوني 
ي سياسي كه در روند انقالب، اسلحه به دست ها گروهموظف شد كه به همه همچنين دادستاني انقالب . محسوب شد

پس از پايان اين مهلت و در .  تحويل دهندها كميتههاي خود را به مراكز سپاه و  آورده بودند مهلت دهد كه اسلحه
 در "مقابله". شودبا آنها مقابله  ، غيرقانوني اعالم شوند وها سازمانها قرار شد كه اين  صورت عدم تحويل سالح

با شدت كليه سران و كادرهاي سازمان دستگير و محاكمه و به اشد " :صورتجلسه به اين شكل تعريف مي شود
ت و يا هرگونه وش روزنامه، پخش اعالميه و پالكاها كه در حين فر  برسند و حتي كليه سمپات]اعدام[مجازات 

   4".، مجازات شوند دستگير و در جهت ارشادها گروهفعاليت به نفع اين 
                                                           

ها، قابل دسترسي در اين نشاني  ها و تعطيلي دانشگاه تسخير دژ ماركسيست؛ تصاوير + آفرينان انقالب فرهنگي  نقشدربارةگزارشي  1
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 1360 خرداد 13 مورخ 112 اقليت شماره – نشريه كار، ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 8مصوبه اين دو جلسه در در صفحه 2 
  .ه استمنتشر شد

  :هاي آنها به شرح زير است اسامي شركت كنندگان در اين دو جلسه و سمت3 
 ي ضد انقالبها گروهصورتجلسه كلي جلسه هماهنگي مقابله با احزاب و 

 20,30 الي 16 ساعت -9/11/59حاضرين در جلسه اول 
. ، دادستان كل كشورآقاي موسوي اردبيلي .، مسئول كميته مركزآقاي باقر كني.  وزير كشور و سرپرست كميتهآقاي مهدوي كني

، سرپرست آقاي ميرسليم. آقاي زنگنه، معاون وزير ارشاد. ، دادستان انقالبآقاي قدوسي. ، فرمانده سپاه پاسدارانرضايي يآقاي مرتض
، كانلو اي علي فوجآق. ، معاون سياسي وزير مشاورآقاي محسن سازگارا. ، وزير مشاور در امور اجراييآقاي بهزاد نبوي. شهرباني

ي ها گروه، مسئول بخش تحقيقات واحد احزاب و آقاي نصراهللا جهانگرد. ي معاونت سياسي وزير مشاورها گروهمسئول واحد احزاب و 
 .معاونت سياسي

 19 الي 16 ساعت 11/11/59حاضرين در جلسه دوم 
. ، دادستان كل كشورآقاي موسوي اردبيلي. ه مركز، مسئول كميتآقاي باقر كني.  وزير كشور و سرپرست كميتهآقاي مهدوي كني
، عضو آقاي حسين غفاري. ، معاون وزير ارشادآقاي زنگنه. ، دادستان انقالبآقاي قدوسي.   فرمانده سپاه پاسدارانآقاي صفر صالحي

آقاي . مسئول زندان اوين آقاي كچويي. ، دادستان انقالب تهرانآقاي الجوردي. شوراي سرپرستي صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران

، مسئول واحد كانلو آقاي علي فوج. ، مديركل سياسي وزارت كشورآقاي جزايري. ، معاون اطالعات و امنيت نخست وزيرخسرو تهراني
  ي معاونت سياسيها گروه، مسئول بخش تحقيقات واحد احزاب و آقاي نصراهللا جهانگرد. ي معاونت سياسي وزير مشاورها گروهاحزاب و 

  .همان 4
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دها  قدوسي، دادستان كل انقالب كه بعاهللا آيت ،1360د كه در نخستين روزهاي سال پس از اين جلسه بو
 اعالم كرد كه از اين پس تنها به مطبوعاتي اجازه انتشار داده 1اي  در اطالعيهتوسط سازمان مجاهدين ترور شد

.  دفتر ايجاد كنندتوانند بدون موافقت وزارت كشور  نميها سازمانو شود كه از وزارت ارشاد مجوز بگيرند و احزاب  مي
يي كه ها گروه و هواداران احزاب و ءداد كه با اعضا اين اطالعيه همچنين به مقامات قضايي در سراسر ايران دستور مي

انين شرعي، مرگ مجازات محارب در قو.  رفتار كنند"محارب"كنند، به منزله  هاي خود خودداري مي از تحويل سالح
  . يا حبس ابد است

ي انقالب با مخالفان سياسي ها دادگاهدر واقع براساس اين اطالعيه كه كمي بعدتر، مبناي برخورد دادسراها و 
هاي خود به كميته يا سپاه پاسداران  شد، صرف عضويت يا هواداري از گروه يا سازماني كه حاضر به تحويل اسلحه

يي ها سازمانبسياري از زنان جوان عضو يا هواداران . المدت داشته باشد رگ يا حبس طويلتوانست مجازات م نشده مي
، همچون همتايان ...له، حزب دمكرات و ، كومه)اقليت(مانند سازمان مجاهدين خلق، سازمان چريكهاي فدايي خلق 

 در هيچ اينكهه خورده باشد يا  دستشان به اسلحگاه شخصاً  هيچاينكهمرد خود تنها به دليل هواداري ساده و بدون 
اين . هاي طوالني محكوم شدند اي شركت داشته باشند، محاكمه و به اتهام محارب به اعدام يا حبس عمليات مسلحانه

گاه از  هايي كه هيچ سازمان؛ راه كارگر را هم گرفت و يي مانند پيكارها سازمان و هواداران ءها حتي دامن اعضا مجازات
، حتي اعضاي حزب توده و سازمان فداييان 1362چند سال بعد، يعني از سال .  دفاع نكرده بودندمبارزه مسلحانه

هاي جمهوري اسالمي اعالم كرده بودند، به عنوان محارب يا  نيز كه همواره موافقت خود را با سياست) اكثريت(خلق 
 امتيازي به نفع فعاالن مونث ، زن بودنيك از اين مراحل در هيچ. ضد انقالب، زنداني، شكنجه يا حتي اعدام شدند

  . ي مخالف نبودها سازمان
 قبل از اطالعيه دادستاني آغاز شده بود، اما ها ماه دستگيري و شكنجه مخالفان سياسي حتي از اينكهبا وجود 

چنان ي سياسي همها سازمانهواداران .  و پس از اطالعيه دادستاني شدت گرفت60ي نخست سال ها ماهاين روند در 

                                                           

  :متن كامل اطالعيه به شرح زير است1 
 تعالي  بسمه"

 :ها موظفند اين نكات را رعايت كنند  كليه احزاب و گروه19/1/1360رساند كه از تاريخ صدور اين اطالعيه مورخ  بدين وسيله به اطالع مي
 . زارت ارشاد اسالمي استمنوط به كسب اجازه از و) نامه، ماهنامه، سالنامه روزنامه، هفته( نشر مطبوعات -1
 .  برگزاري ميتينگ و تظاهرات با توجه به شرايط جنگي، منوط به اجازه وزارت كشور است-2
 قانون اساسي فراهم 24 ايجاد دفاتر حزبي و گروهي، منوط به اطالع وزارت كشور است تا امكان نظارت قانوني از جهات مذكور در اصل -3

 . باشد
 . گيرند  و استفاده از سالح را ندارد و متخلفين تحت تعقيب قانوني قرار ميء مسلح كردن اعضا هيچ حزب و گروهي حق-4
هاي خود را به سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا مقامات  اند سالح هاي مسلح موظف  از تاريخ صدور اين اطالعيه، كليه احزاب و گروه-5

 . تحويل دهند) با اخذ رسيد(انتظامي 
اند، چنانچه موضع قبل خود را رها كنند و  هايي كه بر ضد جمهوري اسالمي ايران اعالم مبارزه مسلحانه كرده اب و گروه كليه احز-6

توانند در چارچوب قانون فعاليت   اعالم نمايند، ميهاي خود را تحويل سپاه پاسداران يا مقامات انتظامي دهند و موضع خود را رسماً سالح
با » محارب«شوند و براساس قوانين اسالمي مربوط به  هاي انقالب محاكمه مي  غير اين صورت، طبق قانون در دادگاهسياسي داشته باشند؛ در

 . آنها رفتار خواهد شد
 . ها در بيان آرا و افكار سياسي آزادند؛ به شرط اينكه مشتمل بر دروغ، تهمت و تحريك نباشند  كليه احزاب و گروه-7
كاري، تحصن يا هر نوع اخالل در موسسات مختلف كشور نيستند و چنانچه  ز به تشويق و تحريك به اعتصاب، كمها مجا  احزاب و گروه-8

 . گيرند مواردي مشاهده شود، متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار مي
باشند، مگر   دارا مي- امكانات در حدود-هاي عقيدتي و سياسي از طريق وسايل ارتباط جمعي را ها اجازه مناظره و بحث  كليه احزاب و گروه-9

 . اند آنها كه اعالم مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوري اسالمي كرده و موضع خود را تغيير نداده
شان از طريق  هايي كه فعاليت هاي انتظامي موظف به تضمين و رعايت آزادي فعاليت قانوني احزاب و گروه  كليه آحاد ملت و دستگاه-10

 . باشند لكتي غيرقانوني اعالم نشده، ميمقامات مسؤول مم
 . شوند هاي متخلف، طبق موازين، محاكمه و مجازات مي مقامات قضايي و انتظامي موظف به اجراي اين تصميمات هستند و احزاب و گروه

 . هاي انقالب سراسر كشور حكم دستورالعمل كتبي را دارد و دادگاه] ها[اين اطالعيه براي دادسرا
  انقالب جمهوري اسالمي ايراندادستان كل

  "علي قدوسي
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 "اللهي حزب"دادند اما حمالت افراد موسوم به  به فعاليت علني خود در قالب پخش اعالميه و فروش نشريات ادامه مي
 به سپاه يا كميته وابسته بودند، به بساط فروش نشريات يا حتي عمدتاً كه گفته شد طور همان كه "چماقدار"يا 

گونه حمالت  زنان جوان يكي از اهداف اصلي اين.  شدت گرفته بودفروختند بسيار افرادي كه فردي يا تيمي نشريه مي
 حمله ها كميته، هوادار فعال حزب توده از سوي افراد ناشناس وابسته به "بانو صابري" به عنوان مثالبه . بودند

هند و به اين د ربايند، در بياباني نزديك اصفهان مورد تجاوز قرار مي آنها وي را در راه رفتن به خانه مي. شود مي
  1.كنند خارج مي  او را از گردونه فعاليت سياسي براي مدتهاترتيب،

 جمهور وقت در يك سخنراني در تظاهراتي كه مانند بقيه تجمعات پس از آن رئيسصدر  ، بني59در اسفند ماه 
شود   و يادآور ميكند  اشاره ميها زندان سركوب شد، به وجود شكنجه در "چماقداران"بار از سوي  به شكلي خشونت

 خميني رهبر اهللا آيتاين سخنراني واكنش مستقيم . هاي انقالب نبوده است كه شكنجه زندانيان سياسي جزو وعده
ي متشكل از حسين دادگر، دادستان عمومي تهران، دكتر گودرز افتخار جهرمي، عضو هيئتوي . انگيزد انقالب را برمي

محمد بشارتي جهرمي، نماينده مجلس شوراي   دادسراي عمومي تهران، عليشوراي نگهبان، علي اكبر عابدي، بازپرس
 شكنجه ها زندان در  آيا واقعاًاينكهرا مامور رسيدگي به وضعيت زندانيان و خود اسالمي و محمد منتظري، نماينده 

 با وجود 2، كردگذاري  نام" بررسي شايعه شكنجههيئت" كه خود را با عنوان هيئتاين . كند  مي،وجود دارد يا نه
، حتي در يك مورد دارد كه از اين تعداد ، در گزارش نهايي خود اعالم مي مورد شكايت از سوي زندانيان3620دريافت 

در حالي كه  3.باشد وجه صحيح نمي ي ايران به هيچها زنداننيز وقوع شكنجه اثبات نشده است و وجود شكنجه در 
ها بعد از زندان جان به در برده بودند، اعمال انواع مختلف شكنجه را بر  شاهدان متعددي كه در همان ايام يا سال

  . اند كردهييد أخود و ديگر زندانيان ت
با اين همه، سركوب مخالفان سياسي پس از سركوب شديد تظاهرات يا شورش سازماندهي شده به وسيله 

اي  طالعيهدر ا خرداد 28 مجاهدين در نكهايپس از .  ابعادي باورنكردني به خود گرفت60 خرداد 30مجاهدين در 
صدر، مهمترين متحد سياسي مجاهدين،  عدم كفايت بنيطرح زمان   و هم4اند شدهاعالم كردند كه وارد فاز مسلحانه 

                                                           
  . براي اطالعات بيشتر به متن كامل شهادت بانو صابري در همين گزارش مراجعه شود1
 پيش از انجام هر تحقيقي در خصوص وجود يا عدم وجود هيئت خود حاكي از اين است كه اين هيئت در نام "شايعه شكنجه"عبارت  2

  .كنجه، شايعه استشكنجه، نتيجه گرفته بود كه ش
/  و روزنامه اطالعات15، ص 16406، شماره 1360 فروردين 30روزنامه اطالعات، : براي خواندن گزارش كامل اين هيئت مراجعه كنيد به 3

  .13و 3 ص 16431شماره / 1360 ارديبهشت 29
 :  ياد شده به شرح زير استاطالعيه متن كامل4 

 25 شماره  نظامي-سياسي اطالعيه"
 تهاجمات گونه اين قبال در قوا كمال با ايران خلق مجاهدين پس اين از ابريشمچي مهدي مجاهد برادر پدري خانه به ارتجاع وحشيانه يورش نبالد به

 نمود خواهند مقاومت
 القهار الواحد اهللا بسم

 تهران مبارز مردم / ايران قهرمان مردم
 يورش ابريشمچي مهدي مجاهد برادر پدري خانه به چماقدار و مسلح اوباش متعدد هاي دسته تحماي با جاري ماه خرداد 26 شنبه سه ارتجاع مزدوران

 .بردند غارت به را خانه در موجود كتب و اموال از بخشي آن ساكنان شتم و ضرب از پس و برده
 اعالم نيز شده دستگير افراد اسامي و خبر يحت بعضاً كه هستيم جمهوري رياست دفتر اعضاي قانوني غير هاي دستگيري شاهد ايام همين در همچنين

 . است آمادگي دست در نيز كشور انحصارطلب ضد و خواه ترقي هاي شخصيت كليه دستگيري براي وسيعي هاي نقشه اينكه كما. شود نمي
 اجازه كسب ايران قهرمان خلق از وسيله بدين قانون و شرع خالف و انقالبي ضد اقدامات قبيل اين به اعتراض ضمن ايران خلق مجاهدين سازمان

 انقالب و خلق تمامي مركزيت از بخشي حقيقت در كه سازمان مركزي اعضاي ويژه به خود اعضاء جان حفظ قبال در خدا ياري به پس اين از تا كند مي
   .دارد معمول طريق هر از را انقالبي مقاومت ترين قاطع شوند مي محسوب

 اوباش و انحصارطلب مرتجعين ذمه بر تنها و تنها شود، واقع انقالبي مقاومت حين كه هرآنچه مسئوليت پس اين از حاضر اعالميه برابر است بديهي
 .رسانند پايان به مجاهدين قمع و قلع در را منفور ساواك و خائن شاه نرسيده پايان به نقشه تا اند كرده آن قصد كه آنهاست چماقدار

 .بود خواهند انقالبي مجازات و كيفر ترين سخت شايسته دقيقاً لباسي هر در و باشند كه هر نامبردگان كه برآنيم ما حيث اين از
 ضد جرم انجام حين در جنايتكاران المجلس في كيفر كه هم موردي هر در تا دارد مي محفوظ خود براي را حق اين ايران خلق مجاهدين سازمان ضمناً

  / اهللا عند من اال النصر ما و. برساند خود جزاي به را مربوطه عامالن و آمران مضاعف طور به و زودي به نباشد، ميسر انقالبي
  )4 ص ،1360 تير 2 ،127 شماره مجاهد، نشريه( "60/خرداد/28/ ايران خلق مجاهدين
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 و هواداران اين سازمان براي شركت در ء صدها هزار نفر از اعضا، قرار گرفتدر مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي
 هزار نفر در 500 ،به روايت برخي از شاهدان تنها در تهران. بسيج شدنددر شهرهاي مختلف د تظاهرات سي خردا

برخي از شركت . فه خفه شد و در نطدقايق اوليهتظاهرات اما در . هاي منتهي به ميدان انقالب تظاهرات كردند خيابان
ي بعد ها ماه بيشتري در آن روز و روزها و ها زخمي و يا حتي كشته شدند، اما تعداد بسيار  در همان خيابانكنندگان

  .  دستگير شدندها شهرستاناز آن در تهران و 
كابل يا شالق زدن به كف پا كه نام شرعي تعزير هاي مكرر و معتبر منتشر شده، در آن زمان  اساس گزارش بر

ي نداشت، به شكلي عادي و  تعارضي با اصل منع شكنجه در قانون اساسبراساس تفسير مقامات،به خود گرفته بود و 
 هيچ آماري از تعداد اينكهبا . شد مياعمال كه تعدادشان بسيار زياد بود، همگاني براي گرفتن اطالعات عليه زندانيان 

 را مملو از زنداني توصيف ها زندان وجود ندارد اما بيشتر دستگير شدگان، فضاي 60دستگير شدگان پس از خرداد 
هاي بازجويي، چشم بسته و دست بسته نگه  ها يا حتي روزها در راهروهاي منتهي به اتاق زندانيان ساعت. كنند مي

ها يا بندهاي زندان  حتي زندانياني كه از راهروها به سلول. ند تا نوبت بازجويي يا شكنجه شدنشان برسدشد ميداشته 
  . ند، وضعيت بهتري نداشتندشد ميمنتقل 

 و به اتهام هواداري از سازمان اتحاديه كمونيستهاي  ساله بوده16در كرج فرزانه زلفي، كه در زمان دستگيري 
 زنداني را در سلولي كه براي سه نفر بوده، جاي داده 40كند كه چطور بيش از  ، توصيف ميايران دستگير شده بود

  : بودندشده 
شب تا صبح ها مجبور بودند  خوابيديم و تخت طبقه سه جايي بود كه ده دوازده نفر بچه  شيفتي ميمعموالًما "

كنار راهرو كه خيلي . خوابيدند ديگر مي چندين نفر روي همتخت  طبقه اول و دوم  دراينكهرويش بنشينند، براي 
كرديم با آن افرادي كه روي تخت طبقه سوم،  بعد شيفت عوض مي. ندشد ميها آويزان   يكي دو نفر به ميله،باريك بود

 خيلي .كرديم دند، يك پنجره خيلي كوچك داشت، كه ما حتي از آن هم استفاده مييا حتي توي پنجره نشسته بو
ها از روي تخت طبقه سوم  ي، بچهشد مي با صداي وحشتناكي بيدار  وافتاد كه نصفه شب خواب بودي اتفاق مي

  1"...ت ظرفيت اين همه آدم را نداشاينكهشكست براي  افتادند روي تخت طبقه دوم يا تخت طبقه دوم مي مي
 خرداد 30 تا 60 خرداد 30، در فاصله بين )پروژه اميد(براساس اسامي منتشر شده توسط سايت بنياد برومند 

 نفر از آنها زن 580 كه اند شده نفر در سراسر ايران اعدام 3895 2 ساله، حداقل3، يعني در يك محدوده زماني 63
پس از اين سركوب . پس از سركوب تابستان و پاييز آن سال بود و بالفاصله 1360سال در ها البته  اوج اعدام. بودند

ي سياسي مخالف، فعاليت علني خود را تعطيل كردند و مجبور به ادامه فعاليت در شرايط ها گروهوسيع بود كه همه 
آزاد و ي مختلف كه تا پيش از سي خرداد، به دليل ها سازمان و هواداران ءبسياري از اعضا. مخفي و مخفي شدند نيمه

 دستگير نشوند اينكهعلني بودن فعاليت احزاب، در مدرسه، محله و يا محيط كار خود شناخته شده بودند، براي 
  عواقبيي آشنايان يا دوستان،ها خانوادهتوانست براي  پناه دادن به آنها مي. مجبور به ترك خانه و زندگي مخفي شدند

ها و فضاهاي عمومي، به خصوص در  مردان با خوابيدن در پارك. اشدمانند بازداشت و يا از دست دادن شغل داشته ب
ي سياسي ها سازمانها را به صبح برسانند اما بسياري از زنان جوان هوادار  توانستند شب مي گاهيتر سال  فصول گرم

دچار مشكل كه به دليل تحت تعقيب بودن از خانه بيرون آمده بودند، در يافتن مكاني براي ماندن و يا خوابيدن 
فشار . ندشد ميگشتند و در كوتاه زماني، دستگير  به خانه بازمي  كه ناگزيرشد ميشرايط گاهي آنقدر سخت . ندشد مي

هايي كه ممكن بود فعاالن مخفي شده در آنجا باشند به  هاي آنها براي لو دادن مكان تشكيالتي در زندان بر روي هم
خود را از دست ... ل، جان باختند يا براي هميشه، سالمت پاها، كليه و حدي شديد بود كه بسياري زير ضربات كاب

                                                           

  .شهادت فرزانه زلفي، عدالت براي ايران1 
هاي قابل  ه از طريق منابع رسمي اعدام نشد و با وجود تالشگا ها هيچ استفاده از كلمه حداقل به اين دليل است كه بسياري از اعدام2 

ها، هنوز نام بسياري از اعدام شدگان  هاي سياسي و نيز تكميل اين فهرست هاي مختلف سازمان آوري فهرست تقدير بنياد برومند در جمع
  . ها، ثبت و ضبط نشده است به خصوص در شهرستان
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 در اختيار نيروهاي دادستاني، 1ها و قرارهاي تشكيالتي  نشاني.هاي شديد موثر بود در بسياري از موارد شكنجه. دادند
خي از زندانيان حتي بر. ندشد ميقطاران يك زنداني يكي پس از ديگري دستگير  گرفت و هم سپاه و كميته قرار مي

  .كردند هاي خياباني كمك مي فراتر از اين رفته و در شناسايي دوستان و همكاران خود در قالب گشت
 را بر آن داشت تا براي كادرها و ها سازمانلزوم ترك خانه و زندگي مخفي براي اجتناب از دستگيري، برخي از 

اي از موارد زنان  د، در پارهبودنهاي تيمي معروف  ها كه به خانه نهدر اين خا. هايي فراهم كنند نيروهاي مهم خود خانه
كردند كه زن و شوهر هستند تا از شك همسايگان و شناسايي شدن توسط نيروهاي امنيتي در  و مردان وانمود مي

دان ند، متهم به داشتن روابط جنسي نامتعارف با مرشد ميهاي تيمي دستگير  زناني كه در خانه. امان بمانند
  . گرفتند  تحت فشارهاي بيشتري قرار مي وشدند سازماني خود مي هم

 به طول انجاميد باعث شد اسكان مخالفان سياسي در 1361اجراي طرح مالك و مستاجر كه از شهريور تا آذر 
ويي اساس اين طرح كه از سوي دادستاني تهران به اجرا در آمد، از س بر. هاي تيمي در تهران ناممكن شود خانه

هايي را كه ساكناني مشكوك داشتند به دادستاني ارائه  نيروهاي كميته و پاسداران محلي، مشخصات تمامي خانه
ي محل سكونت خود مراجعه كرده و مشخصات ها كميته بايد به مستاجران و مالكان تمامي ، از سوي ديگر ودادند

  .2رساندند خود يا مستاجران خود را به ثبت مي
ترين سركوب  ، شديدترين و گسترده63 تا سال 60 در يك روند سه ساله، از خرداد ، عمالًبه اين ترتيب

ها، كساني كه  حاصل اين سركوب سه ساله، عالوه بر اعدامي. ي سياسي مخالف جمهوري اسالمي اعمال شدها سازمان
ز ايران فرار كردند و در تبعيد به  مجبور به ترك فعاليت سياسي شدند و آنهايي كه ناگزير به خارج ا وجان به در برده

به . هاي كوچك ايران بودستانند، تعداد زيادي زنداني سياسي در تمامي شهرهاي بزرگ و بسياري از شهردبر سر مي
 تا اواسط 1360شهادت بيشتر مصاحبه شوندگان و نيز اسناد تاريخي ديگر، محدوده زماني سه ساله پس از خرداد 

  .ي مختلف از حيث شكنجه و فشار بر روي زندانيان بوده استها دانزن، بدترين زمان در 1363
ي بود متشكل از هيئتاز جمله يكي از آنها .  فرستاده شدندها زندانهاي مختلف بازرسي به  هيئتدر اين دوره، 

ادي االسالم سيده محمد بشارتي و حجت آبادي، علي علي هادي نجف االسالم محمد االسالم محمود دعايي، حجت حجت
 به شهادت بعضي از مصاحبه شوندگان، برخي از 3. شدندها زندان خميني مامور بازديد از اهللا آيتاي كه از سوي  خامنه

يكي از زندانيان سياسي زن  4.اند كرده مطرح هيئتسي نسبت به خود را نيز با اين زنان زنداني موارد تجاوز و آزار جن
 كارش كه شركتي يك براي فرد اين ...اسم به دختري است به مربوط مورد": دهد اي به ما چنين شهادت مي در نامه
 چون بودند كرده دستگير هم را او لذا و بود اي شده شناخته مجاهد آن صاحب كه كرد مي كار بود كشي جوجه

 )بوده بازجويي شعبه كدام نيست يادم( شعبه در را  وقتي او.هستند مجاهد كاركنان همه كه بود اين تصورشان
 يكي كار اتمام منتظر در پشت در نفر 3 كه صورت اين به. بودند كرده تجاوز او به نوبت به بازجو 4 كردند مي بازجويي

 اين. نيايد پيش حاملگي احتمال تا شد نمي انجام كامل طور به دخول كه گفت مي او. بروند خودشان نوبت به تا بودند
 نمايندگي تأهي اينكه تا شود اعالم فضا آن در شد نمي ترس دليل به و دانستند مي نزديك دوستان فقط را مورد

 آن كنند، بررسي واقعاً خواهند مي گروه اين اينكه تصور با ... نام به دوستان از يكي و شد باز زندان به پايشان خميني
 تهمت داريد شما هك عصباني شدت به و شدند سرخ اي خامنه و دعايي شد خوانده نامه تا و نوشت هيات اين براي را

                                                           
در يك قـرار تـشكيالتي، در       . شد  مي ميان دو يا چند عضو يا هوادار يك سازمان گذاشته            ود كه عمدتاً  منظور از قرار تشكيالتي، قرارهايي ب      1

سياسـي   هاي  پس از غيرقانوني اعالم شدن فعاليت سازمان       .شد  ميگيري   مدتي بسيار كوتاه، مسائل كاري مربوط به دو نفر بررسي و تصميم           
هـا،   ند كه به آن نشانه شد  ميهايي براي امن اعالم كردن اوضاع        ن نشانه دد مجبور به گذار    سر قرارهاي تشكيالتي حاضر شون     اينكهافراد براي   

  . شد ميقرار سالمتي گفته 
  : طرح مالك و مستاجر، به نشاني اينترنتي زير رجوع كنيددربارةبراي اطالعات بيشتر  2

http://www.psri.ir/mojahedin/18-3.pdf 
  :اينترنتي نشاني اين در ،1390 تير 7 ايران، عصر سايت امام، دوران در اسالمي جمهوري هاي زندان يتوضع از انصاري مجيد هاي  ناگفته3

http://www.asriran.com/fa/news/170787 
  .زنند ، از يك هيئت سه نفره بدون بشارتي حرف مياند شده كليه مصاحبه شوندگاني كه با اين هيئت روبرو هرچند

  . در همين گزارششهين،:  رك مطالعه موردي4
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 و كردند صدا سرو توابان بود شده داده مشخصي عده به كاغذ و خودكار چون.. .زنيد مي اسالمي جمهوري به
 اعدام پاي به را آن دختر مبادا كه داد دست ما به زيادي ترس كه كنند مشخص را نامه ةنويسند سريع خواستند مي

 نزد رفت سريع  نامهةنويسند. كنند مجارات هم را  نامهةنويسند و كنند پاك بخواهند را لهئمس صورت كه بكشانند
 و پذيرفتند را اين آنها كه كنيد مخفي توابان از را آن حداقل و است چنين جو كه كرد درخواست آرامي به و آنها

 همكاري بود نمجاهدي نفوذي احتماالً ولي بود ها تواب از ظاهراً كه بند مسئول ميان اين در البته و كردند همكاري
 نفر دو اين براي ترسناك عقوبتي انتظار در ماها. نوشته را نامه چه كسي اين كه شود آشكار كه نداد اجازه و كرد

 همين به و نكرد باور را تجاوز مورد تأهي اين حال هر  به.گرفت مي فرا را ما وحشتي آمد مي بلندگو صداي تا و بوديم
  1".شد ختم جا

ي ها سازماني از سوي الملل بين افزايش انتقادات  اما هيچ نتيجه عملي به بار نياورديئتههرچند بازديد اين 
حقوق بشري و سازمان ملل بر جمهوري اسالمي در مورد وضعيت زندانيان سياسي از يك سو و موج انتقادات درون 

ي رقيب الجوردي و اه گروه منتظري و نزديكان وي و نيز برخي ديگر از اهللا آيتحاكميت به خصوص از سوي 
 فشارهاي خارجي و  در نهايت. شدها زندان درون 63 در سال ، منجر به اصالحاتيها زنداننزديكانش نسبت به وضعيت 

متعاقب اين اتفاق .  از كليه مناصب قضايي شد1363اختالفات داخلي منجر به بركناري اسداهللا الجوردي در دي ماه 
 كه جزو منتصبان الجوردي بودند بركنار 2 رحمانيدوداو حاج نيز افرادي مانند رحصا قزلي ديگري مانند ها زنداندر 

، كمي بهتر شد و تعدادي از زندانيان حصار قزلي بزرگ و پرجمعيتي مانند اوين و ها زندانشدند و شرايط زندانيان در 
  . نيز آزاد شدند

 اعالم 67 خميني پايان جنگ را در مرداد اهللا آيت اينكهچند روز پس از . بهبود بسيار اندك اوضاع ديري نپاييد
 مدت زماني دو ماهه، به  در3هزاران زندانيآن، ي ايران قطع شد و پس از ها زندانهاي زندانيان در بيشتر  كرد، مالقات

يك از اعدام  هيچ. گيري مقامات قضايي، اطالعاتي و مسئوالن زندان، به دار آويخته شدند طور مخفي و با تصميم
 و براساس فتواي اينان بدون داشتن حكم اعدام،.  و در طي محاكمات اوليه به اعدام محكوم نشده بودن قبالًشدگا
، زناني بودند كه به اتهام هواداري از 67 نفر از اعدام شدگان سال 300بيش از .  به دار آويخته شدند خمينياهللا آيت

 اينكهها حتي دوره حبس خود را گذرانده بودند و به دليل برخي از آن. مجاهدين احكام حبس چند ساله گرفته بودند
  . حاضر به انجام مصاحبه نبودند، در زندان مانده بودند

  
 منتظري منتشر شده به اهللا آيت خميني به سئواالت پيرامون آن كه در كتاب خاطرات اهللا آيتمتن فتوا و پاسخ 

  :شرح زير است
  الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم"

 سران اقرار به و آنهاست نفاق و حيله روى از گويند مى چه هر و نبوده معتقد اسالم به وجه هيچ به خائن منافقين هك آنجا از
 كشور جنوب و غرب و شمال در آنها كالسيك جنگهاى و آنها بودنمحارب  به توجه با و اند، كرده پيدا ارتداد اسالم از آنها

 استكبار با آنان ارتباط به توجه با و ما، مسلمان ملت عليه صدام براى آنان جاسوسى نيز و عراق بعث حزب همكاريهاى با
 كشور سراسر ىها زندان در كه كسانى تاكنون، اسالمى جمهورى نظام تشكيل ابتداى از آنان ناجوانمردانه ضربات و جهانى

 با تهران در نيز موضوع تشخيص و باشند مى اعدام به محكوم و محارب كنند مى و كرده پافشارى خود نفاق سرموضع بر

                                                           
  . نامه و نيز اسامي آمده در آن نزد عدالت براي ايران محفوظ استة هويت نويسند1
 رحماني در نقض گسترده و شديد حقوق زندانيان سياسي به ويژه زنان، به بخش مربوط به داوود حاج نقش دربارةبراي توضيحات بيشتر  2

  .آزارهاي جنسي در اين گزارش مراجعه شود
 اعدام شده اند در دست 1367 تعداد كساني كه در كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در سال ةآمار و اطالعات دقيق دربار هنوز 3

 را 67 آمار زندانيان اعدام شده در سال "كالغ و گل سرخ"مهدي اصالني در كتاب . اند منابع مختلف آمارهاي مختلفي را ارائه داده. نيست
هايي كه به من دادند  در آن جريان طبق گزارش" :گويد يت اهللا منتظري نيز در كتاب خاطرات خود در اين مورد ميآ. كند  نفر ذكر مي3700

ها به  رسد هنوز تحقيق جامعي درمورد تعداد اعدام  در عين حال به نظر مي".حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر را اعدام كردند
آباد   زنداني را كه در زندان وكيل186به عنوان مثال امير ميرزاييان اسامي . ي كوچك انجام نشده استها خصوص در شهرها و شهرستان

  . ارائه آمار دقيق بدون دسترسي به اسناد نهان دولتي امكان پذير نيستقطعاً. اند در اختيار ما گذاشته است  اعدام شده67مشهد در سال 
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 از اى نماينده و) تهران دادستان( اشراقى آقاى جناب و) شرع قاضى (افاضاته  دامت نيرى االسالم ةحج آقايان اكثريت راى
 آقايان اكثريت ىأر كشور استان مراكز ىها زندان در طور همين و است، اجماع در احتياط چه اگر باشد، مى اطالعات وزارت
 است، انديشى ساده محاربين بر رحم باشد، مى االتباع الزم اطالعات وزارت نماينده و داديار يا و انقالب دادستان ع،شر قاضى

 نسبت خود انقالبى كينه و خشم با اميدوارم است، اسالمى نظام ناپذير ترديد اصول از خدا دشمنان برابر در اسالم قاطعيت
 و شك و وسوسه است آنان عهده به موضوع تشخيص كه آقايانى نمائيد، جلب را متعال خداوند رضايت اسالم دشمنان به

 مطهر و پاك خون گرفتن  ناديده انقالبى اسالم قضائى مسائل در ترديد. باشند] الكفار على اشداء [كنند سعى و نكنند ترديد
 .والسالم. باشد مى شهدا

 "الخمينى الموسوى اهللا روح
 :است نوشته  خمينياهللا آيت خميني، پسر احمد ماالسال  حجتباال، نامه پشت در

  العالى مدظله امام حضرت بزرگوار پدر"

 در تلفنى كه اند داشته ابهاماتى منافقين دربارة حضرتعالى اخير حكم مورد در اردبيلى موسوى اهللا  آيت سالم، عرض از پس
 :كردند مطرح سوال سه

 موضع تغيير ولى اند  گشته اعدام به محكوم و اند  شده محاكمه و اند بوده ها زندان در كه آنهاست به مربوط حكم اين آيا -1
 اعدامند؟ به محكوم اند نشده هم محاكمه حتى كه آنهايى يا است، نشده اجرا آنها مورد در حكم هم هنوز و اند نداده

 باشند مى نفاق موضع سر بر ولى اند  هكشيد هم را زندانشان از مقدارى و اند شده محدود زندان به محكوم كه منافقين آيا -2
 باشند؟ مى اعدام به محكوم

 تابع و دارند قضائى استقالل خود كه ئىها شهرستان در كه منافقينى هاى پرونده آيا منافقين وضع به رسيدگى مورد در -3
 كنند؟ عمل مستقال توانند مى خود يا گردد ارسال استان مركز به بايد نيستند استان مركز

 "احمد شما، ندفرز
 :است نوشته  خمينياهللا آيت نامه اين زير

  تعالى  بسمه"

 در كنيد، نابود را اسالم دشمنان سريعاً است، اعدام حكمش باشد نفاق سر بر اگر مرحله هر در كس هر فوق موارد تمام در
 .است نظر مورد همان گردد انجام سريعتر حكم كه صورت هر در ها پرونده وضع به رسيدگى مورد

"الموسوى اهللا روح
1
   

  
  اهللا خميني فتوا و پاسخ آيت

                                                           
  352-351، ص 1379ظري، شركت كتاب، چاپ اول، زمستان خاطرات آيت اهللا منتظري، حسينعلي منت 1
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 ها شهرستاني ها زندانكه هنوز تعداد و اسامي تمامي قربانيان آن به خصوص در بازماندگان اين كشتار وسيع، 
يك تا دو سال پس از آن نيز در شرايطي سخت در زندان سپري كردند و كم كم، به خصوص پس روشن نشده است، 

 70 دهه اوليةهاي  با اين همه تعداد اندكي از آنها حتي تا سال. آزاد شدند، 1368 خميني در خرداد اهللا يتآاز مرگ 
  . هم در زندان بودند

، با تمركز بر شكنجه و آزار جنسي زنان و با تكيه بر 60اي از شرح حال زندانيان دهه  اين گزارش، گوشه
 زناني كه همگي، با روياي زندگي بهتر براي همگان، وارد فعاليت . بازمانده آن دوران است60ي بيش از ها شهادت

سياسي شدند، در كوران مبارزه زنداني شدند و در پايان، با آثار فراموش نشدني شكنجه بر جسم و جانشان از پشت 
  1".يك از آنان، هنوز و تا هميشه تمام نشده است زندان، براي هيچ"اما . ديوارها بيرون آمدند

  

                                                           
 خود و فرزندش كه با او در زندان دربارة، يكي از مصاحبه شوندگان اين تحقيق الهام گرفته شده؛ جايي كه "سارا ل"اين جمله از شهادت  1

  .كند بوده صحبت مي



 

  
  جاوز جنسيت .3

  

 تجاوزهاي سازمان دهي شده .1-3
  

  تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام �

، 1360 خرداد 30ي مخالف جمهوري اسالمي در ها سازمان هواداران و اعضاي وسيعهاي  با آغاز موج دستگيري
- كميتهسداران و هزاران نفر در سراسر ايران، توسط نيروهاي مختلف وابسته به حكومت به خصوص اطالعات سپاه پا

 از سوي دو نهاد موازي، يعني اطالعات سپاه و تشكيالت عمدتاًدستگير شدگان . ي انقالب اسالمي دستگير شدندها
 در مورد ها كميته تقسيم كار روشني بين سپاه و اينكهگرفتند؛ بدون  دادستاني انقالب مورد بازجويي قرار مي

هاي انقالب كه توسط   بازداشت شدگان در دادگاهكليهدر نهايت اما . شدها و روند پس از آن وجود داشته با دستگيري
اي، بدون حضور وكيل و بدون برخورداري از حق تجديد نظر، محاكمه  ند، به طور يك مرحلهشد ميحكام شرع اداره 

  .ندشد مي
 و هواداران ءعضا اعمدتاً خرداد هم ادامه يافت، 30هاي بعد از  ها كه در روزها و هفته موج بزرگ دستگيري

را ) اكثريت( خلق فداييانكمونيستي، به جز هواداران حزب توده و سازمان  چپي ها سازمانسازمان مجاهدين خلق و 
ي چند ها دادگاهي سياسي مخالف كه در ها سازمان و هواداران ء خرداد، اعدام اعضا30پس از . گرفت در برمي

  .شداي، محاكمه و محكوم شده بودند، آغاز  دقيقه
هاي پس از آن بازداشت شدند در دست   خرداد و روزها و هفته30هيچ آمار معتبري از تعداد كساني كه در روز 

روزنامه اطالعات . د خرداد اعدام شدن30يكي دو روز بعد از ، برخي از بازداشت شدگان حتي بدون احراز هويت. نيست
 را چاپ اند شده كه تيرباران  دختر جوان12هايي از  ه همراه عكسماه اطالعيه دادستاني انقالب تهران را ب تير3در روز 

ي آنها خواست براي شناسايي فرزندان خود و تحويل اجساد آنها به دفتر مركزي زندان اوين ها خانوادهكرد و از 
  .مراجعه كنند

  

  
  

ي ها گروهاسي مختلف، از ي سيها گروه و ها سازمان، درصد بزرگي از هواداران 57هاي اول پس از انقالب  در سال
آموزي يكي از مهمترين  مدارس يا نهادهاي دانش. دادند ي اپوزيسيون را جوانان تشكيل ميها سازماناسالمي گرفته تا 

. آموزي داشتند ، تشكيالت دانشها سازمان تمامي تقريباًرفت و  هاي بسيج و سازماندهي هواداران به شمار مي محل
 شد ميهاي بيكار اداره   از سوي جوانان يا ديپلمهعمدتاًيروها توسط نهادهاي محلي كه بخش بزرگ ديگري از بسيج ن
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 مخالفي ها سازماندر اين ميان، سازمان مجاهدين بيشترين شمار هوادار جوان و نوجوان را در ميان . گرفت انجام مي
گرايان حاكم، در زمره  ظر اسالماين سازمان، با اعالم مشي مسلحانه در مبارزه با جمهوري اسالمي، از ن. داشت

 همه آنها و  لزوماًآنكه  و هواداران آن در عمل، مشمول حكم محارب شدند؛ بيءي محارب جاي گرفت و اعضاها سازمان
  . به خصوص هواداران جوان و نوجوانشان دست به اسلحه برده باشند

اساس تعريفي كه  بر. وم به اعدام شدنداما تنها هواداران سازمان مجاهدين نبودند كه به عنوان محارب، محك
كليه احزاب و " تيرماه خود ارائه داده بود 21 قدوسي، دادستان كل انقالب جمهوري اسالمي، در اطالعيه اهللا آيت
، چنانچه موضع خود را رها كنند و اند كردهيي كه بر ضد جمهوري اسالمي ايران اعالم مبارزه مسلحانه ها گروه
توانند در   اعالم نمايند ميحويل سپاه پاسداران يا مقامات انتظامي دهند و موضع جديد را رسماًهاي خود را ت سالح

شوند و  ي انقالب محاكمه ميها دادگاهصورت طبق قانون در  چهارچوب قانون فعاليت سياسي داشته باشند در غير اين
   1".اساس قوانين اسالمي مربوط به محارب با آنها رفتار خواهد شد بر

 "متخاصم"ي ديگري هم كه از نظر مسئوالن دولتي به عنوان ها سازماندر عمل، به جز مجاهدين، تمامي 
، راه كارگر، فداييان )اقليت(حزب دموكرات، كوموله، پيكار، چريكهاي فدايي خلق "ند، از جمله شد ميبندي  طبقه
 و هواداران ء اعضا بسياري از محارب تلقي و، به عنوان...عفين، رزمندگان وض، آرمان مست)شاخه اشرف دهقاني(خلق 

   3.شدند مشمول حكم اعدام 2 خميني و مشهور فقهااهللا آيتاساس فتواي   برهاآن
محارب به كسى گويند كه اسلحه خود را ": كند  را چنين تعريف مي"محارب"الوسيله  خميني در تحريراهللا آيت

و يا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمين را داشته باشد، چه در منظور تهديد و ترساندن مردم از غالف در آورد ه ب
خشكى و چه در دريا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقيق اين شرائط حكم محارب 

 در شود و در تحققش اين قيد معتبر نيست كه اهل ريبه نيز باشد يعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نيز جارى مى
  4".تحقق آن فرقى بين مرد و زن نيست

ست كه در اجراى حد محارب حاكم  ااقوى آن": اساس قول مشهور فقها به قرار زير است مجازات محارب، بر
 مثالً( قطع دست و پا بطور مخالف - به دار آويختن او، سوم -، دوم يكى كشتن محارب: ت بين چند كارمخير اس

" تبعيد كردن- ، چهارم)دست راست و پاى چپ 
5  

 خرداد، يعني كساني 30 اكثريت دستگيرشدگان پس از در شرايط سياسي كه توصيف آن در باال آمد، طبيعتاً
ند، جوان و نوجوان بودند؛ زنان و دختران جوان تعداد قابل شد مي و بر همين اساس اعدام كه با اتهام محاربه مواجه

و جنسي نگاهي به آمار اعدام شدگان تا حدودي تركيب سني . دادند توجهي از بازداشت شدگان را تشكيل مي
 نفر 2241 حداقل 1360 آذر 30تا  ماه  خرداد30فاصله شش ماه بين در . دهد زندانيان را در آن دوران نشان مي

زير ) رصد د15بيش از ( نفر 34از اين تعداد زنان اعدام شده، . دادند  نفر آنها را زنان تشكيل مي223 كه اند شدهاعدام 
   6.اند  سال سن داشته29 تا 18بين )  درصد54نزديك به ( نفر 120 سال و 18

 داخل و بيرون از زندان اي به شكلي بسيار وسيع در هاي پس از آن، اخبار تاييد نشده  و سال1360در سال 
 نظر اسالمي دختري  كه چون ازشد مي، گفته شد مي دهان به دهان پخش عمدتاًاساس اين اخبار كه   بر.منتشر شد

اين طبق فتوايي  بنابر. رود رود، اگر اعدام شود، به بهشت مي گناه به شمار مي كه رابطه جنسي نداشته و باكره است بي
شرعي و براي جلوگيري از به بهشت رفتن دختراني كه به داليل سياسي محكوم به اعدام شده بودند، در شب پيش از 

                                                           
  .2، ص 16475، شماره 1360 تير 21روزنامه اطالعات  1
اساس موازين شرعي، متهمان را محاكمه  هاي انقالب اسالمي بر ز قانون مجازات اسالمي تصويب نشده بود و دادگاهدر آن زمان هنو 2

  .كردند مي
  .2، ص16475، شماره 1360 تير 21 روزنامه اطالعات اسالمي،اهللا علي قدوسي، دادستان كل انقالب جمهوري  رجوع كنيد به اطالعيه آيت3 
، قابل دسترسي 4باقر موسوى همدانى خميني، روح اهللا، تحريرالوسيله، جلد سيد محمد: مترجم، ) ره(مام خمينىترجمه تحريرالوسيله ا 4

  http://www.hodablog.net/files/obook/tahrir4.htm                :در اين نشاني اينترنتي
  .همان5 
  : ين نشاني اينترنتيدر ا) پروژه اميد(نتايج جستجو در بانك اطالعاتي سايت بنياد برومند  6

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-about.php 
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آوردند تا با تجاوز از آنها رفع   يكي از پاسداران يا كارگزاران ديگر زندان در مي)صيغه ( به عقداعدام آنها را اجباراً
ما شنيده بوديم كه ": گويد  ساله بوده مي16يك فعال چپ كه خود در آن زمان . بكارت شود و بعد، اعدام شوند

گويند دختر شما ديشب به  ه قند و ميبرند و يا كل  بعد براي خانواده گل و شيريني مي،كشند ميكه  را هاي دختر بچه
از بس موج اين خبر . ها پول گلوله هم گرفته بودند شنيديم از بعضي. عقد يك برادر پاسدار در آمد و امروز اعدام شد

سرت  "باليي"هايش در مورد فعاليت سياسي من اين بود كه اگر بگيرنت  بزرگ بود باباي من يكي از حساسيت
  ".آورند مي

 كه فتوايي شرعي براي شتند بسياري از زندانيان سياسي كه با آنها مصاحبه كرديم، اطمينان داينكهابا وجود 
يك از منابع نوشته شده، چنين فتوايي به دست  تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام وجود داشته، اما تاكنون در هيچ

دهد كه تاريخچه فتواي ياد  يم پرداخت نشان ميتحقيقات ما كه در ادامه به تفصيل به آنها خواه. داده نشده است
شده  فتوايي در مورد منع اعدام دختران، ريشه اصلي تجاوز به دختران زنداني قبل از اعدام و چگونهشده چه بوده 

  .است
در نشريات منافقين خارج از كشور " منتظري در كتاب خاطرات خود در پاسخ به اين سئوال كه اهللا آيت

ايد كه دختران محكوم به اعدام منافقين را قبل از اجراي حكم صيغه كنند و بعد  ضرتعالي فتوا دادهاند كه ح نوشته
در آن وقت بسياري ... ": گويد ، مي"بفرماييد منشاء اين نسبت دروغ چه بوده است؟. حكم را در مورد آنان اجرا كنند

كردند،  دند و اينها را به عنوان محارب اعدام ميند دختر بوشد مياز كساني كه در ارتباط با مجاهدين خلق دستگير 
شود در مورد محارب   كه در فتاواي فقها آمده كه مرتد زن اعدام نميطور همينآقا ": من يك روز به امام عرض كردم

د له در بين فقها اختالفي است، بله اگر قاتل باشأاند كه محارب زن نبايد اعدام شود و اين مس هم بعضي از فقها گفته
كند، ولي در مورد غيرقتل، در محارب و مرتد زن به اين  حكم قاتل اعدام است چه مرد باشد و چه زن فرقي نمي

اند، يك اعالميه به آنها   فريب خوردهمعموالًشكل نيست، شما دستور بدهيد كه اين دختران را اعدام نكنند، اينها 
 اهل تشخيص نيستند، تحت تاثير قرار  و اينها هم كه اكثراًدان دادهاند، شعارهاي تندي ياد آنها   خواندهاند داده

خوب به ":  امام فرمودند".اند، مدتي زندان به اينها بدهند بلكه متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد آزاد شوند گرفته
اوين و جاهاي من هم از قول امام به مسئولين تشكيالت قضايي، به مسئولين . "آقايان بگوييد دختران را اعدام نكنند

ديگر گفتم دختران منافقين را اعدام نكنيد، به قضات هم گفتم ديگر حق نداريد براي دختران حكم اعدام بنويسيد، 
اين حرفي بود كه من گفتم، بعد آمدند اين طرف و آن طرف اين طور وانمود كردند كه فالني گفته دخترها را اعدام 

در خارج از كشور هم منافقين اين را دست گرفته بودند، اصل جريان .  كنيدنكنيد اول آنها را صيغه كنيد بعد اعدام
و ... اعدام نشونداند شدهما تالش داشتيم كه زنان و دختران غير از آنان كه مرتكب قتل . همين بود كه من عرض كردم

 در زندان بودند، تعبير به  در رابطه با مجاهدين، دخترانباالخره نظر من اين بود كه زنان اعدام نشوند و چون نوعاً
   1".دختران كردم، ولي شياطين كالم مرا تحريف كردند

ادريس اشاره دارد كه برخالف  جنيد، اسكافي، مالك، ابوحنيفه و ابن  منتظري به نظريه فقهايي مانند ابناهللا آيت
 سوره مائده 33ه چون آيه  استدالل آنها اين است ك2.قول مشهور، حد قتل را تنها مختص به مرد محارب مي دانند

                                                           
  .350، ص 1379اهللا حسينعلي منتظري، حسينعلي منتظري، شركت كتاب، چاپ اول، زمستان  خاطرات آيت 1
 بيت اهل قهف دوم، سيد محمود هاشمي، فصلنامه قسمت )محارب حد موضوع شناخت در بحثي (چيست؟ محاربه و كيست محارب 2

  http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=85967        :، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي13 شماره فارسي،
  

نظر گرفتن مصلحت و احتياط  البته وي توصيه به در. اهللا منتظري به عدم تاثير جنسيت در صدور حكم ارتداد است هرچند فتواي خود آيت
  :د زنان مي كنددر مور

 تبعيد يا دار چوبه يا اعدام حكم صدور آيا، جواب بودن مثبت صورت در داد؟ قرار تعقيب تحت محاربه اتهام به توان مي را زنان آيا: سؤال"
 است؟ جايز

 مـصالح  كـه  ايـن  رمگـ  داد، قـرار  دهنده آزار بازجويي و تعقيب تحت حتي يا مجازات مورد را كسي توان نمي محاربه اتهام صرف به :جواب
 تحقيـق  ضـرورت،  قـدر  به صورت اين در كه باشد جدي خطر و تهديد معرض در طرف بي و امين كارشناسان نظر به اسالمي جامعه مهمتر
 طبـق  بايد مجازات حكم صدور ولي است، جايز واقعيت كشف و بررسي براي جناحي، هاي گرايش از آزاد و مستقل مركزي توسط آن دربارة
 ← و زن بين فرقي محاربه، ثبوت فرض بر و باشد الشرايط جامع حاكم حكم با و متهم دفاع حق داشتن با آزاد محكمه در و يقضاي ضوابط
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در . حاربه را به زنان نيز تسري دادتوان حكم م ، نمياشاره مي كندف محاربه و حد آن است، به مردان كه مبناي تعري
از اي به باكره بودن يا نبودن زن محارب نشده است و به طور كلي زن محارب مانند زن مرتد  اين نظريه هيچ اشاره

  . استمعاف شده) اعدام(حد قتل 
 خميني به مسئوالن اهللا آيتمقام رهبري بوده، از قول   منتظري، وي كه در آن زمان قائماهللا آيتاساس روايت  بر

اصطالحي كه از سوي ( منافق "دختران" و دادستاني انقالب گفته است كه احكام اعدام صادرشده براي ها زندان
وي . را به اجرا در نياورند) شد مي مجاهدين به كار برده  و هوادارن سازماناعضاءمسئوالن جمهوري اسالمي براي 

 منتظري، اهللا آيت به گفته اينكهبا .  حكم اعدام صادر نكنند"دختران"همچنين از قضات خواسته كه ديگر براي 
منظور وي به طور كلي عدم صدور و اجراي حكم اعدام براي زنان عضو يا هوادار سازمان مجاهدين خلق بوده است، 

ازدواج  ("زنان"، به معني زني است كه ازدواج نكرده، خود به خود "دختر"ا از آنجايي كه برداشت عمومي از كلمه ام
به اين ترتيب، به . كند خارج شده بودند  منتظري ادعاي صدور دستور آن را مياهللا آيت كه ي، از شمول معافيت)ها كرده

 منتظري، فتواي اهللا آيتهاي  اساس گفته ي، حكم فتوا را داشته، بر خميناهللا آيترسد از آنجايي كه دستورات  نظر مي
 اهللا آيتگونه كه  شود كه اعدام دختران اشكال شرعي دارد و آن تر منتقل مي گونه به مقامات پايين ياد شده به اين

نكنيد اول آنها را از اين طرف و آن طرف اين طور وانمود كردند كه فالني گفته دخترها را اعدام ": گويد منتظري مي
   1".صيغه كنيد بعد اعدام كنيد

دهد كه فاعل جمله باال، يعني كساني   شواهد ديگر موجود نشان ميدر كنارمنتظري  اهللا آيتبازخواني خاطرات 
توانند مجاهدين   نمي" فتواي صيغه كردن دختران قبل از اعدام را داده است،]منتظري[كه فالني وانمود كردند "كه 

مسئولين تشكيالت قضايي، مسئولين اوين و جاهاي ". بلكه وي نهادهايي كه حكم به آنها ارسال شده يعني .باشند
كند و فعل ديگري را به  زيرا منتظري در جمله بعد، مجاهدين را از فاعالن اين جمله جدا مي. را مد نظر دارد "ديگر

گردد   و به اين ترتيب به سئوال برمي". گرفته بودنددر خارج از كشور هم منافقين اين را دست": دهد آنها نسبت مي
  . اشاره شده است"تبليغات منافقين در خارج از كشور"كه در آن به 

 واقعيت صيغه كردن دختران قبل از اعدام را نفي اينكهمنتظري در پاسخ سئوال، ضمن  اهللا آيتدر واقع 
ش او براي منع اعدام زنان مجاهد شروع شده اما در عمل،  با تالقضيهكند، درصدد اثبات اين امر است كه اگر چه  نمي

به معناي ( كه از آنجايي كه اعدام دختران به پايان رسيده او نقشي در آن داشته باشد، به اين شكل اينكهو بدون 
 اهللا آيتبايد قبل از اعدام صيغه شوند تا اعدام آنها تعارضي با دستوري كه به نقل از آنها ممنوع شده، ) گان باكره

  .خميني داده شده ايجاد نكند
انتشار دور بعدي آن آغاز  ديگر در ايران منتشر نشده و 60بايد در نظر داشت كه نشريه مجاهد پس از تير ماه 

هاي مربوط به تجاوز به دختران باكره قبل  بسياري از گزارش. گردد  برمي61كه در خارج از كشور بود به اواسط سال 
 است، زماني كه هنوز انتشار دور جديد نشريه مجاهد در خارج از كشور آغاز 60بوط به نيمه دوم سال از اعدام نيز مر

اين واقعيت مؤيد اين است  .گردد نشده اما در سطح جامعه خبر تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام خانه به خانه مي
مسئولين قضايي و مسئولين اوين "، "قضات"مان اند، ه  كرده"تحريف" كه كالم منتظري را "شياطين"كه منظور از 

  .اند  بوده"و جاهاي ديگر
كه اعدام دختران با اين دستور متوقف نشد بلكه، در تمام بايد اين حقيقت تاريخي را نيز در نظر داشت 

 باًتقري، وقتي از سويي 1364در سال  هرچند 2؛ در تهران و شهرهاي ديگر ادامه داشت63 و 62، 61، 60هاي  سال

                                                                                                                                                                                       

 و( :شـريفه  آيه ضميمه به گرديده ذكر 33 شريفه آيه مائده، سوره در كه محاربه متفاوت هاي مجازات و احكام و نيست آن حكم در مرد →
 و آن نـوع  و جـرم  تـشخيص  از پس الشرايط جامع حاكم كه است جرم نوع با متناسب عقاليي و عقلي اعتبار يزن و )مثلها سيئة سيئة جزاء

 و روحـي  بنيـه  و تـصميمات  در كـه  زنان به نسبت بويژه احتياط و مصلحت رعايت است بديهي. كند مي حكم آن دربارة مصالح همه رعايت
   :اهللا منتظري به اين نشاني اينترنتي سايت آيت ر وب قابل دسترسي د".است اوجب و اولي ترند ضعيف جسمي

http://www.amontazeri.com/farsi/frame4.asp 
  .اهللا حسينعلي منتظري، همان خاطرات آيت 1
ها  ها، به خصوص بسياري از اعدام اساس فهرست موجود در سايت بنياد برومند كه به دليل نبود منابع قابل اعتماد، البته تمامي اعدام بر 2

  ←     زن100، 61 زن زنداني سياسي در سال 122، 1360 زن زنداني سياسي در سال 322گيرد، حداقل  ها را در برنمي در شهرستان
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تمامي كساني كه حكم اعدام برايشان صادر شده بود اعدام شده بودند و از سوي ديگر به دليل باال گرفتن موج 
 د اما متوقف شتقريباً آغاز شد، اعدام زنان ها زندان، اصالحاتي در درون ها زندانانتقادهاي دروني نسبت به وضعيت 

 زن 300بيش از  . آغاز شد 1367سياسي در مرداد و شهريور  و درجريان كشتار جمعي زندانيان  مجدداًها اعدام
  1. سال سن داشته اند29 نفر آنها زير 157 حداقل  اعدام شدند كه1367در تابستان مجاهد 

توان به اين نتيجه رسيد كه از آنجايي كه مسئوالن قضايي و امنيتي وقت،   ميهاي باال با كنار هم گذاشتن گزاره
ي سياسي مخالف، به خصوص مجاهدين را نداشتند، راه حل را در اين ها سازمانان هوادار قصد توقف اعدام دختر

 اهللا آيت، يا آنطور كه تجاوزله ئ تبديل كنند و به اين ترتيب، مس"زن"ان را به "دختر"يافتند كه پيش از اعدام، 
  . گويد، صيغه كردن دختران قبل از اعدام به وقوع پيوست منتظري مي

دهند كه چگونه مسئوالن  اهدي كه به تفصيل در ادامه مورد بررسي قرار خواهيم داد نشان ميبرخي از شو
 در پي توجيه ايدئولوژيك موضوع تجاوز به دختران پيش از هاي ديني و شرعي با توسل به استدالل زندان و دادستاني

  . اعدام، بودند
ب، روابط نزديكي با مسئوالن قضايي وقت محسن مخملباف، كارگردان سينما، كه در دهه اول پس از انقال

 براساس .وله تاييد كرده است  با راديو دويچه1388اي در سال  داشته، وقوع تجاوز پيش از اعدام را در مصاحبه
هاي مخملباف كه در  ها و بندها براي ديدن فيلم هاي زندانيان زن در چندين مصاحبه، آنها را به اجبار از سلول گفته

، 1363همچنين وي با هماهنگي مقامات قضايي و امنيتي، در سال . بردند  ميشد مي پخش ها زندانمي فضاهاي عمو
 مستقر شده بودي سياسي بود ها زندانترين  آباد شيراز، كه يكي از بدنام  زندان عادلدرهمراه گروه فيلمبرداري خود 

 در  وي2. به عنوان سياهي لشكر استفاده كند و از زندانيان سياسي"بايكوت"تا از آنجا به عنوان لوكيشن فيلم 
  : گفته استمصاحبه با راديو آلمان

افتد و در بعضي موارد جنبه شرعي و قانوني  سي سال است كه در جمهوري اسالمي دارد چنين اتفاقاتي مي..."
ر اگر باكره باشد به  دختاينكهاي كه روز بعدش قرار است اعدام شود فقط براي  بهش دادند مثل تجاوز به دختر باكره

  3".رود بهشت مي
، حديثي به اين مضمون از پيامبر ) القرآن تفسير في الجنان روح و الجنان روض(در تفسير قرآن ابوالفتوح رازي 

اگر ": رسد در موضوع تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام بسيار موثر بوده است  كه به نظر مياسالم نقل شده است
   4".ا مهر پيش خداي شود، دوشيزگي نابرده، به بهشت شودهر زني كه او ب

اش داده  دربارههايي كه از طريق مدرسه   سالگي و به دليل گزارش17پروانه عارف، هوادار سازمان پيكار كه در 
ه اوين بردزندان  حسينيه آورد كه زندانيان را به  به ياد مي1360شده بازداشت شده بود، شبي را در نيمه دوم سال 

هاي مذهبي، تا سخنراني  هاي مختلفي از دعاي كميل و عزاداري ها در حسينيه اوين برنامه برخي از شب. بودند
زمان سرپرست   هم تاريخدر آن شب، اسداهللا الجوردي كه در آن. شد ميمسئوالن زندان و نيز مصاحبه با توابان اجرا 

تاني بود، در سخنراني خود براي زندانيان به موضوع تجاوز به ها، دادستان انقالب مركز و رياست اطالعات دادس زندان
  : گويد پروانه عارف مي.  قبل از اعدام نيز پرداخته است باكرهدختران

                                                                                                                                                                                       

 زن به اتهام عضويت يا هواداري 300همچنين بيش از . اند شده اعدام 63 زن زنداني سياسي در سال 60 و 62زنداني سياسي در سال  →
  .اند شده اعدام 67 حكم اعدام داشته باشند در كشتار جمعي زندانيان سياسي در سال نكهاياز مجاهدين، بدون 

  .هاي به دست آمده از سايت بنياد برومند  دادهتحليل 1
  .106، نشر باران، سوئد، ص، رنج ماندگارآباد عادلجهانگير اسماعيل پور،  2
، قابل دسترسي 16,8,2009ت، فريبا واليات، بهنام باوندپور، دويچه وله، هاي ايران موضوعي قطعي اس تجاوز جنسي در زندان:  مخملباف3

  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4575831,00.html                :در اين نشاني اينترنتي
  .حاضر به پاسخگويي نشدپاسخ ماند و ايشان  تالش ما براي انجام مصاحبه با وي براي دريافت مستندات و اطالعات ايشان در اين رابطه بي

  ن ب  ن ي س ح  ف ي ال ، تالقرآن تفسير في الجنان روح و الجنان روض " الْجنَّةَ دخَلَتِ تَطْمثْ لَم جمعا ماتَت امرَأَةٍ أَيما":  متن حديث اين است4
 ؛ ح اص ن  دي ه دم م ح م ، ي ق اح ي ر ف ع دج م ح م  ح ي ح ص ت و  ش وش ك ه ب ؛ رازي  وح ت ف وال اب  ه ب ور ه ش م  وري اب ش ي ن ال  ي زاع خ ال د م اح  ن ب د م ح م  ن ب  ي ل ع
  )ع (البيت اهل معارف نشر و تحقيقات ، جلد دهم، ص ؟؟؟، موسسه ي زاع خ  ن س دح م ح م ار ت راس وي
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هاي اوين بوديم، هنوز بندها پر بود و ما را آورده   بود، ما در آپارتمان60 اواخر پاييز يا زمستان سال حدوداً"
هاي سخت  زندانياني كه زير بازجويي.  زندان نبوده آپارتمان و معلوم بود كه قبالًگفتند بودند در جايي كه بهش مي

يادم است يك . گشتند هاي خيلي شديد برمي روز بعد از شكنجه ها هر بچه. ندشد ميها برده  بودند به آپارتمان
ولي قبول كرديم برويم هنوز حسينيه رفتن را اجباري نكرده بودند . ها روز حسينيه بود  پنجشنبه؛پنجشنبه بود

يم يك كرد ميفكر . ايم، بدون هيچ ارتباطي يم در قفس تنگي افتادهكرد مي احساس اينكهحسينيه شايد به خاطر 
هايي  حسينيه جايي بود كه بچه. ها شروع نشده بود  هنوز مالقات؛فضايي است كه برويم بيرون و ببينيم چه خبر است

شان را كردند، مثل هميشه كه الجوردي  ها صحبت  تواباينكهبعد از . ندكرد يمكه بريده و تواب شده بودند صحبت 
آن موقع اوايل جنگ بود، . ها را تضعيف كند  روحيه بچهاينكهعادت داشت صحبتي بكند، شروع به تهديد كرد، براي 

 هم از اصطالحات الجوري. ند، انگار بخواهند نمايشي را شروع كنندكرد ميهاي جنگي پخش  اولش در حسينيه آهنگ
و با اسير جنگي هم هر كاري كه بخواهيم ... شماها اسراي ماييد، اسير جنگي هستيد: گفت. كرد ميجنگي استفاده 

 بخش مربوط به پسرها را در من دقيقاً .اولش از پسرها شروع كرد.  بعد شروع كرد مثال آوردن"...توانيم بكنيم  مي
فكر نكنيد : برگشت گفت. ا را خيلي خوب به ياد دارم چون خودم دختر بودمذهنم نمانده ولي تكه مربوط به دختره

م را زده بودم بند چشمچون من يك مقدار .  كرديو بعد يك خنده خيلي زشت... فرستيم براي اعدام ما شما را باكره مي
 باكره  نه،!ه بريد بهشت؟كنيم ك كنيد باكره اعدامتون مي فكر مي:  كه ايستاده بود گفتطور همانديدمش كه  ميباال، 

  .  را هم خواند]حديثي[ اي كنم حتي آيه فكر مي... شيد اعدام نمي
. سكوت همه بند را گرفته بود، پذيرشش خيلي سنگين بود.  خيلي سنگين بود ماوقتي برگشتيم، اين براي

 كابل نخوردم اما در  كم ومن كم شكنجه نشدم. يمكرد ميرفتيم بازجويي بهش فكر  اي مي مان هر لحظه  هركداماينكه
 آدم فكرش رو  قبالً.م بدترين چيز ممكن اينه كه چنين اتفاقي بيفتهكرد ميتوانم بگويم كه احساس  مورد خودم مي

... يك حالت عجيبي بود،  منتها وقتي خود الجوردي گفت،، به عنوان يك كابوس هميشه انتظارش را داشتكرد مي
 بهبردند براي اعدام، براي همين وقتي از حسينيه  اي دو روز به طور مداوم مي هفتهها وحشتناك بود،  آن زمان اعدام

 او خيلي رك گفته است؛ آدم وقتي به دربارة ات كه منتظر اعدام است، ي رفيق كناريكرد مي، فكر آپارتمان برگشتيم
  1".سنگين بود، كرد ميديگر نگاه  هم

ري از  به اتهام هوادا1361مرسده قائدي كه در سال 
هاي  يكي از اصطالح": گويد سازمان پيكار دستگير شده مي

  2".االختيار هستيم الجوردي اين بود كه ما نسبت به شما تام

به  1363 تا مهرماه 1360، كه از مهر ماه وبختنسرين نك
 گروه فرقان در اوين زنداني بوده است ي ازهواداراتهام 

هاي  در كالسكند كه يكي از مضامين مورد بحث  روايت مي
گذاشتند، توجيه  ايدئولوژيكي كه براي طرفداران فرقان مي

وي . شرعي تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام بوده است
  :گويد مي

   خيلي مبهم توي خاطرم هست كه اينيمن به صورت"
  

  
 زن و مرد كه جدا از هم نمايي از حسينيه اوين و زندانيان

  .شود ت راست تصوير ديده ميالجوردي نيز در سم. اند نشسته

از طرف ما . گذاشتند بود ميهاي مختلف  گروههاي  براي بچههاي ايدئولوژيكي كه  توي كالس، بحث توي زندان
تفسير ... ندكرد ميهايي داشتيم كه به ما اسالم آخونديسم را تدريس  معلم، ي علميه، از طرف پاسدارها حوزه

ست  اش اينا باي ذنب قتلت معني.  بود"باي ذنب قتلت" استناد به آيه ، اعدامندر زماايدئولوژيك تجاوز به دختران 
ند و محمد كرد ميگور  به ست كه اعراب دخترانشان را زنده اتاريخچه اين آيه اين. شويد كه به كدامين گناه كشته مي

                                                           

  .شهادت پروانه عارف، عدالت براي ايران1 
  .ي ايرانشهادت مرسده قائدي، عدالت برا 2
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نازل شد و محمد در برابر  وقتي محمد به حكومت رسيد و اسالم را براي اعراب آورد اين آيه .كار بود مخالف اين
. برد گناه ازشان اسم مي كشيد؛ در حقيقت به عنوان بي تان را مي جامعه خودش قرار گرفت و گفت چرا دخترهاي باكره

يعني به خاطر اعدام دختران باكره از سوي خدا مورد بازخواست  [ اين آيه بهشان مستند نشوداينكهتوي زندان براي 
خواستند تمام چيزها  چون مي؛ ندكرد ميند و بهشان تجاوز كرد ميكره را شب اعدام عقد  دخترهاي با]قرار نگيرند

  1".درست انجام بشود
سال شصت تا شصت و ": گويد  اين موضوع ميدربارةگوهاي ميان زندانيان  و و گفت فضاي زندان اوين دربارةوي 

تو . هكرد ميها حكومت  ترين فضا توي اين سال انه مزوراينكههاي زندان بوده به دليل  ترين سال سه به نظر من مخوف
م، من فالنم، من بيسارم، ا من فرقاني  من مجاهدم،:توانست بگويد سال شصت و چهار تا شصت و هفت يك زنداني مي

، براي شد مي، تفسير ايدئولوژيك شد مي تفسير اسالمي بايدهاي شصت تا شصت و سه تمام اين چيزها   سالولي توي
 آقايان منسوب اينكهبراي ": ]مي گفتيم[ يم،كرد ميديگر استفاده ن  را خودمان با هم]تجاوز[حتي اين كلمه همين ما 

  2".شود به آيه باي ذنب قتلت نشوند، دختر باكره شب اعدام بكارتش برداشته مي
 از جمله ي مختلفيها زندان سال در 18  مجموعاً ودوست، هوادار سازمان مجاهدين كه دو دوره شايسته وطن

آورد كه زندانيان زن سئوالي كتبي از   به ياد مي1361اوائل سال زندان بندرانزلي زنداني بوده است، روزي را در 
وي .  موضوع ازدواج دختران باكره قبل از اعدام مطرح كردنددربارة وقت زندان بندرانزلي رئيس عابدي، يدؤمحسين 

  :كند روايت ميگونه  ن زندان را ايرئيسسئوال و جواب زندانيان و 
له را مطرح كرد كه زن زنداني به ئها در نماز جمعه اين مس  بود كه يكي از امام جمعه61كنم بهار  فكر مي"
كه آن موقع   عابدييدؤم بود كه يك روز حسين 61بعد همان اوائل سال سير جنگي است و بر ما حالل است، عنوان ا
زد كه شماها داريد اشتباه  داشت حرف مي. يد شما چه مشكالتي داريد پرس زندان بود آمد براي بازديد ورئيس

در نماز [طوري است كه ما اعتراض كرديم كه چرا چنين حرفي  طوري است و آن كنيد و سازمان منافقين اين مي
دختران ايد  طوري مطرح كرديم كه شما گفته ما سئوال را اين. سئوال را كتبي نوشتيم و بهش داديم. اند  زده]جمعه

ايد كه ما دختران باكره را  شما درست شنيده: او گفت. اند شدهكنيم درحالي كه دختران باكره اعدام  باكره را اعدام نمي
 دربارةبعد تا چند روز ...كسي كه بخواهد اعدام شود قبل از اعدام بايد به عقد يكي از برادرها در بيايد. كنيم اعدام نمي

گفت كه تو را بخواهند اعدام كنند چه   هركس در مورد اين مساله نظرش را مييم وكرد مياين موضوع صحبت 
ها هم  بعضي. ندنكبچنين كاري كه اونها بتوانند  يم بمير مااينكه و دو سه نفر ديگر اين بود كه مگر من نظر. كني مي
  3"... رويم، اين آنقدر مهم نيست گفتند ما كه داريم مي مي

آورد كه در  آباد شيراز بوده است، به ياد مي الگي به مدت چند سال در زندان عادل س16 كه از ين بهروزيسيم
 اما به طور دادند كراراً جلساتي كه مسئوالن زندان و روحانيوني كه از بيرون از زندان براي موعظه زندانيان تشكيل مي

گفتند اگر  ند و ميكرد مييشان اشاره ها در سخنراني" :ه استشد ميله تجاوز به دختران باكره مطرح ئمستقيم مسغير 
در واقع غير مستقيم . روند به بهشت گفتند كساني كه باكره هستند مي بعد مي. كسي گنهكار باشه، نبايد برود بهشت

آوريم  اين ما شما را از اين حالت باكرگي در مي كاريد، باكره هم هستيد، نبايد برويد بهشت؛ بنابرشما گنه: گفتند مي
   4".ست سرازير جهنم شويدكه يك را

ي ها زندان در 1369 تا 1361، از )اقليت(مژده ارسي نيز كه به اتهام هواداري از سازمان چريكهاي فدايي خلق 
گوهاي داخل زندان اوين، ميان بازجويان و  و كند كه چگونه در گفت مختلف استان تهران بوده است، تشريح مي

ه شد مي موضوع صحبت دربارة به طور مكرر و به روشني 5،سر موضعي و توابان ميان زندانيان طور همينزندانيان و 
  :است

                                                           
  .شهادت نسرين نكوبخت، عدالت براي ايران 1
  .همان 2

  .دوست با عدالت براي ايران از مصاحبه شايسته وطن3 
  .شهادت سيما، عدالت براي ايران 4

  مربوط به ازدواج هاي زندان در همين گزارش مراجعه به بخش"توابان" و "زندانيان سر موضعي"براي اطالع بيشتر در مورد مفاهيم 5 
  .كنيد
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من بعد از زندان يا وقتي آمدم خارج از . ها  پنهان كنند، نه بازجو و نه حتي تواباين موضوعي نبود كه اصالً"
دختران قبل از اعدام له تجاوز به ئ مسه كسي از اين موضوع خبر ندارد ياشنيدم ك ميوقتي م كرد ميايران تعجب 

به :  بازجوي خود من توي بازجويي شب اول به خود من گفتمثالً. اثبات شده نيست؛ براي من مثل روز، روشن بود
شوي، تواب   آدم مياينكهشوي يا  كني و بالفاصله اعدام مي ايستي سر موضعت، دفاع مي ، يا ميتعنوان يك ماركسيس

گفت با تو اين كار را  نمي. قبلش هم چنين موردي خواهي داشت. يحاال فقط مرگ نيست كه بمير. شوي مي
قبل از اعدام، دختران باكره به عقد يك برادر پاسدار : گفت  با لحني كه حالت تهديد داشت، به طور عام ميكنيم، مي

: گفتم  من مي.يمكرد ميها بحث  من يادم است با تواب. گفتند عقد زدند؛ مي  حرف نميروي تجاوز اصالً. آيند در مي
اين . يعني چه عقد؟ عقد يعني تو بروي و بگويي من تو را دوست دارم، تو مرا دوست داري، بعد با هم ازدواج كنيم

آيند و محرم  به عقد در مي. نه، اين قانوني است: گفت  از اين كار و ميكرد ميتوابه دفاع . عقد نيست، تجاوز است
ما را متقاعد با ما بحث مي كردند و  ساعته بايد 24 كار ايدئولوژيك كنند و خواستند روي ما ها مي تواب. شوند مي
نه، اين تجاوز : گفتند داديم كه اين تجاوز است ديگر، مي  بهشان گير ميمثالًبعد ما . ند كه ما هم تواب بشويمكرد مي

  1".آيند نيست به عقد برادر پاسدار در مي
ت است كه بازجويان يا مقامات زندان، براي توجيه ايدئولوژيك ي متعددي از زندانيان زن در دسها شهادت

 سوره 24 در آيه عمدتاً كه اند كرده استفاده "اسير جنگي" يا "اسير حربي"تجاوز به زنان زنداني، از احكام مربوط به 
سي با آنها براي كه رابطه جن  در مورد زنانيسوره نساء 23ادامه آيه در ترجمه فارسي اين آيه كه . نساء ريشه دارد
مگر آن زناني )  شما حرام شدبراي(و نكاح زنان شوهردار نيز " :، چنين است آمده حرام يا حالل شدهمردان مسلمان

  2)اي ترجمه الهي قمشه (".ايد متصرّف شده) هاي با كفّار، به حكم خدا در جنگ(كه 
نيزان، مالك كنيز يعني كسي كه او را اساس تفاسير و احكام منتج از اين آيه و ساير آيات مربوط به ك بر

 در جنگ او را به اسارت گرفته و از اين طريق مالك او شده براي برقراري هر نوع رابطه اينكهخريداري كرده و يا 
 و يا حاكم مسلمانان با رهبري امام معصومهرگاه در جنگ بين به عالوه . جنسي با او نياز به خواندن عقد نكاح ندارد

ر و مشركين، مسلمانان غلبه يابند، زنان و مردان و فرزندان مشركين كه به اسارت رزمندگان اسالم در شرعي و كفا
 و حتي زنان شوهردار پس از به اسارت گرفته شدن از سوي مسلمين دنگير آيند در اختيار حاكم مسلمانان قرار مي مي

  3.شوند به طور خود به خودي مطلقه محسوب و جزو مايملك مسلمين محسوب مي

                                                           
  .شهادت مژده ارسي، عدالت براي ايران 1
  :چند ترجمه ديگر از اين آيه نيز به شرح زير است 2

 :تفسير نور
) اين احكام. (ايد مالك شده) كّفاربه حكم خداوند، در جنگ با (مگر آنان كه ) نيز بر شما حرام شده است،(زنان شوهردار ) ازدواج با( و"

 ".نوشته و قانون خدا بر شماست
 :ترجمه مشكيني

زيرا اسارتشان بدون شوهر به (اند  به بردگى شما درآمده) اردر جنگ از زنان كّف(زنان شوهردار جز آنهايى كه ) نيز بر شما حرام شد(و "
 ".نوشته و مقرر شده خدا بر شماست) احكام(اينها ). حكم طالق است

 :ترجمه آيتي
  ".از كتاب خدا پيروى كنيد. باشندگر آنها كه به تصرف شما درآمده اند، م و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده"
  :براي ديدن جزييات احكام مربوط به كنيز و اسراي جنگي، به مطالب زير در پايگاه اينترنتي حوزه علميه قم مراجعه كنيد 3

 :آن مورد در توضيحاتي و كنيز
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=9894&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=Tr
ue&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2 

  :آن به مربوط احكام و كنيز،
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=10932&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=
True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2 

  :اسالم در كنيز
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=
True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2 

  :قرآن آيات در كنيز
http://www.hawzah.net/fa/questionview.html?QuestionID=63593&ListQuestionSubject=True&ListKeywordAlpha=
True&SearchText=%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2 
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دهد كه كارگزاران زندان، برخورد با زندانيان سياسي هوادار يا  ي متعدد و متنوع زندانيان نشان ميها شهادت
ار حربي، و احكام مربوط به آن را قابل اعمال در روابط ي مخالف جمهوري اسالمي را مشابه جنگ با كّفها گروهعضو 

كه به اتهام هواداري از سازمان پيكار، ده ماه اول حبس خود را در  صنم احمدي. اند دانسته ميان خود و زندانيان مي
يكي از پاسدارها به نام ": گويد  ساله و دانش آموز بوده مي16خان اصفهان گذرانده و در آن زمان  بازداشتگاه سيدعلي

 ساله بود با يك 25-24اش قرباني بوده و در جبهه كشته شده، يك جوون  حميد، كه بعدها فهميدم نام فاميلي واقعي
ببين توي اين اتاق : گفت... نگاه كنمبند چشمتونستم از زير  چونه باريك و صورتي شبيه روباه، همونقدري كه مي

به هيچ احدي هم مجبور نيستم . تونم سر تو بيارم هر باليي بخوام به راحتي مي. هيچكس به جز من و تو نيست
  1". محاربين اسالم هستيجواب بدم چون تو جزو غنائم جنگ اسالم با

 ده ماه در كميته مشترك 1361از آذر ماه ) سهند( اتحاد مبارزان اري با اتهام همكهنازلي پرتوي نيز كه ب
زدند و بلند بلند، طوري كه من  يك شب دو بازجوي من بعد از شكنجه، با همديگر حرف مي": گويد بازداشت بوده مي

   2".خنديدند گفتند و مي اين را مي. ما حالل هستنداينها به : گفتند شنيدم به هم مي مي
ي استان تهران ها زندانهاي چپ كارگري در   به اتهام فعاليت در تشكل1369 تا 1361فرخنده آشنا كه از سال 

 در زندان 67بوده، از قاضي خود، حسينعلي نيري، كه يكي از مسئوالن كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در سال 
. كرديم رحم شما به خيلي ما: گفت": كند اش كه در همان سال برگزار شد نقل مي ، در خالل دادگاه دوماوين بوده

 هركاري كه ما برادرهاي براي حالليد شما. است حالل ها مسلمان براي چيزشان همه كافرها كه اينه اسالم قانون
  3".كرد ميير مستقيم داشت به مساله تجاوز اشاره در واقع غ ...كرديم رحم شما به خيلي ما ولي بكنند شما با بخواهند

  

  
  حسينعلي نيري

  

موضوع تجاوز به دختران باكره پيش از اعدام، از حيث نحوه بيروني شدن آن و تاثيري 
. هاي آنان در بيرون از زندان داشته نيز قابل بررسي است سو و خانواده كه بر زنان زنداني از يك

منتشر شده آورده ) 1366 (1987ي از اسناد خود كه در سال الملل در يك سازمان عفو بين
هاي جنسي چه در  الملل همچنين گزارشاتي مبني بر انواع مختلف سوءاستفاده عفو بين": است

الملل به گزارشات قابل  عفو بين. مورد زندانيان زن و چه زندانيان مرد دريافت كرده است
زنداني به اجبار به ازدواج موقت با اعضاي سپاه اي برخورد كرده است كه زنان جوان  مالحظه

  گرفتند و  آمدند و در شب قبل از اعدامشان مورد تجاوز قرار مي پاسداران انقالب اسالمي درمي
هاي زنان جوان اعدام شده براي تحويل مهريه آنها  در مواردي گفته شده است اعضاي سپاه پاسداران به خانواده

 اينكهنظر از  تواند صحت چنين گزارشاتي را اثبات كند، ولي صرف نميالملل  بين غم اينكه عفور علي...كردند مراجعه مي
 شهادت الملل بينچنين اعمالي در جمهوري اسالمي ايران وجود دارد يا وجود داشته، بسياري از زندانيان سابق به عفو

 اينكهبيم  خودشان در مدت بازداشتشان از] نياناين زندا. [ به صحت اين گزارشات باور داردالملل بين و عفو اند داده
   4."عذاب بودند شان بيفتد در وحشت و چنين اتفاقي براي خودشان يا خويشاوندان مونث

ي ها زندان در 1370 تا 1360مينا فرضي، هوادار اقليت كه به عنوان فرد مشكوك دستگير شده و از سال 
  5".مشد ميآمد، نگران تجاوز  وقت حرف اعدام پيش مي هر": گويد مختلف استان تهران در حبس بوده مي

بسياري از مصاحبه شوندگان كه پيش از دستگيري و در خارج از زندان اخبار مربوط به تجاوز به دختران باكره 
 اي باقي نماند،  شاهد زندهاينكهرا شنيده بودند و يا درون زندان از اين موضوع مطلع شده بودند، اعتقاد دارند براي 

  6.ه استشد ميشان كرده بودند تجاوز  فقط يا به كساني كه اعدامي بودند و قرار نبوده زنده بمانند يا كساني كه ديوانه

                                                           
  .شهادت صنم احمدي، عدالت براي ايران 1

  .شهادت نازلي پرتوي، عدالت براي ايران2 
  .شهادت فرخنده آشنا، عدالت براي ايران 3

4 MDE 13/09/87-mde130081987 
  .شهادت مينا فرضي، عدالت براي ايران5 
  .صنم احمدي، عدالت براي ايران و ترانه الگر،  حقيقتي ميتراها شهادت مثال، به عنوان 6
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برند كه   زندان نوشته شده، از مواردي نام ميدربارةها يا مقاالت متعددي كه  بسياري از زندانيان نيز در كتاب
 مراجعه كرده و مبلغي پول، يا ويسدار يا پاسداراني به در خانه فردا يا چند روز پس از اعدام دختري جوان، پا

بسياري از .  داده و گفته است كه شب قبل از اعدام دختر شما به عقد من در آمده بوده استخانوادهشيريني و گل به 
 تعداد كمي از هرچند ؛آورند يي را به ياد ميها روايتايم نيز چنين  زندانياني كه ما در اين تحقيق با آنها مصاحبه كرده

برخي از آنها هم يا به . آورند  ميخاطريا به دانند  ميرا اند  اي داشته يي كه چنين تجربهها خانوادهآنها مشخصات دقيق 
ي دختران اعدام شده از دادن اسامي يا ها خانوادهدليل مالحظات امنيتي و يا به دليل احتراز از ايجاد درد و رنج براي 

  .  كه داشتند خودداري كردنداطالعات دقيقي
ي مستندي نيز در روند تحقيق به دست آورديم كه به تفصيل در انتهاي اين بخش خواهد ها روايتبا اين همه 

نام يا فاقد مشخصات دقيق، با اين اميدواري كه در  ي بيها روايتآمد؛ ذكر اين نكته الزم است كه تعداد زيادي 
  . كنار گذاشته شده استكامالًدر اين گزارش گشوده شود،  آنهادر مورد  تحقيقات بعدي، راهي به سوي حقيقت

 به اشكال متفاوتي از آنچه بر ها خانوادهي مستندي كه در ادامه، جزييات آنها آمده است، ها روايتبراساس 
ي كه در ساعات برخي از زندانيان با استفاده از خودكار. اند شدهدخترانشان در ساعات قبل از اعدام شدن رفته مطلع 

اندكه بهشان تجاوز شده است  ها يا بدنشان نوشته  داده شده بوده روي لباسبه آنهاقبل از اعدام براي نوشتن وصيتنامه 
 آثار تجاوز را بر بدن ها خانوادهبرخي از ). آباد مشهد آباد شيراز و سيما مطلبي، زندان وكيل الهه دكنما، زندان عادل(

شان مراجعه   ديگر هم پاسداري به در خانهبرخيدر مورد و ) زاده مهناز يوسف(ديده بودند دختران اعدام شده خود 
، چند )آباد مشهد شهين سامي، زندان بندرانزلي، ميترا و ماندانا مجاوريان، زندان وكيل(كرده بود و يك جعبه شيريني 

ريه به در خانه آورده است و در يك مورد هم،  عنوان مهبه... و ) فريبا احمدي، زندان دستگرد اصفهان(سكه امام زمان 
در موقع تحويل وسائل، به مقداري پول و نقل در ساك دختر اعدامي اشاره شده و گفته شده كه مهريه دخترتان است 

  ).آفاق دكنما(
 يا )سيستماتيك(سازماندهي شده ي كيفري، تجاوز و شكنجه جنسي را در صورتي كه الملل بيناساسنامه ديوان 

هاي تصادفي از شمول جنايت عليه بشريت خارج  به اين ترتيب خشونت. داند ترده باشد، جنايت عليه بشريت ميگس
در دادگاه مقدماتي مربوط به . كند در واقع مفهوم سيستماتيك، بر وجه سازماندهي شده جنايت تاكيد مي. شود مي

دادگاه بر صالحيت خويش به دليل سيستماتيك ي كيفري، الملل بيندر ديوان Ngudjolo Chui  و Katanga پرونده
  : بودن عمل راي داد و سپس مفهوم سيستماتيك را چنين تعريف كرد

 يا به يك طرح سازماندهي شده در پيشبرد يك سياست عمومي، كه از يك الگوي مقرر "سيستماتيك"اصطالح 
الگوهاي "د يا به عنوان گرد ود اطالق ميش اي از اعمال متداوم مي كند و منتج به مجموعه پيروي مي) قاعده مند(

  1.شود مند تشكيل مي اساس يك پايه قاعده تصادفي بر مشابه مكرر و غير از رفتارهاي مجرمانه،"جنايات
 در مورد تمامي "صيغه كردن اجباري دختران قبل از اعدام"مند  هرچند هنوز مطمئن نيستيم الگوي قاعده

ي الملل بيناما با در نظر گرفتن تعريف ديوان باشد  اتفاق افتاده اند شدهاسي اعدام به داليل سي 60دختراني كه در دهه 
نظر از  توان به اين نتيجه رسيد كه تجاوز به دختران باكره پيش از اعدام، صرف گفته مي  و مستندات پيشكيفري

سازماندهي د را در خود داشته، من ميزان گستردگي آن به اين دليل كه رفتارهاي مجرمانه مشابه، غيرتصادفي و قاعده
 هنوز نكات مبهم زيادي از اينكهدر واقع با وجود . آيد اين جنايت عليه بشريت به شمار مي  و بنابر)سيستماتيك(شده 
 آيا بازجوي هر زنداني، عامل تجاوز بوده يا اين ،اند بوده چه كساني  عاملين تجاوزهاي قبل از اعدام دقيقاًاينكهقبيل 

 تنها ماهيتاًاين عمل چرخيده است، آيا  اسداران زندان و يا حتي افراد نزديك به آنها در خارج از زندان ميامر بين پ
باقي مانده است اما با اين همه اكنون به ضرص ... دهي هم در آن بوده است و پاداشجنبه جنبه انجام وظيفه داشته يا 

 بوده كه با توجيهات ايدئولوژيكي چون "الگوي جنايت" توان گفت تجاوز به دختران پيش از اعدام، يك قاطع مي
باي " آيه تفسير، "اْلجنَّةَ دَخَلتِ َتطْمثْ لَم جمعا ماَتت امرَأَةٍ أَيما"حديث ،  خمينياهللا آيت به نقل از منتقل شدهفتواي 

اي   و با رفتارهاي مجرمانه مشابهمند شده بوده ، قاعده)كنيز حربي(احكام مربوط به اسير جنگي نيز  و "ذنب قتلت
                                                           
1 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/) 
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ها به   با بردن گل، شيريني يا پول به در خانهها خانوادهعقد اجباري دختران اعدامي و تجاوز به آنها، مطلع كردن (
  1.ه استشد ميي مختلف اعمال و تكرار ها زنداندر ...) عنوان مهريه و

  
  
   مشهد1360وقايع نيمه دوم سال  �

، نماينده مشهد در مجلس شوراي اسالمي به دست نيروهاي سالم سيدرضا كامياب، حجت اال1360در مرداد 
 كوتاهي دادگستري و  وگيري سخنراني، سهليك نژاد، در   هاشمياهللا آيت. شود عملياتي سازمان مجاهدين ترور مي

تر از  اكمجاهدين خطرن": خود وي كه در يك سخنراني گفته بود. داند دادگاه انقالب را علت اين ترور مي
در كوتاه زماني . شود ، در مهرماه همين سال از سوي مجاهدين ترور مي"تر از آنها هم ها هستند و كثيف ماركسيست

رسول شوكتي، فعال . شود نژاد، تركيب دادستاني و دادگاه انقالب عوض مي پس از سخنراني شديداللحن هاشمي
اعتقاد دارد كه تغييرات دادستاني و شدت گرفتن سركوب  شده بازداشت  از اين واقعهسياسي كه خود اندكي بعد

 در اين 2. خميني در خراسان صورت گرفتاهللا آيت واعظ طبسي، نماينده اهللا آيتمخالفان در خراسان، به خواست 
، مصطفي پورمحمدي، كه از بندرعباس به شدتغييرات، فردي به نام ميرفندرسكي، دادستان انقالب اسالمي مشهد 

ي انقالب كار خود ها دادگاه و علي رازيني به عنوان حاكم شرع رسيده بود به دادستاني كل استان خراسان مشهد آمد
 60آورند كه تركيب تازه دادستاني انقالب كه از اواسط شهريور  ي خود به ياد ميها شهادتزندانيان در . كردرا آغاز 

  . باعث شدكار خود را شروع كرد، موجي از اعدام زندانيان سياسي را 

  
  ميرفندرسكي، دادستان انقالب مشهد

، ارگان بنياد مستضعفان كه پس از "خراسان"اخبار مندرج در روزنامه 
"طاغوتيان" مصادره اموال در رونداهللا خميني و  انقالب به دستور آيت

يل  تشك3
 شهريور اين روزنامه 3در سرمقاله . كند ييد ميأشده بود نيز چنين مدعايي را ت

خواسته ، از دادستان جديد مشهد "آقاي دادستان، قاطعيت، قاطعيت"يتر با ت
  4. كه با مخالفان، با قاطعيت انقالبي برخورد كندشده

شش روز بعد، پاسخ دادستان مشهد به اين سرمقاله در روزنامه منتشر 
با توكل به اهللا و حمايت مردم ": در بخشي از اين پاسخ آمده است. شود مي

د و احساس مسئوليت تك تك شهروندان عزيز درصددم كه در شهيدپرور مشه
هاي سياسي منحرف ضد انقالب و  هاي شوم گروهك مرحله اول با تمامي توطئه

