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یادداشت ناشر
نوشتن و ثبت خاطرات زندانیان سیاسی از زندان های جمهوری اسالمی
در دهۀ  ،60رویداد مثبتی در عرصۀ سیاسی و تاریخ نویسی طی سال های
اخیر است .مدت ها است که به همت حافظه و قل ِم زندانیان سیاسیِ عمدت ًا
در تبعید و به لطف شبکۀ جهانی اینترنت ،آثار مختلفی با موضوع خاطرات
زندان نوشته شده است که هر کدام به درجه ای کوشیده اند پرتویی بر تاریکخانۀ
عملکرد و کارنامۀ جمهوری اسالمی در زندان هایش بتابانند .مهمترین پشتوانۀ
سیاسی نهضت خاطره نویسی زندانیان سابق ،جنبش مبارزاتی بود که احزاب و
سازمان های سیاسی ایرانی در تبعید ،روشنفکران و پژوهشگران مستقل مترقی
و انقالبی و خانواده های زندانیان سیاسی در داخل و خارج از کشور به راه
انداختند .جنبشی که برای افشای عملکرد جمهوری اسالمی در زندان ها و
قتلگاه های دهۀ  60با شعار استراتژیک «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» به
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راه افتاد .این جنبش به مصاف دستگاه عریض و طویل امنیتی و رسانه ای رفت
که به هر وسیله ای می کوشید هر َرد و نشانی از آنچه در زندان هایش بر سر مردم
آورده بود را سانسور کند تا مبادا آگاهی و تصویری از دهۀ خونین  60در خاطره
و حافظۀ جمعیِ جامعۀ ایران شکل بگیرد.
ِ
حرکت پایان
ماحصل تالش نهضت خاطره نویسی تاکنون ،سرآغاز
بخشیدن به عص ِر بی خبری از زندان های جمهوری اسالمی در سطح جامعۀ
ایران است .اگر تا بیست سال پیش ،رویدادهای زندان های ایران در دهۀ ،60
خاطره ای مخوف در ذهن و ُبغضی همیشگی بر گلوی شاهدین و جان به
َدر ُبردگان آن سال ها بود ،امروزه دیگر داستان رویارویی جمهوری اسالمی
و زندانیان سیاسی ،مقوله ای جمعی است .گرچه هنوز هزاران حرف نگفته،
صدها تجربۀ منحصر به فر ِد بازگو نشده و ده ها بحث و موضوع برای تحلیل و
پژوهش دربارۀ زندان های جمهوری اسالمی بر جای مانده است.

اما اشتباه است اگر فکر کنیم ضد انقالبیون اسالمگرا در جمهوری اسالمی،
به راحتی این عرصه از تاریخ و باور عمومی را به نسل انقالبیون دهۀ  60ایران
واگذار خواهند کرد تا جامعه به این نتیجۀ واقعی برسد که حذف ،اعدام،
شکنجه و زندان ،جزء ذاتی ساختار و ماهیت جمهوری اسالمی است .این
دولت با اتکا به دستگاه های تبلیغاتی و رسانه ای اش ،با بنیادهای امنیتی-
تاریخی مثل مرکز اسناد انقالب اسالمی 1و بنیاد هابیلیان 2و با صفی از فیلم

 )1مرکز اسناد انقالب اسالمی یک نهاد امنیتی-پژوهشی است که در سال  1359با دستور شخص خمینی و با
هدف جمع آوری اسناد تاریخی و نوشتن تاریخ انقالب ایران به روایت تحریف شدۀ اسالمی شروع به کار کرد.
خمینی در سال  67بار دیگر در ُحکمی به مهدی کروبی بر اهمیت این مرکز تأکید کرد .رئیس این مرکز از آغاز
حمید روحانی بود و از سال  1374روح اهلل حسینیان ریاست آن را بر عهده گرفت .این مرکز طی سال های اخیر
با استفاده از اسناد متعدد و بازجویی های زندانیان سیاسی در پیش و پس از انقالب ،اقدام به انتشار کتاب هایی
علیه سازمان ها و احزاب مختلف اپوزیسیون ایران پرداخته است .نخستین کتاب از این مجموعه با عنوان اسناد
اتحادیه کمونیست های ایران در واقعۀ آمل در سال  1386منتشر شد.
 )2بنیاد هابیلیان یکی دیگر از نهادهای امنیتی-فرهنگی وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد شهید است که
در سال  1384تشکیل شد .رئیس این بنیاد سید جواد هاشمی نژاد (فرزند عبدالکریم هاشمی نژاد) است و
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سازان حزب اللهی و تولیدات سینمایی سفارشی و حکومتی از بایکوت 3و
خانه ای مثل شهر 4و چ 5تا ماهی سیاه کوچولو 6و ماجرای نیمروز  7و سیانور،8
دست به کار تحریف و جعل واقعیت های دهۀ  60در عرصۀ عمومی است.
بخش دیگری از پروژۀ تاریخ سازیِ از دهۀ  60را خادمین دیروز و مطرودین
امروز حکومت در جناح اصالح طلب-اعتدالی پیش می برند؛ چه با همان
وقاحت دهۀ شصتی مثل عطا اهلل مهاجرانی در توئیتر و بی.بی.سی و چه با
ژستی از حقوق بشر و فراموشی عمومی توسط امثال مصطفی تاجزاده .هدف
اصلی این پروژه چه در سطح حکومتی و داخلی اش و چه در ُبعد بیرون از
حکومت و در کالم و نظر سخنگویان و ایدئولوگ های راست و لیبرال،
تحریف تاریخ ،عوض کردن جای جالد و شهید ،توجیه انبوه کشتار و جنایات
جمهوری اسالمی در آن سال ها و جا انداختن دروغ و سفسطه هایی از این
خانواده های کشته شدگان جمهوری اسالمی در برخورد با سازمان های اپوزیسیون ضد حکومت ،در آن فعالیت
دارند .هدف اصلی این نهاد ،تبلیغ و خلق افکار علیه سازمان ها و گروه های سیاسی-نظامی ضد جمهوری اسالمی
به ویژه اتحادیه کمونیست های ایران ،سازمان مجاهدین ،کومله ،حزب دمکرات کردستان و پژاک است .بنیاد
هابیلیان در داخل و خارج از کشور فعالیت های تبلیغی متنوعی دارد.
 )3بایکوت فیلمی به کارگردانی محسن مخملباف که در سال  1364و در زندان شیراز و با حضور تعدادی از
توابین زندان علیه مارکسیسم و گروه های مارکسیستی ساخته شد.
 )4خانه ای مثل شهر فیلمی به کارگردانی حجت اهلل سیفی که در سال  1366ساخته شد .موضوع این فیلم
حکومتی ،تحریف تاریخ و دروغ پردازی علیه قیام پنجم بهمن سربداران آمل است.
 )5چ فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و محصول سال  1392است که به زندگی مصطفی چمران از
قصابان جمهوری اسالمی در سرکوب جنبش انقالبی کردستان می پردازد.
 )6ماهی سیاه کوچولو فیلم مبتذل و ضعیفی است که در سال  1394توسط علی طالب آبادی و محمدرضا
شفیعی نوشته و کارگردانی شد .موضوع این فیلم علیه مبارزه مسلحانۀ سربداران در جنگل های آمل در سال
 1360است.
 )7ماجرای نیمروز فیلمی به کارگردانی محمد حسین مهدویان و محصول سال  1395است که موضوع آن دفاع
و توجیه سرکوب ها و کشتارهای جمهوری اسالمی در سال  60است.
فیلم ضد
 )8سیانور فیلمی تولید شده در سال  1394و به کارگردانی بهروز شعیبی است .موضوع این
ِ
مارکسیستی و ضد انقالبی ،تحوالت درون سازمان مجاهدین خلق در سال  1354و انشعاب بخش مارکسیست
شدۀ این سازمان و به نوعی توجیه سرکوب های ساواک شاه است.
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دست است که« :خشونت توسط اپوزیسیون به جمهوری اسالمی تحمیل شد
و برخورد نظامی را گروه های چپ و مجاهدین شروع کردند و نه حکومت»،
«خشونت و اعدام ،جزء ذاتی انقالب است و نتیجۀ اجتناب ناپذیر هر تحول
انقالبی»« ،بدون اِعمال آن اعدام ها و شکنجه ها ،کشور در آستانۀ فروپاشی و
ناامنی عمومی بود» و الی آخر.