  5".برخورد قاطع داشته باشيم ...ضد اسالم
  

و  عض70كند كه در طي ده روز بيشتر از  مشهد اعالم ميانقالب  مهر، دادستان 10هاي نماز جمعه روز  در خطبه
. شود  دي ماه، هيچ خبري مبني بر اعدام هيچ زني منتشر نمي1با اين همه، تا روز . اند سازمان مجاهدين اعدام شده

اند يا در كوتاه زماني پس از آن به دليل فعاليت  آباد زنداني بوده زندانيان سياسي كه در آن زمان يا در زندان وكيل

                                                           
، كنار ها العمل حاد برخي خانواده  روبرو شدن با عكستجربةها را به دليل  آيد پس از يك دوره، سياست اطالع دهي به خانواده  به نظر مي1

دليل  او و شوهر و پسرش به. ه دخترش اعدام شده بود در زندان بوديادم هست كه يك مادر مجاهد ك": گويد مژده ارسي مي. اند گذاشته
 تومان پول به در خانه آنها برده بود، دستگير شده 200زدن پاسداري كه به عنوان دامادشان خودش را معرفي كرده بود و يادمه گويا 

  .اند  و يا موارد ديگري كه شاهدان به آنها اشاره داشته".بودند
  .كتي، عدالت براي ايرانشهادت رسول شو2 
داران، صاحبان كارخانجات،   گروه متنوعي را از مسئوالن دولتي تا سرمايهشد مي از آنها نام برده "طاغوتي"افرادي كه با لفظ عمومي 3 

  .دادند ها و اماكن تجاري تشكيل مي هاي زراعي و مالكين خانه صاحبان زمين
  .1، ص 9294، شماره 1360 شهريور 3نامه خراسان، ، روز"...آقاي دادستان، قاطعيت، قاطعيت"4 
  .2 و 1، ص 9298، ش 1360 شهريور 9، روزنامه خراسان، "آقاي دادستان، قاطعيت، قاطعيت"پاسخ دادستان انقالب اسالمي مشهد به مقاله  5
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يك از زنان زنداني اعدام  ، هيچ60كنند كه تا قبل از هفته اول دي ماه  ميييد أاند نيز ت سياسي در مشهد بازداشت شده
  1.ها تنها مردان را دربر گرفته بود نشده بودند و موج اعدام

طبق  دي ماه، 2 و 1تنها در روزهاي . آباد مشهد اعدام شدند در هفته اول دي چندين زن جوان در زندان وكيل
ها  اعدام  به جوخه اعدام سپرده شدند و بالفاصله پس از اين"منافق" به عنوان  زن جوان6 و 4به ترتيب آمار رسمي 

شان گفتند كه پيش از اعدام، به دختران آنها تجاوز شده بوده  ي دختران اعدامي به نزديكانها خانوادهاز برخي كه بود
در مشهد شان  يها خانواده و به اين ترتيب، خبر تجاوز پيش از اعدام به طور وسيعي در ميان فعاالن سياسي. است

 و ديگري در دي ماه 1360اساس شهادت دو تن از زندانيان سياسي كه يكي از آنها در شهريور سال  بر. پخش شد
االسالم علي رازيني حاكم شرع بوده و كليه احكام  ، در تمام دوران شهريور تا اواخر دي ماه، حجتاند شده محاكمه 60

  . و صادر شده استاعدام زنان جوان به دست ا
اطالع روشني از داليل 
آغاز اعدام زنان در دست نيست 
اما سپيده فارسي كه خود به 
اتهام پناه دادن به يكي از 
هواداران سازمان مجاهدين، 
دختري كه همكالسي وي بوده 
است، در آذر ماه دستگير و در 
دي ماه به وسيله رازيني 

تا قبل ": گويد محاكمه شده مي
 تقريباً به هيچ زني از رازيني

رازيني . حكم اعدام نداده بودند
كه آمد، شروع كرد حكم اعدام 
 دادن به دخترهايي كه واقعاً
  هيچ كاري نكرده بودند؛ 

  

  
  )رئيس شوراي عالي قضايي ( اردبيلياهللا موسوي ، آيت)حاكم شرع مشهد(علي رازيني : از راست

  ) خراسان انقالبدادستان(محمدي و مصطفي پور

هاي سنگين   معروف بود كه با زنها بد است و حكمرازيني اصالً. بودندكه در حد پخش اعالميه توي مدرسه هايي  بچه
اينقدر احكامش سنگين و بي . ها حبس ابد داد كه اصال به اون شكل سياسي نبودند فقط اعدام نبود، به خيلي. دهد مي

  2".ها عفو دادند به اون آدمحتي ن احكام رو كم كردند يا سري از او  اومدند يك61 در سال معني بود كه بعداً
  

ماندانا و ميترا مجاوريان به همراه تعداد قابل توجهي از دختران جوان از نخستين كساني بودند كه در فهرست 
 زندان  و دو هفته اول دي ماه، هر روز تعدادي از زنان زنداني را از60در آخرين روزهاي آذرماه . اعدام قرار گرفتند

 3،بردند تا علي رازيني آباد مشهد به ساختمان دادستاني انقالب كه در كنار مقر سپاه پاسداران قرار داشت مي وكيل
زندان  ]بند زنان[گرفتند ديگر به  آنهايي كه حكم اعدام مي": گويد سپيده فارسي مي. حاكم شرع، آنها را محاكمه كند

دادگاهم خيلي ": گويد  او كه خود به وسيله رازيني محاكمه شده مي".اندندم جا مي گشتند و همان  برنميآباد وكيل
كني يا نه؟ و من كه مي دانستم اگر مستقيم بگويم نه، حكم سنگين  مصاحبه مي: آيد ازم پرسيد يادم مي. كوتاه بود

بين حرف بزنم كشم جلو دور ام و خجالت مي  من يك دختر دبيرستانياينكه سعي كردم با جمالتي مثل ،گيرم مي
 صبح به همراه او ند اما چند نفر از زنان جواني كهده  در نهايت به او حكم دو سال حبس مي4".موضوع را منتفي كنم

 احكام اعدام غالباً. گردند  برنميبند زنانگاه به   منتقل شده بودند، با حكم اعدام رازيني ديگر هيچآباد وكيلاز زندان 
  .ه استشد مي آن اجرا  روز پس ازچندهمان روز يا 

                                                           
  . عدالت براي ايرانترانه، و امير ميرزاييان رسول شوكتي، يها  شهادت1

 .دالت براي ايرانشهادت سپيده فارسي، ع2 
  .يس ديوان عدالت اداري ايران استئاكنون ر علي رازيني هم3 
  .شهادت سپيده فارسي، عدالت براي ايران 4
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  ميترا مجاوريان

  

اند، در   نفر آنها زن بوده4 نفر ديگر كه 6خبر اعدام ميترا مجاوريان به همراه 
 نفر ديگر 8 و خبر اعدام ماندانا مجاوريان به همراه 1360 دي 1روزنامه خراسان 

اس اين براس.  دي منتشر شده است2اند در روزنامه خراسان   نفر آنها زن بوده6كه 
  . خبر، سيما مطلبي نيز يكي ديگر از اعدام شدگان بوده است

هاي تيمي   به يكي از خانه60 مجاوريان، در يكي از روزهاي آبان ميترا
خانه پيش از آن لو رفته و توسط نيروهاي سپاه . كند مجاهدين مراجعه مي

ساني كه در همه ك. پاسداران اشغال شده بود و آنها در آن خانه كمين كرده بودند
  .ندشدآن روز به آن خانه مراجعه كردند از جمله ميترا مجاوريان دستگير 

  روزي كه ميترا را گرفتند، روز بعد ": گويد  مي، خواهر وي مجاوريانمهشيد
  

ميترا را كه اعدام كردند تا يك . هيچ چيزي عليه پدرم نداشتند.  پدر ميتراستاينكهبه جرم فقط . پدرم را گرفتندهم 
هركاري . اش خواند و همين شد يك مدرك جرم عليه  در زندان نماز نمياينكهسال ديگر هم پدرم را نگه داشتند براي 

  1".كردند، در سلول انفرادي انداختنش كه نماز بخواند، قبول نكرد
 شيدمه. دكنن آباد منتقل مي  ميترا مجاوريان را به بازداشتگاه سپاه در بلوار ملك،بالفاصله پس از دستگيري

 منتقل شد چون از وقتي منتقل آباد وكيلاي در زندان سپاه بود و بعد به زندان  احتماال دو هفته": گويد مجاوريان مي
توانست راه برود و   خودش نمي]كابل خورده بود[منتهي از بس شكنجه شده بود . شد به خانواده اجازه مالقات دادند

  2".براي مالقاتآمد  گرفتند و مي هايش را مي زير بغل
حاكم شرع كه  در همان زمان بازداشت ميترا مجاوريان در بازداشتگاه سپاه، يك روز او را از بازداشتگاه به دفتر

مادر ميترا كه به طور اتفاقي و براي پيگيري وضعيت دختر خود در مقابل سپاه . برند در همسايگي سپاه قرار داشته مي
شود كه محاكمه  بعدها در مالقات متوجه مي. شود  ميترا به بازداشتگاه بازگردانده ميبيند كه به فاصله كوتاهي بوده مي

اي   دقيقه5چطوري : پرسه مامان ازش مي": گويد  مجاوريان ميشيدمه. او در همان مدت چند دقيقه انجام شده است
ش را درآورده و پاهايش را هاي وارد اتاق حاكم شرع شدم و ديدم نعلين: گويد خندد و مي محاكمه شدي؟ ميترا مي

  3"!ش، اعدامدببري: حاكم شرع گفت! اينجا دادگاهه و شما قاضي؟: نگاهي بهش كردم و گفتم. روي ميز انداخته
توان نتيجه گرفت كه علي رازيني همان قاضي است كه ميترا با  با توجه به شهادت دو زنداني سياسي سابق، مي

يك از موازين  ، هيچاند داده دو زنداني كه در مورد رازيني شهادت هرادگاه در د.  او صحبت كرده استدربارةمادرش 
، ها دادگاه. رعايت نشده است... ها و دادرسي منصفانه از جمله حضور وكيل، رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات

  .م حق تجديدنظر خواهي داشته باشده متاينكه بدون اند هشد مياي و فوري بوده و احكام، بالفاصله ابالغ و اجرا  چند دقيقه
  

  
  ماندانا مجاوريان

ماندانا مجاوريان، دخترخاله و دخترعموي ميترا مجاوريان نيز در آذرماه 
او نيز مانند . شود ، در خيابان و به اتهام هواداري از مجاهدين دستگير مي1360

ه زندان آباد، ب ميترا پس از طي مراحل بازجويي در بازداشتگاه سپاه در ملك
ماندانا به اندازه ميترا ": گويد  مجاوريان ميشيدمه. شود آباد منتقل مي وكيل

  4".اش زمان مالقات خوب بود شكنجه نشده بود چون وضع فيزيكي
 كه ميترا و ماندانا گويد مي بوده، اقليت مجاوريان كه خود از هواداران شيدمه
در آن قرار داشته، سازمان اي كه خانه آنها  سر كوچه. اند اي بوده مدرسه هم

  عبور  هر روز از جلو آن دفترامجاهدين خلق دفتري داشته است و ميترا و ماندان

   در روزهاي پس از انقالب، با سري پرشور و سرشار از هيجانات جواني .اند كرده مي
  

  

                                                           
  .عدالت براي ايران،  مجاوريانمهشيد شهادت1 
  .همان 2
  .همان 3
  .همان 4
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يك از آنها  هيچ. كنند ميروع شهاي آن  در قالب پخش نشريهرا كنند و همكاري با اين سازمان  اين دفتر مراجعه ميبه 
 در اندك زماني غيرقانوني چريكهاي فدايي خلقهاي سازمان مجاهدين و سازمان  ند فعاليتكرد ميدر آن زمان تصور ن

  1.شود و آنها، مجبور به جدا شدن از خانواده و زندگي مخفي شوند و زندان و اعدام در انتظارشان باشد
روزي كه گل و شيريني ": كند م ميترا و ماندانا مجاوريان را چنين روايت مي مجاوريان وقايع پس از اعدامهشيد

در خانه عزاداري بود، رفت و آمد بود و خيلي شلوغ . آوردند دم در خانه، بين روزهاي اول و هفتم ميترا و ماندانا بود
. ه ما با هم مراسم مشترك داشتنددر خان ي اين زندانيانها خانوادهها را اعدام كرده بودند،  در واقع چون خيلي. بود

اند اين گل و شيريني  بهش گفته. خالصه يك ماشين از سپاه آمده، در باز بوده، يكي از اقوام نزديك ما دم در بوده
اين خانوم فاميل ما گل و شيريني را . اند كردههاي شما قبل از اعدام با برادرهاي پاسدار ازدواج  است، چون بچه

 چند سال بعد خودش به اينكهتا . كند اندازد توي سطل آشغال و با كسي هم صحبتش را نمي ا ميج گيرد و همان مي
من خودم . اند شدهتا همين امروز هم پدر و مادرم خبردار ن. پدرم كه در آن زمان زندان بود و خبردار نشد. من گفت

البته مادرم يك بار بعدها از من سئوال . ارندكنم طاقتش را ند ام چون فكر مي ام صحبتش را نكرده وقت با خانواده هيچ
نه، فكر : كنيد؟ گفت دانم، شما چه فكر مي نمي: هاي ما هم اين كارها را كردند؟ من گفتم كني با بچه فكر مي: كرد

ود ي ديگر شنيده بها خانواده از احتماالً. اش اين بود كه اين كار را نكرده باشند يعني هنوز اميد و آرزوي قلبي. نكنم
  2".رفتند ها مي چون هر جمعه با هم سر خاك اين بچه. هايشان تجاوز شده است كه به بچه

دستگير شده نيز در مشهد  يكي از هواداران سابق سازمان مجاهدين خلق كه شش ماه بعد با همسرش ترانه،
ه عنوان مهريه برده بودند ها شيريني و پول ب در همان زمان از طريق همسرم شنيدم كه در خانه مجاوريان": گويد مي

  3".و گفته بودند دختر شما ديشب به عقد يكي از برادرها در آمده است
 در مشهد، به طرز 60 كه گفته شد، اخبار مربوط به تجاوز به دختران اعدام شده در زمستان سال طور همان

شان مراجعه  ه پاسداري به در خانهاي نبودند ك خانواده مجاوريان تنها خانواده. وسيعي در شهر مشهد پخش شده بود
  . كه وقايعي مشابه رخ داده استشد ميدر مورد چندين خانواده ديگر هم گفته . كرده بود

  

 مادر.  بوده استالتحصيالن مشهد  كانون فارغ عضو در آن زمانشوكتيليلي 
ليلي  .عضو بودهتشكل در آن نيز  1360سيما مطلبي، ديگر اعدام شده دي ماه 

ر مورد آنچه خود از پدر و مادر سيما مطلبي شنيده است چنين شهادت د شوكتي
  : دهد مي

 دتونستن  خانم مطلبي اينها، بهشان سري بزنيم؛ مراسم كه نميةما رفتيم خان"
كرد كه به من گفتن كه  آقاي مطلبي تعريف مي. رفتيم ديگه  ولي ما ميدداشته باشن

بعد آقاي مطلبي . ن كه توبه بكنه كه با دخترت صحبت كدبعد گفتن. بيا؛ رفتم
اينها : بعد دخترش گفته بود.  گوش كندهر چي گفتن خب :برگشته به دخترش گفته

  آقاي مطلبي گفت كه من. شي نميگويند با يكي از اين پاسدارها ازدواج كن، اعدام  مي
  

  سيما مطلبي
و صورت آقاي مطلبي، خيلي هم ضعيف بود ت دزده بودن. خواي اونو انجام بده  پس خودت هر چي مي:برگشتم گفتم

جا نصيحت كن نه اين كه بياي بگي هر نش بيرون كه ما گفتيم تو بيا اينك پا انداخته بودمرد بيچاره، افتاده بود، با ُت
گفت آنجا خيلي فاصله داشت تا دم در، تا برسم دم در،  مي! خواد دونيم چي مي خواهي، خودش كه مي چي خودت مي

جنازه را كه گرفته، توي .  زنگ زده بودند كه بياييد جنازه را ببريدگفت كه بعداً بعد خانم مطلبي مي. مدصداي تير آ
دست به دستش كشيدم، دست به پاش كشيدم، ديدم كه زير پايش نوشته به من تجاوز : گفت خونه، مي شور مرده
اند ازدواج  خواسته تيب داده شده، حاال بعدش مي اصال به باباش بگويند، برنامه تراينكهيعني شب قبلش، قبل از . شده

  4".اي هم انجام بدهند و داستانشون رو اسالمي بكنند فرماليته
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 20سايت سازمان مجاهدين سن او را در زمان اعدام .  سن سيما مطلبي در دست نيستدربارةاطالعات دقيقي 
  .  ساله بوده است17-16دام دانش آموز و سال ذكر كرده اما ليلي شوكتي معتقد است سيما مطلبي در زمان اع

دوستان اين .  خيلي بدي بودجو": گويد  منتقل شده ميآباد وكيلها به زندان   كه شش ماه پس از اعدامترانه
ها را اعدام كرده بودند و همه اسامي در روزنامه چاپ نشده   خيليگفتند مي. هم ريخته بودند ها از نظر روحي به بچه
كني يا براي اعدام  گفتند يا مصاحبه مي يعني مي.  بود"يا مصاحبه يا اعدام"  جوآباد وكيلمان در زندان در آن ز. بود
  1".كنند برند قبلش بهش تجاوز مي اي را براي اعدام مي براي همه هم مسجل شده بود كه هر دختر باكره. بريمت مي

ده شد تا در بخشي از بهشت رضاي مشهد كه به آن يشان تحويل داها خانوادهجسد ماندانا و ميترا مجاوريان به 
  . گفتند دفن شوند  مي"لعنت آباد"

  
  1367-1361ي بندرانزلي و رشت، ها زندانوقايع  �

 سياسي در بندرانزلي ساخته شود، ساختمان زندانيان، زماني كه الزم بود زندان جديدي براي 1360در سال 
 گذران اوقات فراغت بود، با تغييراتي در ساختمان و بلند كردن سابق پيشاهنگي كه قبل از انقالب، محلي براي

با وجود حضور نگهبانان زن در . ديوارها، تبديل به زندان سياسي شد و زندانيان سياسي زن و مرد را در آن جاي دادند
ن فردي به نام  زندان در آن زمارئيس. هاي انفرادي تنها با نگهبانان مرد تماس داشتند بند عمومي، زنان در سلول

  . ه استود بيد عابديؤحسين م
ري از مجاهدين در اين زندان  به اتهام هوادا1364 تا 1360دوست كه خود از سال  به شهادت شايسته وطن

، در پاسخ به سئوالي كه از سوي 1361 عابدي در يكي از بازديدهاي خود از بند زنان در سال يدؤم، حسين بوده
"برادران"ييد كرده است كه دختران باكره زنداني قبل از اعدام به عقد يكي از أمطرح شده تزندانيان و به طور كتبي 

2 
اي در زندان انزلي به طور سيستماتيك و تحت اطالع و  اين سخن به معناي آن بوده كه چنين رويه. 3آيند در مي

  .ه استشد مينظارت مسئوالن زندان اعمال 
 در زندان 1361 آذر 8 سالگي و در 20زاده كه در سن  رد مهناز يوسفدوست، به طور خاص در مو شايسته وطن

  : دهد بندرانزلي اعدام شد چنين شهادت مي
موقع هواخوري، فرصتي شد كه بتوانم با او حرف بزنم . ما در بند بوديم و مهناز در انفرادي بود. مهناز زيبا بود"

گفته بود كه فقط توبه الكي بكن، من بهت . ازدواج داده بوددادستان بهش پيشنهاد . و مهناز خودش برايم تعريف كرد
كسي كه مهناز دوستش داشت و قرار بود با او . خواهم باهات ازدواج بكنم ولي او نپذيرفته بود ام مي مند شده عالقه

  4".ازدواج كند، زودتر از او در ارديبهشت ماه اعدام شده بود

  
  ابوطالب كوشا

  5. زمان شخصي به نام ابوطالب كوشا بوده استدادستان بندرانزلي در آن
 كه آزاد شدم، عكس جنازه مهناز بعدها": كند دوست اضافه مي شايسته وطن

 جسد تصوير از كبود بود؛ شد، كامالً درست اينجايي كه پاهايش بسته مي. را ديدم
 و بود معلوم كرده بود، مقاومت اينكه و طناب با شدن بسته و جرح و ضرب آثار
 تير اندازي اش جنسي آلت به كه گفت مي بود ديده را خودش جسد كه تيدوس
جسدش را هم به اين دليل به خانواده داده بودند كه وقتي مادرش براي . بود شده

  اند، يكي در همان زندان  رود، هنوز خبر نداشته دخترش را اعدام كرده مالقات مي
  

                                                           
  .مصاحبه با ترانه، همان 1
هاي اوليه پس از انقالب اصطالح عامي بود كه براي توصيف گروه بزرگي از وابستگان به  برادر در اصطالح مقامات حكومتي در سال 2

ان، پاسداران و يا  به نگهبانتوانست استفاده شود و در ادبيات مسئوالن زندان عموماً مي) ها اللهي حزب(حكومت يا حتي طرفداران آن 
  .شد ميمقامات ديگر زندان يا دادستاني انقالب اطالق 

  .جزييات اين اتفاق در مقدمه همين بخش آمده است 3
  .دوست، عدالت براي ايران شهادت شايسته وطن 4

  .اكنون، استاد حقوق دانشگاه علوم قضايي است وي هم5 
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بعد . ام من با دخترتان ازدواج كرده. حاللم كنيد: گفته بود. دده شيريني بهشان مي زند و يك جعبه صدايشان مي
كه بعد از چند روز جسد را بهشان نشان . كنم كه جسدش را به من بدهي وقتي حاللت مي: گويد مادرش مي

  1".دهند مي
يي يك بار به طور اتفاقي در دستشو": نويسد  مي2هزاد  مهناز يوسفدربارةاحمد موسوي در كتاب خاطرات خود 

تمام دوران زندان . نقش، مقاوم و استوار بودالعاده ريز دختري فوق. اي صحبت كرديم چند جمله. با هم رو به رو شديم
 او را وادار به توبه كنند، نيروي اينكهبراي . هاي انفرادي به تنهايي يا دو نفره به سر برد را تا قبل از اعدام در سلول

بعد از : گفت او مي. بند و آشنا شدم دها من در زندان رشت مدتي با پدر او همبع. زيادي گذاشتند اما موفق نشدند
  3".اعدام اجازه ندادند جنازه مهناز توي گورستان شهر دفن بشه و به ناچار اونو توي حياط خانه دفن كرديم

مستعار رضا روزان، با نام  خود را به فرد ديگري به نام سيد جاي4 عابدي پس از چند ساليدؤمحسين سيد
ي استان ها زندان سازمان رئيس عابدي يدؤم 5.دهد كه از زندان فومن به زندان بندرانزلي منتقل شده بود موسوي مي

  .  اداره اطالعات گيالن بوده استرئيس، سمت وي 1367گيالن مي شود و در سال 
ايران، هزاران نفر از زندانيان  خميني، رهبر جمهوري اسالمي اهللا آيتپايه فتوايي از  ، بر1367در تابستان سال 

همگي آنها يا در حال گذراندن دوران محكوميت حبس خود بودند و . ي مختلف ايران اعدام شدندها زندانسياسي در 
 سياسي مواضعيا حتي مدت محكوميت خود را به اتمام رسانده و به دليل خودداري از انجام مصاحبه و اعالم انزجار از 

به شهادت احمد . نديك از آنها در دادگاه به اعدام محكوم نشده بود  در هرحال هيچ6.بودندخود در زندان مانده 
 زندان رشت، بيش 1 نفر زنداني سياسي مرد در بند 120موسوي، كه خود در آن زمان در زندان رشت حبس بوده، از 

يك از آنها بازنگشتند؛ همه  فر، هيچ فراخوانده شدند كه غير از دو ن1367 نفر در روزهاي مختلف در مرداد سال 95از 
 تعدادي نيز بودند كه دو هفته قبل از شروع كشتار، تقليلِ حكم يافته و حتا رسماً هم 7.آنها محكوميت حبس داشتند

  8.ها در شرف آزادي بودند آن. ها ابالغ گشته بود به آن
 نفر زنده ماندند و بقيه در 4 تنها  نفره زندانيان سياسي زن در رشت30دوست، از بند  به شهادت شايسته وطن

دانستند كه قرار است اعدام  دو نوبت براي اعدام فراخوانده شدند در حالي كه نه خود آنها و نه زندانيان ديگر نمي
 19 ساله بوده در سن 17، 1365شهين سامي كه در زمان دستگيري در سال . شهين سامي يكي از آنها بود. شوند

  .او در دادگاه به بيست سال حبس محكوم شده بود. شود داد از بند فراخوانده مي مر9سالگي و در روز 
فقط دو " :كند  را در بند زنان زندان نيروي دريايي رشت چنين روايت مي67دوست كشتار مرداد  شايسته وطن

 8 صبح روز 10 و 9 ساعت 10. و مريم واحدي9 خواستند؛ فرانك طاووسي"دادگاه"ال يا به اصطالح ؤنفر را براي س
ها بدون  ها ناشناس بودند از اين  و دو نفر كه براي اين11ها را بردند و بعد كه برگشتند گفتند عابدي مرداد اين

  :ها بود ها اين الؤس. ند براي آزادي استكرد ميها فكر  ال كرده بودند كه اينؤبند سه س چشم

                                                           
 
  .دوست، عدالت براي ايران شهادت شايسته وطن1

زاده  رسد احمد موسوي در ذكر نام خانوادگي مهناز يوسف به نظر ميكند  زادگان ذكر مي د موسوي نام اين زنداني را مهناز يوسفاحم2 
 و ساير مشخصات ذكر شده در زاده ثبت شده است هاي موجود، يوسف اشتباهي جزيي داشته است زيرا نام اين زنداني در تمامي فهرست

  .ابقت داردكتاب موسوي با اين شخص مط
  .23 ص ،2005 چاپ اول، ،احمد موسوي، شب به خير رفيق، نشر باران، سوئد3 
  .تاريخ دقيق اين انتصاب مشخص نيست4 
  .175، ص احمد موسوي، همان5 
  .گفتند  مي"ملي كش"زندانيان به اين گروه 6 
 سايت ،1387 خرداد 16 برادران، منيره رشت، زندان در 67 سياسي زندانيان جمعي كشتار گزارش دربارة موسوي احمد با مصاحبه7 

  http://www.bidaran.net/spip.php?article152                  :اينترنتي نشاني اين در شده منتشر بيداران،
  . همان8
  : اطالعات بيشتر مربوط به فرانك طاووسي در اين دو صفحه قابل دسترسي است9

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--3439.php 
http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=19680 

  : مريم واحدي در اين صفحه قابل دسترسي استدربارة اطالعات بيشتر 10
http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=19940 

  . عابدي استيدؤممنظور حسين 11 
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وري اسالمي چيست و حاضر به مصاحبه نظرت در رابطه با سازمان منافقين چيست، نظرت در مورد جمه
 10 تازه دستگير شده بود و مريم.  شهريور آزاد شود16اش مانده بود و قرار بود  هستيد يا نه؟ فرانك يك ماه به آزادي

 هيئت نفر ديگر، از جمله شهين سامي كه در مقابل اين دادگاه يا 24 اين دو نفر نيز به همراه 1".سال حكم داشت
  .اعدام شدندفته بودند، مرگ قرار نگر

شامل چهار نفر، نماينده رشت از مقامات محلي تشكيل شده و  مرگ در هيئتهاي احمد موسوي  اساس گفته بر
  .ته اسشد مي زندان رئيسدادستاني، نماينده اطالعات، بازجوي پرونده و عبدالهي 

 بقيه را ، مرداد9 بعد از نيمه شب 2  نفر و حوالي ساعت20 ، مرداد8ظهر  از بعد": گويد  ميدوست شايسته وطن
 آخرين لحظه من با شهين حرف زدم؛ از كنار پنجره و در حالي اتفاقاً .از اون بند بردند؛ شهين جزو اين گروه دوم بود

 فكر من در دلهره بودم ولي اصالً. برند ازش پرسيدم كه شما رو كجا مي. ندكرد ميكه اونها هنوز چادر سرشان 
  2".مكرد ميمانم فكر  برند و من تنها مي  اينها رو مياينكه اعدام باشد من بيشتر به م برايكرد مين

 اما مطمئن نيست كه شهين اند به دار آويخته مرداد 9 اعتقاد دارد كه شهين را همان شب دوست شايسته وطن
ه خانواده شهين و ساير  ب كهگويد مي.  يا در بندرانزلياند كردهو ساير زنان اهل بندرانزلي را در رشت اعدام 

هاي بندرانزلي سنگ قبري در گورستان بندرانزلي به عنوان مكان دفن فرزندانشان نشان داده شده  ي بچهها خانواده
  .اند  فرزندانشان نپذيرفتهگورگاه آن سنگ قبرها را به عنوان   هيچها خانوادهاست؛ برخي از 

براي مادر شهين يك كسي يك جعبه شيريني برده " كه كند  نقل قول مي3 از منابع موثقدوست شايسته وطن
   4".بود و گفته بود قبل از اعدام با دخترت ازدواج كردم

                                                           
  .دوست، عدالت براي ايران  وطنشهادت شايسته 1
  .دوست، عدالت براي ايران شهادت شايسته وطن 2

  .كند به داليل امنيتي نزد ما محفوظ است دوست از او نقل قول مي مشخصات منبعي كه شايسته وطن3 
 
  .دوست، عدالت براي ايران شهادت شايسته وطن4
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  الهه دكنما:  يكمطالعه موردي

  

 به اتهام شركت در يك جلسه 1360 خرداد 30 ساله، در روز 19الهه دكنما، 
  زابليمرضيه. شد دختر ديگر دستگير 40هواداران سازمان مجاهدين خلق به همراه 

الهه يك سال از ما باالتر بود؛ هر ": گويد هاي الهه در دبيرستان مي يكي از همكالسي
. خوانديم و او يكي از مسئولين مجاهدين در مدرسه بود دو در مدرسه نشاط درس مي

 وقتي براي دومين بار دستگير شدم منو به زندان سپاه بردند كه اونجا 60خرداد سال
زندان سپاه در . بود تا دختر ديگه دستگير شده 40م كه قبل از من همراه الهه را ديد

  اون موقعي كه من بودم  روز آزاد شدم ولي تا 4، 3من بعد از . خيابان ارتش سوم بود
  

  

  
  

  1".هنوز توي زندان سپاه بودندآنها 
بار اول كه ": گويد هه دكنما مي الدربارةدر جهرم بازداشت شده بوده در همان زمان  الگر نيز كه  حقيقتميترا

دستگير شدم در رابطه با تظاهرات سي خرداد سال شصت بود كه از جهرم ما را بردند شيراز به زنداني كه آن موقع 
توي زندان زياد با هم ... هاي سال شصت بود  الهه توي خيل دستگيري. گفتند فلكه ستاد يا ارتش سوم بهش مي

ي چندتا از  اي بود و به اضافه العاده شاد و پرروحيه يزي كه هست دختر فوقكردند، ولي چ شخصي صحبت نمي
هاي ورزشمان   از مربيالههكرديم،  زندان روزي چندبار ورزش ميمدت  تمام .دخترهاي ديگر ورزش گروهي داشتيم

  2".العاده شاد و قوي بود  فوق،بود
شود، الهه دكنما را در زندان   شيراز برده مي كه در دستگيري دوم خود به مدت دو ماه به61او در زمستان 

كس از  اش، با هيچ اعتمادي حاكم بر زندان و شرايط خاص پرونده  بيبيند اما در آن زمان، به دليل جو آباد مي عادل
  .شود گو نمي و جمله الهه وارد گفت

اساس  بر. نيسترد در دست  دادگاهي كه الهه دكنما را محاكمه و به اعدام محكوم كدربارةهيچ اطالع روشني 
نامه  آيين (اي، قطعي و بدون تجديد نظر بوده است  هاي انقالب، يك مرحله قوانين حاكم در آن زمان، احكام دادگاه

  .) شوراي انقالب1358,03,27ب مصوب ها و دادسراهاي انقال دادگاه
آباد شيراز منتقل شده  ه زندان عادل در چه زماني الهه دكنما از بازداشتگاه سپاه بهمچنين مشخص نيست دقيقاً

 تا 61، مطمئن هستيم كه الهه دكنما از زمستان سيمين بهروزيالگر و نيز حقيقت اساس شهادت ميترا  است ولي بر
اين زندان در آن زمان عمدتاً محلي .  همين زندان براي اعدام برده شده استازآباد بوده و   در زندان عادل62تيرماه 

آباد، ساختمان  بند زنان زندان عادل. كردند ت شدگان را پس از اتمام مراحل بازجويي به آن منتقل ميبود كه بازداش
ها با   سلول.داشتند  در هر سلول سه نفر را نگه مي واي بود كه در هر طبقه، دو رديف سلول در دو طرف بود سه طبقه

در . داد كه در امتداد هر سه طبقه ادامه داشت يشد و بخش وسط را راهرويي بزرگ تشكيل م ميله از راهرو جدا مي
هاي آهني بسته شده بود، ساكنان طبقات ديگر را  هايي كه با ميله توانستند از سلول واقع زندانيان هر سه طبقه مي

  . ببينند
ند شد الهه دكنما تا زمان اعدام در طبقه سوم اين زندان، جايي كه زندانيان سياسي سرموضعي نگه داري مي

هايشان را از الي  ها دست بچه. او با روحيه خيلي خوبي براي اعدام رفت": گويد بندان الهه مي  از هميكي .وده استب
  3".زده ميدست هاي دوستانش  دراز كرده بودند و او از پايين براي خداحافظي به دستراهرو به پايين هاي  ميله

.  شيراز اجرا شدآباد عادلم الهه دكنما در زندان ، حدود دو سال بعد از دستگيري، حكم اعدا1362 تير 10
 سال 25 نفر آنها زير 8 كه 4اند  شيراز اعدام شدهآباد عادل در زندان 1362 زن جوان ديگر هم در تيرماه 10حداقل 

  . ساله بوده است16 نفر 8اند و يكي از اين  داشته
                                                           

  .شهادت مرضيه زابلي، عدالت براي ايران1 
  .نويدي، عدالت براي ايرانشهادت مهدي  2

  .نام شاهد نزد عدالت براي ايران محفوظ است3 
محبوبه جدي گلبرنجي، فاطمه افراسيابي، ؟ پناهمند، رويا حاجياني : اسامي آنها كه از سايت بنياد برومند استخراج شده به شرح زير است4 

  .رحماني، نسترن هدايتيقطب آبادي، معصومه حسن زاده، مريم ذاكري، ماه پروين ربيعي، زهرا 
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  1آباد شيراز نمايي از يكي از طبقات بند زنان زندان عادل

  

اهدين در فاصله جعالوه بر الهه، خواهرش آفاق دكنما و دو نفر از برادرانش نيز به اتهام هواداري از سازمان م
  . اند  اعدام شده1367 تا 1360سالهاي 

محمد سيد"ترين دوست   وي نيستيم، صميميواقعي كه به داليل امنيتي قادر به انتشار نام 2مهدي نويدي
اش روايت   در آخرين روزهاي زندگي سيدمحمد دكنما از قولاو.  بوده استو آفاق دكنما، پدر الهه "دكنما شيرخوار

. هايش كه به همراه جنازه تحويل خانواده داده شده، نوشته بوده كه به او تجاوز شده است كند كه الهه روي لباس مي
ل از اعدام به زندانيان خودكار و كاغذ هاي ديگر، قب  نيز طبق رويه جاري در زندانآباد عادلرسد در زندان  به نظر مي

  . اند داده نامه مي براي نوشتن وصيت
  :  به شرح زير استمهدي نويديمتن شهادت 

اين اواخر، قبل اينكه فوت كنه، يك . آقو دوست بوديم، مثل برادرگفتم سيد محمد كه من بهش ميمن و سيد"
با خانومش حرفش شده بود، يك شبي ديدم خيلي خوابيد،   شب بود كه خونه ما مي50-40 بود، 70شبي سال 

كني؟  براي سيگار گريه مي: گفتم.  سيگار ندارم: چته؟ گفت:گفتم. ش بلند شدم كنه، از صداي گريه ناراحته، گريه مي
 ها اومدم پايين، تو خيابون، گاهي وقتي يه ماشين از پله. خانه ما لب خيابون بود.  بعد نيمه شب بوددوحاال . نه: گفت

خالصه براش سيگار گرفتم و اومدم باال و آتيش . گفتم دو تا نخ سيگار بديد به من گرفتم مي شد جلوش رو مي رد مي
واهللا من از اينكه دخترامو : گفت. چته؟ تو را به جدت براي من بگو: گفتم. ريزه زدم دادم دستش، ديدم هي اشك مي

: گي؟ گفت سر جدت راست مي: گفتم.  دخترام كردند ناراحتماعدام كردند هيچ ناراحت نيستم، براي تجاوزي كه به
گفت . دونم حاال قلم از كجا به دست آورده بود نمي. هاش نوشته بود هاش رو كه گرفتيم روي لباس ها، دخترم لباس

 دست و پاش رو حتماً: گفت ريخت و مي اشك مي .به من تجاوز شده، به من تجاوز شده: روي لباسش نوشته بود
. اند  بهش تجاوز كرده،ندا آد توي نظرم كه دست و پاش رو بسته ش اين مي همه. اند اند و باهاش اين كار را كرده بسته

گويم خدا شاهد است، از زبون خودش  اين كه مي... دونم كي بوده كه برم فالنش كنم نمي! ؟كي بوده اين كار رو كرده
  3".چند وقت بعدش هم فوت كرد. اش زياد ش كم است، نه يك كلمه شنيدم، نه يك كلمه

معلوم نيست در فاصله بين اعدام .  شيراز، منتقل شده استآباد عادلهاي زندان، از  الهه دكنما مانند ساير اعدامي
 آباد عادل  سابق محبوس درپور از زندانيان جهانگير اسماعيل. شده است و انتقال از زندان در كجا نگه داري مي

بردند به ميدان چوگان كه در پادگان بزرگي به نام مركز  ها را مي اعدامي. شد عدام انجام نميدر زندان ا": گويد مي
  4".زرهي قرار داشت

                                                           
1
 Community Under Siege, Iran Human Rights Documentation Center, September 2007, P. 30  

  .نام واقعي و مشخصات اين شاهد نزد عدالت براي ايران محفوظ است 2
  .شهادت مهدي نويدي، عدالت براي ايران3 
 
  .شهادت جهانگير اسماعيل پور، عدالت براي ايران4
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، زماني كه الهه و ده زن جوان ديگر به جوخه اعدام 1362در تيرماه 
االسالم سيدضياء ميرعمادي، دادستان عمومي و انقالب  سپرده شدند، حجت

تهيه كننده كيفرخواست زندانيان سياسي بلكه به شيراز، نه تنها به عنوان 
ها و اجراي احكام، نقش اساسي در  عنوان مسئول ناظر بر امور اداره زندان

 خبر مربوط به تجاوز ظاهراً. اجراي احكام اعدام زندانيان سياسي داشته است
شده  به دختران باكره پيش از اعدام كه از جمله الهه دكنما را نيز شامل مي

ور وسيعي در شيراز پخش شده بوده زيرا وي حدود يك ماه پس از به ط
  اي با روزنامه خبرجنوب وقوع اين  اعدام زنان جوان در شيراز، در مصاحبه

  

  
  )ميرعماد(االسالم سيدضياء ميرعمادي  حجت

آورند و سپس  در ميكنند دختران را قبل از اعدام به تزويج پسران   شايعه مي": گويد  و ميداند شايعه مي  راموضوع
  1".اين شايعات هيچگونه واقعيتي ندارد...كنند اعدام مي

 با حفظ سمت به 1361 دادستان كل انقالب اسالمي هرمزگان، در آبان ماه السالم سيدضيا ميرعمادي،ا حجت
گروه  اقداماتش در سركوب مجاهدين و اعضاي اينكهخود وي پس از . دادستاني كل انقالب شيراز نيز منصوب شد

 علت انتصابش به دادستاني انقالب شيراز دربارة ،دهد را شرح مياشرف دهقاني در بندرعباس و شهرهاي اطراف آن 
رسد، به تهران مراجعه كرده و تقاضا نموديم كه  ما پس از اينكه ديديم ديگر در آنجا كار زيادي به نظر نمي": گويد مي

بعد پيشنهاد اين شد كه با حفظ سمت، دادستاني ...ه وظيفه دهيماگر در جاي ديگري به وجود ما نياز است ادام
 2".انقالب شيراز را هم عهده دار شويم

 در شيراز براي همه آنها درخواست اعدام كرد و يكي از 1361 بهايي در سال 22وي در جريان محاكمه 
 3.سته در شيراز نيز 1362مسئوالن اعدام بهاييان در خرداد 

 انقالب، اجراي احكام  شوراي1358/03/27ها و دادسراهاي انقالب مصوب  نامه دادگاه آيين 32ماده  اساس  بر
و تحت نظارت دادستان انقالب شهرستان ) در آن زمان، محمد مهدي رباني املشي(اعدام با اجازه دادستان كل كشور 

 نحوه اجري حكم اعدام الهه االسالم سيدضيا ميرعمادي مسئوليت مستقيم در اين حجت بنابر. شده است انجام مي
  . دكنما و نيز وقايع رخ داده پيش از اعدام وي دارد

هاي زنان، از جمله زنان بهايي و همچنين الهه دكنما و چندين زنداني  وي چند ماه پس از اعدام سلسله اعدام
 در اين 1367اه حداقل تا آذرم و 4 به سمت دادستان عمومي تهران منصوب شد1362زن ديگر، در نيمه دوم سال 

  .سمت باقي بوده است

                                                           
شايعه عدم بهداشتي بودن زندان و وضع ": االسالم ميرعمادي دادستان انقالب اسالمي و عمومي شيراز گوي مطبوعاتي حجت و  گفت1

  .62 مرداد 19چهارشنبه ، 7، ص 889، شماره "از اعدام با پسران كذب محض است زنداني و تزويج دختران قبل 300 اعدام -زندانيان
 
  .717ش ، 61 آبان 29خبر جنوب، 2

3 Community Under Siege, ibid, Appendix 1 , in:       h"p://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3254.html 
تهران با جمعي از قضات آمدند و مشكالت خود ] عمومي[دادستان ] آقاي ميرعمادي[ ": نويسد هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود مي 4

 اهتمام به ،1364 سال رفسنجاني هاشمي اهللا آيت خاطرات -دلواپسي و اميد( .حبت كردم و وعده كمك دادممن هم براي آنها ص. را گفتند
  )255 ص ،1387 تهران، انقالب، معارف نشر دفتر الهوتي، سارا
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  فضيلت دارايي:  دومطالعه موردي
  

ي كه با آنها در اين تحقيق مصاحبه شده است، اين باور ردُك به شهادت تمامي زندانيان زن اينكهبا وجود 
دختران  در شهرهاي مختلف كردستان وجود داشته كه به 60هاي آنها در دهه  عمومي ميان زندانيان زن و خانواده

 آنها كمتر اطالعات دقيقي را پيرامون نام اين زندانيان و مشخصات آنها به ياد ، اماشود زنداني پيش از اعدام تجاوز مي
 كه بعد از اعدام، هشد  كه در بيرون از زندان گفته مياند كردهبرخي از مصاحبه شوندگان نيز اسامي را ذكر . دارند

شان برده است اما از ذكر مشخصات اين  شان شيريني به عنوان مهريه دخترانپاسداري دم خانه آنها رفته و براي
ها و يا شاهدان دست اول براي حصول اطمينان از صحت   امكان ارتباط با خانوادهاينكهزندانيان اعدام شده، به دليل 

  . صرفنظر كرديمموضوع ميسر نشد 
له تجاوز جنسي ئي فرهنگي در كردستان پيرامون مس تابوهااينكهرد عقيده دارند به دليل مصاحبه شوندگان ُك

اند تا موضوع، پنهان بماند و نام دختر اعدام شده  كرده ها تمام كوشش خود را مي بسيار سنگين بوده است، خانواده
  . 1ها نيفتد شان بر سر زبان

يدگي به وضعيت له مسئول رس ، از سوي كومه1361توبا كمانگر كه پس از آزاد شدن از زندان در سال اما 
آن موقع كه ": گويد او مي. داند هاي زندانيان بوده، سكوت پيرامون اين موضوع را با مسائل امنيتي مرتبط مي خانواده

از خود . زدند  به دختراني كه اعدام شدند تجاوز شده حرف مياينكه دربارةزدم  ها سر مي در سنندج به خانه
كردند كه در سنندج و سقز خيلي  له كار مي ه بودند كه با تشكيالت مخفي كومها دختراني اين. هايشان شنيدم خانواده

 دخترمان را بياوريم يك كاغذ ]جنازه[گفتند وقتي رفتيم  آيد كه مادرها به من مي يادم مي. هايشان را اعدام كردند
الن حاضر نيستند حرف ها ا كدام اين ولي هيچ...هم بهمان دادند كه تويش نوشته شده بود دخترت را حالل كرديم

  2".كنند بزنند چون هنوز دارند در سنندج زندگي مي
 يكي از موارد تجاوز پيش از اعدام در دربارةبا وجود همه اين موانع، دو تن از مصاحبه شوندگان به طور مشخص 

  .اند كردستان شهادت داده
او از اولين . له اعدام شده است  كومه به اتهام همكاري با1360 آذر 3 ساله، اهل سقز، در 17ي، يفضيلت دارا

  .اند هاي سياسي اعدام شده هاي زناني است كه در كردستان به اتهام همكاري با گروه گروه
ما ": كند چنين بيان مياعدام فضيلت   دستگير شده است، روايت خود را از شب1360مينو هميلي كه در سال 

 بود، ما رو بردند هواخوري ولي فضيلت نيامد چون 60 روز عصر، آذر در بازداشتگاه دادگاه انقالب سنندج بوديم، يك
هم دور وقتي از هواخوري برگشتيم، . خيلي درد داشت، نيومد هواخوري. درد شديد داشت هم سردرد و هم دندون

 اعدامي بند پايين بند ما، مردهاي. تازه شام خورده بوديم، دم غروب بود. اش سرش يه پارچه بسته بود هم دور چونه
شنيدند اما  زدند، پاسدارها نمي خواستند و در مي بعد اگر مردها چيزي مي. بودند، پاسدارها هم اون طرف حياط بودند

 به در و داد زدنفضيلت شروع كرد به . شنيد زدند اما كسي نمي مردها داشتند در مي. شنيدند زديم، مي اگر ما در مي
. خواهند بروند دستشويي  ميشايد اند، تشنه ،اند گشنه خواهند، شايد مي چه بينندب بيايند كه! نگهبان، نگهبان: زدن كه

ما فكر كرديم به خاطر . يكهو آمدند گفتند فضيلت دارايي بيايد بيرون. دستاش قرمز شده بود بسكه به در زده بود
. كرد  فكر نميم اصالًخودش ه. كرديم براي اعدام صدايش كرده باشند  فكر نمياصالً.  بردنشزدهاينكه به در 

 فضيلت اينقدر هول رفت كه چادر من رو سر كرده بود و دمپايي يكي ديگه رو پوشيده .هاش اونطور سنگين نبود جرم
.  شب بود كه ما صداي تيرها رو شنيديم12-11از اون موقع كه دم غروب بود چندين ساعت طول كشيد، ساعت . بود

تيرهاي خالص رو . گذاشت ما ببينيم هاي جلو پنجره نمي كردند اما درخت ميتوي همان حياط دادگاه انقالب اعدام 
فردا . بيديمكدوم نخوا آن شب تا صبح هيچ. ها باشد كرديم فضيلت هم بين اعدامي  باور نميهم شمرديم ولي اصالً

من . بوديه تلويزيون كوچولو دستش . توي بنداومد  بود "گروهي" دادستان كه اسمش ،10صبحش، حدود ساعت 
ما خيلي بهش پيشنهاد همكاري :  كجاست؟ گفت،شما ديروز فضيلت دارايي رو برديد و شب برنگشته: ازش پرسيدم

                                                           
  .كنعان، عدالت براي ايران اي و آذر آل ي فرانك آييني، توبا كمانگر و كبري بانهها شهادت 1
  . عدالت براي ايرانشهادت توبا كمانگر، 2
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اونجا بود كه فهميديم . گه كه كجاست امشب اخبار استان مي: بعد به تلويزيون اشاره كرد و گفت. داديم قبول نكرد
ها را   من و يكي ديگر را فرستادند توي حياط كه آشغالفرداش. شب هم اخبار گفت. اند فضيلت رو اعدام كرده

برش داشتيم آورديم، شستيم و . طور خوني بگذاريم، ديديم دمپايي كه فضيلت باهاش رفته بود افتاده اونجا؛ همون
ت رو  كه آزاد شدم مادرم چادر فضيلمادر فضيلت چادر من رو داده بود به مادرم، بعداً. ها كردند بچه ازش استفاده مي

دانم معني اين چي   من نمي.به من نشون داد، جايي كه جاي دهان است، آنقدر گاز گرفته بود كه پاره پاره شده بود
  1"... باشهتونست مي

اند كه  اند و گفته  شنيدم كه در خانه فضيلت يك پاكت شيريني برده61من ابتداي سال ": گويد اي مي كبري بانه
  2".شيريني عقد دخترتان است

ييد موضوع تجاوز به فضيلت پيش از اعدام، روايت ديگري از أ ضمن ت3،هران كه از نزديكان خانواده دارابي استم
به خانواده گفته بودند شما بايد به عنوان شيربها يا شيريني، يك چيزي ": دهد نحوه اطالع خانواده از موضوع ارائه مي

  4".بدهيد
دختر خيلي . له بود؛ در حد پخش اعالميه و نه چيزي بيشتر هفضيلت يك هوادار ساده كوم": گويد وي مي

هاي سرشناس و پولدار شهر  از خانواده. گفتند مادرش زيباترين زن سقز است مي. خانوادگي زيبا بودند. زيبايي بود
د كاري از  جلو اعدام دخترش را بگيرد رفته بود دفتر منتظري ولي آنجا به او گفته بودناينكهحتي مادرش براي . بودند

   .اي بكند آيد؛ در حالي كه آن موقع جانشين خميني بود و كافي بود فقط اشاره دست ما بر نمي
اي دارم  عقيده. ام كه توبه كنم من كاري نكرده: كنيم ولي گفته بود بهش گفته بودند اگر توبه كني اعدامت نمي

  5".كنند يجا تيربارانش م ام دست بردارم كه همان و حاضر نيستم از عقيده
له در آن زمان منتشر شده و مردم در   در خبرنامه كومهيياساس گفته اين شاهد، خبر تيرباران فضيلت دارا بر

  . اند ها رفته ييشهر سقز به نشانه اعتراض تظاهرات كردند و به خانه دارا
. دشهر اصفهان تبعيد شدند به اتفاق بيست و سه خانواده ديگر از سقز به فوالييپس از اين اتفاق، خانواده دارا

  : گويد ها بوده مي مهران كه خانواده خود وي نيز از تبعيدي
له و حزب دموكرات را، از زن و بچه و كودك و  ي كومه  چهار خانواده–در فوالد شهر اصفهان بيست و سه "

د كه از وسايل خانه ن يك نصف شب زمستان با نيروهاي ارتشي آمدند و امر كرد.بزرگ به جايي مثل اردوگاه بردند
هرچه دوست داريد برداريد و به زور برده بودندشان در جايي در فوالدشهر اصفهان كه با سيم خاردار از شهر جدا 

منطقه ها خيلي خوب با مردم  اما اين خانواده. انقالبند هاي ضد ها خانواده گفته بودند اين به مردم آنجا هم. شد مي
ها را  ها، اينور و آنور و با مردم قاطي شده بودند، ديگر مردم اين  رفته بودند توي عزاداريمثالًارتباط گرفته بودند و 

  6".فروختند ها را ارزان بهشان مي ها جنس گذاشتند و حتي مغازه ها احترام مي خيلي دوست داشتند، به اين
به كردستان اجازه يافتند هاي ياد شده مجددا  خانواده، دو سال و نيم تبعيد به فوالد شهر اصفهانپس از 

  .بازگردند

                                                           
   شهادت مينو هميلي، عدالت براي ايران1

  .اي، عدالت براي ايران شهادت كبري بانه2 
  .نام واقعي و ساير مشخصات اين شاهد نزد عدالت براي ايران محفوظ است 3
  .شهادت مهران، عدالت براي ايران 4

 
  .همان5
  .همان 6
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  ليال مولوي اردكاني:  سهمطالعه موردي
  

 ساله، دانشجوي دانشگاه تهران و هوادار سازمان 20ليال مولوي اردكاني، 
  . شود  در خيابان انقالب تهران دستگير مي1360مجاهدين خلق در شهريور 

ظ به بنياد برومند داده است، بر اساس اطالعاتي كه يكي از آشنايان وي با نام محفو
شده  منتقل اوين زندان به بعد و بوده بازداشت در فردوسي كميته در روز 5 او

 دستگير بالفاصله دوباره ولي شده، آزاده زندان از  مهر همان سال21 در وي .است
 بام پشت و منزل مسلح پاسداران وي، آزادي از بعد نيم و ساعت يك است؛ شده
   وارد خشونت با وي، بازجوي با همراه مسلح، پاسدار پنج و ردهك را محاصره وي

  

  

  
  

 منزلش از پاسداران همراه و پوشيد را لباسش بازجو به دستور بود، حمام در موقع آن در كه مولوي ليال. اند شدهمنزل 
  .1ديدند را او اش خانواده كه بود باري آخرين اين. شد خارج

 14سايت بنياد برومند تاريخ اعدام را . دكاني در منابع موجود، اختالف وجود دارددر تاريخ اعدام ليال مولوي ار
 به عنوان سال اعدام وي ذكر شده 1360كند در حالي كه در سايت سازمان مجاهدين، سال   ذكر مي1361آبان 
ر شده، تاريخ  سوئد منتش- كه از سوي كميته دفاع از حقوق بشر در ايران1360هاي سال  در فهرست اعدام. است

  .  عنوان شده است1360 آذر 13اعدام ليال مولوي اردكاني 
خانواده نسرين نكوبخت كه خود در آن زمان به اتهام هواداري از سازمان فرقان در زندان اوين بوده است، 

ليال مولوي  دربارةوي . شناخته است نكوبخت، ليال را از زمان كودكي مي. اند همسايه خانواده مولوي اردكاني بوده
  :دهد اردكاني چنين شهادت مي

من كه آزاد شدم، مادرم برايم تعريف كرد كه بعد از اعدام ليال، وقتي جسد را خواسته بودند، آنها جسد را كه "
  2".دهيم اش است كه ما بهتان مي تحويل داده بودند، يك مقدار پول هم داده بودند و گفته بودند اين هم مهريه

                                                           

  :نياد برومند، قابل دسترسي در نشاني اينترنتي زيرصفحه مربوط به ليال مولوي اردكاني در سايت ب1 
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--4008.php 

  .ييد كرده استأشاهد اصلي، مندرجات ياد شده را تالزم به ذكر است . شهادت نسرين نكوبخت، عدالت براي ايران2 
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  فريبا احمدي:  چهارمطالعه موردي
  

فريبا احمدي، متولد آبادان، هوادار سازمان مجاهدين خلق، در حال گذراندن مدت محكوميت حبس خود در 
 به همراه خواهر خود فرحناز 1اهللا خميني ، بنا به فتواي آيت1367 مرداد 13زندان دستگرد اصفهان بوده است كه در 

از زمان . شود  در زندان دستگرد اصفهان اعدام مي2داني سياسي ديگراحمدي، برادرش محمد احمدي و بيش از صد زن
  . ساله بوده است22وي در زمان اعدام، . و نحوه دستگيري و همچنين ميزان حكم حبس وي اطالعي در دست نيست

 به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين 1367 تا 1360هاي   چهار فرزند خانواده احمدي در فاصله سالجمعاً
  . اند لق اعدام شدهخ

در زندان بوده و فرزندان خانواده احمدي را از  1366 تا 1361ن پيكار كه خود از صنم احمدي، هوادار سازما
مان، فريبا،  هاي پرپر شده به گل: نوشته بودرويش يك روز يك اعالميه ترحيم ديدم كه ": گويد شناخته مي زندان مي

جا راهم را كج كردم يك راست رفتم جلو خانه خانم  همان. م كرده بودو مجلس ترحيم را اعال. فرحناز و محمد
ها نسبتي داشتند با يكي از دوستان خيلي صميمي خواهر  اين. كوچه هم پر آدم بود. ديدم غلغله آدم است. احمدي

نوان مهريه به اند به ع اون دوست به خواهرم گفته بود كه به دختر خانم احمدي تجاوز شده، پول هم آورده. بزرگ من
  .اند خانم احمدي داده

 اين دربارةخيلي حالش بد بود و از طرفي خيلي آسان نيست با مردم . اين شد كه من رفتم سراغ خانم احمدي
اي خودم دوستشون همن بهش گفتم كه خانم احمدي من خيلي از اين اتفاق متاسفم و مثل خواهر. چيزها حرف زدن

ام، واقعيت  من هم شنيده: من بهش گفتم. دونم ولي به من گفتند فريبات عروس شده آره عزيزم مي: بعد گفت. داشتم
ها بود،  آره، پاسداره اومد دم در خونه و چند تا سكه آورد گذاشت كف دستم، يه چيز ديگر هم با سكه: داره؟ گفت

خترتون رو عقد كردم اين خواستم اينو بهتون بگم كه د من فقط مي: ها چيه؟ گفت اين: گفتم.  كيسههش توي ي همه
و . يك چيزي شبيه اين گفته بود كه يازده سكه امام زمان، مهريه فاطمه زهرا، عقد دخترت كردم. هم مهرش است

  .  فريبا گفته بود كه بزرگتر بوددربارةفقط هم 
هايش را كه  اند و جسد هر سه تا بچه گفت آنقدر پافشاري كرده كه باالخره پول گلوله رو گرفته خانم احمدي مي

 اعدام 60او هم جسدها رو برده بود شيراز كنار خاك پسرش خسرو كه سال . اند  اعدام شده بودند داده67در سال 
  . شده بود دفن كرده بود

بره  گيره مي ش حنا و عود و شمع مي همه. گويد خانم احمدي ديگر ديوانه شده است همان دوست خواهرم مي
  3"...عروسي پسرامه: گه عروسي دخترامه، به پسرها هم مي: گه هاش و به دخترها مي ذاره سر خاك بچه شيراز و مي

ي ويژه   نماينده1989ي سال   ژانويه26شان در گزارش  فهرست هزار نفري آمده كه اعدام نام فريبا احمدي در
نام و مشخصات "اين فهرست تحت عنوان . سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران به چاپ رسيده است

  4. تدوين شده است"اند  اعدام شده1988شود توسط جمهوري اسالمي ايران از ژوئيه تا دسامبر  افرادي كه گفته مي

                                                           

  . رش به تفصيل آمده استو ساير جزييات مربوطه در بخش دوم اين گزامتن فتوا 1 
: رك. ( نفر از زندانيان مرد را تيرباران كردند90گويد   در زندان دستگرد بوده در مصاحبه اي مي67 محمد، يكي از زندانياني كه در سال 2

شار در سايت ، بازانت1383، سازمان چريكهاي فدايي خلق، فروردين 67مصاحبه با يكي از بازماندگان كشتار زندانيان سياسي در سال 
  ) http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=24807                  :ديدگاهها به اين نشاني اينترنتي

 را در مجموع، 1367رضا ساكي، زنداني سياسي سابق نيز در مصاحبه اي تعداد كشته شدگان زن و مرد زندان دستگرد اصفهان در سال 
، قابل دسترسي در اين 1387 آبان 11كشتار جمعي زندانيان سياسي در اصفهان، سايت بيداران، : رك. (د نفر اعالم مي كن150 تا 140

  )http://www.bidaran.net/spip.php?article180                      :نشاني اينترنتي
  .شهادت صنم احمدي، عدالت براي ايران 3
  : سايت بنياد برومند به اين نشاني اينترنتي مراجعه كنيدبراي اطالعات بيشتر به صفحه مربوط به فريبا احمدي در 4

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--2744.php 



 

  هاي زندان ازدواج. 2-3
  

، موارد متعددي 60هاي انجام شده با زندانيان سياسي دهه  ي به دست آمده از ميان مصاحبهها شهادتدر ميان 
در بيشتر، و البته نه همه موارد، زن . يا ساير مقامات مسئول با زندانيان زن گزارش شده استاز ازدواج بازجويان 

  . شود  توصيف مي"ينتواب" يكي از زنداني،
تواب به معناي كسي است كه توبه كرده است و توبه، اصطالحي مذهبي است كه به معناي از نظر لغوي 

  . به سوي خداوند استپشيماني از گناهان و بازگشت از مسير اشتباه 
ابداع  60 در دهه ، اصطالح عامي بود كه ابتدا از سوي كارگزاران زندان "سرموضعي"، در مقابل زنداني "تواب"

 كه شد مياين اصطالح به زندانياني اطالق . شده و بعدها به طور وسيعي از سوي زندانيان نيز به كار برده شده است
 بههاي سياسي خود اعالم پشيماني كرده بودند، بلكه با كارگزاران زندان   يا فعاليتزير فشار شكنجه نه تنها از عقايد

اين درجات مختلف از دراختيار قراردادن اطالعات مربوط به دوستان و . درجات مختلفي همكاري كرده بودند
ابط و گفت و گوهاي انتقال دهنده اخبار درون بند و رو به عنوان فعاليت منظم  به طور مرتب، تاها سازماني هم

نگهبان، دستيار بازجو يا همكاري در  و به كار به عنوان شد ميشروع ) به اصطالح زندانيان، جاسوسي(زندانيان 
اي از موارد، حتي به مشاركت در آماده كردن زندانيان براي اعدام و  رسيد و در پاره هاي عملياتي و شناسايي مي تيم

متقاعد كردن . شد ميشود ختم   به زندانيان اعدامي توصيف مي"تير خالصزدن "حتي آنچه از سوي زندانيان 
. شد ميهاي بازجويان نيز يكي ديگر از كارهايي بود كه توسط توابان انجام  زندانيان تازه وارد به پذيرش خواسته

 يا حتي ر كرده بودند، به كساني كه فقط از عقيده يا عملكرد سياسي خود يا سازمان خود اعالم انزجامعموالًزندانيان 
  . گفتند  تواب نميهاي خود را لو داده بودند، زيرشكنجه اطالعات مربوط به دوستان يا هم سازماني

دهد كه  اند و شرح باال نشان مي  بوده"سرموضعي"ايم،  با آنها مصاحبه كردهدر اين تحقيق  زندانياني كه بيشتر
در كنار تنفر از توابان . اند اند، نسبت به توابان احساس منفي داشته هآنها تا چه حد، به خصوص وقتي كه در زندان بود

اي به  اي با توابان، بهانه گو يا رابطه و  هرنوع گفتاينكه از سوي ساير زندانيان، ترس از آنان "بايكوت"و نيز سياست 
 ارتباط با كمتريندگان، ه كه مصاحبه شونشد مي عليه زنداني گزارشي بنويسند، باعث اينكهدست آنان بدهد براي 
ها يا بندهايي جدا از  يي كه توابان در اتاقها زندانها و  كنند كه حتي در زمان ييد ميأآنها ت. توابان را داشته باشند

بسياري از زندانيان اين . اند كرده ميند، جز در موارد ضروري با توابان صحبتي نشد ميساير زندانيان نگه داري ن
، و به ويژه در زندان اوين در تهران، توابان هر روز 60 دهه اوليةهاي   كه به خصوص در سالاند دهكرموضوع را تاييد 

اند و ديروقت  رفته هاي بازجويي از بند بيرون مي هاي مختلف زندان و از جمله اتاق صبح براي كار كردن در بخش
  . ندشد ميها فراخوانده  برخي از توابان نيز شب. گشته اند برمي

 ".فالني تواب شد، بعد هم با بازجوش ازدواج كرد": خوريم ها به جمالتي از اين دست برمي كرات در مصاحبهبه 
 و رابطه جنسي ناشي از آن را "اجباري"هاي درون زندان را   ازدواجمصاحبه شوندگانيك از موارد،   در هيچتقريباً
  .اند  ندانسته"تجاوز"

ي كيفري، الملل بين به دست آمده از آراي مختلف ديوان ،الملل بين حقوق حالي كه براساس تعاريف در
 است، در شرايطي كه زن "تجاوز"كننده هر رابطه جنسي آزادانه و براساس خودمختاري از   كه عنصر جدا"رضايت"

ت، در  تحت تهديد، اعمال زور و يا آزار نيسدر زندان و تحت تهديد، اعمال زور يا آزار است و يا حتي اگر مستقيماً
اساس تعاريف يادشده در چنين فضايي حتي  بر.  معنايي نداردفضايي مبتني بر اعمال قدرت و آزار قرار دارد اساساً

"رضايت حقيقي"اگر قرباني، رضايت خود را براي داشتن رابطه جنسي يا ازدواج ابراز كند، اين رضايت از آنجايي كه 
1 

  2. اتفاق نيفتاده باشد تجاوزياينكهتواند توجيهي براي  نيست، نمي

                                                           
1 Genuine consent 
2 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 
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داند كه در آن  ، تنها رابطه جنسي را قانوني مي"تجاوز" در رابطه با تعقيب كيفري جرم الملل بينحقوق بشر 
.  ابراز شده باشداست، ممكن مختار بودن رضايت، داوطلبانه و در نتيجه خواست آزادانه شخص و در فضايي كه اساساً

 را شرط اثبات وقوع تجاوز "فقدان رضايت"قوق داخلي بسياري از كشورها كه هاي ح برعكس تعاريف رايج در نظام
شرايط "نوع رابطه جنسي حتي مبتني بر رضايت را در صورت اثبات وجود  ي كيفري هرالملل بينداند، ديوان  مي

  :در يكي از آراي ديوان چنين آمده است. شمارد بر ميتجاوز مصداق ، فاقد رضايت واقعي و "قهرآميز
.  مطرح نيست، رضايت اصالًاهره يا شرايط قهرآميز وجود داردوقتي زور، تهديد به اعمال زور، اعمال قدرت ق"

تعرضي كه با زور، تهديد به استفاده از زور يا قهر، مانند آنچه با ترس از خشونت، اجبار، بازداشت، سركوب فيزيكي يا 
متن،  (1".شود يابد، يك جرم محسوب مي و غلبه ارتكاب مي ر از قدرت، با بهره گرفتن از يك فضاي قهاستفاده سوء

 .)خالصه شده است
هاي صرب تحت فرمان وي به طور وسيعي در  ، وي متهم بود كه سربازان و پليسKunaracدر پرونده 

ت به اين  قضا،در دادگاه تجديدنظر. اند داده زنان مسلمان بوسنيايي را مورد تجاوز قرار ،ها ها و پادگان بازداشتگاه
حقيقت استناد كردند كه هرچند رفتارهاي جنسي مطرح در پرونده، مبتني بر رضايت توصيف شده بودند اما همچنان 

 "عدم رضايت"اند و در چنين شرايطي، فرض بر   قرار داشته"شرايط قهرآميز"روند زيرا زنان در  جرم به شمار مي
  2.است

، بر وضعيت زندانيان سياسي زن آمدهي كيفري الملل بين ديوان توان شرايط كلي را كه در آراي به سادگي مي
 كه بعدتر خواهيم ديد، طور هماندرون زندان، يا ي ها ازدواجكه  منطبق كرد و به اين نتيجه رسيد 60ايران در دهه 

ي محسوب اجبارازدواج  واقع شده،  ميان زندانيان سياسي زن و مقامات مسئول كهبرخي از ازدواج هاي بيرون زندان
با اين . اشته است حتي اگر رضايت زنداني ابراز شده باشد، عنصر رضايت واقعي وجود ندها، شود زيرا در اين ازدواج مي

اين با در نظر گرفتن  بنابر. آيد  به حساب مي"تجاوز"شده نيز  هاي ياد تعريف، هرنوع رابطه جنسي متعاقب ازدواج
، بخشي از اين گزارش 60ي دهه ها زندانموارد تجاوز و شكنجه جنسي در ، در بررسي الملل بينهاي حقوق  چارچوب

  . ايم زندان اختصاص داده هاي را را به ازدواج
هاي  دهد ازدواج ايم نشان مي اطالعات به دست آمده از شهادت زندانياني كه با آنها در اين تحقيق مصاحبه كرده

 از زندان، ميان زنداني زن و يكي از مسئوالن يا كارگزاران زندان يا هايي كه پس از آزادي درون زندان و يا حتي ازدواج
برخي از اين . ، كاركردهاي متنوعي داشته است3هشد ميانجام و يا حتي يكي از توابان مرد اشخاص نزديك به آنها 

اي از موارد،  ارهها به عنوان شرط آزادي مطرح شده، در برخي ديگر، ازدواج شرط نجات از اعدام بوده و در پ ازدواج
 به عنوان عاملي براي اثبات وفاداري و برگشتن كامل از سوءاستفاده جنسيازدواج، وعده ازدواج يا صيغه و حتي 

 نيز از ازدواج به عنوان عامل كنترل عقايد و اعمال زنداني مواردي در . اعتقادات سياسي گذشته كاربرد داشته است
  . آزادي استفاده شده استزن حتي در بيرون از زندان و پس از 

اند از   توانستهاينكهاند و يا  هاي سنگين رهيده مجازاتاعدام يا برخي از زندانيان با پذيرش ازدواج، آزاد شده، از 
اند و  گاه ازدواج را نپذيرفته  نيز هيچاند  كه در مقابل اين شرط قرار گرفته ديگرسياريب. فشار بر خود و خانواده بكاهند

اند نيز پذيرش ازدواج، باعث ايجاد  اما در آن دسته كه ازدواج را پذيرفته. اند شدهن دليل با مرگ رو به رو حتي به اي
  .آنها شده كه گاهي تا آخر عمر ادامه داشته استبراي هايي  دردها و رنج

پردازيم؛  يمجنسي در ادامه، به بررسي كاركردهاي ازدواج هاي زندان و نيز چگونگي اعمال اين نوع از خشونت 
زمان داشته  توانسته دو يا حتي چند كاركرد به طور هم ذكر اين نكته الزم است كه يك ازدواج يا پيشنهاد ازدواج مي

  .باشد
  
  

                                                           
1 Ibid 
2 Ibid 

 است و به دستور دادستاني به عقد  كه تواب شده بوده بودهمجاهدينبرد كه از هواداران  مهري القاسپور از زنداني زني در اهواز نام مي3 
  . اتحاديه كمونيستها بوده در آمده استهواداران  ازهاي مرد كه يكي از تواب
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 ازدواج به عنوان شرط آزادي �
هاي ناشي از شوهرداري و  كند به دليل مسئوليت باور مسلط در جامعه ايران اين است كه زني كه ازدواج مي

هاي او  ؛ در عين حال، تمامي فعاليتخواهد داشت براي فعاليت سياسي ن چندانيداري، وقت و فرصت بچهپس از آن 
الگر كه دو بار در مدت حبسش در زندان حقيقت حداقل در يك مورد ميترا . شود به وسيله شوهرش كنترل مي

رسد با   كه به نظر ميكند صحبت مي ها به عنوان شرط آزاد شدن اي از ازدواج  شيراز بوده است از سلسلهآباد عادل
  :ريزي شده بودند فرضي برنامه چنين پيش
حكم "شيراز  ]آباد عادل[ بود كه يك حاكم شرع جديدي آمده بود و به يكسري دخترهاي زندان 61 در سال"
ولي بايد اينها جرائمشان خيلي سنگين نبود .  معروف شده بودند"حكم ازدواجي" داده بود كه به دخترهاي "ازدواج

ها هم كه با  خيلي. ند كه يكي بيايد و در زندان عقدشان كنند و ببردشانشد ميماندند و در صورتي آزاد  در زندان مي
اين حكم هيچ اول و .  چند سال در زندان نماننداينكهاي، نامزد بودند اين كار را كردند براي  اي، پسرعمه پسرخاله

ي اين دخترها ها خانواده. دارند كنند و دست از اين كارها برمي ينها ازدواج مياش اين بود كه ا آخري نداشت و فرضيه
  1".هم دنبال اين بودند كه برايشان شوهر پيدا كنند كه آزاد شوند

ازدواج بايد با يكي از ":گويد  ميآباد عادلهاي زندان  در همين رابطه سيمين بهروزي در مورد حكم ازدواجي
يك . ، اصفهاني بود و شناسايي نشده بود از هواداران مجاهدين2 مريم انصاري مثال.شد ميجام پاسدارها يا جانبازان ان

كند  پاسداري از اصفهان كه در هيئت بازديد كنندگان بود، مريم را شناسايي مي. روز بازديدي از زندان صورت گرفت
 يا اعدام خواهي شد، اين را مريم خودش گويد حكم تو اعدام است يا بيا با من ازدواج كن كه آزاد شوي و به او مي
اما زنداني ديگري هم حكم ازدواج داشت كه حاضر شد با يك روحاني ازدواج . او بعد از يك ماه اعدام شد. برايم گفت

 سال حكم داشت، حاضر نشد حكم ازدواج را 5دوست من هم كه االن هم در ايران است . كند و بالفاصله آزاد شد
   3".ر زندان ماند سال د5بپذيرد و 

ها  ند، براي سالداما برخي از زندانيان كه براي آزاد شدن از زندان، حاضر به ازدواج با يكي از كارگزاران زندان ش
در يكي از اين موارد، يك دختر هوادار كوموله با پيشنهاد ازدواج از سوي يكي از . اند شدهي خود طرد ها خانوادهاز 

يك از اعضاي  ها بعد هيچ با اين همه تا سال. شود ازدواج با وي از زندان آزاد ميبا و  ودش پاسداران زندان مواجه مي
 هرچند برخي از زندانيان عقيده دارند اين زنداني 4؛اند شدهخانواده زن حاضر به صحبت كردن و ايجاد ارتباط با او ن

 برخي ديگر هم بر اين باورند 5.اج را پذيرفتابتدا از سوي بازجوي خود مورد تجاوز قرار گرفت و پس از آن، شرط ازدو
حال، پس از آزادي از زندان و ازدواج، وي   در هر6.كه وي به دليل اينكه تواب شده بود با بازجوي خود ازدواج كرد

  . گاه به شهر سنندج برنگشته است هيچ
  
  
 ازدواج به عنوان شرط نجات از اعدام �

 باردار بوده، از همان ابتداي دستگيري با فشار و هل وأ، مت دستگيريتوبا كمانگر، هوادار كوموله كه در هنگام
اگرچه . شوي كني و يا اعدام مي اند يا با يكي از برادرها ازدواج مي گفته تهديد شديد بازجويان مواجه بوده كه به او مي

هاي مختلف، در ده نشور و  گاه ازدواج را نپذيرفت اما تهديد به تجاوز در تمام مدتي كه او در بازداشتگاه او هيچ
  7.داده است  بازداشتگاه سپاه سنندج زنداني بوده، شكنجه اصلي وي را تشكيل ميطور همين

                                                           
  .الگر، عدالت براي ايرانحقيقت شهادت ميترا  1
  :بينيد مريم انصاري را در نشاني اينترنتي زير بدربارةجزييات بيشتر  2

http://www.mojahedin.org/pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=1611 
  .اند نزد ما محفوظ است ان كه حكم ازدواج داشتهاسامي كامل اين دسته از زنداني 3

  .نام شهادت دهنده و زنداني نزد ما محفوظ است4 
  .اي، عدالت براي ايران شهادت كبري بانه 5
  .كنعان، عدالت براي ايران شهادت آذر آل6 
  .متن كامل شهادت توبا كمانگير در انتهاي همين بخش آمده است7 
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 در حالي كه باردار بوده به همراه ساير زندانيان زن گچساران در يك كانتينر در حياط زندان گچساران ،منيژه
، حاكم شرع گچساران به يكي از دختران زنداني كه نامزد هم كند كه واعظي موردي را روايت مياو  .زنداني بوده است

داشته گفته است اگر حاضر به صيغه شدن شود، حكم اعدام او را به حبس ابد تبديل و چند سال بعد هم وي را از 
 سه او هم. بهش گفت باشه، بعد گفت برم بيرون كارهامو بكنم.  هم كلك زد1حميرا": گويد او مي. كند زندان آزاد مي

اين دختر هم رفت توي اين سه روز با نامزدش عقد كرد و بعد كه برگشت زندان در واقع . روز مرخصي داد بهش
دوباره حاكم شرع برايش حكم اعدام زد و خيلي اذيتش كرد ولي شوهرش رفت تهران و باالخره . ازدواج كرده بود

انتقال پيدا كرد به زندان . را از جوخه اعدام نجات دهنداش از طريق نماينده گچساران در مجلس، توانستند او  خانواده
  2". سال آزاد شد6-5فهان و بعد از اص

، بهرام تاجگردون، نماينده دور اول و دور سوم گچساران در مجلس، درخواست عزل واعظي، 1360در اسفند ماه 
هاي  بگير و ببندها و تخلف"ه  سپس به دليل آنچواعظي. كند حاكم شرع گچساران و كهكيلويه و بويراحمد را مي

با اين همه او در نهايت . شود  خوانده شده، محاكمه و به يك سال تبعيد و مصادره اموال محكوم مي"روشن و آشكار
  3.دهد خود را در آنجا ادامه ميقضايي شود و كار  به سيستان و بلوچستان منتقل مي

  :دهد رط نجات از اعدام از زندان بندرانزلي به دست مي روايت مشابهي از ازدواج به عنوان شدوست شايسته وطن
خودش، با زبان خودش به من گفت دادستان بهش . هاي هوادار مجاهدين بود يكي از بچه 4،زاده مهناز يوسف"

خواهم باهات ازدواج بكنم  ام مي مند شده گفته بود كه فقط توبه الكي بكن، من بهت عالقه. پيشنهاد ازدواج داده بود
  5".]اعدامش كردند و[ نپذيرفت او ولي

اش اعدام بوده و در همان  آورد كه حكم فرزانه زلفي نيز يكي از هواداران سازمان مجاهدين در كرج را به ياد مي
  6.مراحل اوليه، حاكم شرع يا دادستان كرج عاشق او شده و پس از ازدواج با او، آزاد شده است

 اخيراً.  متداول بوده است60زات، به خصوص مجازات اعدام در دهه رسد ازدواج براي تخفيف مجا به نظر مي
 رئيس دفتر رئيس سياسي فاش كرد كه رحيم مشايي، منازعه در طي يك  نيزمحمدباقر قاليباف، شهردار تهران

، در زندان با همسرش كه سه سال به خاطر هواداري از سازمان مجاهدين احمدي نژاد، زماني كه بازجو بودهجمهور 
  7.خلق در زندان بوده ازدواج كرده است

  
  
 ازدواج به عنوان شرط كم شدن فشار يا تهديدها �

، در شرايطي كه زنداني تحت بازجويي و شديدترين فشارها بوده، پيشنهاد ازدواج به ها شهادتبر پايه برخي 
شارها و تهديدهاي روي عاملي كه در صورت پذيرش آن ف برعكس، به عنوان كامالًعنوان يك عامل فشار مضاعف يا 

  . ه استشد مييافته مطرح  زنداني كاهش مي
گاه ثابت نشده   اتهام هيچ به حكم سه سال حبسصدورپس در شهادت  خود مي گويد  نسرين نكوبخت

هواداري از گروه فرقان و با كشته شدن بازجوي اول در يك تصادف رانندگي، بازجوي دوم كه از بازجوي اول خيلي 
  :آيد  بوده به سراغ وي مي"تر مهربان"

 من بروم خانه و پدر و مثالً كه براي من يك مالقات حضوري درست كند كه كرد ميمرتب از اين صحبت "
كند،  رفتم كه حاال به من تجاوز مي م هميشه با اين فكر ميشد ميمن هر وقت به بازجويي فراخونده . مادرم را ببينم

                                                           
  .نام و مشخصات وي نزد ما محفوظ است. ر براي اين زنداني برگزيده شده استبه داليل امنيتي نام مستعا 1

  .شهادت منيژه، عدالت براي ايران2 
  .، جلسه پانصد و يكم1362 آبان 26مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي،  3

  .زاده به طور كامل در بخش تجاوزهاي پيش از اعدام آمده است شرح حال مهناز يوسف4 
  .يسته وطن دوست، عدالت براي ايران شهادت شا5
  .شهادت فرزانه زلفي، عدالت براي ايران 6
 :اينترنتي نشاني اين در نت پيك سايت در بازانتشار سالم، سايت بود، منافقين طرفدار مشايي رحيم:  قاليباف7

http://peiknet.net/09-juli/news.asp?id=39528&sort=Iran 
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خواهم تو را  گويد مي نشاند و مي االن بنده را اينجا مي.  را مي گذارد ازدواجحاال با يك تفسير ديگري، يعني اسمش
  1"!عقد كنم، حاضري يا حاضر نيستي؟

داند طرفش  براي زنداني كه توي زندان است و مي": دهد گونه توضيح مي وي سپس شرايط قهرآميز زندان را اين
گذارم كه در نهايت يا از   حكمي برايت مياينكهشوي يا  يآيي زن من م اش اين بود كه يا مي براي من معني...كيست

رفتي توي يك اتاق دربسته،  تو مي.  وجود داشت امكانش كامالًاينكهبه خصوص ... اعدام سر در بياوري و يا حبس ابد
وچك بود، بند پيدا بود خيلي ك بند، با اين آدم كه حاال مهربان شده در يك اتاقي كه تا جايي كه از زير چشم با چشم

 فراخواني به بازجويي دليلي نداشت هايم هم بي دليل بود چون حكمم را گرفته بودم و اصالً تمام بازجويي... بوديتنها 
  2"....جز اينكه 

، 1367هاي خود كه پس از كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در سال  بندي  يكي از همدربارةمژده ارسي نيز 
شده و براي ازدواج، تحت زماني معرفي كرده بود، بازجويي به نام ت اطالعات كه خود را بارها از سوي نماينده وزار

 مدام بازجويي 3.چشم و ابرو مشكي بود، از بچه هاي اقليتو دختر خوشگل قد بلند ": گويد فشار قرار گرفته بود مي
 كرده بود وانمودجوري   و اينكرد يم روي روانش كار دانست كه بازجويي معمولي نيست، واقعاً ند و ميكرد ميصدايش 

و تن به رابطه با او [  با او برودكهد كنكه متقاعدش  تمام نيرويش را گذاشته بود روي اين. مند شده كه بهش عالقه
يارو دوباره ازم خواست كه باهاش : گفت گشت مي بعد كه برمي .لرزيد رفت تمام بدنش مي بار كه داشت مي هر. ]بدهد
 او هم با اين 4، ولي بعد كه خورد به جريان مرخصي دادن به زندانيان سياسيكرد ميبه اعدامش تهديد ...بروم

  5".ها آمد بيرون و از ايران خارج شد مرخصي
او . هاي ازدواج اجباري در زندان به دليل فشارهاي ناشي از تهديد است مارينا نمت نيز يكي از بارزترين تجربه

شود، به دليل تهديدهاي بازجوي خود نسبت به  ي چپ بازداشت ميها گروهمكاري با  سالگي و به اتهام ه16كه در 
. شود ، ناگزير به تغيير مذهب خود از مسيحيت به اسالم و ازدواج با بازجو ميدوست پسرشپدر و مادر، دستگيري 

 ثير منفيأ تبارةدركند،   توصيف مي"دردناك"مارينا در حالي كه در شهادت خود، رابطه جنسي با بازجويش را 
 توانايي اين را  از زندان آزاد شدم كالًاينكهمن بعد از ": گويد كنون گذاشته مي اش تا  كه اين رابطه بر زندگيعميقي

كه از نظر جنسي كوچكترين لذتي در رابطه با شوهر خودم، كسي كه دوستش دارم و با ميل خودم زنش شدم ببرم، 
  6".از دست دادم

  
  
 )سندرم استكهلم (العمل رواني ناشي از تداوم شكنجه  عكسازدواج به عنوان �

آمده برهاي اين تحقيق  يكي از بحث انگيزترين وقايع درون زندان كه از دل مصاحبه طور كه گفته شد، همان
برند  مصاحبه شوندگان به كرات از زناني نام مي. ند استشد مي خوانده "تواب"است، ازدواج مسئوالن با زندانياني كه 

هاي عاطفي برقرار كرده، عاشق آنها شده يا با آنها ازدواج كرده  ي مختلف، با مسئوالن زندان رابطهها زندانكه در 
  .بودند

 كه ميان برخي از توابان و بازجويان يا اند دادهي متعددي گزارش ها شهادتگونه كه گفته شد، زندانيان در  همان
اين روابط به زعم زندانيان از آن رو غيرعادي بوده كه حاوي . شته است وجود دا"روابط غيرعادي"كارگزاران زندان، 

، "وضعش خراب بود"، "با بازجو رو هم ريخته بود" مانند جمالتيزندانيان در اين موارد از . اي جنسي بوده است جنبه
گونه روابط   در اين كه همگي حاكي از عامليت داشتن توابان زناند كردهرا استفاده ...  و"عاشق بازجوش شده بود"

                                                           

  .براي ايرانشهادت نسرين نكوبخت، عدالت 1 
  .همان 2
  .نام اين زنداني نزد ما محفوظ است 3
، تعدادي از زندانيان سياسي را به عنوان مرخصي به بيرون از زندان فرستادند و بيشتر 69 سال  خرداد، در اواخر1367 پس از كشتار سال 4

  .گاه براي ادامه حبس خود به زندان فراخوانده نشدند آنها ديگر هيچ
  .ارسي، عدالت براي ايرانهادت مژده  ش5
  .متن كامل شهادت مارينا نمت در همين بخش آمده است. شهادت مارينا نمت، عدالت براي ايران6 
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 كه در مقدمه اين بخش آمد، به دليل وجود شرايط قهرآميز، به دشواري بتوان از طور همان؛ در حالي كه اند بوده
  . عامليت يا خودمختاري جنسي صحبت كرد

جويان، آيد، در بيشتر موارد غيرعادي يا جنسي بودن روابطه توابان با باز ي زندانيان برميها شهادتگونه كه از  آن
به جز يك مورد كه به شهادت دو نفر از مصاحبه . گاه به طور مستقيم از سوي خود توابان ابراز نشده است هيچ

 زندان اوين خطبه عقد را رئيس، خود او در بند اعالم كرده كه با بازجويش ازدواج كرده و اسداهللا الجوردي، گانشوند
 فراخوانده شدن مكرر به 2.اند بودههايي دارد كه زندانيان شاهد آن  انه، بيشتر اين موارد ريشه در قرائن و نش1خوانده

هاي شب و بازگشت صبحگاهي به بند، با خوشحالي به بازجويي  بازجويي در ساعات غيرمعمول، به خصوص در ساعت
، ...ن، كفش واي مثل موچي  از آن بازگشتن، به دست آوردن امتيازها يا وسائل ممنوعه و سرحالرفتن و بدون ناراحتي

ايم، به عنوان دليل رابطه زنداني تواب با  هايي است كه از سوي زندانياني كه با آنها مصاحبه كرده عمده قرائن و نشانه
ها براي بازجويي صدايش  برد كه شب يكي از زندانيان محبوس در اوين از توابي نام مي. بازجو عنوان شده است

 اين تواب، به اتهام هواداري از 3.گفته كه بايد غسل كند گشته به بقيه زندانيان مي  و صبح كه به بند برمياند كرده مي
  4.مجاهدين دستگير شده و متولد مشهد بوده است

ابراز عشق و عالقه اين دسته از زندانيان به بازجويان خود به عنوان دليل ديگري بر وجود رابطه جنسي ميان 
اند كه بازجو يا قاضي به آنها وعده   چندين مورد از قول زنان تواب گفتههمچنين زندانيان در. آنها ذكر شده است

با اين همه، يكي از . هايي كه در بيشتر موارد اطالعي از عملي شدن آنها در دست نيست ازدواج داده است؛ وعده
 مصداق ازدواج اجباري هاي زندان را داليلي كه زندانياني كه با آنها در اين تحقيق مصاحبه شده، اين دسته از ازدواج

اند و احساس تنفري كه  اي بوده كه زندانيان تواب با بازجويان خود داشته اند، روابط به زعم آنها صميمانه دانسته نمي
در عين حال، ابراز عالقه و عشق برخي از زندانيان تواب به بازجويان . ه استكرد مياين روابط در ساير زندانيان ايجاد 

پس از  ، بيرون از زندان وو حتي اكنونده را در درون زندان گري بوده كه زندانيان شهادت دهنخود نيز عامل دي
 ميان اين دسته از زندانيان و كارگزاران زندان  كه اگررساند  و ميرسانده ميها از آن وقايع، به اين نتيجه  گذشت سال

 كه طور هماندر حالي كه . اب و رضايت بوده استتوانست بگيرد، مبتي بر عشق، انتخ ازدواجي نيز صورت گرفته يا مي
در را العمل رواني فرد به كسي كه قدرت مطلق  ها در چارچوب عكس در ادامه خواهيم ديد، بسياري از اين ابراز عالقه

سندرم "العمل رواني كه به  عكس. توان تحليل كرد مي) در اينجا بازجو(گيري مربوط به زندگي وي دارد  تصميم
  . معروف شده است"استكهلم

 به بانكي در استكهلم حمله شد و تعدادي از كارمندان بانك گروگان گرفته 1973 در آگوست اينكهپس از 
ها و مردم متوجه شدند قربانيان از نظر احساسي به گروگانگيران وابسته شده و حتي پس از آزاد  نهاشدند، پليس، رس

اي توضيح اين حالت رواني، اصطالح سندرم استكهلم را استفاده كرد و يك روانشناس بر. ندكرد ميشدن از آنها دفاع 
براي توضيح شرايطي به كار گرفته شد كه قربانيان خشونت نسبت به كساني كه هم آنها را به از آن پس اين اصطالح 

ق پيدا كرده هاي اندكي نشان داده بودند، احساس تعل شدت مورد خشونت قرار داده بودند و هم در مقاطعي مهرباني
بينايي و شنوايي، و محروميت روحي، از قبيل  بر اين اساس، در شرايط محروميت از حواس پنجگانه، از قبيل. بودند

  5.برقرار كند گران خويش پيوندهايي قوي  انزوا و تحقير، قرباني ممكن است با شكنجه تحمل 

                                                           
 ازدواجي صورت نگرفته و يا  مصاحبه با اين فرد در جريات تحقيق ميسر نشد، اما به شهادت يكي از نزديكان وي، يا اساساًاينكهبا وجود  1

  .نام فرد زنداني و مصاحبه شونده نزد عدالت براي ايران محفوظ است. اندن صيغه براي مدتي كوتاه بوده است تنها به شكل خواينكه
  .گويد مارينا نمت در شهادت خود از شرم سخن گفتن درمورد ازدواج با بازجو با ساير زندانيان مي 2

  .شهادت ويولت، عدالت براي ايران3 
  . ما محفوظ استنام و مشخصات اين زنداني تواب نزد 4
 : ناهماهنگي مابين دو معرفت، نورايمان قهاري، نشريه آرش، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي5

http://www.arashmag.com/content/view/676/47/ 
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. "كشد كند ولي شما را نمي يدتان ميكسي به مرگ تهد" كه آيد وجود ميه جايي باين وضعيت رواني در 
باعث  انگيزد كه  خطر مرگ حس عميق قدرداني توام با ترسي را در قرباني بر مي آسودگي ناشي از برطرف شدن 

 1.ورزد شود قرباني از نشان دادن احساسات منفي نسبت به اسارتگر امتناع  مي
دم عيد او و يكي ": دهد است چنين شهادت ميشيفته بازجويش شده بوده كه  دختري دربارةمنيره برادران 

خورد كه االن تعطيلي عيده و بازجو رفته تعطيالت و  رفت و غصه مي ش راه مي همه. ديگر را آورند توي سلول ما
  2".هايش گل انداخته بود بعد كه صدايش كردند بازجويي، لپ. كند صدايش نمي

العاده دختر ناز و زيبايي بود، من   فوق": به بازجو بوده استميترا تهامي نيز شاهد يكي ديگر از موارد شيفتگي 
دوني اين  مي: بهش گفتم.  تنگ شده]بازجوي كميته مشترك[ دلم براي برادر ميثم :گفت مي. توي اوين ديدمش

  تنگ مگه دلش براي يه همچين آدمي اصالًآدم. زنه شالق ميصبح تا شب داره .  حيوونهميثم چه جالديه؟ اين اصالً
من خيلي بدم مياد از : گفت مي. زد ؟ ولي باز يه جوري، عين يه معشوقي كه از عاشقش جدا شده حرف مي!شه مي

 ؟ از قرار!بعد اين ميثم چكار كرده بود. خوام برگردم كميته مشترك من مي. خوام اوين بمونم  نمياوين، من اصالً
ما كميته ! ينو برده بود خونه، فكر كن از كميته مشتركيعني ا. بند ديده بود معلوم اين دختر، ميثم رو بدون چشم

  3". مالقات نداشتيمسال اصالً مشترك كه بوديم، تا يك
چنين توضيح را ترين لحظات بازجويي وشكنجه   در سختد مرزن با زندانيزنداني ميترا تهامي تفاوت بين 

ك وجه مشخصه  زندان جمهوري اسالمي اينه كه  هست اما ي"بده" و بازجو "خوبه" بازجو ها زنداندر تمام ": دهد مي
حتي اگر اطالعات را . يشد مي يعني بايد يه آدم ديگه ؛خواستند خواستند، مسخ شخصيت مي اينا فقط اطالعات نمي

گفتي من آدم كثيفي بودم،  كردي، يعني نمي  تا زماني كه خودت را نفي نمي وچلوندند دادي، حسابي تو رو مي هم مي
خواست با بازجو خوبه  كرد، اونجايي كه ديگه مي  چيكار ميزنداني مرددر اين شرايط ... دم، كار تموم نبودآدم بدي بو

 تواب شد مي يا شد مي هم ديگه بستگي به توانش يا منفعل و برگشته داد، نهايتاً ارتباط برقرار كنه، خب اطالعاتشو مي
 با بازجو خوبه رابطه برقرار خواست وقتي ميافتاد  اتفاقي ميها چه  حاال در مورد زن. درجه يك، درجه دو، درجه سه

بره  كنه و خودش هم لذت مي آميز صحبت مي  فكر كن تو در زير فشار شديد هستي، كسي با تو با لحن محبت!ه؟كن
 .د كساني كه خودشون در روابط محدود جنسي هستن چون اين موقعيتي است هم فال و هم تماشا براياز اين كار

 چه كساني مثالً كه در مدرسه هندخواستد لو بد  ميان، فوقش ازشدآموز بودن كنم دانش تر اينها من فكر ميبيش
چه جوري . خوري خوري يا نمي يا شالق مي. رسي، دو تا راه داره خب وقتي به مرحله مقاومت مي. سياسي بودند

تونه با تو خوش و بش كنه،   تو رو بزنه، هم ميتونه اونجا كسي هست كه هم مي.  ديگهيخوري؟ خب بايد راه بياي نمي
يا . ند تو اين دو تا راه رو داريويشون اينه كه بگ تاكتيك. كني تو رو ببره پيش خانواده، اينجا ديگه خودت انتخاب مي

هم به تو تونه بهترين امكانات رو  تونه تو رو بزنه، مي زنداني هستي ديگه و كسي كه مي. آيي ، يا نميآيي با من راه مي
  4". چلوكبابي بردنشونمثالًكردند  ند، تعريف مي اينها رو بيرون برده بودمثالً. بده

شان  هايي بودم كه سن  آن موقع بيست و سه سال داشتم، ولي جزء بچهاينكهمن با ": گويد پروانه عليزاده نيز مي
يك بار دختري . ها داشتم  بزرگي به اين بچهآموز و ديپلمه بودند و من يك احساس خواهر ها دانش باال بود؛ اغلب بچه

 ساله و بسيار بسيار زيبا بود، پاهايش هم پانسمان شده  بيست-نوزدهرا آوردند كه خيلي شكنجه شده بود و اين دختر 
آن ... زيبايي خيلي خاصي داشت...خيلي زدنت؟: بود و ازش خون بيرون زده بود؛ رفتم پيشش نشستم و ازش پرسيدم

يك بار آمد در بند و به ...به او هم گفته بودند برو خبر بياور. فرستادند بيرون كه خبر بياورند ها را مي  بريدهموقع تازه
ها  ما با هم دوستي برقرار كرده بوديم كه از چشم بچه. خواهد با من ازدواج بكند من گفت كه بازجوم بهم گفته كه مي

ولي از . گفتند با يك بريده حرف نزن مي. گرفتند تند به من ايراد ميشناخ هايي كه من را مي  بچه.آمد خيلي بعيد مي
 با بازجويم با ماشين هر روز: گفت مي. دانستند نميبينمان يك چيزي بود كه بقيه . ديد من آن آدم بريده نبود

                                                           

  .همان1 
  .شهادت منيره برادران، عدالت براي ايران 2

  .شهادت ميترا تهامي، عدالت براي ايران3 
  .ي، عدالت براي ايرانشهادت ميترا تهام4 
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رويم براي تير  ميها  شب. هر روز از زندان بيرونم.  قرار است با هم ازدواج كنيم،خوريم رويم بيرون، ساندويچ مي مي
  1".خالص

 عملكرد خود بازجويان براي ايجاد چنين تجربه بودن زندانيان،  عالوه بر كم سن و سال و بيبدون شك
 زندان خود تجربة مژده ارسي در  پگاه وميترا تهامي، تهمينه. هايي در ميان قربانيان بسيار موثر بوده است حالت
برقراري رابطه عاطفي با  هاي مختلفي سعي در ازجوي خود تنها بوده و او به روشآورند كه با ب هايي را به ياد مي لحظه

ترين بازجويان توصيف   كه زندانيان زن او را يكي از خشن"حامد"  ازمژده ارسي خاطره خود را. آنها داشته است
  :كند  چنين روايت مياند كرده
 هم بازجوي معموالً ؛كرد ميبراي بازجويي صدا ا ها دخترها ر  شنيده بودم كه شب.حامد آدم بسيار خشني بود"

 من نشستم.  بنشين: گفت كهتوي راهرو بوديم.. .با اين كه بازجوي من نبود، يك شب من را صدا كرد. شد ميدخترها 
عكس من بغل دست من، رو به من ولي پشت به راهرو نشست، انگار دو نفر دارند با هم خوش  اين آمد بر.روي زمين
سكوت هم بود ، كنند، دهانش را آورد نزديك گوش من، بعد با يك حالتي سعي كرد صدايش را اروتيك كند و بش مي

.  بازجوي من نيستيد شما اصالً:گفتم هي مي. مكرد ميمن هي بلند صحبت . خواست يك فضايي ايجاد كند مي. ديگر
اي كه آدم  چون آن لحظه. ندكرد مي جوري آزمايشت  اين...كرد ميهي سعي هم او . م فضا را بشكنمكرد ميسعي 

تواند يك روزنه نجات باشد   انساني، هر چيزي ميهتحت فشار است، هر چيز انساني، هر نشاني از زندگي، محبت، رابط
حسابي همكاري . عاشق حامد شده بودند ها  بعضي از تواب.شوند ها به اين متوسل مي خيلي.  سقوط نكنياينكهبراي 

ند براي كرد مييكي بود كه هر وقت صدايش . دانستيم اش هم بودند، يعني رابطه داشتند، ما ميند، ولي باهكرد مي
ش را  آمد دوباره غسل رفت بعدش هم مي گرفت، مي رفت دوش مي مي. شد ميبازجويي، حمام بالفاصله برايش گرم 

  2".كرد مي
توانسته به گرفتن  الب صيغه يا ازدواج مي در برخي از موارد، برقراري رابطه جنسي با بازجويان، در غاينكهبا 

اولين موردي ": گويد فريبا ثابت مي.  نتايج منفي غيرقابل جبراني هم داشته استموارديامتيازاتي منتهي شود اما در 
او مدام توي  بود كه 63-62هاي  حدود سال. كه من خودم ديدم كسي بود به اسم اعظم كه دختر بسيار زيبايي بود

 داررخواهد با من ازدواج كنه و با من بوده و من االن با  كه يكي از پاسدارها به اسم علي ميكرد مين تكرار بند در اوي
  3". ديوانه شد كامالًاينكه تا ،كرد ميتمام مدت اين رو تكرار . مهست

  
  
 ازدواج به عنوان وسيله كنترل ذهن و رفتار زنداني  �

ترل ذهن و رفتار زنداني زن، حتي در بيرون از زندان او را رها اي براي كن  اجباري به عنوان وسيله ازدواج
ها، با توجه به طرف ديگرشان كه يكي از كارگزاران زندان يا افرادي نزديك به  گونه ازدواج در واقع اين. ه استكرد مين

  . ا نكند باشد زنداني زن حتي پس از آزادي نيز دست از پا خطاينكهتوانسته تضميني سنگين براي  آنان بوده مي
 در حمله ماموران به 1360اي كه به عنوان گروگان پدر و مادر خود در اسفند ماه   ساله9سميه تقوايي، دختر 

شود و تا حدود پنج سال بعد در زندان اوين بدون هيچ دليلي در حبس بوده است، پس از  شان بازداشت مي خانه
 فراخوانده شدن به در پيخوانده،  كه در دبيرستان درس مي در حالي ، در هجده سالگي وبيرون آمدن از زندان

ها در جبهه جنگ ايران  شود كه اگرچه از كارگزاران زندان نبوده اما مدت دادستاني اوين مجبور به ازدواج با مردي مي
در . ه استآمد  مياند بودهاي كه بسياري از اعضاي آن از مسئوالن جمهوري اسالمي  و عراق خدمت كرده و از خانواده

با . شود دادستاني اوين به سميه گفته شده كه در صورتي كه با ازدواج موافقت نكند مجددا به زندان بازگردانده مي
رفته كه سميه با پيوستن به آنها شاهدي زنده   و احتمال مياند بوده پدر و مادر سميه در خارج از ايران اينكهتوجه به 

توان در چارچوب اعمال كنترل هميشگي بر  ودكان شود، اجبار وي به ازدواج را مياز زنداني كردن و گروگان گرفتن ك
                                                           

  .شهادت پروانه عليزاده، عدالت براي ايران 1
  .شهادت مژده ارسي، عدالت براي ايران 2

  .شهادت فريبا ثابت، عدالت براي ايران3 
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دهي به افراد مقرب از نظر سياسي و  اما از طرف ديگر، مورد سميه جنبه پاداش. ذهن و جسم زن زنداني ارزيابي كرد
به ذهن هاي زندان  اج ازدوزمره اهدافدر نيز كساني كه خدمات شايان توجه به جمهوري اسالمي كرده بودند را 

  1. آن الزم استدربارة تحقيق بيشتري ؛ موضوعي كه قطعاًكند متبادر مي
***  

  
مطمئنيم ": گويد هاي متعدد تكرار شده است مي خواهر يكي از تواباني كه شايعه ازدواج او در زندان در مصاحبه

وقت نخواست به كسي بگويد   خواهرم هيچازدواج، به معناي ازدواج، صورت نگرفته، يعني شوهري در كار نبود، اما
له تجاوز بوده، خودش براي خودش ئاگر هم مس... بر او چه رفته، ولي هرچه بوده، دردش هميشه برايش هستواقعاً

  "...نگه داشته است
 ميان بازجويان و  واقعاًاينكهدهد كه فهم  اين جمالت، آن هم از زبان خواهر يك زنداني به خوبي نشان مي

تا چه حد دشوار   چه رفتهاند كردهاران زندان و زنان زنداني كه با آنها در زندان يا حتي بيرون از زندان ازدواج كارگز
روابط و شرايطي كه حاكم بر زندگي زنان تواب بوده تا زماني كه خود آنان سخن نگويند، اين فهم پيچيدگي . است

گونه كه كارگزاران زندان از  همانآيا اين سئوال پاسخ دهند كه تحقيقات بعدي كه بتوانند به . امكان پذير نخواهد شد
ها استفاده  ها و اعدام نيروي كار رايگان زنان تواب براي نگهباني، مسئوليت اداره امور داخلي زندان و حتي بازجويي

شي جنسي نيز هاي شهرستان از آنان بهره ك هاي شبانه و نيز گشت ها، گشت  در طي بازجوييدر عين حالند، كرد مي
  .روشنگرانه و راهگشا خواهند بود بسيار اند كرده مي

                                                           
  .شرح حال كامل سميه تقوايي در انتهاي همين بخش آمده است 1
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  )نمت(مارينا مرادي بخت  شهادت

  
   تهران-1965   :تاريخ و محل تولد

  1360 دي ماه   :تاريخ دستگيري
  هاي چپ  همكاري با گروه    :اتهام

  1363 اوائل    :تاريخ آزادي
  

وي . كند ي ميبا همسر و يك فرزندش در كانادا زندگ: وضعيت فعلي
 به زبان انگليسي منتشر "زنداني تهران"شرح خاطراتش را در كتاب 

كرده است كه مورد نقد و ترديد برخي از مصاحبه شوندگان ديگر در 
  1.همين تحقيق قرار گرفته است

  

  
  

 يمها كالسي همو ها  اي مدرسه با وجود اين كه خيلي از دوستان و هم.  سالم بود16موقعي كه دستگير شدم 
ام؟  خواهند بكنند؟ مگه من چه كاره كردم من رو هم بگيرند خب چه كار مي دستگير شده بودند، پيش خودم فكر مي

ها هم رفته   مدرسه برعليه دولت حرف زياد زده بودم، توي همه تظاهراتي من توهرچندام؟  مگه من چه كار كرده
  . هاي ديگه داشتند من نداشتم  به اون شكل كه خيليبودم، دماغم رو تو كار همه كرده بودم، منتها فعاليت

بعد مادرم كه صدام كرد، چون هيچ كس . من توي حموم بودم كه زنگ در رو زدند. ساعت نه و نيم، ده شب بود
. اومد من بالفاصله متوجه شدم كه اين قضيه در رابطه با دستگيري بايد باشه ي ما نمي ساعت نه و نيم ده شب خونه

من كه اينا رو ديدم يه حالتي . تاشون هم مسلح بودند تا پاسدار ايستاده بودند و هر دو رو كه باز كردم دودر حموم 
من خودم .  از واقعيت جدا شده بودميعني حالتي بود كه من كالً. بينه بهم دست داد مثل اين كه آدم داره خواب مي

 توانايي فكر كردن منطقي رو از دست دادم و يعني من كالً. كنم كه يه حالت شوك شدن بهم دست داد فكر مي
خدايا : گفتم كردم و پيش خودم مي كردند، من نگاهشون مي پدر و مادر من داشتند گريه مي. كردم هيچي حس نمي

  كنند؟  اينا چرا دارند گريه مي
من فرصت . دآد چقدر طول كشي يادم نمي. بعد بردنم اوين ولي تا بازجويي شوم، يه مدت توي راهرو نشستيم

كرد اين بود كه  يه چيزي كه من رو هميشه اون اوايل ناراحت مي. داشتم كه راجع به مسائلي كه اتفاق افتاد فكر بكنم
  !آخه چرا به من بند كردند؟

ام كه براشون خيلي جالب  چادر ندارم، من مسيحي: من گفتم. چادر سرت كن: وقتي دستگير شدم به من گفتند
 تنها دختري در زندان اوين من احتماالً. عيب نداره يه روسري سرت كن بيا!...و مسيحي هستي؟چي؟ ت: گفتند. بود

 مثل اين .اي رو نديدم كه بدون چادر باشه من كس ديگه. بودم كه اون جا توي راهرو نشسته بود و بدون چادر بود
اند، چطوريه   كه اين جا هستند چپيكردم كه خيلي از اينايي پيش خودم فكر مي. بودم كه روي پيشونيم يه عالمته

  !كه همه چادر دارند، من ندارم؟
فقط يه دختري كه بغل دستم نشسته . راهرويي كه ما نشسته بوديم و منتظر بازجويي بوديم خيلي ساكت بود

، ما رو ترسم آخه مي: كني؟ گفت چرا گريه مي: برگشتم بهش گفتم.  ناراحت شدمكرد كه من واقعاً بود زار زار گريه مي
  .كه بعد به تدريج آروم شد.  صدا نكنوقدر سر نايكشند تو اين جوري گريه نكن،  نه بابا نمي: گفتم. كشند مي

. خيلي ساكت بود. آد كه سرو صداي خاصي بوده باشه  يادم نميمطلقاً.  بعد منو صدا كردن براي بازجويي
 همين كه شروع كرد از من سوال ]ي من اسمش علي بودبازجو[. العاده و به نحو عجيبي محترمانه بود بازجويي فوق

                                                           

  :براي اطالعات بيشتر به اين دو مطلب مراجعه شود1 
 :، منيره برادران، وب سايت حقيقت ساده، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي»زنداني تهران«اوين خيالي در 

http://monireh-baradaran.blogspot.com/2007/07/blog-post_1809.html 
  : اينترنتيسايت نه زيستن نه مرگ، قابل دسترسي در اين نشاني ، چوب حراج به خاطرات زندان، ايرج مصداقي، وب"زنداني تهران"

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=113 
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در نتيجه چيزي كه منو خيلي . ديدم بند داشتم و اين آدم رو نمي كردن، مشكلم از اون اول اين بود كه من چشم
. دبانه و آروم بودؤالعاده م هاش و لحن صداش فوق سوال. كنه هايي از من مي ناراحت كرده بود اين نبود كه چه سوال

كرد اين بود كه  چيزي كه منو ناراحت مي. كني  اين كه برفرض شما نشستي توي يه كافه با يه آدم صحبت ميمثل
دونم اين آدم كيه، چيه يا چه شكليه، اين  دونم اين آدم نشسته يا ايستاده، من نمي بينم، من نمي من اين آدمو نمي

  .  صبح بود4 و 3 ساعت احتماالً. روي قرآن خوندنبعدش هم شروع كرد براي من از . قضيه منو ناراحت كرده بود
 كف پاي منو شالق نزد منتها اون جا اًدرسته كه علي مستقيم. حامد منو شالق زد. يك بار شكنجه شدممن 

يه كف پاي  و تماشا بكنه بايستهتونه يك انسان كه انسانيت داره  تونستم درك كنم كه چطور مي من نمي. ايستاده بود
   !له رو با شالق بزنند بعد بياد به من بگه كه من تو رو دوست دارم و به تو عالقمندم و تو بيا زن من بشو؟ سا16دختر 

علي اومد منو دست و پامو باز كرد، دست منو گرفت و  .بعد از اين كه حامد منو شالق زد، از اتاق رفت بيرون
 كمكم كرد من از جام بلند شدم، يه دو سه .بلند شمتونستم  از جام نمي. خوام برم توالت مي: من گفتم. بشين :گفت

. بند بذاري  ديگه االن بايد چشم:جا منو ول كرد و گفت قدم كه برداشتم قبل از اين كه از در اتاق بريم بيرون اون
 داد  روتهش. دونم چوب بود يا خودكار يا حاال يه چيزي بندمو گذاشت روي سرم و يه چيزي داد دستم؛ نمي چشم
توي دستشويي كه بودم حالم به هم خورد و .  بقيه راه منو با اون چيزي كه دستم داده بود راهنمايي كرد،دستم
اين تنها موردش نبود، . علي باالي سر من نشسته بود وقتي كه بيدار شدم دوباره توي همون اتاق اولي بوديم و. افتادم

چون آدم يه فضايي داره كه وقتي نفر . شد من نزديك ميگرفت يا به  اي بود كه مثلن زير دست منو مي موارد ديگه
ي  هايي كه من با علي تنها بودم، قبل از قضيه خيلي از موقع. ده العمل نشون مي شه، عكس ديگه وارد اون فضا مي

منتها هرگز وقتي توي . كشيدم عقب كردم كه خودمو مي شد و من يه حالتي پيدا مي ازدواج، علي وارد فضاي من مي
اش رو با  هميشه فاصله. كرد  كاري نميچنينرفتيم كه افراد ديگه هم اون جا بودند  هرو بوديم يا داشتيم از جايي ميرا

  .كرد من حفظ مي
آنجا . بند را برداشتند دانم كجا، چشم يك جايي توي اوين، نمي. ها، يك شب ما را بردند بيرون بعد از بازجويي

دند، كه بعد علي آمد و من را از رديف آن افراد كشيد بيرون و گذاشت توي يك سري پاسدار با تفنگ ايستاده بو
آنجا به من گفت كه تو حكم اعدام گرفته . شد ها انجام مي ماشينش و برگرداند توي همان ساختماني كه بازجويي

البته من هم . فرستمت توي بند مي. ات شده حبس ابد هايت را باور كردم، حكم ات را كم كردم، حرف بودي، من حكم
دانستم سيستم دادگاه چطوري است، هيچ قانون و سيستم به خصوصي هم كه توي   نميدر اوين تازه وارد بودم، اصالً

  . اوين وجود نداشت
 شش ماهي كه توي بند بودم پيش خودم –ها را به من زده بود، من تمام آن پنج   تمام اين حرفاينكهبا وجود 
اند؟  ها به من حكم اعدام و بعد حكم ابد داده بر چه اساسي اين. ام ه من كه كاري نكردهكردم كه آخ اين فكر را مي

ها هم كه توي بند حرف  چون با بچه. ش مزخرف است، من اميدم اين بود ها همه كردم كه اين پيش خودم فكر مي
 چيزي هست، چنينارد، اگر هم  اينجا حساب كتاب ند اصالًگفتند ها مي خيلي.  حكم نداشتندها اصالً زدم، خيلي مي

ها اگر هم به من بگويند كه تو حكم اعدام داري يا ابد  ممكن است نظرشان عوض شود، يعني اميد من اين بود كه اين
در نتيجه وقتي كه من را پنج ماه بعد براي . تواند عوض شود داري يا هرچه كه داري حساب كتاب كه ندارد و مي

  . گنجيد ام نمي  توي مخيله بخواهند اعدامم كنند اصالًاينكهبازجويي صدا كردند، امكان 
آيد توي اتاق  ها مرا فرستادند بند دويست و چهل و شش باال و تا آنجا كه يادم مي بعد از بازجويي و آن داستان

د يعني من اين مدتي كه توي بن.  صدا نكردند شش ماه بودم و مرا براي بازجويي مطلقاً–شش به مدت حدود پنج
ها چه خبر است؟ چطور  بچه: پرسيدم آمدند و من ازشان مي ها مي  بچهاينكهخبر بود مگر  بودم، روحم از همه چيز بي

خبري و البته براي بازجويي هم كه صدايت   بالتكليفي و بيها اين وضع را داشتند، وضعيت كامالً است؟ خيلي
  .آيد كردند معلوم نبود كه چه باليي سرت مي مي

چندتا اسم اعالم كردند و اسم .  من را يك روز صدا كردند براي بازجويي؛ اگر اشتباه نكنم بعدازظهر بودباالخره
آنجا من نشستم روي زمين، دم يك . بند زدند و بردند ساختمان بازجويي بعد من را چشم. ها بود من هم يكي از آن

. دم كه صدا، صداي علي است ولي مطمئن نبودمبعد اسمم را صدا كردند و من حدس ز. در، توي راهرو، طبق معمول
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اتاق از آن . من نشستم.  در را تا جايي كه يادم هست بست.درست همان بغل يك اتاق بود، من وارد اتاق شدم
بند من را  بعد چشم. لي، او نشست پشت يك ميزمن نشستم روي صند. هايي نبود كه تويش ابزار شكنجه باشد اتاق

مدتي است : نشست و گفت. لنگد اش متوجه شدم كه دارد مي رفت به طرف صندلي  داشت ميبرداشت و در حالي كه
ما چطور حال ش. حالم خوب است، خيلي ممنون: كه نديدمت و مدتي است كه نبودم، حالت چطور است؟ گفتم

لوله يك مدتي جبهه جنگ عراق بودم، آنجا رفته بودم براي جنگ و بعد بهم گ، است؟ گفت حال من خوب است
  . االن برگشتم سر كارم در اوين: گفت. لنگيد آره متوجه شدم شما داريد مي: گفتم. بيني كه دارم مي لنگم خورد، مي

ي مهمي را بهت  خواهم يك مسئله ببين حواست را جمع كن، من مي:  كرد و گفتبعد مكث كرد و دوباره شروع
ببين من راجع به اين قضيه بسيار : گفت. چشم:  گفتمخواهم، من هم پيش خودم بگويم و تو دقت كن كه من چه مي

ها نخوابيدم، توي اين مدتي كه جنگ بودم راجع به اين قضيه فكر كردم و االن مطمئنم كه  فكر كردم، مدت
ام كه تو زن من  خواهم و تصميم گرفته من مي. خواهم كه تو راجع بهش فكر بكني خواهم اين كار را بكنم و مي مي

  . بشوي
كند، بعد بالفاصله متوجه شدم كسي توي اوين با كسي  ك لحظه فكر كردم بعيد نيست كه دارد شوخي ميمن ي

خواهم تو زن من بشوي،  گويد من مي  وقتي دارد ميكند، در نتيجه قضيه شوخي نيست، اين واقعاً شوخي نمي
 شش ماه –بودم، هنوز بعد از پنج من آن موقع يك دختر هفده ساله اينكهخب با توجه به . خواهد من زنش بشوم مي

 من كه تو را !شود؟ چطور ميهمچه چيزي آخر :  بهش گفتم،ام به طور كامل نيفتاده بود توي اوين هنوز دوزاري
خواهم تو زن من بشوي، اگر  گويم كه مي او هم گفت ربطي به دوست داشتن ندارد، من دارم مي. دوست ندارم

من جا . شوند  سرباال بدهي پدر و مادرت و دوست پسرت آندره دستگير ميگرفتاري ايجاد بكني و بخواهي جواب
دانستم هرگز اسم آندره را نياورده   تا جايي كه مياينكهبراي . داند خوردم كه اين اسم دوست پسر من را از كجا مي

اد كني من پدر و به هر حال گفت اگر مشكل ايج.  كسي گفته بود يا خبري از يك جايي رسيده بوداينكهبودم، مگر 
 كنم كه احتماالً يعني فكر مي. من هاج و واج ماندم كه حاال چه بگويم. كنم مادر و دوست پسرت آندره را دستگير مي

منتها اگر . سه روز وقت داري كه فكر كني راجع به اين قضيه، جوابت يا آره است يا نه: بعد گفت. دهانم باز ماند
من هنوز وقتي به من .  بفرماييد:بعدش هم بلند شد و گفت.  بود خواهدقبش چهجوابت نه است، يادت نرود كه عوا
شروع كرد به . كردم تا جايي كه يادم است آنجا ايستاده بودم و داشتم بهش نگاه مي. گفت كه بفرماييد خشكم زده بود

 با ام، اصالً ي مسيحي انوادهتو را دوست ندارم، من از يك خمن دوباره من تكرار كردم كه ببين آخر .  زدنبند چشممن 
من به تو عالقه . ام دانم و راجع به اين مسائل فكر كرده آره من تمام اين چيزها را مي: آيد، گفت ديگر جور در نمي هم

سه روز وقت داري كه راجع به . تمام شد و رفت. كنم اين تصميم، تصميم مناسب، به جا و خوبي است دارم و فكر مي
  .بعدش هم من را راهنمايي كرد بيرون. عواقبش را هم يادت نرود. برو فكرهايت را بكن. اين قضيه فكر كني

كنم،  دوباره من را بردند همان جا فكر مي. مارينا مرادي بيا براي بازجويي: سه روز بعد دوباره من را صدا كردند
بت چيست؟ من گفتم كه من فكرهايم فكرهايت را كردي؟ جوا: علي آنجا بود و گفت.  همان اتاق، يادم نيستاحتماالً
شوم، هيچ اشكالي هم ندارد، هركاري كه بخواهي هم من  ام، جوابم هم اين است كه بله من زن شما مي را كرده

كنم و هيچ بحثي هم  من كاري كه تو بخواهي مي. كنم ولي كاري به پدر و مادرم و دوست پسرم نداشته باش مي
دهم كه برات شوهر خوبي باشم، ازت مواظبت كنم،  ببين من بهت قول مي: گفت. دكنم، هيچ اشكالي ندار باهات نمي

بعد من را فرستاد . گويد  ببينم چه ميهايي زد كه من خيلي هم در حال گوش دادن نبودم كه واقعاً سري حرف يك
  .كنم آيم صدايت مي توي بند و گفت چند روز ديگر دوباره مي

 در حدود خرداد ماه يعني احتماالً. قضيه توي تابستان شصت و يك بودمن دي ماه شصت دستگير شدم، اين 
 چند دانم دقيقاً نمي.  خيلي كوتاه بود، در حدود پانزده دقيقه؛علي بود ي پدر و مادر مراسم توي خانه. شصت و يك

رفته بودم و  مسلماني نعروسيمن تا قبل از آن موقع هرگز .  من خيلي اعصابم متشنج بوداينكهدقيقه، به خاطر 
  .ازدواج مسيحي هم فقط يكي رفته بودم، آن هم عروسي برادرم بود

توي يك اتاق خانه پدر و مادرش، ميز و صندلي هيچي نبود، روي زمين يك سفره سفيد انداخته بودند يك 
 بعد من را. جوري روي زمين بود سري چيزهاي اين دانم يك سري شيريني و يك قرآن و شمع و شمعدان و نمي
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 بروم آنجا به من يك مانتوي سفيد و شلوار سفيد و جوراب سفيد و چادر سفيد، همه اينكهآوردند توي اتاق، قبل از 
ها را من تنم كردم، چادر سفيد هم سرم كردم، گفتند خب شما بايد اينجا  همه اين. چيز سفيد به من داده بودند

علي بود، پدر و مادرش بود، خواهرش بود و شوهر خواهرش به هر حال در نهايت حاكم شرع بود، من بودم، . بنشيني
 يادم  اسمش را بهم گفتند ولي مطلقاً.ها همه ايستاده بودند، من و علي نشسته بوديم، حاكم شرع هم نشست بود، آن

 به من گفت كه خانم بعدچند كلمه گفت و . نيست چون اسم معروفي نبود، يكي نبود كه آدم بتواند به ياد بياورد
مارينا مرادي حاضري اين آقا را به شوهري خودت قبول كني؟ من هم همان دفعه اولي كه پرسيد گفتم بله، روحم 

ها همه خيلي تعجب كردند به هر حال مهم نبود، من گفتم   آنظاهراً. هم خبر نداشت كه دفعه اول نبايد جواب بدهي
مي دانم چي هم بود، يك كاغذ گذاشتند گفتند اينجا را  ن نخواندم، اصالً كردم، اصالًءبله و يك چيزي دادند امضا

  . كردم، تمام شد و رفتء كن من هم برداشتم امضاءامضا
من يك . اي بود كه خريده بود و در واقع من آنجا بودم اولين باري كه رابطه زناشويي باهاش داشتم توي خانه

رابطه [خبر بود كه قضيه   روحم هم بيود، من اصالًها توي خانه ما نشده ب دختر هفده ساله بودم و هرگز اين صحبت
بعد دستش را . در اولين رابطه جنسي كه با من در آن خانه داشت من تمام مدت فرياد كشيدم.  چيست]جنسي

ساكت باش، اگر مقاومت نكني، اگر آزار ندهي . بيني  بد مياينكهگذاشت روي دهان من و گفت فرياد نكش براي 
كم ياد گرفتم كه اگر فرياد نكشم و جار و جنجال به پا نكنم،  من هم كم.  در نتيجه فرياد نكشدردت هم كمتر است،

 اومت كردم، ولي بعد از آن ديدمتر باشد، در نتيجه من چند دفعه اول به شدت مق  براي خودم شايد راحتواقعاً
دانستم توي  ويست و نه هم به هر حال مي بعد هم كه من رو برگرداند زندان، توي د. فايده نداردمقاومت كردن واقعاً

؟ در !هام بگذاره خواست روي همسايه خواستم فرياد بكشم چه اثري مي هاي بغلي همسايه هم دارم و اگر مي سلول
باالخره هر چقدر، ده دقيقه، . شود نتيجه تصميم گرفتم دهانم را ببندم، بگذارم كارش را بكند و بعد جانم خالص مي

 اينكهخوابد يا  گيرد مي يا مي. رود شود و مي  بعد تمام ميد،قيقه، نيم ساعت هم كه طول بكشيك ربع، بيست د
العاده دردناك بود، يعني نشد كه من درد  كم ياد گرفتم اين شرايط را كه هر دفعه فوق در نتيجه من كم. رود مي

يداد كنم دردسرش براي خودم كمتر گويد، هرچه كمتر داد و ب نكشم، تحمل كنم و بعد هم ياد گرفتم كه راست مي
  .است

 تحمل .به تقاضاي خودم رفتم دويست و نهچند روزي در خانه علي بوديم، بعد كه من را برگرداند اوين من 
. خواهد بگويد را نداشتم اي هست كه نمي ام بتوانند بگويند قضيه  از قيافهها بپرسند كجا بودي يا احتماالً  بچهاينكه
. 209روي  ، مي209خواهي بروي  مي.  خيلي خب:گفت. ، انفرادي209بند  بروم خواهم مستقيماً مياين گفتم  بنابر

ي بازجويي   بودم، منتها آن موقع توي دوره209ي بازجويي توي   طي دورهقبالً. بعد من را گذاشتند توي سلول
 بودم، به مراتب ناخوشايندتر از  بودم، آن سلولي كه تويش209دانم چقدر، توي  دانم يك شب، دو شب بود نمي نمي

لرزيدم،  مي سرد بود و از شب تا صبح اينكه، اول 209آن سلولي كه من را اول گذاشته بودند توي . اين يكي سلول بود
 كه من را توي يك سلول ولي بعداً. كنم توالت هم توي سلول نبود بعدش هم يك دانه پتو بهم داده بودند، فكر مي

كردي من حاال خيلي آدم قدبلندي  هايت را باز مي ايستادي دست يعني اگر وسط سلول مي. ا بوديك ذره ج گذاشتند،
ولي خب تر و تميزتر بود، موكتي كه روي زمين . خورد به ديوار هايم مي تر بودم دست نيستم ولي اگر يك خرده قدبلند

 آورد ولي به غير از آن بالش و چندتا پتو يك بود خيلي بد نبود، سه چهارتا پتو بهم دادند و حتي علي برايم يك بالش
آمد،  وقتي كه علي مي. هيچ تخت خواب نبود، همه چيز روي زمين. توالت بود توي سلول و يك دستشويي و همين

آورد و به من هم گفته بود كه اگر چاي اينجا را آوردند نخور، من خودم برايت چاي خوب   با خودش غذا ميمعموالً
خوردند  آورد كه خودشان مي ريختند، براي من چاي مي داد، تويش كافور مي چاي زندان بوي بدي ميچون . آورم مي

ديدي صبح ساعت ده   ميها وقتاش پيدا بشود، بعضي  توانست سر و كله هر موقعي مي. يعني چاي معمولي بود
ديدي ساعت  د، يك وقت ميآم آمد، يك وقت ساعت ده شب مي ديدي سه بعد از ظهر مي  ميها وقتآمد، بعضي  مي
نشست،   ميمعموالًآمد  علي كه مي. شود اش پيدا مي بيني نبود كه كي سر و كله  قابل پيش واقعاًآمد يعني ميصبح دو 

هايش را  كرد لباس بعدش شروع مي.  چايت را بخورمثالًيا .  غذا بخور:گفت آورد و مي يك لقمه غذايي ناني چيزي مي
 ] افسرده[  وقتي دپرسمن كالً.  را بيشتر خواب بودمها وقتبقيه . د از من چه انتظاري دارددرآوردن و خب معلوم بو
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يعني توانايي اين را دارم كه بيست و چهار ساعت، چهل و هشت ساعت، هفتاد و دو ساعت بخوابم،  .خوابم شوم مي مي
ش خواب  بگيرم بخوابم و آن مدت من همه. بدون غذا و يك ليوان آب. فقط بيدار شوم بروم توالت دوباره بگيرم بخوابم

  .بودم
ها  كردند، نه هميشه، بعضي وقت ها صدايم مي بيشتر شب. كردند دوباره من را صدا مي. 246بعد من را بردند بند 

ي  بعضي مواقع شده بود كه با يك عده. خيلي از مواقع فقط خودم بودم. كردند بعدازظهر يا صبح هم صدايم مي
زدند،   ميبند چشمدوباره . رفتم آنجا مي. كردند مارينا مرادي بيا براي بازجويي ند ولي دوباره صدا ميديگري صدا كن

ها شده بود كه خود علي آنجا باشد كه  برد، بعضي وقت آمد مي حاال اگر تنهايي بودم كه من را تنهايي يك نفر مي
بردند توي يك ساختمان  ما را با يك گروه ديگر ميشد  ها مي بعضي وقت. برد وقتي تنهايي بودم من را از آنجا مي

رفتيم  رفتم و مي من هم دنبالش مي. گفت بلند شو برويم كرد مي آمد آنجا اسم من را صدا مي بازجويي بعد علي مي
در . گردوندند  صبح برمي6كردند، صبح ساعت   شب صدا مي10 دفعه شب ساعت 4 دفعه 3 دفعه 2اي  هفته. 209

 209 توي سلول تا صبح بايد با علي. وي سلول بود ت،خوابيد رفت خونه مي ون وقتي كه بايد ميحقيقت يعني ا
اگر قرار بود من بين شالق خوردن و اون قضيه يكي رو . گذروندم و هر بار، از نظر فيزيكي دردش وحشتناك بود مي

د اين كه دردش به مراتب بدتره ولي  با وجو،كردم انتخاب كنم، هنوزم با وجود اين من شالق خوردن رو انتخاب مي
زنه شما يه شخصيتي داري، شما زنداني سياسي هستيد ولي شما وقتي تو يه سلول با  وقتي يه نفر شما رو شالق مي

اش كه جاي خود داره ولي  درد روحي. مونه آد هيچي ديگه نمي بازجوتون هستيد، بعد اون شرايط براتون پيش مي
گفتش كه ناراحت نباش تو چون  علي متوجه بود و هي دائم به من مي. وحشتناك بودبراي من درد فيزيكيش هم 

شبي . كشي منتها من دست خودم نبود مقاومت نكن، درد هم نمي. كشي كني، اينقدر درد مي اينقدر داري مقاومت مي
  . نشد كه بياد پيش من و هيچ انتظاري نداشته باشه

شايد من . دونه  برام پيش اومده بود، باور داشتم كه هيچ كس نميايط مدتي كه من توي زندان اين شردر تمام
خواستم كسي بدونه،  كردم، شايد آن قدر حالت دفاعي به خودم گرفته بودم كه نمي داشتم خودم رو محافظت مي

نگاه  اونم براي اين بود كه مشكل بود كه آدم بره تو چشم دوستش .دونه خودم هم باورم شده بود كه هيچ كس نمي
با تنها كسي . ل كردمد فقط با يه نفر تو اين مدت درد! وحشتناكه! شه؟ مگه مي. كنه و بگه كه من زن بازجوم هستم

، دو سه 209 توي  كه حالت اعتراف داشت يه مادر جووني بود و مال گيالن هم بود كه توي سلول منكه حرف زدم،
 خيلي مهربون و خيلي خوش اخالق و يه بچه كوچولو هم خيلي زن خوبي بود، خيلي آروم،. و آوردند رروزي اين

تو ديشب كجا : يه شب علي اومد دم در سلول و منو صدا كرد و برد و بعد من صبح كه برگشتم به من گفت. داشت
آره، من زنش : گفتم. ؟ كه من قضيه رو بهش گفتم مارينا دروغ نگو، ديشب كجا بودي:گفت. بازجويي: بودي؟ گفتم

. نه من از اول زنش نبودم: گفتم! ؟ زن خودشو انداخته زندان؟!چطور يه همچين چيزي ممكنه! خدايا: گفت. هستم
تونست درك بكنه كه آخه چطور   نميشد يعني اصالًاول كه اون بنده خدا شوكه . بعد قضيه رو براش تعريف كردم

تو براي : كردم، گفت زار گريه مي ارهمچين چيزي ممكنه بعد چون ديد كه من چقدر ناراحت بودم و نشسته بودم ز
به :  گفت!؟دي  براي چي داري خودتو عذاب مي،تقصير تو نيست، تو مقصر نيستي، تو قرباني اين آدمي! چي ناراحتي؟

كني انگار   تو آخه داري به خودت يه جوري نگاه مي:كسي گفتي؟ گفتم نه به هيچ كس نگفتم،آخه چي بگم؟ گفت
! ها ي اين حرفا جاي خود ولي تو رو خدا بردنت به بند به كسي نگي ببين همه: گفتم. يستتقصير توست، تقصير تو ن

عد  ب.دم، به هيچ كس نمي گم باشه قول مي: گفت! تو رو خدا اين قول رو به من بده: آخه چرا نگم؟ گفتم: گفت
  .  بند هيچ كس نمي دونست، يعني به قولش وفا كرده بودبردنش بند و بعد كه من برگشتم

 كردم كه ت داشتم از خودم دفاع ميتوي بند من آنقدر از نظر روحي و از نظر فكري توي خودم بودم و تمام مد
كردم  يعني اين قدر گرفتاري زياد داشتم و سعي مي. كنه نداشتم كار مي  كي داره چياينكهترين توجهي به  كوچك

 سرو نتونستم توي او مي. خوابيدم ز طول روز رو ميتونم كنترل كنم، يه قسمت زيادي ا شرايط رو تا جايي كه مي
 حاال براي غذا بود يا هر اومدند من رو بيدار كنند، ها مي بعضي وقتا بچه.  بخوابم ساعت واقعاًهفت مثالًصدا و برو و بيا 

بعد از اون  يعني واقعاً. دادند تا من بيدار شوم يعني حسابي بايد تكونم مي. چي، مشكل داشتند در بيدار كردن من
  . توجهي به اطرافم نداشتمقضيه از نظر روحي دچار مشكل شده بودم و مطلقاً
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 توانايي يه چيز ديگه هم كه من فكر كنم كه مهمه اينه كه من بعد از اين كه از زندان آزاد شدم كالً
 ودم زنش شدم روش دارم و به ميل خ از نظر جنسي در رابطه با شوهر خودم، كسي كه دوستبردنترين لذت  كوچيك

يعني اين حس براي من وجود . ي جنسي رو ندارم  توانايي لذت بردن از رابطهيعني من كالً. به كلي از دست دادم
 عاشقش  و واقعا1ًو شوهر من، مردي است كه من همون موقع كه از زندان آزاد شدم با او ازدواج كردم. خارجي نداره

  .دوستش داشتم اما اين رابطه برايم براي هميشه تبديل به انجام وظيفه شد يعني من واقعاً. بودم و هنوز هم هستم
گذارند يك كسي يه هفته بخوابه اين شكنجه هست يا شكنجه  هاي مختلف داره، آيا اين كه نمي شكنجه روش

و  ساله رو شما بندازين توي يه سلول و بعد يه حاكم شرع بيارين بگين شما ديگه زن 16نيست؟ آيا يه دختر 
شوهرين برين كارتون رو بكنيد و بعد بهش تجاوز بكنين، آيا اين شكنجه هست يا شكنجه نيست؟ شكنجه هدفش 

 اًدونم علي واقع  هدفش گرفتن اطالعاته يا شكنجه هدفش از بين بردن يه آدمه؟ من نمياًچيه؟ شكنجه آيا واقع
ها حاال توي اين روال اعتقادش يا حاال هر چيزي  اعتقاد داشت منتكنم كه واقعاً  من فكر مي.هدفش از اين چي بود

اون كساني كه . اثراتش روي من هنوز هست. كرد از ديدگاه من شكنجه بود اون كاري كه اون داشت با من مي
. من هم شكنجه شدم، من هم شالق خوردم. هاشون دوستاي من بودند شكنجه شدند، كساني كه شالق خوردند خيلي

دم آخوند و بعد به اين  اومد خطبه مي برد تو يه اتاق و بعد حاكم شرع مي افراد رو بازجو مياما اگه يكي از همين 
 به نظر من تونست بهش نگاه بكنه؟ لذت بردن از طرف محكوم اصالً شد، آيا باز هم با همون ديدگاه مي تجاوز مي

  .تونه بگه بدترين جوكيه كه كسي مي

                                                           
  . شود ، بازجو علي مدتي پس از ازدواج، در يك درگيري خياباني كشته مي"زنداني تهران" نمت در كتاب اساس روايت مارينا  بر1
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  1سميه تقوايي:  پنجمطالعه موردي
  
، در نه سالگي و در حالي كه در خانه مشغول 1351ميه تقوايي، متولد س

اش بود از سوي ماموران امنيتي كه براي دستگيري پدر و  نوشتن تكاليف مدرسه
دقايقي قبل از دستگيري، . شود مادر وي به خانه آنها ريخته بودند دستگير مي

عضاي سازمان مجاهدين سميه شاهد درگيري مسلحانه ميان پاسداران و دو نفر از ا
عموهايش "يك نفر از اين دو نفر كه از . اند كرده بوده كه در خانه آنها زندگي مي

شود  گفته مي. كند شود و نفر دوم فرار مي  در مقابل چشمان سميه كشته مي"بودند
  ها در فاصله بين يخچال و ديوار آشپزخانه  سميه از ترس و با ديدن اين صحنه

  

  

  
  

گيرد و او را مجبور  سميه به محض انتقال به اوين، تحت بازجويي قرار مي.كشيده است  بوده و جيغ ميپنهان شده
ها از سميه تا زمان آزادي وي در چهارده سالگي  بازجويي. هاي خويشاوندان و آشنايان را بدهد  خانهيكنند كه نشان مي

وين كه تحت مسئوليت اسداهللا الجوردي، دادستان هاي ا در تمام اين پنج سال، سميه در شعبه. ادامه داشته است
در عين حال، اين كودك نه ساله شاهد . شده است اند بازجويي مي انقالب تهران و رئيس زندان اوين قرار داشته
ها مربوط به پدر و  همه سئواالت بازجويي. هاي دادستاني نيز بوده است شكنجه و كابل خوردن زندانيان ديگر در شعبه

 از لو آن دو پس از اطالع. اند  بوده كه از اعضاي سازمان مجاهدين خلق بوده، مهدي تقوايي و ناهيد طاهريميهمادر س
 2گاه اشرفقرارو ابتدا به فرانسه و سپس به  ه فرزند ديگرشان از ايران گريخته به همراه س،رفتن خانه ديگر بازنگشته

مقامات امنيتي، حسن تقوايي، عموي سميه را نيز به . وده استسميه تنها گروگان خانواده نب. در عراق رفته بودند
. كنند  اوين رو به رو مي7دو سال پس از دستگيري سميه، او را با عمويش در شعبه . عنوان گروگان دستگير مي كنند
  :  تقوايي آمده استن، از قول حسدر روايتي مكتوب از اين مالقات

آخرش آنقدر با ناباوري و بي . پاك گيج شده بودم. ند به آن سنگيني نبودكوبيد باور كن اگر دنيا را به سرم مي"
ام خودش را چسباند به من و   ايستادم و بربر نگاهش كردم تا برادرزادهطور همان بتوانم قدمي به جلو بگذارم، آنكه

.  و بوييدم و بوسيدمشبه خودم فشارش دادم. غض گلويم را گرفتب. مدام به نام صدايم كرد تا زانو زدم، بغلش كردم
 من حرفي بزنم آنكهبي . در اين دو سالي كه نديده بودمش بزرگ شده بود. كند حيران مانده بودم كه آنجا چكار مي

اند، بند زنان هستم، كار  عمو حسن مرا در خانه تيمي گرفته: ام بود گفت  كه سرش روي شانهطور همانخنديد و 
. اند اوين دختر مهدي را دو سال پيش آورده... ها و هيجانش زبانم را باز كرد رفباالخره با ح ...كنم  هم مي"صنفي"

د به ن پدر و مادر را وادار كنند كه برگردند ايران و خود را به دادستاني معرفي كناينكهاند و براي  مادر را پيدا نكرده
  3".اند  ساله را هم گروگان گرفته9جز من، دختر 

، وي نه تنها از هيچ امكان آموزشي در زندان اوين برخوردار نبوده، بلكه در كارگاه بنديان سميه به شهادت هم
  :خياطي زندان نيز به كار گماشته شده بوده است

                                                           
اهد و يا اطالعات منتشر شده در جزوه  يا از اطالعات به دست آمده از دو شمطالب مندرج در اين بخش تماماًهاي سميه و ساير  عكس 1

. مشخصات شاهدان ياد شده نزد عدالت براي ايران محفوظ است. يادبودي كه ده سال پس از مرگ سميه منتشر شده برگرفته شده است
  :مشخصات جزوه يادبود سميه به قرار زير است

  نامشخص: ه سميه تقوايي، ناشر، در گراميداشت ياد و خاطر77، نيمه دوم ارديبهشت ماه 10بولتن، شماره 
  :ايم در عين حال از برخي از اطالعات مندرج در مطلب زير نيز استفاده كرده

  :، وب سايت ديدگاه، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي2005ي سميه، مصطفي شفافي، لندن، يازدهم ماه مارس  قصه
http://www.didgah.net/dastanMatnKamel.php?id=4461 

شهر .  كيلومتري مرز ايران در شرق عراق قرار دارد80ارگاه اشرف، يا شهر اشرف، پايگاه سازمان مجاهدين خلق ايران است، كه در قر2 
در حال حاضر، تحويل . خورشيدي، و پس از انتقال مركز اصلي سازمان مجاهدين خلق ايران به عراق تأسيس شد1365اشرف در سال 

  .المللي است ا پس از تحوالت عراق يكي از موضوعات مورد مناقشه در سطح بينخاك اشرف و وضعيت ساكنان آنج

  . برگرفته از كتاب قبيله آتش در تله گرگ نوشته فريدون گيالني همان،،10بولتن شماره  3
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ياد .  آنقدر كه اين بچه كوچك بود،چرخش اندازه خودش بود. دوخت سميه با آن سن و سالش لباس مي"
سميه يك . يك بار الجوردي آمد بازديد. گذراند جوري مي اينروزهايش را . گرفته بود چطور خياطي كند و بدوزد

: الجوردي گفت. براي بابام: سميه گفت. اين رو براي كي دوختي: الجوردي ازش پرسيد. پيراهن مردانه دوخته بود
  ".و پيراهن را از او گرفت! پس براي من دوختي

كرده  ا فرزندي داشتند، رابطه نزديك برقرار ميسن مادرش بودند ي او در ابتدا با برخي از زنان زنداني كه هم
برند، سميه تا سه   يكي از اين زنان كه سميه با او رابطه عاطفي داشته است را براي اعدام مياينكهاما پس از . است

براي جلوگيري از وارد شدن صدمات روحي بيشتر به گيرند  بنديان سميه تصميم مي هم. خورد روز هيچ چيزي نمي
در سال آخر حبس سميه، مقامات زندان از يكي از زندانيان . يگر هيچ كسي به او از نظر عاطفي نزديك نشودسميه، د

اش در  او از خانواده. خواهند كه سرپرستي سميه را در زندان به عهده بگيرد كه خود نيز يك فرزند دختر داشته مي
به شهادت وي در تمام مدت زندان سميه دچار . رده استب گرفته و او را به حمام مي بيرون زندان براي سميه لباس مي

  . شب ادراري بوده است
. به خاطر فشارهاي عصبي و روحي كه متحمل شده بود به بيماري شب اداراري مبتال شده بود": گويد او مي

ن ممك: خواهي بگويي؟ گفت چه مي: شين؟ گفتم شب اول آمد كنار من و گفت اگر يك چيزي بگويم ناراحت نمي
هيچ اشكالي ندارد، لباست : گفتم. شود بعد وقتي پيش شما خوابيده باشم چه مي. است من شب لباسم را خيس كنم

  1".گيريم رويم دوش مي كنم و هر دو مي را عوض مي
يكي از زندانيان . هاي اول پس از دستگيري وضعيتي به مراتب بدتر داشته است رسد سميه در ماه به نظر مي

ها سميه را پوشك   سپرده بودند و او شب2هاي مجاهد به نام عطيه اسبقي كه او را به يكي از توابكند  روايت مي
سميه براي اين زنداني تعريف كرده بود كه در خانه كبوتر داشته و دلش براي كبوترهايش تنگ شده . كرده است مي

  . 3است
 كه سميه اي  را تجربه نكرده است؛ زنداني"كودكي"گاه  در تمام مدت پنج سالي كه سميه در زندان بوده، هيچ

  : كند گونه توصيف مي هاي سميه را در زندان اين را به او سپرده بودند روزها و شب
خواند و دو مرتبه  خورد، نمازش را مي آمد توي بند، غذايش را مي شد مي كارش كه در كارگاه خياطي تمام مي"

هاي  رفت توي اتاق يا مي. زد ها حرف مي ست و با من يا با بقيه بچهنش اي مي شب هم يك گوشه. رفت توي كارگاه مي
شد كه شايد از البالي اخبار بتواند چيزي در  شد، سراپا گوش مي اش وقتي اخبار شروع مي توي همان بچگي. ديگر

دم كه انگار كر رفت من فكر مي  كه حرف مي زد و راه ميطور همينولي . بياورد كه به پدر و مادرش ربط داشته باشد
هاي بلند و  هاي روشن، مژه  خالقي مثل يك مينياتور، صورت اين بچه را نقاشي كرده است بس كه زيبا بود؛ چشمواقعاً

  4".رنگ پريدگي خاصي داشت. صورت سفيد
كردم، موهايش را  ام، نازش مي گذاشتم روي سينه خوابيد، سرش را مي ها كنار من مي گاهي اوقات كه شب"

اش هم  سفانه توي زندان، آن دوران كه ما بوديم، آنقدر افراد قاطي بودند كه آدم به كنار دستيأمت. كردم نوازش مي
سميه با آن سن و سال كم اين . كساني بودند كه فقط با يك گزارش اعدام شدند. توانست اطمينان داشته باشد نمي

من خيلي كم به ياد دارم كه سميه  ... سكوت كندتوانست كرد حداقل تا آنجا كه مي سعي مي. موضوع را فهميده بود
 ...هاي كوچكي كه همراه مادرهايشان در بند بودند بازي كند گاهي دوست داشتم با بچه. شوخي و يا خنده كرده باشد

نشست، چشمش را به  گوشه اتاق مي. هايش ماند و تنهايي اي بود، دوباره سميه مي ها براي سميه لحظه بازي با بچه
  5".ها سكوت بود و سكوت دوخت و مدت اي مي نقطه

                                                           
  .اين شاهد نزد ما محفوظ استنام و مشخصات  1
د را به دادستاني انقالب معرفي كرده بود، در شعبه هاي اوين  خو1360آموزي مجاهدين كه در سال  عطيه اسبقي، عضو تشكيالت دانش 2

  .از سرنوشت او پس از آزادي از زندان خبري در دست نيست. كرد ميبه عنوان همكار بازجويان و ماموران كار 
  .نام و مشخصات محفوظ، عدالت براي ايران، شهادت يكي از زندانيان3 
  .راي ايرانبنديان سميه، عدالت ب شهادت يكي از هم 4

  .، همان10برگرفته از بولتن شماره 5 
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آنها سميه را دو هفته بعد به زندان . برند ين بند سميه را فراخوانده و از بند ميل، مسئو1363در سال 
هايش را  وقتي كه برگشت، ديدم دستهايش را حنا گرفته، دستش و ناخن": گويد يكي از شاهدان مي. گردانند بازمي

من را برده بودند خانه : جان كجا رفته بودي؟ گفت سميه:  بهش گفتم1.طال هم به دستش بودحنا گرفته، يك النگوي 
يعني . وقتي كه سميه از آن جا آمد ديگر سميه قبلي نبود، خيلي حالت افسردگي پيدا كرده بود ...آقا الجوردي حاج

بعدش هم در . ، بداخالق شده بوداش عوض شده بود  خصوصيات اخالقياصالً. اش از بين رفته بود آن شادابي بچگي
آمدند  هايي كه از بندهاي ديگر مي نفهميدم كجاست ولي از بچهديگر من . يك فاصله كوتاهي او را از بند بردند

  ".تقوايي: كنند گفتند توي شعبه شنيده بوديم كه صدا مي يكي دو تا مي. گرفتم سراغش را مي
اش تحويل   در زندان به عمهنزديك به پنج سال از گذراندن  و در سن چهارده سالگي، پس1365سميه در سال 

  . كند  خانواده آنها زندگي ميباگيرد و سميه   عموي سميه مسئوليت او را به عهده مي،پس از آن. شود داده مي
 : نوشته آمده است65 فروردين 27اش كه پس از آزادي از زندان و در تاريخ  در بخشي از نامه سميه به خانواده

در . بودم آمد، من بايد كالس سوم راهنمايي مي پيش نمي) يعني درگيري و دستگيري من(پدرجان، اگر آن اتفاق "
خوانم و اگر بتوانم بايد در سه ماهه تابستان كه مدارس تعطيل است،   درس ميم دارمورد جبران كردنش هم كه فعالً
  ".دروس عقب مانده را جبران كنم

 اما چند سالي از بازگشت سميه به زندگي كند ندان شروع به رفتن به مدرسه ميهرچند سميه در خارج از ز
كند و با جواب رد عموي  گذرد كه زني به خانه عموي وي مراجعه و سميه را براي پسرش خواستگاري مي عادي نمي

 از سوي دادستاني پس از آن، سميه و عمويش. شود سميه به اين دليل كه پدر و مادر وي در اينجا نيستند مواجه مي
گويد كه در صورتي كه با اين  شوند و يكي از مقامات دادستاني به سميه مي انقالب مستقر در زندان اوين احضار مي

  .ازدواج موافقت نكند، دوباره به زندان بازگردانده خواهد شد
از مقامات حكومتي شود كه از نزديكان به برخي  سميه تقوايي در سن هجده سالگي به ازدواج مردي داده مي

  .  حاصل اين ازدواج اجباري دو فرزند دختر است2.بوده و سابقه خدمت در جبهه جنگ ايران و عراق داشته است
هاي  در آغاز دوره بيست سالگي زندگي سميه، پزشكان متوجه وجود غده

تواند به طور  انجام عمل جراحي در ايران نيز نمي. شوند سرطاني در بدن او مي
، پس از جدا )1992 (1371والدين سميه در سال . يه را درمان كندكامل سم

سميه براي . شدن از سازمان مجاهدين خلق به لندن مهاجرت كرده بودند
  . آيد  به لندن و نزد والدينش مي1375ادامه معالجه در سال 

 15 (1376 اسفند 25 سالگي در 25او حدود يك سال بعد، در سن 
جانش را ني در لندن بر اثر پيشرفتگي غدد سرطاني بيمارستادر ) 1998مارس 

گاه امنيت، آرامش و فرصت الزم را براي   هيچاينكهبدون دهد،  از دست مي
  .اش بر او گذشت، پيدا كند بازگويي آنچه در كودكي از دست رفته

    
مزار سميه در گورستان هندون 

)Hendon (در لندن  
  

                                                           
  .دهند مالند و به او زيورآالت طال هديه مي خواهد ازدواج كند حنا مي هاي ايراني به دستان دختري را كه مي اساس سنت بر 1
  .تحقيقات ما براي دستيابي به نام و مشخصات كامل اين فرد به نتيجه قطعي نرسيد 2



 

  

  تجاوزهاي موردي .3-3
  

اين باره اتفاق نظر دارند كه تجاوز به زنان  دهد آنها در  از مصاحبه با زندانيان سياسي زن نشان مينتايج برآمده
هاي معمول شكنجه كه در مورد تمام يا اكثريت زندانيان اعمال شود، نبوده  ، يكي از شيوه60زنداني سياسي در دهه 

آنچه . ي ايران وجود داشته استها زندان در 60 اند كه تجاوز در دهه درعين حال تمامي آنها بر اين عقيده. است
  . اند گرفته  آن اتفاق نظر وجود ندارد، داليل، اهداف و تركيب زندانياني است كه مورد تجاوز قرار ميدربارة

 كه زنداني زن در شد ميگروهي از مصاحبه شوندگان معتقدند احتمال مورد تجاوز قرار گرفتن زماني بيشتر 
هاي شكستن مقاومت وي مورد   راهاز آخرين و تجاوز به عنوان يكي كرد ميها مقاومت  شكنجهمقابل همه انواع 
 يا در روند بازجويي، در ضمن مقاومت براي اند بودهگونه زندانيان، زيبا  به خصوص اگر اين. گرفت استفاده قرار مي

 "پررويي" از نظر بازجو و مقامات زندان ر، به عبارت ديگ واند كرده مي دفاع ندادن اطالعات از مواضع خود نيز علناً
جويي  ورزي و انتقام  مورد كينهشد مي كه باعث اند بودههايي  شان داراي ويژگي  خود يا خانوادهاينكه، يا اند كرده مي

  .مسئوالن و بازجويان قرار گيرند
 مقامات مسئول  قابل توجهي از مصاحبه شوندگان بر اين باورند كه چونتعداد نسبتاً از سوي ديگر،

، به جز استثنائاتي، تنها به بيرون بياينداند ردپايي از تجاوزها برجاي بماند و شواهد تجاوزها زنده از زندان  خواسته نمي
اند، حتي در  به باور اين زندانيان، زناني كه احكام حبس داشته. ه استشد ميكساني كه قرار بوده اعدام شوند تجاوز 

  . اند گرفته مورد تجاوز قرار نمي، اند بودهياد شده هاي   مشخصهيا واجد سايرصورتي كه بسيار زيبا 
 به او تجاوز شود نقش اينكهبرخي از زندانيان چپ نيز بر اين باورند كه اتهام و تعلق سياسي زنداني در احتمال 

وه شكنجه مانند ساير انواع كنند كه چون بيشتر زندانيان چپ، تجاوز را هم يك شي كيد ميأآنها ت. ه استكرد ميبازي 
 فرقي با ضربات كابل داشته باشد، كمتر قرباني مثالًتوانست براي آنها  دانستند و بنابراين، صرف تجاوز نمي شكنجه مي

در حالي كه ارزيابي مقامات زندان اين بود كه تجاوز روي زندانيان مجاهد به دليل . ندشد مي) تجاوز(اين نوع شكنجه 
به نظر اين زندانيان به همين دليل زنان مجاهد بيشتر از زنان چپ مورد تجاوز قرار .  آنها موثرتر استاعتقادات مذهبي

  . گرفتند مي
 را موردي، اتفاقي ها زندانبرخي ديگر از زندانيان، غير از تجاوز به دختران باكره پيش از اعدام، بقيه تجاوزها در 

اند قرباني  توانسته در نگاه آنان، زنان زيبا بيشتر مي. دانند  ميانمورأمخودسري يكي از و از سر شهوت بازجو يا 
موران يا بازجويان، زني با ظاهري معمولي را در يك أگونه م گونه تجاوزها باشند؛ هرچند آنها اذعان دارند اگر اين اين

  . يافتند امكان داشت كه به او هم تجاوز كنند موقعيت مناسب تنها مي
كيد دارند كه در تهران، به دليل ايدئولوژيك أ تاند بودهي استان تهران زنداني ها زندانه در بيشتر زندانياني ك

 اتفاق ها شهرستان كمتر از ، تجاوزها زندانحكومت براي كنترل اين هاي مختلف  رقابت جناحنيز بودن جو زندان و 
 برخي از مصاحبه شوندگان عقيده دارند كه مثالً. اما حتي در همين موضوع هم اتفاق نظر وجود ندارد. افتاده است مي

 به عنوان تنبيه به آنجا ها ماههاي مختلف و براي   از زندانيان زن در سالبسياريهاي زندان گوهردشت كه  در انفرادي
اي درست بر عكس اين نظر معتقدند در  يا عده  و1.ه استشد مياز زندانيان زن تجاوز برخي ، به اند شدهانتقال داده 

 به دليل روابط و ،اند بوده كه بيشتر مسئوالن از افراد محلي 60 دهه اوليةهاي  ، به خصوص در سالها رستانشه
  .دادند ميبه خود ت چنين كاري را أرجها كمتر  آشنايي

 در 60هاي متفاوت مصاحبه شوندگان درمورد داليل، اهداف و تركيب زندانياني كه در دهه  با توجه به تحليل
توان به پاسخي واحد در مورد چگونگي اين تجاوزها يا  اند، به دشواري مي مختلف مورد تجاوز قرار گرفتهي ها زندان

 برخي از مصاحبه شوندگان تركيبي از دو يا حتي چند عامل برشمرده شده اينكهبه خصوص . اهداف آنها دست يافت
  . اند در باال را در وقوع يا عدم وقوع تجاوز دخيل دانسته

                                                           

  . عدالت براي ايرانت فرخنده آشنا،شهاد1 
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له أها در مورد مس ها و قضاوت هاي اين بخش از تحقيق، همين موضوع يكدست نبودن تحليل چالشيكي از 
 آنها شهادت دربارةچالش ديگر اين بود كه بسياري از زندانياني كه مصاحبه شوندگان .  بوده استها زندانتجاوز در 

نيستند تا بتوان شهادت دست اول خود آنها را ، به دليل اعدام، خودكشي در زندان يا پس از آزادي، ديگر زنده اند داده
از سوي ديگر دسترسي به برخي از قربانيان تجاوز كه هنوز زنده هستند نيز به داليل مختلف براي ما ممكن . ثبت كرد

 رابطهقرباني تجاوز  زندان ديگر با  آزادي از پس ازفرد مطلع اينكهنشد؛ از جمله به دليل شرايط امنيتي و يا به دليل 
  . " استكرده گم  راردش"احبه شوندگان نداشته و به قول مص

بنديان خود را گزارش   بيش از يك مورد از تجاوز به همن، حداقل يك مورد و بعضي از آنهااكثرمصاحبه شوندگا
تنها ايم و   صرف نظر كردهها كه تعدادشان هم كم نبود ي دست دوم و شنيدهها روايت ذكرما در اين بخش از . اند كرده

اند و يا از سوي چندين شاهد مختلف  هاي مستند مصاحبه شونده داللت داشته ايم كه بر دانسته مواردي را عنوان كرده
  . اند كرده مي يا يك روايت دست اول را تكميل هگون بود تكرار شده و هم

ايم، تا  د تجاوز برخورده هر جا كه به روايتي در مور60در عين حال در پي مرور و بررسي ادبيات زندان در دهه 
اين امر هميشه ممكن نبوده و يا . ايم تر شده حد امكان به نويسندگان آنها رجوع كرده و جوياي شواهد دقيق

هايشان  هاي خود را در نوشته و شنيده. اند نويسندگان مقاالت و روايات نيز داليل مستندي براي ارائه در دست نداشته
  .تر در آن موارد دست يابيم ايم به نتايج قطعي يق ما نا كافي بوده و نتوانسته كه براي تحقاند كردهمنعكس 

، به داليل امنيتي و يا ساير كه نام و مشخصات قرباني از سوي مصاحبه شوندهي دست اولي ها روايتتمامي 
 را نيز اند شده  و يا با اسامي مستعار مطرح"دختري جوان"، "يك نفر"داشته شدند و تحت عنوان پنهان نگه داليل 

ايم تا در   مرور كرده را در انتهاي اين بخش مختصراًها روايتگونه  هاي اين ايم و تنها برخي از مثال كنار گذاشته
 تجاوز به دربارة نفر از مصاحبه شوندگان نيز چهار 1.هاي ديگران تكميل و مستند شوند تحقيقات بعدي و يا با شهادت

هفت مورد هم از طريق روش .  آنها در انتهاي اين بخش به طور كامل آمده است كه شهادتاند دادهخود شهادت 
  .آيد؛ سه نفر از اين هفت نفر در حال حاضر زنده هستند مطالعه موردي مستند شده است كه در انتهاي اين بخش مي

احبه شوندگان چالش بعدي در مورد زندانياني بود كه تعادل روحي خود را در زندان از دست داده بودند و مص
بيشتر اين . بوده استايشان ، به احتمال قوي مورد تجاوز قرار گرفتن ند كه يكي از داليل آشفتگي روانياعتقاد داشت

  .كرد ميهاي نامشخص داشتند و همين، كار را دشوارتر  افراد نيز خودكشي كرده بودند يا سرنوشت
هاي زندان  ي مختلف، به انفراديها شهادتدر ي مربوط به ديوانه شدن زنان زنداني ها روايتدر خالل 

گوهردشت برخورديم كه به باور برخي از مصاحبه شوندگان، دليل به جنون كشيده شدن زندانيان زن در آن، تجاوز به 
هاي طوالني، امكان ارتباط آنها با هم و به دست  هاي انفرادي در مدت اما نگهداري زندانيان در سلول. آنها بوده است

 ها شهادتبا اين همه در ادامه، به دليل اهميت موضوع و تكرار .  از ميان برده استتر را  شواهد و قرائني روشنآمدن
  .ايم اي را به وقايع زندان گوهردشت اختصاص داده پيرامون آن، بخش مختصر اما جداگانه

تر بودند و در  م برجستهدو ناكه دچار مشكالت رواني شده بودند،  از ميان انبوه زندانياني در عين حال،
هاي بسيار، تصميم گرفتيم غير  پس از بحث و بررسي. نژال قاسملو و فرزانه عمويي: ندشد ميي مختلف تكرار ها شهادت

از اين دو مورد، بقيه مواردي را كه در يك يا حتي دو شهادت ذكري از آنها به ميان آمده بود، به دليل محدوديت 
 و تنها به دو مورد نژال قاسملو و فرزانه عمويي، از خيل زندانيان زني كه در 2 كنار بگذاريمزماني و كمبود منابع تحقيق

بنديانشان بر اين باور بودند كه به احتمال زياد به آنها تجاوز شده  زندان دچار آشفتگي رواني شده بودند و هم
 آسايشگاه فرزانه عمويي اين است كه در ةدربارنژال قاسملو امروز ديگر در ميان ما نيست و آخرين خبر . بپردازيم

يك از آنها  هيچ.  بستري بوده است)رازي روانپزشكي تخصصي فوق و تخصصي درماني آموزشي مركز (آباد رواني امين
شان را  اما آنچه اين دو زن و سرنوشت.  آنچه بر آنها گذشته است، شهادت دهنددربارةند خودشان توان مين ديگر

 بر اند بودههايي كه دچار آشفتگي روحي  ثيري است كه در سالأتاند بلكه  نه فقط رنجي كه كشيده، كند تر مي برجسته
                                                           

 روزي عدالت براي ايران يا ساير اينكهنام و ساير مشخصات موارد ياد شده نزد ما براي تحقيقات بعدي به امانت خواهد بود؛ به اميد 1 
  . برسانندايم، ادامه داده و به نتيجه ها و محققان حقوق بشر، كار در زمينه زندانيان ياد شده را از جايي كه ما به آن رسيده سازمان

  .با هدفي كه در پانوشت قبلي ذكر شده نزد ما به امانت خواهد بود نام و ساير مشخصات موارد ياد شده نيز به ترتيب و2 
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.  به اين دو نفرتجاوز شده بوده است يا خيرگاه نخواهيم دانست آيا واقعاً  هيچما احتماالً. اند بندان خود گذاشته روي هم
اي را براي  هايشان چنين تجربه العمل ها و عكس ن و حرفاما مهم اين است كه اين دو نفر خود با فرياد، حركات بد

 به اين دو نفر تجاوز اينكه باور قطعي بسياري از زندانيان به .اند شيدهك رنج مي و مي كردهديگر زندانيان بازآفريني 
 اهداف آيد يكي از به نظر مي. ، عاملي براي حضور سايه دائمي وحشت از تجاوز بر سر زندانيان زن بوده استشده

ايجاد همين فضاي تهديد و وحشت براي نيز  با وضعيت مشابه يمسئولين زندان در عدم آزادي اين دو نفر و يا افراد
؛ از جمله است نقش داشته زندان در نگه داشتن چنين زندانياني در هم البته كه عوامل ديگري . استديگران بوده

  . گذشته است  ميها زندانردن و اختفاء آنچه در پوش گذا و همچنين سرها خانوادهعدم پاسخگويي به 
 شان بردند و يا در "آباد امين" به حصار قزلزندانياني مثل نژال قاسملو و فرزانه عمويي را مستقيم از اوين و 

به همين دليل خودكشي و يا .  نشد"خانه"گاه ديگر براي آنها  هايي كه هيچ خانه. هايشان كردند تنهايي روانه خانه
ها هنوز تصاوير زنده و  بسياري از زندانيان پس از گذشت سال . سرنوشت بسياري از اين زنان بوده استمطلقواي انز

هاي جسمي و رواني وارده بر  بند و زنداني زن دارند كه نمايانگر ميزان و شدت شكنجه اي از اين دو هم تكان دهنده
 ، اداي دين و انجام وظيفه در نيز كردن اين دو سرنوشتدمستنيكي از داليل ما براي . هاست زندانيان در آن سال

ي دهه شصت داشتند و كمتر از رنج رفته بر آنان سخن گفته ها زندانقبال تمام زناني است كه شرايط مشابه را در 
  . شده است

  
  
  هاي مربوط به تجاوز  چند نمونه از شهادت �

ارد متعددي از تجاوز به زندانيان ديگر را گزارش  كه در مقدمه اين بخش آمد، مصاحبه شوندگان موطور همان
يكي . سته به طور مستقل و مشروح، مستند شودتوان ميكنند كه براساس معيارهاي اين تحقيق، به داليل مختلف ن مي

 يا اسامي و مشخصات آنها را اند كردهاز داليل اين است كه مصاحبه شوندگان از اسامي مستعار براي قربانيان استفاده 
هاي مربوط به زنان اعدام  يك از فهرست آورند در هيچ اسامي كه به ياد ميگان، در مورد اعدام شدآورند و يا  به ياد نمي

 از خود يكي ديگر از داليل اين است كه مصاحبه شوندگان مستقيماً. نيامده استشده كه تاكنون منتشر شده 
اند و يا از موضوع، به صورت دهان به دهان و افواهي  الثي شنيدهاند بلكه از شخص ث قربانيان، روايت تجاوز را نشنيده

اند با جزييات كامل و  ستهتوان ميآيند، ن  دست اول به حساب نمياينكه به دليل ها شهادتاين دسته از . اند شدهمطلع 
ي سياسي ها زندانبا اين همه، براي شناخت بيشتر در مورد تجاوزهاي موردي در . مشخصات قربانيان مستند شوند

ي دست دوم، ها شهادتي با اسم مستعار يا بدون نام و يا ها شهادتگونه   اينانبوه، در ادامه، از ميان 60دهه 
  .از ابعاد اين تجاوزها را نشان دهيم كليايم تا تصويري  هايي را به طور خالصه ذكر كرده مثال

له حفظ امنيت قربانياني كه در ايران زندگي  كه گفته شد مصاحبه شوندگان به داليل مختلف، از جمطور همان
 مواردي كه قرباني به طور خصوصي به آنها گفته به دربارة اجازه دارند اينكه عدم اطمينان از طور همينكنند،  مي

قربانيان به طور مستقيم شنيده با خود  را كه از يي دست اولها شهادتشكلي علني صحبت كنند، در برخي از موارد، 
  . اند كرده بيان  يا ذكر نام كوچكهاي مستعار نامبرگزيدن 

 1362دهد كه در سال   يك زنداني مجاهد به نام فريده شهادت ميدربارةمنظر بخارايي بدون بردن نام فاميل، 
  :در زندان اوين مورد تجاوز قرار گرفته است

خواهر بزرگتر با من توي . ودنددو تا خواهر بودند كه با شوهرانشان، چهارتايي در خانه تيمي دستگير شده ب"
بعد يك روز رفت . پنج سالش بود، يكيشون هم چند ماهه بود-اش كه يكيشون چهار يك اتاق بود؛ با دو تا بچه

 نه دستش طوري شده بود نه پايش يعني كالً. بازجويي و برگشت من ديدم حالش بد است ولي هيچي پيدا نبود
 ديديم فريده .رسيديم  اول سريع بهشان مي اگر طوريشان بود،آمدند يها از در كه م  چون بچه،طوري شده بود
ات است؟ چي شده؟ خب به  فريده چه: رفتم باالي سرش گفتم. كند شب خوابيد ديدم فقط ناله مي. هيچيش نيست

و بعد . ات است؟ به من نشان بده آخه بگو چه: من اصرار كردم. حالم خيلي بد است :به من گفت... من حرفت رو بزن و
  بودندهايي كه براي برق هست، نازك نازك، يك چيزي درست كرده از سيم: گفت.  حالم بد شدمن واقعاً. نشانم داد
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؛ ما را روي تخت خواباندند، خودش و خواهرش را: هاي نازك كنار هم بوده، گفت مثل باتوم ولي سرش همه اين سيم
كنند، مدام هم بهش  كنند و بهش با آن تجاوز مي  گاز داغ ميها را روي شوهرش را هم ايستانده بودند، اين سيم

من خودم اين . كنند م باهات كاري بكنم بعد جلوي شوهرش با اين بهش تجاوز ميتوان مي نجسي ن،گفته تو منافقي مي
شروع . يعني آنجاهاش تمام سوخته بود و درد شديد داشت كه من خيلي حالم بد شد... پاهاش تمام. را به چشم ديدم

 .كرم را گرفتم آمدم كمكش كردم دوا زديم و لباسش را عوض كرديم. به من كرم بده:  گفتم.به در بندزدن كردم 
هايي كه او  چون در عربده. فهميدم، من دردم درد او بود من ناراحت شوهرم بودم، من چيزي نمي: گفت ش مي همه
   1". خودش را توي زندان كشته بودبعد شنيديم شوهرش. فهميدم كشيد من درد خودم را نمي مي

جاهدين بازداشت گزيند كه به اتهام هواداري از م  ساله برمي19سودابه اردوان نام مستعار مينو را براي دختري 
 تحت بازجويي و شكنجه هاي توابان در زندان اوين مجدداً  او درست در آستانه آزادي به دليل گزارش.شده بوده است

 كه از خود مينو نقل قول اساس شهادت سودابه اردوان بر. گردد آشفتگي رواني شديد به بند بازميگيرد و با  قرار مي
او از جمله زندانياني بوده . اند به او تجاوز كنند هم ريختگي رواني مينو اين بوده كه قصد داشته كند، دليل اصلي به مي

، پس از انجام 1364وي در سال . ه استشد ميه لخت ظاهر كه در مقابل ساير زندانيان و حتي زندانبانان مرد با باالتن
  2. توبه كرده آزاد شده استاينكهاي در حسينيه اوين و اعالم  مصاحبه

هاي تهران  كه كارگر يكي از كارخانهانتخاب كرده است نسرين پرواز نيز نام مستعار ياس را براي زنداني زني 
 دستگير و به كميته هفت حوض در محله نارمك 1360خانه در سال بوده و در جريان تظاهرات كارگران در آن كار

شود   آزاد و متوجه مي كوتاهي بعد از مدتاو. گيرد ياس توسط سه پاسدار كميته مورد تجاوز قرار مي . شود منتقل مي
ي ياس پيدا كنند تا امكاناتي براي سقط جنين برا نسرين پرواز به همراه دوستان ديگر وي تالش مي. كه باردار است

شود،   غيرقانوني بودن سقط جنين بسيار زياد بوده به موقع جمع نميبه خاطر مبلغ الزم كه اينكهكنند اما به دليل 
كارانش كه سوسياليست بوده   خانواده متوجه موضوع نشوند، مجبور به ازدواج صوري با يكي از هماينكهياس براي 

 و بچه را پس از رفتهشنود كه اين دو براي زايمان به يك شهرستان  مينسرين پرواز بعدها از شخص ديگري . شود مي
  3.گاه ديگر ياس را نديده است وي هيچ. اند از بين بردهبه دنيا آمدن 

هاي عفوني بوده و  كند كه صورتش پر از جوش اي صحبت مي  ساله19 سارا رهايي از دختر جوان مجاهد حدوداً
او به سارا رهايي گفته .  بوده، حكم اعدام داشته استاوينه همراه برادرش در زندان او كه ب. تعادل رواني نداشته است

 :گفتم. يد برويد بيرونتوان ميرحمند، سعي نكنيد اينجا بمانيد، هرجوري كه  ها خيلي كثيفند، خيلي بي اين": است
له بگير تا دختر چهارده ساله از مادر هفتاد سا؛ كنند ها به زن و مرد رحم نمي  اين:براي چي؟ چطوري است؟ گفت

يك از  آورد در هيچ طور كه سارا رهايي به ياد مي  نام و نام خانوادگي اين زنداني، آن4".كنند ها بهشان تجاوز مي اين
  .هاي تاكنون منتشر شده زنان اعدام شده يافت نشد فهرست

مخصوص رسيدگي به اتهامات  دادسراي اوين كه 6 در شعبه 1360اكرم موسوي هنگامي كه درتابستان سال 
هاي  ه شنيده است كه در گوشه ديگري از شعبه كه با پاراوان به قسمتشد ميبازداشت شدگان چپ بوده، بازجويي 

 ساله را 12شود قصد تجاوز به دختري  مختلف تقسيم شده بود، بازجوي شعبه كه با نام مستعار حامد شناخته مي
حامد ": در بخشي از شهادت كتبي اكرم موسوي چنين آمده است. ش برگزيده استدارد كه او نام مستعار نديم را براي

دونم به خدا من از مدرسه اومدم خونه  نمي:  اون جواب دادخب بگو ببينم برادر و خواهرت كجا هستند؟: ازش پرسيد
 اما صدايش از حالت .او را روي تخت خواباند و پاهايش را بست و همان سوال را تكرار كرد .از چيزي خبر ندارم و

 شنيدن حالت صداي حامد با. كرد ميتر صحبت  معمولي آميخته به خشم و غضب، خارج شده بود و مرتب آهسته
ديگر نفسم به شماره افتاده بود و ضربان قلبم را در . مشد ميداشتم خفه . آمد نفسم در نمي. تمام وجودم به لرزه افتاد

ستم بكنم؟ ديگر به وضوح توان ميچه كار . مكرد ميبايد كاري ... چكار كند؟ خواهد با او  مي. مكرد ميگلويم حس 

                                                           
  شهادت منظر بخارايي، عدالت براي ايران 1

  شهادت سودابه اردوان، عدالت براي ايران2 
   شهادت نسرين پرواز، عدالت براي ايران3
  . عدالت براي ايرانشهادت سارا رهايي، 4
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به ناگهان موجودي ديگر از . كرد ميشنيدم و تصور وضعيت دخترك كوچك مرا ذوب  هاي حامد را مي صداي نفس
با اين فرياد، . آمد فرياد زدن، تنها كاري بود كه از من بر مي. درونم فرياد كشيد كه تا به حال از خودم نشنيده بودم

در آن او تازه از وجود من . حامد چون حيواني وحشي به سويم هجوم آورد. هاي كثيف بازجو برهم خورد تمام نقشه
   1".كوبيد وار بر سر و رويم مي مرا زير مشت و لگد گرفت و ديوانه. خبردار شده بوداتاق 

 شد، نه تنها از گفتن نام بلكه از ذكر مشخصاتي كه برخي از مصاحبه شوندگان به همان داليلي كه در باال گفته
به عنوان مثال، كيانوش اعتمادي در مورد يك شروع به تجاوز به . اند كردههويت قرباني تجاوز را نشان دهد نيز پرهيز 

  :دهد چنين شهادت ميحصار قزليكي از زندانيان چپ در زندان 
بعد او را از ما جدا . حصار قزلان قرنطينه در واحد يك زندان  با هم بردنم62هايي بود كه سال  هم جزء بچهاو "
 كه كرد ميبعد تعريف . جان انداخته بودنش توي توالت حال و بي كتك خيلي مفصلي بهش زده بودند و او را بي. كردند
چنان كند،  هايش دارد من را دستمالي مي  كه بيهوش بودم، يكهو به خودم آمدم ديدم يك نفر با دستطور همين

طوري كه او فرياد زد من فكر  آن.  بوديم، مو به تنمان سيخ شدايستادهي ما كه زير هشت  فريادي كشيده بود كه همه
اگر داد : گفت  خودش مي.طوري داد نزد كه وقتي اين اتفاق افتاده بود آن همه كتك را خورد اين. كردم كشتندش

  2".داد زدم طرف ادامه مي نمي
 چه كسي اند و يا به ياد ندارند دقيقاً مواردي كه روايتي را از شخص ديگري شنيدهمصاحبه شوندگان در 

توي بند پيچيده بود، همه : كنند، اغلب از عباراتي مثل برايشان گفته است يا در مواردي كه نام راوي را نيز فاش نمي
نسرين نيك (، غير از دو مورد ها تشهادبه دليل دست دوم بودن . كنند استفاده مي... دانستند و گفتند، همه مي مي

  .ايم  مشخصات راويان اوليه را حذف كردهطور همينهاي كامل قربانيان و  ها نام ، در بقيه مثال)سرشت و حوريه بهشتي
  

هاي رده باالي  از بچهاو ": گويد مي 3نسرين نيك سرشت در مورد مژده ارسي
دستگير شدم، هنوز خيلي  بعد ازاعدام او ي كوتاهبه فاصلهبود، من  4ها چريك

هايي كه با او هم سلول بود جريان را تعريف  حرفش در بند بود و يكي از بچه
 به همه كيد داشت كه جريان تجاوزش را حتماًأگفت كه خود نسرين ت كرد و مي مي

 در بند از بعداً. جا رفتيد براي بقيه هم بگوييد ها خواسته بود كه هر بگويد و از بچه
  .شنيدمهم ر چند نفر ديگ

خواسته   داشته و مي5شود، همراهش سيانور  دستگير مي61نسرين در سال 
گيرند و  جلويش را مي و شوند بعد از يك مدت يا همان لحظه بخورد كه متوجه مي

برندش براي شكنجه و خيلي  بعد مي. شود سيانور را استفاده كند موفق نمي
   روزانه شالق داشت يعني نسرين از جمله كساني بود كه جيره. زنندش مي

  
  

. زنند  آن لحظات اول كه خيلي مي؛زدنش بردند مي  روزانه داشت، مينسرين جيرهها هم  حتي بعد از بازجويي
 ديگر امكان نداشته كه بزنندش، پاهايش يا بدنش به حدي آش و الش بوده اينكهه كه بعد از كرد ميخودش تعريف 

                                                           
  .اي حضوري با عدالت براي ايران شهادت داده است  اكرم موسوي همچنين در اين مورد در مصاحبه1

  .شهادت كيانوش اعتمادي، عدالت براي ايران2 
عبدالرحيم او در جريان سخنراني . ن بود تهرادانشگاهدانشجوي دانشكده علوم ارتباطات ، )با نام مستعار فاطي (نسرين نيك سرشت 3

شود و  صبوري، از اعضاي سازمان چريكهاي فدايي خلق كه زنداني زمان شاه و دانشجوي همين دانشكده در آن زمان بود، با وي آشنا مي
همراه  صبوري به ،1360در سال . انجامد ي فدايي خلق ايران ميطور فعاليت در چارچوب سازمان چريكها هميناين آشنايي به ازدواج و 

بعد . نام نهادند) بخش خلقهاي ايران ارتش رهائي(چريكهاي فدائي خلق ايران را تشكيالت خود كرده و انشعاب سازمان  از اين رپو حرمتي
  . شود هاي شديد اعدام مي پس از شكنجهدر چهارچوب فعاليت در اين تشكيالت دستگير و نيك سرشت نسرين 

  .)خلقهاي ايرانبخش  ارتش رهايي( منظور چريكهاي فدايي خلق ايران 4
قرص سيانور قرصي است كه در زمان شاه و سپس در زمان جمهوري اسالمي توسط فعالين سياسي كه داراي اطالعات مهمي بودند  5

 و از زنده دستگير شدن شد مياين قرص به دليل خاصيت مسموميت وكشندگي قوي كه دارد باعث مرگ فوري شخص . شد حمل مي
در هنگام خطر دستگيري گاز زدن به آن باعث ورود پتاسيم . شد  اين قرص در زير زبان جاسازي ميالًمعمو. كرد شخص جلوگيري مي
  .شود هاي دهان به جريان خون و مسموميت و خودكشي سريع مي رگ سيانيد از طريق موي
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. اند كه دكتر را بياوريد بدن اين را بازرسي كند كه جايي سيانور قايم نكرده باشد تهستند ديگر بزنندش، گفتوان ميكه ن
هم از جلو هم از عقب بهش تجاوز ... يك نفر آمد، من را روي همان تخت شكنجه لخت كردند: نسرين گفته بوده

ولي هيچ كاري . زدم س ميگاهي طرف را با دستم پهر از چند. چ توان مقاومت نداشتممن هي: كرده بودند، گفته بود
تحت عنوان دكتر يكي ند بزنندت، ولي بعد توان ميي كه ديگر نا هقدر شكنجه شد نآستم بكنم، مجسم كن كه توان مين

اين كار را بيايد و لخت مادرزادش بكند و در حضور بقيه ، آورند كه نگاه كند اين جايي سيانور قايم نكرده باشد مي
  1".ها اين را هرجا رفتيد بگوييد اش گفت، كه بچه سلولي هاي هم  داشت، به بچهكيدأنسرين خودش ت... بكند

 زندان اوين شنيده است، حوريه بهشتي 246بنديانش در بند  اساس شهادت كيانوش اعتمادي كه از ساير هم بر
 گفته است 2 آمده بودها زنداني كه براي بازرسي از هيئتكه به اتهام هواداري از مجاهدين دستگير شده بوده است، به 

  . كه به او در همين زندان تجاوز شده است
   3. و در جريان كشتار جمعي زندانيان سياسي، اعدام شده است1367حوريه بهشتي در سال 

 كه گفتند  ميها در اوين يك موردي رو بچه" :گويد  قديمي در اوين ميزندانيان از قول دوست شايسته وطن
 بودند و روي پايش هم شماره نوشته بودند كه براي اعدام ببرند و اشتباهي به بند دختري رو بهش تجاوز كرده

ش  همه، زير در برايش انداخته بودندساولن  كه يك شيشه كرد ميش فكر   كه همهندگفت مي. برگردانده شده بود
زنده هست، . دارد كه چه شدكس خبر ن  بعد او را از آنجا بردند و هيچ.كرد مي كه كسي زير در را نگاه كرد مياحساس 

  4"].دانم نمي[شايد جزء كساني باشد كه آزاد شد و بعد خودكشي كرده . زنده نيست
توي " :گويد بنديانش كه چند روز در كميته مشترك تهران بازداشت بوده مي فرزانه زلفي از قول يكي از هم

رفتند، باهاش حرف  گذاشتند و مي آمدند غذا مي دختر مجاهد بوده كه وقتي پاسدارها نبودند و مي اش يك سلول بغلي
ه كه بهش تجاوز شده و مدام گريه كرد ميآن دختر كه حكمش هم اعدام بوده براي اين دوست من تعريف . زده مي
  5".كشيده است ه و از اين بابت خيلي زجر ميكرد مي

خترعموي خود جميله و به  دهمراه سالگي به 12 از دختر نوجواني كه در سن 1362نسرين پرواز در سال 
 در يكي از اينكه نشريه سياسي كه در كيف جميله پيدا شده بود دستگير شده شنيده است كه جميله پس از خاطر
  6. و در دوران بازجويي مورد تجاوز واقع شد، خودكشي كرده استهاي زندان اوين سلول

رد كه به اتهام  يك دختر ُكدربارةست  حبس بوده احصار قزل در زندان 1363نيلوفر شيرزادي كه در سال 
او يك پسر دو ساله ": گويد فعاليت به نفع يكي از جريانات ُكرد مخالف بازداشت و به اين زندان منتقل شده بوده مي

خواهند اين بچه را  داشت، يك دفعه در بند چو افتاد كه حاال كه وقت آزادي اين دختر نزديك شده، خانواده او نمي
مسئوالن زندان . گويند حرامزاده است و حاضر نيستند بيايند ضمانت بدهند كه اين آزاد شود ون ميقبول كنند چ

بچه را . گفتند در زندان سنندج به او تجاوز شده هاي كرد مي  و بچهاند كردهگفتند كه نيروهاي كردي بهش تجاوز  مي
هاي چپ كه ازدواج  ستند پرورشگاه كه يكي از بچهخواهند بفر بعد گفتند بچه را مي. هم در زندان به دنيا آورده بود

كرده بود اما بچه نداشت رفت با مسئوالن زندان صحبت كرد و آنها را راضي كرد كه اين پسر را در همان زندان به 
  7".فرزندي قبول كند

قع دستگيري كار نيز بود و مو گفتند كه جميله كه رزمي ها مي در زندان اصفهان بچه": گويد صنم احمدي نيز مي
 جميله، دانشجويي كه به اتهام هواداري از سازمان 8".با پاسدارها درگير شده بود، به سختي مورد تجاوز قرار گرفته بود

                                                           
  .شهادت مژده ارسي، عدالت براي ايران 1

  .خش دوم همين گزارشب و اعضاي آن رك هيئتبراي توضيحات بيشتر در مورد اين 2 
  : حوريه بهشتي به صفحه مربوط به او در سايت بنياد برومند مراجعه كنيددربارةبراي توضيحات بيشتر 3 

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--2816.php 
  . شهادت شايسته وطن دوست، عدالت براي ايران4
  .شهادت فرزانه زلفي، عدالت براي ايران 5
  .دت نسرين پرواز، عدالت براي ايرانشها6 
  .شهادت نيلوفر شيرزادي، عدالت براي ايران 7
8
  .شهادت صنم احمدي، عدالت براي ايران 



 85 تجاوزهاي جنسي

  ". اعدام شده است60 در همان سال  بعدها دستگير شد،1360مجاهدين در سال 
 است كه به دانشگاه راه پيدا گفتند اولين دختر قشقايي دختري بود كه مي": گويد همچنين سارا رهايي مي

ها در زندان راجع به تجاوز حرف  گفتند بهش تجاوز شده اما آن موقع خود آدم ها مي بچه. او در زندان بود. كرده بود
  1".زدند نمي

وقتي دستگير : گفت او مي. بند بودم من يه دوره با يه مادر مجاهد هم": گويد  يك دختر مجاهد ميدربارةويولت 
خواباندند و كنارش دختري غرق در خون بوده و هي به هوش  هايي مي  آسايشگاه بوده اينها را پشت پاراوانشده و در

 او به اين مادر گفته كه بهش تجاوز شده بوده و به او گفته .رفته ه و از هوش ميكرد ميآمده و مادرش را صدا  مي
  2".شود  خواهد گرفت و در غير اين صورت اعدام مياگر نگويد فقط ده سال حكم. بودند كه حق ندارد به كسي بگويد

 به اتهام هواداري ازسازمان مجاهدين در زندان تبريز در 67 تا شهريور60زاده كه از تير ماه سال  اشرف عادل
او . زند كه در زندان تبريز مورد تجاوز بازجويان قرارگرفته بود  ساله اردبيلي حرف مي14حبس بوده از يك دختر 

هم به  او.  به اين دختر كه خيلي هم زيبا بود در يك سلول انفرادي كه مثل حمام بود تجاوز كرده بودند":گويد مي
آنها براي جلوگيري از فضاحت بيشتر به او پيشنهاد ازدواج با همان پاسدار را داده بودند كه او قبول  همه گفته بود و

  3".بعدها شنيدم او را زودتر آزاد كردند. نكرده بود
مادرم هم از " :گويد ي اصفهان و مسجد سليمان زنداني بوده است ميها زندان در 66 تا 61كه از سال . رح، بف
فرد ديگري هم در همين سلول شاهد ماجرا . بند بوده است هم. او با كسي به نام پروين ب.  زندان بود61 تا 60سال 

 گفت موقع خواب. بردند و حدود دو ساعت بعد برگشت كه پروين را كرد ميمادرم تعريف . بوده و اكنون زنده است
اند  دهي و در بغل مادرم برايش گفته بود كه به او گفته من دوست دارم در بغل تو بخوابم تو بوي مادرم را مي

 دانم اين را براي نمي. خواهند به من تجاوز كنند ميآنها  :او گفته. ا اعدام كنند و نبايد باكره باشدخواهند او ر مي
 شب پروين 3 و 2 حوالي ساعت .ام  اين كار را خواهند كرد ولي من خودم رو آماده كردهاند يا واقعاً ترساندن من گفته

پول تيرهايي را كه به پروين شليك .  دمپايي و چادر خوني او را در سلول به مادرم دادندبعداً. را براي اعدام بردند
  4".كرد مياين جريان را براي حفظ آبروي خانواده پروين براي كسي تعريف نمادرم . اش گرفتند كرده بودند از خانواده

  
  هاي زندان گوهردشت وقايع انفرادي �

 و با 60، كه كار ساخت آن در زمان شاه شروع شده بود، پس از سال )شهر فعلي رجايي(زندان گوهردشت 
 اين رئيس. ورد بهره برداري قرار گرفت م1361افزايش تعداد زندانيان سياسي، به سرعت تكميل و از اواخر سال 

د و همچنين داو5. و نام واقعي او مرتضي صالحي بودكرد مي خود را معرفي "صبحي"زندان در آن زمان با نام مستعار 
 زن دست هاي زندانيان به سينهها  اساس اطالعات برخي از مصاحبه برامات گوهردشت بود كه ظلشكري مسئول انت