ثبت دقیق ،واقعی و زندۀ خاطرات زندان و گذر از خاطره نویسی صرف به
تحلیل علمی و عمیق چرایی وقوع آن همه جنایت توسط جمهوری اسالمی،
بخش مهمی از بیان حقیقت و مستند سازی واقعیاتی است که زیر ِ
آب لشگری
از دروغ ها و دروغگویان حکومتی و غیر حکومتی را خواهد زد .از این نظر
می توان گفت جنگ خونین و رویارویی آشتی ناپذیر میان زندانیان سیاسی دهه
 60و نظام الهیِ روح اهلل خمینی و وارثینش ،هنوز تمام نشده و دو طرف باز در
مصافی نابرابر به لحاظ امکانات و محدودیت ها ،چشم در چشم هم دوخته اند.
سالح زندانیان سابق در این نبرد نابرابرِ ،
حقانیت بینش
تنها
ِ
قدرت حقیقت و ّ
و نگرش علمی در برابر دروغ ها و جاعلین تاریخ است .هر زندانی سیاسی
دهۀ  ،60به قدر توان و امکان و شعاع تأثیرگذاری اش باید سهمی از مسئولیت
این نبرد حقیقت و دروغ را بر دوش گرفته و به هر شکل ممکن به افشاگری
ِ
واقعیت تاریخ دهۀ  60و زندان های سراسر ایران بپردازد .انجام این
دربارۀ
مسئولیت اگر به خط صحیح سیاسی و ایدئولوژیک ،داشتن روش و بینش
علمی تاریخ پژوهی و تاریخ نگاری و قلم توانا و مؤثری مسلح باشد ،قطع ًا
نتیجۀ کار ماندگارتر و درخشان تر خواهد شد.
از این منظر ،کتاب پیش رو تالشی است برای تصویرسازی از قسمتی
از آنچه در زندان های ایران در دهۀ  60بر زندانیان سیاسی گذشت .حکایت
عقاید ،آرمان ها ،امیدها ،مقاومت ها ،دشواری ها ،شکنجه ها و تلخکامی های
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زنانی از نسل انقالبیونِ انقالب  57ایران به روایت پنج زن کمونیست .در
ِ
ایدئولوژیک نخستین
خالل این گفتگوها ،سیمای نظام سیاسی ،قضایی و
دولت اسالمگرای مدرن در زندان و مواجهه با زنان سیاسی کمونیست و
انقالبی ،کاوش شده است .برخی از فاکت های تاریخی چنان که ما می دانیم
برای نخستین بار مستند شده اند و پیشتر گزارش مکتوب و مدونی از آن ها
منتشر نشده است .از جمله مراسم اجباری تماشای اعدام در زندان کارون اهواز
و شرح برخی مقاومت های اعضای اتحادیه کمونیست های ایران در زندان.
این مصاحبه ها اگرچه با هدف تحلیل اوضاع اجتماعی ایران انجام نشده اند
اما َرد و نشانی از برخی ابعاد تحوالت اجتماعی و سیاسی در سال های اواخر
دهۀ  1350تا اواسط  1360را در خود حمل می کنند که می توانند دست مایۀ
پژوهش ها و تحلیل های آینده شوند.
*
ِ
مشخص زنان زندانی سیاسی به تحلیل زندان های
این کتاب با موضوع
جمهوری اسالمی پرداخته است .تاکنون خاطرات متعددی از زندان به قلم زنان
نوشته و منتشر شده است .9به عنوان مثال خاطرات زندان شهرنوش پارسی پور
یکی از این موارد است .در شهریور ماه سال  1392اعظم شکری کتابی 10با
موضوع خاص زنان زندانی در تورنتوی کانادا منتشر کرد .بخش هایی از کتاب
 )9برای نمونه می توان به آثار زیر اشاره کرد :پارسی پور ،شهرنوش ( )1996خاطرات زندان .سوئد .نشر باران//
علیزاده ،پروانه ( )1376خوب نگاه کنید ،راستکی است .پاریس .انتشارات خاوران //منیره ،برادران ()1376
حقیقت ساده .آلمان .نشر نیما
 )10شکری ،اعظم ( )1392قاعدگی زنان در زندان های جمهوری اسالمی .تورنتو .انتشارات زاگرس
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زندان 11به ویرایش ناصر مهاجر نیز به مسائل مختلف زنان زندانی سیاسی در
دهۀ  60پرداخت .همچنین در جلد دوم کتاب جنایت بیعقوبت 12به تحقیق
و ویرایش شادی صدر ،مسائل مختلفی دربارۀ تجاوز ،شکنجه های جنسی،
مسالۀ مادری ،ازدواج های اجباری در زندان و غیره پرداخته شده است.
اما تا آنجا که ما می دانیم تاکنون کتابی با محوریت مشخص ُبعد سیاسی و
ایدئولوژیک رویارویی زنان زندانی سیاسی با جمهوری اسالمی و ابعاد
مختلف تجربۀ زندان از زاویۀ مسالۀ زنانگی ،به زبان فارسی منتشر نشده است.
از این رو امیدواریم کتاب پیشرو ،خدمتی در این زمینه باشد.

اما موضوع زنان در این کتاب ،نه برای تأکید بر یک «هویت» خاص در
بازار گفتمان های سیاست هویتی رایج در دنیای آکادمیک امروز ،بلکه به
عنوان شاخص و عنصر مهمی از ماهیت سیاسی ،ایدئولوژیک و طبقاتی دولت
جمهوری اسالمی ایران به عرصۀ بحث گذاشته شده است .ماحصل این کتاب
کوشیده این ادعا را طرح کرده و به اثبات برساند که کینه و خصومت دستگاه
سرکوب دولت اسالمی در زندان های دهۀ  60نسبت به زنان ،نه یک رابطۀ
رایج سرکوبگر و سرکوب شونده بلکه شکل ویژه ای از رویارویی اجتماعی
ِ
و ایدئولوژیک میان زنان و نظام مردساالر مذهبی به عنوان مجری قوانین و
فرامین زن ستیز خدا و دین روی زمین بود.
ستم بر زن به عنوان عنصر تعیین کننده ای از جامعۀ طبقاتی در دوران ها و
جوامع مختلف برده داری ،فئودالی و سرمایه داری ،توسط دولت ،اخالق

و قوانین در سطح جامعه تولید و باز تولید شده است .مالکیت خصوصی و
 )11مهاجر ،ناصر ( )1377کتاب زندان جلد  .1آمریکا .نشر نقطه

 )12صدر ،شادی ( )2011جنایت بی عقوبت ،شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری
اسالمی ،گزارش اول دهۀ  .60آلمان .انتشارات سازمان عدالت برای ایران
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بهره کشی از کار دیگری به عنوان ویژگیِ جامعۀ طبقاتی ،بر بستری از روابط
تبعیض و ستم بنا شده و عمل می کند که ستم بر زن و فرودستی جایگاه زنان
در جامعه یکی از مهمترین نقاط اتکا و محورهای آن است .این ستم و تبعیض
در عصر سرمایه داری و در دولت های بورژوایی مدرن هم ادامه پیدا کرد .اما
ویژگی دولت جمهوری اسالمی در این است که تبعیض و ستم بر زنان را در
پیوند با دین و قوانین و اخالقیات شریعت ،تشدید کرد و بر حدت آن افزود.
نظامی که در بهمن ماه سال  1357با خفه کردن انقالب ایران و با راهگشایی
قدرت های امپریالیستی در ایران بر سر کار آمد ،تمامی ساختار و خصلت های
زن ستیز سایر دولت های بورژوایی را با قوانین و هنجارهای ارتجاعی فئودالی
و دینی مخلوط کرد و نظام زن ستیزی و زن کُ شی را به جان زنان انداخت.
نخستین دولت اسالمی در دنیای جدید که پیشگام و الگوی بسیاری از
جنبش های ارتجاعی اسالمگرا در خاورمیانه و شمال آفریقا و بعدها دولت های
اسالمی مانند طالبان افغانستان و داعش عراق و سوریه و غیره شد.
جمهوری اسالمی شکل جدیدی از دولت دیکتاتوری سرمایه داری را به
نمایش گذاشت که سرمایه داران اسالمگرا در رأس آن نشسته و دین و دولت را
ادغام کردند .این نظام برای ادغام دین و دولت و جا انداختن و تثبیت هژمونی
ایدئولوژیِ اسالمی اش ،بیش از هر چیز به زنان و موقعیت اجتماعی و بدن
زنان حمله کرد .نظم اجتماعی و ایدئولوژیکی که اسالمگرایان ایران به دنبال
ساختن و تثبیت آن بودند ،منوط به سلطه و گسترش قوانین و اخالقیات
شرعی و دینی در جامعه بود و سرآغاز کار این ایلغار ویرانگر ،هجوم به زنان
در همان ماه نخست روی کار اسالمگرایان بود .خمینی در اسفند  58فرمان
حجاب اجباری را صادر کرد تا هم به جامعه و هم به جهان ،شکل گیری نوع
جدیدی از دولت ارتجاعیِ طبقات حاکم در ایران را اعالم کند.
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حجاب زن ،نماد دولت دیکتاتوری بورژوایی دین مدار (تئوکراتیک) در
ایران پس از سقوط شاه شد .با روی کار آمدن جمهوری اسالمی و تبدیل سنت
دینی به حکومت دینی ،حجاب از یک اهرم سنتی پوشش و سرکوب زنان
به یک ستون قانونی دولتی در سرکوب همه جانبۀ زن تبدیل شد .محتوی
اجتماعی این پوشش اجباری ،پایین راندن زن در سلسله مراتب اجتماعی و
محکوم کردن زن به موقعیتی بود که اسالمگرایان از آن به «جایگاه واقعی زن»
تعبیر می کردند .این «جایگاه واقعی» چیزی جز محصور شدن در حصارهای
خانه و وظیفۀ ارتجاعی مادری و شوهرداری و تبعیت از مرد نبود .این پوشش،
هنجارها و اخالقیات بر آمده از آن ،تمرین مداوم عبودیت ،ترس و تسلی ِم زنان
در مقابل مردان ،دولت اسالمی و خدای زن ستیز ادیان بود .عادت کردن زن
به حجاب ،عادت به تبعیت و پیروی از ُعرف و قوانین ضد زن ،بیزاری از بدن
خود ،هراس از ابراز وجود در جامعه ،عادت به خودسانسوری و تحت تملک
دیگری قرار داشتن بود .حجاب ،نشان مالکیت خصوصی مرد و روابط و
اخالقیات مردساالر بر بدن و شخصیت و ارادۀ زن است.

جمهوری اسالمی تالش کرد با قوانین ضد زن و حجاب ،گرایشات
عقب ماندۀ مردساالر و پدرساالرانه در سطح جامعه را نیز با خود متحد و بسیج
کند .امواج عصیانگر ناشی از طوفان های انقالبی بین المللی به ویژه انقالب
فرهنگی پرولتری چین سوسیالیستی ( ،13)1976-1966جنبش های
رهایی بخش ملی در آسیا ،آفریقا و آمریکای التین و جنبش می  1968در اروپا
و آمریکا ،14فضای سیاسی و اجتماعی ایران در دهۀ  1350را تحت تأثیر خود

 )13دربارۀ انقالب فررهنگی پرولتری چین رجوع شود به :لوتا ،ریوند ( )1394تاریخ واقعی کمونیسم .ترجمه
منیر امیری .آلمان .انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)
 )14دربارۀ جنبش می  68رجوع شود به :حسن پور ،امیر ( )1396بر فراز موج نوین کمونیسم .رم ایتالیا.
انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) /صورتگر ،حمید ( )1390دو دهه بیداری دو دهه شورش ،نشر تجربه
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قرار داد .روحیۀ انقالبی در بین جوانان ایران به ویژه از میانۀ دهۀ  1350رشد
کمی و کیفی شگرفی داشت و در انقالب  57به اوج خود رسید و ده ها هزار
ّ
زن جوان را سرشار از حس شورش و رهایی ،به میدان مبارزۀ انقالبی کشاند.
این روند ،همراه با رشد روابط سرمایه داری و اضمحالل بیش از پیش روابط
فئودالی ،ایدئولوژی پدرساالر و اهرم های کنترل پدرساالرانۀ سنتی در ایران را
تضعیف کرد .جایگاه سنتی زن در جامعه تضعیف شد و زنان سیاسی چپ و
انقالبی به دنبال ایفای نقش های اجتماعی و سیاسی جدیدی بودند که هرگز
به مذاق پدرساالری سنتی خوش نمی آمد .جمهوری اسالمی با قانونی کردن
و گسترش اخالقیات ارتجاعی مذهبی و خصوص ًا سرکوب و بردگی زنان،
به دنبال احیای ساختارهای پدرساالری در جامعه بود و توانست بخش های
مختلفی از بورژوازی و خرده بورژوازی را متحد و راضی کند .نظام تازه تأسیس
اسالمی حتی کوشید بخش هایی از کارگران و زحمتکشان و اقشار میانی را نیز
مجاب کند که حجاب و نهاد خانوادۀ پدرساالر و مبتنی بر فرا دستی مرد و بردگی
زن ،به نفع آن ها است و اگر از مالکیت بر ابزار تولید و محصول کارشان محروم
اند ،در عوض دولت دینی و قانون شرع ،مالکیت مر ِد کارگر و زحمتکش بر
جسم و کار و بدن زنان را به رسمیت شناخته و تثبیت می کند .به همین علت
زن ستیزی در تمام سی و چند سال اخیر در ایران ،به اشکال مختلف و در سطوح
باالی قدرت تشدید شده و برای تثبیت و گسترش آن ،برنامه ریزی می شود.
جمهوری اسالمی با احیا و تشویق سنن و آموزه های ارتجاعی مانند ازدواج
قانونی با چهار زن ،صیغه ،ازدواج دختران زیر  18سال ،کتک زدن و سرکوب
زنان تحت نام تمکین ،ممنوعیت زنان از برخی از مشاغل مانند قضاوت،
ریاست جمهوری ،سنگسار ،برابر بودن ارزش قانونی و قضایی زنان با یک
بیضۀ مرد و غیره تالش کرد هنجارهای ارتجاعی و عقب ماندۀ دینی و عرفی
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را در سراسر جامعه به راه انداخته و تثبیت کند .دولت اسالمی برای احیای
شریعت و تحمیل آن بر جامعه ،از قدرت نظامی و دولتی اش بی رحمانه استفاده
کرد و این تهاجم را به صورت روزمره بر زندگی زنان از طریق گشت های ارشاد
و مبارزه با «مفاسد اخالقی و بی حجابی» و غیره پیش ببرد .این حملۀ مستمر
به زنان ،محورهای تالش های جمهوری اسالمی در به قهقرا بردن جامعۀ ایران
و پذیرش و عادت کردن به رسوم و اخالقیات قرون وسطایی و ارتجاعی بود.
**