از زندانيان زمان شاه (خانم نادري، خانم بختياري  گهبانان زن گوهردشت ن6"زد شان لگد مي ايزد و به الي پاه مي
  .اند بوده ندكرد مي او را سعيده صدا نگهبان زن ديگري كهو) بوده و صورتش هم سالك داشته است

 را كه در روند ، برخي از زندانياني62 تا اوايل 61براساس تصميم مسئوالن وقت زندان اوين، از اواسط سال 
هاي سخت دوران بازداشت در اوين، همچنان بر سر موضع باقي مانده بودند از ساير زندانيان جدا  بازجويي و شكنجه

شرايط در .  آنها را در انفرادي نگه داشتندها ماههاي زندان گوهردشت فرستادند و  كردند و به عنوان تنبيه به انفرادي
 هدف مسئوالن وقت دادستاني انقالب، شكستن كامل كرد ميبود كه مشخص هاي گوهردشت به شكلي  انفرادي

  .مقاومت اين گروه از زندانيان بوده است
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ها را تا بند چشم": كند يكي از زنان زنداني سياسي، شرايط بند انفرادي زندان گوهردشت را چنين توصيف مي
هايي  درهاي اتاق. سكوت همه جا را پر كرده بود. كرد، سكوت بود اولين چيزي كه جلب توجه مي ...زير چانه كشيدند
شديم كه  هايمان بسته بود متوجه نمي وقتي چشم. كردند شد و يكي يكي ما را وارد يك اتاق مي پي در پي باز مي

پاسداري كه مرا تحويل گرفته بود در بدو ورود و وقتي  ...ديديم ايم و فقط زاويه يك ديوار را مي داخل اتاق شده
ديگر اين را :  به چشمم بود در آورد و آن را كناري پرتاب كرد و گفتبند چشمم را برداشت، عينكم را كه زير ندب چشم

حاال : بعد در را بستند و گفتند ...كدام از اينها هم نيازي نداري همه وسايلم را هم گرفت و گفت به هيچ. الزم نداري
ها تنها در يك  دم در سلولي هستم كه در تمام اين مدت و ساعتوقتي برداشتم، دي. ت را برداريبند چشمي توان مي

  .ام  ايستادهبند چشمگوشه آن با 
توالت فلزي و يك روشويي .  به ديوار چسبيده بودUيك لوله بزرگ به شكل . د سلول دو در سه متر بوداابع

كردي،  قتي از الي آن نگاه ميهاي فلزي بلندي نصب شده بود كه و اي كه روي آن كركره  پنجره. فلزي كوچك داشت
  . ستي ببيني، تنها مجراي رابطه به جهان خارج بودتوان مياز آسمان به اندازه يك خط باريك را 

بايد هميشه سكوت مطلق حاكم  طبق ضوابط بند كه ما را همان شب اول نسبت به آن توجيه كرده بودند، مي
بايد نگهبان را صدا كند يا حتي در بزند، فقط يك ورق كاغذ را كرد، ن اگر كسي كاري داشت يا مشكلي پيدا مي. باشد

ديد و  شد، آن را مي گذاشت، نگهبان وقتي از آن جا رد مي از پايين در كه به اندازه چند سانت باز بود بيرون مي
كست، ش كرد و سكوت مطلق را مي اگر كسي به هر ترتيب اين ضابطه را نقض مي. كرد خودش به آن سلول مراجعه مي

   1".گرفت بالفاصله با كتك و كابل جواب مي
هاي اين زندان  شرايط حاكم بر انفرادي

كه تعدادي از زنان زنداني سياسي را به 
در بيشتر موارد بين (هاي بسيار طوالني  مدت

در آن نگه داشتند، آثار بسيار ) يك تا دو سال
ناگوار و گاه غيرقابل جبراني بر روح و روان 

  . آنان گذاشت
 تعدادي از اينكهمتأسفانه به دليل 

هاي گوهردشت دچار  زندانيان در انفرادي
آشفتگي روحي و رواني شدند و تعدادي پس 

هاي گوهردشت يا  از خارج شدن از انفرادي
اند، امكان فهم  آزادي از زندان خودكشي كرده

هاي انفرادي بر اين دسته از  آنچه در سلول
شايد . سر نشدگذشته براي ما مي زندانيان مي

تحقيقات آينده و يا ايجاد شرايطي كه 
ها در اين باره شهادت  مسئوالن اين زندان

دهند، بتواند اين بخش تاريك تاريخ زندان را 
هاي برخي از  با اين همه، شهادت. روشن كند

كند كه احتمال وقوع  زندانيان روشن مي
تجاوز و آزارهاي جنسي شديد كه باعث بر 

     رواني يا خودكشي زندانيان هم خوردن تعادل
  2نماي يكي از سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت
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  .هاي گوهردشت بسيار زياد بوده است زن شده، در انفرادي
بعد روسري سر . هاي گوهردشت  حدود سه چهار ماه رفته بود انفرادي62يك دختر مجاهد بود كه در سال "

   1". اعدام شد1363او در سال . شست ش دستش را مي  و همه]ها و در درون بند جلو زن[ كرد مي
 مي را ها بچه روز سه دو بردند، مي بازجويي براي را ها بچه گوهردشت، در چهار و شصت سال در است يادم من"

 فهميد مي آدم كه هايي فحش پاسدارها، به بيداد و داد و فحش با. نبودند زديم مي مورس بهشان ما نبودند، و بردند
 نگهبان به !فالن كثافت خميني اين :گفت مي بهشان  يكي از آنهامثالً. گشتند است، برمي زده آخر سيم به طرف

 ديگر دانستي مي تو يعني !عوضي مرتيكه بخواب نادري با برو: گفت  مي]يا به نگهبان مرد[! ايد جنده خودتان گفت مي
 ش همه و آمد مي بعد داشت، را ها پرخاش اين لش او.دهد مي فحش رك طور اين دارد وقتي نمانده هيچي طرف براي
 اينكه به خاطر. بستند مي را ها اين آب ها نگهبان. است درگير نگهبان با كه ديدي مي طرف آن از بعد. داشت گريه
 سلول از آب. شستند مي را خودشان و آوردند مي در مدت تمام را هايشان لباس شستند، مي را خودشان هي ها اين

 كثيف من و خورده من به شما دست شدم، كثيف من گفت مي بعد. كرد مي پيدا راه ما هاي سلول به و زد مي بيرون
  .گفت مي طوري اين چيزهاي هي. شوم مين تميز ديگر من. شدم

 كه بود معلوم و طوري اين چيزهاي. كنار برو كثافت كنار برو گفتند مي و ندشد مي بيدار ها شب نصفه ها، شب
 . شده تجاوز بهشان

 بود؛ اين اسم مستعاري بود كه ما براي او توي "آهن" يعني يترك، كه به "دمير"ي از آنها اسمش يك
دمير يكي از كساني بود كه وقتي از بازجويي برگشت . هركسي يك اسم مستعار داشت. هايمان گذاشته بوديم مورس

 اتفاقي چه كه بپرسيم ازش تري آرام شرايط در يمردك مي سعي خيلي ما. شد مين ارتباط وارد ما با ديگر. حالش بد بود
 بود معلوم. نيستم خوبي آدم من شدم، كثيف من كه كرد مي گريه مثالً ،شد مين مورس وارد ديگر است، افتاده برايش

 . است بد حالش كه

 تعادل ها اين چون. دبزنن را ها آن و بيايند گفتند مي مردها به بيشتر. زدند ها را مي اين بچه آمدند ها مي نگهبان
 در زماني. ندكرد مي باز را ها سلول اين در كمتر .ندشد مي زن درگير هاي نگهبان با و بودند داده دست از را شان روحي

  . بند نبودند قانوني پاي هيچ به ديگر اصالً ها اين چون. باشد هم مرد نگهبان كه بدهند غذا ندكرد مي باز را

  
2 انفرادي زندان گوهردشتنمايي از يكي از بندهاي
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 كف. است آرام آيد، مي و خورد مي كابل پايش كف و رود مي كه كسي كه دانستيم مي خودمان ي تجربه به ما
 وقتي ها اين. كنيد صبر كمي ام، خورده. نيست خوب اوضاعم گويد مي ها بچه به زند مورس مي گيرد، مي درد پايش

 شديد بازجويي، بود رفته كه بود آمده كسي مثالً. بود ريخته هم به كامالً يهروح يعني نبود، ديگر ارتباطي آمدند مي
 بايد. ها بچه است خراب خيلي اوضاعم كه زد وضع مورس آن با. بود شكسته بازجويي در فكش و بود خورده كتك
 اشتيم،د را هوايش. فهميديم مي ما خب. شكسته هم دستم شكسته، فكم كنم فكر بدهيد، فرصت بهم روزي چند

 بكش كه ديديم مي. را هايشان سايه و شان حركات ديديم؛ مي را ها روبرويي در، زير از كه بود جوري سلول هم بعدش
 در زير از گشتند برمي و بازجويي بودند رفته كهرا  هايي بچهما . بخوابد نتوانسته شب اينكه يا. توالت روي رود مي بكش

 ]يي كه معلوم بود بهشان تجاوز شده[ها بچه آن خورند، نمي خورند، مي تكان كه را شان اوضاع و حال يم،كرد مي كنترل
 داغون را چيزها اين و در لگد، و دادند و با مشت بعد از بازجويي، فحش مي اول روز سه دو يعني. بودند قرار بي قرار بي
 دكتر يك ما مثالً. باش آرام بگويي شبه يتوان مين. بشوي ارتباط وارد يتوان مين او با كه دانستي مي تو. ندكرد مي

 پرسيديم كه از او مي ها موقعيت اين در دانستيم، نمي اوايل. كرد خودكشي آمد، بيرون كه بعد. كشاورز مهوش داشتيم،
 دوباره ما صداهاي كه زديم نمي حرف هم با هم در زير از ما ديگر بعد. كنيد ولش است شوكه :گفت مي كنيم؟ كار چه
 كه صدايي هر. ها نگهبان صداي يا است رفقايش صداي اين كه داد نمي تشخيص ديگر او چون. نكند فتهبرآش را او

 حرف داريم كه ماييم فهميد نمي ديگر. بهمانيد فالنيد، خودتانيد،. داد مي آنچناني هاي فحش كرد مي شروع شنيد مي
  1".است نگهبان صداي يا زنيم مي

هاي رو به رويي كه زنان را در آن  ، از سلولاند بودههاي گوهردشت زنداني  اديدر مواردي هم مرداني كه در انفر
اند كه حاكي از اعمال تجاوز و شكنجه جنسي زندانيان زن بوده  داشتند، صداي جيغ يا فريادهايي را شنيده نگه مي

  . است
 از خواب بيدار شدم كه داد  صبح با جيغ دختري4 و 3 بود كه حوالي 63شهريور يا مهر ": گويد ابراهيم دال مي

   "!برو بيرون كثافت: زد مي
 من به حمام رفته بودم كه صداي جيع دختري را شنيدم 62در سال ": ايرج مصداقي نيز شهادتي مشابه دارد

  2".گفت به من تجاوز شده كه با فرياد مي
 در 1364كه در سال كند  مستعار دمير ياد ميفرخنده آشنا از دختري با نام  كه گفته شد، طور همان

 كه دمير را براي يك باربراساس شهادت فرخنده آشنا . ، در يك راهرو با او زنداني بوده استهاي گوهردشت انفرادي
گويد او مدام  فرخنده آشنا مي. گردد، دچار مشكالت رواني شده است برند و پس از چند روز برمي بازجويي مي

شست كه آب از سلولش به راهرو  داد و آنقدر خودش را مي اران ميهاي ركيك جنسي به نگهبانان و پاسد فحش
  3"!ام، به من دست نزنيد من كثيف شده": هكرد مياساس اين شهادت دمير مدام تكرار  بر. شد ميسرازير 
: اند كردهبرخورد  تفاوت و با انكار كند كه چگونه مسئوالن زندان نسبت به گزارش اين موضوع، بي  روايت مياو

صدايش از . را گفتم] دمير[ دوستم به بهش تجاوز.  خودم از نزديك در گوهردشت برخورد داشتم4 مجيد انصاريبا"
 اين كي بود؟ من اسم و مشخصاتش را گفتم و :هاي بد زدن كرد، نگهبان گفت ام آمد كه شروع به حرف سلول بغلي

شماها ": مجيد انصاري گفت.  از دست دادهاش را گفتم اين هماني است كه بهش اينجا تجاوز شده و تعادل روحي
" كدام زندان؟،كدام تجاوز. اينجا همه عقلتان ناقص شده

5  
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باره   وي خود در اين.يي در دادگاه و دادسراي انقالب منصوب شدعنوان نماينده شوراي عالي قضا به 1363مجيد انصاري در سال 4

 سازمان شد كه اقداماتي با بعدها و گرفتم مسئوليت دادسرا و دادگاه در قضايي شوراي نماينده عنوان به 63 خرداد 19 در بنده: گويد مي
 مجلس انتخابات در خواستم مي كه اين دليل به 66 سال ماه دي در و شدم منصوب زندان سازمان رئيس عنوان به و شد تاسيس ها زندان
 در و بودم مجلس عضو بنده و بود شده شروع سوم مجلس 67 خرداد 7 در هم عمالً كردم مي استعفا خود سمت از بايد كنم شركت سوم

 7 نيوز، آفتاب امام، دوران رد اسالمي جمهوري هاي زندان وضعيت از انصاري مجيد هاي ناگفته: رك (.نداشتم سمتي ديگر ها زندان سازمان
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  .شهادت فرخنده آشنا، همان5 
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  كنعان شهادت آذر آل
  

  1360 اوائل پاييز   :تاريخ دستگيري اول
   هواداري از راه كارگر      :اتهام

   دو سال و نيم حبس  :حكم دادگاه انقالب
  1364 اسفند    :تاريخ آزادي
  1365 شهريور 29   :ري دومتاريخ دستگي

   كمك به خروج افراد از ايران      :اتهام
   يك سال و نيم حبس  :حكم دادگاه انقالب

  1367 نوروز    :تاريخ آزادي

  

  

  

صبح زود راه افتادم كه . قرار بود من بروم سقز يكي را ببينم.  يازده ماهش بودوقتي دستگير شدم دخترم دقيقاً
يكي از خواهرهايم همراهم بود با . شد ها بسته مي موقع بعد از ساعت چهار ديگر جادهعصر بتوانم برگردم چون آن 

 وقت يك بار هرچندچون دخترم ناراحتي قلبي داشت، دريچه آئورتش باز بود، .  هم داشتم1من محمل. دخترم نينا
  .روم تبريز قز و از آنجا ميروم س آن روز هم محملم اين بود كه دارم مي. بردمش يا تبريز براي چك آپ يا تهران مي

روم  رويد؟ گفتم مي شما كجا مي: كرد گفت پاسداري كه ماشين را چك مي. دره ماشين را نگه داشتند در ديوان
: كمي نگاهم كرد و گفت. اسمتان چيست؟ يك اسم جعلي بهش دادم: گفت. خواهم دخترم را ببرم دكتر تبريز، مي

 باهام معموالًنيست؟ اين هم نسترن است يا دلبر؛ اسم خواهرهايم بود كه شما آذر نيستيد؟ اين هم دخترت نينا 
. ستم زبانم را تكان بدهمتوان مي ن اصالًشوكه شده بودم؛. ا را گرفته باشدمثل اين بود كه برق مر. كردند همراهي مي

هايي را كه   مرا بگردند، نامهاينكه براي بچه پوست كنم، قبل از اينكهبه بهانه . انار توي كيفم بود[فقط شانس آوردم 
  ]. براي بچه پاره كرده بودم قورت دادممثالًداشتم تا آنها مشغول گشتن ساك من بودند به هواي اناري كه 

هاي من  چشم. يك خواهر زينب آوردند. ما را منتقل كردند باال، در يك ساختماني كه يك قرارگاه نظامي بود
 شيك و مرتب معموالًمن . وقتي مرا گرفتند، مانتو و شلوار تنم بود. ر بياورهايت را د بسته بود، گفت تمام لباس

آمد ولي به هر حال  ها شايد خيلي سوسولي مي پوشيدم آن موقع به نظر خيلي مانتو و شلواري كه مي. رفتم بيرون مي
  . مربوط به شخصيت خود من بود

. وطي شيرش را كه خالي كرد نگذشتندي نينا و ق يعني حتي از پوشك بچه. خالصه همه چيز را گشت
به هر حال سريع . آره: خودش است؟ گفت: طور كه لخت بودم يك دفعه ديدم يكي را آوردند و ازش پرسيدند همين

دره از من جدا كردند و من و نينا را با  جا در ديوان خواهرم را همان. هايت را بپوش و جمع و جور كن گفت لباس
  .برگرداندند سنندج؛ سپاه سنندجماشيني كه آورده بودند 

 بازجوي ُكرد فارس بود؛ اصالً. بازجو خودش را به اسم صادقي معرفي كرد. بازجويي اصلي آنجا شروع شد
 . شد گفت حتي اصفهاني يا ترك است  نمييعني اصالً.  لهجه تهراني داشتصادقي كامالً. نداشتيم

. كنيم داريم باهات اتمام حجت مي:  آوردند، گفتبعد حلقه ازدواجم و طالهايي كه داشتم از دستم در
اين هم اسم دكترش . بردم دكتر تبريز من داشتم دخترم را مي. من صحبتي ندارم: زني يا نه؟ گفتم هايت را مي حرف
ها تماس بگيرند، من نه  گفتم اگر اين حاال ته دلم مي. يد تماس بگيريد براي اطمينان خاطرتوان مي. قرار دارم. است

  . گويد آيد و مي ولي به هر حال آن موقع آدم يك چيزي به ذهنش مي. راري دارم نه چيزيق
هايي  كردند و حرف از وقتي مرا گرفتند مدام توهين مي. كردند هم صادقي و هم آنهاي ديگر خيلي فحاشي مي

زني كه تن فروش است اي است توي فارسي براي  يك كلمه. اش اين بود كه تو مثل يك زن فاسدي زدند كه معني مي
  . روي من شناختي نداري اصالًكني؟ تو كه چرا توهين مي: گفتم من بهشان مي. گفتند زنيكه لكاته برند؛ مي به كار مي

                                                           

 شخص مذكور در حال فعاليت سياسي نبوده ندارد به كار اينكهمحمل، اصطالحي بود كه به عنوان توجيه يا پوششي براي وانمود كردن 1 
  . رفت مي
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گذاشت اينجا زير دست ما  ؟ اگر براش اهميت داشتي نمي!ناموست كجاست زنيكه شوهر بي: گفتند  ميمثالً
يك لحظه داد .  خودت را بپوشان زنيكه هرزه، جندهاينكههايي مثل  جمله. هايي كه بخواهند خردت كنند حرف! باشي

  !ايد، روسري من افتاده چه كارش كنم؟ تو نگاه نكن ايد، پاهايم را بسته هايم را بسته كشيدم كه دست
ينا ي ن ولي صداي گريه. ام كرد تا وارد شديم دخترم را از من گرفتند و مرا بردند در اتاقي كه صادقي بازجويي

خورد  بخوابانيدش تا جايي كه مي: بعد كه به قول خودش اتمام حجت كرد، گفت. خواست آمد كه مادرش را مي مي
  !خواهيد بزنيد؟ ام كه مي چه كار كرده: گفتم. بزنيدش

بعد از . مرا از اتاقي كه دفترشان بود بردند توي يك راهرو كه توي اون يك توالت و يك تخت براي شكنجه بود
مانند شديم كه اتاق بازجويي بود؛ سه چهارتا اتاق بازجويي داشت كه با يك پرده از اتاق  "ال" وارد يك اتاق راهرو

يك پسر ديگر را هم . من را آنجا خواباندند و شروع كردند با كابل به كف پا و پشتم زدن. شكنجه جدايش كرده بودند
من را خواباندند، شروع كردند به . زي رويش كشيده بودنديكي ديگر هم آنجا نشسته بود، يك چي. زدند در آنجا مي

 بازجوي بعد كسي كه بعداً. شدم  منكر ميمن هم كالً. ام خواستند بدانند من در سقز با چه كسي قرار داشته مي. زدن
هي . كرد دخترم هي گريه مي. ام شد، اسمش هاشمي بود، در حالي كه دخترم بغلش بود آمد باالي سرم اصلي

البته يازده ماهش . رود هايش يادم نمي  مامان گفتنهاي مديدي گذشته ولي اصالً مدت! مامان نه! مامان نه: فتگ مي
ببين دخترت دارد گريه : گفت بازجو مي. كشم زنند و من جيغ مي دانست كه دارند من را مي معني اين را نمي. بود
 زدن طول اينكه مثل اينكه تا !مامان نه! مامان نه: تگف نينا هم مي. چيزي ندارم بگويم: گفتم مي! كند، بگو مي
از . بيدار كه شدم توي سلول بودم و دخترم هم با من بود. برندم توي سلول شود و مي كشد و من حالم بد مي مي

  . هايي كه زده بودند، خونريزي خيلي شديدي داشتم ضربه
طور بود گذاشتم  چرا من كه موقعيتم اين! ؟طوري شديم ما چرا اين: كردم ش با خودم فكر مي آن موقع همه

كردم خودم را كشان كشان رساندم   كه اين فكرها را ميطور همين! دار شوم، چرا بچه را توي آن شرايط قرار دادم؟ بچه
حالم كه جا آمد ديدم بازجوها .  دوبارهشوم مي بيهوش اينكهمثل . حالم بد شد. چون توالت توي سلول بود. دم توالت

 كه آزاد شدم خواهرم گفت كه وقتي حالت بد شده بود، بعداً. كنند ولي نينا را برده بودند د و دارند صحبت ميهستن
كردند بچه  وقت مرا بازجويي مي بعد هر.  خواهرم آنجاستدانستم اصالً نينا را آوردند پهلوي من ولي آن موقع كه نمي

  .برند  بودم كه او را كجا ميدانستم و نگران را مي بردند پيش خواهرم ولي من نمي
من از آن زمان به بعد مشكل خونريزي رحم را پيدا كردم و بعد هم كه مرا از زندان سنندج اول بردند كميته 

زماني كه توي كميته مشترك بوديم آنجا شكنجه .  اوين، باز هم خونريزي داشتم209مشترك تهران و بعد هم بند 
جوري خون ازم  دادند، همين نوار بهداشتي هم كه نمي.  حال نداشتم راه بروم اصالً.ام شديدتر شد كه كردند، خونريزي

بار بردند براي تميز كردن رحم؛ كورتاژم   بوديم، يك مدت بهداري بودم، دو209بعد از مدتي كه توي راهرو . آمد مي
 بودم كه 209در . از دستگيريماه بعد  يعني تا حدود يك سال و سه چهار. تمام اين مدت نينا همراهم بود. كردند

 كافور  غذايي كه هست شديداًخواهد، خشك ميام شير وقتي تقاضا كردم بچه. باالخره قبول كردند نينا را بدهم بيرون
ما بايد با . شود م به بچه بدهم، صحبت بازجوها اين بود كه فردا دخترت هم مثل خودت ميتوان ميدارد، اين را ن

 رفتيم، پوشك اصالً يادم است بازجويي كه مي. عادتش داده بودم ]در مورد پوشك هم[. دخترت هم برخورد كنيم
بعد قيافه . هايي كه وقتي دستگير شديم در ساكم بود، دو تا شلوار كردي داشت با دو تا تي شرت در لباس. نداشت

ها را بهش   لباسمن مجبور بودم آن.  موهاي چتري و سفيد و تپل؛هاي ويتنامي داشت خيلي خوشگل مثل بچه
زدند كه  آمدند صدايش مي هايشان مي رفتيم بازجويي، پاسدارها خيلي وقتي مي. بپوشانم چون ديگر هيچي نداشتيم

ولي . من هم از خدايم بود همراهشان برود كه يك چيزي بهش بدهند بخورد. ببرند برايش چيز بخرند؛ پفك، آبنبات
ديدي نينا سريع  ولي خيلي زبل بود، يك دفعه مي. دايا كاريش نكنندگفتم خ ته ذهنم هم اين نگراني بود كه مي

: گفت مي. جيشت را بكن مامان: گفتم بردم توالت، مي مي. مادر اين جيش دارد ببرش توالت: گفت برگشت، پاسدار مي
 جيش دارم گويد گيرد و مي خوراكي را مي. گويد كردم اين دختر دارد بهشان دروغ مي يعني احساس مي. جيش ندارم

دو سه نفر توي راهروها آويزان . خريدند زد به هرچيزي كه برايش مي دست هم نمي. كه سريع برگردد پهلوي من
  . كرد ي شيرين كردي هم صحبت مي با لهجه. عمو پفك: گفت كرد مي بودند و دستشان بسته بود، پفكش را باز مي
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توي سلول هم كه بوديم . دخترم ناراحتي قلبي داشت. ومباالخره چند ماه بعد  قبول كردند كه دخترم برود بير
: دكتر گفته بود. ندش بهداريدو بار حالش بد شد برد. شد هايش كبود مي هوا كافي نبود، لب. شد  نفس مييتنگدچار 
ا بهشان  به من مالقات بدهند، بچه راينكهكه پدر و مادرم و برادرهايم را خواسته بودند و بدون . برود بيرونبايد بچه 

شود كه من اعدام  در سنندج شايعه مي. اند بيرون ام كه بچه را داده آنها فكر كرده بودند من اعدام شده. داده بودند
اند كه بيوگرافي و  در تدارك اين بوده. ام رسد كه من اعدام شده مي خبر] كه فراري بود[ام و به شوهرم هم  شده

 . اين كار را نكنيد. گويد آذر اعدام نشده رود مي ها مي  بچههايم در نشريه بيايد، كه يكي از فعاليت

: گفتند.  آمدند دنبالم؛ توي سلول بودم]در اوين[ساعت دوازده شب . بهار شصت و دو مرا به سنندج برگرداندند
ام را  گر بچهام را دادم بيرون، م بچه: ات كجاست؟ گفتم بچه: گفتند. من بچه ندارم: گفتم. ]بيا بيرون[با وسايل و بچه 

بچه را خيلي وقت : گفتم. اي كه ما توي دستمان هست بايد بچه همراهت باشد توي نامه: ندگفت! ايد بيرون؟ نداده
بعد . گفتند طوري مي ها اين ترسم از اين بود كه بچه را تحويل نداده باشند كه اين. اند ام داده است كه تحويل خانواده

ايد؟  ام را چكار كرده بچه: كردم ات كجاست؟ من هم هي سوال مي بچه: كرد ل ميدوباره توي ماشين پاسدار هي سوا
ديگر من . اند برو دختر و مادر را تحويل بگير و بياور به ما گفته. ايم، از هيچي خبر نداريم ما از سنندج آمده: گفت

ايد؟  ام را چه كرده بچه: گفتم. وييرسيديم سنندج، تا رسيديم مرا بردند بازج! اند؟ وحشت كردم كه بچه را به كي داده
االن حدود دو : گفتم. ات داديم ام ناراحتي قلبي داشته، دكتر گفته ببريدش بيرون، آنجا گفتند تحويل خانواده بچه

تا . اند يا نه  به خانواده داده بچه را اصالًاينكهدهيد؟ نگران بودم از  چرا بهم مالقات نمي. ام سال است كه دستگير شده
  .خيالم راحت شد.  بچه بوددربارةالم ؤ مالقات دادند و پدر و مادرم آمدند، اولين سكهاين

اي هم در دادگاه انقالب سنندج كه بند عمومي داشت زنداني  اي در زندان سپاه سنندج بودم، يك دوره يك دوره
  . دستگير شدم65 شهريور 29 آزاد شدم و بعد دوباره در 64 اسفند اينكهتا . بودم

خواست از ايران بيرون برود، با استفاده از   يك خانمي را كه مياينكهعه دومي كه دستگير شدم به خاطر دف[
 داشتم ]كه به خارج از ايران فرار كرده بود[ و ارتباط تلفني هم كه با شوهرم ].امكاناتي كه داشتم بيرون فرستادم

يست و نه شهريور بود كه سالگرد ازدواجمان بود، به آخرين ارتباط تلفني كه من با شوهرم داشتم شب ب. كنترل بود
دانستم كه اين تلفن تا چه حد تحت  ، منظورم اين بود كه تحت كنترل است، ولي نمي است تلفن سه:شوهرم گفتم
 كردم، قرار بود بيست و نه شهريور ي عمويم بودم، آنجا زندگي مي خانه پدرم هم تلفن نداشت، من خانه. كنترل بوده

تازه از خانه . ها بخرم و بيايم بيرون، يعني از كردستان خارج بشوم  پدرم كه بروم خريد، كفش و اينم خانهبرگرد
با . طور يك دامن با بلوز تنم بود، بدون روسري من هم همين. عمويم برگشته بودم به خانه خودمان كه يكهو در زدند

داشتم نينا . نينا شروع كرد به گريه. فتني توي دستم بودطور با من هم همين. اسلحه و كالشينكوف ريختند توي خانه
با چه مجوزي : گفتم! بچه چريكي! گريه نكن! آره بچه چريك است: يكيشان گفت. كردم كه گريه نكند را نوازش مي

 ]خالصه[. گدن ايد من را دستگير كنيد؟ گفت اين مال دادگاه انقالب است، سپاه پاسداران است؛ زد به گلن آمده
پسر . هايي كه توي سنندج بودند ي دوم كه دستگير شدم در در رابطه با ارتباط تلفني بود و خارج كردن بچه عهدف

  .اين دفعه نينا ماند پيش مادرم و خواهرم.خواهرم را هم دستگير كردند
 بود، يعني يك پسر تركي. اين دفعه بازجويم بهروز بود. مرا بردند توي همان ساختماني كه دفعه اول برده بودند

زماني هم كه آمدند . اش تركي بود شد، مشخص بود فارس نيست؛ فارسي زد و عصباني مي وقتي فارسي حرف مي
همين بود كه به دخترم . گيريد وقتي گفتم با چه مجوزي من را ميگدن را زد،   اين بود كه گلن]براي دستگيري من[

  .ي دم گاراژ يك دستمال گردن بسته بودها مثل الت! تو دختر چريكي نبايد گريه كني: هم گفت
. كردند ها را داشتند شكنجه مي  بچه]آن طرفش[اي بودم كه  آن روزي كه دستگير شدم، تمام روز را پشت پرده

حاال من هي پايم را . من روي صندلي نشسته بودم، بازجو هم، پاهايش مماس چسبيده به پاهاي من، نشسته بود
كشي؟  سيگاري هستي؟ سيگار مي: گفت  ميمثالً. كند هاي مزخرف مي جلو و سوالآيد  كشم عقب، او هي مي مي

زنند، از اين طرف اين برخورد را  از آن ور طرف را دارند مي. نه دوست ندارم: گفتم دوست داري سيگار بهت بدهم؟ مي
مردي روبرويت يك . هايت بسته است و هيچ تسلطي به هيچ جا نداري فكرش را بكن جايي هستي چشم. كند مي

آن . هايش، خود را نزديك كردنش و صحبت كردنش عادي نيست؛ چندش آور بود نشسته و نفس كشيدنش، حالت



 92  جنايت بي عقوبت

كني طرف لمست  احساس مي. زد زنند، اين داشت با من در واقع الس مي طرف توي آن راهرو دارند طرف را كابل مي
هاي طبيعي نيست كه  ها دست دانستي اين دست د، ميش هايش چندشت مي از دست. كند كند، پاهايت را لمس مي مي

  ...كردي يك چيزي تويش هست نفسش، صحبت كردنش، احساس مي. من دست روي زانوي تو بكشم
ام شهريور مرا سوار ماشين كردند و از سنندج بردند اروميه كه آنجا حاكم شرع  روز بعد از دستگيري، يعني سي

 او اينكه صحبتي بشود، بدون اينكهدانم چون من را بردند بدون   اسمش را نمي.من را ببيند و برايم شالق بنويسد
بعد كه مرا برگرداندند سنندج از بازجو بهروز [. صحبت كند يا من، بردند توي اتاق و روز بعد من را برگرداندند

بلد نيست يا تا به حال حاكم شرع شما يا شمارش : حاال چقدر نوشته؟ هفتاد و پنج ضربه نوشته بود، گفتم ]:پرسيدم
داند من پنج تا شالق بخورم شما بايد تا ده سال ديگر من را ببريد دكتر و  وگرنه حاكم شرع شما مي. كابل نخورده

ثير دارد نه حرف أدانيم نه شالق روي تو ت ما مي: گفت! خورد براي خر نوشته يا آدم، آدم كه كابل نميرا اين ! بياوريد
 چه كار مثالً: گفتم! رفتي بيايد پايين كردي و توي خيابان راه مي  اين گردنت را كه بلند ميكنم خوب، ولي كاري مي

  كني؟  مي
 به مسائل زندان آشنايي داشتم اينكهبا . ي اول نيامد فشاري كه دفعه دوم دستگيري زير بازجويي بهم آمد، دفعه

اين . رفتي ي خيابان خيلي گردنت باال بود راه ميتو: گفت. كرد كرد داشت داغونم مي  ميبهروزولي برخوردهايي كه 
 همسايه را مثالً: گفتم مي. كرد كه بخواهد تجاوز كند  به ذهنم خطور نمياصالً. آورم پايين شكنم مي گردنت را مي

  . اند ها با من هيچ فعاليتي نكردهدانند آن ها مي همسايه! ش دادم؟گويي من لواَ آوري مي مي
بعد باز هم همان حالت . جايي كه بوديم، آرام بود. البته هميشه تنها بوديم. ي راهرو بوديموقتي تهديدم كرد، تو

 چادر را به مثالً. ]كردم خودم را جمع و جور كنم ولي سعي مي[ستم بكنم توان ميمن كاري ن. ا داشتآور ر چندش
دست خودت . پوشاند آدم خودش را ميپوشاني؟ آن موقع ناخودآگاه  چرا خودت را زياد مي: گفت مي. پيچيدم خودم مي
ولي آن طرفي كه به اصطالح بازجوي من . من هيچ وقت هم آدم مذهبي نبودم، هيچ وقت هم نخواهم بود. هم نيست

 ديوار بود و صندلي، خودم را عقب ، خب جا نبود.كشيدم كرد، من هي پايم را عقب مي بود، حركات و كارهايي كه مي
  :  توي صورتم بودكردم، اصالً صداي نفسش را احساس مي. جلوآمد  كشيدم اين هي مي مي

  خب بگو فالني را چه كار كردي؟  -
 !كني  در رابطه با چي صحبت ميدانم اصالً  خبر ندارم نميبابا من اصالً -

ين زير بار ا.  خبر ندارمدانم اصالً  نمي:گفتم. ام خواست بفهمد آن خانم را از طريق چه كسي بيرون فرستاده مي
هاي  صحبت. گويم نكردم نمي. كنم  شوهرم است، باهاش صحبت مي:گفتم. ام رفتم كه با شوهرم تلفني حرف زده

هاي خصوصي ما  شد صحبت  باورم نمياصالً. گفت تلفني خصوصي كه من با شوهرم كرده بودم را گوش داده بود و مي
  .را كه خيلي خصوصي بود گوش داده باشد و بگويد

ند از من در بياورند، هي توان ميگويم؛ برايشان جا افتاده بود كه چيزي ن  زير كابل چيزي را نميدانستند من مي
  . آورم كه ديگر رويت نشود جلو مردم سرت را بلند كني يك باليي سرت مي: گفت مي

كنجه موقع ش. ي اول بود تر از دفعه  سختواقعاً. اين حالت بازجويي كردنش از لحاظ روحي داغونم كرده بود
نشستند؛ برخوردهايشان حالت  روي پشتم مي. كردند كشيدند، اينور و آنور مي گرفتند، پايت را مي كردن دستت را مي

كنيم گردنت پايين  يك كاري مي: گفت هي مي . يك چيز ديگري بودي دوم اصالً آور داشت ولي اين دفعه چندش
كنند كه من ديگر  خواهند بگيرند؟ چه كار مي ند؟ كي را ميخواهند بكن  چه كار مي]:گفتم و من با خودم مي[. بيايد

  . د باشدتوان مي مانده بودم چه ويم نشود سرم را بلند كنم؟ خب منر
دهم بروي فكرهايت را  تا بيست و چهار ساعت بهت اجازه مي:  آخرين شبي كه باهام صحبت كرد، گفتاينكهتا 

آن شب را يادم . هرچه پيش بيايد مقصر خودت هستي. دت استكردي كردي، نكردي ديگر به اصطالح با خو. بكني
آمدي بيرون، اول دفترشان بود و  هست توي راهرو بوديم، راهروي سلول پسرها بود يعني از قسمت بازجويي كه مي

هاي پسرها بود، دست چپش يك ديوار بود، يك شوفاژ بود  بعد بند پسرها بود، راهرويي بود كه دست راستش سلول
  . خوابيدم بستند به آن و آنجا مي  دستم را ميعموالًمكه 
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آن شب هم من . آمد براي بازجويي ها وقتي بازجوهاي ديگر نبودند مي آمد كه بهروز، شب  پيش ميها وقتخيلي 
چه  كني، يا هر هايت را مي  ديگر تحمل ندارم، يا صحبتمن اصالً: گفت. فكر كردم بازجويي كردن مثل هميشه است

كردم مثل همان روزي كه روي صندلي نشسته بود و خودش را نزديك  فكر مي. يد خودت مقصر هستيپيش بيا
چادرم را كه . كردم كه بخواهد كاري بكند  فكر نميواقعاً. كند كه من را بترساند كرد، هي خودش را نزديك مي مي

هايم هم بسته بود و هيچ كاري  كشيدم به سمت شوفاژ، دست هايم هم بسته بود خودم را هي مي دست... كنار زد
ستم باور كنم توان مي نترساند، اصالً كردم دارد مرا مي ستم بكنم شروع كرد به دكمه باز كردن، احساس ميتوان مين

كني؟ از تمام حركات بدنش مشخص بود كه  چه كار مي: گفتم كرد هي مي ها را كه باز مي دكمه. خواهد كاري بكند مي
نش بود را درآورد و چپاند ند، دست زد به بدنم، صدايم را بلند كردم، دستمالي را كه دور گردخواهد يك كاري بك مي

هايي كه  كند، تالش مذبوحانه است ولي خب تو بايد تالشت را بكني، مطمئنم سلول تالشي كه آدم مي... نم توي ده
شنيدند،  خورد را مي  و به شوفاژ ميكردم و صداي دستبندي كه به دستم بسته بود آنجا بودند صداي تقاليي كه مي

ها را كه باز كرد، شلوار كردي  دكمه. افتد دانستند كه اتفاقي دارد آنجا مي هايي كه آنجا بودند مي مطمئنم كه سلول
، قدرت او از من "نخيل دست ما كوتاه و خرما بر" تقالي خودم را كردم ولي واقعاً. ام را درآورد پايم بود، شلوار كردي

ها را  دوباره شلوار را پايم كرد و دكمه... ستم بكنم؟ توان مير بود، وقتي ديدم كار از كار گذشته ديگر چه كار بيشت
  ....بست

اند ولي من اين را  ها اين مسئله شكنجه باشد، يعني يك نوع شكنجه باشد كه بارها شنيده شايد براي بعضي
. كردم، ولي اين هميشه با من است مدتي ديگر احساس نميبينم، آن درد كابل را من بعد از  ماوراي شكنجه مي

! م فراموش كنم؟توان مياي است كه من ن اين چه نوع شكنجه. م فراموش كنمتوان ميكنم ن كاري مي دردش مانده، هر
 شد، مسئله اين نبود كه او زماني كه به من تجاوز مي. ام اين مسئله را حل كنم هاي سال است كه نتوانسته من سال

هايم و پاهايم هم   دستاينكهكند و يكي  له اين بود كه كه دارد من را تحقير ميئبرد، مس دارد از بدن من لذت مي
 كرد آن طرف، هر خوردم، از اين طرف پرتم مي وقتي زير دستش شالق مي. بسته بود و قدرت هيچ كاري نداشتم

داد اما اينجا دفاعي  زد بهم قدرت مي  شالقي كه مي گفتن من زير"نه". داد كرد، احساس لذت بهم دست مي كاري مي
زير شالق خيلي راحت . ستم بكنم باعث شد نتوانستم باهاش كنار بيايم و براي خودم حل بكنمتوان ميكه از خودم ن

ستي دستت را توان ميستي جيغ بكشي نه توان ميستي، ولي اينجا نه توان مياست؛ تو با طفره رفتن، با جيغ كشيدن 
ها و همه  كرد با حالت داشت من را تحقير مي.  بدهي، پاهايت را هم كه طرف گرفته بود، بدنت زير دستش بودتكان

 خودم نبودم، آن موقع ها اصالً تا مدت.  خرد شدممن آنجا واقعاً. كني ولي زير شالق تو احساس قدرت مي. چيزش
توي زندان بعد از تجاوز من دو . دهد خودكشي استد من را از آن مسئله نجات بتوان مياحساس كردم تنها چيزي كه 

  .بار خودكشي كردم
بعد از تجاوز مرا فرستاده بود توي . آيد، چرك هم كرد و تمام شد اولين دفعه رگ دستم را زدم، ديدم خون مي

م در دادند و د ها مي هايي بود كه به بچه يك تعدادش از قرص. آور خودكشي كردم دفعه بعد با قرص خواب. سلول
خواستم  به هر حال مي. هاي ديگر گرفتم، يك مقدارش را از راهرو برداشتم گذاشتند، يك تعدادش را از يكي از بچه مي

دانم چند تا بود، ساعت شش و هفت عصر خوردمشان، روز بعد ساعت  ها را كه خوردم، نمي قرص.  خودم را بكشمواقعاً
  .ام و مرا بردند بيمارستان ند كه من قرص خوردهشش كه آمدند براي صبحانه تازه متوجه شده بود
دانست كه من چرا خودكشي  دومين بازجويم، اسمش قاسم بود، نمي. بعد از خود كشي من ديگر بهروز را نديدم

حاال اين بار نجاتم . كشم اگر باز هم امكانش باشد خود را مي:  از بيمارستان آمدم بهش گفتماينكهبعد از . ام كرده
آن . بنشين با بابات صحبت كن: ؟ بازجو به بابام مالقات داد گفت!خواهيد بكنيد ي بعد چه كار مي فعهداديد، د

شناختند، سريع به خانه اطالع داده بودند  توي بيمارستان همه من را مي. گويي به بابات بگو چيزهايي كه به ما نمي
چرا دخترم خودكشي : پدرم آمده بود گفته بود. دندپدر و مادرم فهميده بو. كه آذر خودكشي كرده و بيمارستان است

راستش هنوز هم . دانيم چرا خودكشي كرده، از خودش بپرس ما نمي: او هم گفته بود. كرده، دليلش را به من بگوييد
م يا گوي كرد من به بابايم مي دانست، فكر مي دانست بهروز به من تجاوز كرده يا نه؟ يا اگر مي دانم قاسم مي  نميواقعاً

گفت آمدم  كرد مي  برايم تشريح ميها را داشتم، يعني بابام كه بعداً چون من وقتي رفتم مالقات بابام، حالت ديوانه. نه
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در عرض يك هفته من هم رگ دستم را . هاي پف كرده و صورت داغون اي؛ چشم مالقاتت احساس كردم ديوانه شده
 .گذشت ام تقريباً دو سه هفته مي يعني از دستگيري. زده بودم هم قرص خورده بودم

: ؟ گفت!خواهي به بابايم بگويم چرا خودكشي كردم  ميواقعاً: بابام كه گفت چرا خودكشي كردي؟ به قاسم گفتم
داني چرا  بابا مي: تو بچه داري، چرا اين كار رو كردي؟ گفتم: گفت كرد و مي بابام داشت گريه مي. به بابام گفتم. آره

روم دخترت را  من ديگر صحبتي ندارم، مي: بابام فقط گفت. اند لش اين بود كه به من تجاوز كردهخودكشي كردم؟ دلي
آزاد هم كه شدم هيچ وقت . بابام پاشد رفت. مانم تا آن موقع منتظرت هم مي. كنم، تا هر وقت آمدي بيرون بزرگ مي

هاي بابام را فراموش  هيچ وقت اشك. ريخت آمد مالقاتم، اشك مي هر وقتي هم مي. ال نكرد؛ هيچ وقتؤازم س
اين دخترم بوده و هيچ : گويد ماند كه با خودش مي كردم مثل پدري مي آمد، احساس مي هر وقت كه مي. كنم نمي

 . وقت نتوانستم كمكي بهش بكنم

تو :  من را برد توي سلول باهام صحبت كرد، گفتزماني كه مجدداً.  مانده بودبابام پاشد رفت و قاسم هم اصالً
پرسي؟ باهام  چرا از بهروز نمي! برو از بهروز بپرس. شود آدم مطمئن نباشد مگر مي. آره مطمئنم: مطمئني؟ گفتم

  . اش را نگرفت صحبت كرد ولي به قول معروف ديگر زياد نرفت تو نخش، يعني دنباله
 كاري ستتوان ميتنها نكسان ديگر هم آنجا بودند، بهروز هم . ولي من مطمئنم آن شب بازجوها آنجا بودند

ولي من مطمئنم . كرد كه اطالع نداشته است  قاسم طوري برخورد مييبايد كسان ديگر اطالع داشته باشند ول. بكند
گذارم توي خيابان  شكنم، نمي چون چندين بار تكرار كرد كه گردنت را مي. بهروز سرخود اين كار را نكرده است

  . طوري راه بروي اين
خواهر كوچكم بعدها كه من . وقت در اين باره با من حرف نزد مادرم هيچ. ام نگفته بود نوادهپدرم هم به خا

پس معلوم شد چرا بابا بعد از مالقاتي كه بهش دادند وقتي :  اين موضوع صحبت كردم گفتدربارةمصاحبه كردم و 
. وقتي كه از زندان بيرون بيايداش را بزرگ كنيد تا  بچه: كس را نداد و فقط گفت آمد يك جوري بود، جواب هيچ

هر دفعه . رفت آمد و با گريه مي آمد مالقات من، با گريه مي وقتي مي هر. گفت راست مي. بعدش ديگر بابا آن بابا نبود
اند،  كرد چون تجاوز كرده شايد دليلش اين بود كه فكر مي. كردم انتظار دارد دفعه ديگر نبينمش آمد احساس مي مي

شد كه آزادم كنند؛ آن هم زماني كه در بند   باورم نميمن خودم هم زماني كه آزادم كردند اصالً. دكنن اعدامم مي
  . تنبيهي، در زيرزمين زندان دادگاه سنندج بودم

اين سند را قبول : سند آورده بود، گفته بودند. سند بياور: مرا بردند دادگاه، بابام را صدا زده بودند گفته بودند
بعد . برادر شوهرم يك سند آورده بود، برادرم هم سند خانه خودشان را آورده بود.  سند ديگر بياورنداريم، دو تا

بابام هم . پدرت منتظر ايستاده: كنم، گفت  نميءمن اين را امضا:  كنم، گفتمءدادياري يك ليستي به من داد كه امضا
همسايه هركاري كرد بايد بيايي  ه اگر فردا پسر كنم؟ گفتءداني چي گفته من امضا بابا مي: گفتم.  كنءامضا: گفت

كنم   نميءامضا: گفتم!  كنم؟ءاين را قبول داري امضا.  بايد بيايي گزارش بدهيكس هر كاري كرد گزارش بدهي، هر
اينجا جايم خوب است، : به پدرم گفتم.  نخواستم آزادم كنيخواهي نكن، من اصالً خواهي آزاد كن، مي اين را، مي

دختر :  كه آزاد شدم، گفتبعداً. ي؟ برو خانه سندهايت را هم بردار ببر خانهچه مشكلي دار.  و نرم استايم گرمج
  .طبيعي بود كه آن حرف را بزنم: گفتم. كردم جلوي داديار آن حرف را بزني  باور نمياصالً

ت أتش را بخواهي جرراس. دانستم  را ميها ها چيزي نگفتم، چون روانشناسي بچه وقت توي زندان به بچه هيچ
وقت اين  يعني هيچ. گويند كه خودش هم خواهانش بوده ها مي احساسم اين بود كه اگر اين حرف را بزنم، بچه. نداشتم

  . هاي سياسي وجود نداشت كه اين مسئله را مطرح كني جو توي بچه
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  1شهادت سعيده سيابي

  
   اردبيل1339 تير سال 20   :تاريخ و محل تولد

  1361 اول دي ماه   :گيريتاريخ دست
   توفانكسيستي لنينيستي همكاري با سازمان مار    :اتهام

  1363 اسفند    :تاريخ آزادي
  .كند  به همراه فرزندش در كانادا زندگي مي  :وضعيت فعلي

  
من از طريق برادر بزرگم با . شود گفت سياسي بودند مان طوري بود كه مي خانواده. در اردبيل به دنيا آمدم

. خيلي كنجكاو بودم. ت آشنا شدم؛ پدرم هم نقش زيادي داشت در رابطه با روشن كردن مسائل سياسيسياس
ي فقيري به دنيا آمدم، فقر و  در خانواده. جا بنشينم وقت آرام و ساكت يك گذاشت هيچ ام نمي ي كاوشگري روحيه

  . فحشا را با تمام وجودم لمس كردم
 در ]توفان[اي بزرگ  سيس شاخهأبه خاطر ايجاد و ت ،2 توفيق اديب باجمسال پنجاه و نه، شصت، بعد از ازدوا

 كه فعاليت را از آنجا تبريزي اين حزب را داشت ولي تبريز نداشت، همراه شوهرم رفتيم  تبريز، چون اردبيل شاخه
 آنجا كميته شود گفت ما ازدواج تشكيالتي داشتيم و در واقع مي.  دستگير شديم61اول دي ماه سال . شروع كنيم

 چهار ماهش بود كه ما - سه ماه و نيم،ماه حامله شدم و وقتي بچه به دنيا آمد من بعد از چند. حزب را ايجاد كرديم
  . دستگير شديم

دادم كه  ساعت چهار صبح بود، من بيدار شده بودم به پسرم شير مي. مان در تبريز دستگير شديم توي خانه
هاي تشكيالتي ما را  يكي از بچه.  سپاه تبريزساعت پنج بود كه ما را بردند. يما دهديدم به طرز وحشتناكي محاصره ش

 آنجا قبالً. اول يك سلول خيلي كوچك كه فقط براي ايستادن جا بود. من و پسرم را بردند سلول انفرادي. لو داده بود
 تبريز و اردبيل ايجان مخصوصاًهواي سرد زمستان آذرب. ش هم آهن بود و خيلي سرد بود مثل يك كيوسك بود، همه

ش  ولي بعد بردند يك سلول معمولي كه مال سپاه بود، يعني همه.  شدشروعبازجويي و شكنجه از اينجا . مشهور است
ي  االت ابتدايي اسمت چيست، فاميلت چيست كه همهؤاول آنجا رفتيم و بعد از يك سري س. توي يك ساختمان بود

من و پسرم . يك متر در يك متر و نيم يا دو متر؛ ند داخل زندان سپاه و آنجا هم سلول بودآنها لو رفته بود، ما را برد
  .بوديم

اين جمله به من . اگر تا حاال بدي از من ديدي من را ببخش: موقعي كه من را از شوهرم جدا كردند به من گفت
تر و  كنم زرنگ نه خواهش مي: گفت. گرديم اند كه فقط يك سوال داريم و برمي نه به ما گفته: گفتم. خيلي سنگين آمد

من بيشتر حواسم را جمع كردم، ديگر متوجه شدم . هوشيارتر از اين باش، كار زيادي پيش رو داريم، مواظب باش
شد انكار  يعني تا آنجايي كه به كسي ديگر مربوط مي. هيچ جاي برگشتي نيست و قاطعانه از موضعم دفاع كردم

 هيچ چيزي كه الزم .ام اين است پافشاري كردم و ايستادم  عقيدهاينكه ولي در مورد خودم و شناسم كردم، گفتم نمي
گفتم خيلي هوشيارانه و منسجم تصميم گرفتم و منسجم  گفتم ولي در مورد مسائلي كه بايد مي نبود بگويم نمي

اي فرصت   لحظهاصالًها پي در پي بود  همين باعث شد من بيش از حد شكنجه بشوم، شكنجه. دادم جواب مي
  .دادند و همان روز اول فهميدند كه من از آنهايي نيستم كه به اين سادگي نم پس بدهم نمي

                                                           

 
 برايشان به سادگي ميسر اترغم تسلط به زبان فارسي، استفاده از برخي از اصطالح خانم سعيده سيابي آذري است و عليزبان مادري 1

  .نبوده است
 : ب مراجعه كنيد زندگي و مرگ توفيق اديب، به اين مطلدربارةبراي اطالعات بيشتر  2

  : اينترنتينشانييادي ازرفيق توفيق اديب سمبل مقاومت كه به تاريخ جاودانة انقالبي زحمتكشان ايران پيوست، منتشر شده در اين 
http://toufan.org/Maghalat%20jadid/Tofigh%20Adib.htm 
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اسم من كه سعيده است، تا معرفي كردم، . ي اول از اسمم شروع شد فحاشي به حدي زياد بود كه از لحظه
اولين بار بود .  سعيده نيستي تو سليطه هستيدانستند حتي نياز به معرفي كردن نبود، گفت كه تو خودشان البته مي

من به همه . آيد  سليطه از تسلط مي،بله من سليطه هستم: برگشتم گفتم. شنيدم مي ]مورد خودم در[ را كلمهاين 
پاسدارها و بازجوها ديدند كه نه . ممنون از اسمي كه به من داديد. چيز دور و اطراف خودم و خودم تسلط دارم

  .كمترين حرفشان جنده، قحبه، به زبان تركي بود. ستشوخي بردار ني
بار اين كلمه را به راحتي  صدها هزار. گاييدم: گويند دهند، ببخشيد مي  زبان آذري وقتي فحش ميدر مثالً

ترين اعضاي بدنم را  ي شخصيتم را حتي كوچك تمام هيكلم و پدر و مادرم و مذهب و دين و آيينم و همه. گفتند مي
با . خارد  تنت مياينكهي اول به من گفتند كه تو مثل  ها از آنجا آغاز شد كه در وهله شكنجه. گفتند ميجوري  اين

وقت نشنيدم توي   هيچمثالً. باالخره خواهي ديد. كنيم آدمت مي. كنيم  ما تو را ادب مي:گفتند  ميكلمات ركيكي
 بشر نيستي، دستمال ،ني ديگر تو آدم نيستييع. فارسي بگويند جنده صفت ولي توي آذري اين هميشه مصطلح است

  ...ي تيمي گرفتيم و  چون تو را از خانه. ي مردها بودي دست همه
 برداشته بودند با  را چيزها كه آن موقع خيلي گران بودرجو  از جمله دوربين و اينتمام وسايل زندگي ما

دين هستيد و اين وسايل  گفتند شما بي. دره كردندي آنها را مصا  كه توي زندان شهرباني بوديم همهخودشان كه بعداً
  !كردند حرام بود ولي توي مسجد زندان همه آنها را استفاده مي. حرام است و مصادره كردند

قبل از زندان من مطالعاتي داشتم از جمله كتاب جميله بوپاشا و مسائلي در آن رديف، يك چيزهايي 
آمد  ها چون به نظرم ميكردم كه اين ه ذهنم بود و فكر مي بايگاني شدها جزء قسمتستم حدس بزنم ولي اينتوان مي

اين را براي كشورهاي ديگر . كردم  فكر نمياصالً. شود  نمي]تجاوز[تو اينجا به كنند،  مسلمانند و اسالمي برخورد مي
گي به برادرهايم حتي يادم است هميشه به حالت جن. جور مسائل آماده بودم خودم براي كتك و اين. كردم فكر مي

. دگي داشته باشم، مقاوم باشمگفتم كه با من طوري بزن بكوب كنيد كه من اگر دستگير شدم زير شكنجه آما مي
  . رسيد كردم ولي هيچ وقت فكر تجاوز جنسي به ذهنم نمي ها را من خودم توي خانه تمرين مياين

.  زير پا، پشت كمرمخصوصاً؛ زدند ، با شالق ميزدند ها آغاز شد، با كابل مي ها شروع شد، اول با زدن شكنجه
 مردها اينكه قبل از اينكهيعني . كردند عجيب بود توي همه مراحل به اصطالح خودشان مسائل مذهبي را رعايت مي

كشيدند و دست و پاهايمان را  كرد و رويمان يك ملحفه مي آمد ما را لخت مي  پاسدار زن مي،بيايند براي زدن
  . ديد بستند چون نبايد مرد موهايمان را مي  بايد مي موهاي سرمان را حتماًاينكههم بستند و م مي

ي گردن  بستند كه از پشت گردن به روسري نگيرد و حد داشتند يعني از باالترين مهره روسري را به طرزي مي
ها  زدند كه اين ملحفه در ميآنق. زدند تر از آن نمي يعني پايين. ترين مهره، ستون فقرات براي ما حد بود تا پايين

وقتي از پا شروع . رفت توي پوستمان شد، ملحفه مي زدند كه بدنمان شكافته مي به حدي مي. رفت توي جانمان مي
 امروز سي ضربه، شصت ضربه،  االن فعالً:گفتند ميزدند و  بستند و زيرش مي كردند پاها را به صورت فلك مي مي

. كردند كه راه برويم آوردند و مجبور مي  بالفاصله ما را پايين مي،زدند ار را مي وقتي اين مقد.قدر است حدت آن
شود راه رفت ولي خودشان با  آلود شده نمي ي يك بالش سياه و خون معلوم است پا به اندازه. گفتند بايد راه بروي مي

به خودش  را  پاها تمام خون بدنكه آيند روي پا  بعدها متوجه شدم به خاطر اين مي.آمدند روي پا هايشان مي پوتين
تابي كامل  با بي. ماهه بود  آن موقع چهار. تمام مراحل شكنجه بچه پيش خودم بود  در.ود خون لخته بشنكشد كه

آيد كه او را داده بودند  ي الينقطع و فقط يك بار يادم مي كرد، گريه حضور داشت و چطور بگويم، با التماس گريه مي
  .ي مراحل را پيش من بود رنه بقيهبه سلول بغلي وگ

 . دو سري تجاوز كردند به من يك بارش توي سلولم بود و يك سري هم توي اتاق شكنجه
 پاسدار زن اولين موردش من پريود بودم،. بار كه تو اتاق شكنجه به من تجاوز شد، تعداد يكي دو نفر نبود آن دو

وقتي . بله، پريودم: گفتم. سد كه نوار بهداشتي بياورد به من بدهدپر  فكر كردم كه اين را ميپريودي؟: از من پرسيد
وقتي به هوش آمدم چون پريود بودم فكر . بعد از شكنجه توي همان اتاق به من تجاوز كردند، من بيهوش شدم

 هاينكبه خاطر   از دردي كه پشتم داشت متوجه شدمخون پريودم است ولي بعداًيد، آ كردم خوني كه از من مي مي
  . پريود بودم از پشت به من تجاوز كرده بودند
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زدند، ولي موقعي  خوابيديم چون پشت و زير پايمان را مي دمرو مي. بستند كردند، از پشت مي وقتي شكنجه مي
تجاوز بعد از شكنجه كه هنوز درد شكنجه به شدت زياد بود، . خواباندند كرد ما را درست رو كمر مي كه برنامه فرق مي

از حرص يعني دستت بسته . م بگويمتوان ميشدم، يك احساس عجيبي است، ن  بيهوش نمي من كامالً.ع كردندشرورا 
كردم به  قدر حرص شدتش زياد بود كه من فكر مي ها داري، آن بكني، با آن شدت نفرتي كه از آنيتوان ميكاري ن هيچ

 كه به زور به خودم فشار بعداً. شد يلحظاتي همه چيز خاموش م. كرد عمد هم شده مغز يك لحظه خاموش مي
 . خيلي نادر است. قدر عادي باشد افتاد و اين حالت فكر نكنم آن آوردم به يادم مي مي

داد دست ديگري،  شد كابل را مي  يكي خسته ميوقتي مثالً. صد بيشتر از يك نفر بودند صددرهموقع شكنج
 از اين ،پيش خدا، كه اجرت با خداگفت  مي آن يكي گفت اجركم عنداهللا، كسي كه تازه نفس است به بهش مي

  . رساند داد، اين يكي بقيه فحش را مي آن يكي فحش مي. شنيدم  مياين را كامالً. هايي كه زدي ضربه
شناسند،  گرهاي بزرگ كه همه او را مي ولي يكي از شكنجه. م اسمي بگويمتوان ميهايم بسته بود ن چون چشم

اسم . گرهاي مهم زندان تبريز بود هاي مهم و شكنجه زن خالص فضل كه اين يكي از تيرشخصي بود به اسم ابوال
  . دانم چي بود ولي مشهور به ابوالفضل بود اش نمي اصلي

چرا . تنگ …)با عرض معذرت(حيف از اين بدن، حيف از اين ... گفتند به حالت خيلي وقيح و زشتي به من مي
دانم پيش  شدند يا نمي افتاد كه تنها مي فاق مياي اّت دانم چه مرحله نمي... د بشويممن ها بهرهما اجازه نداريم از اين

 توي آن اتاق بيش از يك نفر آدم هست اينكهشد ولي احساس   همه چيز فردي ميگفتند، كالً ديگر اين را مي هم
  .ودنداش را داشت و من مطمئنم، صددرصد مطمئنم بيش از يك نفر ب هميشه تو وجود من سنگيني

قدر با خودم آن . آمد قدر طوالني به نظرم مي نآهاست  هاست، سال كردم ساعت ها احساس مي بعضي وقت
كرد، هزاران هزاران دردي  رفتم كه در آن لحظه صدايم در نيايد، به فكر بچه بودم كه آنجا داشت گريه مي كلنجار مي

. شدم از شدت درد  بيهوش ميده، به پشت بخوابي، اصالًخب پشتم تازه شكنجه ش. كه توي بدنم بود، زير پايم، پشتم
  .شد نهايت مي گويم زمان براي من بي تر اين بود كه ميدردآور. شد قدر طوالني مي آنها،  كردم هفته ها فكر مي ساعت

ه را كرد، ملحفه به اصطالح خودشان، ملحف كه رويمان را باز مي آمد، در حالي رفتند، يك زني مي بعد كه اينها مي
اي كه پاره پاره شده، با هم خون بدن و گوشت بدن با ملحفه يكي شده،  كشيد از تني كه پاره پاره شده، ملحفه مي
  . انداختند توي سلول پوشاندند و مي آورد و لباسي مي مي

ودم بعد از اولين بار وقتي به هوش آمدم و درد را با تمام وجودم بيش از درد شكنجه احساس كردم، خيلي از خ
كردم و  در خلوت خودم با صداي بلند گريه مي. بيش از حد از خودم بدم آمد، از اعضاي بدنم متنفر بودم. بدم آمد

  . كرد كردم و هميشه چون پسرم حضور داشت برايم خيلي سنگيني مي آرزوي مرگ مي
درست است كه چهار ماهش . ها را به ياد داردكنم پسرم آن هميشه فكر مي. رود وقت از يادم نمي آن لحظات هيچ

وقتي پسرم بزرگ شد، . دانم چرا اين حس را دارم نمي. كنم همه چيز را به خاطر دارد بود ولي هميشه احساس مي
اي  اين چه برنامه: گفت. كوبيد خواند، يك روز آمد با گريه و ناراحتي و همه چيز را به هم مي پنجم ابتدايي مي -چهارم

: با يكي از پسرها دعوايم شد، به من برگشت گفت: چي شده؟ گفت: گفتم! بدبخت شدماست براي ما درست كرديد، 
آن . ست هضم كندتوان مياين برايش خيلي دردناك بود و با آن سن و سالش ن! برو مادرت را از زير پاسدارها جمع كن

 از وانسته بود كامالًخاطر همين موضوع نته آن موقع ب. كرد، خودش را عاجز ديده بود جوري كه خودش مطرح مي
العملي در اين مورد چه  ترين عكس  كوچككه من اصالً خودش دفاع كند، اين موضوع بسيار اذيتش كرده بود در حالي

دانست براي  كس نمي  آمدم كانادا و همه چيز را فاش كردم، قبلش هيچاينكهدر زندان چه بعد از زندان نداشتم تا 
  . يي بهش الهام شده بودكنم اين يك چيزها همين احساس مي

وقت برايم حل نشده   توي زندان هيچيك چيز ديگري كه خيلي برايم مهم بود و دردآور و تا آن لحظه مخصوصاً
دانستم او به   مياينكهم به راحتي بگويم ولي آن موقع تو زندان مردها، بخش مردها، شوهرم بود با توان ميبود، االن 

 اين را اينكهبا . دانست كران پاك مي نوشته بود كه من را مثل اقيانوس بيهم ي ا نامه، ]ايمان دارد[پاكي من 
در  مخصوصاًو سلول در كرد، چون  به من اطمينان دارد و در هر موردي اين را تكرار مي دانستم و مطمئن بودم كه مي

 هم به گوشش  مطمئن بودم كه صداي من، صداي شكنجه شدنش؛رسيد اتاق شكنجه، صداي او به گوش من مي
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ولي  .كردم كه هيچ صدايي از خودم در نياورم  اوايل درد داشتم ولي نهايت خودم را كنترل مي كهبا اين حال. رسد مي
كرد كه اي كاش آن را هم در   صداي خفه، اين هم اذيتم مي،كردم افتد كه صدايي مي ها يادم مي بعضي وقت

كه صد برابر حاضر بودم شكنجه بشوم ولي صداي شكنجه شوهرم را بينم  كنم مي  كه باز فكر ميبعداً. آوردم نمي
  . به حدي دردش زياد بود،شد به زوزه چون صداهايش آخرهاي شكنجه تبديل مي. نشنوم

هاي ديگر را خالي  ي قبلي كه ريخته بود وارد سلول من شد، از قبل سلول يك بار يكي از آن پاسدارها با برنامه
چون ما را چشم بسته  . به من تجاوز كرده بودش چه بود، گويا از كساني بود كه قبالًا رنامهم بستدان كرده بود، نمي

 چشممان بسته بود، گويا آنجا به اصطالح خودش من را پسنديده بود، در حالي ندكرد وقتي بازجويي مي... بردند تو مي
ام شير بياورد، كهنه و امكانات   براي بچه به من تجاوز كرد تو سلول خودم، شب به من قول داد كهاينكهكه بعد از 

 او را نديدم و هيچ كاري نكرد، بعد از آن از نوع برخوردش و از نوع  كه بعد از آن ديگر من اصالًبياوردزيادي 
م را يعني همان آد.  بود]در اتاق شكنجه[ها   كه اين جزء همان تجاوز كنندهدست دادهايش اين حس به من  حالت

 . نداشتمبند چشمشناسم چون توي سلول  صد مي هم ببينم، صددراگر همين االن
 آن شب خالي بود و ،آيد شش تا سلول بود شمردم به ذهنم مي جوري كه مي ها را خالي كرده بود، آن تمام سلول

آن شب هم ديرتر ولي . كردند ها را عوض مي  شيفت، پشت بام درها  هرشب پاسدارها يا نگهبان.فقط من آنجا بودم
 .جمع و جور كردمو خودم را ي باجه را باز كرد و به من نگاه كرد و من ترسيدم   او آمد دريچه،صداي پا را شنيدم

دو روز در ميان، دو شب . ها را داشت، حتي نگهبان شب هم قرار بود يك مردي باشد كه نبود آنجاي اين كليد و همه
معلوم بود كه از زندان و زندانباني كه  يك مرد ميانسالي د؛قرار بود مرد باشآن شب . شد زن بودند، يك شب مرد مي

خواهد اسالمي رفتار  كرد و طرز رفتارش طوري بود كه خيلي مي آورد فقط به حكم شرعي اين كارها را مي سر در نمي
من جيغ ي توان مي ن:آيم تو، گفتم  من مي: به من گفت.آمد توي سلول و در را باز كرداول  . باشد ولي او نبودكند
  . ام كس اينجا نيست، من از قبل تمام برنامه را ريخته گفت اگر جيغ بزني هيچ. زنم مي

جزء .  هر دفعه اين بودهها متوجه شدم ك تجاوز كرد، از نوع تجاوزش و ايناز لحن حرف زدنش، وقتي به من
يارو وقتي .  كه هر دفعه اين بوددش هم مطمئنماز نوع برخور. بازجوها كه بود، از صدايش مطمئنم، جزء بازجوها بود

تو را خاك تو سر آن مرده چرا قدر  :گفت  ميمثالًهاي كريه،  ، با واژهزد كرد، در مورد بدن من حرف مي اين كار را مي
از بعضي از كلمات هم به .  از اين كلمات؛حيف است. ها تن لشي هستند كه بهت بها ندادندآن. اليق او نيستي. ندانست

هاي تيمي اين كار باهات شده، برايت  كردند، خب تو كه بارها و بارها تو خانه  زشتي استفاده ميصورت خيلي
  ...اي بيش نيستي  تو كه يك دستمالي بيش نيستي، جنده پارهن،اين هم سهم م. اين هم نوبت من. اي نيست مسئله

كنند هي تكراري  ي كه سوال ميها تاكتيكبودم كه اين  از يك طرف بايد هوشيار مي،همين مسائل از يك طرف
 يك طرف مشكالت بچه و نبود امكانات، از يك طرف درد اطالعات ندهم، ازپرسند،  اين را يك جور ديگري مي

شد، و مسائل مخصوص خودم كه بعد از تجاوز چه احساسي  هايي كه شوهرم مي شكنجه، از يك طرف شكنجه
 . بچه خوابش ببرد يا راه برومم بلند شوم،توان ميكردم، با پاي زخم چطوري  مي

وجه نه دوست پسري داشتم نه با  توي شرايط با آن محدوديتي كه ما بزرگ شديم، به فرض خود من به هيچ
ديگر را دوست داشتيم رابطه داشتم،   وقتي براي اولين بار با شوهر خودم كه خيلي هم؛مسائل جنسي آشنايي داشتم

 ؛دانستيم ي سكس برايم غيرقابل تصور بود، هيچي نمي ود اين مسئله، مسئله وحشتناك بو ا هم برايبراي من وهم 
 ابراز رفتيم بعداً  پسرهايي كه با هم بوديم، تو كوه مياينكهبا توي آن شرايط با آن شخصيتي كه داشتم . بكر بكر

  بگويند، و اين روحيهستند به منتوان ميقدر خشن و جدي بودم كه ن آنكردند كه عاشقم بودند و دوستم داشتند ولي 
  . عادي بودسال شصت بين دخترها كامالًدر 

از [، وقتي  وجود داشتسفانه همان تابويي كه تا همين االن هم از بين نرفتهأوقتي من رفتم زندان شهرباني مت
ها گفتم اين دادند و بعد مي  كردند، شما را چي؟ سر تكان مي را اين كار منبا: گفتم  مي،پرسيدم  مي]بقيه زندانيان
ديدم كه همان  مي. كنند گفتم به قول شعر ايرج ميرزا با حجاب ولي همه كار را با آدم مي اند و مي چقدر وحشي

 ولي با من ابراز اش حرف بزند دربارهدهند و تا حاال من نديدم كسي به آن صورت  ها هم نشان ميالعمل را آن عكس
  . اند ها هم تو اين شرايط بودهاحتمال خيلي زياد آندانم كه به  از اين مي. كردند درد مشترك مي
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خواستم از اين موضوع فرار كنم و بهش فكر نكنم ولي يك موقع ديگر اين تابو را توي خودم  هميشه مي
من . شود شود، بدتر هم مي شكستم، گفتم من بايد خيلي دقيق باشم، آخر با فراموش كردن نه تنها مشكل حل نمي

 پيدا كنم ببينم به چه نوعي گفتم نه من بايد اين تابو را بشكنم و خودم را كامالً. رحله رسيدمخوشبختانه به آن م
گفتم  از ذهنم خيلي خيلي انرژي كشيدم و همان موقع در سلول و بند هم كه به ديگران مي. بود، به چه حالتي بود

  . دادند  با سكوت جواب مياكثراً
به .  خيلي دردآورتر شد بعداًمخصوصاً. گفتند نگو كردند و يا مي ور نميها با اين برايم دردآور بود كه خيلي

 هم زشت و وقيح است ولي  واقعاً.كردند دانيم نگاه مي  ما اين مسئله را خيلي وقيح و زشت مياينكهموضوع به صورت 
نتوانستم . وانستم داد بزنمنت. ترين شكلش مورد تجاوز قرار گرفتم  كه باالجبار به كريهه بودممن در شرايطي قرار گرفت

 دهانم بسته و در حالي ،چشمانم بسته. ستم حركتي از خودم نفرتي از خودم نشان بدهمتوان مين. انتقام ازشان بگيرم
گويم پسر   براي همين است مي؛ خيلي تحقيق كردم روي اين موضوعام در كنار اتاق شكنجه گذاشتند، بعداً كه بچه

  .دانم اين حسي است كه هنوز هم كه هنوز است دارم نمي.  همه چيز را شاهد استمن هرچقدر هم بچه بود ولي
بعد ديدند كه از هيچ مورد آنها نتوانستند من را بشكنند به قول خودشان، نتوانستند از من حرف بكشند، شروع 

مادر مسلمان بايد يكي از شكنجه هايي كه كردند گفتند تو مادر بي ديني هستي،  .كردند به شكنجه از طريق پسرم
اين بچه مال خداست مال اسالم است، تو اليقش نيستي، ازت مي گيريم و مي دهيم بهزيستي . ]بزرگ كند[ بچه را

بزرگ مي كند، تو شامل موهبتي كه خدا بهت داده نيستي و بعد يك پاسدار زن را فرستادند، پاسدار زن را ما 
پاسدار مرد آمد، بچه را كامل توي بغلم . كه لگد زدم تو شكمش كه رفتستيم ببينيم، پاسدار زن را فرستادند توان مي

كشيد باال كه از بغلم . هاي پسرم و كشيد فشرده بودم اول زور زد كه دست هايم را باز كند كه نتوانست، گرفت از شانه
 ؛رم حس كردمدر بياورد با نهايت مقاومت روبرو شد ولي متاسفانه همان لحظه يك صدايي پشت ستون فقرات پس

هايم باز شد و پسرم را از بغلم  دست. شود، بي اختيار دستم باز شد ام دارد دو نيمه مي  احساس كردم بچه.ي كردتّق
  .كشيد

يك سال و سه ماه بعد از . يعني شصت و دو. سه روز مانده به عيد، شوهرم را اعدام كرده بودند سال بعدش
اش، بعد اعدام كرده بودند و روز عيد هم كه مادرش و خواهرش آمده بود   زير شكنجه بود آن مدت همهدستگيري كالً

ها فكر كرده بودند كه احتمال دارد كه ها را تحويل نگرفته بودند، اين  اينبراي مالقات، گفته بودند شما بمانيد، ميوه و
من بعد از دو ماه و نيم در . دنامه را نشانشان داده بودن دهند، در حالي كه وصيت براي عيد برايش مالقات حضوري مي

  .  كه آزاد شدم1363حدود سال شوهرم بود، در اسفند .  خبر اعدام شوهرم را فهميدم63ارديبهشت 
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  شهادت بانو صابري

  
  انآباد     :متولد
   همكاري با حزب توده ايران    :اتهام

  1365 مرداد   :تاريخ دستگيري
  1365 بهمن    :تاريخ آزادي

ال پس از اعدام همسرش  شش س  :وضعيت فعلي
عباسعلي منشي رودسري در جريان كشتار دسته جمعي 

، وي و دو فرزندش ايران را ترك 67 در سال زندانيان سياسي
  . كنند اكنون در آمريكا زندگي مي كردند و هم

  

  
  بانو صابري و همسرش

  
وقت  داد و هيچ ودش راه نميوقت ترس به خ  سياسي فعال بود، مادرم هم زني بود كه هيچعرصه در فاميل ما

 اين بود كه يك روز از ]كه باعث شد من وارد سياست بشوم[ي ديگري هم  زمينه. جلوي ما را براي كارهايمان نگرفت
ه پدرم نشان ها را برداشتم آوردم تو و بمن اين. اند پشت در هاي كوچكي گذاشته در خانه كه آمدم تو ديدم كتابچه

بعدها . گرفتند سوزاندند] بعدش[ال حزب توده است، خالصه گذاشتند ما بخوانيم ولي ها ماين: دادم، پدرم گفت
گفتم، پدرم يك جاسازي  گفتم و اگر هم مي من ديگر به پدرم نمي. ديدم اين نشريات هست بار مي  وقت يكهرچند

. يك خانمي با تو كار داردبعد از مدتي مادرم آمد گفت . خوانديم رفتيم مي سوزاند، ما مي درست كرده بود ديگر نمي
"نويد"من رفتم دم در ديدم يك خانمي به من گفت من از طرف گروه 

گيرم، اين جريان مال قبل از   با تو تماس مي1
  .انقالب است

 بود كه  اصفهان يك گروهي مخفيدر اينكهبراي گرفتن نويد رفتم تهران و در عين  بار من شايد يكي دو
. كردند  ميت دموكراتيك زنان كار در چارچوب تشكيالا اينها هم تماس گرفته بودم؛ اينهازمان با وقايع انقالب ب هم

آن موقع بيست ساله بودم و . شود گفت كه از اين زمان كارم را با حزب توده در اصفهان شروع كردم تقريباً مي
  . به شغل معلمي مشغول بودمباركهدانشسرا را تمام كرده بودم و دو سالي بود كه در روستاي قهنويه از توابع م

ها و  ما توي اعتصاب. ها شروع شد ها و تظاهرات  اعتصابات معلمو انقالب شد دادم كه هنوز در قهنويه درس مي
يادم است همان اوايل انقالب من فقط سيزده تا . ها را سازماندهي كرديم ها شركت كرديم و تظاهرات معلم تظاهرات

 هم مسئوليت ]حزب توده[ در تشكيالت.رفتم  تاهاي مختلف عالوه بر كار خودم ميكه توي روس كالس اكابر داشتم
 مسئوليت تبليغات خود تشكيالت زنان هم با من بود عالوه بر آن توي يكي از اين اينكهها را داشتم در عين  شهرستان

  . مناطق حزبي هم من مسئول بخش بودم
 تو محله معروف گرفتند و اصالً مي] وش نشريه و فعاليتدر حال فر[مان شناخته شده بود، مرتب مرا  خانه

هاي ماشين خرد  ديديم شيشه  بودند يك روز مي]به ما حساس شده[جوري بود كه نيروهاي خيلي مذهبي  اين. بوديم
  .دادند جوري ضديت خودشان را با ما نشان مي هاي ماشين پاره شده، اين ديديم الستيك شده، يك روز مي

اي بود، بيست و يك فروردين شصت و  كنم يك دوشنبه ور تا فكر مي ور و آن آمدم اين رفتم و مي من هميشه مي
  . يك بود كه اين اتفاق افتاد

 نيامد در قانون شكل به تا اما. شد اجباري موقع چه از كار هاي محل و مدارس در حجاب كه نيست يادم دقيقاً
 جاهايي بالطبع و داشتم حجاب بود پرورش و آموزش در كه كارم محل فقط در من بود، 62 سال در كنم مي فكر كه

                                                           
 تا 54اي به همين نام از سال  اين گروه نشريه.  شكل گرفت50 ي وابسته به حزب توده بود كه در دههها گروهگروه نويد يكي از بزرگترين  1

  :براي ديدن آرشيو اين نشريه به اين آدرس اينترنتي برويد. كرد مي منتشر 57
http://www.rahetudeh.com/rahetude/Navid/Navid.html 
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 اما در. كردند حجاب داشتم كه بدون حجاب از رفتن آدم جلوگيري مي دولتي مراكز و ها خانه وزارت و ادارات مثل هم
 روسري بي مستتوان مي جا هر آيد مي بدم زورگويي و زور از كالً كه من غيره و دوست خانه به رفتن براي ديگر مواقع

يادم است يك دامن طوسي تيره پوشيده بودم كه كلوش بود و يك بلوز صورتي كه يقه كراواتي بود، موهايم  .رفتم مي
هوا گرگ و . گشتم خانه  داشتم برمي.اي بود كه موهايم را كوتاه كرده بودم هم بلند بود تا پشت زانويم اما يك هفته

 ي ما هم كوچه. فت، ابرها خاكستري تيره بودند، براي همين هوا تاريك بودر ميش بود اما بيشتر رو به تاريكي مي
يك سه راهي بود كه من رد كردم، قبل از . آمدم تو كردم تا مي اي را طي مي طوري بود كه من بايد مسير طوالني

ولي قبل از  جلوي من افتاد، ]يك ماشين[ برسم به چهارراه بعدي كه سرش يك زمين بازي بود، نور شديد اينكه
اي احساس ناامني كردم اما   خودش به من برسد پشت سر من با يك شتاب شديدي ترمز كرد كه من يك لحظهاينكه

. وايسا: به راهم ادامه دادم كه ديدم من را صدا زدند گفتند. به روي خودم نياوردم و اجازه ندادم به خودم كه بترسم
همان موقع بود كه ...  كارتتان:من بهش گفتم. ايم، بايد با ما بيايي كميتهشان به من گفت كه ما از  وقتي ايستادم يكي

موقع هم  آن. بيا برويم دم چراغ: به من گفت.  ازشان كارت بگيريدخواهد بگيرد، حتماً گفتند اگر كسي شما را مي مي
چراغ نبود و  ] كوچهدر[خاطر همين ه ب. شد به خاطر وضعيت جنگي كه بود ها از يك ساعتي خاموش مي ديگر چراغ

 بروم يك اينكهبيا برويم آنجا بهت نشان بدهم كه قبل از : به من گفت. فقط چراغي بود كه در يك مغازه روشن بود
.  يكي جلو بود دو نفر هم عقب بودند. انداختندم كف پشت ماشينا توي گردنم احساس كردم و بعد همضربه ر

اما من صورت راننده و دو نفري كه عقب . شان هم روي پايم  يكيشان پايش را گذاشته بود طرف گردن من، يكي
جوري نبود كه برايم قابل شناسايي  ولي اين. ديدم يك شمايي ازشان مي. آمد ديدم با همين نوري كه مي بودند را مي

  .ام؛ آن نفري كه جلو نشسته بود ها را ديده به نظرم آمد كه يكي از آنبعدها هم اتفاقاً. نباشند
خورد چون خيابان ما، خيابان آپادانا  جايي كه به كميته برود نمي روند به هيچ ها مسيري را كه مي ديدم اينبعد

اول بود از توي خيابان آپادانا اول رفتند به طرف آپادانا دوم كه آن موقع هنوز آن قدرها ساختمان سازي نشده بود؛ 
شان با   يكيمثالًكردند  از حركاتي كه مي. روند  سمت كميته نميها بهمن آن موقع فهميدم اين. انند بودحالت بيابان م

كردم  هي سعي مي. شد برد زير دامن من، خودم حدس زده بودم ولي يك جورهايي باورم نمي  پاهايش را مي،پوتين
  . بهش فكر نكنم

كردم  ند، سعي ميكرد وقتي مرا اذيت مي. هوا ديگر خيلي تاريك شده بود، آنجا كه رفتيم زمين خيلي سفت بود
من . كردند ها به نوبت كارشان را مياين. آمد  غير از يك مشت سنگريزه چيز ديگري دست من نميولينم َكزمين را ِب

 چيزهايي مثل. كردند كردم بيشتر بهم توهين مي كردم ولي راستش وقتي جيغ و داد مي اولش كمي جيغ و داد مي
براي همين بعدش ديگر هيچي ... خواهيد و كي است و مگر همين را نميهايتان اشترا گفتند كه شما كه زن اين مي

بستم و فقط  هايم را مي چشم. ها كارشان تمام بشوددادم تا اين هايم را خيلي به هم فشار مي دندان. شمردم مي. نگفتم
نم چرا من از عدد نه دا نمي. دنز اما يك چيزي كه يادم است بيشتر اين عدد نه تو سرم داد مي. شمردم براي خودم مي

هايي كه با مشكلي مواجه  زماناين عادت هنوز هم براي من مانده يعني . گشتم شمردم و برمي مي. رفتم باال نمي
جا  هر. شمارم هايم را مي زنم قدم دم ايوان قدم مي. شمارم هايمان را مي روم توي حمام كاشي  مي.شمارم ، ميشوم مي

يك . شمارم هايم را مي زنم قدم يا وقتي قدم مي. شمارم زنم مي هايي كه دارم قدم مي روم اول پله باال يا پايين مي
  . كنم اين شماره كردن از آنجا براي من مانده فكر مي. كنم آيد قطعش مي موقعي يكهو يادم مي

 تمام شود ش منتظر بودم گذارند و همه يك دلخوشي كه داشتم اين بود كه اينها بعد اين كار ديگر مرا زنده نمي
  . و مرا بكشند

هاي شيك  دوست داشتم لباس.  اهل بزن و بكوب و بگو و بخند؛قبلش من دختر شلوغ و پر سر و صدايي بودم
تا آن موقع هيچ نوع خشونتي نديده بودم . يك خانواده عادي داشتم... من توي خانواده با خشونتي روبرو نبودم. بپوشم

ثير أرو شدم و خيلي هم روي من ته ين چيزي بود كه توي زندگي باهاش روباول] اين جريان. [كه بخواهم بگويم
خنديدم  شايد مي. آيد وقت يادم نمي هيچ. وقت از ته دل خنديده باشم آيد كه هيچ من بعد از آن يادم نمي. گذاشت

د كه حد ندارد دا قدر من را عذاب مي آناين احساس حقارت . خيلي تحقير شده بودم. ولي ديگر مفهوم شادي نداشت
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فقط خودشان كه نبودند، . كردم  خيلي احساس درد مي،عالوه بر اين حس تحقير شدن. ثارش تا به حال هم ماندهآو 
  ...كنند رسد به من فرو مي ميشان چه دست كردم هر احساس مي

 اولش متوجه .فتندگ، من را آنجا انداختند و ررويي كه بود، در بزر جلو خانه ما دو تا خانه بود، جلو در ماشين
نشدم كه كجا هستم، كمي طول كشيد تا چشمم به تاريكي عادت كند، از آن حالت گيجي در بيايم، خودم را كم كم 

حاال چند ساعت . آنجا كمي هوشيار شدم. ور و رفتم توي سه گوش يكي از اين ديوارها نشستم ور آن كشيدم به اين
ها دوال بودم  كردم كه تا مدت احساس ميم شديدي هم توي شكم درد خيلي .دانم طول كشيد و چطوري شد نمي

ستم درست خودم را جمع و جور توان ميزد كه ن روي شكمم و عالوه بر منگي، اين درد هم هي توي ذهن من زنگ مي
 همه.  همه خوابيده بودند،رفتم توو فقط يادم هست كه وقتي در خانه را باز كردم . كنم و به چيز ديگري فكر كنم

: مامان تا االن كجا بودي؟ گفتم: من در را كه باز كردم از راهرو بروم تو، صداي مامانم آمد كه. ها خاموش بود چراغ
 ه خب مامان ديگ:مادرم هم به من گفت.  بودم باباش خودش آورد من را رساند)يكي از دوستانم (خانه فالني

 آنجا ديگر  خودم وپا شروع كردم به شستن سه و سنگمن رفتم توي حمام و با كي. ماندي جا مي آمدي همان نمي
آنجا حالت بغض گرفتم و زير دوش شروع كردم به گريه . آيد حتي گريه كرده باشم تا آن موقع يادم نمي. اشكم ريخت

اش پاره   پيراهني هم كه پوشيده بودم يقه.هاي سياهي هست ام لكه فردا صبحش ديدم كه روي لپم و چانه. كردن
وقت به  ها و حالت روحي كه به من دست داده بود متوجه شد يا نه، هرچه بود هيچ  مادرم از اين لكهاينكهي ول. شده

  .روي من نياورد
افتاد من را  ديدم يا هر اتفاقي مي براي همين شايد هرچيزي كه توي آن مسير مي. ديگر احساس امنيت نداشتم

خواهم كار  هم حرف زدم گفتم من نمي ]حزب[  همين با آنهابراي.  اين در رابطه با من استاينكهكشيد به  مي
به هر حال براي او . كردم هي با من حرف زد و من فقط گريه مي] 1ام من را خواست مسئول تشكيالتي. [سياسي كنم

  آن موقع من.يك موضوع جنايي اتفاق افتاده بايد شكايت بكنيم. جوري ول كنيم شود ما اين بهم گفت كه نمي. گفتم
يك حالت احترام هم ، او هم بزرگتر من بود.  بايد اين كار انجام بشودكردم حتماً  حضور ذهني نداشتم فكر مياصالً

اي  هايش ضربه او در حرف. باشه؛ يا گيج بودم يا هرچه: گفتم. وقتي به من گفت من هيچ مخالفتي نكردم. بهش داشتم
داني چه  نمي. كردم  اولين بار بود كه من به اين موضوع فكر مي؟!حامله نيستي: به من گفت. را هم به من وارد كرد

ديگر اين حالت سنگ بودن و اين حالتي كه .  يادم نيست كي پريود شدم يك دفعه يادم آمد كه اصالً.حالي پيدا كردم
. سخواستم بگويم و نه به هيچ ك خواستم هم به كسي بگويم، نه به مادرم مي نمي.  بيشتر شدم برومتوي خود

ستم ببينم مادرم يك هو بشكند، توان ميدانستم چطوري بگويم، ن  نميشد بگويم، اصالً واقعيتش اين بود كه رويم نمي
م ه بوددر خودم را سفت گرفتق آن اما. آبادي از يك دكتر وقت گرفتم  براي همين رفتم توي خيابان شمس.خرد بشود

 نتوانست اصالً. اشو برو و به منشي هم گفت پول اين را پس بدهپ: به من گفت. كه دكتر نتوانست من را معاينه كند
گاز گرفته بودم كه وقتي كه به من گفت قدر  آن دستم را گذاشته بودم دم دهانم ومدت من تمام . من را معاينه كند

  . برو، تمام دستم سياه شده بود
ستم هم توان مين. آمد پايين اشكم مي. يهزدم زير گر رفتم جلوي آينه موهايم را شانه كنم يك دفعه مي  ميمثالً

يك بارش بعد از آن بود كه فكر  .دو سه بار هم دست به خودكشي زدم.  تغيير كرده بودماصالً. خودم را كنترل كنم
بعضي اوقات اين حالت را داشتم كه . كردم ممكن است حامله باشم اما ديگر پريود شدم و فهميدم حامله نيستم مي

گذاشت من  اما هميشه انگار يك نيروي ديگري نمي. بارها اين اتفاق افتاد. اقو توي شكم خودم بكنمخواست چ دلم مي
يك فكرهاي ديگري بود، از طرفي ... كند، االن خواهرهايم كردم مادرم االن چه كار مي اين كار را بكنم چون فكر مي

  . كرد كه برو اين كار را بكن هم نيرويي بود كه من را وادار مي
. گيري حرفي نزد جوري گفت و بعد هم ديدم كه ديگر در مورد شكايت و پي ام اين ه هر صورت مسئول حزبيب

مطمئن  ،اي آمد به من گفت كه با زواره. زنيم حرف مي] يعني با مسئولين كميته[ رويم باهاشان اما گفت خودمان مي
ي  ها گفته بودند كه اين دفعه اتفاقي افتاده، آننچنيحرف زديم و گفتيم كه اي،  نيستم اما احتمال زياد گفت زواره

ي "راه كارگر"گويا يكيش يك دختر . جوري داريم ي اين سه تا نمونه. افتد اولي نيست كه توي اصفهان اين اتفاق مي
                                                           

  .كند  مياين شخص كه نام وي نزد عدالت براي ايران محفوظ است در حال حاضر در اروپا زندگي1 
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هاي اون فرد مسئول حزب تا جايي كه يادم هست  شان هم رواني شده بود، من اين را از حرف گفتند يكي بوده، مي
ها  اي هاي كميته  عكس، گفته بودند برويد توي كميتهمثالً. ها چند تا راه حل پيشنهاد داده بودندبعد آن. گويم ميدارم 

ي اعضايمان را بگذاريم جلوي اين  شود كه ما همه را بگذارند جلويش شناسايي كند بعد خودشان گفتند كه نمي
  .بايد از آنجا پيگيري بشود. يت كنيبعد هم گفته بودند بايد بروي كالنتري شكا. شناسايي كند

عباس به من . خواهم ازدواج كنم  به من پيشنهاد ازدواج داد، من بهش گفتم كه نمي1 عباس،زمان با اين هم
وقتي اين را گفت خيلي ناراحت شدم چون فكر .  مهم نيستخاطر اين مسئله است براي من اصالًه گفت كه اگر ب

بعد فهميدم كه .فروردين شصت و دو بود ! داند؟ دانسته، چرا او مي اين را نميكس  كردم غير از مسئولم هيچ مي
عباس آمد پيشنهادش را با من : او گفت.  شوهر خواهرم به عباس جريان را گفته]مسئولم به شوهرخواهرم گفته و[

اين را بهش گفتم من : گفت. خواهي چنين مشكلي براي او پيش آمده مطرح كرد و من بهش گفتم تو اگر بانو را مي
اما عباس گفته بود كه من خيلي بانو را دوست دارم االن هم بهش بيشتر . العملش را بدانم خواستم عكس چون مي

  . كند كنم اين مسئله مثل شالق خوردن است، فرقي نمي گذارم چون فكر مي احترام مي
ها براي من حالت  بط جنسي تا مدت هم رواواقعاً. خيلي بايد با من گذشت داشته باشي عباس تو :بهش گفتم

وقت برايم عادي نشد اما عباس هميشه براي من يك حالت دوست و رفيق و پزشك و همه چيز  كابوس داشت و هيچ
رسيدم،  من به بچه هم خوب مي] وقتي بچه دار شديم[.  هم بعدها توي زندگي خيلي كمكم كردرا داشت و واقعاً

پوشاندم اما لذتي كه بايد از خنده و از بازي بچه  هاي خوشگل بهش مي  لباسكردم، كردم، تر و خشك مي عوضش مي
  . كردم هميشه يك حالت تو خود بودن را داشتم؛ از ته دل احساس شادي نمي. ببرم، نمي بردم

رفتيم بندرعباس و بعد . در شديم  را گرفتند و ما ديگر دربه2وقتي ازدواج كرده بوديم، سري دوم رهبري حزب
 9روز . از شصت و دو تا شصت و پنج در زندگي مخفي بوديم.  زندگي مخفيي تهران خانه گرفتيم و رفتيم توآمديم
اند؟  ها كي اين:اي پيداست، گفتم هاي يك عده  يك دفعه در را باز كردند، من از پنجره نگاه كردم ديدم شانه65مرداد 
اند، ديد دو سه نفرند، توي  ستند كه توي حياط ايستادهها كي هعباس در را باز كرد كه ببيند اين. دانم نمي: گفت

پسرم سه . دخترم دو سال و پنج ماهش بود. ها برداشتند و رفتند آمدند و عباس را گرفتند، من را با بچه. راهرو بودند
 . ماهش را تمام كرده بود رفته بود تو چهارماه

 دوبارهي وحشت من اين بود كه  رفته بودند اما همهمن را كه دستگير كردند دو تا بچه باهام بود، شوهرم را گ
من هم هيچ . ها به عنوان يك آدم سياسي با من برخورد نكردندها اين چون بعدها تا مدت. اين اتفاق براي من بيفتد

 . كرده عباس هم گفته بود زن من ناراحتي عصبي داشته كار سياسي نمي. ام وقت نگفتم كه سياسي بوده
بازجو به من گفت . به من نشان دادنداو را توي كميته مشترك . خواهرم را دستگير كردند مهر شوهر پنجم

ها من را نگه داشتند كه يكي ديگر هم بيايد كه من ديدم  وقتي من وسايلم را بستم آمدم توي پله. وسايلت را ببند
  .ن را با عباس بردند اصفهانآمد، اوايل آبان مو  دستش بود  كهيك پتوييتوي عباس هم وسايلش را جمع كرده، 

ها با   دو ماه و نيم بچهكالً. ها را از من گرفتند تحويل مادرم دادند پس از دستگيري شوهر خواهرم بود كه بچه
 شيشه .غذايي كم بود، پسرم سه ماهش بودمن بودند، اول كه شير نداشتم به پسرم بدهم، شيرم قطع شده بود، مواد 

بدون شير و با عفونت زخم ختنه . ال داريمؤما فقط چند تا س. گردي تو برمي: گفتند. رمشير هم نگذاشتند برايش بب
ها را گرفتند من خيالم يك ذره راحت  وقتي بچه. پسرم و اسهال خوني بچه و گرسنگي دائمشان كلي درد سر كشيدم

  .شد
 همين كلمه را هم دقيقاً. دي شدهدانيم كه به تو تع وقتي من را بردند اصفهان آنجا بازجوها به من گفتند ما مي

من و عباس را بردند در يك حالت راهرو مانندي بوديم كه درش را . جريان را بنويس.  شده"تعدي"به كار بردند كه 
  . پتو زده بود

                                                           
 دستگير و در كشتار دسته جمعي زندانيان در 1365كه در مرداد ) اكثريت(عباسعلي منشي رودسري، از اعضاي سازمان فداييان خلق  1

  :يد در نشاني زير ببينيدتوان مياطالعات بيشتر مربوط به وي را . شود  كشته مي1367تابستان 
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--5224.php 

  .منظور، حزب توده است 2
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هنوز اين نرفته بود . آمد رفت آن يكي مي بمباران كنند، يكي ميآدم را  اينكه مرا  تهديد كردند، عين خيلياول 
: گفتند رفتند، مي دوباره مي. نه: گفتم با فالني رفيق بودي با آن يكي رفيق بودي، هي مي: گفت آمد، مي ي ميآن يك

اي بودي، بعد من را گذاشتند پيش  تو يك آدم بدكاره: خواستند بگويند نه، آن يكي نوشته تو با فالني رفيق بودي، مي
خواستي بگويي كه با  فاسدي بودي، خواستي ازدواج كني نمي خودت آدم اينكه بود،از اين تهديدها اش  همه .عباس

گويند، گريه  جوري به من مي ها اين اين:من را پيش عباس گذاشتند گفتموقتي . اكس ديگري بودي انداختي گردن م
رد تو نويسي درمو صد و بيست تا تك. ها را كه به تو گفتند، به من هم گفتندبانو، تمام اين:  عباس به من گفت.افتادم

: گفتم. ها در مورد بانو شده، بهش بگو مسائلش را بنويسد برود بيرون نويسي گذاشتند جلو من و گفتند اين تك
 در حق من مصالحه قرار بگيرد؟ يك ظلميال  چرا بايد زندگي من وجهاينكهبراي : چرا؟ گفتم: عباس گفت. نويسم نمي

من را آدم حساب نكرده بودند كه با خودم يعني اس گفته بودند، ها را بنويسم، بعد هم به عبشده، حاال تازه من اين
بعد عباس بهشان گفته بود . به عباس گفته بودند آن شكايتي هم كه از ما كرده بردارد تا ما آزادش كنيم. حرف بزنند

تجاوز را له ئفقط توي دادگاه نبايد مس. كنيد؟ گفته بودند تضميني نداريم دهيد كه آزادش مي كه چه تضميني مي
. له را نگويمئتوي دادگاه اين مسيك وقت  من را ديگر دادگاه هم نبردند كه ولي. اش بردارد آن را از پرونده. مطرح كند

  .  كه اعدامش كردند67ولي عباس را نگه داشتند تا سال . بهمن شصت و پنج توي بازپرسي من را آزاد كردند
كردي؟ با چه كساني   از نظر جنسي با كي بودي؟ چه كار مي:ندكوبيد سر اين مسئله من را ميهم مدام بعدها 

گفتم اين در حق من اتفاق افتاده شما  كني؟ من هميشه مي رفيقي؟ حاال كه شوهرت نيست خودت را چطور ارضا مي
  .خواستند بگويند خودت آدم بدي بودي و با اين و آن رفيقي يعني هميشه مي! دهيد؟ داريد من را مقصر جلوه مي

خواستند كه برايشان كاري كنم كه من   يا مي.اي هفتاد و يك بود كه احضارها شروع شد و هر بار به بهانهال س
 هر روز من را .گذاريم گيريم، برايت يك پرونده عدم صالحيت اخالقي مي هايت را ازت مي بچه: گفتند مي. كردم رد مي

  . خواستند مي
و ديدم ديگر پسرت را بياور، من پسرم را بردم، : گفتند. ر كردندسال هفتاد و سه باز مرا به اطالعات احضا

  .سه روز بعدش از ايران زدم بيرون. متوان مين
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  شهادت شهال مولوي

  
  ، اهواز1339   :تاريخ و محل تولد

  1360پنجم مرداد ماه    :تاريخ دستگيري
   همكاري با سازمان پيكار    :اتهام

  1364 بيست مرداد ماه    :تاريخ آزادي

  

  
  

  

 21در زمان دستگيري .  همسرم دستگير شد، پنج مرداد سال شصت خودم دستگير شدم60سوم مرداد سال 
  .بودم 57ي فيزيك دانشگاه تهران، ورودي ساله و دانشجو

تكنيك تهران بود، بيست و يك مرداد سال شصت  ي پلي همسر من جواد بهاريان شرقي دانشجوي دانشكده
او در بخش دانشجويي سازمان پيكار به عنوان مروج . اش هجده روز بعد از دستگيرييعني درست . اعدام شد
  . كرد دانش آموزي كار مي -دانشجويي

وقت كسي در مورد من چيزي را لو نداد، برايشان تنها  ام، به لحاظ سياسي هيچ در طي دوران دستگيري
پيكار دستگير همكاري با من هم به اتهام در واقع . دانستند ولي چيز زيادي هم راجع به من نمي ،مشكوك هم نبودم

  .شده بودم
شد من يك  جواد عصر روز شنبه سوم مرداد، ساعت شش از خانه خارج شد، موقعي هم كه داشت خارج مي

قشنگ خاطرم هست كه سر تا پايش را يك بار ورانداز كردم، يك . بينمش دانستم كه ديگر نمي جورهايي مي
 من دو روز صبر كردم. ساعت شش روز شنبه از خانه بيرون زد و ديگر برنگشت. ي من بود تو عجيبيحسجورهايي 

كردم، كارگر كارخانه بودم و  آن زمان بعد از بسته شدن دانشگاه توي كارخانه كار مي. ] از آن خانه زدم بيرون،و بعد[
 در واقع خوابگاه دانشجويان متاهل يك خانه شمال تهران كهما دو تا خانه داشتيم، . در آنجا شناخته نشده بودم

اظ امنيتي حبه ل شد من صبح از آنجا سر كار بروم و از آنجايي كه نمي. تكنيك توي بلوار كشاورز بود دانشگاه پلي
شدم، از آن طرف هم به من گفته شده بود كه بايد يك  رفتم ميدان آزادي و از آنجا سوار سرويس مي ناجور بود، مي

انه داشتيم توي خيابان اين بود كه يك خ. پايين شهر، حول و حوش هاشمي يا آن مناطق بگيرمخانه همان مناطق 
رار رفته بود و جواد هم از اينجا به سر ق. در اين خانه نمانم بعد من پيش خودم فكر كردم كه بهتر است .باباييان

  .دستگير شده بود
تصميم كرد،  هاي خودمان هم بود، توي همان خوابگاه زندگي مي از آنجايي كه يكي از دوستانمان كه از بچه

 ارتباطم با آن كسي كه مسئولم بود، كامالً. قطع بودها  با بچه در آن مقطع تمام ارتباطاتم من. گرفتم به خوابگاه بروم
ها از هم گسسته  طآن مقطع مرداد سال شصت به نوعي همه ارتبادر . قطع بود، نه من از او اطالعي داشتم نه او از من

رفت ميدان فوزيه سر يك قرار كه ،  رفت بيرونرفت يعني آن روزي كه از خانه بود، فقط جواد هنوز سر قرارهايش مي
  .وقت متوجه نشدم كه كسي كه با او قرار داشته هم دستگير شده يا نه ديگر برنگشت ومن هيچ

خيلي هم به لحاظ . اه برگشتمبه خوابگ ن روزوقتي جواد ديگر برنگشت، من فرداي آن روز نه، پس فرداي آ
هيچ . تنهاي تنها بودم توي تهران. كنم آيم چه كار مي دانستم كجا مي روم كجا مي  نمي داغون بودم، اصالًروحي

بقيه . من بچه اهواز هستم. با تنها برادرم هم كه توي تهران بود، قطع رابطه كرده بودم. ارتباطي با هيچ كس نداشتم
پدرم آن زمان هنوز توي شركت نفت شاغل بود . زده آمده بودند اصفهان ام يا جنوب بودند يا به عنوان جنگ هخانواد

و كرد، آن زمان كه خمسه خمسه مي زدند  ولي مادرم و خواهرم رفته بودند اصفهان و پدرم تو جنوب تنها زندگي مي
   .رفت ميسركار آنجا اهواز خيلي وضعش داغون بود پدرم هنوز 

ز پشت سر يكي من را به وارد خوابگاه كه شدم ا. كرديم پنج مرداد شد من رفتم خوابگاهي كه آنجا زندگي مي
تكنيك،  هاي پلي يكي از دانشجويان خط امام بود، از بچه. ست برگشتم ديدم مهرداد كوكبي.  صدا زداسم همسرم
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سي شنيدم  بي  بيازبعدها من يك بار . كرد مياسمش مهرداد كوكبي بود كه در طبقه اول خوابگاه با خانمش زندگي 
  1.ه است تظاهراتي كه عليه سلمان رشدي توي لندن شده، دستگير شددركه 

  

  
  مهرداد كوكبي

  

كرد يعني كسي كه من را   با رژيم كار مي ايران آن زماني كه ما بوديم، او شديداًدر
شان، يعني اول شوهرش  توي خانهمن را صدا زدند بردند . دستگير كرد اين آقا بود با خانمش

من .  آمد بيرون3-صدا زد بعد خانم آمد دم در، من را گرفت به حرف، بعد ديدم شوهرش با ژ
: آقاي بهاريان كجاست؟ من گفتم: اول از من پرسيدند. شان  بردند توي آپارتمان3-را با ژ

هنوز يك دقيقه . رممن هيچ اطالعي ازش ندا. دانم دانيد من هم مي دانم، اگر شما مي نمي
گفتم االن فرار كنم، االن چه كار  ذهنم مي داشتم تويهنوز  يعني ،من آنجا بودمكه نشده بود 

   را در آوردند و من را كشاندند توي ساختمان، آپارتمان 3-ژ. كنم، يارو اسلحه را آورد بيرون
  

تلفنم هم بود و من را فم داشتم، دفترچه خودشان و بازديد بدني كردند، كيفم را گشتند، يك چيزهايي هم توي كي
 ،نشاندند پشت يك پيكان شخصي به من گفتند بايد دمر بخوابم كه ديده نشوم، من را بردند به سمت شمال شهر

  .] كشاورزبلوار[يعني از خيابان 
مريكا را ي قضاياي سفارت آ ها همهن موقع اينكساني كه مرا دستگير كردند از دانشجوهاي خط امام بودند كه آ

. ها گاو پيشاني سفيد بود شان به قول بچه جواد هم كه در دانشكده. هايشان بود اين هم از آن فعال. راه انداخته بودند
 پشت بلندگو بود، تو فني، تو صنعتي، تو علم و اكثراً. هاي پيكار، مجري بود هاي بچه  در اكثر برنامهاينكهخاطر ه ب

 اصالً. اين بود كه يك قيافه شناخته شده بود. كردند و و ارژنگ بودند كه صحبت مييعني هرجا برنامه بود ا  .صنعت
 از احتماالًكنم  ، فكر ميبر اساس يك پيغام كه ازش توي زندان به من رسيد كه گفته بود من را مشكوك گرفتند

  . اش كردند  شناساييه،قياف
  . يعني به سمت شمال شهر؛رود كردم كه دارد سمت باال مي كرد احساس مي ماشين كه حركت مي
. ولي بعدا تعدادشان زياد شد. آيد االن يادم نمي... ها بود يا خود مهرداد كوكبي بود يا راننده يكي از همان

رود به  كردم كه ماشين دارد مي من فقط حس مي. ساعت ده، ده و نيم صبح بود. تعدادشان از جلو خوابگاه زياد شد
هاي خيلي آنچناني   معلوم بود از اين خانهاي كه كامالً من را بردند توي خانهو  رسيديم سمت باال، بعد از يك ساعت

 مشخص بود كه يك خانه  كامالً.هاي مصادره شده است هايش معلوم بود از اين خانه از حياط بزرگ ودرخت. است
 بود يا مواظب من بود، خودش مرا اول بردند توي يك اتاق در طبقه باال، آن كسي كه مسئول من. است، زندان نيست

رفتم كه بلند شوم از مي ش با خودم كلنجار  من همهو يك پنجره باز بود . رويي بود، من توي يك اتاقه توي اتاق روب
ش با  همه. هايم را از جلو بسته بودند دست. ند بود ولي پاهايم پابند نداشتهايم دستب دست .اين پنجره بپرم بيرون

او . كند گفتم حاال بلند شوم اگر او مسلح باشد از آن طرف شليك مي. ت را نكردمأتم ولي اين جررف خودم كلنجار مي
البته پنجره هم باال بود، . ت نكردم اين كار را بكنمأجر. شود رويي است تا صداي حركتي بشنود بلند مي هاتاق روب در

كردم  تم زياد بود اين كار را ميأستش شايد اگر جررا. ديدم عملي نيست. ستم بدون دست آن را باال برومتوان ميبايد 
  . بدهم كه اين كار را انجام بدهمت را هم به خرجأولي نتوانستم آن جر

شان  هاي امن برند توي خانه كنند مي هايي را كه دستگير مي ها هم شنيده بودم كه بچه همان زمان از طريق بچه
 به من تجاوز اينكهترسيدم، ولي از  ترسيدم، از شالق هم نمي ميمن آن موقع از هيچي ن. كنند و بهشان تجاوز مي

شان، از سر يك احساس  ش تو فكر خودم گفتم كه چه كار كنم كه اينها حداقل از سر دلسوزي همه. ترسيدم كنند مي
يك حالتي كردم گاهي دچار  كار مي كه كارخانهتوي .  دست و دلشان نيايد كه با من اين كار را بكنندديگرشان اصالً

                                                           
كند كه مهرداد كوكبي از دانشجويان فعال در اشغال  ييد ميأاي كه در خبرگزاري فارس منتشر شده ت محس ميردامادي نيز در مصاحبه 1

سلمان رشدي محسن ميردامادي همچنين اين موضوع را كه وي براي تحصيل به انگليس رفته و در ماجراي . سفارت آمريكا بوده است
اكنون در دانشگاه تربيت مدرس  بنا بر همين روايت او هم. كند دستگير شده و پس از مدتي حبس، از انگليس اخراج شده را تاييد مي

  :براي خواندن كامل متن مصاحبه ياد شده به نشاني اينترنتني زير مراجعه كنيد. كند تدريس مي
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709150830 

  : مهرداد كوكبي به صفحه وي در وب سايت دانشگاه تربيت مدرس مراجعه كنيددربارةبراي كسب اطالعات بيشتر 
http://www.modares.ac.ir/Schools/eng/academic-staff/~mehrir 
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كردم دست و پايم كرخت شده،  شدم كه احساس مي شد، دچار حالتي مي حس مي شدم كه نصف بدنم بي مي
. م راه برومتوان ميبه من شوك وارد شده و ن. م راه برومتوان مي نم كاري بكنم، آنجا گفتم بگذار بگويم من اصالًتوان مين

رفتند . متوان مين: هي زدند و گفتند بلند شو راه برو، گفتم.  راه بروممتوان ميمن ديگر ن: خودم را انداختم زمين و گفتم
پتوي ارتشي آوردند من را انداختند توي پتوي ارتشي، بعد يك طرفش را يكي گرفت و طرف ديگرش را آن يكي 

  . گرفت و من را بردند توي زيرزمين
بعد ديگر موقع . و همسر و همه را پرسيدند از فاميل گرفته تا دوست و آشنا ؛كردند مختصري  بازجويي ازمآنجا

قدر كه  آناز آنجايي كه دو روز بود جواد نبود، من هم . يك، برايم سوپ آوردند -هار بود، شايد حدود ساعت دوازدهان
 به چيزي فكر كنم اينكه بدون اصالً. ها تند و تند خوردم  سوپ را مثل گرسنه،بهم فشار آمده بود هيچي نخورده بودم

صداي توپ كه . آمد ها مي بعد من را بردند توي اتاق بغلي، از پشت اتاق بغلي صداي بازي بچه. را خوردمسوپ 
خلوت بود ولي معلوم بود تو . اي كه من توش بودم كسي نبود توي حياط خانه .توي حياط بغلي خورد به ديوار مي

من همين جوري كه غذا را . زنند به ديوار پ ميكنند و تو ها دارند بازي مي حياط بغلي اتاقي كه من توش هستم بچه
نشان به آن نشان كه من . چيزي، خوابم برد جا كه به من جا داده بودند كه دراز بكشم يا بنشينم يا هر خوردم، همان

. يعني توي آن سوپ چيزي ريخته بودند كه انگار آن بخش از زندگي من محو شد. دوازده شب از خواب بيدار شدم
ها در واقع آن. دم همه جا تاريك استبلند شدم دي. تا دوازده شب هيچ چيزي نفهميدم، هيچي وازده ظهريعني از د

 بودم، بند چشمبدون . هايم را بستند، جلوي ماشين بزرگي نشاندند و بردند بلند شو، چشم: گفتند. من را بيدار كردند
ر ماشين كردند، دوازده شب بود، خلوت بود، هيچ آن موقعي كه من رو سوا.  دادند به منبند چشمهاي اوين  نزديك

  . اويناند آوردههاي توي شهر هم خلوت بود، جلوي در اوين فهميدم من را  كس نبود، خيابان
باالي راه پله يك ميز فلزي بود و . جاهايشان پر بود. من را بردند اوين و جا نداشتند كه من را ببرند توي سلول

دو شب تمام . آزاد بود و دست چپم دست راستم دستبند بود به اين ميز.  آن ميز فلزيدست من را دستبند كردند به
  .فرداي آن روز خونريزي شديد كردم .ا به آن ميز دستبند زده شده بودمجمن آن

به من نوار :  آمد مسئول بندمان شد گفتمهاي پاسدار، خانم محمدي كه بعداً فردا صبحش به يكي از اين خانم
ها همه يك چيزهاي بعدها يادم افتاد كه اين. ي آوردبهداشت رفت براي من نوار.  من خونريزي دارم،هبهداشتي بد
ها توي آن  بعدها به اين فكر افتادم كه اين.قدر كه شوكه بودم هيچ دقتي نكردم من توي آن حالت آن. غريبي بودند

.  به فكرم نرسيداول كه مرا بردند اوين اصالً. شندستند با من كارهايي كرده باتوان ميهايي كه من بيهوش بودم،  ساعت
آدم خواب است . افتاده باشد براي منسته همچين اتفاقي توان مي شايد چند وقت بعدش به اين فكر افتادم كه ،بعدش
فكرش را كه [. قدر طوالني تا دوازده شب آن هم اين. ند با آدم هركاري كه دلشان بخواهد بكنندتوان ميها آن. ديگر
يم  من را مستقدليلش اين بود كه. دم، مي بينم هيچ زنداني ديگري هم آنجا نبود و من هيچ صدايي نشني]كنم مي

  .مسئله اين است. نبردند اوين
. هاي پولدار است ي آدم ولي خانه معلوم بود خانه. خانه و ايوان آن مربع بود. هاي بزرگ وسط حياط بود درخت

در آن خانه من . خانه را به من نشان بدهند بشناسمكنم هنوز هم اگر  فكر مي. باالي شهرزمان شاه،  هاي پولدار از آدم
من را هيچ وقت بازجويي نكردند تا بعد از يك سال و  اصالًراستش .  نكردند]...در مورد تشكيالت و [ بازجويي را اصالً

ش منتظر بودم من را بازجويي ببرند  همه سال و دو ماه تا يك. ]يعني حتي در اوين هم بازجويي نشدم[ .دو سه ماه
توي يك اتاق بودم توي آن اتاق دو تا بازجو با هم . موقعي كه من را صدا كردند براي بازجويي يادم است. ولي نبردند
اي پيش شوهرش را اعدام كرديم در يك دادگاه  گفتند اين آن كسي است كه يك سال و خرده زدند مي حرف مي

من از طريق روزنامه از اعدام جواد با . زنند فهميدم كه راجع به من حرف مي. دش گم شده بودجمعي ولي پرونده خو
  .درست روز بيست و چهارم مرداد همان سال. خبر شده بودم

جايي در ابعاد ها، يك  يك جاي هواخوري بود، هواخوري وسط سلول. بعد از دو روز من رو بردند توي هواخوري
توي آنجا با چند نفر ديگر . ولي پايين يك مربع بود. بااليش هم داربست بود، با فلز. مترو نيم در دوشايد دو مترو نيم

 طاهره هشت ماهه حامله ]نوشته بود[. روي ديوارش يه جمله خواندم كه خيلي توي ذهنم مانده. هم سلول بودم
  .هاي پيكار بود  فهميدم اين از بچهبعداً. اعدام شد
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يك سري از  دو ماه صدايم كردند بردند بازداشتگاه سه هزار، شهرباني ساواك سابق،من را بعد از يك سال و 
 ، نگه داشتندبند چشمآنجا من را سه ماه با . هاي پيكار را گرفته بودند، آن موقع من را صدا زدند براي بازجويي بچه

ي بود كه روي من خيلي به ا اين شكنجه.  بودمبند چشميعني صبح و شب، شب و صبح من سه ماه با . توي راهرو
  .خيلي اثر بدي رويم داشت. كردم از خودم بيگانه شدم يعني احساس مي. لحاظ روحي اثر گذاشت

دليل بودن بردن  هوش شدم و خونريزي بعدش و بي  ساعت بي12 من اينكهشان و  در مورد جريان اين خانه امن
يش گفته موقع برا هايم كه جريان را آن سلولي كي از هم از طريق ياينكهمن به آنجا با كسي صحبت نكرده بودم تا 

  . چند سال پيش با راديويي در سوئد مصاحبه كردمبودم و االن در سوئد است
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   فرزانه سلطاني:  ششمطالعه موردي

  
 به اتهام همكاري با 1361 فروردين 9فرزانه سلطاني، متولد آبادان، دانشجوي دانشگاه صنعتي اصفهان، در 

علي خان، مدتي در كميته مشترك تهران و او مدتي در بازداشتگاه سيد. شود اصفهان دستگير مي در ن پيكارسازما
در بازداشتگاه مخفي . مدتي نيز در مكاني نامعلوم در اطراف اصفهان تحت بازجويي و شكنجه شديد قرار داشته است

 به بازداشتگاه جدداًماي   بدون انجام هيچ معالجهرااو . شكند گيرد و دستش هم مي اطراف اصفهان مورد تجاوز قرار مي
 هيچ اينكه، بدون 1361فرزانه سلطاني در اسفند . كنند ميعلي خان و سپس زندان دستگرد اصفهان منتقل سيد

آنچه .  ساله و مجرد بود24او در زمان اعدام، . حكمي به وي ابالغ شده باشد در زندان دستگرد اصفهان تيرباران شد
 سالگي به اتهام هواداري از سازمان پيكار دستگير 16بندي وي كه خود نيز در  ، هم1نيد، شهادت صنم احمديخوا مي

  : كنيم  نقل مي اوست كه عيناًدربارةشده بوده، 
  
اي بود كه   اين بازداشتگاه در حقيقت يك خانه مصادرهبه بازداشتگاه سيدعلي خان بردند؛اوايل دستگيري مرا "

علي از كوچه سيد. كردند ت استفاده ميعنوان بازداشتگاه موقه هاي متعدد و حياط بسيار بزرگش ب تاقپاسدارها از ا
 اين حياط را با يك ديوار تقريباً نصف كرده بودند و نيمه دوم را براي .ا ماشين وارد يك حياط بزرگ شديمخان ب

پتو را كه . شد ه از آن به عنوان در استفاده ميبود ك ورودي به قسمت زنان يك پتو. كردند نگهداري زنان استفاده مي
به آن طويله  60هاي سال   فهميدم زنداني يك در بزرگ آهني بود كه بعداًزدي يك حياط بود كه ته آن كنار مي

در قسمت چسبيده به طويله دو توالت كوچك بود، كنارش يك اتاق . گاه بوده است گفتند و در واقع شكنجه مي
  .شد  براي خواب و استراحت پاسدارهاي زن استفاده ميمعموالًنار آن يك اتاق بزرگ كه كوچك نگهباني و ك

 يك و دو سههاي  اتاق. هاي دو، سه و چهار بودند ، بعد از آن، اتاقها اتاق اول چسبيده بود به اتاق بزرگ نگهبان
هاي ما در  درهاي اتاق. در اتاق دو بوديممن و چهار نفر ديگر .  خالي بود4 زنداني داشتند اما اتاق 7 تا 3 بين هركدام

.  بيرون را ببينيمنيماها را رنگ زده بودند كه ما نتو بازداشتگاه چوبي بودند و وسط درها از شيشه بود ولي روي شيشه
  .ها را خراش داده بودند ها اين رنگ زنداني

  

هاي  يه روز كه توي اتاق نشسته بودم و از الي رنگ
 ديدم ،كردم  در بيرون را نگاه ميخراش خورده روي شيشه

اي ميشي درشت، صورت ه كه يك دختر خوشگل با چشم
گرد و موهاي صاف مشكي كه در قسمت جلو كمي سفيد 

 اين دختر سرش را پايين گرفته بود و. شده بود را آوردند
طور كه دست راستش را توي بغلش نگه داشته بود  همين
با يك پارچه كه تا دور  ديدم كه دستش را رفت؛ بعداً راه مي

اومد كه دستش ضربه  رفت بسته بود؛ به نظر مي گردنش مي
  دارههم ديدم كه يه تشت گذاشته با پا  بار يك. ديده باشه

  

  

  
  صنم احمدي: يحا طر،نقشه بازداشتگاه سيد علي خان

فرزانه سلطاني از هواداران سازمان  بعدها فهميدم كه اوچهار؛  به اتاق ته حياطاين دختر را بردند . شوره ميهاشو  لباس
  . استپيكار

بعد يه بار كه رفته بود از . پيكار: جرمت چيه ؟ گفت: شد، پرسيديم ها رد مي يك بار كه فرزانه كه از جلو اتاق
من همين جوري نگاه فرزانه ... دستم شكسته: دستت چي شده ؟ گفت: اتاق نگهباني يه چيزي رو بگيره بهش گفتم

پرسيدم چرا فرزانه چهره هميشه غمگيني داره؟ چه اتفاقي براش افتاده؟ چرا هر روز فرزانه پير  ز خودم ميكردم و ا مي
  ! بندي گفتم كه فكر كنم به فرزانه تجاوز كرده باشند هاي هم شه؟ يه روز به يكي از بچه و پيرتر مي

                                                           
  . شهادت صنم احمدي، عدالت براي ايران1
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 بعدها فهميدم او را براي .د او را بردندلي خان بود اما بع ماه در بازداشتگاه سيدعسه چهارفرزانه سلطاني حدود 
يا سه بار براي   دورو  تهران بود و او-انه سلطاني رابط تشكيالتي اصفهانفرز .اند تهران بازجويي و اقرار گرفتن برده

  .ده بودندبره به تهران دل پرونيتكم
كس  اخته بود كه هرجمهوري اسالمي در زندان دستگرد اصفهان يه بند جديد براي زندانيان سياسي زن س

زديم كه  له مي هاي كوچك دربسته خسته شده بوديم هر روز له ماها كه از اتاق. رفت اونجا شد مي  صادر ميشحكم
 من و تعدادي از زندانياني كه به قول پاسدارها اصالح نشده ،شانسي شانسي يا شايد خوش از بد .زودتر بريم دستگرد

وقتي وارد زندان نسوان .  بردندبودنسوان قديم كه محل نگهداري زندانيان عادي بوديم را به جاي بند جديد به بند 
البته به تعداد . شدم ديدم كه زندانيان سياسي براي خودشان يك اتاق بزرگ دارند با تعداد زيادي تخت سه طبقه

ارزيد؛ هروقت  زندانيان تخت موجود نبود اما يك حياط مشترك با زندانيان عادي داشتيم كه به همه چيز مي
كدام از زندانيان حق مالكيت هيچ تختي را نداشت و هركس زودتر  هيچ .تونستي بري هواخوري خواستي مي مي
 روي زمين پتو معموالًداري كنم  زنده كرد اما من كه دوست داشتم شب  تخت خالي پيدا ميخوابيد حتماً مي
 و با اين كار با  پرده درست كرده بودندي وسط، با مالفهها ها براي تخت بعضي از زنداني. خوابيدم انداختم و مي مي

  .دكردن ان يا بعضي از رفقا خلوت ميخودش
بعد از چند هفته فرزانه سلطاني را پيش ما .  من و دو نفر ديگر در آن بند بوديم1،هاي پيكار، پروانه امام از بچه

  . حكم نداده بودندبه پروانه امام و فرزانهاما . آوردند
 پاسدار مردي كنار در اومد كرديم ه داشتيم توي حياط بازي مي يه روز كه من و چندتاي ديگ،61تان سال زمس

. دو دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان بودند پروانه و فرزانه هر!  وسايلت را جمع كن و بيا،پروانه امام: و بلند گفت
  .اون روز پروانه با همه خداحافظي كرد و رفت

هايي هستيم كه حكمي   من و پروانه تنها زنداني.اند  پروانه را براي اعدام بردهحتماً: زانه گفتشب كه شد فر
امشب بايد دور . رسه همين روزها نوبت من مي. زديم كه حكم ما اعدام باشه بهمون ابالغ نشده، براي همين حدس مي

  .خوام يه چيزهاي رو براتون تعريف كنم هم جمع شيم، من مي
هاي وسط كه پرده داشت،  زانه با من و دو رفيق ديگه خلوت كرد؛ همگي رفتيم روي يكي از تختاون شب فر

  : پرده را كشيديم و فرزانه شروع به حرف زدن كرد و گفت
مادرم . شناسند شون مادر منو خوب مي هاي آبادان همه شناسيد يا نه ولي بچه دونم شماها مادر منو مي من نمي"

:  من وقتي مادرم اينو گفت خنديدم، گفتم!و، يا اگه رفتي آبروي ما رو نبر نرال كاراي سياسي من گفت كه يا دنببه
كردم ولي باور كنيد وقتي دستگير  ش با مامان شوخي مي ه؟ سر اين قضيه هم!مامان نگران آبروتي يا نگران دخترتي

بود كه باعث شد من مقاومت كنم و تا اون . ي مادرم بود شدم و شكنجه شروع شد تنها چيزي كه تو سرم اومد جمله
هاي ديگه بودن، فقط مادرم و اين  اين لحظه هيچي به جمهوري اسالمي نگفته باشم؛ نه سازمان پيكار بود نه بچه

  ".ري تا آخرش برو اگه مي" :جمله كه
 زد من مي كه فرزانه حرف طور همين .گفت، لبخند رضايتي روي صورتش بود تمام مدت كه فرزانه از مادرش مي

  .  فرزانه خيلي خيلي شكنجه شده بود؛بره  قدرت يك جمله مادر كه تا كجا بچه رو ميلرزيدم، از مي
 من رو ،بعد از كلي بازجويي و شكنجه در كميته مشترك تهران. دست من توي شكنجه شكسته شد: بعد گفت

دونم كجاست؛ يه جاي  كه تا امروز نميراست من رو بردند به محلي  يك. براي تكميل پرونده به اصفهان فرستادند
لباس تن من يك دست پيژامه و پيراهن راه راه بود كه به زندانيان كميته مشترك . پرت و دور از شهر اصفهان

– يكي از پاسدارا با پوتين .ر بدنم موند دستم زيكردند  رو در اون زندان شكنجه مي يكي از روزهايي كه من.دادند مي

و شنيدند يكي يكي از  ر پاسدارها كه صداي شكستن دست من.همون جا دستم شكست.  كتفميد روي پر-پا جفت
پيچيدم   من از درد به خودم مي.اتاق رفتند بيرون و من رو با اون حال و با دست شكسته توي اتاق شكنجه ول كردند

ار مرد در سلول را باز كرد و طور كه روي زمين نيمه بيهوش بودم يكهو يك پاسد همون! نداشتماما ناي گريه كردن 

                                                           
  :وانيد پروانه امام را در اين صفحه بخدربارةاطالعات بيشتر  1

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--4400.php 
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تونستم تكون بخورم   نمياصالً! اومد جلو و در تاريكي اتاق پيژامه منو كشيد پايين و خودشو انداخت روي من. اومد تو
سكوت مطلق هم بود تو فضا . تونستم از جام تكون بخورم  به هيچ عنوان نميقدر كتك خورده بودم كه اصالً يعني آن

اسداره هول كرد بلند شد رفت از تو پ. فتم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآيمو جمع كردم و يه هويي گ ي انرژي من همه كه
اي كه از پام در اومده بود؛ با پايين تنه  من همون جوري با همون پيژامه. اتاق بيرون و در را پشت سر خودش بست

 تو و زير بغلم رو گرفتند و ا پاسدار زن اومدن دو تاينكهتا لخت، بدن خوني و درب و داغون يه مدتي اون جا بودم 
  .علي خانن جا من رو بردند بازداشتگاه سيد انداختند سرم و همون جوري از اوچادر

فرزانه وارد جزييات تجاوز نشد، چون توي اون شرايط زندان و توي اون دوره حرف زدن با ما كه خيلي جوونتر 
 نشنوم و آنقدر شوكه بودم كه يك خواست اصالً گفت من دلم مي قتي او مياز او بوديم بيشتر از اين امكان نداشت؛ و

كنم  ات هم بود، من فكر مي له هم آبروي خود و خانوادهئيك مس. شنوم  حتي صداش رو نميمكرد جاهايي حس مي
فت تا اش نگ  تجاوز و شكنجهدربارةبراي همين فرزانه كه نزديك به يك سال با ما زندگي كرده بود، هيچ چيزي 

 خيلي جوان بوديم به نسبت ها  ولي ما بچه،لهئخيلي روشن بود اين مس. ره براي اعدام موقعي كه مطمئن شد داره مي
  .فرزانه و با توجه به فضاي آن موقع، گفتن تمام جزييات قضيه سخت بود و چيزي كه گفت براي ما روشن بود

 اعداميه، چرا دوا اينكهگفتن  انگار كه به خودشون مي! كاري نكردند براي دست شكسته من هيچ: گفت فرزانه مي
از اونجايي كه كاري براي دستم نكردند من هم !  باشه تا وقت اعدامش برسهطور همينو درمان خرجش كنيم؟ بذار 

كنند كه مدرك دست مردم  برند دستت رو درست مي  مي اعدامت كنندهندام چون اگر نخوا فهميدم كه اعدامي
  .ندهند

  ...به مادرم بگيد كه خيلي دوستش دارم و به دوست پسرم هم بگيد كه من عاشقش بودم: هم گفتآخرش 
  . او رو براي اعدام بردند روز بعد از خلوت فرزانه با ماهادو سه. حدسش درست بود

دا يها بعد كه من از زندان آزاد شدم براي مدتي تحت مراقبت شديد پدر و مادرم بودم و هيچ راهي براي پ سال
نامه فرزانه رو روي يك چادر مشكي با نخ مشكي نوشتيم و به  د كه وصيتيآ  يادم مي.كردن خانواده فرزانه نداشتم

  :د اين بواش نامه يه جمله وصيت. ها سپرديم كه به خانواده فرزانه برسونه يكي از بچه
  مرا در كدام گورستان به خاك خواهيد سپرد؟"

  " ... كوچك استهاي دنيا براي من تمام گورستان
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  شهين :  هفتمطالعه موردي

  

 "شهين" يك زن جوان كه به داليل امنيتي در اين گزارش 13611در بعد از ظهر يكي از روزهاي تابستان 
 بند چشمكه همه آنها  شود، به همراه گروه ديگري از زنان زنداني در بند پايين زندان اوين، در حالي ناميده مي

حسينيه، بخشي از زندان اوين بود كه در آن براي زندانيان . رفته است اي صف به سمت حسينيه مياند، در انته داشته
هاي مذهبي شركت  بردند تا در عزاداري زندانيان را به حسينيه مي. شد هاي مذهبي يا تبليغي تدارك ديده مي برنامه

  . گوش دهندالن زندان هاي مسئو  و همچنين سخنرانيفات زندانيان توبه كردهكنند يا به اعترا
. گيرد شود و مورد تجاوز قرار مي به اتاقي برده مي و شهين در مسير بند تا حسينيه، توسط پاسداري نگه داشته

شود، موضوع را به مسئوالن زندان اوين و نگهبانان بند  وقتي او سرانجام چندين ساعت بعد به بند بازگردانده مي
 مورد 2.شود آن، به هيئتي كه براي بازرسي از زندان آمده بودند نيز گزارش مياين موضوع، پس از . كند گزارش مي

 و نه فقط در درون زندان كه با حسينيه اوين از اين جهت حائز اهميت است كه از معدود مواردي است كه علناً
  . گونه كه بايد، پيگيري نشده است گاه آن مقاماتي خارج از زندان نيز مطرح شده اما هيچ

 اند كه از آن ميان، تنها سودابه اردوان شخصاً  اين موضوع شهادت دادهدربارة 3 نفر از مصاحبه شوندگانپنج
 شهادت وي به عنوان شهادت اصلي در نوشتن اين بخش  ازاين بنابر. موضوع را از زبان خود شهين شنيده است

مستقيم است تنها به عنوان توضيحات هاي غير  كه دست دوم و براساس شنيدهها شهادتاستفاده شده و از ساير 
  . تكميلي شهادت اصلي استفاده شده است

دستگير و به زندان اوين )  جناح چپ-اكثريت( به اتهام هواداري از سازمان فداييان خلق 1361شهين در سال 
كه سودابه  1362گيرد و آثار كابل روي پاهاي او، تا سال  به شدت تحت شكنجه با كابل قرار مي. شود منتقل مي

  :كند سودابه اردوان ماجرا را از قول شهين اين گونه روايت مي. شود باقي مانده بوده است بند مي اردوان با او هم
افته كه بره  شه، راه مي شهين هم با همان پاهاي زخمي بلند مي.  حسينيهدگويند كه همه بايد برن  ميروزيك "

 اوين، در ساختماني كه براي بعد از در. رفته  صف بوده، لنگان لنگان ميتونسته راه بره، آخر حسينيه، چون درست نمي
 اينم "!وايستا... تو، تو ": گه كنه و مي اند، يه پاسداري از پشت صدا مي شده  به سمت حياط بايد از آن رد ميرفتن
. ره حسينيه يسته، صف ميا اينم مي. ده  هر چي به آدم بگند، انجام مي]توي اون شرايط[ كيه؟ چيه؟ دونه اصالً نمي

 مثالًكنه  بعد شروع مي. بره توي اون اتاقي كه محل كار خودش بوده؛ اتاق نگهباني داره، مي مي بعد پاسداره اينو بر
دونسته جريان چيه، اين كيه؟  اينم نمي.... فالن ... اي دستگير شدي؟ فالن  اسمت چيه؟ در چه رابطه: حالت بازجويي

جوري كه باهاش  بعد، مرده، همين. هاي معمولي داده كنه يك سري جواب نيست؟ شروع ميبازجو هست يا بازجو 
بينه، بعد، كنارش بالش بوده،  بند، يواشكي در يخچال رو مي كنه، از زير چشم  در يخچال رو باز ميمثالًزده،  حرف مي

كنه اين رو  زده شروع مي كه حرف ميجور  بعد مرده، همين. چه فرميه، چه رنگيه، فالن و اينا. بينه بالش رو مي
  .دستمالي كردن و بهش حمله كردن

ده خيلي بهش نزديك بشه، ولي مرده ادامه  زنه، اجازه نمي كنه، جيغ مي شه، گريه مي شهين باهاش درگير مي
داره  مي ربعد اينو و.  شدهءجوري كه با هم درگير شده بوديم فهميدم كه پاسداره ارضا گفت كه همين بعد مي. ده مي

خواسته با صف بره توي حياط و از اونجا بره حسينيه، اينو از در  يعني درست از اونجا كه مي. كنه توي اوين ولش مي
  .گه برو كنه و مي ول مي

                                                           

  . اتفاق افتاده است1361اساس شهادت منيره برادران، اين تجاوز در شهريور  بر1 
اي كه توسط  محمد بشارتي و سيدهادي خامنه آبادي، علي علي هادي نجف ي است متشكل از سيد محمود دعايي، محمدهيئتمنظور  2

  . ها و ارائه گزارش شده بود مور بررسي وضعيت زندانأ خميني ماهللا آيت
  .ي سودابه اردوان، فريبا ثابت، ميترا تهامي، سارا رهايي و منيره برادران، عدالت براي ايرانها شهادت 3
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دونستم االن  مي اما كه من حالم بد بود، گريه كرده بودم، اين مرده با من اين كار رو كرده بود، گفت شهين مي
: گفت  مي.كرد گه كه زنداني داشت فرار مي ميكنه و بعد  اين از پشت به من شليك ميم برم جلو، كه من دو سه قد

كردم و حالم بد بود، تو همون حالت كه وسط زندان اوين مونده  در عين حال كه گريه مي. ش اين توي ذهنم بود ههم
هاي  گنده  و همه كله1مهدوي و دايي جليلگفت از شانسم، يك دفعه ديدم   مي.دونستم چكار كنم بودم تو حياط، نمي

 اين بعدكني؟  من رو ديدند، گفتند تو كي هستي؟ تو اينجا چيكار مي! اوين، جلوم سبز شدند، از در اومدند بيرون
گه آره در يخچال رو وا كرد، اين  كنه مي بعد شروع مي. كنند كنه تعريف كردن، اول حرفش رو باور نمي شروع مي

برند اتاق   ميددارن ورش مي. جوري بود، خودش اين كار رو كرد، يعني با تمام اون جزئياتش  اينتوش بود، بالشش
برند يك  دارند، مي اين شهين رو ور مي بنابر.  درست گفتهكهبينند  كنند، مي نگهباني، همه اين چيزها رو نگاه مي

ده ازت عذرخواهي كنه، دچار هواهاي گند كه اين برادر ما اوم زنند و بهش مي جاي ديگه باهاش كلي حرف مي
كنم،  گفت منم برگشتم گفتم من ابداً اين كار رو نمي شهين مي! خواد كه اين رو ببخشي نفساني شده و از تو مي

  . بخشمش  من نميوبا من اين كار رو كرده ! خواست دچار هواي نفساني نشه مي
بند، اجازه نداري حتي با يك نفر راجع به اين موضوع گند كه رفتي  كنند و مي  حسابي تهديدش ميدبرن بعداً مي

گيره كه اگر  ، تو دفتر بند، نگهبان زن هم يك بار ديگه تعهد مي بفرستند توي بنددنهخوا بعد كه مي. حرف بزني
پرسند در  ها ناراحتند، ازش مي بينه كه همه بچه د داخل بند، ميآ شهين مي. كنيم كنيم و بل مي حرفي بزني ال مي

ت نكردم چيزي بگويم، أگفت من هم جر بعد شهين مي. ين مدتي كه ناپديد شده چي شده و چه باليي سرش اومدها
حاال چه جوري حدس . زنند ها حدس مي ها بگه ولي بچه ت نكرده بود به بچهأخالصه جر. بازجويي بودم: گفتم

  2!دونم زنند، نمي مي
 3.اي هم باهاشون بوده فرستند زندان اوين، برادر خامنه بعد يك گروهي را براي تحقيق در مورد شكنجه مي

بعد يه نفر بلند ! ...گه كه شكنجه شديد بگيد، تجاوز بهتون شده بگيد، شكنجه چه جوري بوده و   مي]اي هادي خامنه[
تي يعني موضوع ح. كنند  بهش تجاوز ميدبرن گه آره تو همين بند ما كسي بوده كه توي مسير حسينيه مي شه مي مي

دونست كه اون پاسدار كارش  شهين نمي! شه  بعدش ديده نمييالعمل شه كه البته هيچ عكس به شكل علني مطرح مي
  .شون اين بوده كه اين يك لحظه دچار هواهاي نفساني شده است حال توجيه رو ادامه داد توي زندان يا نه ولي به هر

  .كند وي هم اكنون در ايران زندگي مي. دشهين خبري ندارنشهادت دهندگان از تاريخ دقيق آزادي 

                                                           

اوين پس از  يس زندانئكه رفر بوده   كه بنا بر اظهارات ايرج مصداقي نام واقعيش محمد جوهريمهدوي يكي از مسئوالن زندان اوين بوده1 
گران زندان بوده كه برخوردهايي بسيار   جليل بنده، معروف به دايي جليل يكي از كاركنان و شكنجه.حاج حيدري با نام مستعارحسني بود
وي در شهريور . هاي جنسي به زنان زنداني وجود دارد اشيحمورد في متعددي عليه او در ها شهادتتوهين آميز با زندانيان نيز داشته و 

  .شود شود و در زندان برايش مراسم ختم برپا مي  نفر ديگر از كاركنان زندان اوين در جبهه جنگ ايران و عراق كشته مي5 به همراه 1361
ه بنديانش گفته بوده است و به همين دليل خبر دهان به دهان منتقل شد براساس شهادت فريبا ثابت شهين ماجرا را به چند نفر از هم2 

  .است
 شده بود ها سازمان زندانيس ئمجيد انصاري كه ر. ها كرده بود اهللا خميني مسئول رسيدگي به وضعيت زندان ي است كه آيتهيئتمنظور، 3 

در فضاي ملتهب . رسيد ها با زندانيان خدمت حضرت امام مي ها و بازجو بان چون گزارشاتي از رفتار برخي از زندان": گويد اي مي در مصاحبه
ها  هاي تندي با زنداني ها در دادسراها برخورد يي ها و بازجو هاي تروريستي فعال بودند در برخي از زندان  كه گروهك62 و 61سالهاي 

علي هادي  شامل آقايان دعايي ،محمد يهيئتگرفت به همين دليل گزارشاتي خدمت حضرت امام رسيده بود كه حضرت امام  صورت مي
 وي در ".ها تهيه كنند اي را مأمور كرده بودند كه گزارشاتي در خصوص وضعيت زندان شارتي و سيدهادي خامنهمحمد ب آبادي، علي نجف

هاي مجيد انصاري از وضعيت زندان هاي جمهوري  ناگفته. ( به هيچ نتيجه عملي نرسيده استهيئتگويد كه بازديد اين  همين مصاحبه مي
 :، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي1390 تير 7اسالمي در دوران امام، سايت عصر ايران، 

http://www.asriran.com/fa/news/170787 
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  شيدا بهزادي: مطالعه موردي

  
 ساله، ديپلمه و مجرد، به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين 19شيدا بهزادي، 

 اطالعات مربوط به وي توسط مسئولش در اينكه به دليل 1360خلق، در شهريور 
 آذر 16هاي شديد، در  ز شكنجهوي پس ا. شود ها داده شده بود، دستگير مي بازجويي

  .شود  در زندان اوين تيرباران مي1360
بنديان وي، پروانه عليزاده و مينا انتظاري كه هر دو، در زندان اوين با او  دو تن از هم

    .اند  آنچه بر وي گذشته شهادت دادهدربارةاند  روابط نزديكي با او داشته
  

  :گويد هاي شيدا ديده، از قول خود او مي  و آثار سوزن را بر زير ناخنپروانه عليزاده كه آثار كابل را بر پا
هايش فرو كرده بودند كه  بعد آنقدر سوزن به زير ناخن.  كه بيهوش شده بود1شيدا را آنقدر شكنجه كرده بودند"

كنند كه تو را  مي يك پاسدار زن را صدا معموالًخواهي بروي توالت  كنند و مي ات مي وقتي شكنجه. به هوش آمده بود
شيدا . گرم بود من را برد توالت خواهم بروم توالت، بازجوي من كه شكنجه وقتي گفتم مي: گفت ببرد، شيدا مي

. گويد من يادم است كه شلوارم را كشيدم پايين و ديگر هيچ چيزي يادم نيست تا در بهداري دوباره به هوش آمدم مي
ولي از نگاه . آمد آمد كه به زبان نمي شد و چيزهايي در ذهن ما مي رقرار ميگفت يك سكوتي بين ما ب وقتي اين را مي
شيدا از همان زمان تا حدود دو ماه خونريزي داشت؛ بعد هم  ... كه شايد اتفاقي افتاده باشدمعلوم بودشيدا و نگاه من 

  2".كه ديگر اعدامش كردند
  : كند زييات از شيدا بهزادي نقل قول ميمينا انتظاري نيز روايتي مشابه را با اندكي تفاوت در ج

بردمش چون برايش  گذاشتم روي دوشم راه مي خواست بره دستش را مي دستشويي مي.  مواظب پاهاش بودم"
بهش . خوابيديم خوابيديم، بغل دست هم مي ما شب كه مي. ست بگذارد زمينتوان ميپايش را از درد ن. سخت بود

چي شد، : پرسيدمازش روزي كه از بازجويي آمده بود . گفت اش مي  از شكنجه،بعدشيدا چه كارت كردند، : گفتم مي
بعدش توي يه فضاي . آيد مينا خيلي زدنم، خيلي كابل بهم زدند، بعد بيهوش شدم و ديگه چيزي يادم نمي: گفت

  3". كه ديگه شلوار پايم نبود]به هوش آمدم[ديگه، يه جايي مثل دستشويي 
شده است اما از اين موضوع كه در كدام يك  هاي دادستاني بازجويي مي ري، شيدا در شعبهبه شهادت مينا انتظا

  .شده اطالعي در دست نيست ها يا تحت نظر چه كسي بازجويي مي از شعبه

                                                           

كنند، منظور   شكنجه شدن يا شكنجه كردن به طور عام صحبت ميدربارة 60 نيز اشاره شده است، وقتي زندانيان دهه طور كه قبالً همان1 
  .ترين انواع شكنجه بوده است  و يكي از دردناكترين آنها شكنجه با ضربات كابل به كف پا است كه رايج

  .شهادت پروانه عليزاده، عدالت براي ايران 2
  .شهادت مينا انتظاري، عدالت براي ايران 3



 115 تجاوزهاي جنسي

  

  

  فريده: مطالعه موردي

  
وج غيرقانوني اي به نام فريده، از هواداران كوموله كه در حال خر  ساله24كنعان، دختر  براساس شهادت آذر آل

. از مرز دستگير شده بود، در زندان مريوان مورد تجاوز قرار گرفته و پس از آن، تعادل رواني خود را از دست داده بود
  : فريده استدربارةكنعان  متني كه در ادامه آمده، شهادت آذر آل

در آن زمان او حمام .  بود كه من در زندان دادگاه انقالب سنندج با فريده آشنا شدم63-62حدود سال "
 ما را با هم معموالًمن هم چون مريضي زنانه داشتم، . داد؛ رحمش عفونت پيدا كرده بود بوي خيلي بدي مي. رفت نمي
اولين باري كه من فهميدم زن است، زماني بود . شناختيم  مي]باكره[ما فريده را به عنوان دختر . بردند دكتر زنان مي

، من داد نظافتش را بكند و دارو بهش بزند و تميزش كند به تنها كسي كه اجازه مي. دندكه ما را با هم بهداري بر
گويي اين دختر است، شوهر  چي مي: گفتم. اين دختر نيست زن است:  دكتر، دكتر گفتبا هم رفتيم پيش. بودم

  . به هر حال آنجا متوجه شدم. نه زن است: گفت. نكرده
مدتي را كه پهلوي ما بود حمام . اده بود؛ حالت ديوانگي بهش دست داده بوداش را از دست د فريده حالت عادي

يك ساعت بعدش بوي بدش تمام اتاق برديش حمام،  وحشتناك بود، االن مي. زدم بردمش و بهش دارو و كرم مي مي
ببين حاكم : گفت رفتم، مي من باهاش حمام مي. كرد كردند حمام نمي هر كاري مي. آمد بوي رحمش مي. گرفت را مي

كردم و  من خودم را باهاش لخت مي. خواهد چيز من را ببيند  ميمثالً. خواهد ما را ببيند شرع حمام درست كرده، مي
با هم حمام . كنم، تو هم بكن؛ مثل يك بچه ديگر ببين من اين كار را مي. هاي من هم لخت است ببين سينه: گفتم مي
  . كرديم مي

 آنجا او را توي سلول انداخته .ب بردنش بازداشتگاه سپاه سنندجبازداشتگاه دادگاه انقالبعد از مدتي فريده را از 
ها گفتند توي سلولي كه بوده هميشه داد و قال و دعوا بوده كه حمام كند؛ چون بو   شنيدم بچهبودند چون بعداً

  . داده اتاقش مي
.  با شما كار دارد2برادر كدخدا:  گفت1ليپوردر زدند، زهره ع. يك روز من هنوز در دادگاه انقالب حبس بودم

چادر . چادر سر كن بيا بيرون: او كه بازجوي من نيست، دادگاهم هم كه تمام شده، چه كار دارد با من؟ گفت: گفتم
خواهيد،  دانم چه مي نمي: شود يك خواهش از شما بكنم؟ گفتم ببخشيد مي: كدخدا گفت. سر كردم و رفتم بيرون

اند تنها  گفته. هاي زنداني است گفت كه در رابطه با مسائل بازجويي نيست، در رابطه با يكي از بچه. نيدسوالتان را بك
است كه به  منظورم اين: منظورتان چيست؟ گفت: گفتم. رابطه دارد شماييد]منظورش فريده بود[كسي كه با فالني 

مگر من بازجويش !  چه ربطي به من دارد؟خواهد بازجويي كند، گفتم فكر كردم مي. دهد هاي ما گوش نمي حرف
خواهيم  دهد، خيلي كثيف است، مي خواهيم ببريمش تيمارستان همدان ولي خيلي بو مي نه، مي: گفت! هستم؟

توي ماشين : باشه، حاال كجاست؟ گفت: گفتم. د حمام ببردش آذر استتوان ميتنها كسي كه گفتند . حمامش كني
تا من را ديد . تمام بدنش زخمي بود. دستش را بسته بودند. هم كتكش زده بودندچقدر . آيد است، پايين هم نمي
اگر تو : برويم حمام؟ گفت: آمد پايين و آوردمش توي بند، گفتم. بيا پايين: گفتم. هايش برق زد احساس كردم چشم
 بردمش حمام توي حمام، .هايت خيلي كثيف است آره پاشو با هم برويم حمام، لباس: گفتم. آيم باهام بيايي آره مي

با خودم . ولي تا وقتي اينجا هستم نخوانشيك چيزي برايت دارم : كرد گفت اش را كه باز مي ي پيراهن كردي جليقه
آمد و  رحمش عفوني بود، چرك ازش مي. خارش دارم:  حمامش كردم، گفتاينكهبعد از .  يك نامه استحتماً: گفتم

توي راه هم : گفتم. كردم با يك مقدار دستمال كاغذي بهش دادم ودم استفاده ميكرمي را كه خ. داد بوي خيلي بد مي
  . اگر رفتي توالت خودت را با دستمال خشك كن، كرم هم بمال

                                                           

  .ه استكرد ميدن به عنوان نگهبان زندان كار شكنعان، زهره عليپور يكي از زندانيان بوده كه پس از تواب  براساس شهادت آذر آل1 
موران دادگاه انقالب سنندج بوده كه كارش جا أشود، يكي از م ي زندانيان متعدد به او اشاره ميها شهادتبرادر كدخدا، كه در كدخدا يا  2

  . به جايي زندانيان از اين شهر به شهرهاي ديگر و برعكس بوده است
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جور توي نايلون گذاشتم  اش را همين لباس كردي. خودش لباس تميز نداشت. لباس كردي بهش دادم بپوشد
. اي را كه به من داده بود، توي جيبم گذاشتم اشتم توي نايلون و نامهلباس را گذ. داد چون كه بوي خيلي بدي مي

من هم نامه را باز . به هر حال رفت بيمارستان همدان. قدر بويش زننده بود آن تمام لباسم بوي آن نامه را گرفته بود
  .كردم

كه بايد با خواهرش توي زندان مريوان پاسدار با چراغ دستش آن كاري : جوري شروع كرده بود نامه را اين
كاري را كه بايد با خواهر خودش :  هميندقيقاً. چيزي زيادتر از اين ننوشته بود.  همينيعني دقيقاً. كرد با من كرد مي
  . كرد با من كرد مي

بعد . ال كنم و ديگر نديدمشؤ چيزي كه نوشته بود سدربارةسفانه ديگر نتوانستم ازش أچون رفته بود، من مت
 پيدا هاي سنندج بود كه از بازاري اش داده بود، مغازه پدرش را هايي كه از خانواده اساس آن نشاني بركه آزاد شدم 

  !من چنين دختري ندارم: رفتم در دكان پدرش كه حال فريده را بپرسم گفت. كردم
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  بهجت: مطالعه موردي

  
 نام گرفت، "يا حسين"مليات ، در طي دستگيري گسترده مخالفان سياسي در اهواز كه ع1361در ارديبشهت 

 زن خياطي 1،بهجت. هاي كمونيستي دستگير شدند بسياري از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدين خلق و نيز سازمان
شود بي آن كه خود عضو يا  كه به دو تن از هواداران سازمان مجاهدين در خانه خود پناه داده بود نيز دستگير مي

  .ن سياسي ديگري باشدهوادار اين سازمان يا سازما
هاي جراحي متعدد،  با وجود عمل.  ازدواج كرده و به دليل اختالفات خانوادگي، خود را سوزانده بودبهجت قبالً

بهجت در زمان دستگيري در دهه . شده است در زمان دستگيري هنوز آثار سوختگي بر صورت و گردن او ديده مي
كرده و از راه خياطي امرار  وهر خود جدا شده و با مادرش زندگي مياز شچند سال پيش از آن  عمر خود بوده، 30

بهجت را مانند ساير زندانياني كه در اين عمليات دستگير شده بودند در ساختمان دادگاه . كرده است معاش مي
شتگاه، در اين بازدا. كنند انقالب در كيانپارس اهواز كه بخشي از آن به صورت بازداشتگاه در آمده بود حبس مي

كه در حبس  او فرزند دختر خود را درحالي. شود گيرد و باردار مي بهجت از سوي يك پاسدار مورد تجاوز قرار مي
  .ماند  در زندان مي1366بهجت تا سال . گيرند آورد اما مسئوالن دادگاه انقالب بچه را از او مي انفرادي بوده به دنيا مي

 بر او رفته  را آنچهبهجتبند بوده است، از زبان   با او در زندان اهواز هممهري القاسپور كه بعد از زايمان بهجت
  :كند  روايت ميچنين
همشهري من . هاي سبز درشتش خيلي برجسته بود  با وجود آثار سوختگي، چشم.بهجت خيلي خوشگل بود"

چون همشهري بوديم . اين بود كه توي زندان باهاش رفيق شدم. زن خيلي خوبي هم بود. سليمان  بچه مسجد؛بود
من . رفت او هميشه غمگين بود و راه مي. برد ها خوابمان نمي  شبمعموالًمن و بهجت . تونستيم به هم نزديك بشيم

: زديم بهش گفتم يك شب كه داشتيم قدم مي. دانستند شنيده بودم قضيه تجاوز و حامله شدنش را؛ همه زندان مي
يه پاسداري بهم تجاوز : گفت. بعد خودش تعريف كرد.  از خودت بپرسمخواستم ام مي راستش من يه چيزي شنيده

. گويي، قبل از دستگيري حامله بودي دروغ مي: بعد حتي رفتم به بازجوم گفتم ولي بهم گفت. كرد و من حامله شدم
حتي ! ده باشم؟آد بيرون زندان حامله ش م اينجا به دنيا مي شه وقتي من االن يه ساله اينجام و بچه چطور مي: گفتم

اين همه دختر خوشگل اينجاست به تو كه : تونه نشون بده ولي گفته بودند بهشون گفته بود كه پاسداره رو مي
گويي ولي بهجت روي  حتي زده بودنش و بهش فحش و فضيحت داده بودند كه دروغ مي! اي تجاوز كنيم؟ سوخته

اي را مطرح  لهئكنيم، اجازه نداري چنين مس  اعدامت ميكشيمت، آنها من رو زدند، گفتند مي: گفت مي. حرفش بود
يه . اش به دنيا آمده بود بعدش هم برده بودنش سلول انفرادي تا وقتي بچه. ها گفته بود كني ولي آمده بود به بچه

ت سندا دختر گيرش آمد، دو سه روز پيش مادر مونده بود و بعد خود مسئولين زندان بچه را برده بودند و او هم نمي
گفت خيلي هم بچه  مي.  بچه، از تجاوز بود ولي بهش حس مادري داشتاينكهخيلي غم داشت، با . بچه كجاست
   2"...زيبايي بوده

دنبال به بنديانش كه زودتر از او آزاد شده بودند شنيده كه بهجت هنوز هم  گويد كه بعدها از هم مهري مي
  . مي گردددخترش

                                                           

  .وي نزد عدالت براي ايران محفوظ است نام و مشخصات كامل .به داليل امنيتي از نام مستعار براي قرباني استفاده شده است1 
  .شهادت مهري القاسپور، عدالت براي ايران2 
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  نژال قاسلمو: مطالعه موردي

  
 تبريز، دوره 1332قاسملو، متولد تير ماه ) رزا، ليال(نژال : خالصه شرح زندگي

ابتدايي را در مدرسه فرانسويان ژاندارك گذراند و براي تحصيالت متوسطه به دبيرستان 
 و در آخرين سال دبيرستان با دو تن از معلمان دبيرستان 1349در سال . رازي رفت

 سازمان چريكهاي فدايي اولية رضا شعاعي، از اعضاي پدرش، مهرنوش ابراهيمي و احمد
 به عنوان دانشجوي رياضي تحصيالت خود را در دانشگاه 1350نژال در . خلق آشنا شد
   براي ادامه تحصيل 1354وي پس از اخذ ليسانس در اين رشته در سال . ملي آغاز كرد

   و  فرانسه ثبت نام كردبه دانشگاه بركلي آمريكا رفت و در دوره دكتراي رياضي و زبان

  

  
  

اين ازدواج پس از مدت كوتاهي به . اش در اين دانشگاه ازدواج كرد پس از گذشت مدت كوتاهي با استاد رياضي
 با ،كاره گذاشت  در آمريكا نيمه را و در روزهاي انقالب، تحصيالت خود1357نژال قاسملو در سال . جدايي انجاميد

 و در بخش ترجمه و آموزش تئوري سازمان چريكهاي فدايي خلق مشغول به فعاليت 1گشتاولين پروازها به ايران باز
  . كرد او همچنان با اتحاد ملي زنان در بخش ترجمه همكاري مي. شد

. دستگير شد) تخت طاووس( و در حمله پاسداران به خانه پدريش در خيابان مطهري 1360در اسفند ماه نژال 
، )، موزه عبرت1382، بازداشتگاه توحيد، از 3000معروف به زندان (شتگاه كميته مشترك او به مدت سه ماه در بازدا

حصار  ، زندان قزل)1362(، زندان اوين )1362 بهار -1361(، زندان گوهردشت )1361(و سپس در بازداشتگاه اوين 
به دليل همكاري با   وي. بازجويي، شكنجه و حبس قرار گرفت تحت،)1366 -1365 (و زندان اوين) 1364-1365(

گاه اتهام  اساس نوشته خود او، هيچ  برهرچند، پنج سال در زندان گذراند )اقليت(سازمان چريكهاي فدايي خلق 
  .رسمي به او وارد نشده است

 از زندان آزاد شد و مخفيانه به تركيه و سپس به 1366 در پاييز سال ژال سرانجام به شرط انجام مصاحبهن
  . در پاريس به زندگي خود پايان داد) 1988 آپريل 25 (1367 ماه بعد، در بهار 8وي . پاريس رفت

  
  دستگيري نژال قاسملو و انتقال وي به كميته مشترك

 از سوي 1360خورد، در اواخر اسفند  مي) اقليت(اي كه انتشارات سازمان فداييان خلق  نژال قاسملو در اثر ضربه
  2.برند  يا كميته مشترك سابق مي3000شود و او را به زندان  ير مياش دستگ اطالعات سپاه در خانه پدري

شود و   صبح روزي كه دستگير شد براي خريد لبنيات از خانه خارج و متوجه حضور پاسداران در كوچه ميوي
م  از آمدن برادرش تصميگرانرفيق ديگري در خانه آنها بوده و نچون اند ولي   دستگيري وي آمدهزند براي حدس مي

وي در هنگام . شود گيرد به جاي فرار به خانه برگشته و رفيقش را از محاصره برهاند كه در اين كار موفق مي مي
   .كنند  را به بازداشتگاه كميته مشترك منتقل مينژال 3.را استفاده كند قرص سيانورش دتوان مين  دستگيري

 براي 1311 دستور رضا شاه در سال ها و به خرابكاري تحت نظارت آلمانساختمان كميته مشترك ضد
طراحي ساختمان به .  به بهره برداري رسيد1316 ساخته و در سال "توقيفخانه"نگهداري زندانيان عادي به نام 

 فقط براي 50اين زندان تا سال .  حفاظت شده است و امكان فرار تقريباً صفر درصد استنحوي است كه كامالً
 از انقالب از سوي واحد  پس4،شدند داري مي از آن پس زندانيان سياسي در آن نگهنگهداري افراد عادي بوده و و 

  . گرفت  انقالب اسالمي به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار مياطالعات سپاه پاسداران

                                                           
  .هاي بابك قاسملو، برادر نژال قاسملو، عدالت براي ايران نقل قول از پاسخ 1

  .شهادت منيره برادران، عدالت براي ايران2 
  .11عقيق مهرباني به حلقه رنج، بي تا، بي نا، ص 3 
  :سايت اين موزه مراجعه كنيد اي با نام موزه عبرت تبديل شده به وب اكنون به موزه  اين بازداشتگاه كه همدربارةر براي اطالعات بيشت4 

http://www.ido.ir 
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 در كميته 61 تا خرداد 60 ، كه از آذر پگاهتهمينه
بود مشترك يكي  رئيس كميته": گويد مشترك بازداشت بوده مي

.  زمان شاه بوده گفتند زنداني مي. گفتند امين بهش مي آقا  حاج
كرد كه هر نفر  هاي شالق هر زنداني را هم او تعيين مي حكم
تمامي زندانيان زن  1".تا شالق بخوره تا اطالعات بدهد چند

اند و در اين تحقيق با آنها  ديگري كه در كميته مشترك بوده
 به عنوان "حاج امين"نام مستعار مصاحبه شده نيز از فردي با 

  .برند رئيس يا سربازجوي كميته مشترك نام مي

  

  
  نماي داخلي بازداشتگاه كميته مشترك

هاي مختلف را در استان تهران تجربه كرده و در زمينه   زندان1369 تا 1360منيره برادران كه از سال 
ام كه كسي خود را به نام رئيس  از كسي نشنيده": دگوي  تحقيقات زيادي انجام داده است مي60هاي دهه  زندان

مسئوالن هم . و يا كسي صحبتي ار رئيس كميته، حتي شده با نام مستعار، شنيده باشد كميته معرفي كرده باشد
گرفت، در خود محل كميته  گاهي صورت مي  گهطوره  ب63ها هم اگر بعد از سال  حتي مالقات. اند همان بازجوها بوده

  2".بردند ها به مكان ديگري مي زندانيان را براي ديدن خانواده و نبود
ل با زندانيان نژال قاسملو در مجموع سه ماه در زندان كميته مشترك سپري كرده كه مدتي از آن را در يك سلو

ار بار  وي به دليل فشارهاي ناشي از شكنجه و بازجويي در اين مدت چه.ديگر و باقي آن را هم در انفرادي بوده است
  3. موفقيت آميز نبوده استيك چدام به خودكشي كرده كه هيقا

 كنار ، با نژال در يك سلول سه نفره بسيار كوچك1361مرسده قائدي كه حدود دو ماه و نيم در تابستان 
  :دهد هاي طبقه اول كميته مشترك بوده چنين شهادت مي توالت
ديدم در يك   من هميشه مي.نشستيم  ميبند چشمسياه با اوايل دوران بازجويي، ما توي راهرو روي پتوهاي "

زد،  جيغ مي. خواهم  مي4"پد"من : گويد دهند، او هم مي زنند و به كسي كه توي سلول است فحش مي سلولي را مي
و مرا فرستادند به همان سلول و . ت شودا فرستيم كه حالي تو رو يه جايي مي: تا يك روز به من گفتند... زد داد مي

  . زده و حالش بد بوده نژالست آنجا ديدم زنداني كه داد مي
 دچار كم خوني نژال. كردند به خونريزي شديد افتاده بود و اينها او را هيچ درماني نمي. بواسير دارم: گفت  مينژال

ا من كرد ولي  سالم و عليكي بژالمن رفتم وارد اتاق شدم، ن. بردند بازجويي در همين شرايط او را مي. شديد شده بود
تو .  هستمنژالمن : گفت. خودش را معرفي كرد. چادرم را برداشتم. هايش بد بود من ترسيدم آنقدر كه حالت چشم

. ي آمريكا هستم  من تحصيل كرده5داني عمويم كي بوده؟ تو مي. كي هستم؟ من آدم خيلي مهمي هستم داني من مي
  .ام گفت فكر نكني من آدم كمي

هايي آرام بود، برايم از  نژال يك دوره. چون پرستار هم بودم، بالفاصله متوجه شدم. يدممن وضعيتش را فهم
گفت بنشينيد بهتان زبان ياد بدهم، چون بعد از مدتي يك خانم ديگر به اسم سپيده را هم  گفت، مي تحصيالتش مي

 سلول كثيف. كرد به داد و فرياد آمد شروع مي بردنش بازجويي و مي هايي وقتي مي يك موقع. آورده بودند به سلول
دادند، تا در را باز  دارو بهش نمي. گفت من بايد بروم توي آب گرم ، اين طفلي هم مرتب خونريزي داشت، ميبود
بردند بازجويي، مرتب   را مينژالكثافت خفه شو، توي همين شرايط : كردند فحش دادن كه كردند، شروع مي مي
  .بردنش بازجويي مي

                                                           
  . شهادت تهمينه پگاه، عدالت براي ايران1

  .شهادت منيره برادران، عدالت براي ايران2 
  .تا نا، بي  به حلقه رنج؛ نژال قاسملو زنداني سياسي در حكومت اسالمي، بيهاي منتشر شده نژال قاسملو در عقيق مهرباني يادداشت3 
ه در حالي كه خود وي و ساير زندانيان، از اصطالح كرد مي استفاده "پد"آورد كه نژال از واژه  مرسده قائدي به طور مشخص به ياد مي 4
  .اند كرده مي استفاده "نوار بهداشتي"
 در زماني 1368 تير 22 عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران بود كه در روز .قاسملو بود برادرزاده عبدالرحمن نژال 5

 .كه براي مداكره در وين با نمايندگاني از دولت وقت جمهوري اسالمي بر سر قرار حاضر شده بود توسط عوامل آنان به قتل رسيد
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اي يك بار فقط   ما هفتهنژالگفتم  مي. آيم گفت من نمي  بار حمام داشتيم، گاهي اوقات ميدر هفته يك
ات  تو خونريزي.  من پرستارمنژالگفتم  من مي.  خيلي با من خوب شده بودنژالآن اواخر ديگر . يم برويم حمامتوان مي

ن طفلي خونريزي داشت كه قدر ايه، اين رنگش زرد بود عين زرچوب. شديد است، آهنت خيلي پايين است
ها در   همان دو دست پيراهن و شلوار، پيژامه طوسي رنگي كه به زنداني.اش هميشه خوني بود هايش، پايين تنه لباس

ثير داشته كه أكردم كه اين خونريزي ت جوري فكر مي من خودم اين. دادند هميشه خوني بود كميته مشترك مي
] كردم اين مسئله فكر مي[ و  رسيده، ما همه كمبود آهن داشتيم به صفرفشارش به شدت آمده پايين، آهن خونش

  .باعث شده نژال از نظر رواني به هم بريزد
خوابيد،  ها نمي بعد وقتي دوران بدش بود، شب

آمد  رفت باال، مي گرفت روي ديوار، مي دستش را مي
 يك كم اينكهبه محض . پايين؛ مثل مرغ پركنده

آمد،  بردند بازجويي، مي و را مي ادوبارهشد،  آرام مي
ها جيغ  دوباره شب. شده بوداز اين رو به آن رو 

  يعني ما ديگر خواب نداشتيم. زد مي
 نژالبه نظر من فقط براي انفرادي نبود كه 

 تحت شكنجه شديد قرار گرفت؛ نژالطوري شد،  اين
گفت   نمينژال.  را درآورده بودندنژالاينها حسابي پدر 

نم اينها باهاش چه كار كرده بودند اما دا و من نمي
توانستيم   نميگرفت كه ما اصالً خشمي او را مي

كرد به فحش دادن به  كاري بكنيم، شروع مي
  1".اينها

  

  
ها رو به آن باز  راهروي بازداشتگاه كميته مشترك كه درهاي سلول

شود؛ نژال به نوشته خودش شب اول دستگيري را در راهروي طبقه  مي
  .و روي يك پتو گذرانده استسوم 

روايت تهمينه پگاه نيز اين موضوع را كه آشفتگي رواني نژال مدت كوتاهي پس از دستگيري او و بر اثر 
  :كند ييد ميأهاي كميته مشترك آغاز شده ت شكنجه
ما را وقتي بازجويي ما توي كميته مشترك تمام شد، يك گروه بوديم كه . نژال توي كميته مشترك با ما بود"

يك روز باراني بود، ما را به صف كردند كه از . خواستند منتقل كنند اوين كه برويم دادگاه و به ما حكم بدهند مي
ها توي سلول  از بچه. دانستم نژالست من نمي. كميته مشترك بياورند اوين سوار اتوبوس كنند، نژال پشت سر من بود

 حالش اند، خودش كه اصالً  زياد اذيت شده و بهش تجاوز كردهتوي كميته مشترك شنيده بودم كه آدمي است كه
گفتند بهش تجاوز  اند، مي گفتند خيلي نژال را اذيت كرده توي زندان مي. خوب نبود كه اين چيزها را تعريف كند

 مذهب هم بود، هميشه وقتي ازشاسي بود، خيلي ضداش به هم خورده، البته بچه خيلي حس اند و تعادل روحي كرده
هميشه من يادم است اين جمله را با صداي بلند . دين هستم گفت من بي پرسيدند كي هستي، چي هستي مي مي

  . كرد اعالم مي
بردند، چادر كرده بودند سرمان،  را با چادر ميما .  نژال پشت سر من بود،آمديم اوين وقتي از كميته مشترك مي

هاي اين هم يك طرف، بلند بلند گريه  ران يك طرف، صداي گريهچادر من را محكم گرفته بود، بعد صداي رگبار با
 من خيلي اذيت شده بودم كه اين كي است، چرا پشت من اين. در شرايط خيلي خاصي بود از لحاظ روحي. كرد مي

. قوي باش. گفتم خانم گريه نكن گفتم چقدر آدم ضعيفي است، هي مي كند، با فكر آن موقع مي جوري مي
. اش به هم خورده بود  تعادل روحيها را، اصالً شنود اين جمله  نميفهمد، اصالً ها را نمي  اين جملهه اصالًفهميدم ك نمي

هايمان را كه زديم باال، برگشتم بند چشمما را آوردند اوين و وقتي آمديم زير هشت كه نگهبان زن ما را تحويل گرفت، 
. هايش خيلي غيرعادي بود حالت چشم. ز حدقه زده بود بيرونهايش هم انگار ا پشتم را ببينم، ديدم نژالست، چشم

 اسمت چيست؟ :نگهبان گفت.  سرخ؛ها زده بود بيرون از بس كه گريه كرده بود، چشم. دانستم بهش چه بگويم نمي
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نگهبان فكر كرده .  نژالست اسمشفهميدم كه. دين هستم  من يك بي:گفتنگهبان گفت مذهبت چيست؟ . گفت نژال
  1". است)جريان سياسي( نفهميده بود كه مال كدام خط ]ست  مسيحيمثالً [ اسمش نژالست،بود چون
  

  نژال قاسملو در زندان اوين

اي   دقيقه5، نژال قاسملو با تعداد ديگري از زندانيان زن به زندان اوين منتقل و در يك دادگاه 1361در خرداد 
جرمي از من خوانده شد، نه مورد اتهام مشخص شد و نه هيچ چيز در آن دادگاه نه ": نويسد نژال مي. شود محاكمه مي

در مورد پولي هم كه همراهم بود . برد پرسيده شد  عمويم در چكسلواكي به سر مياينكهتنها از من در مورد . ديگر
ا به بند پس از دادگاه من ر.  نداشتم و رئيس دادگاه نيز يك آخوند بودبند چشممن ... پرسش شد، من راستش را گفتم

   2".عمومي اوين بردند
بيماري عصبي و رواني هيچ زنداني را باور واقعيت از كميته مشترك به زندان اوين آوردنش، الجوري ..."

كرد زنداني ادا و  الجوردي فكر مي. آره هاشون چه بر سر اعصاب و روان زنداني مي فهميد كه شكنجه كرد، نمي نمي
  3" .زنه آره و كلك مي اطوار در مي
تا بند زنان بود  ها هم دو اون موقع. ها آوردند توي اوين، بند تقسيمي بعد آوردنش تو بند چون بعد بازجويي مي"

 مال زندانيان چپ بود كه نژال را 6 و 4دو تا اتاق . تا و بيشتر زنداني بود  بندها ماالمال جمعيت بود، هر اتاقي صدكه
 نژال حالش خيلي .ها تماس داشتيم هميشه در اتاقمون باز بود و با همه اتاق بوديم منتها 6ما اتاق . 4آوردند اتاق 

 بند بود يتوكه بعد دو سه روز .  به هم ريخته بودرفت و كامالً خيلي بد بود وقتي آوردنش و حتي دستشويي هم نمي
   4".بردنش بهداري

ازجو بهشان گفته بود كه به زور به اين غذا مور كرده بودند، بأتوابين را م. خورد وقتي رفتيم اوين نژال غذا نمي"
رفت توي حمام زير آب، با همان  مي.  احساس گرسنگي نداشت نژال اصالً.بدهيد كه شكل اعتصاب غذا نداشته باشد

. فهميد بايد بيايد بيرون نمي. فهميد زير آب سرد است زد، نمي لرزيد بعد جيغ مي ايستاد، مي زير آب سرد مي لباس
دست . زدنش خواباندند مي دادند ما برويم، اين را لخت مي بستند، اجازه نمي رفتند توي كابين در را مي ا ميه بعد تواب

 چون به زور بود . توي دهنشريختند ريختند، غذا مي كردند به زور آب مي گرفتند، دهانش را باز مي و پايش را مي
ه است، براي خودمان هم خيلي سخت بود، به هر ديديم اين وضع خيلي ناراحت كنند. كرد مقاومت كند سعي مي

. ها صحبت كرديم گفتيم خودمان به عهده بگيريم يك جوري شروع كنيم بهش غذا دادن با بچه. حال توي اتاق ما بود
سر . تكاني به خودش داد، من يادم است يك كار براي خودم خيلي جالب بود؛ يك جوري هم نژال يك خورده فهميد

شود يك ساعت اين را جلوي  فهميد كه بايد غذا بخورد، يك لقمه درست كردم، باورت نمي ، نميسفره نشسته بود
دانستم كه چطوري بايد با يك  هيچي هم نمي!  نژال بخور! نژال بخور:گفتم دهانش نگه داشتم، هي توي گوشش مي

پيشش است، كم كم احساس قدر با محبت با اين رفتار كردم، احساس كرد يكي  ولي آن. آدم مريض برخورد كرد
گفتم من  ها مي به بچه. خيلي موفقيت بود. ي غذا را قشنگ گذاشت توي دهانش شنود، كه لقمه كردم دارد صدا را مي

ها اين همه خودشان را كشتند، اين را بردند لخت كردند، زدند، ولي حاال اين بچه اين. شوم ميبروم بيرون روانشناس 
  5". با من دوست شدديگر از آن موقع. غذا خورد

، تعدادي از زندانيان زن از 1361 نژال چه مدت در زندان اوين به سر برده است اما در سال مشخص نيست دقيقاً
  . نژال يكي از آنان بود. ساز گوهردشت منتقل كردند هاي انفرادي زندان تازه اوين را به عنوان تنبيه به سلول
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  سلولهاي انفرادي زندان گوهردشت

دانيم كه نژال حدود دو سال گوهر دشت بوده  شنيديم كه بردنش گوهر دشت و مي" :گويد ه برادران ميمنير
   1".است

  : فرخنده آشنا نيز در ميان زندانياني بوده كه به گوهردشت منتقل شده است
 بعد از غذا روزي. آماده بود ساز و نيمه  به گوهردشت انتقال داده شديم كه در آن هنگام زنداني تازه62سال "

فهمم نژالست كه با   و از طريق سايرين ميشوم ميمتوجه صداي دعوايي در سلول كناري با پاسداري به نام بختياري 
شد  به سختي مي. شد شود و نه حركتي درك مي  از سلول او نه صدايي شنيده ميمعموالً.  درگيري داردپاسدارها مرتباً

 با پاسدارها رفت و مرتباً نژال حمام نمي. ن بار بيش از يك ماه وقت صرف شد براي اولي2.با او ارتباط برقرار كرد
هاي ديگر تماس بگيرد  اگرچه حاضر نبود با بچه. در وضعيت بسيار بدي به انفرادي منتقل شده بود. كرد مشاجره مي

. ناميد سواد و نفهم مي  را بيهاه با نگهبانانش درگيري داشت و آنهميش. زد ها دست مي  براي آواز خواندن بچهمثالًولي 
با لباس خيس بيرون آمده بود و با زندانبانان .  حمام رفته بود، كه يك ساعت هم طول كشيده بود بهيك بار با لباس

 موضوع بحث از طرف زندانبانان بود كه هميشه از 64اين موضوع تا يك سال و نيم بعد يعني تا سال . كرد مشاجره مي
  .كردند ردگي و مريضي بعدش صحبت ميحمام رفتن و سرماخو

 اينكه او در عين. نژال گويا به الجوردي پرخاش كرده بود. كردند براي آمدن و بازديد الجوردي زندان را تميز مي
كرد،  خواند، با خودش و يا با مادرش صحبت مي  سرود مياي ديگر تماس داشته باشد، آواز وه حاضر نبود با بچه

  . خنديد كرد و مي  با خودش تكرار ميدوباره هاي بازجويي را صحبت
من يك شب . معلوم نيست در گوهردشت با او چه كردند كه حالش بدتر شد": نويسد ديگر از زندانيان مييكي 

بريم تا  اونا براي آزار و اذيت من به من گفتند حاال تو رو پيش يك مرده واقعي مي. خواب مرده ديدم، ترسيدم
چيزي مثل يك جسد ميانه سلول ختنم توي يك سلول تاريك، چشمم كه به تاريكي عادت كرد، اندا. ات بريزه ترس

به صورتش نگاه كردم، پلك  .فكر كردم مرده است. شدم، از كمر به پايين خوني بود  داشتم از ترس زهره ترك مي.بود
ها مال عادت  كنم خونريزي فكر مي. بودتر رفتم، نژال بود و به سقف خيره شده  زد، سرش را تكان داد، زنده بود، نزديك

   3"...اش بود ماهانه
بار مطمئن از نبودنشان جلو  هر. كردند هاي وسط مدام پاسدارها رفت و آمد مي مدتي بود كه به يكي از سلول"

داني از صداي زير در سر و صدا و درگيري با يك زن. خوابيدم تا خبرهاي جديد را دريافت كنم در سلولم به زير در مي
زد و تهديدي كه دختر زنداني را به خاطر  نادري كه در مورد كثيفي سلول حرف مي صداي. رسيد به گوش مي

چه  هر. كرد هايش را بيان مي دختر همچنان آرام و متواضعانه خواسته. رسيد كرد به گوش مي نخوردن غذايش مي
هاست كه دختر زنداني در اعتصاب غذا به سر  معلوم بود كه مدت. گوشم را تيز كردم كه بفهمم كيست موفق نشدم

بعد از . دهم تا از اين جا نبريد من به اعتصاب غذا ادامه مي. گفت كه چرا مرا به انفرادي آورديد ها ميآرام به آن. برد مي
. گفتند اين كه ديوانه است مي. اين حرف در سلول بسته شد و پشت در پاسدارها به مسخره اين دختر پرداختند

  . كنيم آقا بيايد آدمش مي بگذار حاج. شهحق
مردي از راه . روزي دختر را مجبور كردند كه غذا بخورد. كردم روزهاي بعد همچنان اين ماجرا را دنبال مي

از پوتين و سنگيني راه رفتنش حدس زدم كه بايد مردي . رسيد و شروع كرد به بد و بيراه گفتن به دختر زنداني
خوري   شنيدم كه گفت جنده خانم ميدوباره. كه من جا خوردم. ظرم رسيد كه گفت سليطهبه ن. درشت هيكل باشد

. دستور داد كه قيف بياورند. زدند آقا صدايش مي بعد مرد گنده كه حاج ...خواد جايي كه دلت مي يا اين كه ببرم همان
اين كار را با تكرار كلمات .  دهنشگفت بريزيد تو بعد شنيدم كه مي. خواهند بكنند دانستم با اين قيف چه مي نمي

شد كه يكي  آميزي دهانش را باز كرده و باز شنيده ميپاسداران زن نيز با خنده تمسخر. داد ركيك و كثيف انجام مي
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اي كه معلوم بود   و كشيده شدن زنداني به روي زمين و مقاومتش و صحنهندهانش را سفت گرفت. ت بريز بريزگف مي
بعدها با پرس و جوي . (بعد از آن روز ديگر خبري از او به دستم نرسيد. رسيد ست به گوش ميروزها غذا نخورده ا

   1".)فراوان فهميدم كه او نژال قاسملو بود
شنيدند كه نگهبان در  دشت بوده و صدايش را مي نژال دو سال كه در انفرادي گوهرگفتند هاي من مي بندي هم"

   2".فهميدند كه در سلول لخت شده است هاي نگهبان مي ها و حرف از فحش وداده  كرده و بهش فحش مي را باز مي
  

  بازگشت به اوين

مژده ارسي كه . شود  پايين زندان اوين منتقل مي246هاي گوهردشت به بند  از انفرادي قاسملو ، نژال62در بهار 
نژال را آورده بودند .  پايين وحشتناك بود246وقتي آمد تو بند ": گويد بند بوده مي مدت كوتاهي در اين بند با نژال هم

اند جلوي  گفتم نمونه عبرت آورده من مي. دشت بهش تجاوز شده بودگوهر همه باور داشتند كه در. كه ما را بترسانند
خودش را . زد خودش حرف نمي. دانستند  همه مي.آيد تان مي چشممان كه حواستان را جمع نكنيد اين بال سر همه

شد در واقع دارد اين صحنه را  زد كه معلوم مي هايي مي شد حرف هايي كه لخت مي عد توي آن حالتكرد ب لخت مي
د آزار رواني چهره و بدن و توان مي از نژال ترسيدم، سنم كم بود، آن چهره، آن قيافه، كه چطور من واقعاً. كند اجرا مي

صورت همه استخوان، فقط دو تا .  شكلي بشودقابل تصور است كه يك آدم چه غيراصالً. فيگور آدم را عوض كند
شستم، برگشت  كنارش داشتم دستم را توي روشويي توالت ميكه چشم بزرگ از حدقه بيرون زده، يعني يك لحظه 

ترسيدم، يك لحظه نگاه كردم سريع   ازش ميكردم به او نگاه نكنم، چون واقعاً] سعي[به من نگاه كرد، من تمام مدت 
دم بيرون، ولي نژال را آورده بودند كه نشان بدهند كه تو فقط ببيني كه آنجا با آزار روحي و رواني و دستم را شستم آم

  3".اند طوري كرده ي رواني چطوري يك آدم را اين شكنجه
يا . زد وسط پاهايش هايش را با ضربه مي كرد و دست شد، پاهايش را باز مي نژال وسط بند لخت مادرزاد مي"

زد  خوابيد روي زمين، دست و پا مي  ميمثالً. كرد ديدي، اجرا مي درگيري كه انگار تو باقي صحنه را نميهايي از  حالت
  4".كرد كرد خودش را و همه اين كارها را لخت مادرزاد مي يا جمع مي
 ساعته گذاشته بوديم كه هم به 24هايي كه مشكل روحي داشتند از جمله نژال، نگهباني  ما براي تمام بچه"

كس شيفتش  بندي كرده بودند و هر ها شيفت يعني از بين خودمان بچه. ودشان و هم به ديگران آسيبي نرسانندخ
ماهايي كه كم سن و .  همه جا،خواست برود دستشويي شد از خواب يا مي رفت، اگر بلند مي بود، همه جا باهاش مي

  5".مكردي سال بوديم وقتي نوبتمان بود اين كار را با ترس و لرز مي
   :گويد  زندان اوين بوده است مي3ويولت نيز كه مدتي را با نژال در بند 

نژال آمد و احساس كرده بود كه من تواب .  بوديم2در اتاق . داد  را نشان مي»مسيح باز مصلوب«تلويزيون فيلم "
نام . ي پاي من دراز كشيدجلو.  تواب نشده بودحالي با وجود پريشان. زد  پاك باخته بود ولي حرف ميكامالً. نيستم

]  وليحواسش از اين نظرها جمع بود. [گفت كارگردان خيلي خوبي ست. شناخت او را مي. دان فيلم را گفتركارگ
  6".كردند داد و آنها هم او را به شوفاژ زنجير مي شعارهاي ضد رژيم مي. عادي نبود

  
  حصار قزلنژال در زندان 

 60هاي اوليه دهه  هاي زندانيان سياسي در سال ترين محبس ن و مخوفتري حصار كه يكي از بزرگ زندان قزل
هاي هيئت   و پس از بركناري اسداهللا الجوردي در اثر فشارهاي سياسي مختلف از جمله گزارش63بود، در تابستان 
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ركنار شد و  بد رحماني، رئيس اين زندانوداو حاج. ها، دستخوش تحول شد اهللا منتظري از وضعيت زندان نماينده آيت
 همين سال  نژال در. حصار منصوب شد  به رياست قزل"ميثم" كوتاهي پس از او، شخصي با نام مستعار در مدت

 كه مجددا به اوين منتقل شد، در بندهاي مختلف اين 64 اواخر تابستان  آورده شد و تاحصار قزل به اويناز ) 1363(
در و   از زندانيان سياسي خالي شد كامال1365ً اواخر تابستان ار تازندان قزل حص.  بود4 و 3زندان از جمله بندهاي 

  . ند به زندان اوين منتقل شدهاي زندانيان سياسي زن، مجدداً آخرين گروه آن زمان
خورده و كمي هم وزن  ثير داروهاي اعصاب بسيار قوي، بهتر غذا ميأدر اين دوره تحت ت هاي اول نژال، جز ماه

شده و در بيشتر مواقع، در سكوت مطلق بوده  كالم نمي يك از زندانيان هم  با هيچين همه، اصالًبا ا .كند اضافه مي
  .است
كرد به من گفته بود نژال حال و روز خوبي ندارد و  يكي از زندانيان كه پرستار بود و در درمانگاه زندان كار مي"

آورد به   و به ياد نمياست پرستار ستها الگفت س مي. پزشكش مقدار خيلي زيادي دارو برايش تجويز كرده است
  1.بيماري اين حد دارو داده باشند

، شايد هم بيشتر، البته بعد حداقل يه بار. ايش بودهاي خيلي قوي تازه رو پ اون موقع كه من ديدمش، با قرص
ها و حتي تا  تمام ساعتتمام روز رو . زد و حمله رواني بهش دست داده بود افتاد زمين و جيغ مي.  بد شدحالش كامالً

روم و پاهايش  گفت من در روز ده كيلومتر يا چقدر راه مي كرد مي خودش حساب مي. رفت نصفه شب هم فقط راه مي
رفتيم خيلي ولي در سكوت و  ما با هم راه مي.  به خاطر اين معلوم بود از نظر دروني آرام ندارد.زخم بود از راه رفتن

  2.زد  حرف نمياصالً
در زندان اما به ناچار آموختم ": نويسد اش منتشر شده مي اسملو در بخشي از شعري كه از سوي خانوادهنژال ق

  3"!لطافت روح رفيق و همراهم را نيازارد/ تا جراحت قلب مجروحم/ از سنگ بنا كنم/ كه ديوار قلب خود را
 اصالًشايد هم  .اهاش بودماي كه من ب آن دورهحداقل زد، يعني   راجع به خودش حرفي نمينژال اصالً"

ولي يك چيزهايي توي ذهنش آزارش . شايد هيچي يادش نبود.  گم كرده بود خودش را؛دانست خودش كي است نمي
دين  كرد من بي  يك دفعه بلند اعالم مياينكه. العمل را داشته باشد شد اين عكس يك چيزهايي كه باعث مي. داد مي

ها گفتند كه موقعي  بعدها بچه.  بودكرد به يك فشار دروني كه تويش تراض ميكنم حالتي بود كه اع هستم، فكر مي
چون آدمي بودش كه خيلي . العمل را دارد كه توي بازجويي بوده بهش تجاوز شده و چون بهش تجاوز شده اين عكس