فرمان حجاب اجباری خمینی در  8مارس  1357با مقاومت تاریخی زنان
روبه رو شد .هزاران زن در تهران علیه این فرمان به خیابان ها آمدند .بخشی
از زنان خیلی زود ابعاد هولناک و ارتجاعی فرمان خمینی را حس کرده و
دریافتند که این شروع حرکتی است که می تواند به بردگی کامل زن ،رجعت
جامعه به هنجارها و اخالقیات ارتجاعی قرون وسطایی و بر باد دادن تمامی
پتانسیل های انقالب مردمی و ضد سلطنتی منجر شود .هزاران زن جوان،
میانسال و سالخورده ،هزاران زن کمونیست ،انقالبی و سکوالر ،صدها نفر
از اعضا و هواداران سازمان های کمونیست و چپ و انقالبی با شعارهای «ما
انقالب نکردیم  /تا به عقب بر گردیم» و «لحظه به لحظه گفتیم  /زیر شکنجه
گفتیم  /یا مرگ یا آزادی»« ،استقالل  /آزادی  /جمهوری انسانی» و غیره به
مخالفت با طرح فرمان حجاب پرداختند .اوباش حزب اهلل که بعدها توسط
احزاب و سازمان های فاشیستی مانند حزب جمهوری اسالمی ،سازمان مجاهدین
انقالب اسالمی ،جمعیت موئتلفه اسالمی و غیره سازماندهی شدند ،نخستین
حملۀ چماقدارانه به مردم را با چاقو کشی و زنجیر کشی علیه زنان شروع
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کردند .تهران چند هفته پس از سقوط رژیم سلطنتی ،به صحنۀ رویایی زنان
با اسالمگرایان تبدیل شد.
مقاومت زنان ،عقب نشینی خفت باری را به خمینی و رژیم در حال تکوین
جمهوری اسالمی تحمیل کرد .آن ها فرمان حجاب را پس گرفتند تا در فرصتی
دوباره آن را تحمیل کنند .شروع جنگ ایران و عراق در شهریور ماه 1359
و چند ماه پس از تعطیلی دانشگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین سنگرهای
مقاومت انقالب و مردم علیه ضد انقالب اسالمگرا ،فرصتی بود که جمهوری
اسالمی بار دیگر ایدۀ حجاب را طرح کند اما حضور نیروها و سازمان های
پیشروی کمونیست ،چپ و انقالبی در سطح جامعه و افشا شدن هر چه بیشتر
ماهیت خمینی و نظام الهی اش برای مردم ،بار دیگر فرصت را از جمهوری
اسالمی گرفت .باالخره در خرداد  1360بود که جمهوری اسالمی با طرح
یک کودتای تمام عیار برای یک پایه شدن به صحنه آمد و استراتژیِ حذف
تمام رقبای در قدرت و نیروها و سازمان های مخالف و منتقد و اپوزیسیون
را پیش برد .پس از  30خرداد 15 60بود که موجی از دستگیری ها ،شکنجه ها
و اعدام ها در سراسر جامعه شروع شد و تا پایان سال  ،60حکومت توانست با
اعدام هزاران زن و مرد فعال سیاسی و دستگیری و زندانی کردن ده ها هزار نفر
از توده های مردم ،جامعه را به ورطۀ نهایی وحشت و ترور فاشیستی-اسالمی
 30 )15خرداد  1360یک نقطه عطف مهم در عریان شدن انگیزه های جمهوری اسالمی برای سرکوب تمام عیار
مردم و انقالب بود .در این روز مجلس شورای اسالمی رأی به عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور
وقت و برکناری او داد .به فراخوان سازمان مجاهدین خلق ،صدها هزار نفر در تهران و سایر شهرستان ها به
خیابان آمده و علیه جمهوری اسالمی دست به تظاهرات زدند .در این روز نیروهای سپاه پاسداران و کمیته های
انقالب اسالمی و چماقداران حزب اللهی به روی مردم آتش گشودند و جمهوری اسالمی علناً طرح یک کودتای
سراسری برای سرکوب تمامی آزادی های سیاسی و مقاومت های اجتماعی را کلید زد .از شامگاه  30خرداد ،60
صدها نفر از جوانان و نوجوانان دستگیر شده در این تظاهرات ،در زندان اوین به جوخه های اعدام سپرده شدند
و رژیم ایران ،طرح دستگیری و کشتار وسیع را در سراسر کشور آغاز کرد .وقایع  30خرداد  60با تأیید و دستور
روح اهلل خمینی و نقش آفرینی اعضای رده باالی حزب جمهوری اسالمی از جمله محمد بهشتی ،علی خامنه
ای ،اکبر هاشمی رفسنجانی ،میرحسین موسوی ،محمد علی رجایی و غیره صورت گرفت.
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بکشاند و حجاب را در همۀ اماکن عمومی در سطح جامعه ،اجباری کند .با
شروع قتل عام های سال  60بود که خمینی و نظامش ،حساب خود با زنان
شورشگر و انقالبیِ     8مارس  57را تسویه کردند و پای چوبه های اعدام یا
اتاق های شکنجه ،پاسخ «زبان درازی» آن ها به پیشگاه «امام امت و نایب امام
زمان و خدا روی زمین» را دادند .اما ماجرا تمام نشد .زنان انقالبی به رغم تمام
شکنجه ها ،اعدام ها و زندان ها باز هم در مقابل خدا و نمایندگان زمینی اش
ایستادند و مخالفت و مقاومت علیه دولت دینی و قوانین شرعیِ ضد زن
مانند حجاب ،نه تنها در سطح مبارزین سیاسی بلکه در سطح جامعه و در میان
میلیون ها زن جوان آغاز شد .میان جمهوری اسالمی و زنان ،یک جنگ مداوم
و هر روزه در جریان است.

این کتاب همچنین روایت حضور سه زن در تظاهرات ضد حجاب اجباری
در  8مارس  57و تأثیر اخبار آن مبارزه بر دو رفیق دیگر است .آن ها از مبارزه
علیه دین خویا ِن زن ستیز ،سخن می گویند و البته از کاستی و کمبودهای حاکم
بر چپ ایران در آن مقطع .واقعیت آن است که چپ ایران در  8مارس 57
اهمیت فرصت تاریخی تظاهرات زنان را در نیافت و به طور شایسته با آن
همکاری نکرد .اگر چه صدها زن کمونیست و انقالبی چه در هیئت سازمان ها
و تشکل های زنان و چه به شکل انفرادی و خودجوش در سازماندهی و رهبری
این تظاهرات نقش آفریدند ،اما رهبری سازمان های چپ و انقالبی از جمله
سازمان ما در آن مقطع (اتحادیه کمونیستهای ایران) 16به دالیل مختلف
خطی و سیاسی ،ماهیت واقعی آن مبارزه را در نیافت و ندید که شورش و مبارزه

 )16اتحادیه کمونیست های ایران یک سازمان کمونیستی و طرفدار خط و مشی مائو تسه دون و چین
سوسیالیستی بود که در سال  1355از به هم پیوستن چند گروه و سازمان کمونیستی مانند سازمان انقالبیون
کمونیست ،گروه پویا ،گروه رزم خونین و غیره تشکیل شد .اطالعات بیشتر در مورد تمام این گروه ها در صفحات
آتی کتاب آمده است .رهبری و اعضای اتحادیه کمونیست های ایران در  11اردیبهشت  1380به موجودیت این
سازمان خاتمه داده و حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) را تأسیس کردند.
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علیه حجاب ،آن ُگسلی است که در صورت تعمیق می تواند ،صف قالبیِ
«همه با همی» خمینی و دیگر اسالمگرایان و بورژواهای ملی و ملی-مذهبی
را شکاف داده و موج جدیدی از حرکت انقالبی را آغاز کند .ما در نیافتیم که
شورش علیه حجاب اجباری ،فرصت تاریخی برای تحقق آرمان جدایی دین
از دولت بود .چیزی که از انقالب مشروطه تا  57معلق مانده بود و در  57نه
تنها حل نشد ،بلکه با قدر قدرتی مشروعه خواهان اسالمگرا با یک بازگشت
ارتجاعی روبه رو شد .ما با در نیافتن کامل پتانسیل های آتشفشان خش ِم زنان
انقالبی در  8مارس  ،57فرصت استثنائی برای گذار جنبش و جامعه به یک
جهش انقالبی واقعی را از دست دادیم.

تا آنجا که به حزب ما – و پیشتر سازمان ما – باز می گردد ،ما از آن غفلت
تاریخی ،به صورت صریح و بی رحمانه ای انتقاد از خود 17کردیم و آن نقد
را پشتوانۀ جهش های بعدی سیاسی و ایدئولوژیک در خط و تشکیالت مان
کردیم .اشتباهات سازمان های انقالبیِ کمونیست و چپ در آن مقطع،
کمبودها و کاستی های انسان هایی بود که سودای رهایی زنان و کل بشریت
و بنای یک جامعۀ بدون ستم و تبعیض را داشتند اما خصلت راست ایران و
به ویژه راست اسالمگرا ،به بردگی کشیدن زنان و ادامه دادن جامعه ای مبتنی
بر استثمار و تبعیض و ستم بود .نقد کمبودها و کاستی های چپ ایران ،تأکید
بر سرنگونی دولت جمهوری اسالمی است که ضرورت آن نزدیک به چهار
دهه مطرح است و شورش زنان علیه بردگی تحمیلی از سوی اسالمگرایان
در ایران ،نیروی مهمی برای عملی کردن سرنگونی جمهوری اسالمی است.
 )17در مورد انتقاد از خود اتحادیه کمونیست های ایران و حزب کمونیست ایران (م ل م) در مورد زنان نگاه
کنید به :اتحادیه کمونیست های ایران ( )1365با سالح نقد .انتشارات اتحادیه کمونیست های ایران  /اتحادیه
کمونیست های ایران ( )1366پرولتاریای آگاه و مسالۀ زن .انتشارات اتحادیه کمونیست های ایران  /کسب قدرت
توسط اسالم گرایان در ایران .از نشریه حقیقت دور سوم شماره  .67فروردین  .1393صفحات 20-18
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***