به هر حال من فكر . نهم سنش از من باالتر بود هم آدم تحصيل كرده و دانشگاه رفته بود خارج از ايرا. زير فشار بود
  4".قدر زير فشار قرارش داده بودندآن  سنگين بود كه كنم يك مقدار اتهامش هم مي

. خوابيد شد و سه چهار شبانه روز نمي خوابي شديد مي نژال به همه كس و همه چيز مشكوك بود، گاه دچار بي"
  5". كردند راقبت ميشد و براي مدتي در درمانگاه از او م خوابي حالش بدتر مي بعد از بي
كنم خيلي بهش رسيده بودند، همه چيز بلد بود  ، احساس مياستاي  كرده ي خيلي تحصيل معلوم بود بچه"

دادند  خورد، دارو بهش مي حصار، آن موقع نژال قرص مي ما را بردند قزل.  بازي تنيس روي ميزش خيلي خوب بودمثالً
شد،  شش صبح از خواب بلند مي. من را يادش بود. كرد ها بازي مي بچهچاق شده بود، حالش بهتر شده بود، ديگر با 

اش  جا شايد تعداد كمتر بود، وضع غذاييدادند؛ البته آن اي بود كه رفاه بود، به ما غذاي خوب مي حاال قزل هم دوره
شش .  عادت شده بودديگر برايش. ايستاد، تا من بيدار شوم آمد در اتاق ما مي نژال شش صبح مي. بهتر از اوين بود
پونگ كه به  رفتم سر ميز پينگ  ميشدم مي از خواب بلند  بايدآلود، گرسنه، چاي نخورده برد، من خواب صبح من را مي

گفتند قرعه به  ها مي بچه. شد كردم حالش بد مي چون اگر آن كار را نمي. پونگ ياد بدهد، اجبار هم بود ديگر من پينگ
ما كه آنجا خواب نداشتيم، . گفتم آخر چقدر؟ چند ماه؟ كاش من را ببرند اوين مي. ار را بكنياسم تو افتاده بايد اين ك
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ولي خب يك خورده ياد گرفتم چون خيلي . كنم دو ماه طول كشيد فكر مي. يم بخوابيمتوان مياينجا يك ساعت اضافه 
هاي ديگر كم كم آمدند بازي  يم، بچهكرد پونگ هم خريده بودند، من و نژال بازي مي ميز پينگ. اش خوب بود بازي

  1".آن دوره، دوره خيلي جالبي بود. دادم هاي ديگر ياد مي من حاال ياد گرفته بودم به بچه. كردند
تونم تصور  كرده فرانسه و من مي خيلي زيبا بود، آدم خيلي مغروري بود، خيلي هم با استعداد بود و تحصيل"

اش هم قاسملو بوده، خيلي كينه شخصي  چنيني كه فاميلي اي اين  و از خانوادهبكنم كه به چنين آدمي با چنين تيپي
در عرض يك ماه با آن حال بدش ايتاليايي ياد . هايي بود كه در حد نبوغ باهوش بود از اين آدم. داشته باشند اينها

نژال يك ماهه ي بلد بود، ها هم ايتالياي خودم شاهد بودم، يه كتاب آمده بود توي بند و يكي ديگر از بچه. گرفت
بعد يكهو پاسدار در را . كردند وقتي تو انفرادي بوده، تمام ديوارش پر عدد بوده ها تعريف مي بچه! ايتاليايي ياد گرفت

  2". سلولشكرده روي ديوار  معادله حل مي،نژال يه چيزي گير آورده بوده. باز كرده وحشت كرده بوده
  

  ي زندانهاي پايان ماه: بازگشت به اوين

هاي آخر حبس در زندان اوين، حال عمومي نژال روي هم  ، در ماه1365 در سالحصار به اوين  با انتقال از قزل
خورد و زياد راه  كرد، غذا مي  به ميزان زيادي دارو مصرف ميه است؛حصار بود رفته مانند سال آخر در زندان قزل

  3.ه است با خودش و در سكوت، تنها بودته،رف مي
دانستند از   مياينكهدانستند كه به لحاظ رواني مشكل دارد، با   حالش بد بود و مياينكهبا . عد نژال آزاد شدب"

اش را رد   به نتايج جديد رسيده، گذشته،خواهد بگويد فهمد چه مي شود مصاحبه گرفت كه به هر حال مي آدمي مي
آزادش بعد ا توي آن شرايط از نژال مصاحبه گرفتند و  ولي آنه، به هوش باشدكند، يا كامالً ييد ميأكند يا ت مي

  4".كردند
  

  پاريس 

 از زندان آزاد شد و مخفيانه به تركيه و سپس به 1365سال پاييز نژال سرانجام به شرط انجام مصاحبه در 
  . در پاريس به زندگي خود پايان داد) 1988 (1367 ماه بعد، در بهار 8وي . پاريس رفت

نژال را حدود دو " :گويد شناخته مي ژال را با نام مستعار رزا از اتحاديه ملي زنان در ايران ميشهين نوايي كه ن
من به . خواهد تو را ببيند خوب نيست و ميش مادرش گفت كه حال.  به پاريس آمده بود ديدماينكههفته بعد از 

رفتيم بيرون و او  ه روز را از صبح تا شب ما ميرفت، تمام اين يازد دائم راه مي. پاريس رفتم و يازده روز پيش او بودم
وقايع بعد از دو سه روز اول پس از دستگيري : گفت مي. براي من هم خيلي سخت بود. حالش خوب نبود. زد حرف مي
شهين نوايي و هم [آورد و همه چيز را فراموش كرده است و تنها صداي ما   به ياد نميها بعدش را اصالً تا مدت

  5".شنيده است  را مي]ا كه در خطر دستگيري بودهتشكيالتي ر
هايش نوشته بود كه با سازمان عفو  دانم كه چه زماني، ولي در يكي از نامه  نميدقيقاً" :كند او اضافه مي

گفت تراپي  كند و در ضمن مي كند و خودش هم راضي بود كه براي آنها شهادتش را مطرح مي الملل همكاري مي بين
  ".وع كرده كه البته طولي هم نكشيد را شر]درمان[

هايي بر جاي مانده كه در بخشي از آنها كه منتشر شده، نژال در مورد  از دوره زندگي نژال در پاريس يادداشت
آويزان كردن زنداني از پا و از دست، به مدت چند روز، از سوزاندن ": نويسد ها مي هاي اعمال شده در زندان شكنجه

. شود گونه شكنجه كالمي گفته نمي در زندان در باب اين. رق يا آتش سيگار و نيز تجاوز به زنانبدن با آب جوش يا ب

                                                           

  .شهادت تهمينه پگاه، عدالت براي ايران1 
  .شهادت منيره برادران، عدالت براي ايران2 
  .همان 3
  .شهادت تهمينه پگاه، عدالت براي ايران 4
  .شهادت شهين نوايي، عدالت براي ايران 5
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ساير زندانيان نيز در اين مورد سكوت . شود شود در مورد زنان و دختراني كه اعدام خواهند شد اعمال مي گفته مي
  1". است"ازدواج اجباري"ها  از ديگر شكنجه. كنند مي

، اجراي قوانين " تجاوز" و "ازدواج اجباري"له زن بودن در زندان عالوه بر ئمس" :كند ه ميو در ادامه اضافا
كند و  دين خودداري مي بازجو حتي از دست زدن به زن زنداني بي. ستااسالمي در زندان از مشكالت زنان زنداني 

خواهد حتي دست  برد، نمي  آن سو ميدهد و زنداني را از اين سو به سر خودكار و يا تكه چوبي را به زن زنداني مي
آنجا شما را به .  خود را در دخمه خواهيد ديد"گر شكنجه"قيقي حشما چهره . فريبي ناب يك عوام. شما را لمس كند

   2".تخت شكنجه خواهند بست و چهره حقيقي اسالم را نشان شما خواهند داد
 . به امروز ناروشن استهايش تا بندي نحوه مرگ و خودكشي نژال براي بسياري از هم

يك روز روزنامه دستم بود، . ما آمديم اوين": گويد تهمينه پگاه كه در زمان مرگ نژال هنوز در زندان بوده مي
ديديم، چون  ي تسليتش را ما هميشه مي صفحه. يا اطالعات دانم كيهان بود دادند توي بند، نمي اي كه مي روزنامه

ي  بعد يك دفعه در صفحه. زدند انداختند ولي تسليت مي هايشان عكس نمي د خانوادهشدن ها كه اعدام مي بعضي از بچه
 بعداً.  رفت بيروناينكهشود،  دستم لرزيد و گفتم مگر مي. تسليت خواندم نژال قاسملو در تصادف رانندگي كشته شده

  3".دانم اش را نمي شكل خودكشي. شنيدم خودكشي كرده
كرده دنبالش  كرده كه تحت تعقيبه، يعني هميشه احساس مي ه احساس ميهميش": گويد منيره برادران مي

دونم تو هتل بوده اتاقش يا تو آپارتمانش و بعد فكر كرده  گويند صداي پا شنيده، تو راهرو بوده، نمي كنند، بعد مي مي
  4". بگيرنش و خودشو از پنجره پرت كردهدريزن مي

  5".كر كنم از روي پلي در پاريس خودش را انداختف" :مژده ارسي روايت ديگري را شنيده است
   6".ام با سرعت خودش را با ماشين به جايي زد و كشت من شنيده": گويد مرسده قائدي نيز مي

آخرين " :گويد سپاري نژال نيز جزو سخنگويان بوده است در اين مورد مي شهين نوايي كه در مراسم به خاك
كرد دنبالش  نژال فكر مي. من خيلي از شنيدن خبر شوكه شدم. وز مرگش را خوردهاي كه از او دارم مهر همان ر نامه

همان روز از جايي به خانه . خواهم فرار كنم شنوم مي گفت وقتي اين صدا را مي زنند و مي هستند و صدايش مي
از آن باال پرت آيد دوباره دچار اين حالت شده و خودش را  رود و به نظر مي گشته و به طبقه بااليي مي برمي

   7".كند مي
 شكنجه و آنچه را بر او "هاي دخمه" سفانه نژال ديگر فرصت اين را نخواهد داشت تا حقايق به قول خودشأمت

برجستگي و يا اهميت زندگي نژال و سرگذشتش در پي دستگيري و زندان و تحمل . رفته است را براي ما روايت كند
ست كه او را براي دشمنانش چون اهاي متفاوت و گاه تصادفي  از عوامل و ويژگياي   به دليل مجموعهها انواع شكنجه

هاي  اساس آنچه از خالل مجموعه شهادت بر. خاري در كف پا غير قابل تحمل كرد و خشم آنان را برانگيخت
، هوش ش و مقاومتررو، غآشكارخدا بودن  آيد، نام نژال، نام فاميل او، تحصيالتش، طالق گرفتن، بي يان نژال برميبند هم

اند؛   همه و همه از عواملي هستند كه باعث اعمال شكنجه و فشار بيشتر بر نژال شده8، و تنهايي اوو زيبايي
  . گويد هايش نمي دهد، از رنج جز آنجا كه كنترل از كف مي او اند اما هايي كه او را به مرز جنون كشانده شكنجه

                                                           
  .41 و 40عقيق مهرباني به حلقه رنج، ص  1
  .42همان، ص  2

  .شهادت تهمينه پگاه، عدالت براي ايران3 
  .شهادت منيره برادران، عدالت براي ايران 4
  .شهادت مژده ارسي، عدالت براي ايران 5
  .شهادت مرسده قائدي، عدالت براي ايران 6
  . شهين نوايي، عدالت براي ايرانشهادت 7
مادرش پس . د، مجبور به ترك ايران شده بودن خود در خطر دستگيري قرار داشتند خانواده درجه اول نژال كه، ماه اول دستگيري او8در  8

  .گردد تا بتواند ضمن مالقات با او براي آزاديش تالش كند مياز مدتي به ايران بر
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زد، و من هر بار كه او را  كرد و گاه با خودش حرف مي فكر مي. رفت راه مي.  نژال عاشق تنهايي شده بود"
گونه  اند كه اين كرده چه رفته است و با او چه كرده با اين زيباروي باهوش و تحصيل: پرسيدم ديدم از خودم مي مي

  1 "؟.شده است
اند كه  ؛ با او چه كردهتساو اين سوال همچنان در مورد نژال و بسياري ديگر از زنان زنداني براي ما باقي 

  گونه شد؟ اين

                                                           
  .74ص  عقيق مهرباني به حلقه رنج،خاطرات يكي از زندانيان،  1
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  فرزانه عمويي: مطالعه موردي

  
ي ها شهادتاين موضوع، حتي در .  بسيار پراكنده و حتي متناقض استاطالعات مربوط به فرزانه عمويي،

  . دهد مصاحبه شوندگان اين تحقيق نيز خود را نشان مي
.  بازداشت شد1360 سالگي در سال 20باردار بود در سن كه  فرزانه عمويي، يكي از اعضاي مجاهدين، در حالي

او از جمله زندانياني . دار بوده است او در زندان وانمود كرده بود كه فعاليت سياسي چنداني نداشته و يك زن خانه
دان د رحماني، رئيس زنوداو فرزانه عمويي حاج. شود  منتقل ميحصار قزل از زندان اوين به 1360بوده كه در پاييز 

برخي از .  داليل آزادي وي بين زندانيان اختالف نظر وجود دارددربارة. كند كه وي را آزاد كند ميحصار را مجاب  قزل
 و برخي 1اند اند كه وي را براي به دنيا آوردن فرزندش و به عنوان مرخصي زايمان آزاد كرده زندانيان بر اين عقيده

 به دنيا آورد ولي بعد توانست با اين بهانه كه هيچ فعاليت سياسي ندارد آزاد  فرزندش را درون زندانگويند او ديگر مي
  . شود

ها را   مسئول فروشگاه زندان بود و جنس60فرزانه در سال ": گويد وي مي. نازلي پرتوي اما روايت ديگري دارد
 را 2ود كه خط توبه تاكتيكياو از كساني ب. كرد داد و كلي كمك مالي در زندان براي مجاهدين جمع مي تر مي گران

  3".آزادش كرد بود] تواب[حاج رحماني به عنوان نمونه موفق . كرد دنبال مي
فرزانه ": گويد بند بوده است مي  همحصار قزل زندان 4، با فرزانه عمويي در بند 1360 نيز كه در سال پرستو

ر صميمي بود و جزو همان گروهي بود كه عمويي آن موقع با عفت خليلي كه مسئول تشكيالت درون بند بود، بسيا
   4". بود4او از مسئوالن باالي بند . آوردند و اعتماد حاجي را جلب كرده بود و آزادش كردند  در مي"تواب بازي"

شوند كه او نه تنها عضو فعال سازمان مجاهدين بوده  پس از آزادي فرزانه عمويي، مسئوالن وقت متوجه مي
  .  از مسئوالن سازمان مجاهدين، در فرانسه مشغول فعاليت است5،د اسدياناست بلكه همسر وي، حمي

 از تاريخ هرچندشود؛   دستگير مي مجددا1360ًفرزانه عمويي پس از مدت كوتاهي آزادي، در پاييز يا زمستان 
زن در دسترس هاي اوليه پس از بازداشت رفته، اطالع دقيقي از سوي زندانيان  دقيق دستگيري و آنچه بر او در ماه

سودابه . حصار در حبس بوده است  در زندان قزل، فرزانه عمويي مجددا1360ً اما مطمئن هستيم كه در بهمن 6نيست
من اولين بار اسم فرزانه عمويي را از ": گويد باره مي حصار بوده در اين  در بند عمومي زندان قزل1360اردوان كه در 

در آن خبر، اسم فرزانه عمويي را هم . خياباني و اشرف ربيعي را پخش كردتلويزيون شنيدم وقتي خبر ترور موسي 

                                                           

  .شهادت طاهره دزفولي، عدالت براي ايران1 
 توبه تاكتيكي، يا توبه الكي يا تواب بازي، اصطالحاتي است كه از سوي زندانيان يا مسئوالن زندان براي توصيف وضعيت آن گروه از 2

ند كه كرد مي از سازمان مجاهدين بريده باشند، وانمود  واقعاًاينكهدون رفت كه ب  هوادار يا عضو سازمان مجاهدين به كار ميزندانيان عمدتاً
برخي از مصاحبه شوندگان اعتقاد دارند كه اين، يك سياست سازماني و ديكته شده از . كنند  و با مسئوالن زندان همكاري مياند كردهتوبه 

ايرج (انيان براي بقاي خود و به ابتكار شخصي اتخاذ كرده بودند باال از سوي سازمان مجاهدين نبوده است و تنها استراتژي بوده كه زند
 و هواداران خود از ءاما تعداد بيشتري از مصاحبه شوندگان بر اين باورند كه سازمان مجاهدين براي حفظ اعضا) مصداقي، مينا انتظاري

ين گروه اعتقاد دارند سياست دروغي و تاكتيكي وانمود ا. خطر اعدام و نيز نفوذ در ميان مقامات زندان چنين سياستي را ترويج كرده است
هاي زيادي چه به لحاظ شكستن روحيه مقاومت ميان زندانيان و چه به لحاظ ارائه اطالعات زندانيان  كردن به تواب شدن و بريدن، ضربه

  ...).، طاهره دزفولي وپرستو(ديگر به مقامات زندان براي جلب اعتماد آنها وارد كرده است 
  .شهادت نازلي پرتوي، عدالت براي ايران 3

  .، عدالت براي ايرانپرستوشهادت 4 
 همسر خود دربارةگاه به طور علني  او هيچ. حميد اسديان همچنان به عنوان يكي از مسئوالن سازمان مجاهدين در فرانسه فعاليت دارد 5

  .مطلبي را منتشر نكرده است
 مقامات مسئول را فريب داده بود، مورد كينه و عداوت شديد آنان قرار گرفت و به همين اينكهايرج مصداقي مي نويسد كه او به دليل 6 

، وب سايت نه جاودانه فروغ آزادي شكر محمدزادهنگذاريم چشمه را تلخ كنند؛ به ياد . (ها قرار دادند دليل، او را تحت شديدترين شكنجه
  )http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=74                              :يزيستن، نه مرگ، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنت
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.  استحصار قزل 8دانستند فرزانه عمويي زنده و در بند  كه همه مي در حالي. جزو كشته شدگان در درگيري اعالم كرد
انه عمويي جزو كشته ها ازش پرسيدند چرا به دروغ اسم فرز يادم است همان موقع الجوردي براي بازديد آمد و تواب

در مبارزه با منافقين هر كاري جايز : ست انكار كند گفتتوان ميشدگان در درگيري برده شده و الجوردي كه ديگر ن
  1".است حتي دروغ گفتن

رود و همه   تشكيالتي را ايجاد كرده لو ميحصار قزل، اين موضوع كه عفت خليلي در درون زندان 1361در بهار 
 نفر از 70حدود . گيرند هاي شديد قرار مي اند تحت فشار و شكنجه  شكلي با وي در ارتباط بودهكساني كه به هر

شوند؛   تغيير نام داده بود منتقل ميحصار قزل 8 مجرد كه به بند تنبيهي 4زندانيان زن مجاهد براي تنبيه به بند 
ت بند عمومي مانند هواخوري و تلويزيون محروم در اين بند زندانيان از امكانا. فرزانه عمويي يكي از آنان بوده است

  . شوند"متنبه"اي كه مورد انتظار مسئوالن زندان باشد  بودند اما اين محروميت از امكانات باعث نشده بود كه به اندازه
 كه بند تنبيهي بوده برده حصار قزل زندان 8 سودابه اردوان نيز به همراه گروهي ديگر به بند ،1361در پاييز 

  : بيند شود و در آنجا براي اولين بار، فرزانه عمويي را مي يم
خيلي . شد بهش نزديك شد هاي معمولي نمي فرزانه عمويي در بند براي خودش برو بيايي داشت و مثل بچه"

  2".كردند هاي مجاهد ازش به طور مطلق اطاعت مي ها نفوذ داشت؛ بچه  در بچهمغرور بود و كامالً
 نفره بوديم كه اول به ما يك كتك مفصل زدند، 20  بود؛ ما يك گروه حدودا61ًپاييز ": ويدگ مينا انتظاري مي

آنجا من فرزانه .  منتقل كردندحصار قزل زندان 8بعد شب تا صبح ما را سرپا نگه داشتند، بعد براي تنبيه به بند 
هاي  را به عنوان تنبيه به انفراديمدت كوتاهي بعد از آن بود كه فرزانه عمويي و گروهي ديگر . عمويي را ديدم

  3". آماده بهره برداري شده بود منتقل كردند1361گوهردشت كه در پاييز 
هاي سخت دوران بازداشت  ، برخي از زندانياني را كه در روند بازجويي و شكنجه62 تا اوايل 61از اواسط سال 

هاي زندان  يان جدا كردند و به عنوان تنبيه به انفراديدر اوين، همچنان بر سر موضع باقي مانده بودند، از ساير زندان
كرد هدف مسئوالن وقت  هاي گوهردشت به شكلي بود كه مشخص مي شرايط در انفرادي. گوهردشت فرستادند

  4.دادستاني انقالب، شكستن كامل مقاومت اين گروه از زندانيان بوده است
در (هاي بسيار طوالني  ز زنان زنداني سياسي را به مدتهاي اين زندان كه تعدادي ا شرايط حاكم بر انفرادي

. قابل جبراني بر روان آنان گذاشتند، آثار بسيار ناگوار و گاه غيردر آن نگه داشت) بيشتر موارد بين يك تا دو سال
 1363 و بهار 1361يك از مصاحبه شوندگان اين تحقيق، فرزانه عمويي را در فاصله ميان دستگيري پاييز  هيچ

تنها . هاي گوهردشت بوده است  چند وقت در انفرادياين مشخص نيست كه فرزانه عمويي دقيقاً بنابر. اند ديدهن
 2هاي گوهردشت بوده، فرزانه عمويي نيز به مدت  دهد كه در سه ماه آخري كه در انفرادي فرخنده آشنا شهادت مي

رسيد كه فرزانه عمويي  نده آشنا در آن زمان به نظر نميبه شهادت فرخ. ها بوده است  هفته در يكي از آن انفرادي3يا 
  5".خنديد زد يا بلند مي فقط گاهي داد مي": دچار مشكل رواني حادي باشد

او را در حالي ": دهد باره چنين شهادت مي او در اين. ، در واحد مسكوني ديده است1363 وي را در بهار پرستو
مرا شناخت، با من . سرپا ايستاده بود و به نظرم خيلي سالم بود.  بايستدديدم كه مجبورش كرده بودند رو به ديوار

  6".حرف زد
واحد مسكوني، ساختماني . مشخص نيست كه فرزانه عمويي در چه زماني به واحد مسكوني منتقل شده است

ي زنان مجاهد  برا تنبيهمكاني ويژه  به عنوان1362 بود كه پيش از آن كه در ارديبشت حصار قزلدر كنار زندان 
  . استفاده شود، استراحتگاه كاركنان زندان بوده است

                                                           
  .شهادت سودابه اردوان، عدالت براي ايران 1

  .همان2 
  .شهادت مينا انتظاري، عدالت براي ايران3 
  .هاي زندان گوهردشت در ابتداي همين بخش آمده است  انفراديدربارة توضيحات بيشتر 4

  .ده آشنا، عدالت براي ايرانشهادت فرخن5 
  .، عدالت براي ايرانپرستوشهادت 6 
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، در واحد مسكوني تحت 1363 تا خرداد 1362 زنداني زن در فاصله زماني ارديبهشت 16، پرستوبه شهادت 
ها و   ساعتاينكهترين ويژگي واحد مسكوني اين بود كه زندانيان ضمن  مهم. هايي بسيار شديد قرار گرفتند شكنجه

گاه و در هيچ زماني جز مواقع اندكي كه  شد، هيچ خوابي داده مي روزها، مجبور به سرپا ايستادن بودند و به آنها بي
اي خلوت و بدون  به اين ترتيب، زنداني حتي لحظه. اجازه خوابيدن داشتند از حضور دائم بازجوها خالصي نداشتند

شدند كه كرامت و هويت انساني آنها را هدف  ر به اعمالي ميزندانيان در واحد مسكوني وادا. شكنجه نداشته داشت
  1....بنديان خود، تقليد رفتار حيوانات و گرفته بود؛ اعمالي مثل اجبار به كابل زدن به دوستان و هم

 نفر نگه داري 16، در مكاني جدا از اين حصار قزل زندان 8فرزانه عمويي و ديگر مسئوالن تشكيالت بند 
بنا به . اند يا خير  ماه برپايي واحد مسكوني در آنجا بوده14هايي از  مشخص نيست كه در تمامي يا بخشاند و  شده مي

، فرزانه عمويي و ساير زندانيان رده باال، در طول چهارده ماه برپايي واحد مسكوني، تنها چند بار و به پرستوشهادت 
  2.دان گرفتهمدت كوتاه، با ساير زندانيان مورد مواجهه قرار 

هاي گوهردشت، يعني قبل يا بعد از   در چه زماني، در انفراديهمچنين مشخص نيست كه فرزانه عمويي دقيقاً
با اين همه، برخي از نويسندگان و زندانيان سياسي سابق اعتقاد دارند .  شده استآشفتگي روانيواحد مسكوني، دچار 

  3.ايي بوده كه در واحد مسكوني بر او وارد شده استجنوني كه بر فرزانه عمويي حادث شد، عمدتاً حاصل فشاره
 5 به قرنطينهحصار قزل تعدادي از زندانيان زن زندان 4،، پس از برچيده شدن قبرها1363در اوايل تابستان سال 

دو سه روز بعد از بيرون آمدن از قرنطينه، در باز شد يك دختري آمد تو، الغر، ": گويد نازلي پرتوي مي. برده شدند
 چون اونجا .هايي درشت، مردمك چشم سياه گنده و چشم سبز درخشان هاش رفته بود تو، چشم وري كه گونهط

 رو ديدند وحشت كردند كه يك اوشناختند هم بودند، تا  يكسري مجاهدهايي كه او رو از دوره تشكيالت درون بند مي
نشست، توي لباسش ادرار  نطينه، يك جا مياز وقتي اومد توي قر. از ديدنش وحشت كردند. زمان چقدر زيبا بوده

  6". انفرادي]احتماالً[بعد از چند وقت از پيش ما بردنش؛ ...  با كسي حرف نمي زد اصالًكرد، مي
 منتقل حصار قزل به زندان  و بعد از برچيده شدن قبرها از زندان اوين مجددا1363ًسودابه اردوان كه در سال 

شود كه فرزانه عمويي نيز جزو زندانياني است كه در اثر فشارهاي  انيان متوجه ميهاي بقيه زند شده بود، از صحبت
  7.هاي گوهردشت و واحد مسكوني، بريده است  در انفرادي62 و 61هاي  سال

آنجا .  آوردندحصار قزل عمومي زندان 4فرزانه عمويي را بعد از واحد مسكوني به بند ": گويد مينا انتظاري نيز مي
  8". از نظر رواني به هم ريخته بودعادي نداشت و كامالًديگر حالت 

 براي ما معلوم به شهادت چندين نفر از مصاحبه شوندگان، فرزانه عمويي در اثر فشارهايي كه جزييات آن
كس، حتي   دچار مشكالت رواني پيش رونده بوده، تا جايي كه در مواردي قادر به شناسايي هيچ1363نيست، پس از 

در اين دوران وي از سوي مسئوالن زندان به عنوان ابزاري براي آزار ساير زندانيان يا در هم . بوده استدختر خود ن

                                                           
  : واحد مسكوني به مطالب منتشر شده زير مراجعه كنيددربارة براي خواندن جزييات بيشتر 1

  .350-337، ص 1379ر زنجير، زمستان سازمان مجاهدين خلق، قهرمانان د
  .154-79، ص 1387ابت ماكسيما، سوئد، ، نشر آلفحصار قزلايرج مصداقي، دوزخ روي زمين؛ زندان 

  .181-159، ص 1382هنگامه حاج حسن، چشم در چشم هيوال، انجمن هما، اسفند 
  .، عدالت براي ايرانپرستوشهادت  2
  . شهادت مينا انتظاري، عدالت براي ايران3
اي  هاي چند طبقه هاي نئون كفي، تخت مك تخته به كحصار قزل منظور از قبرها يا قيامت، نوعي سلول انفرادي سرباز است كه در زندان 4

نشست و روزانه فقط سه بار او را به   ميبند چشم شب چهارزانو با 10 صبح تا 7ها از ساعت  زنداني بايد در فاصله طبقه. ساخته شد
 فرهنگ اصطالحات زندانيان . (شد ميها و سخنراني مذهبي پخش  در تمام اين مدت از بلندگوها نوحه، مصاحبه تواب. بردند دستشويي مي

  .)46، ص 1384سياسي، اعظم كياكجوري، نشر باران، 
فرهنگ اصطالحات زندانيان سياسي، اعظم كياكجوري، نشر  (حصار قزلبند خاصي براي زندانيان سرموضعي و زندانيان تازه وارد به زندان  5

  .)45، ص 1384باران، 
  . شهادت نازلي پرتوي، عدالت براي ايران6

  .هادت سودابه اردوان، عدالت براي ايرانش7 
  .شهادت مينا انتظاري، عدالت براي ايران8 
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فرزانه عمويي را آورده بودند براي آزار و ": گويد  شهين چيت ساز مي1.شده است شكستن مقاومت آنها استفاده مي
  2".رستند توي سلولش، هركاري كردند نرفتخواستند بف ها را مي يك بار يكي از بچه. اذيت بيشتر زندانيان

كابوس ما اين بود كه اگر . اي كرده بودند براي شكنجه ماها فرزانه عمويي را وسيله": گويد پروانه عارف نيز مي
  3". با فرزانهدمانبرويم انفرادي، بيندازن

وي از . اند  منتقل كرده بودهفرخنده آشنا يكي از كساني بوده كه به عنوان تنبيه، فرزانه عمويي را به سلول او
اي كه پيش من  دوره": كند  چنين روايت مي1365 حضور خود با فرزانه در سلولي در زندان اوين در سال تجربة

خيلي كم . كرد هاي بدي مي شد و توهين  با من درگير ميدائماً. اش را از دست داده بود  تعادل روحيآوردندش كامالً
به من ! به موهاي من دست نزن! به من دست نزن: گفت شد و مي از خواب بيدار ميخوابيد، يكهو با وحشت  مي
خواهي  گفت بايد برگردي به اين سمت بخوابي؛ مي ، مي]زد حرف مي[خوابي؟ مثل يك بازجو  چرا دمر مي: گفت مي

هاي شلوارش را  شد دكمه يا بلند مي! گفت شلوار من كو؟ شد مي  از خواب بيدار ميمثالًيا ! هايت را نبينم؟ من سينه
ش   وقتي حالش بد بود همهمثالًزد  هاي ركيك مي كرد كه معناي جنسي داشت، يا حرف بست يا كارهايي مي مي
 آمد، صداي مرد كه مي. ترسيد هم خيلي مي از مردها.  معلوم بود بهش تجاوز شدهو كامالً! لنگت رو باز كن: گفت مي

  يك بار با من داد و بيداد و . شد آمدند، در مقابلشون خم مي ميبه سلول  اگه.ترسيد شد و مي خيلي حالش بد مي
  

 افتاد به پاش و كامالً. آمد سلول ماكاري كرده بود، به خاطر همين حلوايي  كتك
من ديگه شلوار ندارم، يه شلوار به من بديد : خم شد در مقابلش و بهش گفت

  4"...بپوشم
، فرزانه عمويي را از انفرادي 1369  تا1365هاي  در مقاطع مختلف در سال

  .اند كرده اند، منتقل مي به بندهاي عمومي كه زندانيان سياسي زن در آن بوده
هاي دربسته در   ما را در اتاق1365وقتي در سال ": گويد سودابه اردوان مي

 زنداني حبس 40كه در يك اتاق   زندان اوين حبس كردند، در حالي240بند 
او رفتار بسيار .  رواني شده بود پيش ما آوردندمويي را كه كامالًبودند، فرزانه ع

خوابيد،  كشيد مي يك هفته دراز مي. كرد هميشه چادر سر مي. غيرعادي داشت
رسيد حتي  شد هرچه دستش مي وقتي بيدار مي. يك هفته دائم بيدار بود

ك دفعه طور كه نشسته بود ي بعد همان. خورد اي كه توي شيشه بود را مي سركه
 براي .افتاد ها هم اين اتفاق مي كرد؛ حتي شب ها حمله مي شد و به بچه بلند مي

. بردند ها توي اتاق در وضعيت اضطراب و ترس دائمي به سر مي همين همه بچه
 ساعته به نوبت نگهباني گذاشته بوديم كه اگر حمله كرد جلويش را 24ما برايش 

ايستاد به نماز خواندن و همه روز  ه ميبعد وقتي بيدار بود، يك دفع. دنبگير
كرديم، غذا  ما دور و برش حركت مي. خورد ايستاده بود مثل مجسمه، تكان نمي

كرد يك سيلي  خورديم، زندگي عادي مون رو داشتيم، يك دفعه حمله مي مي
آورد و لخت توي  هايش را در مي همه لباس. ها خواباند توي گوش يكي از بچه مي

  .له شده بودئكشيد كه اين براي ما مس اتاق دراز مي

  

  
 -فرزانه عمويي در حال نمازخواندن

  1365 -هاي دربسته اوين ق اتا
  5)نقاشي سودابه اردوان (

آورد، لخت مادرزاد توي اتاق دراز  لباسش را در مي. شد جور ديگر حالش بد مي شد يك دوران پريودش كه مي
ش هم لبخند روي  همه. گذاشت و بندازيم يا لباس تنش كنيم نميكرديم روش پت چقدر سعي مي هر. كشيد مي

يك بار . داديم فرض كن يك نفر وسط اتاق لخت دراز كشيده و ما بايد زندگي روزمره مون رو انجام مي. صورتش بود
                                                           

  .شهادت نازلي پرتوي، عدالت براي ايران1 
 .شهادت شهين چيت ساز، عدالت براي ايران2 
  .شهادت پروانه عارف، عدالت براي ايران3 
  .شهادت فرخنده آشنا، عدالت براي ايران 4
  :، همچنين قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي83ه اردوان، كتاب زندان، جلد دوم، ويراسته رضا مهاجر، ص فرزانه عمويي، سوداب 5
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گرداندند،  براو راوقتي . فرزانه فرار كرد: ها به شوخي به هم گفتند بچه. هم سرش را انداخت پايين و از بند زد بيرون
 كه اسمش رو از تلويزيون 8اون دختر مبارز بند . كرد مثل بچه گريه مي. قدر زده بودندش كه لت و پار شده بود آن

  1".سوخت كرد؛ آدم خيلي دلش مي گفته بودند مثل يه بچه گريه مي
حالش بدتر . ا پيش ما آوردندهاي دربسته نبوديم دوباره فرزانه ر  اوين كه ديگر در اتاق325در بند ": افزايد او مي

هاش بلند  كرد، ناخن رفت اتراق كرده بود، همانجا ادرار مي درست توي راهرويي كه به سمت هواخوري مي. شده بود
كرد ديگر بيرون  بردنش حمام، آنجا را اشغال مي ها مي رفت حمام، وقتي هم بچه داد، نمي شده بود، بوي بد مي

  2".آمد نمي
  اوين، آن موقع كامال325ًيادمه فرزانه عمويي رو آوردند توي بند ": گويد در همين باره ميميترا تهامي نيز 

يه جا نشسته بود و دوروبرش . رفت  دستشويي نمي كنترلِ ادرارش را نداشت، اصالًرواني شده بود؛ يعني اصالً
 خوب نبود، يك لش اصالًحا. شد  همونجا پريود هم مي،كسي بهش كاري نداشت. خورد جوري مگس وول مي همين

هاي ما كه  باالخره يك روز دو تا از بچه. از نظر بهداشتي هم خيلي ناجور بود. شد شد لخت مادرزاد مي دفعه پا مي
  3".يكيشون پرستار بود بردندش حموم

رفتند از ها  چون فرزانه يه دختر كوچيك داشت، بچه. يادمه يه روز، روز مالقات بود": گويد سودابه اردوان نيز مي
ردند انگار ك ها براش مي توي همون حالت با اين كارهايي كه بچه. ش بده ند بهش دادند كه به بچهچيدهواخوري گل 

 4".يه جوري حالتش عوض شده بود. ها رو دوست داشت بچه
انه در فرز": دهد او چنين شهادت مي. بنديان فرزانه در اين دوران بوده است نازلي پرتوي نيز يكي ديگر از هم

آمد  قابلمه غذا كه مي. كرد هاي ريزي داشت، با اونها مثل يه قل دو قل بازي مي نشست، يك سنگ مي. اتاق ما بود
يا يكهو . ريختيم روش كه جلوش رو بگيريم شد كه پايش را بكند توي قابلمه، ده نفر مي يكهو با يك قدرتي بلند مي

فكر كن درست وقتي كه داشتي غذا . ست خودش را ارضاي جنسي بكندخوا آورد و انگار مي شلوار و شورتش را در مي
داشتيم باال . كرديم توي اتاق به روي خودمان نياوريم آمد و ما همچنان سعي مي خيلي به ما فشار مي ...خوردي مي
 كلنجار دائم در. كرديم آرامش خودمان را نگه داريم و باالخره غذا بخوريم آورديم سر سفره غذا ولي سعي مي مي

  ".بردند بوديم كه اين را ببريد از اين بند ولي نمي
 براي رسيدگي به وضعيت فرزانه عمويي الزم است اينكههاي زندانيان با زندانبانان درمورد   صحبتاينكهپس از 

 خوردن غذا  از،گيرند تا رسيدگي به وضعيت فرزانه نيان تصميم ميارسد، زند او را از بند به بهداري ببرند به جايي نمي
 او را برند اما به جاي بهداري و مداوا، مجدداً پس از چند روز، فرزانه عمويي را از بند عمومي بيرون مي. خودداري كنند

  .كنند به انفرادي منتقل مي
كه فرزانه عمويي همچنان در زندان اوين بوده است، رينالدو گاليندوپل، گزارشگر ويژه  ، در حالي1368در بهمن 

گو كند و  و وي از قبل خواسته بود با تعداد مشخصي از زندانيان گفت. كند  ملل متحد از زندان اوين بازديد ميسازمان
پيشوا، رئيس وقت زندان اوين و ساير مقامات مسئول، فرزانه عمويي . نام فرزانه عمويي در فهرست درخواستي وي بود

كنند تا  ك زنداني تواب را به عنوان فرزانه عمويي معرفي ميكنند و به جاي او ي را از ديد گزارشگر ويژه پنهان مي
 ديوانه شدن فرزانه عمويي در اثر شكنجه در زندان رسيده دربارةهايي كه به دست گزارشگر ويژه  نشان دهند گزارش

  .صحت ندارد
فتند انتقال موقت گ.  فرستادند3 بار ديگر ما را به بند 68زمستان سال ": نويسد باره مي اين منيره برادران در

ديوارها . اين نوسازي جاي ترديد و تعجب داشت. براي رنگ زدن ديوارهاست و الزم نيست همه وسايل را با خود ببريم
ها  از مدت ...كردند ها نمي ها براي زنداني گونه ولخرجي وقت از اين چند سال پيش رنگ شده بود و مسئولين زندان هيچ

تر  موقع، شايعه را قوي كاري بي اين رنگ ...ماينده كميسيون حقوق بشر پيچيده بودپيش شايعه آمدن گاليندوپل، ن
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. بوي تند رنگ و سرما در برابر سفيدي تازه ديوارها مهم نبود. يك هفته بعد ما را به بند قبلي برگرداندند ...كرد مي
رفتيم، راز آن سر و صدا  ات بيرون ميروزي كه براي مالق. آمد چند روز بعد از راهروي اصلي صداي تق تق و بنايي مي

 ...به اين ترتيب بند ما به كلي از آن ساختمان حذف شده بود ...ديواري جلوي بند ما باال رفته بود. برايمان روشن شد
ها انتظار در  بعد از ساعت. در يكي از آن روزها فرزانه و يك نفر از اتاق ما را كه همسرش اعدام شده بود صدا زدند

گويي كه با آقاي گاليندوپل داشتم از خود او شنيدم كه او در آن  و من بعدها در گفت ... دوباره آنها را برگرداندندراهرو
. هايي كه از اين دو نفر و بيماري رواني فرزانه داشته، خواستار مالقات با اين دو زنداني شده بود زمان به دنبال گزارش

رنگ چهره . رده بودند كه خودشان را فرزانه و آن ديگري معرفي كرده بودندهاي زندان دو نفر را به ديدارش ب مقام
. گفتند كه در زندان راضي و خوشبخت هستند خنديدند و مي مي. شاد و گلگونشان كمترين شباهتي به زنداني نداشت

  1".خود گاليندوپل هم متوجه اين نمايش شده بود
فرزانه عمويي و ساير زندانيان سياسي زن را از ديد او پنهان  نيز 1370در بازديد سوم گزارشگر ويژه در سال 

از زندان ) هاي گوهردشت پس از گذراندن دو ماه در انفرادي (1370 ه در تيرماه سال كدوست شايسته وطن. كردند
رزانه را يك بار كه گاليندوپل آمده بود ف": گويد مي  در اين زندان بود1379رشت به زندان اوين منتقل شده و تا سال 

 وقتي رفتيم نگهباني كه غذا بگيريم، ديديم كه اصالً.  بند ما را هم بستند؛ يعني تيغه كشيدندكه درِ در حالي. بردند
خواهد بيايد براي  ها گفتند كه اين سابقه دارد و وقتي كسي مي من تعجب كردم ولي بچه. ديوار است و در وجود ندارد

برند به بند زندانيان عادي و آنها را به عنوان سياسي معرفي  ها را مي ازديدكنندهبازديد ديگر اينجا وجود ندارد و ب
  2".كنند مي

 كه مصاحبه شوندگان اين تحقيق در جريان آن مللدر واقع در هر دو بازديد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان 
اما در مورد فرزانه . اند شم وي پنهان ماندها از چ، با تيغه كشيدن در مقابل بند زنان زنداني سياسي، آنهاند قرار گرفته

عمويي كه هر بار در فهرست گزارشگر ويژه بوده، به اين بسنده نشده و خود وي نيز به طور كلي از بند زنان برده شده 
  .است

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ) 1372 بهمن 8 (1993 ژانويه 28بخشي از گزارش با اين همه، 
  :بر اعمال شكنجه جنسي تاكيد شده استدر اين بخش . ي اختصاص داردفرزانه عموي
اساس گزارشات رسيده او از سال  بر.  در بازداشت بوده است1360 ساله، از سال 32خانم فرزانه عمويي، "
شود او به  گفته مي. هاي طوالني مدت شامل شكنجه جنسي دچار فروپاشي رواني شده است ، در اثر شكنجه1365
اش مانند خودداري از خوردن غذا، حمام كردن يا مراقبت از خود مورد ضرب و  رفتارهاي ناشي از بيماري روانيدليل 

  3".شتم قرار گرفته است
 آزاد شده و توسط 1369 يا اوايل 1368ها حاكي از آن است كه فرزانه عمويي در اواخر سال  برخي از گزارش

 او را دوست شايسته وطناما . در تهران بستري شده است) آباد وف به امينمعر(اش در بيمارستان رواني رازي  خانواده
: دهد شايسته در اين باره چنين شهادت مي. آباد به اوين آورده شده بود ديده است كه از امين ، در حالي1370در پاييز 

ها گفتند كه اين   بچه.، ولي يك مقدار غيرعادي آمد توي بندد ديدم يك زن خيلي زيبا و خوشگلپاييز سال هفتا"
اش را از دست داده و ديوانه شده  فرزانه عمويي است و برايم تعريف كردند كه در واحد مسكوني حالت روحي طبيعي

هايي كه  ها مثل آدم آمد ولي بعضي وقت به نظر من زياد غيرعادي نمي. آباد آمده آباد و تازه از امين و برده بودنش امين
اش بود، تا پرسيدم  اي دانشكده شناختم ولي يكي از دوستانم هم من فرزانه را نمي. كنند بود ييك مقدار كند برخورد م

  .چرخيد و خيلي هواي مرا داشت بعد از آن دور و بر من مي. هايش برق زد شناختي، چشم فالني را مي
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لباسش را به زور  چطور اينكه. كرد  برخورد غيراخالقي كه باهاش كرده بودند تعريف ميدربارةبعد برايم 
هايش را پاره   حتي لباساينكه.  را مجبور كرده به خوابيدناوخواسته كه با طرف بخوابد و به زور  او نمي. اند درآورده

گفت شايد  هاي ديگر نمي به بچه. داد كه اين كار را كرد، آن كار را كرد ها را نشان مي اين حالت. آورده بود كرده و در
شود بخش  گويد، وقتي كسي رواني مي گفتند اين دروغ مي ها مي بچه. كنند رد آنها باور نميك  فكر مياينكهبراي 

اي كه او  با نحوه. گويد كردم راست مي پردازد اما من احساس مي له ميئشود و مدام به اين مس جنسي مغزش فعال مي
  1".دها را بتواند از خودش در بياور گري كند امكان ندارد كه اين وحشي بيان مي

هاي   مشخص نيست فرزانه عمويي در چه تاريخي آزاد شده است اما شنيده كه گفته شد، دقيقاًطور همان
 درماني آموزشي مركز در 70هاي دهه  مصاحبه شوندگان اين تحقيق حاكي از آن است كه وي در بيشتر سال

 هرچند؛ باشد دقيقي در دست نميهاست از وضعيت وي خبر  سال. بستري بوده است) آباد امين (رازي روانپزشكي
  . كه فرزانه عمويي هنوز زنده استيمه ااطمينان حاصل كرد
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اند، اما برخي از انواع  ، به اشكال مختلفي آزارهاي جنسي را تجربه كرده60 زنان زنداني در دهه اينكهبا وجود 
منظور از .  به عنوان آزارهاي جنسي اتفاقي يا موردي نام بردآنهاتر از آن بوده كه بتوان از  دهآزارهاي جنسي، گستر

هاي مختلف در طول دهه  آزارهاي جنسي گسترده در اين گزارش، آزارهايي است كه تعداد زيادي از زنان در زندان
  .اند  تجربه كرده60

 كه اند ، مواردي از آزارهاي جنسي را تجربه كردهيما حبه كرده مصاآنهاتقريباً تمامي زندانيان سياسي زني كه با 
 آزار تجربةمكرر و عمومي بودن . خواهد گرفت هاي آن در اين بخش به تفصيل مورد بحث قرار ترين شيوه متداول

 نيز تعداد زنداني سياسي زن ديگري رساند كه با هر حبه شونده ما را به اين نتيجه ميجنسي براي زنان زنداني مصا
 نتيجه گرفت انواعي از توان ميبه همين دليل است كه . اي را تجربه كرده بودند  موارد مشابهيم، حتماًكرد صحبت مي

، به عنوان يك گروه "زندانيان زن"در واقع . داشته است  در ايران، جنبه فراگير60اي دهه ه آزار جنسي در زندان
  . اند  در موارد مشابه، چنين رنجي را تجربه نكرده"انيان مردزند"اند كه  جنسيتي، آزارهايي را تجربه كرده

شوند كه به طور  هاي بدني در زمان شكنجه مي ي جنسي كالمي و نيز تماساين دسته از آزارها، شامل آزارها
دهد  ه دست آمده از اين تحقيق نشان مينتايج ب. شده است وسيعي توسط بازجويان و مسئوالن مرد زندان اعمال مي

 به عنوان آنها از توان ميزارهايي كه در اين بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت، به حدي گسترده بوده است كه آ
اين آزارها، از سويي ريشه در نگاه كارگزاران زندان . شده نام برد الگوهايي از آزار جنسي كه بر زنان زنداني اعمال مي

تابوهاي فرهنگ مردساالر مسلط در جامعه را كه هم زنان و هم  داشته است و از سويي ديگر، باورها و "زن"به 
آنها را مقاومت "گرفته تا به قول بسياري از زندانيان زن،  ند، در خدمت ميكارگزاران زندان از آن برخاسته بود

  ."بشكند
ي اه شهادت، يعني زماني كه بيشترين 60هاي آغازين دهه  ها در سال ترسيم فضاي عمومي حاكم بر زندان

  . آن است در تحليل آثار و كاركردهاي آزار جنسي راهگشا خواهد بوددربارةمربوط به آزارهاي جنسي 
 تجربة آنهاهاي پيشين گفته شد، اكثريت زنان زنداني، زنان جواني بودند كه بسياري از   كه در بخشطور همان

ا هوادارش بودند نيز به شدت ضو ي عآنهاهاي سياسي كه  فضاي حاكم بر گروه. رابطه جنسي چنداني نداشتند
كند كه وقتي به  كرده روايت مي يكي از زنان زنداني سياسي كه با سازمان پيكار كار مي. طلبانه و غيرجنسي بود منزه

هاي ناشي از زندگي مخفي قرار شد او و يك رفيق مرد، در يك خانه اداي زن و شوهرها را در بياورند،  دليل ضرورت
خوابند ممكن بوده مشكوك  آنها كنار هم نمياند كه  ديده ها مي ه بيرون ديد داشته و اگر همسايهبچون اتاق خواب 

كنيد اما در تمام  باور نمي": گويد او مي. خود در يك رختخواب بخوابدتشكيالتي مرد  شوند، مجبور شده كه با هم
خوابيديم  طوري مي. طور همينون رفيقم هم خوابيدم و ا  لباس، يعني شلوار جين و بلوز ميمدت آن چند ماه، من با

  1".مان كوچكترين تماسي با هم پيدا نكند كه بدن
: گويد  تواب شده است نيز مي2،حصار و قبرها كه بعدها در زندان قزل) سهند(سيبا نوبري، هوادار اتحاد مبارزان 

 به مسائل  بوديم كه اصالًتر از اينها ختتر و زم  خيلي خشن بوده اما واقعاًه، حتماًگويم استثنائاتي نبود من نمي"
 توي آن شش سالي كه كمونيست بودم حتي احساسات عشقي خودم را سركوب من خودم شخصاً. جنسي فكر كنيم

آل سياسي و فكري خيلي بزرگي بود،  ي زندگي كردم كه براي من يك ايدهسه ماه توي خانه تيمي با كس .كرده بودم
من چون تنها . چهار سالش بود- من نوزده سالم بود و او سي و سهبه خصوص كه.  بودپرستيدمش، مثل بت  مياصالً

اني من چقدر خوشحال شده د تو نمي.  محمل ازدواج كانديد شدمي تيمي با ، براي خانهبودم مان هزن مجرد در گرو
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ر يك سقف زندگي كنم و خواهم توي يك خانه زي ماه مي ؟ من با اين آدم چند!گفتم يعني من؟ من با اين مي. بودم
توي اين . اما هيچ وقت من يك لحظه هم ذهنم نرفت به سمت مسائل جنسي! كنم؟) نظري(در كنارش ازش استفاده 

ها كمتر بشود توي يك   و هزينه]براي گرما[كه مصرف نفت  سه ماه من خودم بهش پيشنهاد كردم كه به خاطر اين
  1".مان رابطه جنسي خطور نكرد  يك بار هم به ذهناصالً. اتاق بخوابيم ولي اين آدم قبول نكرد
كردند اين  ، فضاي ذهني بسياري از زنان جواني كه فعاليت سياسي ميجنسييرغو به موازات اين فضاي اخالقي 

 و شايعاتي كه از زندان اين فضا، به داليل مختلف از جمله اخبار.  تجاوز خواهد شدآنها به بود كه در زندان قطعاً
حماسه مقاومت "ثير كتاب أ، به خصوص در ذهن زنان چپ، تحت تآمد و نيز گره خوردن زندان با تجاوز  ميبيرون

  . زندان زمان شاه ايجاد شده بوددربارةنوشته شده توسط يك زن خاطرات  كتاب، تنها "اشرف دهقاني
آنها يشتر زنان زنداني كه با ، بتجربگي در امور جنسي و قطعيت تجاوز در زندان  از بيهايي زمينه با چنين پيش

چه  اند كه اگر هاي اول زندان تجربه كرده ايم اشكال مختلفي از آزار جنسي را به خصوص در روزها و ماه مصاحبه كرده
  .آنها ايجاد كرده استممكن است از شديدترين اشكال شكنجه جنسي نباشد اما رنج عميقي را در 

برخي از به دست آمده از اساس نتايج  بر.  انواع آزارهاي جنسي بوده استترين ايجاد ترس از تجاوز، يكي از رايج
هاي شكل گرفته در بيرون از زندان نبوده است  فرض  يك ترس ذهني حاصل از پيشها، ترس از تجاوز صرفاً مصاحبه

نداني را در  زن زگونه كه بعدتر در اين بخش به آن به تفصيل خواهيم پرداخت، بلكه در بسياري از موارد، همان
  .لحظه مورد تجاوز قرار گيرد اند كه احتمال بدهد هر داده شرايطي قرار مي

براي بسياري از . اند همچنين اكثر مصاحبه شوندگان، آزارهاي جنسي كالمي را در اشكال مختلف تجربه كرده
 اما آن. روع شده استهاي جنسي از همان لحظه دستگيري ش رار گرفتن با الفاظ ركيك و توهين مورد خطاب قآنها

همه شما "كه   در گفتارهايي نظير اينآنهاانگاري   را آزار داده، فرودستآنهاهاي ركيك،  چه بيش از الفاظ و توهين
آميز مربوط به پوشاندن  و يا گفتارهاي تحقير"ايد هاي تيمي بوده وردن نيازهاي جنسي مردها در خانهفقط براي برآ

چون يك انسان مستقل   نه همآنهاكه با  حتي برخي از زنان، درد ناشي از اين. ه استبدن يا رعايت كردن حجاب بود
 بيشتر از ضربات شالق  راشده داراي عقل و توانايي انتخاب، كه يك موجود دست دوم فاقد هويت سياسي رفتار مي

  .اند دانسته

ها در  فرض رايج كه زندان پيشدهد كه اين  هاي اين تحقيق به ما نشان مي نتايج به دست آمده از مصاحبه
.  غلط استجمهوري اسالمي به دليل ويژگي اسالمي و ايدئولوژيك آن از گفتارها و رفتارهاي جنسي تهي بوده كامالً

عنوان بازجو، قاضي و حتي غلبه حضور مردان به .  به شدت جنسي بوده است60ها در دهه  به عكس، فضاي زندان
 از يهاي متعدد گزارشمصاحبه شوندگان . زده است دامن ميزنان زندان تر شدن فضاي "جنسي"نگهبان به 

 آزارهاي هاي مردانه، زنان تحت  در اين زندان.اند ارائه كردهشدند  سره توسط مردان اداره مي هاي زنان كه يك زندان
ه در هنگام حمام كردن يا اند ك زنان زنداني دريافتهدر برخي از موارد به عنوان مثال، . اند جنسي مختلفي قرار داشته

  .اند زده  مي"ديد"دانبان بدن لخت آنها را در توالت، مردان زن
ه در تربت حيدريه در  ماه در بازداشتگاه سپا8هما صادق كه به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين، نزديك به 

ما را به . ه بودندا از كار انداخته و بستها ر حمام اتاق. يي بود مثل مسافرخانهجا"بازداشتگاه سپاه : گويد حبس بوده مي
از شيشه حمام ديدم خدادادي كه مسئول . يك روز كه مرا به حمام بردند، رفتم زير دوش. بردند حمامي ديگر مي

قدر جيغ زدم كه فوري بلوزش را تنش كرد و زيپ  اون. شه كه بياد تو داره لخت ميهم داشتگاه بود خودش باز
  2".شلوارش را بست و رفت

 الهيجان و يا اهواز كه هيچ كارمند زني بندرانزلي،هاي كوچكي مانند زندان  اين موضوع تنها مختص به زندان
و نيز برخي زندان اوين  209هاي بزرگ استان تهران، از جمله بند  هاي مختلف زندان شده بلكه در بخش نداشته نمي

آنها هاي حمام يا توالت   كه از درز درها يا پنجرهاند واجه شدههايي م ، زنان زنداني با چشمحصار قزلاز بندهاي زندان 
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 2.اند آورده هاي زيرشان را در حمام در نمي گاه لباس ها، زنان هيچ به همين دليل در برخي از زندان. 1اند زده را ديد مي
باعث شده هر دو به  به مقامات زندان، از سوي دو تن از زندانيان 209 در حمام در شكايت در مورد ديد زده شدن

  3.)شالق بخورند(اند، تعزير شوند  كه به برادران تهمت زده  اينجرم
داده، با  آنها را هدف قرار مي جنسيت ها و گفتارهايي كه مستقيماً ن مصاحبه شونده، به غير از توهينزنا

. اند يز مواجه بودهرفتارهاي دوگانه جنسي نسبت به بدنشان، به خصوص در زمان شكنجه شدن به وسيله كابل ن
 در هنگامي كه با آنهادهد كه در حالي كه نگهبانان يا بازجويان، از لمس بدن  هاي زنان زنداني نشان مي شهادت

آنها را  يا گوشه چادر كردند و غالباً شدند خودداري مي هاي بازجويي يا شكنجه برده مي  از سلول به اتاقبند چشم
ديگر آن در دست بازجو بوده بگيرند و راه بروند، اما همين  خودكاري را كه سر ند سرخواست آنها ميگرفته و يا از  مي

در واقع . اند كرده  را لمس ميآنهاهاي مختلف بدن  بازجويان و نگهبانان، در زمان اعمال شكنجه به طور مكرر بخش
وي باسن، گودي كمر يا ساير  با لمس بدن زنداني زن و يا نشستن ر،"نامحرم -محرم"قواعد منتج از مفهوم شرعي 

 رنج و درد زنداني زن در اين شرايط كامالً. شده است سره ناديده گرفته مي هاي بدن او در هنگام شكنجه يك بخش
آيد، زن بودن در ميزان شالق يا كابل خوردن هيچ  مي چه از شهادت زنان زنداني بر اساس آن بر. مضاعف بوده است
 در عين حال، در اما. ندا هيكسان بودن و مردان زنداني در ميزان و شيوه شكنجه بدني كرد و زنا تفاوتي ايجاد نمي

اند غير از   و مردان زنداني در ميزان شكنجه و كابل خوردن وجود نداشته، ناگزير بودهآنهاحالي كه هيچ تفاوتي بين 
هم كه مورد تهديد بوده فكر  بدن خود  به حفظ تماميتاند، دائماً حفظ اطالعات و اصول سياسي كه به آن معتقد بوده

  .كنند
مصاحبه شوندگان در موارد متعدد به لمس . شده است لمس بدن زنان زنداني تنها به زمان شكنجه محدود نمي

به عنوان مثال، نازلي پرتوي . اند هاي ديگر اشاره كرده بدن خود از سوي ماموران در هنگام جا به جايي يا زمان
. ها بود راه نرفته بوديم، گيج بوديم ها تمام شد و گفتند بلند شويد، ماه ، روزي كه تابوتحصار قزلدر ": يدگو مي

العملي نشان  هيچ عكس. اي مرا گرفت و فشار داده بند و چادر، يكهو يه مردي سينه چشم كه بلند شديم، با طور همين
من اين را براي .  ديگر هم اين كار را كرده بود با كسانرفتيم و حتماً يك عالمه آدم داشتيم مي. ط دويدمدادم، فقن

  4".كند ها رو بدتر مي چهكردم روحيه ب كس تعريف نكردم چون آن زمان فكر مي هيچ
د تعدا، يعني در ادامه، به بررسي تفصيلي نتايج مربوط به آن بخش از آزارهاي جنسي كه جنبه فراگير داشته

  :پردازيم  مي،اند به كرده را تجرقابل توجهي از مصاحبه شوندگان آنها
  
  
  يجاد ترس از تجاوزا �

.  بودن زندان، به خودي خود عامل ايجاد ترس از تجاوز در زنداني زن بوده است"مردانه" كه گفته شد، طور همان
هاي سپاه در   در بازداشتگاه،اند هاي انفرادي هم مرد بوده كه حتي نگهبانان سلول  بودن به معناي اين"مردانه"

هاي  و نيز زندان)  اوين209به عنوان مثال بند (هاي تهران  برخي از زندانمقاطعي در  مختلف، در شهرهاي
به عنوان .  گزارش شده استها، مكرراً  در يكي دو سال اول شروع دستگيريهاي كوچك، به خصوص شهرستان

 سلماس، خوي و مرند، همواره هاي يكسره مردانه در هفته اول پس از بازداشت خود در بازداشتگاه. مثال، سارا ل
مونا روشن نيز كه يك ماه و نيم تنها زن زنداني در بازداشتگاه سپاه پاسداران . احساس ترس از تجاوز داشته است

  . كرج بوده، بارها در سلول انفرادي ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن را احساس كرده است
ها توسط مردان انجام  ، جز در موارد استثنايي، بازجوييتههايي هم كه نگهبان زن وجود داش حتي در زندان   
هاي در بسته بازجويي با يك يا چند بازجوي مرد  اند كه در اتاق زنان زنداني به طور مكرر شهادت داده. شده مي
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  لزوماًآنكه اند و بي  در اتاق بازجويي تنها بوده يك يا چند بار با بازجوي خود كامالًآنهابسياري از . اند تنها بوده
اند كه   برخي از زندانيان چندين بار به تجاوز تهديد شده.اند تهديد به تجاوز شوند، ترس از وقوع آن را تجربه كرده

  .امل در انتهاي اين بخش آمده استاز آن ميان، شهادت توبا كمانگر به طور ك
دن تجاوز در زندان وجود داشته است، ايم چقدر از نظر عملي امكان رخ دا شتر زندانياني كه از آنها پرسيدهبي

 209هايي مثل زيرزمين  هاي دربسته بازجويي يا مكان هاي انفرادي، اتاق ها در سلول اند كه در اكثر زندان تاكيد كرده
  .ين، امكان تجاوز وجود داشته استاو

كه من هفت ماه توي  توي همين كميته عمليات مثالً. ها امكانش بود توي انفرادي": گويد مهري القاسپور مي
بالفاصله در زدم گفتم .  سوختهاينجااتاق تاريك بودم، شب اول خيلي ترسيدم، اول كه رفتم كه فكر كردم المپ 

گفتم اگر آمدند . حاال من تنها هم بودم. مردم. اينجا همين جوري است: نگهبان گفت. المپ سوخته اينجا المپ ندارد
به خصوص كه يك . ند تجاوز كنند به منتوان مي؟ پاسدارها به راحتي جااينسراغ من، چه خاكي به سرم بكنم 

ند، خيلي راحت سرش را دبر نس از اين كميته به آن كميته ميپاسداري بود به نام حسين، اين وقتي ما را با آمبوال
يا .  هامثالً مواظب خودت باشگفت  آورد توي گوشت مي مثالً سرش را ميچسباند به سرت،  آورد درست مي مي
  1".يم هر كاري با تو بكنيمتوان ميداني كه تو االن اسير ما هستي ما  مي: گفت مي

ها و نيز تنها ماندن با بازجو، برخي از زندانيان به طور عمد در شرايطي قرار  اما به جز مردانه بودن بازداشتگاه
  .اند كه ترس از تجاوز برايشان ايجاد شود داده شده

 ساله بوده، از بازداشتگاهي در آموزشكده سابق بهداري الهيجان 21در زمان بازداشت، گلرخ جهانگيري، كه 
شتگاه كميته اي كه در بازدا  تجربهدربارةاو  .آباد در تهران منتقل شده است  دو روز به كميته سلطنت مدتبراي

كرديم  ، اون موقع ما فكر ميخواهيم ببريم تو رو اعدام بكنيم  من گفت مي]پاسدار[" :گويد آباد داشته مي سلطنت
بندم خيلي بلند بود ولي  چشمبعد من رو برد توي يه اتاق، . ديديم اين دو را جدا از هم نمي. ني مرگمبارزه يع

 بود، يكي بود يكي تو اتاق. جوري ايستادم، به من گفت چشماتو باز نكن من همين. دونم كه منو برد توي يه اتاقي مي
ش  اومد، بعد من همه كنه؟ هي صداي كش مي اي چه جوري صدا مي را ديده) لباس(كش . دآور كه هي صدايي در مي

 .خواد بيايد به من تجاوز كند جاوز كنه، يعني مطمئن بودم كه ميآره، بياد به من ت شلوارشو در ميكردم داره  فكر مي
 اينهاتمام ... مردم  داشتم از ترس ميبينه من زرد شدم، واقعاً  خيلي بلند بود نمي]بند چشم[خوشحال بودم كه پارچه 

. توني چشماتو باز كني بست گفت حاال مي ر را مييك دقيقه هم طول نكشيد، بعد رفت بيرون و در را بست، داشت د
اي دو تا هم  ا تخت اين ور بود از اين دو طبقهت  متر دو4 متر در 4 متر در سه متر، 4بعد چشمامو باز كردم، يك اتاق 

  2"...خوابيدند د، شايد جايي بود كه پاسدارها مياين ور بو
ترك تهران با بازجو اتاق بازجويي بازداشتگاه كميته مشدر  1361 خود زماني كه در سال تجربةنسرين پرواز از 

و م ربند چشمكرد  مجبورم مي. شب به بعد 12 مثالًآمد  ها مي بازجو شبدر دور دوم بازجويي، ": گويد تنها بوده مي
 صدامو  دونستم اگه جيغ بكشم كسي مي .برام اين بود كه ممكن است تجاوز كند . زد به پام  پاشو ميمثالًباال، بعد بزنم 
  ".كنه  تجاوز مي برام اين بود كه احتماالً تجاوز نكرد ولي . نخواهم داشت شنوه وكمكي نمي

لي بوده كه در زندانيان ترس از هاي ركيك از بازجويان، يكي ديگر از دالي هاي جنسي و فحش شنيدن توهين
گذشته و به همراه دختر  اشت، تنها چند روز از زايمانش ميمهري القاسپور كه در زمان بازد. تجاوز را ايجاد كرده است

  :كند كميته صحراي اهواز چنين روايت مي خود را از بازداشتگاه تجربةنوزادش دستگير شده است، 
 :گي؟ گفتم  مي: چي را؟ گفت:خواهي تجربه كني؟ گفتم گفت كه مي. مبند هم داشت شتم، دست دابند چشم"

هايم، روي   شروع كرد با كابل روي دستمتا گفتم چيزي ندارم بگ. گفتم چيزي ندارم بگم. چي را؟ گفت مسائلت را
هر . بعد گفت پايت را بياور باال. جوري گذشت بعد خالصه يك ساعتي اين. زدند روي سرم كمرم و با كليد هي مي

تقال . برهنه بودم شان آمد پايم را گرفت باال، من هم پا بعد يكي. بردم باال رد، معلوم بود كه من پايم را نميكاري ك
حاال قبلش هي فحش هم داده بودند كه . جوري، ببريد ببنديدش به تخت گفتند فايده ندارد اين. كردم كه نخورم مي
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خالصه من را بردند بستند به ... ها ن هستيد، از اين چرت و پرتشت فالشما يك مشت فاحشه هستيد، شما يك م
 ،كنم ديگر خونريزي مي. قدر من را بزنند نآگفتم بذار . گفتم كه سزارين كردمن. خب من خونريزي داشتم. تخت

جاوز ند به تخت راستش فكر كردم كه اينها به من توقتي گفت من را ببند.. .هيچ تصوري از شكنجه نداشتم. ميرم مي
شناختم، مردمي كه باهاشان زندگي كرده بودم، فقري كه ديده بودم،  هايي كه مي ش آدم بعد من همه. كنند مي

ي زندان شيراز  شونزده سالش بود تو،شاگردهايم، چون يكي از شاگردهاي من را اعدام كردند؛ محمدشاه جهانبخشي
ولي به هر حال خيلي هم . آوردم  را جلوي چشمم مياينها، دستگير كرده بودندكه  را ييها بچه. اعدامش كردند

خورم ولي به من تجاوز هايي كه خوردم، حاضر بودم ده برابرش را ب يعني تمام آن كابل. ز ترسيدماز تجاو .ترسيدم
بندند به تخت كه هيچ كاري  ميمرا الن ا. خواهند به سر من بياورند الن چه باليي ميآم كرد ش فكر مي همه. نكنند

 به خاطر... كردم پاهايم را سفت به هم بچسبانم وقتي بردند به تخت بستند، تمام مدت سعي مي. م بكنمتوان مين
 اينهابعد كه شروع كردند به زدن، زدن . شد دادند و نوحه پخش مي زدند، فحش مي زايمانم خونريزي داشتم، كابل مي

  1"...ت پايينكه خون ريخ و تقالي من باعث شد بيشتر خونريزي كنم تا اين
.  استهاي بسته بازجويي نبوده اما استفاده از الفاظ ركيك تنها روش ايجاد ناامني و آزار جنسي زنان در اتاق

برخي از . اند  نگاه هرزه بازجو را تشخيص دادهبند چشماي از زير  دهند كه چطور لحظه برخي از زندانيان شهادت مي
هاي خودماني و به كار بردن  نام كوچك، سئواالت شخصي و يا استفاده از لحنبازجويان نيز با صدا كردن زندانيان با 

كند كه چگونه بازجويي با   روايت ميفرخنده آشنا .اند شده جمالتي با محتواي جنسي مايه آزار رواني زنداني زن مي
ن، حريم شخصي زندانيان ز اوين را داشته است، با ورود به  در دادسراي انقالب6نام مستعار حامد كه مسئوليت شعبه 

 ايجاد آنهاشده و يا چنان ترسي از تجاوز در برخي از  هم شكستن مقاومت آنان ميبه خصوص دختران جوان، باعث در
ك دختر جوان چپ كه حامد به او يآورد كه   به ياد مياو 2.اند تا زودتر آزاد شوند پذيرفته ه كه شروط وي را ميكرد مي

گير، تمامي موهايش را بريده بود و پس از آن  ، در بازگشت به بند با يك ناخن"يشنگي دارموهاي خيلي ق"گفته بود 
  . معروف شده بود"كوزت"به 

آورد يك بار، زماني كه در بازداشتگاه كميته مشترك بوده، شب بعد از اين كه تحت  نازلي پرتوي نيز به ياد مي
 به ما حاللند، پيغمبر اينها: اند گفته اند و مي خنديده نود با هم ميان به شكلي كه او بششكنجه قرار گرفته بوده، بازجوي

كه روحيه  زدند براي اين ها را مي اين حرف": وي اعتقاد دارد! گرفته رفته جنگ كنه، زنهاشون رو مي  جا ميهم هر
  3"!قرار است بهت تجاوز بشه، منتظر باش: آدم را بشكنند و بگويند

كنند كه چگونه بازجويان با استفاده از تنها ماندن با زنداني زن، وارد مرزهاي  برخي از زندانيان روايت مي
 بازجو، به خصوص دست زدن به  شدن توسطلمس .اند كرده اند و فضايي ناامن ايجاد مي شده خصوصي وي مي

 در تهران 1360ر در يك مورد، پروانه عليزاده كه در شهريو. هاي زنان زنداني در موارد متعدد گزارش شده است سينه
  :دهد اده چنين شهادت مي اتفاقي كه در زندان اوين برايش افتدربارةدستگير شده 

بند درست بسته شده،  ا دستخواست امتحان كند كه آي ه من رو قپان كرد، در حالي كه مييك بار پاسداري ك"
عدها تازه يادم ب. اسم به اين كار او نبود حوقدر درد قپان زياد بود كه من اصالً آن موقع آن. هاي من دست زد به سينه

  4".ام دست زده است افتاد كه به سينه
ببينند اين روش كردند كه  خورد ميين معمول بود كه با متهم طوري برا": گويد در اين مورد مينيز ويولت 

ات شاعرانه و كرد احساس سعي مي. زد كه تو باور كني بازجو با توست طوري حرف مي. گذاره چقدر رويش اثر مي
  5".كردند ها رو ارزيابي مي  و بعد پاسخرف مي زدندبا صداي گرم و آرام ح. عاشقانه در تو ايجاد كند

                                                           
  .شهادت مهري القاسپور، عدالت براي ايران 1

  .عدالت براي ايران، شهادت فرخنده آشنا2 
  .توي، عدالت براي ايرانشهادت نازلي پر 3
  .شهادت پروانه عليزاده، عدالت براي ايران 4
  .شهادت ويولت، عدالت براي ايران 5



 140  جنايت بي عقوبت

گويد كه اين عمل  چندان جوان نبوده ميدر آن دوره چه پروانه عليزاده كه نسبت به ميانگين سني زندان  اگر
تر، با قرار گرفتن در فضاهايي مشابه، ترس شديدي از  ان جودخترانباعث نشد در او ترس از تجاوز ايجاد شود، اما 

زندانيان زن جوان حتي پس از آزادي نيز با آثار ترس از تجاوز درگير . اند مورد تجاوز قرار گرفتن را تجربه كرده
  .اند بوده

هوش شده بندانش كه در هنگام شكنجه شدن بي آورد كه دو تن از هم اي، هوادار كوموله به ياد مي كبري بانه
  باكرهديگر تجاوز شده و آنهااند كه در زندان به  ترسيده ز اين ميها بعد از آزادي از زندان و تا زمان ازدواج ا بودند، سال

كه در زندان به او تجاوز نشده، چندين   بستگان زن زنداني، براي اطمينان از اين همهدر يكي از اين دو مورد،. نباشند
 فشار توان ميهايي   در چنين مثال1. پشت در اتاق خواب عروس و داماد ايستاده بودندساعت پس از پايان عروسي

و از  بوده حقيقت زنداني زن از يك سو در زندان با اين مناسبات درگير در. روابط اجتماعي را نيز بر زنان زنداني ديد
  .داشته استسوي ديگر و پس از آزادي نيز اين ترس را به همراه 

  
  
  هاي جنسي ز الفاظ ركيك و توهينستفاده اا �

هاي جنسي را از همان لحظه بازداشت يا ورود به  حبه شوندگان، توهين كه گفته شد، بسياري از مصاطور همان
  2".هاي ركيك است  فحش همششوي از همان اول كه وارد مي": گويد فرخنده آشنا مي. اند زندان تجربه كرده

 عين الفاظي را كه از كارگزاران زندان شنيده بودند و جنبه توهين شدند بيشتر مصاحبه شوندگان حاضر نمي
 آنها فهميد مورد خطاب قرار گرفتن با آن الفاظ تا چه حد براي توان مياز همين موضوع . جنسي داشته بازگو كنند

 مورد آنها كه با  در نهايت حاضر شدند برخي از الفاظ يا جمالتي راآنهابا اين همه، برخي از . دهنده بوده است آزار
  .اب قرار گرفته بودند بازگو كنندخط

 سال 22من . حصلگفت بچه م دونست به من مي ني كه بازجويم سن من رو نمي تا زما": گويد  مينسرين پرواز
! جنده: من پرسيد و من سنم رو گفتم، به من گفت روز كه از دو بعد از. زد تر مي  جوون ام خيلي  قيافه داشتم ولي

  3".تحقير شدروحم 
! ها اين كثافت: گويند مثالً مي": كند ا چنين روايت ميها در زندان اوين ر رخنده آشنا فضاي حاكم بر بازجوييف

 ]مهم[ كه رسيد حجاب اينجاحاال : گويد چادرم افتاد، مي: گويي اندازنت زمين، مي يا مي! اند اينهايي كه با همه خوابيده
   4"!اي نيست ي تيمي هستند، اينها مسئله انهآن موقعي كه با پسرها در خ! دش

من گفتم من . اي دانيم تو جنده گفتند ما مي به من مي": گويد ه ميشد كه در اوين بازجويي ميسارا رهايي 
ها بودند حتي پدر شوهرم هم  گفتم در مراسم عروسي من خيلي. ديگفت تو ازدواج تشكيالتي كر. ما هازدواج كرد

   5"...اي شوهرت گفته كه تو جنده درحتي پ: گفتند .بوده
شما : گفت بازجو مي": يته صحراي اهواز دارداي مشابه از بازجويي در بازداشتگاه كم مهري القاسپور نيز تجربه

شما كه به اين چيزها اعتقاد . گفت ما از كجا بدانيم اين بچه مال شوهرت است يك مشت فاحشه هستيد، تازه مي
چند نفر از و من در خانه مادرم بازداشت شدم . ي تيمي بودي هرت است؟ تو توي خانه بچه مال شواين. نداريد

" رابطه نداشتي؟ت از كجا معلوم است كه تو با اينهاگف مي. مان هم آنجا بودند دوستان
6  
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دادند، مثل جاكش و  هاي چارواداري مي فحش": گويد  كميته مشترك بازداشت بوده ميدرميترا تهامي كه 
 اسم خانوادگي من مثالًگفت انگار  بازجوي من يه جوري به من پفيوز مي.  مثل نقل و نبات بوداينها ديوث؛ پفيوز و

  1".كرد  بدون پفيوز منو صدا نميپفيوزه يعني ديگه اصالً
سي و آزارهاي جنسي كالمي صحبت هاي جن  از موارد، وقتي از عامالن توهينمصاحبه شوندگان در بسياري

هدف آزارهاي جنسي كالمي واقع بيشتر مواقعي كه كه  در واقع با اين. بندند جمالت خود را جمع ميكنند، فاعل  مي
ستند تشخيص دهند كه در اتاق بازجويي يا جاهاي ديگر، دو توان مياند، اما از روي صداها  بند داشته چشمشدند،  مي

به اين معنا، بسياري از . مي كننديك مشاركت  در استفاده از الفاظ ركآنهامرد يا حتي بيشتر حضور دارند و همگي 
 مهشيد مجاوريان كه به همراه مادر و خواهرش ميترا كه. شده است آزارهاي جنسي كالمي، به طور جمعي اعمال مي

، مدت كوتاهي در مشهد بازداشت شده، روايتي از توهين و آزار جنسي كالمي شود بعدها دوباره دستگير و اعدام مي
  :دهد ساله بوده ارائه مي 20 ساله و خواهرش 18 ، زماني كه خوددسته جمعي را

 شده دستگير تظاهرات توي كه ما دنبال بود آمده پدرم چون. بود كرده دستگير سپاه را پدرمان بود، 60 خرداد"
 مامانم و ميترا و من يعني. بابام دنبال سپاه رفتيم ما. بودند داشته نگه را پدرم ولي بودند  كرده آزاد را ما بعد بوديم،
 را ميترا و مادرم و من بگيرند، را ما دادند دستور. شد جروبحثمون ها سپاهي با ميترا و من آنجا بعد. سپاه دم رفتيم

 هاي فحش بدترين پاسدار تا 10 حدود بوديم و كاميون پشت ما. آباد وكيل  زندان ببرند گفتند كاميون، توي انداختند
 نالا كه اين مثل جنسي هاي فحش بدترين. بود خوشگل و بلند قد خيلي خواهرم. ندداد من خواهر به را جنسي

 خيلي. دونم نمي ...هاش سينه] گفتند [يا. دادن ... براي ده مي جون اين :گفتند مي مثالً ....كنيم مي فالنت آييم مي
 هايشان؛ فحش بود كثيف خيلي .شنيدم مي را ها حرف دفعه اول بود اين و بودم جوان من هم ...هاي بدي حرف خيلي
 و من. دادن ... براي ده مي جون اين كه گفتند كه وقتي كرد غش مادرم. ها حرف اين از كرد جا غش همان مادرم يعني

 با اينها كرد مي فكر يعني. ميترا ميترا، :زد مي داد آمد حال به وقتي. آمد حال به تا زديم مي صورتش توي هي خواهرم
 اين با] بردند مي نام [را ميترا بدن اندام تمام. كنند تجاوز ميترا به كه كردم مي فكر واقعاً هم من. اند كرده كاري ميترا

 تا. طوالنيه آباد وكيل زندان تا مشهد سپاه مسير چون كشيد طول ساعت يك تا دقيقه 45 جريان اين. داشت مانتو كه
  2"ها حرف اين از و نگاري و انگشت كردند منتقل آباد وكيل زندان به را ما

 آن قدر گاهي زندانيان به ركيك الفاظ دادن نسبت و جنسي هاي توهين فشار
 زهرا با بند هم زندانيان. است شده مي غير ممكن زنداني براي آن تحمل كه بوده زياد

 جنسي آزار و توهين مورد وحشتناكي طور به كه وي كه اند داده شهادت ذوالفقاري
 از آزادي از پس و داده دست از را خود رواني تعادل بعدها ،بود گرفته قرار كالمي
روايات ديگر حاكي از آن است كه وي در يك . است كرده خودكشي زندان

 را هايي بچه" :گويد مي مورد اين در آشنا  فرخنده3.بيمارستان ايست قلبي كرده است
 توهين ونبهش خيلي گرفتند مي تيمي خانه در يا و بودند شاه زنداني زمان كه
   صدا رو دوالفقاري زهرا اومد بند بار اومد توي يه پاسداره مثالً يادمه من. كردند مي

  

  
  زهرا ذوالفقاري

 او البته. كردند مي اش مسخره و تحقير و دادنـد مي بد هاي فحـش او به دائم. بياد درازه جنده اون :گفت همه جلو كنه
  4".شد مي دهن به دهن باهاشون و داد مي رو جوابشون هم
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  هواداران مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي آريامهر، از 1354التحصيل سال  زهرا ذوالفقاري، متولد كازرون و فارغ
سياسي با سازمان پيكار، پيش از انقالب نيز سابقه فعاليت 

به شهادت زندانيان متعدد، زهرا . مجاهدين داشته است
هاي  لف تحت توهينذوالفقاري به طور مداوم و در مقاطع مخت

اي از آنها در باال  جنسي بازجويان و نگهبانان بند، كه شرح نمونه
برخي از شهادت دهندگان بر اين باورند كه دليل . آمد بوده است

هايي بوده كه به او  اصلي آشفتگي رواني زهرا ذوالفقاري، توهين
  :شده است
شما رو از پشت توي : ها به او گفته بودند در بازجويي"

! ذاريم هاي تيمي فالن كردند، ما هم اينجا به شما چوب مي خونه
چون . داد جوابشون رو مي اومد و زهرا هم از پسشون بر مي

نتوانسته بودند از نظر سياسي حريفش بشوند، باهاش فحش و 
  1".كردند كاري مي فحش

  
تازه از حمام . زني با جوراب سياه زهرا ذوالفقاري است

  از درگيري كه با پاسداراها داشتهبرگشته آن هم بعد 
  2.آميز پاسدارها بد است حالش از رفتار توهين. است

  
  
 استفاده از گفتارهاي فرودست انگارانه �

هاي پس از آن به فعاليت سياسي روي آورده بودند، گروه   و ماه57زناني كه در تحوالت منتهي به انقالب بهمن 
 پيوسته بودند كه در نحوه آنهاهاي مختلفي كه زنان به  ه فقط در سازماناين تنوع ن. گرفتند مي بر متنوعي را در

برخي از زنان، به طور مستقل و بدون هيچ زمينه . ها هم نمود داشت  با اين سازمانآنهاارتباط و شكل فعاليت 
آنها، زمان با   يا همهايي بودند كه پيش ، هوادار سازمانآنهاهاي سياسي پيوسته بودند و برخي از  خانوادگي به سازمان

گونه  با اين همه، همان. يوسته بودندها پ شان به آن سازمان شان مانند برادر يا خواهر و يا شوهران افراد ديگر خانواده
ها فارغ  هاي سياسي، يكي از داليلي بود كه زنان در آن سازمان كه گفته شد، روحيه منزه طلبي حاكم بر همه سازمان

 ،به مناسبات غالب در آن دورهاز سوي فمينيستها چه بعدها نقدهاي بسياري  اگر. ندكرد ت مياز جنسيت خود فعالي
هاي سياسي فعاليت  كه زنان در قالب يك مرد و با نفي جنسيت خود در سازمان هاي سياسي و اين كورجنسي سازمان

ت مستقل در زنان جوان عضو اين يكي از نتايج اين فعاليت سياسي ايجاد هويدر عين حال، كردند وارد شد اما  مي
 به  و نه صرفاً"انسان" به عنوان يك آنهاها با  كردند كه در سازمان واقع اين زنان احساس مي در. ها بوده است سازمان

يابي، استقالل و خودمختاري   احساس هويت خود آنها در كار تشكيالتيبيشتر . شود  برخورد مي"نز"عنوان يك 
  3.داشتند

 وارد شده، انكار هويت آنهاترين آزارهاي جنسي كه پس از زنداني شدن به  ايطي، يكي از دردناكدر چنين شر
دهد كه گفتارهايي كه زنان  تحقيق نشان مياين  از نتايج حاصل. اي از مردان دانسته شدن بوده است و زائدهمستقل 

داده به طور فراگيري در   تقليل ميفعال سياسي را تا حد برآورده كنندگان نيازهاي جنسي مردان فعال سياسي
برخي از مصاحبه شوندگان، گفتارهايي كه هيچ شخصيت و هويت مستقل . هاي مختلف رواج داشته اشت زندان

پيدا كردن " يا "پسربازي" را به تشكيالت سياسي، آنها به عنوان زن قائل نبوده و تنها دليل ورود آنهاسياسي براي 
تر  دانسته، دردناك ورده كردن نيازهاي جنسي مردان ميهاي سياسي را برآ ان در سازمان و تنها علت پذيرش زن"شوهر

، "هرجايي"تو را به چشم يك ": گويد ميدر اينباره شوكت محمدي . كنند اند توصيف مي از ضربات شالقي كه خورده
تا كابل  حاضر بودي هزاريعني تو . كردند تا دست چرخيده نگاه مي ، دختري كه انگار هزار"فاحشه"به چشم يك 
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چند بار باهاشان خوابيدي؟ كوه تان مسئله پسرها بود،  فقط مسئله: گفتند مثالً مي. ها را نشنوي بخوري، ولي اين حرف
من آن موقع خيلي جوان بودم . گفتن اين چيزها برايشان خيلي عادي بود! ها ها، هرزه ها، آشغال ؟ كثافت...رفتيد يا  مي

هايي كه باهاشان بودم، من حتي كنارشان خوابيده بودم،  آدم. بودم برايم خيلي مقدس بودندر آن هايي كه د و جمع
. ها دند، اسطوره بودند تك تك اين بچه بت بو براي من اينهااصالً. اتاقي كه شايد پنج تا دختر بوديم، بيست تا پسر

. اقل آن چيزي كه براي ما بود، خيلي پاك بودخواهم خيلي مقدس گونه نگاه كنم ولي حد شايد مواردي هم بوده، نمي
. زها هم براي ما سخت بود حتي بيان اين چي اما عاشقش بشود،ممكن بود كسي يك كسي را دوست داشته باشد

  1"... براي ما تابو بود كه يكي ابراز عالقه بكند به يك دختريحتي اينها
 سياسي دشمن طرف يك از. بود دوگانه چيز يه بودن زن جا اون در" :گويد مي مورد اين درنيز  برادران منيره

 و هستي ضعيفي موجود و هستي زن تو بنيادگراها اين نظر به و اسالم در ديگه طرف از و مردان مثل هستي ها اون
 :پرسه مي ازت شي، مي محاكمه داري كه دادگاه در يهو مثالً كه است اينجا از. كني سياسي مقابله اينها با نداري حق

پايين  يك باره رو تو و هست اعدام خطر و كردي مقاومت كردي، فعاليت. كنند مي تحقير رو تو و گرفتي؟ طالق تو
 ما كه بپذيرند خواستند نمي. است آنها اسالمي الگوي در كه زني به كنن مي تبديل سياسي دشمن از رو تو آرند؛ مي

  2".كنند مي خالي از درون رو اي، تو شده تنها كني، مي احساس شديد خيلي تحقير. بوديم آنها سياسي دشمن
يعني شما وسط دو تا مرد [گفتند ژامبون توي ساندويچ  مثالً به ما مي ": هم تجربه اي مشابه دارد پروانه عليزاده

گفتم كه من كاري  حتي اگر من مي. هاي تيمي بوديد ما براي راحت بودن مردها در خانهگفتند ش ، يا مي]خوابيديد يم
هاي تيمي بودي با ده تا مرد  گفتند آره وقتي توي خانه كه كمتر اذيتم كنند، مي دم، من مسلمانم، براي ايننكر
ما از ديد آنها . گفتند هاي چپ مي ه مدام به ما بچهگويي مسلماني؟ اين چيزي بود ك خوابيدي، حاال به ما مي مي
به ما حتي به عنوان يك آدم .  سياست شده بوديمهايي بوديم كه فقط براي راحتي خاطر جنسي يك مرد وارد آدم

  3".كردند سياسي هم نگاه نمي
از نظر اون ": كند مي نيز عموميت داشتن چنين فضايي از فرودست سازي زنان در زندان را تاييد  پگاهتهمينه

گفتند   به ما ميچون مردها در تشكيالت سازماني. آمديم كردند، ما جنس دوم به حساب مي نيروهايي كه بازجويي مي
برخوردشون اين بود كه . گرفتند كه به عنوان يك انسان مستقل نظر داشته باشيم، ما را جدي نمي اين. كار بكنيده چ

شديم؛ يك مرد  ما بايد در رابطه با يك مرد تعريف مي. داد آدم را خيلي آزار مياين . از زن بودنمون خجالت بكشيم
كاره نبودي بري توي اين جهت سياسي، شوهرت باعث  گفتند تو خودت اين  مي اگر كسي شوهر داشتمثالً. سياسي

خرهاي  اين نره گفتند كه ن كه جوان بودم و شوهر نداشتم مي كسي مثل مبهيا .  بايد ازش متنفر باشي،شده
 وقتي هم كه بحث .ديدند اي از اين مردها مي اش ما را وصله يعني همه. اينجا اند هاتون هستند كه تو را برده تشكيالت

يعني زن با . آمديم كرديم و نظر داشتيم براي خودمان، زن ديوانه به حساب مي كرديم و از نظرات خودمان دفاع مي مي
شان است و  ست و زن توي دستآنها زندان، نهايت قدرت بود؛فشار مضاعفي . رفت  نمياينهانظر سياسي توي كت 

  4".بايد به خاطر زن بودن تحقير شود
زندان اوين، شده نسبت به   رحماني اداره ميداوود  را كه توسط حاجحصار قزلوفر شيرزادي، اما فضاي زندان نيل

  :كند براي زنان به مراتب تحقيرآميزتر توصيف مي
.  آشكار در مقابل زنان زنداني را ديدم شدم، لمپنيزم كامالًحصار قزل اين بود كه وقتي وارد من شخصي تجربة"

با تو به اين عنوان برخورد . االرض هستي انقالب يا مفسد في در درجاتي، تو باالخره ضدآنهااز نظر  اوين ر حال دربه ه
داوود  اولين تماس ما با حاج. ندكرد  به من حتي به عنوان ضدانقالب و مفسد نگاه نميحصار قزلاما در . ندكرد مي

گشتيم، توي  اي بوديم كه دنبال شوهر مي ا يه عدهرحماني به عنوان نماينده آن فرهنگ در زندان اين بود كه م
خيلي راحت، . جا تو زندان بوديم  جنسي رفقاي مردمون رو مرتفع كنيم و حاال اونزخواستيم غراي هاي تيمي مي خونه
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اي كه  يعني حتي اون درجه. هاي بهتري بود خواستين شوهر پيدا كنين، خب راه گفت شما كه مي بارها و بارها مي
  1".رسميت نداشتيم اينجا، دشناختن وين ما رو به رسميت ميتوي ا

 كه در حالي كه باردار بوده مونا روشن. شد نمي به رسميت نشناختن هويت سياسي زنان تنها شامل زنان مجرد 
. ردار هستماولين بار كه من را بردند براي شكنجه، بهشون گفتم كه با": گويد  مي،به همراه همسرش دستگير شده

  برايبارداري؟ چرا اون موقع كه رفتي تو اين مسايل فكر نكردي بارداري؟ اصالً...اِ: آميز گفتجو با حالتي تحقيرباز
ها؟ مگه تو خونه زندگي نداري؟ پدر و مادرت تو رو چطوري تربيت كردن؟ شوهر   شما زندشي  سياسي ميدري چي مي

هاي تيمي زندگي  تون تو خونه ها رو بكني، شما همه اين فعاليتفالن شده پفيوز ديوثت كه به تو اجازه داد بياي   فالن
و نيست، جاي هايي به اين صورت كه تو كه زني چرا وارد مسائل سياسي شدي، اين عرصه، عرصه ت فحش... كردين مي

  2".بكنند خواستند شخصيت تو رو خرد ست و مي تو توي خونه
 بلكه با شد هاي بازجويي انجام نمي  و در اتاقآنهاهاي خود  ماعتباركردن زنان فعال سياسي، تنها در پيش چش بي

 تهمينه. شد  مينهادينهپيشبرد گفتارهايي در بيرون از زندان، علني و  همچنينهايي در درون زندان و  اجراي نمايش
 بر 63 تا 1360هاي   در سالحصار قزلد رحماني، رئيس زندان وداو آورد كه يكي از فشارهايي كه حاج  به ياد ميپگاه

  :يان صحبت كنندشان با مردهاي تشكيالت خود براي بقيه زندان  روابط جنسيدربارةآورد، اين بود كه  زنان وارد مي
ها در پروسه بودن در قبرها  سري از بچه يك. ها را خرد كنه كه بچه حاجي يك حساسيتي داشت براي اين"

اينها داشت، كيدي كه روي مصاحبه أت. ها مصاحبه گرفت ي از اونها بريدند و توبه كردند و حاج رواني شدند يا بعضي
با مردهاي تشكيالت شان   از روابط جنسي،ها اين بود كه بيايند باال در مورد زن. ديدي در مورد مردها كمتر مي

دودي ح توانستند سر بلند كنند و اين مسئله تا وقت نمي  شدند و ديگر هيچ جوري خرد مي انگار اين. صحبت كنند
اين . ها را گوش كنيد ها باالي سر ما ايستاده بودند كه بنشينيد مصاحبه ما توي بند بوديم و تواب. برد هم داشت

وقت تهران را نديده بوده،    از كردستان آمده بود، زن جواني كه شايد هيچمثالًطرف . ها خيلي دردناك بود مصاحبه
 شد وقتي تواب مي. از يك شهر سنتي و با فرهنگ خودشان يده،تر شهرهاي بزرگ را ند گستردهوقت روابط   هيچ

 ها هميشه قرص ضد گفت كه در كردستان توي پايگاه بعد به دروغ مي. خواست او از روابط جنسي بگه حاجي فقط مي
را  اينهاجوري  يعني حاجي يك. خواستند ها كم بودند و مردها زياد و روابط جنسي مي كه زن حاملگي بود؛ براي اين

اش  ي جامعهتو. تونه سرش را بلند كنه دانست اين وقتي برگرده كردستان ديگر نمي كشاند سر اين مسائل چون مي مي
چون . شد طوري نمي وقت اين  براي مردها هيچ. هاي مبارزاتي آيد توي گروه وقت دوباره نمي  ديگه خرد شده و هيچ