ویژگی دیگر این کتاب این است که روایت زنان کمونیست از زندان های
جمهوری اسالمی و رویارویی سیاسی-ایدئولوژیک میان حکومت الهی
و زنان سیاسی کمونیست است .زنانی که در دهۀ پنجاه ،شصت و هفتاد
زندگی شان هنوز خود را کمونیست می دانند و دل در گروی آرمان های
انقالب کمونیستی برای رهایی تمام بشریت از قید و بند همۀ انواع و اَشکال
بهره کشی و ستم و تبعیض دارند .نه شکست موج اول انقالب های کمونیستی
( ،)1976-1871نه شکست انقالب ایران ،نه سال های زندان و شکنجه ،نه
ِ
راست
مرگ و شهادت عزیزان و رفیقان و نه هجوم تبلیغاتی و ایدئولوژیک
جهانی مبنی بر «پایان تاریخ و پایان کمونیسم» ،هیچ کدام اراده و انگیزۀ زنان
این کتاب برای مبارزه تا رهایی بشریت را تاکنون در هم نشکسته است .آن ها
هنوز در صفوف یک حزب کمونیست برای انقالب و رهایی بشریت به مبارزه
مشغولند.

هدف نهایی انقالب کمونیستی ،از بین بردن جامعۀ طبقاتی و نابودی
تمام انواع ستم و بهره کشی است .مارکس و انگلس به عنوان پایه گذاران عل ِم
کمونیسم به دو نوع تولید در جامعۀ بشری اشاره کردند :تولید مایحتاج زندگی
و تولید نسلِ بشر .تمرکز اصلی ماتریالیسم تاریخیِ مارکس و انگلس بر تولید
وسائل معیشت بشر بود اما آن ها همواره از ضرورت پرداختن به شکل دیگری از
تولید یعنی تولید مثل بشر که به مسالۀ زنان و ستم بر زن مربوط می شد ،تأکید
18
کردند و انگلس کتاب ارزشمند و مهم منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت

 )18انگلس ،فردریک ( )1384منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت .ترجمه خسرو پارسا .تهران .نشر دیگر
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را نوشت .کتابی که با اتکا به یافته های علمی زمانۀ خودش ،به درستی بسیاری
از خاستگاه های ستم بر زن را تشریح کرد و توضیح داد .همچنین جنبش و
انقالب کمونیستی بسیار زود به مسالۀ زنان و جنبش رهایی زنان پیوند خورد.
جهانی زنان کارگر
جنبش کمونیستی از سال  1910و به یاد اعتصاب اتحادیۀ
ِ
پوشاک ،روز  8مارس را به عنوان روز جهانی زن برگزید و کمونیست ها در همه
جا ،پیشروان جنبش رهایی زنان شدند .انقالب اکتبر  1917روسیه و بعدها
اتحاد شوروی سوسیالیستی ( )1956-1917جهش های مهمی دربارۀ رهایی
زنان رقم زد 19و جنبش رهایی زن در دومین دولت سوسیالیستی جهان یعنی در
چین سوسیالیستی ( )1976-1949شاهد یک جهش کیفی و تاریخی دیگر
بود 20.بنا بر این تاریخ ًا کمونیست ها و جنبش کمونیستی از پیشروان جنبش
رهایی زنان در جهان و ایران بوده اند.
****

روش کار ما در تهیۀ این کتاب به این شکل بود که پنج سوال مشترک از
همۀ رفقا پرسیده شد و بحث عموم ًا حول تشریح و توضیح این سوال ها پیش
رفت .با این وجود بسته به ویژگی های خاطرات هر رفیق ،مباحث و پرسش و
پاسخ های دیگری نیز طرح شد .سوال های پنج گانۀ مشترک عبارت بودند از:
 -1چرا در زندان های جمهوری اسالمی در دهۀ  60شاهد تعداد زیادی زن
زندانی سیاسی بودیم؟ چه روندهای تاریخی و اجتماعی به شکل گیری تعداد

 )19درباره مسالۀ زنان در اتحاد شوروی نگاه کنید به :بهرنگ ،امید ( )1389جنبش کمونیستی و مسلۀ زن،
تجربه ها و نقدها .انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)

 )20درباره رهایی زنان در چین سوسیالیستی نگاه کنید به :بوروایل ،کلودی ( )1393نیمی از آسمان ،درباره
رهایی زنان در چین .ترجمه منیر امیری .چاپ دوم .انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)
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باالی زنان مبارز سیاسی پا داد و چرا جمهوری اسالمی با زنان و زنان سیاسی
تا این حد آنتاگونیستی و کینه ورزانه برخورد کرد؟
 -2چرا مقولۀ زندان های جمهوری اسالمی را از منظر و زاویۀ مسالۀ زنان و زنان
زندانی سیاسی باید به طور خاص مورد بررسی و بحث قرار داد؟

 -3در زندان جمهوری اسالمی از چه فاکتورهایی به عنوان اهرم های جنسیتی،
برای سرکوب زنان استفاده می شد؟
 -4زندگی پس از بیرون آمدن از زندان چگونه بود و مسالۀ سرکوب زن پس از
زندان چگونه ادامه یافت؟

 -5نسبت کمونیسم و جنبش کمونیستی که امروز برای آن مبارزه می کنید ،با
مسالۀ زنان و جنبش رهایی زنان چیست؟

متن پیاده شده و ویرایش شدۀ همۀ مصاحبه ها به نظر خود رفقا رسید و
توسط آن ها نهایی شد .اگر چه تمامی رفقای شرکت کننده در این مصاحبه ها
از فعالین ،هواداران و منسوبین حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست
مائوئیست) هستند اما نقطه نظرات مطرح شده توسط هر رفیق ،بیانگر
دیدگاه ها و نظرات او است و نه الزام ًا دیدگاه های حزب .در پروسۀ ویرایش
کتاب ،تا آنجا که امکان داشت تالش کردیم از صحت و سقم رویدادهای
طرح شده در مصاحبه و اسامی اشخاص اطمینان حاصل کنیم ،با این وجود
مسئولیت گفته ها ،ادعاها و مشاهدات زندان بر عهدۀ هر رفیق مصاحبه شونده
است .عکس های مربوط به رفقای مصاحبه شونده ،با نظر و رضایت خودشان
منتشر شد و سایر عکس ها به منظور تصویرسازی بیشتر از اسامی و رویدادهای
یاد شده در این کتاب توسط ویراستار اضافه شده است .پانویس های هر صفحه
توسط ویراستار و با هدف آگاهی و اطالع بیشتر خواننده از اسامی ،مباحث،
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عنوان کتاب ها و مجالت صورت گرفته است .تمامی کتاب ها ،جزوات و
نشریاتی اتحادیه کمونیست های ایران یا حزب کمونیست ایران (م ل م)
که در پاورقی های کتاب به آن ها اشاره شده است ،در سایت حزب (www.
 )cpimlm.comو سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران ()iran-archive.com
بخش حزب کمونیست ایران (م ل م) قابل دسترسی هستند .رویدادهای
مندرج در این خاطرات در فاصلۀ زمانی سال  1360تا  1370در زندان های
اوین ،گوهر دشت کرج ،قزلحصار ،زندان کارون اهواز و زندان فجر اهواز
اتفاق افتاده اند .ترتیب مصاحبه ها بر هیچ اولویت زمانی یا نیت خاصی
بنا نشده و صرف ًا بر اساس حروف الفبای نام هر رفیق صورت گرفته است.

این کتاب با تأیید و حمایت کمیتۀ مرکزی حزب ما منتشر شده و مراحل
مختلف تهیۀ آن مانند تدوین سواالت ،مصاحبه ،پیاده کردن و ویرایش،
غلط گیری ،صفحه بندی ،طراحی جلد ،انتشار و توزیع ،با کمک رفقا و
دوستداران حزب صورت پذیرفت .از همۀ آن ها سپاسگزاریم .همچنین
از خوانندگان کتاب و پژوهشگران و عالقه مندان به مسائل زندان ،تاریخ
معاصر ایران و مباحث مارکسیستی دعوت می کنیم تا نکات ،نقدها و نقطه
نظراتشان دربارۀ کتاب را از طریق صفحۀ فیس بوک حزب کمونیست ایران
(م ل م) ( )https://www.facebook.com/cpimlm1به دست ما برسانند.
شهریور 1396
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شور انقالب و رهایی بودیم
ما پُر از ِ
مصاحبه با آناهیتا رحمانی

سوال) رفیق آنا تشکر از قبول این مصاحبه .به عنوان اولین سوال کمی
درباره روند سیاسی شدن خودت توضیح بده.

آناهیتا) من هم از شما تشکر می کنم برای ترتیب دادن این سلسله
مصاحبه ها .این ثبت بخشی از تاریخ نسل من است و من هم قطره ای از آن
دریای عظیم مردمی بودم که علیه دیکتاتوری سلطنتی انقالب کردند و در
مقابل ضد  انقالب اسالمگرا هم شورش و مقاومت کردند .فعالیت عملی من
در جنبش کمونیستی به نوعی با مرگ مائو تسه دون ( )1976شروع شد که
بعد ًا داستان آن را خواهم گفت اما تمایلم به چپ و کمونیسم در دوران دبیرستان
و تحت تأثیر یکی از دوستان هم کالسی ام به وجود آمد .دایی این دوست من،
رفیق حسن نوروزی از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 21بود که
 )21سازمان چریک های فدایی خلق ایران در سال های میانۀ دهه  1340از به هم پیوستن چندین محفل معتقد
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در سال  ۱۳۵۴در درگیری با ساواک جان باخت .دوست همکالسی ام نقش
مهمی در جذب شدن من به اندیشه های چپ و سوسیالیستی داشت .البته در
آغاز ،این گرایش کامال احساسی و فقط شور بود و بیشتر متأثر بود از قهرمانی
این رفقا در مقابل رژیم شاه .اما پسر خاله ام رفیق بهرام قدک 22مهم ترین تأثیر
را روی تفکرات و گرایش من به چپ گذاشت .او دانشجوی آمریکا بود و
هر تابستان با انبوهی از جزوه و کتاب های سیاسی به ایران می آمد .بهرام فرد
بسیار تأثیرگذار و مصممی بود و تغییر در شخصیت و گرایش او بعد از اولین
23
بازگشت از آمریکا کامال محسوس بود .او در آمریکا به کنفدراسیون احیاء
پیوسته بود .بهرام مدتی هم از سوی ساواک دستگیر شد و بعد از آزادی در
بین جوانان فامیل ما به یک قهرمان تبدیل شد .دیدگاه های بهرام نسبت به
زحمتکشان ،به مسالۀ زنان و کال نسبت به زندگی در زمانی که در آمریکا
بود تغییر بسیار کرده بود و حرف هایش واقع ًا روی ما هم تأثیر می گذاشت.
به مبارزۀ مسلحانۀ چریکی تشکیل شد و با عملیات سیاهکل در بهمن  ،1349اعالم موجودیت کرد .این سازمان
پس از انقالب بهمن  57چندین بار دچار انشعاب شد.
 )22بهرام قدک در دهه  ۱۳۵۰و هنگامی بعد از پایان دوران دبیرستان برای تحصیل به آمریکا رفت ،به
کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی پیوست و بعد به عضویت اتحادیه کمونیست های ایران در آمد .در
سال  ۱۳۵۴به همراه تعدادی کتاب و مجله غیر مجاز به ایران بازگشت و بعد از مدتی دستگیر شد اما به علت
اختالفات میان ساواک و شهربانی بعد از یک ماه آزاد شد و به آمریکا بازگشت .او در سال  ۵۷دوباره به ایران آمد
و فعلیت سیاسی خود را در صفوف اتحادیه کمونیست ها ادامه داد .پس از ضربات ناشی از شکست قیام آمل و
دستگیری و جان باختن تعداد زیادی از رهبران و اعضای اتحادیه در سال  ۶۰و  ،۶۱بهرام در کنار دیگر رفقای
باقی مانده نقش مهمی در بازسازی تشکیالت و مرکزیت اتحادیه کمونیست های ایران داشت .در سال ۱۳۶۴
برای سازماندهی مجدد فعالیت در داخل به ایران رفت و متاسفانه در  ۱۳شهریور  ۶۴دستگیر شد .او پس از
مدت ها شکنجه و فشار در  ۵مرداد  ۱۳۶۷جز اولین دسته زندانیان بود که اعدام شد.
 )23کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در سال  1962از به هم پیوستن گروه های مختلف
دانشجویان ایرانی در اروپا و بعدها ایاالت متحده آمریکا تشکیل شد .کنفدراسیون که نقش مهمی در مبارزه علیه
رژیم شاه و افشاگری علیه رژیم شاه داشت ،در سال  1975دچار انشعاب شد و به چند گروه جدا از هم تقسیم
شد .یک سال بعد هواداران و فعالین اتحادیه کمونیست های ایران به همراه چند محفل و گروه دانشجویی دیگر،
تشکیالتی با نام کنفدراسیون برای احیای جنبش واحد دانشجویی را تأسیس کردند .این تشکیالت با انقالب
ایران و عزمیت تمام رهبران و اعضای کنفدراسیون به ایران ،عمال منحل شد.
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بعدها تحت تأثیر بهرام ،بسیاری از دختران و پسران جوان فامیل به اتحادیه
کمونیست های ایران پیوستند .مطالعات مارکسیستی را هم با جزوه هایی که
بهرام می آورد شروع کردیم و به مرور آگاهی های حسی ما به آگاهی تعقلی
تبدیل شد.
من در سال  1355برای تحصیل به آمریکا رفتم اما تنها کاری که در آنجا نکردم
درس خواندن بود .در آن زمان فعالین کنفدراسیون توجهی به درس خواندن
نداشتند بلکه وظیفۀ هر انسان را مبارزه علیه ستم و استثمار می دانستند .ابتدا
به شهر فلوریدا رفتم .کنفدراسیون در این شهر یک تشکیالت کوچک داشت.
درب خانۀ بچه های کنفدراسیون به روی بچه های دانشجوی تازه وارد باز
بود .من به خانۀ یک زن جوان دانشجو رفتم و او در همان دومین روز ورودم
به آمریکا ،مرا به یکی از جلسه های عمومی کنفدراسیون دعوت کرد .جلسۀ
بزرگی به مناسبات  16آذر که خیلی برای من جذاب بود .چیزی که در ابتدا
بسیار به چشمم آمد ،روابط صمیمانه و رفیقانۀ دانشجوها با هم بود .بعد از
مدتی در اعتراض به حضور یک ساواکی در دانشگاه و همکاری رئیس دانشگاه
با او برای شناسایی دانشجویان فعال سیاسی ،دانشجوها حمله ای را به دفتر کار
او سازمان دادند که به درگیری شدید با پلیس منجر شد و من هم در آن حضور
داشتم که دستگیر شدم و بعد از  6ماه از دانشگاه اخراج شدم.
بعد از آن به دانشگاه کانزاس در شهر الرنس رفتم که بهرام و خواهرش هم
آنجا بودند .این شهر یک دانشگاه چند هزار نفری بزرگ داشت و کنفدراسیون
در آن خیلی فعال بود .در این شهر بود که فعال حرفه ای کنفدراسیون شدم.
بعد از یک سال اقامت در آمریکا ،در سال  56به ایران بازگشتم .کلی جزوه و
کتاب که در ورق های پاپیروسی کوچک ،ریزنویسی شده بودند را با جاسازی
در داخل بادکنک و جعبه های شامپو با خودم به ایران بردم .وقتی در تابستان
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 56وارد ایران شدم ،اوضاع کمی تغییر کرده بود و من هم دیگر دوست نداشتم
به آمریکا برگردم و احساس می کردم همان دانش سیاسی که در طول این یک
سال در آنجا به دست آورده ام ،برای ادامۀ مبارزه کافی است .همواره احساس
می کردم تئوری باید در خدمت به مبارزه باشد و نه دانش برای دانش.