  3".تونست اون باور را دوباره زنده كنه ورش بود و حاجي ميآمد كه فشارهاي سنتي توي با اي مي زن از يك جامعه
هاي جنسي مردان هستند، تنها به فضاي زندان  اسي فقط ابژههاي سي كيد بر اين باور كه زنان در فعاليتأت

به عنوان مثال در . شد هاي مختلف، در فضاهاي بيرون از زندان نيز ترويج و تقويت مي شد بلكه از روش خالصه نمي
قانوني، روابط  زمان با فعاليت سياسي غير كه آنان هم ح حال زنان محكوم به اعدام به داليل سياسي، بر اينشر

  .شد كيد ميأاند نيز ت  شده"عفت و خالف اخالقاعمال خالف "اند و يا مرتكب  امشروع نيز داشتهن
 كه در كرد منتشر 4"دند سلطنت طلب و كودتاچي اعدام ش17" خبري با تيتر 1360 دي 1روزنامه اطالعات

  :بخشي از آن آمده است
 او. منش كه با اقرار صريح خود با يكي از اعضاء فعال شبكه روابط جنسي و نامشروع داشته است نقيب گلناز"

  "... ماهه غيرمشروع نيز داشته است11يك فرزند 
" شهر تيرباران شدند5 محارب مسلح در 27" در خبري با تيتر 60 مهر ماه 26همين روزنامه در شماره 

، در 1
هاي تيمي را  ، خانهاند آباد اعدام شده كه يكي در آمل و ديگري در خرمات دو زن هوادار سازمان مجاهدين شرح اتهام
  .شمارد مي را از جمله جرائم اعدام شدگان برآنها تعريف و عضويت در "هاي فساد و فحشا النه"مترادف با 
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هاي سياسي، نه تنها  ال به تامين كنندگان نيازهاي جنسي مردان در سازمانكاستن نقش زنان فع در واقع فرو
و  ها كرد، بلكه در پيش چشم خانواده روه اجتماعي كه از آن برخاسته بودند تحقير و خرد ميگ را در مقابل خود و آنها

كه در بستر فرهنگي   اينبه خصوص. كرد دار مي ت سياسي زنان را به طور كلي خدشهجامعه ايراني نيز اعتبار فعالي
شود، عمومي كردن چنين گفتارهايي،  زنان و مردان جوان همواره با سوءظن نگريسته ميجامعه ايران، كه روابط 

درست به همين دليل . هاي سياسي يا تداوم آن منجر شود ست به مانعي جدي بر سر راه ورود زنان به فعاليتتوان مي
هاي سياسي مختلف، به  هاي منتشره در آن زمان، زنان فعال در سازمان  روزنامهگونه كه گفته شد، در است كه همان

چنين احكامي، تصويري . شدند  متهم مي"رواج فساد و فحشا "كرات به عضويت در خانه تيمي و در نتيجه به 
ي در ايجاد مختاري و فاقد هويت سياسي را كه گفتمان مسلط سعن فعال سياسي، فاقد عامليت و خودفرودست از زنا

  .كرد آن داشت، تقويت مي
  
  
 لمس بدن در زمان شكنجه �

هاي  ترين روش كند يكي از رايج ار شديدي در فرد زنداني ايجاد ميشالق زدن با شالق يا با كابل كه درد بسي
يان اين روش تا حدي رايج بوده كه در بسياري از موارد، وقتي زندان.  بوده است60شكنجه زندانيان سياسي در دهه 

  .است كنند، منظورشان كابل يا شالق خوردن  صحبت مي"شكنجه"ي به طور عام از سياس
را به باال و پايين تخت ها و پاهاي او  خواباندند، دست  زنداني را روي يك تخت مي، غالباًدر اين روش شكنجه

به . زدند  ضربه مياوديگر بدن هاي  مواردي به قسمت بستند و با شالق يا كابل به كف پاهاي زنداني و در شكنجه مي
كند كه خالص   يا تقال مي اين نوع از شكنجه، زنداني عموماً"قابل توصيف غير"دليل درد شديد و به قول زندانيان 

براي احتراز از تكان خوردن زنداني، در موارد . پرد خودي به سمت باال مي به  طور خودكه بدن او به شود و يا اين
 معموالً، ها روايتاساس بسياري از  در عين حال بر. نشسته است زنداني زن ميبدن ويان روي كي از بازجبسياري ي

براي احتراز از شنيده شدن فريادهاي زنداني در هنگام شالق خوردن، دستمال يا ابر يا چيزي شبيه آن را در دهان 
كرده و احساس  روي كمر خود حس ميگر را   مواردي زن زنداني بدن مرد شكنجهدر چنين. اند كرده زنداني فرو مي

  .است بدون اينكه حتي امكان فرياد زدن داشته باشدداده   درد شكنجه را افزايش مي،شرم و خشم
ست توان مي داده بودند كه از نظر شرعي "تعزير" به اين شكنجه عنوان شرعي 60كارگزاران زندان در دهه 

 1360 بود كه وقتي هيئتي در اوايل سال به همين دليل.  شودمطابق نظر حاكم شرع و به عنوان يك مجازات اعمال
ود اما در نهايت اعالم كرد  مورد شكايت دريافت كرده ب3620كه  اين ها شد، با مور بررسي وضع شكنجه در زندانأم

 عدم اهللا خلخالي در جريان مذاكرات مربوط به از جمله انتقاداتي كه آيت. شود  اعمال نميها اي در زندان شكنجه
هاي انقالب  اسم تعزير در دادگاه در مجلس وارد كرد اين بود كه وي 1360صدر در سال   جمهور بنيكفايت رئيس

  2.گذارد مياسالمي را شكنجه 
، جز دو مورد كه هر اند گرفتههاي انجام شده با زندانياني كه با اين روش مورد شكنجه قرار  در تمامي مصاحبه

اند، در بقيه موارد زنداني به  ا به پشت روي تخت شكنجه خوابانده رآنهاو به همين دليل دو به تازگي زايمان كرده 
اند كه  در اين حالت، زنان زنداني به طور مكرر شهادت داده.  روي تخت شكنجه خوابانده و بسته شده است"شكم"

د شديد ناشي از شالق، عذاب ، در كنار درآنهااند و لمس بدنشان توسط  ويان روي باسن يا كمر آنها نشستهبازج
آنها مصاحبه ، هيچ زني در زمان شكنجه شدن زندانياني كه با ءبه جز چند استثنا. مضاعفي برايشان بوده است

  .ايم حضور نداشته است كرده

                                                                                                                                                                                       
  .2، ص 16553، شماره 1360 مهر 26روزنامه اطالعات،  1
، سايت انقالب !گذارد هاي انقالب اسمش را شكنجه مي زير را در دادگاهتع :خلخالي -30/3/60صدر در مجلس  طرح عدم كفايت بني 2

  :اسالمي، در اين نشاني اينترنتي
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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بايد روي اين بخوابي، يك :  به من گفتند] زندان اوين209بند [من را بردند زير زمين ": گويد مژده ارسي مي
 :يعني چي؟ همين جوري؟ گفت: گفتم. چادر هم سرم بود ،ي لخت بود، من هم فقط دامن داشتم و جورابتخت چوب

ام و رويم  توانستم تصور كنم كه وقتي خوابيده مي ن يعني واقعاً،من هم هيچ تصوري نداشتم. اندازيم آره رويت پتو مي
زدند،  و پايم را با سيم بستند، وقتي ميد روي تخت و دست  مرا دمر خواباندناينها. تواند بيفتد ميپتو افتاده چه اتفاقي 

دانم  نمي... خوردم تر از آن كابلي بود كه مي  دردناكها بعداً قدر سفت بود كه به نظر من درد آن سيم نآها  اين سيم
من و هيچ چيز و و دا پتاينجاپريدم يعني  نيم متر تا يك متر از روي تخت ميچه اتفاقي افتاده بود كه من نزديك به 

اينها همديگر بعد احساس كردم كه .  به غير از شلوار اگر هر چيز ديگري پايت بود فايده نداشت؛پوشاند ديگر مرا نمي
قبول كردم بخوابم روي تخت من كه  علت اين. زنند دهند موقعي كه دارند مي كنند، من را به هم نشان مي را صدا مي

 از ،شان از لحن. افتد ون تصوري نداشتم كه چه اتفاقي مياي نيست چ  و مسئلهاندازند م كه خب پتو ميكرد فكر مي
 من... كنند م كه دارند مرا نگاه ميشد شود متوجه مي د و بعد سكوت ميكنن شان، اين كه همديگر را صدا مي هاي خنده

نگ پاهايش را باز كرد و قش. از پشت نشست روي كمر من.  آمد نشست روي منپريدم، بعد يكي از آنها ناخودآگاه مي
يك آدم ... زدم از پشت گرفت چون من داشتم داد ميدهانم را هم . نشيند نشست، جوري كه آدم روي دوچرخه مي

 زندت، بعد كه شب اول شكنجه تمام شد، خب من اصالً  نشسته، دهانت را گرفته، دارد ميمذهبي آمده پشت تو
گفت چادرت را درست   را نگه دارم، همان آدم به من ميستم خودمتوان مي، نستم راه برومتوان ميستم پا شوم، نتوان مين

كه [بعد خودكار داد دست من . گفت رويت را بگير سته بود حاال ميتا دو دقيقه پيش روي من نش! كن، رويت را بگير
  1".]دستش به دست من نخورد

 قادر به ديدن جلو بند چشمل اجبار به بستن جايي زنداني كه به دلي به در واقع در حالي كه در مواقعي چون جا
 شده، اين قواعد در زمان بازجويي و اعمال شكنجه كامالً پايش نبوده، قواعد مربوط به محرم و نامحرم به دقت اجرا مي

  .شده است نقض مي
 دستم را  تي وقزد،  كه مرا مي بازجوي اولي": اي مشابه دارد ز شكنجه خود در زندان اوين تجربهنسرين پرواز نيز ا

ه دست و پايم را هم بست. من را خوابانده بودند. گرفت نشست كه تو گودي كمرم قرار مي بسته بود يك جوري مي
نشست روي تخت و طوري  آمد مي ، خودش مي داد به اون يكي شد شالق رو مي  خسته مي زد، وقتي من را مي. بودند

چسبيد به بدن  نشست رو تخت، مي  من خوابيده بودم مي ا وقتيي. افتاد تو گودي كمر من نشست كه كمرش مي مي
  2".كشيد گذاشت رو پشت من و سيگارش را مي و مي رمن و دستش

بار بعد از  من يادمه يك": گويد  در بازداشتگاه كميته مشترك مي61ر سال ذ خود در آتجربةتهمينه پگاه از 
چون كه پا كه باد . گفت بپر روي پاهات گذاشت كنار ديوار و بهم توانستم نگه دارم، من را  شكنجه، سرم را راست نمي

زدن بعدي آماده  گه بپر روي پاها كه باد بخوابه و در واقع براي كتك بره كنار ديوار مي گر مي كنه، خود شكنجه مي
چسبوند به  يداد كه توي اطاق با تو تنها باشد، من يادمه خودشو م گر مي آن لحظه يك فرصتي به شكنجهولي . بشه

 توان ولي من اصالً. گفت بپر به من مي. گر در واقع پشتم به ديوار بود، رو به شكنجه. من وقتي ايستاده بودم كنار ديوار
 به بهانه ،چسباند كردم كه خودش را به من مي احساس مي. حالت گيجي داشتم. ايستاد سرم باال راست نمي. نداشتم

حال من چشمم بسته بود و الزم نبود اين كار را  ولي به هر. گذرند، نبينند نارت ميهاي ديگر كه از ك كه زنداني اين
  3". الزم نبود اين كار را بكند را بعداً فهميدم كه اصالًاينها. بكند

شده   نيز در بازداشتگاه كميته مشترك اعمال مي1362رويه نشستن روي كمر يا باسن زنداني زن در سال 
  4.است

از درد شالق   از زندانيان مانند نسرين پرواز اعتقاد دارند كه رنج ناشي از لمس بدني بازجودر حالي كه برخي
بعد از شكنجه يكي از پاسدارها آمد ": گويد اي در زندان اوين دارد مي  مشابهتجربةمدي كه بدتر نبوده، شوكت مح
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بعد . كوره آتش استهايم يك كردم پا احساس مي. كرد يعني قشنگ بدن من را لمس مي. نشست روي پاهاي من
 يعني عادي بود ،كرد تر از ران من و داشت با آن يكي صحبت مي  پايينشان آمد نشست دقيقاً خيلي راحت يكي

شكنجه بشوم ولي دوست داشتم از روي پاهاي من بلند دوباره من حاضر بودم . ولي من حس خوبي نداشتم. برايشان
يعني من حاضر بودم كتك . براي من خيلي ويژه بود.  خيلي متفاوت بوداصالً. كرد اي اذيتم مي به طرز ويژه. شود

  1".تر از شكنجه بود  خيلي سخت،بود آور  چندشخيلي براي من. م نزنندبخورم ولي دست به
: كند كنند چنين توصيف مي ان در هنگام شالق خوردن تجربه ميمژده ارسي نيز عذاب مضاعفي را كه زن

 به خيلي چيزها حواست باشد، يعني هم اطالعات ندهي، هم كسي را لو ندهي، هم برخورد همين كه تو مجبوري"
ا هول و هراس سياسي درست داشته باشي، هم از جسمت دفاع كني، هم از جنسيتت به عنوان يك زن، اين كه بايد ب

  2".تر بود يعني خيلي مشكل ،گرفتي بيشتري در مقابل آنها قرار ميخيلي 
صنم . هاي تهران نبوده است بدني بازجويان با زندانيان زن در زمان شكنجه مختص به زندانبرقراري تماس 

  : كند چنين توصيف ميرا  از بازداشتگاه سيدعلي خان كه در اختيار سپاه پاسداران اصفهان بودهد  خوتجربةاحمدي 
د باسن من خورد به يه  بع.هو يه مردي اومد دو تا پاي منو گرفت مثل گوسفند كشيدكمن نشسته بودم ي"
، زد من رو به زمين، برن به يه جايي رو ميبنده، مثل وقتي يه گوسفند   احساس كردم پامو داره سفت ميوجايي 

 چي كار :گفتم. نياد  خفه شو صدات در:كنيد؟ گفت  چي كار دارين مي:گفتم.  درد گرفتام هم يه كمي حتي دنبالچه
 دست بزن به اين، اين ،بعد گفت كه اينا رو ببين.  بكنيمخواهيم وازشت مي هيچي يه ذره ن:كنيد؟ گفت دارين مي
 گفت دوست داري با . دستم بعد ديدم يه چيز مثل كابلهداد.  براش مسخره بوداينكهخنديد مثل  ميبعد . كارت داره

گرفت   دستمو ميخواستم دست بزنم بعد هي  نميالًمن اص. تا چيز دستش بود اين نوازشت كنم يا با اين يكي؟ دو
اولي ، طاقباز خوابيده بودم. ش نازك تره اش مثل اين كه قطورتره يكي بعد ديدم يكي!  دست بزن!گفت دست بزن مي

منم هميشه ورزش . كني درد رو عصبي هم كه باشي بيشتر حس مي. يدرو كه زد به كف پام، برق از سر تا پام پر
ام بعد  كي از پاسدارا با پا زد توي سينهكردم اين ور و اون ور يه هويي ي ميديگه اين قدر تقال . كردم و ورزيده بودم مي

و چرخوندن پاشنه پوتينش ماساژ  قشنگ با فشار .ام دم بعد پاشو گذاشته بود روي سينهمن روي زمين پخش ش
ي حساسيه  م ولي سينه هميشه منطقهشد چند سال بود كه من پريود مي! اش با پوتين ارتشيام رو؛  داد سينه مي

تونستم تكون   نمي اصالً. بسته بود همامه دست. تونستم كاري كنم  نمي اصالً.اون هم با پا فشار بياري بهش ديگه،
تونست پاشو   چون مي.ي من  اين كار كه پاشو گذاشته رو سينهكنه با نگ من فهميدم داره خودشو ارضا مي قش.بخورم

تونه همه جا بذاره ولي قشنگ گذاشته  تونه پاشو اينجا بذاره، يعني مي تي ميداد وق در واقع نشون مي. جاي ديگه بذاره
چرخيدم و تاب  ميدارم، چون نرمي استخوان هم . كردم من خيلي تقال مي.  درد داره خيلي.ام ينهبود روي س

 بعد من هي ]ندچرخا با فشار مي[كرد   اين جوري مي]ام روي سينه[ اينجاهي پاسداره پاشو گذاشته بود . خوردم مي
 .نگاه كن اين من رو هم بلند كرد... دونم فالن فالن شده فاحشه گفت اين پدر سوخته نمي  پاسداره مي،شدم بلند مي

كردم از  ولي سعي مي، قدر من زور داشتم كه با وجود اين كه پاسداره با وزنش روي سينه من بود با يه پا نآيعني 
تو ... م خورد به اون يكي پاش ه قشنگ يادمه كه سرم.م حتي سرم خورد به پاشچرخيد  ميمنبعد . زير فشار در بيام

  .هم بودها بود و صداي پاسدار زنه  فضا خنده اون
 يه ]هاز روي حركت دستش رو صورتم فهميدم دست يه زِنكه [هاي پاسدار هم   يكي از اين زن،بعد يكي شونم

 صدامم ،آور بود كشيدم مطمئنم خيلي سرسام من ميكه هايي   جيغ.چيزي مثل پتو مثل پارچه آورد كه بذاره تو دهنم
...  و صورتش سبزه بود انگار قد كوتاهي داشت. دخندي و دهنم و من چيز كردم بعد زنه ميگذاشت ت.هميشه بلند بود

 فقط  اونا انگار.دونم چقدر اونا منو زدن ولي براشون شوخي خنده بود فقط دونم چند دقيقه طول كشيد نمي نمي
كه پا رو  تونيم باهات بكنيم، تحقير توش خيلي برجسته بود، اين  مي]تجاوز[ 3م رو هخواستن بگن كه ما اين كار مي
 اين صحبتا نبود فقط اصالً.  اعتراف كن، چون هيچ وقت زير شكنجه نپرسيدن بگو اوالً!گم؟ چرا اينو مي. ه بذارهسين
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براي [و داريم كه تو رو شكنجه كنيم و اذيتت كنيم حتي اگه چيزي هم انگار آورده بودن كه بگن كه ما اين قدرت ر
زد مثل اين كه انگار فرصت پيدا نكرده بود كه درست حسابي بزنه  بعد اوني كه من رو مي. داشته باشي ن]گفتن

 تيمي به هاي گفت تو خونه  باز كرد و مين روداد پاي م فحشاي خواهر مادر و اينا زياد مي چون .عصباني شده بود
كه درد داشتم و صدام ديگه در من تمركزم روي كلمات اونا نبود تمركز من روي اين بود ... تون تجاوز شده  همه
گفت مادر جنده، وايسا ببينم  مثالً مي ،تحكم كنترلت بكنهبا اين خواست   هنوز مياين ولي .اومد از فشار داد زدن نمي

هاشون   هميشه مرداي شرقي حمله؛يست ولي يادمه همش جنسي بود كلماتشو درست يادم ن...فالن فالن شده 
چقدر تقال ...  اين مادر فالن بعد گفت. درسن ي مدخوان به اون نتيجه كه مي... اين جوري  كنم رجنسيه ديگه چون فك

 از زمين  يه هويي اومد از پشت يك لگدي به من زد كه من كهپاي منو باز كرد بعد من هنوز رو زمين بودم. كنه مي
ش ا ه كيلو بود يعني چون ورزشكار بودم هم64 دختر بزرگي نبودم ولي وزنم .م پايين نبود اون موقع ه وزنم.بلند شدم

پا نشسته بودم يكي زد الي پام يه جوري كه من يادمه قشنگ پرواز كردم از يه  من اين جوري روي دو. ماهيچه بود
 دستم يعني اين جوري دستامم هنوز بسته بود از بغل افتادم روي دستم گوشه به يه گوشه ديگه افتادم، افتادم روي

دونم  نمي، اش  من خونريزي كردم از اين ضربه...قدر نآكه يادمه اين دستم يعني كتفم هم انگار در رفت ولي الي پام 
ين با يه ضربه خوام ببينم چطور احتمال داره كه يكي رو تو زم ن كارو كرد يعني هر چي فيزيكي ميچه جوري اي

 به اون گوشه از اين گوشهپوتين لگد با ي  با يه ضربه كه اين جوري . تصورش رو بكنمتونم اصالً  نميهبتوني بلند كن
 خيس بعدها فهميدم خونريزي كردم چون اوالً. دونم چقدر اون جا بودم ولي صدا ديگه نداشتم  بعد نمي.پرت بشي

 هوا خنك بود ولي وقتي كه .فهميدم كه چي بود چي نبود ينا رو من ديگه نميب و اآتا پا غرق خون يا  عرق بودم سر
كردم تب كردم يعني به خاطر فشار   احساس مي.آره م عرق مي ه هيجان.شه تاق بسته باشه به هر حال گرمت ميا

باز كرد و گفتش شون، يه خانمه اومد در رو  بعد تو همين هير و وير يكي... م  يه مدتي اون جا بود.عصبي تب كردم
لرزيدم و در عين حال عرق  مي.  رعشه دارهدنمكردم از داخل ب  احساس مي.تونستم بلند شم  نمي من اصالً!كه بلند شو
  1".ي اينا خونريزي داشتم همه،  تب داشتم،كرده بودم

 كه چگونه در كند روايت مي مونا روشن نيز كه در زمان دستگيريش تنها زنداني زن بازداشتگاه سپاه كرج بوده
اساس روايت او   بر.حالي كه باردار بوده، روي تخت شكنجه خوابانده شده و بازجوي مرد روي كمرش نشسته است

آنها، و با اند و شكنجه همراه با لمس كمر، صورت و بقيه بدنش در مقابل چشمان  حداقل سه مرد در اتاق بوده
  :ه استشد شان انجام مي مشاركت همگي

 د،زدن دست نميه زن جوري بود كه ب شيوه بردن اين. دستگيري من رو بردند براي شكنجه د از صبح روز بع"
هم رو گرفت و يه سرش  يه مداد يا حتي كفش، لنگه كفش يا دستمال، يه سرش رو پاسداره مي. چون ما نامحرميم

كه اون  طوالني برد براي اينمنو تا يه فاصله يادمه .  دست من به اون نخوره كه نامحرمممثالًگرفتم كه  من مي
ي كشون طور همينمنو توي حياط تا يه فاصله دور . دهاي پولدار كرج بودن شده آدم  هاي مصادره ها خونه بازداشتگاه

دو اتاق بود كه اتاق اول ميز و صندلي اينا بود براي يم به اصطالح توي يه فضاي ديگه،  تا رفتبند چشمكشون برد با 
جور بهشون  جا و من همين  اوندمنو بردن .اق ديگه يه پستو داشت، به اصطالح اتاق شكنجه بودبازجويي كردن و ات

پاهامو بست . بعد شروع كردن دست و پامو بستن. ددادن ام و اينا با فحش و تحقير به من جواب مي  من حاملهمگفت مي
اومد و . خوردم كشيدم و تكون مي  ميمن تو اين فاصله هي جيغ. به تخت و دستامم بست و شروع كرد به شالق زدن

كرد دست بزنه به سر و صورتم چون من هي جيغ  با دستشم هي سعي مي. يه وري نشست توي گودي كمر و باسنم
دونه   يه. كشيدم خواست صورت منو لمس بكنه و من باز هم جيغ مي  هي مي.تونست ميكردم، ن كشيدم و تقال مي مي

 دو نفر ديگه هم ايستاده بودن تا اون.  توي دهنم هل داد و شروع كرد شالق زدندونم دستمال بود، چي بود نمي
پا   يه نفر نشسته بود و دو نفر ديگه سر.دگفتن ياحسين ميو زهرا اكبر و يا  و اهللادشمردن زدند و مي مي. جايي كه يادمه

كرد، چون اگه  هي باهاش بازي مي ،خاروند  هي پامو ميدزدن توي اين فاصله كه شالق مي. دزدن  و شالق ميدبودن
 دوباره خون توش به يمكرد نقاط حساس پا شه، اين هي با خودكار سعي مي حس مي  پا بي،ها زياد بشه فاصله شالق
 ، تا بود چقدر بود كه زد70دونم  ديگه نمي. حسي بياد بيرون كه من اون شالق رو حسش بكنم  از بي،جريان بيفته
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طوري   همون.شم چون نفسم هم گرفته بود ود تو دهنم احساس كردم كه دارم بيهوش ميدستماله رو كه هل داده ب
شون دراومد گفت كه صداش  بعد يكي. كرد دستامو بگيره كردم و اون هم روي من نشسته بود و هي سعي مي تقال مي

 احساس شدم چون اصالً ميهوش   داشتم بيمن واقعاً. و آورد بيرون ر، دستمالدمنو ول كردن. ياد، ولش كن ديگه نمي
 جا فقط نشستم و آب و اينا هم اصالً  و اونددست و پامو باز كردن. منو ول كرد. د بيرونآ كردم ديگه نفسم نمي مي

احساس  تونستم راه برم چون  نميمن اصالً. بعد بهم گفت بلند شو راه برو.  تا يه مدت كوتاهي گذشتدبهم ندادن
 ش تو دستاينها هم ديگه دستمال و شون اومد دست منو گرفت، اصالً رگ شده ولي يكيم پاهام ورم كرده و بزكرد مي

 اين چيزها  نبايد دستشون به زن نامحرم بخوره ولي تو اتاق شكنجه اصالًاينهاچطور  اونجا من فكر كردم كه .نبود
، يه جاي ديگه عمل نددكر  عمل ميهشيعني فكر كنم اينا همش براشون حرف بود، يه جايي ب.  مطرح نبودبراشون

كشيد و   هي منو ميطور همين .كشيد كه راه برو، يك دو سه هي مي. كشيد  بعد دست منو گرفت و هي مي.دكردن نمي
زدم زمين انگار ميخ  كردم مي من مثل كسي كه انگار زير پام يه مشت شيشه خرده، ميخ زير پامه، وقتي پامو بلند مي

 بعد .كشوند ومد ولي اين هي به زور منو ميا مي كشيدم و صدام در جيغ مي. پامرفت توي   شيشه خرده مي،رفت مي
ت   كه تو به فكر بچهگفت مي.  كه من هم باردار بودممخصوصاً. فحش و تحقير هم بودمرتب ...  توي سلولدمنو بردن

 الن واقعاًآخيلي ركيك كه هاي  دار بشي و يه مشت فحش خواستي بچه ها رو داشتي چرا مي نبودي و تو اگه اين برنامه
 يادمه كه در اولين برخورد براي من كه هنوز با محيط زندان با جو زندان آشنايي د ولي دقيقاًآ من كلماتش يادم نمي

. تونست دست نزنه چون مي. زد به صورتم دست ميكه به خصوص وقتي ... داد ها خيلي آزارم مي نداشتم، اين فحش
اينكه سعي . تونست در جا دستماله رو بذاره توي دهنم اون كه بسته نبود كه ميچشماي من بسته بود، چشماي 

 كمرم هم كه نشسته بود، خيلي آزار كرد كه دست بزنه به صورتم و حتي به اندامم به پاهام، رو كرد، تالش مي مي
  1".دهنده بود

سه مرد مشغول شالق زدن من حداقل ": گويد وي مي. تر دارد  مراتب آزاردهندهاي به شهين چيت ساز تجربه
يك بار . نشست يكي هم روي پشتم مي. ي مثل فاحشهكردند، با الفاظ مدام فحاشي مي. كردند بودند و نوبتي عوض مي

  2".خيلي اذيت شدم. وقتي بازجو روي باسنم نشسته بود، آلتش را حس كردم كه سفت شده است
ن زن در زمان شكنجه شدن، تا چه حد براي  مشخص نيست كه تماس بدني بازجويان با زندانياهرچند

ها در بيشتر زندانيان زن، احساس رنج ناشي از تماس بدني ناخواسته  بازجويان جنبه لذت جنسي داشته اما اين تماس
داشتن  در تحقيق ما از زندانيان مرد مشخص شد كه نشستن بر روي كمر مردان نيز براي نگه. را ايجاد كرده است

 كه گفته شد، فضاي اجتماعي روابط مردان و طور  هماناما . زدن شالق يا كابل امر رايجي بوده استآنان در هنگام 
نه تنها فضاي . كند  ميمتفاوت اين عمل را در مورد زنان ثير تأزنان در جامعه، و نگاه كارگزاران زندان به زنان زنداني،

ي مربوط به روابط بين زن و مرد نامحرم بود، بلكه خود هاي جنسيتي ناشي از اصول شرع ثر از تفكيكأزندان بسيار مت
هاي  اي بودند كه در آن، تماس فيزيكي چنداني بين زنان و مردان، خارج از چارچوب زنان هم متعلق به جامعهاين 

هنگ به عالوه، در فر. شد خانواده و در برخي از موارد دوستان بسيار نزديك، نه تنها وجود نداشت بلكه تقبيح نيز مي
در چنين فضايي، حتي . رفت ل تعرضي جنسي به شمار ميگونه تماس بدني مردي با زن غريبه، معاد غالب ايراني، هر

اند، به  كرده اگر نشستن روي بدن زندانيان زن، ضرورت اعمال شكنجه بوده باشد، براي زنان جواني كه آن را تجربه مي
زده زندان از سوي ديگر، معنايي جز آزار جنسي نداشته   جنسيتدليل پيش زمينه غالب ذهني از يك سو و نيز فضاي

  .است
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 150  جنايت بي عقوبت

  
  

  شهادت توبا كمانگر

  
  ردستانك    : محل تولد

  1360خرداد   : تاريخ دستگيري
  له مههمكاري با كو    : اتهام

  1361مرداد ماه   : تاريخ آزادي
  

  توي. سال هزار و سيصد و شصت، توي يكي از دهات كامياران، دستگير شدم

  

  
  

من با مادرم . مان به آتش كشيده شد از طرف جمهوري اسالمي رادرهايم پيشمرگ بودند، بعد خانهچون ب. خانه بودم
 با يكي از رفقاي . بوديم، آن موقع ديگر هفده سالم بودبا آنها. رفتيم له و با پيشمرگان ده به ده مي ههمراه كوم

اي كه ازدواج كردم، جنگ حزب  اولين هفته.  اجباري-شكيالتيقع تي در وا مرگ خودمان ازدواج كردم، به شيوهپيش
 برگشتم به دهي كه له هآن موقع بدون اطالع تشكيالت كوم. ي كامياران شروع شد له در منطقه مهدموكرات با كو

 دستگير كرده بود و تحويل ها رو  اوندو تا از اين مزدوران رژيم دستگير شده بودند، پيكار. تويش دستگير شدم
بعد از . رفتند توي دهات له مي هآن موقع سازمان پيكار كوچك بودند، چند نفر بودند و همراه با كوم. له داده بود هكوم

اي كه ازدواج كرده بودم،  دانستم كه همان هفته ام هم بود، مي توي اين دهات بودم، اوايل حاملگيدو هفته كه من 
. زارش داده بودند كه من توي اين ده هستم، آمدند مرا گرفتندحامله شدم، بعد شب ساعت سه نصفه شب آمدند، گ

  .شوهرم فرار كرد
شناختند، چون خانه ما را آتش زده  ي من را مي خانواده.  ده هستم، در ده تايينهگزارش داده بودند كه من در

د دور اين ده را گرفتند، بعد شب ساعت سه آمدن. له بودند، شهيد شده بودند هبودند، دو تا از برادرهايم پيشمرگ كوم
اي كه بودم، چهار پنج تا  رم، چه جور هيكلي دارم، چون خانهاي دا چه جور قيافه مشخصات من را داده بودند كه كالً

  .زن ديگر هم بودند
شان  هم سپاه همراهشان بود، هم به اصطالح ما به. شان مرد بودند  كه براي دستگيري آمده بودند همهآنها

له بود  ه پيشمرگ كومشناختم كه قبالً يشان را م من از اين عده فقط يكي. ور بودندكه مال آبادي نش. گوييم جاش مي
. شناختمش  اسمش يادم نيست ولي مي. آمده بودسليم كرد و مسلح شده بود و با آنهابعد رفته بود خودش را ت

  .شناختند  ديگرشون هم خانواده من را مييها خيلي
شناختند آمدند توي اتاق وارد شدند، من را در آوردند از توي تختخوابم،  ي من را مي انواده خآشناهايي كه قبالً

اي كه  اولين لحظه. دانستم گرفتند، مي خيلي برايم عادي بود كه من را مينشان ندادم، غيرعادي العمل   عكسمن اصالً
  . فوري من را شناختندتم انداختندآمدند من را از تختخواب در آوردند، با چراغ نور توي صور

بريم، امروز بعد از ظهر  تو را مي.  فقط با تو كاري داريممن را آوردند توي يك اتاق ديگر گذاشتند، گفتند ما
  .شوي مرخص مي

من را توي همان خانه نگه داشتند تا ساعت چهار، بعدش با خودشان . مخفي بود. مادرم آن موقع همراهم نبود
اقل چهار پنج نفر كردي، هر گوشه خانه حد يعني هر كجا را كه نگاه مي.  آمده بودندبيش از دويست نفر. بردند

  .ايستاده بودند
زدند و او را هم   تمام آبادي را آتش ميدانستند شوهرم هم توي اتاق بوده، چون او مسلح بود، حتماً اگر مي
  .فرار كرد. ولي او نبود. ندكرد دستگير مي

شان  ، همهاند گر مردم آبادي همه بيدار شدند و فهميدند كه من را دستگير كردهمن را ساعت چهار بردند، دي
آمدند تا پايين آبادي كه يك جورهايي التماس كنند كه من را با خودشان نبرند، چون خيلي . خيلي ناراحت شدند
صبح به آن دهي ساعت هشت . سالم بود، خالصه نگذاشتند هيچ كس همراه من بيايد] يا هجده[كوچك بودم، هفده 

  .بود، رسيديمكه اسمش نشور 
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 ، مخصوصاًپايگاه بود هاي كردستان ها توي تمام آبادي اد آورده بودند سر جاده، آن موقعماشين خيلي زي
تمام زن و . ]توي پايگاهشان در نشور[ من را بردند توي اتاق.  يعني هر پنجاه متر يك پايگاه بود.ي كامياران منطقه

يي كه مسلح بودند آنها. ندكرد  را آورده بودند من را ببينند، همه مردم آمده بودند من را نگاه ميي آن آبادي بچه
 رئيس[ بود كسي كه رئيس آنها. كه ديوارهاي بلندي داشتبود رفتند، دور و بر من را خلوت كردند، يك حياط بزرگ 

جرم من اين بود .  خيلي تهديد كردند آنها.تند تا ساعت دوازده طول كشيد، خودش دو تا زن داشت، همه رف]زندان
كرديم با تشكيالت  در واقع آن موقع توي دهات كار مخفي مي له بودند، ما هام هم با كوم له بودم و خانواده هكه با كوم

كه با يكي از ماها ازدواج  تهديد كردند، گفتند تو تازه دستگيري، پيش ما هستي، يا اين شهر، بعد همان روز اول
يا بايستي با يكي : گفت او مي.... كه من هم گفتم اعدام بشوم خيلي بهتر است تا اين. شوي كه اعدام مي ني يا اينك مي

چون سه هفته از سر وقتي كه بايد . جا گفتم من حامله هستمشوي، من همان كه اعدام مي از ماها ازدواج بكني، يا اين
  .كمي ترسيدمبعد . فتم حامله هستمشدم گذشته بود، گ قاعده مي

ا نگهبان گذاشتند، يكي از اين ت  رفتند و چهارويشان بود همه آنهاله خيلي زياد ر هآن موقع چون فشار كوم
هاي رئيس زندان كه گفتم دو تا زن داشت، آمد، خيلي گريه كرد و گفت من خيلي ناراحتم كه تو را دستگير  زن

ولي نترس باور كن من حتي به قيمت . دخترم هستيتو هم سن و سال : كردند، يك دختري همراهش بود، گفت
يك كلمه هم . يچي نگفتممن ه.  نترساصالً. گذارم حتي يك مو از تو كم كنند  دختر خودم هم اگر باشد، نميجان

  .حرف نزدم
ها همه پر بودند، داشتند يكي را آزاد  اي نشسته بودم، اتاق توي حياط يك گوشه. توي حياط بودم روز من آن

يك اتاق كوچك براي من خالي كردند، هيچي هم تويش . كردند ردند يا به زندان ساواك سابق سنندج منتقل ميك مي
. لي كردندي جسمي نكردند منتها شكنجه روحي خي واقعيتش را بخواهيد شكنجه. ماندممن آنجا . نبود، تابستان بود

هاي  توي هر اتاقي يك نفر بود، پنجرهمان بود، يك ساخت. شرف بودند  خيلي بي،آمدند تو يعني هر كدامشان كه مي
كوچك هم درست كرده بودند، زندان درست كرده بودند، همه كساني را هم كه گرفته بودند، يا خانواده پيشمرگ 

كه ما . كرد آمدند تو يك تهديد جنسي مي ها كه مي هر كدام از نگهبان. له بودند هه بود يا خواهر پيشمرگان كومل هكوم
و كه خيلي سن كمي داري، خواهيم با تو بخوابيم، از تو خوشمان آمده، ت واهيم امشب با تو باشيم، امشب ميخ  ميمثالً

  .حيف است
ها  كردند، منتها آن يكي هاي خوبي بودند، خيلي به من از لحاظ روحي كمك مي سه تا نگهبان داشتند كه انسان

خواهيم  تند ما ميگف ند، ميكرد با هم خوابيدن را با من مطرح ميكردند،  ي سكس را مطرح مي آمدند تو، مسئله كه مي
  .ني هستي، سكس با تو لذت بخش استبا تو بخوابيم، تو دختر جوا

 يك مثالًي كوچكي داشت، من  ي اتاق من، پنجره آمد جلوي پنجره يك نفر مي. گفتند  را تنها كه بودند مياينها
گفت ولي يك نفر ديگر نگهبان جلوي در بود، يعني هميشه دو تا نگهبان   مي اين راكرد گوشه بودم، پنجره را باز مي

نگهبان [ آن .زندان هم در واقع روي خيابان اصلي بود. داشتيم، يكي جلوي پنجره توي حياط بود، يكي جلوي در بود
 هاي من كه اكثراً يده، ولي آن كسان ديگر، هم زندانداد كه انگار هيچي نشني طوري نشان مي اينرا خودش  ]جلو در

طوري   جلوي پنجره با من اينچون من هميشه تو بودم و آنها. ديگرشنيدند  دند، ميها بو پدر يا مادر پيشمرگه
ي ها كنند، توي تمام خانواده كنند، از لحاظ روحي اذيت مي اين موضوع كه من را چنين اذيت مي. كردند صحبت مي

. اين ديگر به من خيلي فشار آورده بود.  سنندج هم پيچيده بود و تاثير داشتي  در منطقهي كامياران يا بعضاً منطقه
دادند،  له خبر مي هكردند اين بود كه از وضعيت كوم آن چند نفري كه خوب بودند با من، بزرگترين كاري كه مي

 اين ده را آتش  حتماً ما، كاري بكنندگفتند اگر به تو كاري بكنند، عمالً آوردند، مي له را مي ههاي كوم اطالعيه
  .له چنين توهيني بشود هگذاريم به پيشمرگ كوم زنيم، ما نمي مي

له به اين دهات حمله كرد، هر بار كه حمله  ه چند بار هم كوم. هر روز؛شش ماه اين وضعيت طول كشيد
بردند توي   من را مي.دش تر مي زد وضعيت من وخيم دهات مي ها در له به اين پايگاه هاي كه كوم ند و هر ضربهكرد مي

بردند و  ي من را به طويله م آنهاكرد له حمله مي ههر بار كوم .گذاشتند بمانم ودم هم نمييي كه بجا انطويله، توي هم
تنها زني . ندكرد دادند، خيلي اذيت مي ند، توي تاريكي هل ميكرد زدند، اذيت مي ام دست مي به سينه. ندكرد اذيتم مي
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فقط هر روز من را هل . ي كردندي روح من را شش ماه شكنجه. اني شده بودي كامياران، زند بودم كه در منطقه
تر  ند، مسئله جنسي خيلي برجستهكرد هاي اعتقادي من هر روز توهين مي ند، به تمام آرمانكرد دادند، توهين مي مي
  .بود

تا نه ماه حاملگي ت دستگير شدم  من خرداد شص.اي كه دستگير شدم المالقات بودم آن يك سال و خرده ممنوع
   .اي آزاد شدم  دنيا آمد، بعد از يك سال و خردهام توي زندان به زندان بودم بچه

هاي خوبي بودند، شكايت كردم به  ز طريق اين دو سه تا پسري كه بچه يعني امن شكايت كردم از آنها
 گفته بودند آنهاشكايت را برديم و رسانديم، منتها  گفتند ما ، آنهاكرد  را ميستانداري كردستان كه سرپرستي اينهاا

سفانه أمتياوردم ولي  را ني كه من مخفي بيرون دادم، اسم آنهاهاي  نامهدر.  مطرح نكنندكه اسم اين چند نفر را اصالً
  .به هيچ جايي نرسيدها  اين شكايت

را بيشتر ... ي دست زدن به سينه و زد به آن دهات، اين كارها يعن ، ضربه ميكرد  حمله ميمثالًله  هاگر كوم
له خيلي  هدانستند كه اين سه چهار نفر با تشكيالت كوم مي. زي كه صورت بگيرد، نتوانستندكردند، ولي تجاو مي

  .له خبر بدهند اينها به كومهترسيدند اگر بيش از اين پيش بروند  ارتباط داشتند، مي
شان به قتل  د، همهكم بشو) توبا(رستاد كه اگر يك مو از سر من ف  هر روز اين تهديد را برايشان ميله هم كومه

  .بشوند، اين مسئله پيش خواهد رفتتر  مثالً نزديكها اين ترس را داشتند كه اگر  اون. رسند عام مي
كه گفتم توي زندان نه تنها من،  خاطر اينه چون ب. زدم كردند من فقط داد مي  اين كارها را مياينهاوقتي 

 زندان ساواك سنندج نبود كه چون مثل جاهاي ديگر، مثل. بردند شان را توي طويله مي گر را هم هر كدامكسان دي
 تاريكي درهاي ده،  بردند توي طويله  ما را ميكرد له حمله مي هبندي باشد، كه ببرندت زيرزمين، وقتي كه كوم طبقه

زدم و  مييكم بشوند توي اين تاريكي، من فقط داد خواستند نزد زدند يا مي ند، دست ميكرد دادند، پرت مي هل مي
  .گرفتند زدم كمي فاصله مي وقتي كه داد مي

مثالً ماهي هاي متفاوت،  به حكم. هاي پيشمرگان بودند  زن اكثراًآنها.  تا زن ديگر هم زنداني بودندغير از من سه
ه  را كاز اين لحاظ كه آنها. هتر بود من ب ازند، در واقع وضعيت آنهاكرد  را مرخص ميگذشت آنها يك بار مي

  . من تنها بودم. توي اتاق بودند. گرفتند، سه تا سه تا با هم بودند مي
 معموالً.  سه نفري با هم در يك اتاق بودندورد تهديد نبودند چون گفتم كه آنها به اين شدت مآنهافكر كنم 

گرفتند، مردها را هم جدا كرده  حتي مردها را هم ميبعد .  يا دو نفري هستي اين حمله كمتر استيوقتي كه سه نفر
  . من توي يك اتاق بودم،ا هم بودنداين سه زن ب. كس در اتاقي بودند، هر

وضعيت غذا و بهداشت هم . بدون هيچ چيز ديگر، خوردم فقط دوغ بود تنها چيزي كه توي شش ماه اول مي
قط سيمان كاري خالي بود، يك تشك داشتم، تشك ابري،  ف، توي اتاق هيچي نداشتمزمستان كه شروع شد. بود صفر

چون قفل . قعترس داشتم در وا. ستم بخوابمتوان مي نكرد، اصالً  هر شب پاهام باد مي.هيچي رويش نبود، با يك چراغ
 به زندان ساواك سنندج بعد از شش ماه من را. شد شكمم هم كم كم بزرگ مي.  بوددر و همه چيز دست آنها

  .فرستادند
اي تسليم نشدم و  ه هر كاري كردند من در هيچ رابطهبعد از شش ما. گذشت ام اين طور تمام دوران حاملگي

راي رئيس جمهوري اين محسن رضايي كه حاال خودش را ب. كاري يا تشكيالتي چيزي نگفتم  در هيچ رابطهاصالً
 با محسن اينها.  او آمد1.هاي كردستان  زندان كالً؛هاي سنندج بود كند، آن موقع سال شصت در زندان ايران كانديد مي

                                                           
كند كه محسن رضايي، به عنوان فرمانده سپاه  د ثابت ميان مصاحبه با دو زنداني مرد كه در همان زمان در زندان سنندج بازداشت بوده 1

اين قرارگاه نه تنها مسئول امور مربوط به جنگ . كرده است پاسداران، مكرراً از قرارگاه حمزه سيدالشهدا كه در اروميه قرار داشته بازديد مي
محسن رضايي و .  مخالف نيز صالحيت داشته استهاي سياسي هاي غربي كشور بوده است بلكه در امور امنيتي از جمله گروه در استان

مصاحبه شوندگان بر . اند كرده ساير فرماندهان سپاه در راستاي رسيدگي به امور مربوط به قرارگاه ياد شده، از زندان سنندج نيز بازديد مي
توانست  بود، محسن رضايي مي اند مهم مي شتهاين باورند كه اگر زنداني به دليلي براي مقامات سپاه كه امور امنيتي كردستان را در دست دا

له و هم به دليل  رسد توبا كمانگر هم به دليل موقعيت همسرش در كومه به نظر مي. در يكي از بازديدهاي خود وارد پرونده وي نيز بشود
  .اي براي مقامات سپاه داشته است ها و مبادله آنها، اهميت ويژه موضوع گروگان
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له هستم  هست كه خودم كوم به او گفته بودند كه من شش ماه در زندان هستم، جرمم اين. صحبت كرده بودندرضايي 
م و نه حاضرم با هيچ كدام از  هيچ حرفي بزنش ماه است كه نه حاضر شدم به اينهاله است و ش هام كوم و تمام خانواده

 يك هفته توي يك سلول تكي بودم، توي اينجا. بعد از شش ماه من را بردند زندان ساواك سنندج.  ازدواج كنمااينه
 كه توي همان ده بودند 1هايي" جاش"يكي از . د من را دادگاهي كرداين هفته سه بار همان آقاي محسن رضايي، آم

من را نبسته بودند ولي روز دومش كه من توي اتاق  چشم روز اول اصالً. كه من زنداني بودم، آوردند براي ترجمه
له هستي، خالصه خيلي در مورد  اين هم جرم تو است، تو خودت كومهسلول بودم گفت شش ماه توي زندان هستي، 

گيريم و  ن باش همه را يكي پس از ديگري مي مطمئهاي چرت و پرت گفت، فحش داد و گفت حتماً  حرفله كومه
اعدام ! يستمهم ن! من هم گفتم باشد. شوي م مي يكي پس از ديگري اعداش تو و تو هم با آنهاآوريم پي همه را مي

  .كنيد من مشكلي ندارم
دانم كه خيلي پايين  يين، چشمم را بسته بودند، ولي ميروز دوم كه ما را بردند پا. حامله بودم، شش ماهم بود

آمد، از تمام  ان ميرفتيم صداي جيغ كشيدن دختر ين مياي كه پاي ي ساواك سنندج بوديم، از هر طبقهتو. رفتيم
هر روز مرگ خودم را جلوي چشمم  ده زندان بودم و ون اكه توي من توي اين شش ماهي اصالً .گوشه و كنار زندان

ها گفت ببين اين رفتيم، مي اي هم كه پايين مي بعد از هر طبقه. اراحت نشده بودمي اين يك هفته ن ديدم، به اندازه مي
شان تجاوز شوند و به اي هستند، ولي دارند شكنجه مي له ههاي تو هستند، كوم عقيدهكشند، هم  شان كه جيغ مي همه
  .گفت محسن مي. شود مي

چشمم بسته بود، يك نفر هم دستم . ستم فارسي صحبت كنم يك نفر را آورده بودندتوان ميمن آن موقع چون ن
من هم هيچي نگفتم، . با تو هم اين كار را خواهيم كرد اگر حرف نزني: او گفت. محسن رضايي با ما بود. را گرفته بود

. اي هستند له ههاي تو، كوم عقيده فكران تو، از هم زنند، از هم گفت اينهايي كه جيغ مي. ه تجاوز را استفاده كرداو واژ
تا ساعت هشت . ت نه صبح استگفتند ساع. ولي من را بردند توي يك اتاقي، نشستم روي صندلي. من هيچي نگفتم

تو از : محسن گفت. ماني اينجا ميگفتند . حتي يك ذره آب هم ندادند بخورم.  و جواب كردندسوالشب، از من 
، فقط داني چيست شنوي و مي شي، خودت اين همه سر و صدا را ميتر با تواني قوي مينخيلي يي كه هستند آنها

  .تو خواهيم كرد بدتر به خيالت راحت باشد كه از اينها
اگر تا آن موقع توانستيم . ات به دنيا بيايد ن است بگذاريم زنده بماني تا بچهكنيم، ممك فقط يك كار مي: گفت

. هايي كه از بين رفتند م گفتم مهم نيست، مثل تمام انسانمن ه. مهم نيست. ، اگر هم نكرديم، نكرديم]صبر كنيم[
ي  توانستي از طبقه مي تو ن چيزي كه داشتم و خيلي ناراحت شدم كه اصالً هم ترسي نداشتم فقط تنها اصالًواقعاً

  .وي و صدا و هوار و جيغ را نشنويپايين بر
انستند كه همه ماها همديگر را د چون مي. برو بشم و كسي را ببينيمگذاشتند با هيچ كسي رو سفانه نميأمت

توي زندان سنندج بودم تنها بودم، توي يك سلول توي آن يك هفته كه . سفانه هيچ كسي نبودأشناسيم و مت يم
ما تو را : بعد از اين يك هفته، روز آخر، محسن رضايي آمد و گفت. كوچك كه يك دستشويي و يك تخت تويش بود

گردانيم ولي من با رئيس آن زندان صحبت كردم كه يا قبل از فارغ شدنت تو را  مي همان زندان دهاتي كه بودي بربه
كه يك راه ديگر خيلي راحتي هم   ات به دنيا بيايد بعد تو را اعدام كنند، يا اين كه بگذارند بچه د يا ايناعدام بكنن

  .من هم هيچي نگفتم. ن ازدواج كنيي با يكي از برادران مسلماتوان ميداري، 
گر از روي بند كه دي چشم او را ديدم و دو بار با بند چشميك بار بدون . من خودم شاكي محسن رضايي هستم

  .ست شناختم كه همان محسن رضايي صدايش او را مي
 ماندم، زمستان بود، هوا خيلي سرد بود، ديگر من جا انهم. بعد من را برگرداندند به همان زندان آبادي نشور

  .هم تجاوز كنندترسيدم اگر بخوابم ب بيشتر از ترس، مي. توانستم بخوابم ميخواب نداشتم، ن
له  ههايي كه داشتند، به كوم  عمليات برايفقط. كردند در همان ده زندگي مي. ها بودند يبانان همان قبلنگه
من آمدم همان آبادي و رئيس زندان همان آبادي آمد . رفتند و بيست و چهار ساعته آنجا بودند ند و ميكرد حمله مي

                                                           
 يـا  "خـائن "ن سياسي كرد به كردهايي كه با جمهوري اسالمي همكاري مي كنند گفتـه مـي شـود و اغلـب معـادل        جاش در ميان فعاال    1
  . به كار مي رود"مزدور"
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كه با يكي از  يا اين. ن استو گفت آقاي رضايي باهات صحبت كرده، آخرين حرف را هم زده، حرف او هم حرف م
بعد ديگر . در را قفل كردند و نشستم. من هيچي نگفتم رفتم توي يك اتاق. شوي كني يا اعدام مي ماها ازدواج مي

، ولي ديگر اين شد ام مي يعني ديگر هفت ماه حاملگي. اينجا بودمام   هفت ماه حاملگيهمين طوري ماندم تا تقريباً
خوابي يا فردا  زدند به شيشه كه امشب با ما مي يعني بحث اذيت كردن، پيشنهاد، مي. شد ها هر روز تكرار مي حرف
حتي خيلي . يخب باشه امشب حوصله نداري اين كار را بكني ولي فردا شب چي؟ به ما قول بده با ما بخواب... خب
 مجبوريم توي مثالًيا . مكني ر را ميجا اين كا  همين،اينجا ،گفتند جاي ديگر هم نداريم كه تو را ببريم تربيت، مي بي

من خيلي فشار روم بود . يم اين كار را بكنيمتوان ميما . اي نيست ، مسئلهقبول كنماگر من . م باشيمهمين اتاق با ه
 اينجابعد من از طريق سه چهار نفري كه . يعني فشار روحي، اين هفت ماهي كه آنجا بودم همين طوري ادامه داشت

شدم  ام كه وقتي پا مي جوري است، وضعيت جسمي ام اين ه خبر دادم كه وضعيت جسمي و روحيل هبودند، به كوم
ام به غ پيآنها. تغذيه نداشتم، حامله هم بودمچون هيچي . شدم هوش مي بي. دارم مي افتمم كرد  احساس مياصالً
 پيام داد كه من را ببرند له به اينها هآن موقع كوم. قرار بود كه من را مرخص كنند، مبادله كنندله رساندند و  هكوم

براي رژيم هم مهم بودند ها كه  اللهي موقع دو نفر از حزب در آن. ل خانواده شوهرم بدهند، با وكالتسنندج، تحوي
در واقع دستگيري من بر اين اساس . له تحويل داده شده بودند هاي پيكار دستگير شده بودند و به كومه توسط بچه

  .آنها هم دو تا گروگان را عوض كنند. تا با اون دو نفر تاخت بزنند گروگان بگيرند بود كه من را
مادرم را گرفته بودند، خواهرم را گرفته ها انجام نشد، من هم كه رفته بودم،  ولي چون در نهايت مبادله گروگان

فته بودند، به تشكيالت مخفي  را گراله بودند آنهابودند، دو تا برادرم كه خيلي كوچك بودند، شش ساله و هفت س
. يي كه توي شهر بودند و بايستي كاري بكنيداش دستگير شدند آنها  خبر داده بودند كه تمام خانوادهشهر هم

ي مادرم، من هم رفتم  من را برگرداندند به خانه.  آمدهتشكيالت بيرون شهر هم خبر نداشت، كه اين ماجرا پيش
  .م و برادر و خواهرهايي كه داشتمخاطر مادره خودم را تسليم كردم ب

حدود صد متر پشت .  برادرم را به ماشين وصل كرده بودندمثالً. چهار نفر را دستگير كرده بودند و برده بودند
من رفتم خودم را تسليم كردم، گفتم من حاضرم بميرم ولي يك ذره حاضر . ندبودماشين روي زمين او را كشيده 

من خودم را تحويل دادم، خواهرم و دو تا برادرم را . يي باشندكه من بودماينجان سن توي نيستم خواهر برادرم توي اي
  .؛ كل اين جريان سه روز طول كشيدمرخص كردند

به مادرم هم فشار آورده . بودند كه بايد با ما ازدواج بكنيمنتها مادرم را يك هفته گير دادند، به مادرم گير داده 
اي كه   اين هفتهدر يك اتاق هم نبوديم  توي.براي من هم خيلي سخت بود. شد  ديوانه ميمادرم بيچاره داشت. بودند

  . من توي يك اتاق بودم او هم توي يك اتاق. مادرم توي زندان بود
 تمام مادرهايي كه توي سنندج بودند، . اعتراض كردندتمام منطقه كامياران وقتي كه مادرم را گرفتند واقعاً

مادرم بعد از . ين آزاد بشودامان را بدهيم  اينجا، گفتند ما حاضريم تمام زندگيشان آمدند  مههمادرهاي پيشمرگي 
ام به  امه داشت، تا نه ماه كه ديگر بچهطور اد وضعيتي كه من توي زندان داشتم همان. من ماندم. يك هفته آزاد شد

ستم پا توان ميند، من سه روز درد داشتم، ولي نام به دنيا آمد، توي اتاق هيچي به من نداد دنيا آمد، وقتي كه بچه
يك قابله هم . ستم بچه را هم به دنيا بياورمتوان ميشدم و ن حال مي م كه برم دستشويي بيشد بشوم، وقتي پا مي

  .نياوردند
ر هوش بودم، خونريزي زيادي داشتم، ولي ديگ چون من دو روز تمام بي. دنيا آمدام به   چطور بچهدانم اصالً نمي

هاي  تو فقط تا اينجات خون بوده، لباس آمديم اينكهگفت بعد از  خواهرم مي. ي دلير خواهر بزرگ من را آوردند با ننه
 كسي حمله مباداكه بودند خودت زيرت بوده و هيچ چيز ديگري نداشتي و چهار پنج نفر مرد دور و بر اتاق ايستاده 

بيهوش روز بعدش، يعني سه روز دو ام به دنيا آمده و   بچهمن تا. وگفت چنين فضايي بوده وقتي كه ما آمديم ت. كند
ين را ببريد گويد بايد ا كند، مي كند و گريه و زاري مي داد مي نقدر خواهرم داد و بيآبودم، روز بعدش ديگر 

ود، باز هم  كه وقتي كه خوب بشكنند ديد ميبرند بيمارستان سنندج با چهار ماشين محافظ، ته بيمارستان، من را مي
جفتم نيامده بود، عمل كردند، تقريباً شتم،  هر روز هم نگهبان دا.ريزيم تمام بيمارستان را به هم مي ،يم سراغشآي مي

  .ك روز در بيمارستان به هوش آمدمبعد از ي
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. نمبنشيروي تخت بعد از دو هفته توي بيمارستان تازه تونستم .  استالن در كردستاناام يك دختر بود كه  بچه
بعد از دو هفته باز هم تشكيالت شهر آمد من را ببرد، ولي وقتي كه آمد توي بيمارستان ديد چقدر نگهبان توي 

د از دو هفته دوباره من را بع. ]منصرف شد[، ، هر روز دو تا نگهبان جلوي در ورودي ايستاده بودنداستبيمارستان 
  .چه به اتاقم توي زندانگردانند با ببر

كاري بكنيد، من هر با وقت جانم از جان توبا بيشتر نيست،  گويد كه من هيچ يگر مادرم بهشان ميولي اينجا د
كه من باهاش  كنيد يا اين را توي بيمارستان سنندج اعدام ميكه هر دو تايمان  خواهد، يا اين هر چيزي كه دلتان مي

 ديگر مادرم با من آمد، ولي اصالً. يف بودمقدر كه ضع آن ونستم پا شومت ميچون من بعد از يك ماه هم ن. آيم مي
منتها با مادرم .  نمردمدانم چرا اصالً  خونريزي داده بودم، در واقع نمي كهآن قدرستم پا بشوم، تكان بخورم، توان مين

  .توي همان اتاق زندان. جا ند همامن را برگرداندن
طوري است، تهديد شديدي كردند، گفتند يا  ينله دانسته بود كه وضعيت من ا هكوم.  بوداينجامادرم يك هفته 

د كه دانستن دار شدم، مي ديگر بعد از دو ماه كه بچه. زنيم كه تمام دهات را آتش مي كنند يا اين كه مرخصش مي اين
  .تگاه خانه، مرخصم كردند با چهار نفر ضمانت دو دس،له هترسيدند از كوم وضعيت خيلي وخيمي دارم، اينها خيلي مي

ي  گفت يك روز آمد جلوي پنجره ها را مي هايي كه هميشه اين حرف ام به دنيا آمد، يكي از مسئول كه بچهوقتي 
. براي من مهم نيست: كني كه چرا من خنديدم؟ گفتم چرا سوال نمي: هم نگاه كردم، گفتمن، قاه قاه خنديد، من 
ند، گفت به مادرت آمد كه من را بترسا ي مي، هميشه با خشمخنديد وقت نمي چون اون هيچ. خنده كني يا گريه كني

كه  شويد، يا اين تان آزاد مي كند، هر دوي كه با من ازدواج مي بهش گفتم، قول شرف هم دادم، يا اين. پيشنهاد دادم
 من هيچي نگفتم، اصالً. شوي  اعدام ميايم كه اگر تو هم با ما ازدواج نكني حتماً  بهش هم گفته.شود او هم مثل تو مي

. بعد مادرم را بعد از يك هفته با ضمانت مرخص كردند. حرفي هم نداشتم بزنم. ستم باهاشان حرف بزنمتوان مين
  .الن هفتاد و پنج سالش استاسال شصت دستگير شد،  .مادرم موقع دستگيريش چهل و پنج سالش بود
. گفت آمد بهشان مي به دهنش ميچه كه  ترسيد، آن  از هيچ چيز نميچند بار به مادرم گفتند ولي مادرم اصالً

د، ما مواظب هستيم كه مهم نيست بچه زنده بماند يا نمان: گفتند مي.  بعد از زايمان؛گفتند جلوي مادرم به من مي
 ي با فالني يا فالني يا فالني ازدواج كني يا اينتوان ميالن به سر خودت نيايد و خيلي عالي است و ديگر اهيچ باليي 

گفت . ترسيد  از دست داده بود از هيچ چيز نميولي چون مادرم آن موقع دو تا از پسرهايش را هم. يشو كه اعدام مي
الن هم اينجام، اگر يك قطره خون داشته اترسم،  يم را كشتيد، من از هيچ چيزي نميها آتش زديد، بچهام را كه خانه

شويم، يا  تايمان اعدام ميكه هر دو يا اين. اوريدگذارم چنين باليي به سر توبا بي  نمياصالً. باشم روي خون توباست
  .شويم كه هر دوتايمان با هم آزاد مي اين

پدرم هم وقتي كه ما كوچك بوديم فوت كرده . كردند مان زندگي مي هايم آن موقع پيش يكي از دوستانخواهر
  . مسئوليت كل زندگي با مادرم بود.بود

كند يا اعدامش  ون ما تصميم گرفتيم يا ازدواج ميچ.  با خودت ببرگفتند. بچه را در اين مدت دادند به مادرم
يعني هيچ كس حتي يك . آمد ولي تا آن موقع ديگر هيچ مالقاتي نداشتم ولي هر روز مي. بعد مادرم رفت. مكني مي

  . رفت داد و مي شان ميآمد، بچه را به من ن مادرم هر روز مي.  هم نديده بودمنفر را
 داد، مادرم گفت اين  ميءرفت امضا يستي هر هفته مادرم به جاي من ميولي با.  مخفي بودممنبعد از آزادي 

خب بروي . كه بيا برو بيرون شود زندگي كرد، يا تو بايد وايسي خودت را توي شهر آشكار كني، يا اين طوري نمي
علني له  با دستور كومه. هاي ديگرم هم جانشان در خطر است بچهبيرون بهتر است چون براي من هم سخت است، 

  .م كه هستمكرد  ميءرفتم اطالعات سنندج امضا شنبه مي هر هفته پنج.  شهر ماندمتا سال شصت و سه توي. شدم
له تماس  ه بفهمند با كومدادم كه هر زماني آنها  ميءامضاهر هفته بعد ديگر . بچه هم تا سه سال پيشم بود

  . بدون هيچ ترديدي اعدام بشومگرفتم
تعقيب تحت رفتم  يعني هر جا كه مي. آمد من فشار مي از لحاظ پليسي بر. ن طوري خيلي برايم فشار بوداي

. بهمن سال شصت و سه آمدم بيرون. آمدم با دخترم بيرون. طوري زندگي كنم م اينتوان ميبودم، بعد ديگر گفتم ن
توي عراق بودم، بعد آمدم ) 1370( نود و يك تا. له هرفتم پيش رفقاي كوم.  بودآنجامقر ما . رفتم كردستان عراق
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 يادم نيست، توي عراق كه بوديم، تركيه، شش ماه بودم، نود و دو رسيدم، دخترم بعد از شش ماه، يا يك سال دقيقاً
اي كه ما بوديم  م هر نقطهآن موقع شرايط كردستان عراق هم خيلي بد بود، دوران حلبچه بود و جمهوري اسالمي ه

 من از طريق .ها را بفرستد به شهر دارند، هر كسي كه امكان دارد بچهيي كه بچه له گفت كه آنها هكوم. كرد بمباران مي
. توي تركيه ديدمشو، تا دو هزار و يك كه دخترم را ها دخترم را فرستادم ايران پيش عموي ا مادر يكي از پيشمرگه

گويد هر وقت از  او كه يادش نيست مي. زدواج كردهاالن ديگر توي ايران بزرگ شده و ا. ش بوديعني شانزده سال
، حالت بدي دارم، شوم مياز جلويش كه رد اي ندارم از آن چيزها ولي  كه خاطرهبا اينشوم،  ميجلوي آن دهات رد 

  . خيلي حالت بدي دارم. ببينمآنجا را  حتي دوست ندارم اصالً
خوابي بكنيم، توي  گذاري با تو هم چرا نمي تو دم كه شنيكرد از خود زندانباني كه هميشه به من پيشنهاد مي

 سه چهار بار با شوند، اكثراً آنهايي كه اعدام مي توي ساواك گفت زندان مركزي سنندج بعد توي پادگان، مخصوصاً
 ثيرأ اين خيلي از لحاظ روحي روي من تواقعيتش را بخواهي. شوند كنند بعد اعدام مي خوابي مي برادرهاي پاسدار هم

چون از هيچ كس هم شرم و حيا نداشتند، انسانيت توي وجودشان . آماده بودم بهم تجاوز بكنند.  خيلي،گذاشته بود
 زندگي اينجاجايي را نداشتم   وقتي آزاد شده بودم رفتم پيش مادرم، ديگر هيچ بعداً.ستندتوان مينبود، منتها ن

تو از خواب . تواني بخوابي ميگفت هيچ وقت تو ن مي] مادرم[منتها . ستم بخوابمتوان ميكردم، آنجا ديگر راحت  مي
دانستم اين چيزها   من نمياصالً. نشيني اينجا ميپري،   از خواب ميتو. كني تو گريه مي. روي شوي و راه مي بيدار مي

. كردند پيشنهادي بهم چنينبه مادرم يك بار گفتم كه . حرفش را هم هيچ موقع نزدم. حدود سه سال طول كشيد. را
 سال دانست روش زندان چطور بوده، مخصوصاً  دوتايمان زنداني بوديم، و او مي چون هر گفتم؛اينجابه برادرم كه آمد 

 مهم نيست حتي اگر به تو  برادرم گفت اصالً.كردند ها را دستگير مي  اوايل تشكيالت مخفي بود كه خيليشصت، كه
د خودت مانده بودي و هيچي  مهم اين بود كه تو روي اعتقادات و عقاي مهم نبود،كردند، اصالً ده بار هم تجاوز مي

م بعد از چند توان ميالن هم ناشكنجه كردند، .  من تجاوز نكردندمن هم همين كار را كردم منتها به.  نداديدست آنها
  . سال راحت بخوابم

گفتم، حاضر  دم، بهشان هم ميدان بودم حاضر بواي كه توي زن ي اين يك سال و خرده گفتم تومن خودم كالً
 اندام[ها اينجااونها به سينه و . كنيم  بار بهم نگويند كه بهت تجاوز ميبودم هر روز چهل تا شالق بخورم ولي يك

 يا "ناموس"كه بگويم  خاطر اينه دانم ب ، اين خيلي براي من مهم بود، نميزدند  دست مي]دهد تناسلي را نشان مي
طوري  منتها وقتي من را اين. تر بود از لحاظ روحي شالق براي من خيلي راحت.  من بود مال اين چيزبدن من، اصالً

كردم يك گرگ بهم  رفتم، احساس مي خوابيدم چه روز اگر راه مي گرفتند، چه شب مي ام را مي دادند و سينه هل مي
 براي من . هيچي بهش بگويييستتوان مي حق نداشته به من حمله كرده منتها خب نيك گرگي كه اصالً. حمله كرده

دانستند كه اين  كنم آنها هم مي فكر مي. مكرد گفتم، التماس مي حتي بهشان مي. دانم چرا؟ نمي. خيلي سخت بود
اش كنند، تجاوز بكنند،  ممكن است يك روز هم بتوانند عملي. براي من سنگين است و راحت نيستم حتي با گفتنش

له  هآمد كوم  خيلي پيش مي كهگفتم. ي گفتنش خيلي مهم بود اي من خيلي مسئلهولي بر. هم نبودهيچ برايشان م
هاي مختلف كامياران  گذاشتند توي نقطه  مين مي،هايشان  براي ماشينكرد گذاري مي زد به آن دهات، مين ضربه مي

 به آمدند فوراً  بعد ميرفت، رفتند، چهل ماشين مي ، اينها ميكرد اي شليك مي مثالً يك دهاتي يك گلولههر بار كه 
. كردند سر من جوم ميهآمدند  بعد مي. له درگير هستند هالن رفتند، يك تعدادي با كومادادند، گفتند  من خبر مي

ستم توان مييعني ن. اين براي من خيلي مهم بود. شد تا چهار و پنج بعد از ظهر صبح ساعت هشت با اين شروع مي
هاي من را هر روز آويزان بكني،  مثالً اين دستالن اگفتم دوست دارم  بهشان مي. ي بكنم، يا هيچي بخورمهيچ كار

شوم وقتي به من دست  ميشالق بزني تا شب ولي اين جمله را نگويي يا دست به من نزني، من از لحاظ روحي داغون 
يعني . يت بود از لحاظ روحاين براي من سخ.  يك جايي را كبود بكندمثالًيا يكي يك تكه از بدنم را بگيرد، . زني مي

دهد اين  آن چيزي كه آزارت مي. زدور هستندشرف و م هاي بي انستم انساند  دانستم چرا؟ مي نمي. برايم قابل حل نبود
  .كردي  را حس مياست كه لذت جنسي آنها
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وقتي قدر هم همان . استها لذت بخش زنند، داد زدنش براي آن ميگيرند شالق  اي را مي  وقتي كه زندانيدقيقاً
 انجام مي  بدن را لمس كردن وه آلت جنسي زدنحركتي مثل گرفتن سينه، دست ببه كسي تجاوز مي كنند، يا 

  .ي روحي است شكنجه. اين شكنجه است. برند لذت ميدهند، 
 دوست داشته باشند با من، به من نوعي تجاوز بكنند، اين اينكه هوس داشته باشند يا اينكهكنم  من فكر مي

آن دوران يعني شصت . ها مهم است كه تحقيرت كنند وخردت كنندولي اينش براي آن. يلي كوچكش استسمت خق
كنم اگر يك نفر را بياورند توي  الن هم كه بهش فكر مي ا. طوري كردند تا شصت و يك خيلي از رفقاي ما را اين

توي هر كانالي . استش را بخواهيد نگاهش كنمم رتوان ميكنند، من ن  رابطه با شكنجه و تجاوز صحبت تلويزيون و در
بوده، يا كجا هست؟ چون  انسانيت در او كجا گويم ببين اين انسان اصالً چون مي. كنم  عوضش مييعني فوراً. باشد

خواباندند و بهش تجاوز  ند، چقدر يارو را روي زمين ميكرد ها چقدر اذيت مي دانم كه توي آن زندان فقط من مي
در . ا خرد بكنندكردند انسانيتش را، آن احساس انسانيتي كه توش بوده ر دادند، سعي مي اش مي كنجهش. ندكرد مي

  .شان اين بوده واقع مسئله اصلي
راستش را .  ولي ديگر سخت استروند، قطعاً آيند و مي آيد، مي  خوابم برود هميشه يادم مياينكه ها قبل از شب

  .اين اتفاقاتبخواهي خودم دوست ندارم فكر كنم به 
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  هاي جنسي وارد آوردن ضربه به اندام .2-4
  

هاي بدني كه زندانيان  اي از شكنجه ن اصطالحي است كه ما براي مجموعهوارد آوردن ضربه به اندام تناسلي زنا
  .بريم  كار مي بهاند كردهتوصيف  "لگد به پشت" و "ه باسنلگد ب"، "لگد به وسط پا"زن آنها را با عباراتي مثل 

هاي اصفهان، و نيز زندان اوين  ي به عنوان مثال در زندانا هاي پراكنده شهادتچه در روند اين تحقيق به  اگر
هاي تناسلي در  اثر ضربات وارده به اندام در مورد وارد آوردن ضربه به اندام تناسلي زنان و حتي سقط جنين بر 1تهران
 چنين روشي كه در بسياري از اينكه دربارةتحقيق مستقلي  انجام رسد ايم اما به نظر مي ي مختلف برخوردهها زندان

عموميت داشته است هنوز هاي شهرهاي مختلف  شده تا چه حد در زندان اوقات منجر به پارگي و خونريزي رحم مي
  .الزم است

 زن زنداني بسيار زيادي، كه تعداد حصار قزل يعني زندان دهد كه حداقل در يك زندان نتايج تحقيق ما نشان مي
  . متداول شكنجه و تنبيه بوده استهاي شدند، وارد آوردن ضربه به اندام تناسلي يكي از روش داري مي در آن نگه

 در حبس حصار قزل در زندان 1364 تا 1360هاي   آمار دقيقي از تعداد زندانيان زني كه در فاصله سالهرچند
 زن زنداني در 500وندگان اين تحقيق، به طور ميانگين بيش از اساس توصيف مصاحبه ش اند وجود ندارد اما بر بوده

  .اند  زنداني بودهحصار قزلبندهاي مختلف زندان 
 تا تيرماه 1360د رحماني كه در فاصله تابستان وداو حاج

هاي تهران،  ، با حكم اسداهللا الجوردي، رئيس سازمان زندان1363
 اعمال شكنجه بر اي در حصار بوده و قدرت مطلقه رئيس زندان قزل

هاي گوناگوني را  زندانيان سياسي در اين زندان داشته است، روش
مانند قبرها يا (براي شكنجه زندانيان به كار گرفته كه برخي از آنها 

  .اند ، در شكل و گستردگي اجرا، منحصر به فرد بوده)ها دستگاه
هايي كه در اين  طور كه گفته شد، يكي از شكنجه همان
ميت داشته، وارد آوردن ضربه به اندام تناسلي زنان زندان عمو

 كه زندانيان زن او را فردي درشت داوود حاج. زنداني بوده است
 و نيز اند، خود شخصاً ها و پاهاي بزرگ توصيف كرده هيكل با دست

 و همراه با حصار كراراً به طور جمعي با كاركنان مرد زندان قزل
هاي  ه آزارهاي كالمي، به اندامها و آزارهاي ديگر از جمل شكنجه

  . كرده است تناسلي زنان زنداني ضربه وارد مي
  

  ود رحمانيودا حاج
 ايران، از سرتاسرهاي گسترده فعاالن سياسي در  ، يكي دو ماه پس از آغاز دستگيري1360در شهريور سال 

ها به  ن زنداني را از اين شهرستانهايي براي زنان نداشته است، زنا هاي كوچك زندان آنجايي كه بيشتر شهرستان
بيشتر اين زنان، در شهرهاي خود محاكمه و .  در حومه شهر كرج و نزديك تهران منتقل كردندحصار قزلزندان 

ها، به  هاي سپاه و كميته در شهرستان محكوم به حبس شده بودند و براي گذراندن دوران حبس خود، از بازداشتگاه
  .ندشد  منتقل ميحصار قزلزندان 

 از 1360 ساله و دانش آموز كه در اواخر مرداد 16فرزانه زلفي، 
  :گويد حصار منتقل شده است مي بازداشتگاهي در مسجد سليمان به قزل

 400-300حدود . هاي شهرستان را تازه برده بودند آنجا  بود، ما بچه60شهريور "
   كهآنقدر دراز بود. كرد راهروي طويلي بود كه بندها را از هم جدا مي. نفر بوديم

    
ما ... خيز برويد ما را بردند آنجا و گفتند بايد اين مسير را سينه. رفتند ن ميخودشان با دوچرخه از اول تا آخر آ

خالصه گفتند . يك دختر نه ساله به اسم فاطمه بين ما بود. مان مادرهاي مسن داشتيم كه ناراحتي قلبي داشتند بين
بعد . خيز برويد و برگرديد گفتند بايد تمام مسير را سينه مي. كس هم مستثني نيست  هيچرويد وخيز ب بايد سينه
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خود . اي مازدند وسط پ شان مي  با پوتينرهشت تا پاسدا-و ديگر انرژي نداشتيم، مرتب هفترفتيم  طور كه مي همان
فاطمه آنجا براي . رسيد ها نمي ه بچه ديگر نوار بهداشتي به هماصالً. طور همينهاي ديگر هم  من خونريزي كردم، بچه

يعني تصور كن بيشتر از  .كنم كنم درد رو در بدنم احساس مي الن هم كه دارم صحبت مياز هنو... اولين بار پريود شد
زنند و  مانند لگد مي روند و به آنها كه آخر مي خيز مي بند دارند توي يك راهرو سينه چشم تا زن با چادر و 300
من . هايي مثل اين يا فحش! سليطه: گفتند  ميزدند وسط پاي ما و شان مي مدام با پوتين. د بروي جلويگويند با مي

بايد . داد  يكي از كساني بود كه فحش ميدوداو حاجاحمد، معاون  حاج. شنيدم ها را مي اولين بار بود كه اين جور فحش
اون مادري كه گفتم و . زدند مانديم دوباره بهمان مي  به اول صف برسيم چون اگر آخر ميرفتيم كه قدر سريع مي اين

  1".هاي ديگر قلبشان گرفت از بچهخيلي 
خيزها و بعد از آن، بسيار كتك خورد، مينا  آورد كه يكي از كساني كه در سينه فرزانه زلفي همچنين به ياد مي

  :توده روستا بوده كه چند روز بعد از آن اعدام شده است
 خوابي يكي از كارهاي خيلي متدوالشان بود و واقعاً بي. خوابي دادند را سرپا نگه داشتند و بي روز ما فرداي آن"

آن روز هم آمد و به . داد ها گير مي  به بعضيدوداو حاج .هاي رواني شده بودند ها همه دچار حالت بچه. گذاشت ثير ميأت
ها، ايستاده  ند و يك سري آن طرف بند، كنار سلولما يك سري اين طرف ب. مينا توده روستا و يك نفر ديگر گير داد

 مينا توده روستا را صدا كرد و آوردش وسط و شروع كرد به پشتش و توي باسنش دوداو حاج. نگه داشته شده بوديم
فردايش . چادر نپوشيده بود ]چون توي بند بوديم[لگد زدن؛ باسن مينا توده روستا كمي از روي مانتو برجسته بود 

آن  . حالي كه فقط يك سال حكم داشتبعد هم شنيديم كه اعدام شده، در. ند وسائلش را جمع كند و برودگفتهم 
 خيلي به باسنش زد، صورت و هيكل بسيار زيبايي داشت و جزو كساني بود كه دوداو حاجيكي هم كه آن روز 

  2".داد ان رويشان حساس بود و آزارشان ميش  به خاطر زيباييدوداو حاج
 ساله و در يكي از روستاهاي كرج معلم 21توده روستا، هوادار سازمان مجاهدين خلق، در هنگام دستگيري مينا 
اساس اطالعات منتشره در سايت بنياد  بر. كند  توصيف ميتينفرزانه زلفي، او را دختري بسيار آرام و م. بوده است

زييات محاكمه و حكم وي اطالع دقيقي در دست از ج.  در كرج تيرباران شده است1360 شهريور 12برومند، وي در 
  .نيست

.  محدود به همان يك بار نبوده استحصار قزلهاي تناسلي در زندان   اندامهخيز بردن و وارد آوردن ضربه ب سينه
  :گويد مي نيلوفر شيرزادي

ي روسري و  چها هر بچه. آيند سراغمون دونستيم اون شب مي ، ميشد به هر بابايي اون بيرون سوء قصد مي"
بره   ما رو مي]دوداو حاج[يم كه تدونس مي. ]كند اره ميبه زير شكم اش[ بستند اينجاشون پارچه اضافي داشتند مي

زير هشت ما چشم طول واحد رو تا . زنه  رو مي]كند  به زير شكم اشاره ميمجدداً [اينجاها. زنه خيز و از پشت مي سينه
حتي بعضي از . با زنجير، قنداق تفنگ، چوب، كابل، لگد. خورديم يز كتك ميرفتيم و با همه چ خيز مي بسته سينه
يك سري از . كه چرا عقب مونديزدند  ي ما كه ما رو متوقف كنند بعد ميگذاشتند روي پا پاشون رو ميپاسدارها 

د من رو خو .رندخو يه پيش برند بيشتر از همه كتك ميتونستند با بق شون نمي ها كه به خاطر توانايي فيزيكي بچه
دونستي اگر جلو  ات جلو بزني، بعد مي خوري، از دوست بغل دستي ناينكه مجبور بودي براي .چندين بار از پشت زدند

هم گره قدر در  بود، اين هاي ديگه  شكنجه همراه با]هاي تناسلي ضربه به اندام[قدر اين اتفاق  اين .خوره بزني، اون مي
كرديم كه تحمل  طر دردش، به خاطر استرس وحشتناكي كه روي ما بود و فقط سعي ميخورده بود كه خود ما، به خا

  3"...كنيم كه نشكنيم، قادر به تفكيك نبوديم
بند رو به ديوار  چشم، ايستادن با چادر و حصار قزل كه گفته شد، يكي از تنبيهات ديگر رايج در زندان طور همان

 "نهايت هاي بي شب" برده شده از حصار قزل از اوين به 1360در سال كه ن سودابه اردوا. خوابي دادن بوده است و بي
  :كند دن و كتك زدن زندانيان زن ياد ميخوابي دا  به عنوان يكي از موارد بيحصار قزلزندان 
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قضيه از اين قرار بود كه . كرد  استفاده مي]د رحمانيوداو[نهايت اصطالحي بود كه خود حاجي  هاي بي شب"
زاده كه  اساس گزارشي كه توابي به اسم سهيال حاجي شان كه بر ها يا وسائل شخصي چيزهايي مثل كاردستيها،  بچه

: حاجي هم آمد و پرسيد.  از اتاق سهيال برداشته بودند را بود داده بود، ضبط شده بودحصار قزل زندان 8مسئول بند 
را برد توي راهرو درازي كه بندها را به هم وصل حاجي هم همه .  كسي چيزي نگفتكي اين كار رو كرده و طبيعتاً

با هر چيزي كه . زدن ما و چادر ايستاند و با چند پاسدار ديگر شروع كرد به كتك بند چشمكرد و رو به ديوار، با  مي
 زدند تا دادند و مي طور فحش مي هميننهايت ادامه داره و  ها تا بي گفت اين شب حاجي مي. زدند آمد مي دستشان مي

جا از شدت درد  ما هم همان. رفتند  بودند مي بعد از نيمه شب كه ديگر آنقدر زده بودند كه از نفس افتاده4 و 3 اينكه
 خود زندانبانان اينكه اين تنبيه ده شب طول كشيد تا .يمشد و خستگي توي راهروي خيلي سرد، روي زمين ولو مي

  1".خسته شدند
  

خوابي دادن و كتك زدن در  بياساس شهادت برخي از زندانيان،  بر
. هاي تناسلي همراه بوده است حصار با وارد آوردن ضربه به اندام زندان قزل

شدند و حق  خوابي داده مي هاي متوالي، بي زندانيان در اين حالت، ساعت
  :گويد منيره برادران مي. نداشتند براي رفع خستگي به ديوار نزديك شوند

هاي زيادي ما رو  شب. كردند تنبيه مي بود كه ما را خيلي 62سال "
بعضي از . كرد گاهي روز هم ادامه پيدا مي. ايستاندند بردند سرپا مي مي
دونيم كه چقدر  مي. ايستاندند طوري سرپا مي  ها را دو سه روز همين بچه

شوي، و مثالً  گيره، خسته مي سخت است، به هر حال تو كمرت درد مي
دهي به ديوار، يا سرت رو نزديك كني به خواهي تكيه ب دانم مي چه مي

گذاشتي به  ديوار، يه جوري بود كه حتي اگر يواشكي نوك انگشتت را مي
بعد اگر فقط كمي به ديوار نزديك . رفت ات در مي ديوار، كلي خستگي

پوشيدند كه صداي  ها كه كفش كتوني مي شدي، يكهو ناغافل، نگهبان مي
لي پوتين سربازي داشت وحاجي  .زدند ميپاشون نياد، از پشت به آدم لگد 

  بعد . شد ها وارد مي بند با سر و صدا و مسخره كردن زنداني و از همان سر
  

  
اساس تصويري كه   بر كه سودابه اردوان،نقاشي

 كشيده بوده، در "نهايت هاي بي شب"در يكي از 
  2.بيرون از زندان بازسازي كرده است

شدي  زد وسط پاي تو و تو بلند مي پشت مياز . لگد حاجي معروف بود. دم لگد بزنديك دفعه ممكن بود از پشت به آ
افتادند ولي من  ها بعدش به خونريزي مي بعضي از بچه. ي برام اتفاق افتادطور خود من اين. افتادي روي زمين و مي

  3".يادم نيست كه خونريزي كرده باشم
 اين شد  بر زنان اعمال ميحصار قزل كالمي را كه در زندان هاي بدني و آزارهاي پروانه عليزاده علت شكنجه

 "سكس"ه زن را فقط براي هاي لمپني بودند ك ، آدمحصار قزل رحماني و ساير زندانبانان زندان دوداو حاجداند كه  مي
اين  نابرب. د براي خودش كسي باشد و قدرتي داشته باشدتوان ميستند قبول كنند كه زن توان ميديدند و ن مناسب مي
  4. را تحقير كنندآنهاخواستند  ها مي به اين شيوه

به نظرم جمهوري اسالمي به دليل . زدند وسط پا من برايم روشن است كه چرا مي": دگوي مياما فرزانه زلفي 
ديد كه به خودش اجازه  يعني ما را به عنوان اسيرهايي ميمذهبي بودن به اين قضيه هم نگاهي ايدئولوژيك داشت، 

 .، تجاوز به اسير جنگي آزاد استطبق قرآن. دانست در واقع ما را صاحب خودش مي. كندجوري با ما رفتار  داد هر يم
اينها اسراي ما هستند، اينها زن هستند و ما : گفتند ها رفتار وحشيانه داشتند، مي ها، بازجوهايي كه با بچه وقتخيلي 

  5".اجازه داريم بهشان تجاوز كنيم
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 هاي مبتني بر جنسيت ها و خشونت شكنجه .5
  

هايي منحصر به فرد را تجربه  ، خشونت60هاي دهه  زنان زنداني سياسي، تنها به دليل زن بودن خود در زندان
اند؛ در حالي كه مردان جز اندك مواردي در برخي از  كردن چادر بوده آنها به خاطر زن بودن مجبور به سر. اند كرده
همچنين در حالي كه . اند ها، حتي مجبور به پوشيدن لباس زندان نشده هاي شهرستان دانها در برخي از زن سال

اند، تنها به  رسي و محاكمه، سهميه سيگار داشته و به خصوص پس از طي مراحل بازجويي و بازپمردان سيگاري غالباً
اند، از  اي از زنان كه سيگاري بوده  عدهاند، دانسته يگار كشيدن را براي زنان قبيح مياين دليل كه گردانندگان زندان س

هاي تهران پس از بازديد يك هيئت دولتي و شكايت زندانيان زن  اين وضعيت تنها در زندان. اند سيگار محروم بوده
  .براي برخي از آنها تغيير كرد

ن عادت ماهانه هايي بوده كه اين زنا هاي ياد شده، مربوط به زمان ترين خشونت اما يكي از شديدترين و رايج
 مردانه، در اتاق بازجويي، در زمان شكنجه و يا در بسياري از آنها، در زماني كه در فضاهايي كامالً. اند شده مي

 عذاب اند و در حالي كه با شده متوجه عالئم خونريزي ماهانه شده هايي كه توسط مردان اداره مي هاي زندان سلول
اند، با تحقير و توهين   مردان بازجو يا زندانبان نداشتهخواست نوار بهداشتي ازاي جز در حاصل از شرم و خجالت، چاره

آورد  به ياد ميمنيره برادران . اند هشد به رو مي رواز سوي آنها و يا محروميت مطلق يا نسبي از وسايل الزم بهداشتي 
خودداري مسئوالن زندان دند، به دليل بونگه داشته شده كه چگونه او و ساير زناني كه در قبرها در زندان قزل حصار 

او . كردند كردند و به جاي نوار بهداشتي استفاده مي هاي خود را تكه تكه مي لباساز دادن نوار بهداشتي به آنان، 
بنديان خود شنيده است كه در يك مورد، بازجو تنها پس از گرفتن نوار بهداشتي مصرف شده،  همچنين از يكي از هم

لول را در زندان  يك س.سارا، ل 1.شده است نوار بهداشتي تازه به يكي از زندانيان زن زير بازجويي ميحاضر به دادن 
گونه آشنايي با مسائل زنانه  ن دختران زنداني اسير رئيس زنداني شده بودند كه هيچآآورد كه در  تبريز به ياد مي

هاي زندانيان  به روايت او زمين اين سلول و لباس. كرده است نداشته و از دادن نوار بهداشتي به آنان خودداري مي
هاي ديگر نيز   نوار بهداشتي در بيشتر زندان2.هاي خون خشك شده يا تازه بوده است ده در آن پر از لكهحبس ش

   3.شده است آميز به زندانيان زن داده مييزان نياز و با برخوردهايي تحقيربسيار كمتر از م
 كند كه در فرخنده آشنا روايت مي. اي براي تحقير زندانيان زن بوده است يز وسيلهاصل موضوع عادت ماهانه ن

اي نشسته بوده كه خونريزي ماهانه داشته   ساله15-14نار دختر هاي دادسراي اوين، در ك راهروهاي منتهي به شعبه
و او را براي بازجويي بلند كرد، وقتي بازج": گويد هايش بسته بوده مي فرخنده آشنا كه مانند همه زندانيان چشم. است

  4"!صدا از اين دختر در نيومد.  و پرتش كرد روي زمين"!اينم كه هميشه رگل است! اه": با صداي بلند گفت
اند، شكنجه و آزار زنان به خاطر  هاي مبتني بر جنسيت كه زنان زندان تجربه كرده يكي ديگر از موارد خشونت

  دخترتجربةمنيره برادران . شده بوده است  توصيف مي"بازانه همجنس"رهاي آنچه از سوي مسئوالن زندان رفتا
اش پروين،  به دليل رابطه عاشقانه با همبندي در زندان اوين 1360در سال كند كه  جواني به نام ميترا را روايت مي

الگر نيز حقيقت ترا مي. 5اند اين دو نفر را پس از تنبيه شديد، از هم جدا كرده. چندين ضربه شالق خورده است
كردند كه چند ماه، هر شب دو   شيراز شدم همه تعريف ميآباد عادل وارد زندان 61سال زمستان وقتي در ": گويد مي

زدند و تحقير  انداختند و كتك مي ها پايين مي  با هم رابطه دارند از باالي پلهها گزارش داده بودند دختر را كه تواب
  6.اند داده نيان را هم به طور مداوم عذاب مينفر كه بقيه زندان دو آكردند و نه فقط  مي
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گونه  هاي مبتني بر جنسيت به حساب آوريم، همان اما اگر مواردي كه در باال به اجمال بيان شد جزو خشونت
اند،  رده تجربه ك60هاي دهه  كه خواهيم ديد، خشونت اعمال شده بر زناني كه بارداري، زايمان و يا مادري را در زندان

از اين رو، بخشي مستقل را كه در ادامه . گنجد  از شكنجه ميالملل  در تعريف حقوق بينبه حدي شديد بوده كه كامالً
  .ايم مادر بودن در زندان اختصاص دادههاي ناشي از  ه شكنجهخواهد آمد ب

  
  
  مادري در زندان �

افراد منتسب به آنها انجام شود و درد و يا كنوانسيون منع شكنجه، هر عملي را كه از سوي مقامات رسمي يا 
مقايسه اين تعريف با شهادت زنان زنداني كه باردار . مي داندشكنجه مصداق  روحي ايجاد كند رنج شديد جسمي و يا

به آساني اين نتيجه را به دست اند  اند، در زمان بازداشت زايمان كرده و يا به همراه فرزندان خود زنداني بوده بوده
  .، مصداق شكنجه بوده است60هاي دهه   در زندان"مادري"دهد كه صرف  مي

 باعث شده بود كه تعداد قابل توجهي از زنان زنداني كه عمدتاً تازه 60جوان بودن بيشتر زندانيان زن در دهه 
 نها به اين دليلبسياري از آ. ازدواج كرده بودند، در هنگام بازداشت يا باردار باشند يا كودكان خردسال داشته باشند

اند يا كسي از اعضاي خانواده در لحظه دستگيري نبوده كه بچه را به او  خورده شان هنوز شير مادر مي كه نوزادان
ها و لحظات زندان  ترين ساعت اول بازداشت و بازجويي را كه سختبدهند، با فرزندان خود بازداشت شده و روزهاي 

  .اند دهشان تحمل كر بوده، به همراه فرزندان
ايم، در زمان دستگيري يا باردار بوده و در حين بازداشت، زايمان يا  از كساني كه با آنها مصاحبه كرده نفر 15

قط جنين در اثر س). 3ضميمه (اند  شده به همراه كودكان خردسال خود بازداشت اينكهاند و يا  سقط جنين كرده
محروميت از امكانات پزشكي و درماني، محروميت شديد هاي جسمي، زايمان در شرايط بسيار دشوار و  شكنجه

امكانات الزم براي فرزند خردسال از قبيل شيرخشك، پوشك و يا حتي كهنه، تهديد به گرفتن بچه و سپردن او به 
 مصاديق مختلفي از ...پرورشگاه، رنج ناشي از كابل خوردن و شكنجه شدن در مقابل چشمان كودك خردسال و

  زندان4تنها در بند . اند  را تجربه كردههااين دسته از مصاحبه شوندگان تمام يا بخشي از آنشكنجه بوده كه 
 به اين 1.اند شان زنداني بوده  كودك نوزاد تا سه ساله به همراه مادران19، 1361، بين ارديبهشت و آذر حصار قزل

اند كه  هايي را متحمل شده  مادر شدن، شكنجهطر مادر بودن ياترتيب، شمار قابل توجهي از زندانيان زن، تنها به خا
  . گونه تصوري از آن ندارند مردان زنداني، در شرايط مشابه سني و سازماني و اتهامي هيچ