همان موقع تحلیل کنفدراسیون این بود که شاه خواهد رفت .کنفدراسیون
احیاء اولین جریانی بود که مطرح کرد اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران به رفتن
شاه منجر خواهد شد .به یاد دارم وقتی این مساله را به خانواده ام گفتم ،اص ًال
باور نداشتند و قدرت رژیم شاه را زوال ناپذیر می دانستند .مادر من مدیر یکی
از دبیرستان های اهواز بود و من از این موقعیت استفاده کردم و بسیاری از
اطالعیه ها و جزواتی که با خودم برده بودم را در آن دبیرستان پخش کردم.
ظاهر ًا یک ساواکی آنجا بود و از این مساله خبردار شد و بعد از مدتی ساواک مرا
احضار کرد .با اصرار خانواده ام در تابستان  56از ایران خارج شدم و به آمریکا
رفتم و  57دوباره به ایران بازگشتم.
سوال) بعد از بازگشت به ایران چه کردید؟

آناهیتا) وقتی به ایران بازگشتم متوجه شدم چهرۀ ایران در طول یک سال،
بسیار تغییر کرده است .من چند ماهی ایران بودم اما خانواده ام خبر نداشتند
برگشته ام و در تهران فعالیت می کردم .در این فاصله هنوز در تشکیالت اتحادیه
سازماندهی نشده بودم ولی در برنامه ها و مبارزات مختلف شرکت می کردم.
بعدها در اهواز در تشکیالت اتحادیه سازماندهی شدم .بعد به جمعیت زنان
مبارز 24پیوستم .این جمعیت ،سازمان توده ای زنان بود که به ابتکار اتحادیه
 )24جمعیت زنان مبارز تشکیالت دمکراتیک و توده ای زنان بود که به ابتکار عمل اتحادیه کمونیست های ایران
در اسفند  1357تشکیل شد .این سازمان که رهبری و اعضای آن از زنان انقالبی و کمونیست بودند در جریان
تظاهرات پنج روزۀ زنان علیه فرمان حجاب اجباری خمینی در  8مارس  57حضور فعالی داشت .این سازمان
در تابستان  1359به فعالیت خودش خاتمه داد .در مورد تاریخچۀ تأسیس و فعالیت جمعیت زنان مبارز نگاه
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کمونیست ها تأسیس شد .تقریب ًا مشابه همین سازمان زنان  8مارس 25بود .البته
من در آن تظاهرات معروف  8مارس  57با جمعیت زنان مبارز ارتباط نداشتم
و با این تشکیالت در تظاهرات شرکت نکردم بلکه در کنار موج زنان معترض
و شورشی در آن تظاهرات تاریخی  57شرکت کردم .در این تظاهرات به عنوان
یکی از سه نمایندۀ زنان انتخاب شدم .همانجا اعالم شد زنان از میان خود
نمایندگانی را انتخاب کنند تا به دیدار هاشم صباغیان وزیر دادگستری کابینۀ
بازرگان بروند .که من هم انتخاب شدم و در آن دیدار ،خواست زنان برای لغو
حجاب اجباری را مطرح کردم.

بعد از آن به اهواز برگشتم و در آنجا هم به عنوان سخنران و مبلغ اتحادیه
فعالیت می کردم .با مردم سر مسائل مختلف انقالب حرف می زدیم و کار
تبلیغی و ترویجی می کردیم .همچنین با طرفداران سایر گروه های سیاسی
خصوص ًا سازمان های چپ هم بر سر مسائل مختلف داخلی و بین المللی
مثل «تز سه جهان» ،26سوسیال-امپریالیسم و ماهیت شوروی ،جنگ کردستان
و غیره وارد بحث می شدیم .بعد در کمیته های محلی سازماندهی شدم و تا
کنید به :متین ،مهنار و ناصر مهاجر ( )1392خیزش زنان ایران در اسفند  ،1357تولدی دیگر .دفتر اولُ .کلن
آلمان .نشر نقطه .صفحه  _ 454-420گفتگو با گلناز بدخشان و مریم جزایری
 )25سازمان زنان هشت مارس (ایران -افغانستان) در سال  1998با ابتکار و تعیین سیاست های کلی و تخصیص
نیرو و دیگر حمایت های ضروری از سوی اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) شروع به فعالیت کرد .هدف
فراحزبی گسترده با دیگر نیروهای درون جنبش
از آن به راه انداختن یک جنبش سیاسی انقالبی زنان در اتحاد
ِ
زنان که با این جهت گیری توافق داشتند ،بود .تدارک و تشکیل رسمی این سازمان توسط «کمیته هشت
مارس» در قالب برگزاری متحدانۀ برنامۀ روز جهانی زنان و در تابستان همان سال در سالگرد قتل عام زندانیان
سیاسی در سال  ،1367با شعار «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» پیش برده شد.
 )26تئوری «سه جهان» خط و مشی ارتجاعی سیاست خارجی چین بعد از کودتای رهروان سرمایه داری در
حزب کمونیست این کشور علیه خط مائو تسه دون و طرفداران او بود .در مورد محتوای تز سه جهان نگاه
کنید به :اتحادیه کمونیست های ایران ( )1360درباره تئوری رویزیونیستی سه جهان .انتشار هواداران اتحادیه
کمونیست های ایران (سربداران) .آلمان غربی 1360 .این جزوه در سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران بخش
حزب کمونیست ایران (م ل م) قابل دسترسی است.
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سال  59در یک محلۀ ک ََپرنشین و محالت فقیر نشین و کارگری اهواز فعالیت
می کردم.

سال  60اوضاع خیلی عوض شد و پس از کودتای خرداد  1360یک یورش
همه جانبه به سازمان های سیاسی و فعالیت های مردمی صورت گرفت .چون
چهره شناخته شده ای بودم ،اتحادیه به من گفت شهر را ترک کنم و همراه با
نامزدم رفیق بهروز فتحی به تهران رفتیم .موقعیت امنیتی بهروز هم خیلی بد
بود و در تمام مساجد و مقرهای بسیج ،عکس او را زده بودند که اگر زنده
یا مرده اش را تحویل دهند ،جایزه خواهند گرفت .از تابستان  60تا سال 62
در تهران ابتدا در کارخانه تولید دارو و بعد در دارو پخش ،کار و فعالیت
سیاسی می کردم .بهروز هم از پاییز  60به جنگل رفت .مدتی بعد از شکست
قیام سربداران آمل ،27بهروز به تهران بازگشت و در مرداد  61ما با هم ازدواج
کردیم و هر دو در شهریور  62دستگیر شدیم .نحوۀ دستگیری مان به این شکل
بود که مکالمۀ تلفنی بهروز شنود شده بود و رژیم می دانست ما آن روز از
اتوبان تهران-کرج خواهیم گذشت .به همین دلیل هر دو جادۀ تهران به کرج
را بسته بودند و ایست بازرسی گذاشته بودند .ما در آغاز شناخته نشدیم و به
عنوان مشکوک و با شناسنامه های جعلی دستگیر شدیم اما در زندان لو رفتیم و
بازجوها همۀ مسائل من را می دانستند ،با این وجود تحت شکنجه قرار گرفتم.
سوال) پیش از ورود به مسائل داخل زندان ،به این سوال کمی بپردازیم که
چرا ما در ایران پس از انقالب این همه زندانی سیاسی زن داشتیم؟ چون به
جرأت می توان گفت حضور این تعداد زن سیاسی در عرصۀ مبارزه ،در تاریخ