ا از آنجايي كه مصداق بارز آيند ام  شكنجه يا آزار جنسي به شمار نميها،  اين دسته از شكنجهاينكهبا 
 اين اند، بخشي از شده هاي مختلف اعمال مي طرزي وسيع و در زندانهاي مبتني بر جنسيت هستند كه به  شكنجه

اند كه درد و رنج ناشي از  كيد داشتهأنان زنداني تبه خصوص كه اين دسته از ز. ايم گزارش را به آن اختصاص داده
 تا امروز بر روح اند، گاه طاقت فرساتر از ضربات كابل بوده و آثار آن هايي كه به دليل مادر بودن تحمل كرده شكنجه

  .ان و فرزندانشان باقي مانده استآن
  
  

 هاي جسمي  سقط جنين در اثر شكنجه �
حداقل . كنند ا در ميان هم بندان خود گزارش ميزندانيان زن موارد متعدد سقط جنين در اثر شكنجه جسمي ر

سارا . اند را تجربه كردههاي جسمي  جنين بر اثر شدت شكنجهدو نفر از مصاحبه شوندگان اين تحقيق، خود سقط 
 باردار بوده كه در شود كه مجدداً شود تنها زماني مطمئن مي اش دستگير مي كه در سالروز تولد پسر دو ساله رهايي

دان افتد و بعدها كه توسط پزشكي در زن اول پس از دستگيري به خونريزي ميزير ضربات كابل در همان روزهاي 
 به بازجو هم گفتم كه عقب من حتي": گويد او مي. ود كه فرزندش سقط شده استش شود به وي گفته مي معاينه مي

  ".ام اما اين هيچ تاثيري در شكنجه نداشت هانداخت
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يي با نام مستعار حميد كه در كميته مشترك مسئول پرونده  بازجوخواستكيانوش اعتمادي نيز وقتي برخالف 
قط جنين كند، بر اثر ضربات تنبيهي وي س ميالن چپ خودداري  از همكاري كردن در شناسايي يكي از فعااو بوده

گفتم من . زد درست وسط پايم كه همان آنجا احساس كردم اتفاقي افتاده همه چيز لگد مي آنقدر اين بي": كرده است
  اصالً،تاق بوديك ا. اتاق بازجويي هم نبود. من را با لگد برد توي اتاق.  عين خيالش نبوداو هم اصالً. بروم توالتبايد 

كردم ول  طور كه من جيغ و داد مي تا اين كه همان.  وحشي شده بودواقعاً. دانم چطوري بگويم نمي. ديوانه شده بود
يكي ديگر آمد و گفتم من بايد . كسي نبود كه به داد من برسد. رفت. كرد رفت بيرون ولي نگذاشت دستشويي بروم

تا . همه لباسم خوني شده بود. طوري مرا نشاندند آنجا همين. جنين كردمكنم سقط  من فكر مي:  گفتم.بروم توالت
  1". رفتند يكي را آوردنداينكه

حتي در مواردي كه شكنجه منجر به سقط جنين نشده، زنان باردار زنداني همواره نگران سقط شدن يا ناقص 
 به ما غذا چون اصالً. آرم مرده به دنيا ميكردم يه بچه   مي هميشه احساس": گويد  روشن ميمونا. اند شدن جنين بوده

  2".دادند نمي
  
  
  بارداري و زايمان در شرايط بسيار دشوار  �

 محروميت از امكانات پزشكي و درمانيو     
ترين  ند، از ابتداييشد  دستگير مي60هاي اوليه دهه  دهد زنان باردار كه در سال هاي متعدد نشان مي شهادت

ي آخر بارداري خود را ها كه ماه ، در حالي60 كه در خرداد منيژه. اند ي محروم بودهامكانات پزشكي و مراقبت
  :گويد  شهر كوچك گچساران دستگير شده ميگذرانده در مي

 كه بهش كانتينر 3 در 2ما رو داخل يك اتاق كوچك . خيلي دوران سختي بود، چون بسيار بد ويار بودم"
 . نفر داخل اون اتاق بوديم18ما .  ساواك بود نگه داشته بودنديي كه سابقاً و در حياط اطالعات سپاه، جادگفتن مي

من و يك نفر ديگر حامله . شد، يه عده پاشون اينور يعني يه عده بايد پاشون اونور مي. تونستيم صاف بخوابيم نمي
   3".بوديم و هوا داخل اون كانتينر خيلي داغ بود

يابد از شهر كوچك گچساران خارج شود و هر   سال بعد، اجازه نمي7 اما تا شود  بعدها براي زايمان آزاد ميمنيژه
  .كرده است هفته بايد خود را به مقامات محلي معرفي مي

 در زندان بوده، اندكي پس از ازدواج و در 64سال زمستان  تا 60از سال   كه يك باردوست شايسته وطن
 گذشت مجدداً  ماه كه از آزاديش مي6و تنها پس از  1365سال  تابستانكه باردار بوده براي دومين بار در  حالي

ام وسط پاهام  هاي آخر بچه تا ماه"او آنقدر در طول بازجويي كتك خورده بوده كه به قول خودش . شود دستگير مي
  4".ستم سر پا بمانمتوان مين. ستم برومتوان ميراه ن. بود

ث تخفيف در ف تصورات معمول، بارداري زنان نه تنها باعكند برخال ها شهادت شايسته نيست كه ثابت ميتن
هاي جنسي را به طور  اي تحقيرها يا توهين ه بلكه زنان باردار پارهشد تر شدن برخوردها نمي اعمال شكنجه يا ماليم

 من مگفت من بهشون مي": گويد دستگير شده ميمونا روشن كه به همراه همسرش در كرج . اند ويژه تجربه كرده
 به نبعد شروع كردند دست و پامو بستن به تخت و شروع كرد. دادن ام و اينا با فحش و تحقير به من جواب مي ملهحا

.  نشست روي كمرم]به بغل[ اومد و  يهوكه. خوردم كشيدم و تكون مي من تو اين فاصله هي جيغ مي. شالق زدن
دار شديد و يه مشت  بچهها رو داشتي چرا  ن برنامهاگه ايت نبودي و  مرتب هم فحش و تحقير بود كه تو به فكر بچه

  5"...آد  من كلماتش يادم نميالن واقعاًا هاي خيلي ركيك كه فحش
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توبا كمانگر كه بيشتر دوران بارداري، زايمان و چند وقت پس از آن را در بازداشتگاهي در ده نشور در نزديكي 
  :كند ن خود را چنين توصيف مي زايما1،كامياران و تحت تهديد مدام تجاوز بوده است

 بشوم، پا ستمتوان مين ولي داشتم، درد روز سه من ندادند، من به هيچي اتاق توي آمد، دنيا به ام بچه كه وقتي"
 .نياوردند هم قابله يك. بياورم دنيا به هم را بچه ستمتوان مين و شدم مي حال بي دستشويي برم كه شدم مي پا وقتي

 ديگر ولي داشتم، زيادي خونريزي بودم، هوش بي تمام روز دو من چون. آمد دنيا به ام بچه چطور اصالً دانم نمي
 هاي لباس بوده، خون اينجات تا فقط تو آمديم اينكه از بعد گفت مي خواهرم. دلير ي ننه با آوردند را من بزرگ خواهر
 حمله كسي مبادا كه بودند ايستاده اتاق بر و دور مرد نفر پنج چهار و نداشتي ديگري چيز هيچ و بوده زيرت خودت

 هوش بي روز سه يعني بعدش، روز دو و آمده دنيا به ام بچه تا من. تو آمديم ما كه وقتي بوده فضايي چنين گفت. كند
 ببريد را اين بايد گويد مي كند، مي زاري و گريه و كند مي داد بي و داد خواهرم آنقدر ديگر بعدش روز بودم،

 هم باز بشود، خوب كه وقتي كه كنند مي تهديد محافظ، ماشين چهار با سنندج بيمارستان برند مي را من بيمارستان،
 تقريباً كردند، عمل بود، نيامده جفتم. داشتم نگهبان هم روز هر. ريزيم مي هم به را بيمارستان تمام. سراغش آييم مي
.  با بچه به اتاقم توي زنداننددگردان  دوباره من را بر د از دو هفتهبع. آمدم هوش به بيمارستان در روز يك از بعد
  2". الن در كردستان استاام يك دختر بود كه  بچه

  
  
 محروميت شديد امكانات الزم براي فرزند خردسال �

شدند؛ فرزنداني كه نياز به   كه گفته شد، بسياري از زنان با فرزندان شيرخواره خود دستگير ميطور همان
 دستگيريايم اجازه داده نشده در هنگام  لب زناني كه با آنها مصاحبه كردهبه اغ. اند  داشته ويژههاي بتامكانات و مراق

بردارند و يا به آنها گفته شده كه فقط براي چند اضافي امكانات الزم براي بچه از قبيل شيرخشك، پوشك يا لباس 
ها طول  كه دوران بازجويي و بازداشت آنها ماه  حاليدر. شوند را بردارند زيرا به زودي آزاد ميساعت وسايل الزم 

  .اند كشيده و اغلب در اين دوران، محروميت شديد از امكانات الزم براي فرزندانشان را تجربه كرده
كند كه  سعيده سيابي روايت مي. شود هاي مادران تكرار مي شهادتگرسنگي و نبودن غذا براي نوزادان در بيشتر 

  :اش، از خون خود به او داده است كردن فرزند گرسنه چهار ماههساكت چگونه براي 
 از استرس حاال. آمد خواست مك بزند خون مي طوري شد كه ديگر وقتي بچه مي. شدروز اول شير من خشك "

 غذا كه برايمان .اي ندارم هاي بعدي ديدم هيچ چاره  در وعدهاينكهشيد تا ها گرسنگي ك بود يا شكنجه، بچه مدت
ذاها خيلي بد بود، آوردند، كيفيت غ شود گذاشت قرمه سبزي يا لوبيا مي سيب زميني يا اگر اسمش را بمثالًوردند آ مي

ي چهارماهه با حبوبات و غذاهاي  بچه. ام گذاشتم تو دهان بچه جويدم و مي كندم و توي دهانم مي پوستشان را مي
 من اينكه به خاطر كرد مخصوصاً غذايي ناله مي  بي چون غذا خيلي كم بود پسرم از.شد سنگين داشت تغذيه مي
 به كردند كه اصالً گفتند هيچ همكاري نكردي و اطالعات ندادي، غذاها را كمتر و كمتر مي اطالعات نداده بودم و مي

گذاشتم مك  آمد مي جويدم خون مي نم را ميديدم پسرم آنقدر گرسنه است سر انگشتا وقتي مي. رسيد خودم هم نمي
ي ديگري  من چاره. مكرد خاطر گرسنگي محض پسرم من اين كار را ميه ب. دادند روزي يك وعده غذا هم نمي. زد مي

. اي نداشتم تو سلول انفرادي  من به غير از اين چارهكرد تابي مي  از گرسنگي، بيكرد قدر گريه ميآن نداشتم وقتي 
ام به  هم كه هنوز است هيچ وقت نتوانستههنوز . بخشمم خودم را بتوان ميافتد هيچ وقت ن  وقتي يادم ميواقعاً

  3".شود از پسرم كنم نگاهم دزديده مي ي پسرم نگاه كنم، هميشه احساس ميها چشم
كند كه در طول شش ماه انفرادي، آب جوش براي درست كردن شير  ثريا زنگباري شرايطي را توصيف مي

  :ته استاش نداش  روزه45هنه براي عوض كردن نوزاد خشك و ك
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ترين چيزي كه تو تمام مدت  بعد هم مهم. زد اش بود، مدام جيغ مي رسيد و بچه گرسنه شيرم كم بود، نمي"
گذشت، بچه شكمش كار  مثالً يك هفته مي. كرد، هيچي هم كه نبود  كار نمي بود اين بود كه شكمش اصالًانفرادي

زد و از  رفتم اين جيغ مي ها من توي سلول راه مي تساع. زد  تو شكمش، جيغ ميكرد كرد، پاهايش را جمع مي نمي
يك بار . آورد قدر كه فشار ميآن . ديدم خوني است م ميكرد اش را باز مي كهنه. رفت باال درد از سر و كول من مي

. ها جيغ زد، نگهبان آمد در زد و گفت بچه را بده و من بهش دادم  و ساعتها ، ساعتكرد ام كه شكمش كار نمي بچه
يك . ، در را بست و رفت]كه دادم[قدر خسته و درمانده بودم  نآ گفت بچه را بده، من .قط يك لحظه طول كشيدف

 واقعاً. همان جا ماندم. داد من بچه را با دست خودم دادم رفت اي داد بي:  من يك دفعه فكر كردمثانيه طول كشيد و
، صدايش را از دور شنيدم كه  بچه را آورداينكه تا. كردم تمام شد ديگر كردم سنگ شدم و فكر مي احساس مي

 مي دنبال جاي سوزنبچه  تن يها تو اش را باز كرده بودم و من مدت بچه را آورد، كهنه. شد اش نزديك مي گريه
من .  از توي سلول نبايد صدا بيايد بيروناينكهش، براي د بكشناينكهكردم به اين آمپول زدند براي   فكر مي.گشتم

  .اند كه بكشنش بهش يك آمپول زده ]كردم فكر مي[.  روزها منتظر بودم كه اتفاقي برايش بيفتدروزها و

من . دخيلي هم دكتر خوبي بو. دكتر شمس آنجا بود كه خودش هم زنداني بود. دكتر بود ولي فايده نداشت ...
خشكي كه داده بودند؛ شيرشك بهم خاوايل شير.  تا من را بردند پيششام را بايد ببرم دكتر، گفتم كه بچه مرتب مي

ظرف بده : گفت مي. خواهم آب جوش مي: گفتم زدم مي مدام در مي. دادند آوردند، ولي آب جوش بهم نمي ام مي خانواده
گردند و هيچي  سلول انفرادي، تمام تن آدم را ميخواهند بگذارند در  كه وقتي آدم را مي در حالي. برايت بياورم

هي بچه جيغ . رفت بست و مي در را مي. ي خودت است مسئله: گفت ندارم، مي: گفتم مي. ببريتواني با خودت  مين
تي شد وق گرفتم كه آب زرد مي شيرم خالي شد، توي اون آب جوش ميها، وقتي اولين قوطي  من تا مدت. زد مي
دادم آنچنان   بهش مي زنگ زده بود و وقتي قوطياينكهريختم تو شيشه به بچه بدهم، آب زرد بود به خاطر  مي

بچه گرسنه بود بايد بهش . اشتماي ند ولي چاره. آورد فت كه اين چه باليي به سر بچه ميگر اضطرابي من را مي
  .دادم مي

 براي تميز كردن آنجا، يك تيكه پارچه بود زير دستشويي آويزان كرده بودند احتماالً. ام كهنه نداشتم براي بچه
هم  از خانه . هم تمام شده بود يك نصفه بسته پوشكي كه با خودم از خانه آورده بودميك كهنه معمولي هم داشتم،

بستم،  يكردم، كهنه را بهش م ها را استفاده مي ن همينيا بنابر. هيچي نيامده بود چون آن موقع هنوز مالقات نداشتم
شستم  آوردم مي  خودم را در ميبستم، شب روسري در طول روز كهنه و روسري را مي. بستم بعد روسري خودم را مي

كردم چون  شد به عنوان ملحفه برايش استفاده مي بعد كه روسري خشك ميم، كرد كردم، خشكش مي عوض مي
 كهنه، شد شد مي ام اين دفعه رلش عوض مي روسريشدم،  بعد صبح دوباره پا مي. پتوهاي سربازي خيلي زبر بودند

زدم تو دستم،  زد، هي بادش مي هايم تاول مي ها دست ادم كه گاهي وقتد قدر فشار ميآن شستم،  اش را مي كهنه
خواستند من را بازجويي كنند روسري بگذارم  شستم تا مي ام را مي م روسريكرد خشك بشود، بالفاصله عوضش مي

 كه استفاده ام بود و كهنه بود خورد، روسري ، زياد به درد نميآن يكي پارچه كه خيلي كوچك بود. سرم بروم بازجويي
اش را شستم خشك كردم، باز كردم عوض كنم ديدم جيش كرده، يك  شدم كهنه يك بار هم كه صبح پا. كردم مي

فرصت نكردم .  در را باز كرد و گفت كه بايد بروم بازجويي]نگهبان [دايره بزرگ وسطش خيس است، ولي همان موقع
  1".همان جوري گذاشتم رو سرم و رفتم. بشورمش

آنها . اند ي از گرسنگي يا غيربهداشتي بودن وضعيت بچه، تنها درد شديدي نيست كه آنها تجربه كردهرنج ناش
  .كنند مياند، بدترين لحظات زندان توصيف  شان به بيماري مبتال شده خود مواردي را كه فرزندان خردسال

 زندان اوين منتقل 209بند هاي  لاش به يكي از سلو هاي اوليه با كودك دو ساله كه پس از بازجوييسارا رهايي 
  :گويد شده مي

گرفتمش باال،  ت فرنگي توي سلول دويست و نه، ميتوي توال. پسرم اسهال شديد گرفته بود؛ بسيار شديد"
گفتند كاغذ بگذار زير در سلول كه . له بودند ههام دو تا دختر كرد عضو كوم سلولي هم. رفت طور آب ازش مي همين
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كنم  ؛ فكر مييك دختر تواب بود... ها مسئول سلول و چاي دادن و  آن موقع. اغذ گذاشتم زير در يك ك من1،بيايند
ن ي م  بازجو بگو بچهشود به  اگر ميي من خيلي مريض است لطفاً  گفتم كه بچهاوبعد من به . ندبعدها اعدامش كرد

 خبر داد و من و پسرم را بردند پيش رفت. حاال اين از بازجو بدتر بود. دهم من خبر مي: گفت. را دكتر ببرند
. اكي با كمپوت بهش داده بشود گفت كه اين راست روده شده، بايد آب و مايعات و سرم خور2.زاده االسالم شيخ
 دادم به  آوردند توي بند، نسخه را مرابعد. ها سه چهار روز نبودندود، بازجوجور چيزها ب  و اين3دانم شهادت علي نمي
 و ؛هايش خشك شده بود، حال خراب اين بچه چشم. يك روز گذشت. زجويتدهم به با فت من مي و گتوابه ونهم

. همين لباس خودمان تنمان بود. هيچي. نه كهنه نه شورت اضافي. هيچي نداشتم. دانستم چه كار كنم  نمياصالً
هيد من به اين بچه پس چي شد؟ حداقل يك ليوان آب جوش يا چاي بد: دوباره اين كاغذ را گذاشتم و پرسيدم

رفت و دو سه ساعت . كرد دادم و اين هي بدترش مي  هم بهش نده ولي من داشتم شير ميگفته بود شيرت را. بدهم
چه  من هم ديگر حال خودم را نفهميدم، هر. بعدش آمد و دو تا بيسكويت مادر از توي دريچه آنجا پرت كرد براي من

 سگ است؟ تو با من مشكل داري با من برخورد كن، من يك مادرم تو ي من  كه مگر بچه]نثارش كردم[فحش بود 
در را باز كند به شكل توانست  مي. يعني در را هم باز نكرد!  آوردي پرت كردي از توي دريچه؟چرا براي من بيسكويت

 گفت چادرت بازجو آمد. رواني شده بودم، بعد صداي من رفته بود به بازجوها رسيده بود. يك آدم به دست من بدهد
را انداختند در يك اتاق كه همه در و ديوار  فكر كن ما را كجا انداختند؟ ما. بچه را بغل كردم و رفتم. را سرت كن بيا

 دست را مثالًدر و ديوار خوني بود به شكلي كه . جوري كپه كپه، پشه هم پر همه اين. پر از گه بود، پر از خون بود
 يك معموالًسلول نبود چون سلول . باشد، مشخص بود كه جايي است براي تنبيهكشيده باشند، خون پاشيده شده 
من چادر را كشيده . حاال بچه مريض تو بغل من، ما چهار پنج ساعتي آنجا بوديم. دستشويي و توالت فرنگي داشت

 هر. كردم خنك ميهايش را  زدم و دست  آب به تن اين بچه ميمرتباً. بودم رو خودم و خوشبختانه شير آب آنجا بود
ام  ام را روي شونه من آمدم بچه.  از خون بود و كثيفديوار پر. ها تپاله تپاله گذاشته بودند گذاشتي خون و گه جا پا مي

جايي نبود كه اين بچه را بگذارم، آنجا  هيچ. خسته شده بودم، همش توي بغلم بود. گذاشتم چادر را كشيدم رويش
بعد از چهار پنج . بچه هم سرش را گذاشته بود.  منوش و گفتم سرت را بگذار رو سرگذاشتم، چادرم را هم كشيدم ر

. خواهم  نميوقت معذرت گفتم من هيچ.  معذرت بخواهي]دختر تواب [كه بايد ازش: گفت. ساعت ما را صدا كردند
ست توان مير نبوده ولي مقص: اين مقصر نبوده، گفتم: چون كه من از ايشان آب خواستم، دكتر اين نسخه را داده، گفت

خواهم من كار خطايي  من معذرت نمي: گفتم. عذرت بخواهيبايد ازش م: گفت. بيسكويت را براي من پرت نكند
هام گفتند از ما هم آمدند تحقيق كردند كه چه اتفاقي افتاده كه گفته  سلولي هم.  من را بردند توي سلول.ام نكرده

 ده دقيقه، بيست دقيقه بعدش ديدم كه حدوداً. ز توي دريچه و در را هم باز نكردبودند كه اين بيسكويت را پرت كرد ا
دو سه روز گذشت براي من چاي و . بعد ما هم هيچي نگفتيم. خواهم معذرت مي: ، آمد گفتتوابهكه من آمدم همين 

  4".يك كاسه ماست هم آوردند. آب جوش آوردند
 قدري براي من اين به. ام تب كرد و دچار تشنج شد لول بچهتو يك س يك بار": گويد ثريا زنگباري نيز مي

 . شدم گذشت دچار تشنج مي هاي سال حتي وقتي از ذهنم مي دردناك بود كه سال
. دم بهش واكسن زدبر. وقتي سه ماهش شد، گفتم بايد بروم پيش دكتر، وقت واكسنش است و بايد واكسن بزند

 كند ممكن است تشنج بگيرد و من اصالً كند، و وقتي تب مي زند، تب مي يام كه بچه وقتي واكسن م من شنيده: گفتم

                                                           

اند كاغذي را از زير در سلول رد  توانسته تنها مي. دا كننداند براي خبر كردن زندانبان، به در بزنند يا ص  زندانيان اجازه نداشته209در بند 1 
  .كشيد اين روند معموالً بسيار طول مي. كنند تا زندانبان ببيند و به سراغ آنها بيايد

ر، براي زاده، وزير بهداري دولت هويدا بود كه پس از كنار رفتن هويدا و روي كار آمدن جمشيد آموزگا االسالم الدين شيخ دكتر سيد شجاع 2
ها   بهمن و باز شدن در زندان22او كه در روز . اي ديگر از دولتمردان نزديك به هويدا زنداني شد آرام كردن انقالبيون، به همراه هويدا و عده

 يا آسيب او در بهداري زندان اوين بيماران و. از زندان بيرون آمده بود، مجدداً بازداشت و محاكمه شد و چند سالي را در زندان گذراند
  .كرد ديدگان شكنجه را مداوا مي

  .منظور، امام علي، امام اول شيعيان است 3
  .شهادت سارا رهايي، عدالت براي ايران 4
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. كند دارويش را بهش بده دهم، هر وقت ديدي دارد تب مي من دارو مي: گفت. ترسم خيلي مي. دانم چه كار كنم نمي
من را . دهم ت ميارويش نيامده، هر وقت آمد بههنوز د: گفت. دهد دارويش را دكتر گفته مي: ند گفتممن آمدم توي ب

در .  نق زدن شروع كرد به بچه من هي منتظر شدم، از دارو كه خبري نبود، يواش يواش ديدم.انداخت توي سلول
بعد بچه هي نق زدنش . هنوز دارويش نيامده:  گفت.آمد داد و بيداد و مشت و لگد زدي مي زدم، هميشه هم در مي

زدم  من هم هي در مي. روع كرد به گريهزد و يواش يواش ش نق ميهي . م به تنش ديدم گرم شدهدست زد. بيشتر شد
. كرد هي گريه مي. شد تر مي زدم، تنش هي گرم رفت باال، دست مي هي صداي بچه مي. د و داد و بيدادهي دوباره لگ

يك . دندآم  نميزدم، اصالً رفتم گاه گداري در مي هي توي سلول راه مي. اي نداشت فايده. هايش قرمز شده بود لپ
كرد و داغ  ها گريه مي اي نداشت، ساعت  و در آورده بودم هيچ فايدهه كردهايش را باز دفعه ديدم خيلي داغ شده، لباس

هايش را باز كرده بودم، لخت،   لباس نشسته بودم رو زمين بچه را گذاشته بودم روي زانويم، كهنه و.و قرمز شده بود
بعد يك دفعه حس كردم يك طرف صورتش . كردم رد، من هم گريه ميك كردم، گريه مي همين جوري نگاهش مي

 نفهميدم چه كار بايد بكنم فقط پرتش كردم، بلند اصالً.  بعد آن طرف صورتش و تمام بدنش متشنج شد،متشنج شد
پاشيدم  م، ميكرد طور پر مي همين. پاشيدم رويش م و ميكرد  هيچي هم نداشتم، مشتم را پر از آب سرد مي،شدم
بعد از يك مدتي تازه آمد در را باز . دانم چقدر اين كار را كردم كه وقتي دست زدم به تنش يخ شده بود ديگر نمي
يك نصفه آسپرين . وقتي حال من را ديد ديگر اين دفعه از خير مشت و لگد و جيغ و داد و همه چيز گذشت. كرد

بعد كه رفتم پيش .  قرص را به بچه ندادمكه اصالًقدر هم دستش كثيف بود آن . گذاشته بود كف دستش آورده بود
رود   را رد كردي چون بچه وقتي تبش ميجوري شده، گفت خيلي خطر بزرگي دكتر شمس برايش تعريف كردم اين

  1".خيلي خطرناك بود. جوري به سرعت تبش را آورد پايين باال نبايد اين
  .كرده است او در زندان زندگي ميفرزند ثريا زنگباري در بند عمومي و تا پنج سالگي با 

ي در كميته اش، بيش از دو ماه در سلول دو سال و پنج ماهه و پسر سه ماههبانو صابري كه به همراه دختر 
ستشويي بايد رفتم د  كم كه ميوي اين وقتت! مگر من چقدر وقت دستشويي داشتم؟...":گويد مشترك زنداني بوده مي

 يك لباسي كه موقع دستگيري زير مانتو تن خودم بود،. كهنه هم كه نداشتم. ستمش ها را هم مي تند و تند كهنه
هايش را پاره كرده بودم و به جاي  آستين. اي كه مادرم برايم دوخته بود ها و كمربند قهوه پيراهن تترون زرد بود با لبه

گذاشتم روي زمين، به بهاره  ا ميبردم توي دستشويي، بچه ر ها را مي بعد اين. مي كردم براي پسرم استفاده كهنه
زود جيشت را بكن وگرنه ديگر : گفتم شستم، به بهاره مي ها را مي  سر اين را گرم كن، تند تند كهنهگفتم تو مي

نه صابوني داشتم . رسيدم كاري كنم ها خودم نمي بعضي وقت. مكرد شستم و بغل مي بچه را ميي بيايي، بعد توان مين
 2".يچينه تايدي داشتم نه ه

وقتي ما را گرفتند، تازه ": فرزند خردسالش قرار گرفته استبانو صابري نيز تحت فشار شديد ناشي از بيماري 
ولي آنجا امكانات نداري كه . كردم شستم و تميز مي  او را ميبايد با الكل سفيد. ديروزش بچه را ختنه كرده بودم

كردم  كرد و من هر كاري مي زد و گريه مي  بچه جيغ مي.را بكني، براي همين عفونت كردبتواني اين كارها 
 گفتند زدند به در مي ها هم هي مي اين. اش بزرگ شده بود؛ چركي و عفوني سر آلت تناسلي. ش كنما توانستم آرام نمي

ن تناسلي بيژيك روز من اين بچه را باز كرده بودم، خيلي هم ناراحت بودم دست زدم به آلت . اين بچه را خفه كن
بندم  چشممن . ت را بزنبند چشم: يك دفعه ديدم گفت.  و قرمز بوداطراف آلت تناسلي چركي.چرك ازش پاشيد باال

. اين چه وضعي است: به من گفت. خودش بچه را ديد... اش را تمام كند كه اين بچه را  را زدم، آمد تو و تا آمد جمله
بعد به من گفت كه . ختنه كردم، بچه احتياج به رسيدگي داردگويم اين را  م اين بچه ختنه شده، من كه هي ميگفت

م آمد بند چشماز زير ي اولين بار بود كه يك قطره اشك من هم برا. دهد ه دارد جور پدر و مادرش را پس مياين بچ
د بچه را فردايش آمدن. برو سلول بغلي را هم خالي كن پدر و مادر من را هم بياور جور من را پس بدهند: گفتم. بيرون
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 ايرانشهر كه شبش هم من را بردند بيمارستاني در خيابان. از من گرفتند، اسم و آدرس دكترش را هم گرفتند
  1".گفتند مال سپاه است مي

رفتيم بازجويي  وقتي مي. شد اش مي بهار گرسنه": گويد شديد غذا براي خود و فرزندانش مي كمبود دربارةوي 
رده بودند ريخته بود؛ وها خوهاي غذايي كه بازج كشيد روي ميزهايشان چون خرده زد به دهانش و مي دستش را مي

  2".خورد آنها را مي
  
  
  تهديد به گرفتن فرزند، جدايي از فرزند �

شان دستگير شده  يكي از تهديدهاي متداول در روند بازجويي درمورد زناني كه با نوزادان يا فرزندان خردسال
كنند كه لياقت بزرگ  يي واگذار ميها گيرند و به پرورشگاه يا خانواده شان را از آنها مي دان كه فرزنه استبودند اين بود
  . داشته باشندكردن آنها را

اند كه فرزندان زنان زنداني  ، زندانيان شهادت داده)انزلي در زندان كارون اهواز و زندان بندر(حداقل در دو مورد 
 "اللهي حزب"ي ها اند را به جاي تحويل به خانواده مادر يا پدر، به خانواده بودهمجاهد را كه پدر و مادرشان اعدام شده 

  3. اندشدند داده  دار نمي كه بچه
اين .  نيستيگيريم، تو اليق مادر بودن ات را ازت مي گفتند كه بچه دم به ساعت بهم مي": گويد ثريا زنگباري مي

كردم و به اولين  شدم، بچه را بغل مي ه من از خواب بيدار مييعني هر روز ك. هاي من بود يكي از بزرگترين ترس
زدم  ند، باهاش حرف ميكرد بار كه بازجويي صدايم مي هر. كردم اين بود كه چند روز ديگر دارمش چيزي كه فكر مي

، روي ندا آنهايي كه شكنجه شدهديدم كه  چون مي. توانم تو را با خودم داشته باشم ميدانم برگشتني  نمي: گفتم مي
 م بچه را بغل كنم، پس حتماًتوان ميفهميدم اگر من آن حالت را داشته باشم چطوري  كشند نمي زمين خودشان را مي

زدند توي  هوا يك دفعه مي يكي هم اين بود كه بي. اي من بوده اين يكي از بزرگترين نگراني. گيرند بچه را از من مي
اين هم مدام اتفاق . آمد زدم جيغش در مي يندازم، بچه را چنگ ميم بچه را بترسيد م ميشد من شوكه مي. سرم
  4".افتاد مي

 در روزهاي اولشود و در  رين به همراه نوزادش بازداشت ميمهري القاسپور كه چند روز پس از زايمان سزا
ات را   بچهاصالًداني، ما  مي :بازجو آمد گفت": گويد  مياو.  استاز از ديدن نوزادش محروم بودهكميته صحراي اهو

اين بيشتر من را كشت؛ . ]ازش در بيارند[اللهي  اللهي كه يك دختر خيلي خوب حزب ي حزب دهيم به يك خانواده مي
 خونريزي ]به خاطر سزارين[حساب كن تو يك آدمي هستي كه به شدت شكنجه شدي، . ها كابلبيشتر از يعني 

ج و منگي و هزار و يك چيز توي سر آدم هست، چي را بايد  گيداري، يك ساعتي هم بهت سرم وصل بوده و اصالً
 دنكن.  اين بچه چه خواهد شداينكهاي داري و فكر  بگويد، چي را نگويد، چه كار بايد بكند، بعد هم يك بچه

يعني همه اينها توي سر من ! اللهي؟  حزب  بدهندش به يك خانوادهدنكن! هند؟ بهش شير نددنكن! نياورندش؟
: گفتم مرتب هم مي.  بودم، بچه را نديدمي عمليات ي صحرا و كميته وي آن چهار روزي كه من توي كميته ت.دويد مي
 بهش ها حتماًاللهي است، آن يش يك خانواده حزبالن پاخيالت راحت باشد بچه : گفت  بچه شير خورده؟ ميام بچه

راستي اگر اين : كنم بعضي اوقات فكر مي. ندك هنوز هم اين موضوع اذيتم مي. اندوه اين من را كشت .اند شير داده
  5".كند هاي دخترم هميشه من را اذيت مي افتاد چي؟ بچگي اتفاق مي

دهد چگونه زنان باردار و  تلف در شهرهاي مختلف است نشان ميهاي مخ ي متعدد كه مربوط به زندانها شهادت
ارند مورد خطاب بازجويان  خرابي كه لياقت مادري ندگونه و با گفتارهايي مشابه، به عنوان زنان مادران جوان به يك
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شهادت مهري . گيرند، باالي سرشان بوده است ان را از آنها مي و مدام اين تهديد كه فرزندانشاند گرفته قرار مي
ريد ا بياوام ر شود بچه مي: بهشان گفتم":  روشنگرانه استاند بسيار ينه رنجي كه اين زنان جوان كشيدهالقاسپور در زم

 ما از كجا بدانيم اين بچه مال :گفت. اش حرام است به شير احتياج ندارد اي كه نطفه بچه: شيرش بدهم؟ گفتند
 من فكر كردم اين بچه را شير بعد. ي تيمي بودي تو توي خانه. يزها اعتقاد نداريدشما كه به اين چ. شوهرت است

ي آن چيزي كه من را خيلي اذيت يعن. كند  است اذيتم ميهنوز كه هنوز.  كشتبعد اين درد من را... دهند تا نمي
  1".ام پيش آمد ي آن مدت براي بچهها، بلكه آن اتفاقي است كه تو كند نه كابل مي

ا به مادرش در گال در زندان كارون اهواز، دخترش مرضيه ر مدتي بعد مهري به دليل شيوع بيماري پوستي
داري فرزند خردسال، سرپرستي او به خواهر مهري كه از  توانايي مادر در نگهبه دليل عدم . سپارد بيرون از زندان مي

 جز چند بار با دخترش  سال زندان8به همين دليل مهري در طول . شود سپرده ميطرفداران جمهوري اسالمي بوده 
 را به عنوان  خودبه دختر خردسال مهري گفته نشده بود كه مادرش در زندان است و او مادر واقعي. كند مالقات نمي

  .از خواهرش پس بگيردمهري پس از آزادي با تالش بسيار توانست فرزند خود را . شناخته است  مي"خاله كمونيسته"
  :اش تجربه كرده است ز در مورد خود و نوزاد چهار ماههسعيده سيابي نيز شرايطي مشابه را در زندان تبري

اين بچه مال ... ديني هستي، مادر مسلمان بايد بچه را ر بيهايي كه كردند گفتند تو ماد  يكي از شكنجه"
كند، تو شامل موهبتي كه  دهيم بهزيستي بزرگ مي گيريم و مي خداست مال اسالم است، تو اليقش نيستي، ازت مي

ستادند ستيم ببينيم، پاسدار زن را فرتوان ميخدا بهت داده نيستي و بعد يك پاسدار زن را فرستادند، پاسدار زن را ما 
از هايم را ب تپاسدار مرد آمد، بچه را كامل توي بغلم فشرده بودم اول زور زد كه دس. كه لگد زدم تو شكمش كه رفت
با نهايت مقاومت روبرو شد ولي كشيد باال كه از بغلم در بياورد . هاي پسرم و كشيد كند كه نتوانست، گرفت از شانه

ام دارد دو نيمه  ي كرد، احساس كردم بچه تّق،حس كردمقرات پسرم سفانه همان لحظه يك صدايي پشت ستون فأمت
. ز هم كه هنوز است داردهايم باز شد و پسرم را از بغلم كشيد و آن درد را هنو دست. اختيار دستم باز شد شود، بي مي

  با تماماش است چون دانستم كدام مهره اي كه من مي  و آن مهرهكرد  مي اذيت پسرم راعصب سياتيكبعدهادر 
 اينكهقبل از . كشيد گذاشت و درد مي  همان جا دست مياً دقيقاًبعد. اش آمد وجودم حس كردم از كجا صداي مهره

 . درد كمرش خيلي بيشتر شده بودو هفده سالش بود – وقتي من آمدم كانادا او شانزده .بردمش دكتر  كانادا ميبيايم
  2".هايش و استخوانش به حد زيادي پوكي پيدا كرده انالن هم دنداقدر ايبوپروفن خورده بود كه آن 

داري از فرزندان خردسال در زندان بسيار سخت بود، اما جدايي از آنها هم دردي شديد براي مادران   نگهاينكهبا 
دش مونا روشن كه بالفاصله پس از وضع حمل، نوزا. برد ي از آنها تا امروز از آن رنج ميبه همراه داشت؛ دردي كه برخ

 كه تصميم بگيرم د به من اجازه ندادناصالً.  با من هيچ توافقي نشداصالً": گويد  مياند را به مادر همسرش تحويل داده
كردم و تازه شير  من در هر صورت مادر بودم، تازه مادر بودن رو حس مي. بچه رو نگه دارم يا بدهم به مادر شوهرم

اين حسم رو با گرفتن بچه تو بغلم و شير دادنش بيشتر حس بكنم كه اين خواستم  هام و تازه مي اومده بود تو سينه
 توي تمام اون هفت هشت ماه بعد  به همين هدف به مادر شوهرم مالقات دادند چون اصالًاصالً. رو هم از من گرفتند

ما : حرف بزنم گفتاون خانمه كه پاسدار بود و تنها كسي بود كه اجازه داشتم باهاش . از دستگيري مالقات نداشتيم
. من شبش تب و لرز شديد كردم .تو تحويل خانواده بدي جا نداريم و برادرها تصميم گرفتن كه بچهبراي بچه  اصالً
مپول زدن كه شيرم اومدن آ. كنن اگر بهشون نرسي هات آبسه مي الن سينهاتارا گفتند كه اين تب شيره و تو پرس

روزي   تا سه چهارطور همينمن . هام و عفونت بكنه نشه توي سينهجمع هامو بستن كه اين شير  خشك بشه و سينه
در هشت روز . كردم، تب و لرز شديد تا يواش يواش عادي شد كردم، دوباره لرز مي كه تو بيمارستان بودم، تب مي

  3".بردنم زنداندوباره بستري بودم بعد بيمارستان 
گيرند  ه كه از حبس او مي گذشت تصميم مين پس از چهارما مقامات زندااينكه از حس خود را بعد سارا رهايي

رفت  روزي كه داشت از بند مي": كند  چنين توصيف ميفرزندش را به بيرون از زندان و نزد خانواده شوهر بفرستند
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 هايش را دادم رود، دو سالش بود، ساك لباس وقت يادم نمي هيچ. يك مرد بفرستمسعي كردم گريه نكنم و او را مثل 
مامان قوي باشي رفتي بيرون، من را يادت باشد، دوست دارم كه يك : برد بعد گفتم كشيد و مي دستش روي زمين مي

اون موقع كچل بود، رفت و من بعدش غير . بعد رفت. شوم ميچشم من هميشه مرد خوبي : مرد خوب در بيايي، گفت
بعد . ندددا ر انفرادي بودم و مالقات بهم نميچون د. اه چند هفته بعد، نديدمش تا يك سال و چهار ماز يك بار حدوداً

وقتي ديدمش . كردم ش توي سلول او را با كچل بودنش تصور مي دمش موهايش بلند شده بود، من همهكه دي
نه مامان من :  گفت،مامان چقدر موهات زود بلند شد: موهايش بلند شده بود، برايش هم مدل قارچي زده بودند گفتم

  1". موهام بلند شدهخيلي وقته
  
  
  ز كابل خوردن و شكنجه شدنرنج ناشي ا �

ــال       ــودك خردس ــشمان ك ــل چ   در مقاب
  

شان يا در اتاق شكنجه و يا  اند كه فرزندان خردسال شده هاي متعدد، زنان زنداني در حالي شكنجه مي در روايت
 رنجي غيرقابل توصيف و عذاب وجداني  بچه، شاهد درد كشيدن آنهاست،اينكهاحساس . اند جايي نزديك به آن بوده

يك زن چاق آمد كه ": كند ي صحنه شكنجه خود را چنين توصيف مسارا رهايي. مداوم براي آنها ايجاد كرده است
شما . به هر حال من ولش كردم ...زد زدم، بچه جيغ مي من جيغ مي.  حاال من بكش، او بكش.بچه را از بغل من بگيرد

الن گاهي ا همين ]او آنجا بود[شدم،  در زماني كه تعزير مي... ها راحت نيست تعريف كردن اينخيلي . ..فكر كنيد من
آيد  بينم چيزي يادش نمي مم چيزي توي ذهنش مانده، وقتي ميكنم كه بفه مياوقات ازش يك چيزهايي سوال 

اگر خودم تنها . آور بود برايم دردكردند واقعاً زد و من را تعزير مي اما آن زمان كه او جيغ مي. شوم ميخيلي خوشحال 
م جبرانش توان ميكردم ن بعدها توي زندگي هميشه احساس مي...  اين بچهولي جلو. كرد  فرق ميبودم اين مسئله اصالً

من را . ندازندو در نهايت نتوانستند مرا دمر بيكشيدند  زدم و مرا مي م و جيغ ميكرد به هر حال من مقاومت مي... كنم
. آمد هاي من خون مي  كه آمدم توي سلول از سينهبعداً. زدند هاي من شالق مي روي سينه. بستندطاق باز 

دادند بهش  بعد از همان غذايي كه مي. ع كردماز همان موقع هم شيرش را قط. ستم بچه را شير بدهمتوان مين
   2".دادم مي

  
  : اش حضور داشته است ماهه به سعيده سيابي هم پسر چهاردر تمامي مراحل شكنجه و حتي تجاوز

. نتوانستم داد بزنم. ترين شكلش مورد تجاوز قرار گرفتم  قرار گرفتم كه باالجبار به كريهمن در شرايطي"
چشمانم بسته دهانم بسته و . ستم حركتي از خودم، نفرتي از خودم نشان بدهمتوان مينه . نتوانستم انتقام ازشان بگيرم

پسر كنم  قيق كردم روي اين موضوع و فكر مي خيلي تحبعداً. دته بودنار اتاق شكنجه گذاشدر كنرا ام  كه بچه در حالي
   3"...دانم اين حسي است كه هنوز هم كه هنوز است دارم نمي.  را شاهد استچقدر هم بچه بود ولي همه چيز من هر

  

                                                           
  .شهادت سارا رهايي، عدالت براي ايران 1
  .شهادت سارا رهايي، عدالت براي ايران 2
  .شهادت سعيده سيابي، عدالت براي ايران 3
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  هاي سياسي جدول اسامي اختصاري و كامل سازمان: 1ضميمه 

  هاي اين تحقيق به آنها اشاره شده است در مصاحبهكه 

  

  

  نام كامل  نام اختصاري

  )اقليت(سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران   اقليت
  )اكثريت(سازمان فداييان خلق ايران   اكثريت

  سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر  پيكار
  توفان لنينيستي ماركسيستي سازمان  توفان

  آذر16 بيانيه - جناح كشتگر-اكثريت  اح كشتگرجن

  حزب توده ايران  حزب توده
  تغيير نام داد) راه كارگر( به سازمان كارگران انقالبي ايران 61راه كارگر كه پس از سال   راه كارگر
  سازمان رزمندگان آزادي طبقه كارگر  رزمندگان

  حزب رنجبران ايران  رنجبران

  )سربداران(ستهاي ايران اتحاديه كموني  سربداران

  )سهند(اتحاد مبارزان كمونيست   سهند
  گروه فرقان  فرقان

   كوموله-سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران  كوموله
  سازمان مجاهدين خلق ايران  مجاهدين
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  فهرست اسامي و شرح حال زندانيان مصاحبه شونده: 2ضميمه 
 

 شرح حال مختصر

 

 يفرد نام خانوادگي، نام

 را در زندان سنندج 65 تا 64از سال . شود به اتهام هواداري از جناح كشتگر دستگير مي
 .زنداني بوده است

  1  *، فرانكيينيآ

هاي   در زندان70 تا 61هاي كارگري و چپ دستگير شده و از سال  به اتهام فعاليت در تشكل
  .اوين و گوهر دشت در حبس بوده است

  2  آشنا، فرخنده

 اعدام 61كنعان در تابستان  برادرش يداهللا آل. شود ام هواداري از راه كارگر دستگير ميبه اته
اش به مدت نزديك به يك سال و اندي به همراه او در زندان به سر  كودك يك ساله. شود مي
 65 دوم از شهريور دستگيريدر  و 64 تا زمستان 61پاييز از  اول دستگيريدوره در . برد مي

هاي سپاه سنندج، كميته مشترك و اوين و زندان شهرباني سنندج و   در زندان67تا اسفند 
 .گيرد در دور دوم دستگيري در زندان مورد تجاوز قرار مياو . استاروميه در حبس بوده

  3  كنعان، آذر آل

  4  *آناهيتا  .هاي چپ مدتي در زندان اوين حبس بوده است به اتهام هواداري از يكي از گروه

نويسنده كتاب . شود دستگير مي) اقليت(هام هواداري از سازمان چريكهاي فدايي خلق به ات
 .باشد ها و خاطرات او از زندان مي هاي زندان است كه مجموعه نقاشي ياد نگاره

حكم او دو سال بوده . حصار در حبس بوده است هاي اوين و قزل  در زندان67 تا 60از سال 
 .شود نگه داشته مي سال در زندان 7ولي به مدت 

 5  اردوان، سودابه

 و تا شود ميدستگير ) اقليت( به اتهام هواداري از سازمان چريكهاي فدايي خلق61در آبان 
 .گذراند ميحصار  هاي اوين و قزل  را در زندان69تير ماه سال 

   *ارسي، مژده
 

6  

 61بار در زمستان آخرين . بارها پس از انقالب به اتهام هواداري از اقليت دستگير شد
او نويسنده كتاب . گذراند آباد شيراز مي  را در زندان عادل67دستگير شده و تا پايان سال 

 .آباد، رنج ماندگار است كه خاطرات زندان اوست عادل

 7 پور، جهانگير اسماعيل

هاي بسيار و  او پس از تحمل شكنجه. شود دستگير ميبه اتهام هواداري از اتحاد مبارزان 
 به دستور حصار قزل  در62بان يا آذر آ، در )62خرداد (آبادي عدام همسرش شاهين شاها

بعد از سه ماه به گفته خودش تحت فضاي روحي ايجاد . شود داوود به قبرها برده مي حاج
هاي كميته مشترك، اوين   در زندان65 تا اسفند 61از مهر ماه وي . "برد مي" شده در قبرها

 .ي بوده است زندانحصار قزلو 

 8  اعتمادي، كيانوش

 روز از زايمانش 15 به اتهام هواداري از اقليت در حالي كه تنها 61در اسفند ماه سال 
هاي فجر، مسجد   در زندان68گذشت به همراه نوزادش دستگير شد و تا پايان سال  مي

همسر او خيراهللا . سليمان، كارون اهواز، اوين، مشهد و كميته صحرايي اهواز به سر برده است
 در مواجه با ماموران در اصفهان با خوردن سيانور خود را از خطر 61در مهرماه سال  حسنوند

  .دستگيري و شكنجه رها كرد

 9  القاسپور، مهري

 ،1367 تا 1360 سال از و شود مي بازداشت تهران در سالگي 18 سن در و 1360 شهريور در
 مجاهدين سازمان از هواداري اتهام به حصار قزل و اوين هاي زندان در سال 7 مدت به

 بالفاصله و آيد مي بيرون زندان از مشروط طور به 1367 بهار اواخر در. است بوده محبوس
 .كند مي ترك را ايران

 10  انتظاري، مينا

 4 در سنندج دستگير و به مدت 63 سالگي و در سال 18له در سن  به اتهام همكاري با كومه
 .هاي سقز، سنندج اروميه و تبريز در حبس بوده است وي در زندان. ماند ان ميسال در زند

  11  اي، كبري بانه
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او به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين دستگير و بيش از سه سال را در زندان اوين گذرانده 
 .است

  12  بخارايي، منظر

برادر وي مهدي پس از . دشو  به همراه برادرش و همسر برادرش دستگير مي60در سال 
هاي مختلف،   سال را در زندان9چهل روز اعدام شد و وي به اتهام هواداري از راه كارگر مدت 

 كه "حقيقت ساده"او نويسنده كتاب . حصار گذراند كميته مشترك، اوين، گوهر دشت و قزل
  در مورد كميسيون حقيقت ياب و"عليه فراموشي"خاطرات زندان اوست و همچنين 

 . است"روانشناسي شكنجه"دادخواهي و همچنين كتاب 

شاهي، برادران خسرو
  منيره

13 

اش  ماه و نيمه  به اتهام هواداري از حزب رنجبران ايران و به همراه پسر دو60وي در سال 
 .حصار حبس بوده است  در زندان قزل61دستگير و تا پايان سال 

 14  بهادري، سهيال

 را در 66 سالگي دستگير شد و تا سال 16ز مجاهدين در سن وي به اتهام هواداري ا
به داليل امنيتي از ذكر جزييات بيشتر . (آباد شيراز، فسا و جهرم به سر برد هاي عادل زندان

 )كنيم خودداري مي

 15 *بهروزي، سيمين 

هاي كميته   در زندان69 به اتهام هواداري از سهند دستگير شد و تا سال 61او در سال 
محمد پرتويي در شهريور ماه  برادر وي علي. حصار به سر برد شترك، اوين، گوهردشت و قزلم

 . و در جريان كشتار وسيع زندانيان سياسي اعدام شد67

 16 پرتوي، نازلي

هاي كميته   را در زندان69 به اتهام هواداري از سهند دستگير و تا سال 61او در پاييز 
هاي الله  زير بوته"او نويسنده كتاب . برد حصار به سر مي مشترك، اوين، گوهردشت و قزل

 .باشد  است كه خاطرات زندان او مي"عباسي

 17   پرواز، نسرين

هاي كميته   را در زندان70 به اتهام هواداري سهند دستگير شد و تا فروردين 61وي در آذر 
 . زنداني بوده استحصار قزلمشترك، اوين و 

 18 *پگاه، تهمينه

شود و تا سال   در مشهد بازداشت مي1361تهام هواداري از سازمان مجاهدين در فرودينبه ا
  .آباد، در حبس بوده است  در زندان وكيل1368

  19  *ترانه

 1369 تابستان تا و بازداشت  توده حزب مخفي شبكه در عضويت اتهام به 1362 تابستان در
 در را حبس دوران و مشترك كميته در را بازجويي دوران او. شود مي داشته نگه زندان در

 جمعي كشتار از پس كه بوده زندانياني جزو وي. گذراند مي اوين و حصار قزل هاي زندان
 در و مرتبه پنج روز هر نماز، خواندن از خودداري علت به ،67 سال در سياسي زندانيان
 . است خورده مي شالق ضربه 25 مجموع،

 20  تهامي، ميترا

اش دستگير و تا   ماهه8 به اتهام هواداري از راه كارگر به همراه دختر 62 سال در ارديبهشت
او . ماند دختر وي نزديك به يك سال با او در زندان مي. برد  در زندان به سر مي69پايان سال 

آزاد كه در چاپ دوم . هاي زندان به نام يادهاي زندان با نام مستعار ف نويسنده كتاب خاطره
 .باشد ش منتشر شد ميبه نام خود

 21  ثابت، فريبا

 به سر حصار قزل را در زندان 65 به اتهام هواداري از اقليت دستگير و تا سال 60در تير ماه 
 .برد مي

 22  زاده، شهرام جاللي

 .شود  و به اتهام هواداري از پيكار در الهيجان دستگير مي ساله بوده21در زمان بازداشت، او 
آباد و در مجموع   و در كميته سلطنتهي در آموزشكده سابق بهداري الهيجان بازداشتگاو درا

همسر وي حسن جهانگيري در آذر . شود  ماه در حبس بوده كه موفق به فرار از زندان مي6
 . اعدام شده است62سال 

 23 * جهانگيري، گلرخ

شود و تا پايان  ي سالگي به اتهام هواداري از اقليت دستگير م16 و در سن 62در ارديبهشت 
 .هاي اوين و گوهردشت بوده است  در زندان69سال 

 24  ساز، شهين چيت

 به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين خلق در زندان تبريز در 66 تا آبان 59از دي ماه 
 .حبس بوده است

 25  خرازي، حميد

 در زندان 68  دستگير و تا سال60به اتهام مخالفت با رژيم جمهوري اسالمي در سال 
 .حصار زنداني بوده است قزل

 26  خندابي، ناصر
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 1او در . شود  به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين در تهران بازداشت مي1360 خرداد 2
وي يكي از زناني است . شود اش آزاد مي ، پس از پايان مدت محكوميت پنج ساله1365خرداد 

 . اند  را تجربه كرده"واحد مسكوني"كه 

 27 *پرستو

 را در زندان 62 در مشهد به اتهام همكاري با پيكار دستگير و تا مهر ماه سال 60در مهر ماه 
 به "حسن درويش"او خاطرات خود را با نام مستعار . برد آباد مشهد در حبس به سر مي وكيل

 . به رشته تحرير در آورده است"و هنوز اين قصه بر ياد است"نام 

 28  دانشور، عباس

 گوهردشت،كميته هاي زندان در و شد دستگير 63 خرداد به اتهام همكاري با رزمندگان در
 .شد آزاد 67 سال در اواخر و گذراند را خود حبس مسجد سليمان و اهواز، مشترك،

 29 *دال، ابراهيم

هاي كميته مشترك،   به اتهام هواداري از رنجبران در زندان69 تا مرداد 61 فروردين 10از 
 .حصار زنداني بوده است ين و قزلاو

  30  رضوي، ميترا

 65اش دستگير و تا آذر   به همراه كودك دو ساله62 تير ماه 19به اتهام هواداري از اقليت در
او هنگام دستگيري حامله بوده كه بر اثر ضربات كتك و . در زندان اوين حبس بوده است

 .كند شكنجه سقط جنين مي

 31 رهايي، سارا 

هاي مختلف استان   در زندان67 به اتهام همكاري با اقليت دستگير و تا بهمن 62ال در س
 .تهران در حبس بود

 32  روش، هايده

 و زماني كه حامله بود به اتهام هواداري از سربداران دستگير و تا پايان 63 خرداد سال 15در 
 .ن و سپاه كرج زنداني بودهاي اهواز، بندر ماهشهر، كميته مشترك تهرا  را در زندان65سال 

 33   *روشن، مونا

هاي انقالب در   دستگير و مدتي در يكي از كميته60او به اتهام هواداري از اقليت در آبان 
حصار در  هاي كميته مشترك، اوين، گوهردشت و قزل  در زندان69تهران و سپس تا مهر 

 . حبس بوده است

 34 * .زركار، م

 سالگي به اتهام هواداري از سربداران دستگير شد و تا 15 در سن 60 تير ماه سال 10او در 
هاي قصر، مسجد سليمان، قزلحصار و گوهردشت زنداني بوده   را در زندان64پايان سال 

 .است

 35 زلفي، فرزانه

اش دستگير   روزه53 به همراه كودك 64 شهريور سال10او به اتهام هواداري از سربداران در 
) محسن(همسرش قربانعلي شكري . ماند  تا چهار سالگي با او در زندان ميشود و پسرش مي

 سال 4ثريا پس از تحمل نزديك به .  در جريان كشتار وسيع زندانيان اعدام شد67در سال 
 است كه خاطرات او از زندان "پر كبوتر"او نويسنده كتاب .  آزاد شد67زندان در اواخر سال 

 .باشد اوين مي

 36  ازنگباري، ثري

 37  *ژيال .كنيم از زندانيان اوين است و به داليل امنيتي از ذكر جزييات بيشتر خودداري مي

اش دستگير   به اتهام همكاري با توفان به همراه همسر و فرزند سه ماه و نيمه61او در سال 
يز مورد هاي اردبيل و تبريز به سر برد و در زندان تبر  را در زندان64او تا پايان سال . شد

 . به جوخه اعدام سپرده شد62 اسفند سال 25همسر وي توفيق اديب در . تجاوز قرار گرفت

 38  سيابي، سعيده

 39  *شهبازي، فرامرز  .كنيم از زندانيان تبريز است و به داليل امنيتي از ذكر جزئيات بيشتر خودداري مي

 ماه چند بود، شده دستگير ياسيس هاي فعاليت اتهام به 54 و 52 هاي سال در بار دو كه وي
 مشهد در مشكوك عنوان به 60 سال شهريور در وي. شود مي آزاد شاه سرنگوني به مانده

 سپاه هاي بازداشتگاه در وي مدت اين در. شود مي آزاد بعد، نيم و سال يك حدود و دستگير
 63 بهار در مجدداً وا. است بوده تبريز شهرباني و سپاه هاي زندان و سنگي كوه سپاه آباد، ملك

 شهرباني زندان در سال چهار از بيش گذراندن از پس و دستگير كارگر راه از هواداري اتهام به
 .شود مي آزاد 67 اسفند در مشهد،

 40  شوكتي، رسول

هاي   را در زندان64شود و تا سال   به اتهام هواداري از سهند دستگير مي60او در خرداد سال 
 .برد ها به سر مي او مدت چهار ماه و نيم نيز در تابوت. زنداني بودهحصار  اوين و قزل

 41  شيرزادي، نيلوفر
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شود و در  ، به همراه دو فرزند خردسال و همسرش در تهران دستگير مي1365در مرداد 
شود  او در بهمن ماه همان سال آزاد مي. كميته مشترك و زندان اصفهان بازداشت بوده است

ش، عباسعلي منشي رودسري در كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي در سال اما همسر
 .شود  اعدام مي1367

 42  صابري، بانو

آباد  هاي سعد  به اتهام هواداري از مجاهدين دستگير و تا سال در زندان60او در تابستان سال 
 .مشهد، تربت حيدريه و اوين زنداني بوده است

 43  *صادق، هما

وي پس . شود  دستگير و به اوين برده مي60اداري از مجاهدين در تابستان سال به اتهام هو
 .شود  سال در اين زندان، آزاد مي5از سپري كردن 

 44 دزفولي، طاهره

 در تبريز و به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين دستگير و تا شهريور 60او در تير ماه سال 
 ماه از اين دوره را در انفرادي به سر برده 27بيش از او .  در زندان تبريز حبس بوده است67

 . است

 45  زاده، اشرف عادل

هاي اوين، قزلحصار   در زندان65 به اتهام هواداري از پيكار دستگير شد و تا سال 60در سال 
 .و گوهر دشت در حبس بود

 46  عارف، پروانه

حصار   ماه در اوين و قزل7دت دستگير و به م  به اتهام هواداري از اقليت60شهريور  در
 "اه كنيد راستكي ستگخوب ن"او نويسنده اولين كتاب خاطرات زندان با نام . زنداني بود

 .باشد مي

 47  عليزاده، پروانه

شود و تا سال   به اتهام پناه دادن به يك دختر مجاهد در مشهد بازداشت مي1360در پاييز 
 . در زندان بوده است1361

 48  فارسي، سپيده

 در زندان 62وي تا نيمه مرداد . شود  به اتهام همكاري با اقليت دستگير مي1361در تابستان 
  .، منتشر شده است"هاي همراه سايه"خاطرات زندان او در كتاب .اوين محبوس بوده است

  49  فخاري، حسن

هاي اصفهان   در زندان66 در اصفهان دستگير و تا سال اقليت به اتهام هواداري از 61در سال 
 در زنداني در 67 دستگير و تا آخر 66 در اسفند او مجدداً. برد و مسجد سليمان به سر مي

 .شود مسجد سليمان زنداني مي

 50  * . بفرح

هاي كميته   در زندان70 به عنوان مشكوك در خيابان دستگير و تا سال 60او در شهريور 
 . بوده استاقليتاداران او از هو. حصار زنداني بود مشترك، اوين و قزل

 51  *فرضي، مينا

 52  *فريبا .كنيم از زندانيان اوين است و به داليل امنيتي از ذكر جزييات بيشتر خودداري مي

هاي كميته   در زندان69 به اتهام هواداري از پيكار دستگير شد و تا سال 61او در سال 
 و برادر ديگر او جواد 61 بهمن 30صادق قائدي در . مشترك، اوين و قزلحصار در حبس بود

به جوخه اعدام ) زهره( به همراه همسرش منير هاشمي 62 مرداد ماه سال 22قائدي در 
 . سپرده شد

 53  قائدي، مرسده

 54 *، ثريا.ك .كنيم از زندانيان مسجد سليمان است و به داليل امنيتي از ذكر جزئيات بيشتر خودداري مي

 60له در خرداد سال  اني كه حامله بود به اتهام هواداري از كومه سالگي و زم17او در سن 
 . را در بازداشتگاه نوشور و زندان سپاه سنندج به سر برد61دستگير شد و تا تابستان 

 55  كمانگر، توبا

هاي قزلحصار و   در زندان69 دستگير و تا سال 60او به اتهام هواداري از مجاهدين در سال 
 . بوده استگوهردشت زنداني 

 56  گلزاري، حسن

به داليل امنيتي از . هاي استان تهران حبس بوده است به دليل هواداري از راه كارگر در زندان
 .كنيم ذكر جزئيات بيشتر خودداري مي

 57  *گيتي

اش دستگير   به همراه دختر يك ساله61او به اتهام هواداري از حزب توده در ارديبهشت 
 در 64او تا آخر اسفند . دهد اش تحويل مي پس از چند روز به خانوادهدخترش را . شود مي

 .هاي مرند، خوي، سلماس و تبريز در حبس به سر برد زندان

 58 *، سارا.ل

 را در 65شود و تا سال   دستگير مي61او به اتهام هواداري از مجاهدين براي بار دوم در سال 
او خاطرات خود را به زبان . ر حبس بوده استآباد شيراز، فسا و جهرم د هاي عادل زندان

 .منتشر كرده است Gud vill att du ska döسوئدي در كتابي تحت عنوان 

 59  الگر، ميترا
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 كه 66 اسفند تا و شود مي بازداشت سقز در چپ هاي گروه با همكاري اتهام به 63 آبان در
 .است بوده اوين و كرمانشاه امياران،ك سنندج، تبريز، اروميه، سقز، هاي زندان در شود مي آزاد

 60  محبوبي، شيوا

هاي   در زندان63 خرداد 30 به اتهام هواداري از سازمان پيكار دستگير و تا 60 آذر 30در 
 .حصار به سر برد اوين و قزل

 61   محمدي، شوكت

 62  *ضيمرت . را در زندان سقز بوده است63 تا 61له از سال  او به اتهام هواداري از كومه

 در تهران بازداشت و به زندان اوين 1360به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين در سال 
، آزاد 1364گذراند و در اواخر سال  او تمامي دوران حبس خود را در اوين مي. شود منتقل مي

 .شود مي

 63 *مريم

 سال را در 10 به اتهام هواداري از سازمان مجاهدين خلق دستگير و مدت 60او در سال 
او خاطرات زندان خود را در . حصار و گوهردشت در حبس بوده است هاي اوين، قزل زندان

وي همچنين .  به رشته تحرير در آورده است"نه زيستن، نه مرگ"مجموعه چهار جلدي 
 را به همراه تأليفات بسيار "بر ساقه تنيده كنف"هاي زندان به نام  كتابي از مجموعه سروده

 . نتشر كرده استديگر م

 64  مصداقي، ايرج

 را در 65 دستگير شد و تا شهريور 60او به اتهام هواداري از سهند در آبان ماه سال 
ها بود بريد و  اي كه در تابوت او طي دوره. حصار گذراند هاي كميته مشترك، اوين و قزل زندان

او بعدها در .  گذاشتداوود رحماني نام زينب را بر خود تواب شد و به پيشنهاد حاج
 . خاطرات زندان خود را منتشر كرده است"زينب" و "سيبا"اي از جمله كتاب  مجموعه

، )نواك (نوبري معمار
  سيبا

65 

 66  *منيژه . به اتهام همكاري با سربداران در گچساران زنداني بود60 تا آخر مرداد60از خرداد 

اري از سازمان مجاهدين در تهران دستگير و  سالگي به اتهام هواد15و در سن 1360در سال 
  .شود  از زندان اوين آزاد مي1362در سال 

 67  *نسيم معروفي

 در زندان اوين در حبس بوده 64 دستگير و تا پايان سال 60او به عنوان مشكوك در تابستان 
 .او هنگام دستگيري از هواداران سازمان پيكار بوده است. است

 68  موسوي، اكرم

 را 64شود و تا مرداد سال   به اتهام هواداري از سازمان پيكار دستگير مي60 مرداد سال 5در 
همسر او جواد بهاريان شرقي در تاريخ . هاي كميته مشترك و اوين گذرانده است در زندان

 . روز پس از دستگيريش به جوخه اعدام سپرده شد18 يعني 60 مرداد 21

 69  مولوي، شهال

 منتقل آباد وكيل زندان به و دستگير مشهد در اقليت از هواداري اتهام به 61 سال شهريور در
 .است بوده آنجا در 66 سال تا و شود مي

 70 ميرزاييان، امير

 به اتهام همكاري با رزمندگان دستگير شده و مدتي را به همراه خواهرش در 61در بهار 
 در اوين بوده است و در 62ل او تا سا. كميته مشترك و سپس اوين در حبس بوده است

 . پردازد مدت كوتاهي پس از دستگيري به همكاري با مسئولين زندان مي

 71 * ميهني، شهال

 تبريز زندان در را 66 سال تا و دستگير اقليت هواداري اتهام به 61 سال در شهريور ماه
 .گذراند مي

 72  *نظام

 دستگير و با وجود عدم اثبات هواداري از 60به اتهام هواداري از گروه فرقان در مهر ماه 
 . در زندان اوين حبس بوده است63فرقان تا سال 

 73  نكوبخت، نسرين

شود و  هاي چپ دستگير مي  به اتهام هواداري از سازمان60 سالگي و در زمستان 16در سن 
با او در زندان .  در زندان اوين در حبس بوده است62به مدت بيش از دو سال تا سال 

 "زنداني تهران"كند وي خاطراتش را به زبان انگليسي تحت عنوان  بازجوي خود ازدواج مي
 . منتشر كرده است

، )مرادي بخت( نمت
  مارينا

74 
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 تا و شود مي دستگير خلق مجاهدين سازمان از هواداري اتهام به 60 مرداد 17 در بار اولين
 از آزادي از پس وي. است بوده حبس الهيجان و انزلي رشت، هاي زندان در را 64 تير 17

 مجدداً آزادي، از پس ماه 6 تنها و بود باردار كه حالي در و كرده ازدواج ببري فرزان با زندان
. ماند مي زندان در او با ماهگي 14 تا و آيد مي دنيا به زندان در دخترش. شود مي دستگير

 اعدام سياسي زندانيان وسيع شتارك جريان در و 67 تير 17 در ببري فرزان همسرش
 به اوين و گوهردشت الهيجان، انزلي، بندر رشت، هاي زندان در را سال 14 مدت او .شود مي
 زندان از زندان، سال 18 مجموعاً تحمل از پس 79 سال ماه در تير شايسته. برد مي سر

 به غذا اعتصاب در نشبود زنداني به اعتراض در 79 سال در نيز را روز 52 مدت او. آمد بيرون
 .است برده سر به انفرادي در و مختلف هاي زندان در را متوالي هاي او دوره. برد سر

 75  دوست، شايسته وطن

هاي   در زندان69 به اتهام هواداري از راه كارگر دستگير و تا شهريور سال 62او در سال 
 69 او مجدداً در سال .حصار و گوهردشت در حبس بوده است كميته مشترك، اوين، قزل

 ،شود كه در اين زمان حامله بوده و در اثر فشار يعني مدت كوتاهي پس از آزادي دستگير مي
 .كند سقط جنين مي

 76  *ويولت

 به جرم داشتن نشريه راه كارگر در خيابان دستگير شده و بيش 60او اوايل ارديبهشت سال 
  .گذراند فهان ميهاي سنندج، قم و اص از چهار سال را در زندان

  77  مينو هميلي

 

هويت . اند، به درخواست مصاحبه شوندگان، اسامي مستعار هستند  در جدول مشخص شده*اسامي كه با عالمت 
 .واقعي و اسامي آنها نزد عدالت براي ايران محفوظ است
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  جدول اسامي و مشخصات مادراني كه در اين تحقيق با آنها مصاحبه شده است: 3ضميمه 

  
  
نام و نام   

  خانوادگي

زندان 

محل 

  حبس

باردار در 

زمان 

  بازداشت

سقط 

جنين 

در زمان 

  بازداشت

زايمان 

در زمان 

  بازداشت

بازداشت 

به همراه 

كودك 

  خردسال

  

  شرح حال

 آذر  1
 كنعان آل

  

زندان 
سنندج، 

  اوين

 در كردستان به 1361در پاييز سال         
شود  اش دستگير مي همراه دختر يك ساله

د يك سال و نيم پس از دستگيري، و حدو
هاي سنندج و  به همراه دخترش در زندان

  .اوين در حبس بوده است
 صابري بانو  2

  
بازداشتگاه 

كميته 
  مشترك

 دستگير 1365كل خانواده در سال         
او به همراه دختر دو سال و نيمه . شوند مي

و پسر سه ماهه بيش از دو ماه در سلولي 
  .ر برده استدر كميته مشترك به س

 كمانگر توبا  3

  
بازداشتگاه 

  نشور
در زمان بازداشت در ابتداي بارداري بوده         

و بدون هيچ امكانات درماني به تنهايي در 
هوش  كند، بي سلول انفرادي زايمان مي

شود وپس از سه روز، در حالي كه غرق  مي
خون بوده، خواهرش را براي كمك به او و 

  .آورند بچه مي
 ثريا  4

 زنگباري

  

زندان 
  اوين

 روزه و 53، با فرزند 1364 شهريور 10در         
 209 ماه در 6. شود همسرش دستگير مي

با نوزاد پسرش در انفرادي بوده است و 
، با فرزندش در 1367پس از آن تا سال 

  . حبس بوده است
 رهايي سارا  5

  
زندان 

  اوين
، درست در سالروز تولد دو 62تيرماه         

شود، در حالي  ش دستگير ميسالگي پسر
دانسته براي بار دوم حامله نيز  كه نمي

. همسر سه روز قبل دستگير شده. هست
بچه دوم همان روزهاي اول پس از 

پسرش تا زمان  .بازداشت سقط شده است
  .آزادي با او در زندان بوده است

 .ل سارا،  6

  
زندان 
  تبريز

 ساله دستگير شده و به دليل يكبا بچه         
دم امكانات، فشار طاقت فرسايي را ع

  . متحمل شده است
سهيال   7

  بهادري
زندان 

  حصار قزل
 و دو ماه پسر همراه به 60 سال در        

 سال پايان تا و شود دستگير مي اش نيمه
  .است بوده حبس حصار قزل زندان در 61
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 سعيده  8
 سيابي

  

زندان 
  تبريز

ش دستگير ا ماهه با همسر و فرزند چهار        
شود و در  شود، همسرش اعدام مي مي

تجاوز  ماهه به او  مقابل چشم بچه چهار
 سالگي و بيرون آمدن از 5بچه تا . شود مي

  زندان با او بوده است
شايسته   9

 دوست وطن

  

زندان 
  بندرانزلي

در روزهاي ابتدايي بارداري دستگير         
هاي شديد تا  شود و به دليل شكنجه مي

. ي، وضعيت بحراني داشته استآخر باردار
 14آيد و تا  دخترش در زندان به دنيا مي

  .ماهگي به همراه وي در زندان بوده است
 ثابت فريبا  10

  
زندان 

  اوين
اش تا حدود دو سالگي با او   ماهه8دختر         

ر حالي كه پدر، به دليل ددر زندان بوده 
مجبور به ترك كشور تحت تعقيب بودن 

  . شده بود
 كيانوش  11

 اعتمادي

  

بازداشتگاه 
كميته 

  مشترك

اش  در زمان بازداشت چند هفته از بارداري        
گذشته و در اثر ضربات ناشي از مشت  مي

و لگد بازجويي با نام مستعار حميد در 
افتد و  كميته مشترك، به خونريزي مي

  . كند سقط جنين مي
 مونا روشن  12

  
بازداشتگاه 

كميته 
  كرج

 -63از دستگيري خرداد يك ماه پس         
فرزندش در بيمارستاني در كرج به دنيا 

 70او در آخرين ماه بارداري خود . آيد مي
نوزاد را در . ضربه شالق خورده است

دهند و او  شوهر وي مي بيمارستان به مادر
  .گردانند مي را به زندان باز

بازداشتگاه   منيژه  13
سپاه 

  گچساران

د و در وش گير مي دستدر ماه آخر بارداري        
شرايطي بسيار نامطلوب، در يك كانتينر 

 زن ديگر تا زمان زايمان در 18به همراه 
  .برد بازداشت به سر مي

 مهري  14
  القاسپور

كميته 
 -صحرا
  اهواز

 در حالي كه چند روز از 1361در سال         
زايمان سزارين او گذشته بوده و شوهرش 
 به تازگي در يك درگيري كشته شده بود

  . شود اش دستگير مي با نوزاد چند روزه
 ويولت  15

  
زندان 

  اوين
 سالگي، زماني كه يك ماهه حامله 29در         

 پس از دومين در اثر شكنجه، بوده
  . كند ، سقط جنين ميدستگيري
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، 1380 تابستان اول، زندان، چاپ و اختناق سركوب، ، درباره4 ، انفرادي، گفت و گوهاي زندان، شماره---زرين، مينا، -
  آلمان

 ، قهرمانان در زنجير1379سازمان مجاهدين خلق،  -

 فابت ماكزيما، سوئدل، سايه هاي همراه، انتشارات آ1387، فخاري، حسن -

 ي رنج؛ نژال قاسملو زنداني سياسي در حكومت اسالمي ، عقيق مهرباني به حلقه--- -

  نشرباران، سوئدفرهنگ اصطالحات زندانيان سياسي، ، 2005كياكجوري، اعظم،  -
 ، قبيله آتش در تله گرگ، آلمان1367گيالني، فريدون،  -

، دفتر نشر معارف انقالب، 1364اهللا هاشمي رفسنجاني سال   خاطرات آيت–، اميد و دلواپسي1387را، الهوتي، سا -
 تهران

 يما، سوئدز، دوزخ روي زمين؛ زندان قزل حصار، انتشارات آلفابت ماك1387مصداقي، ايرج،  -

 ، قماهللا منتظري، شركت كتاب ، خاطرات آيت1379منتظري، حسين علي،  -

 .، شب به خير رفيق، نشر باران، سوئد2005موسوي، احمد،  -

 تهراناالسالم ناطق نوري، مركز اسناد انقالب اسالمي،  ، خاطرات حجت1384ميردار، مرتضي،  -

  

  روزنامه ها و مجالت

  روزنامه اطالعات
  1358 شهريور 26 -

 16406، شماره 1360 فروردين 30 -

 16431، شماره 1360 ارديبهشت 29 -

 16475، شماره 1360 تير 21 -

 16607، شماره 1360دي  1 -

  16553، شماره 1360 مهر  26 -
  روزنامه آيندگان

  1358 مرداد 11 -
  روزنامه خبر جنوب

 889، شماره 1362 مرداد 19 -

 717، شماره 1361 آبان 29 -

  روزنامه خراسان
 9294، شماره 1360 شهريور 3 -

 9298، شماره 1360 شهريور 9 -
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  ساير نشريات

  112، شماره 1360 خرداد 13،  اقليت–دايي خلق ايران نشريه كار، ارگان سازمان چريكهاي ف
  127، شماره 1360 تير 2، نشريه مجاهد
  10، شماره 1377نيمه دوم ارديبهشت نشريه بولتن، 

  
  سايت هاي اينترنتي

زمان آخرين [، <http://www.shabakeh.de>، يك صد سال لذت، جنسيت و قدرت، June 2006 4 امين، شادي، -
  ]1390 بهمن 11دسترسي 

، مصاحبه با احمد موسوي درباره گزارش كشتار جمعي زندانيان سياسي در زندان 1387 خرداد 16برادران، منيره،  -
  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.bidaran.net>رشت، 

، <http://monireh-baradaran.blogspot.com > ،»زنداني تهران«، اوين خيالي در June 2007 19برادران، منيره،  -
  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [

 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.hawzah.net> ، كنيز و توضيحاتي در مورد آن،--- ،پايگاه حوزه -
1390[ 

 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.hawzah.net> ، كنيز و احكام مربوط به آن،---پايگاه حوزه،  -
1390[ 

 ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.hawzah.net> ، كنيز در اسالم،---پايگاه حوزه،  -

  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.hawzah.net>، كنيز در آيات قرآن، --- ،پايگاه حوزه -
زمان آخرين [،  </http://www.tabnak.ir > ، پاسخ هاشمي شاهرودي به نامه كروبي،1388 مرداد 23تابناك،  -

 ]1390 بهمن 11دسترسي 

زمان [، <http://tarikhirani.ir > ،راديو تلويزيون چگونه به تصرف انقالبيون درآمد؟، 1389 بهمن 25تاريخ ايراني،  -
  ]1390 بهمن 11آخرين دسترسي 

، هاي خياباني آغاز شد جنگ وپادگان نيروي هوايي  درگيري در/ همراه با انقالب | بهمن 21 ،---تاريخ ايراني،  -
<http://tarikhirani.ir> ،] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[  

ي انقالبي زحمتكشان  ، يادي از رفيق توفيق اديب سمبل مقاومت كه به تاريخ جاودانه1388توفان الكترونيكي، اسفند  -
  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://toufan.org >ايران پيوست، 

، 67، مصاحبه با يكي از بازماندگان كشتار زندانيان سياسي در سال 1383هاي فدايي خلق، فروردين سازمان چريك -
<http://www.didgah.net> ،] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[   

زمان آخرين [، <http://www.mojahedin.org>، مشخصات شهيد فرانك طاووسي، ---سازمان مجاهدين خلق،  -
 ]1390 بهمن 11رسي دست

زمان آخرين [، <http://www.mojahedin.org>، مشخصات شهيد مريم انصاري، ---سازمان مجاهدين خلق،  -
  ]1390 بهمن 11دسترسي 

زمان [، <http://www.mojahedin.org>واحدي، ) فخري(، مشخصات شهيد مريم ---سازمان مجاهدين خلق،  -
  ]1390 بهمن 11آخرين دسترسي 

، ناگفته هاي مجيد انصاري از وضعيت زندان هاي جمهوري اسالمي در دوران امام، 1390 تير 7 نيوز، سايت آفتاب -
<http://www.aftabnews.ir> ،] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[  

، <http://www.iranrights.org>  درباره اميد، يادبودي در دفاع حقوق بشر در ايران،،---، )پروژه اميد(سايت بنياد برومند  -

 ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [

، <http://www.iranrights.org>، يك سرگذشت؛ آقاي عباسعلي منشي رودسري،        ---،  )پروژه اميد (سايت بنياد برومند     -

  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [
زمان [، <http://www.iranrights.org>، يك سرگذشت؛ خانم پروانه امام، ---، )پروژه اميد(سايت بنياد برومند  -

  ]1390 بهمن 11آخرين دسترسي 
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، <http://www.iranrights.org>، يك سرگذشت؛ خانم حوريه بهشتي تبار، ---، )پروژه اميد(سايت بنياد برومند  -
  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [
زمان [، <http://www.iranrights.org>، يك سرگذشت؛ خانم فرانك طاووسي، ---، )پروژه اميد(سايت بنياد برومند  -

  ]1390 بهمن 11آخرين دسترسي 
زمان [ ،<http://www.iranrights.org>، يك سرگذشت؛ خانم فريبا احمدي، ---، )پروژه اميد(سايت بنياد برومند  -

  ]1390 بهمن 11آخرين دسترسي 
 ،<http://www.iranrights.org>، يك سرگذشت؛ خانم ليال مولوي اردكاني، ---، )پروژه اميد(سايت بنياد برومند  -

  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [
، <http://www.bidaran.net> كشتار جمعي زندانيان سياسي در اصفهان، 1367، 1387 آبان 11سايت بيداران،  -

  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [
 30/ صدر ايت ساسي ابولحسن بني، نطق شيخ صادق خلخالي در موافقت با عدم كف1390 تير 9سايت پارسينه،  -

  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.parsine.com>، 1360خرداد 
هاي جمهوري اسالمي در  هاي مجيد انصاري از وضعيت زندان ، ناگفته1390 تير 7سايت تحليلي خبري عصر ايران،  -

  ]1390 بهمن 11 زمان آخرين دسترسي[، <http://www.asriran.com >دوران امام، 
 11زمان آخرين دسترسي [، <http://peiknet.net>رحيم مشايي طرفدار منافقين بود، : ، قاليباف---سايت سالم،  -

  ]1390بهمن 

دفتر تحكيم «ايجاد / از استكبار تا استكبارپذيري» دفتر تحكيم وحدت«، 1387 آذر 16سايت خبرگزاري فارس،  -
زمان آخرين دسترسي [، <http://www.farsnews.com > مخالف انقالب بود، هاي به خاطر مبارزه با گروه» وحدت

  ]1390 بهمن 11

 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.modares.ac.ir>، مهرداد كوكبي، ---سايت دانشگاه تربيت مدرس،  -
  ]1390بهمن 

به دختران و پسران جوان : تشر شدرفسنجاني پس از ده روز من نامه كروبي به هاشمي، 1388 مرداد 19سحام نيوز،  -
 ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://news.gooya.eu>ها تجاوز شده است؛ پيگيري كنيد،  در زندان

 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.didgah.net>ي سميه،  ، قصهMarch 2005 11، شفافي، مصطفي -
1390[  

ــروز،  - ــهروند ام ــشت 11ش ــان   1387 ارديبه ــروه فرق ــا گ ــورد ب ــي از برخ ــان –، روايت ــد عطري ــا محم ــو ب ــر،   گفتگ ف
<http://www.fardanews.com> ،] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[  

زمــان آخــرين [، <http://shivaf.blogspot.com>دانــشگاهي،  ، سرگذشــت يــك هــمSeptember 2009 18شــيوا،  -
  ]1390 بهمن 11دسترسي 

، هاي جمهوري اسالمي در دوران امام هاي مجيد انصاري از وضعيت زندان ناگفته، 1390 تير 7عصر ايران،  -
<http://www.asriran.com> ،] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[  

زمان آخرين دسترسي [، <http://asre-nou.net>، 67اسامي قربانيان كشتار زندانيان سياسي در سال ، ---عصر نو،  -
  ]1390 بهمن 11

  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [ ،<http://www.arashmag.com>، جنگ دوم تركمن صحرا، ---فريدون،  -
 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.arashmag.com>، ناهماهنگي مابين دو معرفت، ---قهاري، نورايمان،  -

  ]1390بهمن 
ها و تعطيلي   تسخير دژ ماركسيست– تصاوير+ آفرينان انقالب فرهنگي  ، گزارشي درباره نقش---گروه تاريخ،  -

 ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://rajanews.com>ها،  دانشگاه

، ) خرداد30(، بحث پيرامون طرح دو فوريتي عدم كفيت رئيس جمهور 1388 خرداد 31مركز اسناد انقالب اسالمي،  -
< http://www.irdc.ir> ،] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[ 

 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [، <http://www.irdc.ir>، تشكيل شوراي انقالب، ---مركز اسناد انقالب اسالمي،  -
1390[ 

، Haunted Memories: The Islamic Republic’s Executions of Kurds in 1979، ---مركز اسناد انقالب اسالمي،  -
<http://www.irdc.ir>، ] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[ 
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 ،<http://www.iranhrdc.org>، اي در تنگنا؛ شرح مشقات بهاييان شيراز جامعه، ---مركز اسناد حقوق بشر ايران،  -
 ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [

، المللي رم متن كامل اساسنامه دادگاه جنايي بين، 1998 ژانويه 17مركز اسناد حقوق بشر ايران،  -
<http://www.iranhrdc.org>، ] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[ 

 67عام تابستان هاي قتل حصار، گوهردشت و نيز محل هاي اوين، قزل هاي زندان  بخشي از نقشه، ---مصداقي، ايرج،  -
زمان آخرين دسترسي [ ،<http://www.irajmesdaghi.com>، )چاپ دوم(»مرگ زيستن، نه نه«برگرفته شده از كتاب 

  ]1390 بهمن 11
، نگـــذاريم چـــشمه را تلـــخ كننـــد؛ بـــه يـــاد جاودانـــه فـــروغ آزادي شـــكر محمـــدزاده، ---ي، ايـــرج، مـــصداق -

<http://www.irajmesdaghi.com> ،] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[  
 ،<http://www.irajmesdaghi.com>چوب حراج به خاطرات زندان، . »زنداني تهران«، 1386 خرداد 23مصداقي، ايرج،  -

   ]1390 بهمن 11ن دسترسي زمان آخري[
 ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي  [،<http://amontazeri.com>، خاطرات، 1379. منتظري، حسين علي -

 ،<http://www.psri.ir/mojahedin>؛ فرار از مردم، »خط خروج«، ---، هاي سياسي موسسه مطالعات و پژوهش -
  ]1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي [
، قسمت دوم )بحثي درشناخت موضوع حد محارب(محاربه چيست؟  محارب كيست و، ---ود، هاشمي، سيد محم -

<http://www.hawzah.net>، ] 1390 بهمن 11زمان آخرين دسترسي[ 
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  54زاده، معصومه  حسن

  138) پاسدار(حسين 
 26 عزالدين ، شيخيحسين

 175، 161، 63، 54، 45 الگر، ميترا يقتحق

 64، حميرا

  24، 9 اهللا اي، آيت خامنه
 113، 112، 33 سيدهادي االسالم حجت، اي خامنه

  85بختياري،  خانم

 136، خدادادي

  13خسروي، منير 
 185، 145، 28، 27، 26 صادق االسالم حجت، خلخالي

 129، 128 عفت، خليلي

  ،33، 31، 28، 26، 25، 24، 23، 9، 5 اهللا خميني، آيت
34 ،35 ،36 ،38 ،40 ،46 ،47 ،52 ،58 ،60،  
87 ،112 ،113 ،183  

  35، 27خميني، احمد 
  128خياباني، موسي 

  31 دادگر، حسين
  177، 128دزفولي، طاهره 

  113، 112، 33 االسالم محمود دعايي، حجت
 167، 165 شمس، دكتر

 55 محمد سيد، شيرخوار دكنما

 55، 46 دكنما، آفاق

 56 ،55 ،54، 46 الهه، دكنما

 89، دلبر

  54ذاكري، مريم 
  142، 141ذوالفقاري، زهرا 

  28، 25 محمدباقر / باقر ذوالقدر، سيد
 49، 48، 47 رازيني، علي

  56، 28 مهدي محمد االسالم املشي، حجت رباني
  128ربيعي، اشرف 

  54پروين  ماهربيعي، 
 26، 25، رجايي

  ،158، 144، 143، 128، 124، 34 داوود حاج، رحماني
159 ،160 ،174 ،178 

  54رحماني، زهرا 
 106 رشدي، سلمان

 154، 153، 152، 25 محسن، رضايي

 29، 25 مرتضي، رضايي

  52 سيدرضا، روزان
  ،169، 163، 149، 148، 144، 137، 2روشن، مونا 
176 ،181  

  176، 11روشن، هايده 
، 168، 166، 164، 140، 112، 85، 82 رهايي، سارا

170 ،176 ،180 

 26، شهري ري

  54زابلي، مرضيه 
 183، 123زرين، مينا 



  جنايت بي عقوبت

 176، 160، 159، 158، 84، 64، 32 فرزانه، زلفي

 65زماني، 

  ،168، 167، 166، 165، 164، 161 زنگباري، ثريا
176 ،180 

 102 اي زواره

 137، 36 .ل سارا

  60ساكي، رضا 
 53، 52، 46 سامي، شهين

  24داهللا  و ياهللا عزت سحابي، مهندس
  29 سروش، عبدالكريم

  20، )بازجو (سعيد
  85، )نگهبان(سعيده 

  110، 109 سلطاني، فرزانه
 181، 176، 170، 169، 164، 96، 95سيابي، سعيده 

 29 علي، شريعتمداري

 118 رضا احمد، شعاعي

  185، 76شفافي، مصطفي 
 176، 47 رسول، شوكتي

 51، 50، 13 شوكتي، ليلي

   113، 112، 33شهين 
  24 يباني، عباسش

  166  دكترزاده، االسالم شيخ
 176، 159، 144، 143، 84 شيرزادي، نيلوفر

 180، 177، 167، 100، 31 بانو، صابري

 177، 136 صادق، هما

 90، 89) بازجو (صادقي

  29صالحي، صفر 
 85 مرتضي ،)صبحي (صالحي

  17اهللا يوسف  صانعي، آيت
  24 سيدجوادي، احمد حاج صدر

  24 اهللا طالقاني، آيت
 76 طاهري، ناهيد

  185، 185، 52 طاووسي، فرانك
  31 اكبر عابدي، علي

 177، 85 زاده، اشرف عادل

 177، 131، 42، 41، 16 پروانه عارف،

 53، عبدالهي

 185، 28، 25محمدرضا  / محمد، عطريانفر

 75، 74، 73، 72، 71، 70، 68، )بازجو (علي

 115 زهره، عليپور

  ،160، 143، 140، 139، 114، 68، 67 عليزاده، پروانه
177 

  ،132، 131، 130، 129، 128، 81، 90عمويي، فرزانه 
133 ،134 ،183  

  29غفاري، حسين 
  29 الدين فارسي، جالل

 177، 48 فارسي، سپيده

  159، 158، 20فاطمه 
  60زهرا،  فاطمه

 177، 85 .ب فرح

  177، 45فرضي، مينا 
 116، 115، 81، فريده

 58، 57، دارايي فضيلت

  177قائدي، صادق 
 177، 126، 120، 119، 42 مرسده، قائدي

  ،139، 138، 117، 62، 19، 10، 2 القاسپور، مهري
140 ،168 ،169 ،174 ،181  

  94، 93، )بازجو (قاسم
 118، 13قاسملو، بابك 

  ،124، 123، 121، 119 ،118، 81، 80 نژال، قاسلمو
125 ،126 ،183 

 185، 64 محمدباقر، قاليباف

 38، 30، 29 اهللا آيت، قدوسي

 45 حميد، قرباني

  24 اهللا ولي قرني، سرلشكر
  26، 24 زاده، صادق قطب

  185، 66، 2قهاري، نورايمان 
 47 سيدرضا االسالم كامياب، حجت

  24 كتيرايي، مهندس
  185، 184، 10، 9 كروبي، مهدي

  ،164، 152، 150، 138، 63، 57، 19، 18 كمانگر، توبا
177 ،180 

 185، 106، 105 دادكوكبي، مهر

 133، 132 رينالدو، گاليندوپل

  28 اكبر، گودرزي
 183، 76گيالني، فريدون 

  ،76، 66، 42، 41، 34، 29، 28، 27 اسداهللا، الجوردي
77 ،78 ،121 ،122 ،123 ،129 ،158 

 85 لشكري، داود

  39 مالك،



  جنايت بي عقوبت

  51، 50، 49، 48، 46 و ميترا مجاوريان، ماندانا
 141، 50، 49، 13مهشيد ، مجاوريان

 178، 147، 146، 143، 142، 2 محمدي، شوكت

  27مختوم، 
 41، 17 محسن مخملباف،

  24 اصغر علي مسعودي، سرتيپ
  185، 64 رحيم، مشايي

  ،128، 113، 88، 86، 85، 70، 19، 2ايرج  مصداقي،
130 ،178 ،183 ،186  

 24 محمد، مصدق

 128، 51، 50، 49، 46 سيما، مطلبي

  24 اهللا مطهري، آيت
  ،41، 40، 39، 35، 34، 26، 9، 5 اهللا منتظري، آيت

58 ،124 ،183 ،186  
 31 محمد، منتظري

 184، 177، 103، 100 عباسعلي، رودسري منشي

 181، 178، 163، 64منيژه، 

  113مهدوي، 
  29، 25، 24 اهللا كني، آيت مهدوي
 58، مهران

  13. مهران خ
 184، 183، 53، 52 موسوي، احمد

 178، 83، 82، 2 موسوي، اكرم

  24 موسوي، ميرحسين
  48، 29، 24 اهللا اردبيلي، آيت موسوي

  178، 105مولوي، شهال 
 185، 59 ليال، اردكاني مولوي

 52، 51، 43 حسين عابدي، يدؤم

 124، 67 ،ميثم

  106ميردامادي، محسن 
 56، 10 ضياء سيد االسالم ميرعمادي، حجت

 47، ميرفندرسكي

 82، مينو

  122، 87، 85نادري،  خانمنادري، 
 183، 28، 25 االسالم حجت نوري، ناطق

 82 نديم

 178، 65، 64، 59، 43، 42 نسرين، نكوبخت

 178، 75، 70، 66، 65 مارينا، )مرادي بخت( نمت

 126، 125، 13نوايي، شهين 

  178، 136، 135نوبري، سيبا 
 54، 55، 13 مهدي، نويدي

 45 حسينعلي نيري،

  137، 83 سرشت، نسرين نيك
 91، 90، 89، نينا

  ،112، 33 علي محمد االسالم حجت آبادي، نجف هادي
113  

 90، هاشمي

  177) زهره(هاشمي، منير 
  ،183، 56، 24، 9 االسالم رفسنجاني، حجت هاشمي

185  
  184، 10هاشمي شاهرودي، 

 47 اهللا نژاد، آيت هاشمي

  54هدايتي، نسترن 
  179، 58، 57هميلي، مينو 

 184، 52 مريم، واحدي

  27ي، واحد
 47 اهللا طبسي، آيت واعظ

 64، واعظي

  ،84، 64، 53، 52، 51، 43، 2 شايسته دوست، وطن
133 ،134 ،137 ،163 ،168 ،179 ،181 

  13وكيلي، عباس 
 181، 179، 139، 123، 85، 66، ويولت

 82، ياس

  64، 52، 51، 46 زاده، مهناز يوسف



 



 

  