 )27مبارزه مسلحانه سربداران به ابتکار عمل و رهبری اتحادیه کمونیست های ایران در پاییز سال  ۱۳۶۰در
جنگل های اطراف شهر امل شروع شد و در  ۵بهمن  ۶۰به قیام آمل منجر شد .در مورد این مبارزه و قیام نگاه
کنید به :پرنده نو پرواز حزب کمونیست ایران (م ل م) ( .)۱۳۸۳گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه
مسلحانه و قیام آمل .آلمان .انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)
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معاصر ایران و منطقه بی مانند است و حتی می توان گفت در تاریخ جهان ما
موارد نادری داریم (مثل دوران جنگ خلق در پرو در دهۀ  1980و  )1990که
تعداد وسیعی از زنان این چنین پر شور در انقالب و مبارزه مشارکت کنند؟ به
نظرت چه روندی به این مساله پا داد که مث ًال از خانوادۀ شما چندین زن جوان
به اتحادیه پیوسته بودند؟ در مورد خود تو ،انگیزه هایت برای مبارزه چه بود؟
آناهیتا) پس از «اصالحات ارضی» ( )1347-1340رژیم شاه و «انقالب
سفید» ،روابط سرمایه داری در ایران در حال رشد بود و نیروی کار زنان به
سطح بازار کار کشیده شد .تحوالت اقتصادی و اجتماعی ایران به نیروی کار
زنان نیاز داشت و از نظر رژیم شاه ،زنان هم برای تأمین نیروی کار و هم خلق
بازار برای کاالهای وارداتی امپریالیستی باید وارد جامعه می شدند و در این
زمینه اقداماتی انجام شد .از اوایل دهه  1340و در طول دهه  50ما شاهد ضربه
خوردن نقش سنتی زنان به عنوان خانه نشین های ابدی و وارد شدن شمار قابل
توجهی آن ها به سطح جامعه و بازار کار بودیم .مث ًال مادر من رئیس یکی از
دبیرستان های اهواز شد در حالی که مادرش یک زن بی سواد و عقب ماندۀ
خانه  دار بود .تحصیل ،اجباری شده بود و درس خواندن زنان هم به مرور
دست کم در میان اقشار شهری به یک روند طبیعی تبدیل شد .این فرایند در
دورۀ نوجوانی من و در میانۀ دهه  50دیگر خیلی سرعت و شتاب گرفت و
زنان شهرنشینِ طبقات میانه و خرده بورژوازی شهری برای خود دیگر صرف ًا آن
نقش های سنتی و کالسیک را قائل نبودند .واقع ًا زمینه ها و تمایل برای ورود به
جامعه و فعالیت های اجتماعی و بعد سیاسی در کنار تحصیل و درس خواندن
و کسب جایگاه اجتماعی ،رایج شده بود.

اما فاکتور تأثیر گذار اصلی در سیاسی شدن زنان و ورودشان به عرصۀ مبارزه،
اوضاع جهانی بود .واقع ًا شرایط انقالبی و روحیۀ انقالبی در میان مردم در
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سراسر جهان رایج بود .چین سوسیالیستی ( )1976-1949یک پایگاه نیرومند
انقالب جهانی بود و در مقابل رویزیونیسم روسی و سوسیال  امپریالیسم
شوروی ،28این چین مائوئیستی و انقالب فرهنگی پرولتری بودند که پرچم
انقالب را برافراشته نگه داشتند .جنگ ویتنام ،جنبش های آمریکای التین،
جنبش فلسطین و دیگر جنبش های رهایی بخش ملی و ضد امپریالیستی واقع ًا
الهام بخش و شور انگیز بودند .در طول دهۀ  ،1960جنبش های جوانان انقالبی
در سراسر جهان از جنبش ضد جنگ در ایاالت متحده تا می  68فرانسه ،دنیا
را تسخیر کرده بودند .کمونیسم در این مقطع به عنوان یک آلترناتیو مطرح
بود و بسیاری از منتقدین به ستم و تبعیض موجود در نظام سرمایه داری،
جذب کمونیسم و اندیشه های چپ و انقالبی می شدند .مث ًال وقتی در سال
 1976مائو تسه دون ُمرد ،روزنامه کیهان عکس نسبت ًا بزرگی از مائو را چاپ
کرد که زیرش نوشته بود« :رهبر انقالب چین درگذشت» .من و چند نفر از
همکالسی هایم تعداد زیادی از آن شمارۀ روزنامه کیهان را خریدیم وعکس های
مائو را در آوردیم و دبیرستان را پر کردیم از عکس های مائو.

یک عامل تعیین کنندۀ دیگر در جذب شدن زنان به مبارزه ،انقالب بهمن
بود .انقالب واقع ًا انرژی عظیمی را در بین مردم ایران رها کرد و به طرز
شگفت آوری پتانسیل زنان برای مبارزه را شکوفا و بالفعل کرد .شور و شوق و
انرژی جوانان در آن مقطع قابل توصیف نیست .زنان جوان و نوجوانی که سر
هر کوچه و چهار راهی ،نشریه به دست در حال تبلیغ و ترویج نقطه نظرات
سیاسی سازمان ها بودند و تظاهرات و میتینگ ها و تجمعات سیاسی مملو
بود از زنان جوان .خالصه همه می خواستند در پیشروی انقالب و دگرگون

 )28اتحاد شوروی از سال  ۱۹۱۷تا  ۱۹۵۶یک کشور سوسیالیستی بود اما از کنگره بیستم حزب کمونیست
این کشور به رهبری نیکیتا خروشچف یک تغییر بنیادی در سیاست ،اقتصاد و جامعه شوروی به وجود آمد
که این کشور را ابتدا به یک کشور سرمایه داری دولتی و سپس به یک قدرت امپریالیستی جهانی تبدیل کرد.
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کردن جامعه نقش ایفا کنند .باید توجه داشت که با وجود تحوالت اقتصادی
و اجتماعی در دهه  40و  50و ورود زنان در سطحی به عرصۀ جامعه ،اما واقع ًا
سطح انگیزه و ظرفیت رژیم شاه در مورد مسالۀ زنان محدود بود .زنان در الگوی
توسعۀ آریامهری در بهترین حالت مانکن های فرهنگ مصرفی و سکسیستی
بورژوایی بودند ضمن این که هیچ گاه هنجارهای کلیشه ای فرهنگ پدرساالر
مثل «وظیفۀ مادری» در تبلیغات رژیم شاه مورد چالش قرار نگرفت .زنان
انقالبی و کمونیستی که به انقالب پیوستند بسیار فراتر از مرزهای ایدئولوژی
رژیم شاه بودند و خواسته ها و اهداف بسیار متفاوتی را دنبال می کردند که
در روند شکست انقالب و غالب شدن ضد انقالب اسالمگرا ،با یک ارتجاع
دینی تمام عیار روبه رو شدند.
سوال) به نظرت چرا جمهوری اسالمی با زنان سیاسی و خصوص ًا زنان
زندانی اینقدر آنتاگونیستی برخورد کرد؟ منشأ اصلی کینۀ رژیم اسالمی از
زنان سیاسی چه بود؟

آناهیتا) دشمنی جمهوری اسالمی با زنان ،تاریخی و ریشه دار بود .فراموش
نکنیم که مهم ترین اعتراض خمینی در سال  42به شاه این بود که چرا به زنان
حق رأی داده است .جمهوری اسالمی یک دولت سرمایه داری دین مدار
(تئوکراتیک) بود و ستم بر زن و سرکوب زنان یکی از ستون های اصلی
ایدئولوژی و ساختار این دولت سرمایه داری است .رژیم خمینی ،سرکوب
انقالب بهمن و پس گرفتن دستاوردهای آن را با حمله به زنان و فراخوان به
حجاب اجباری در اسفند  57آغاز کرد .یعنی از بدو امر برایش روشن بود
که می خواهد چه جامعه و چه حکومتی بسازد و برای این مساله چه گام های
عاجلی باید بردارد .خمینی از سال ها پیش در رسالۀ والیت فقیه مشخص کرده
بود که ماهیت و شکل دولتش چگونه است و اهمیت سرکوب زنان و زن ستیزی
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هم در این پروژه تقریب ًا روشن بود .مسالۀ سرکوب زنان و ساختن الگوی زن
مسلمان برای رژیم اسالمی ،پرچمی بود که با برافراشتنش ،بانگ تأسیس یک
جامعه و دولت ارتجاعی را به صدا در آورد و گرایشات عقب ماندۀ پدرساالرانه
(پاتریارکی) جامعه و طبقات مرتجع را به حمایت از خودش بر می انگیخت و
بسیج می کرد .یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک حکومت تازه
تأسیس اسالمی برای بسیج پایۀ اجتماعیِ دستگاه سرکوبش ،مسالۀ حجاب
زنان بود و این که مرد مسلمان و دولت اسالمی باید از «ناموسش» دفاع کند و
آن را در چادر و حجاب بپیچد .این هدف و استراتژی از همان تظاهرات دوران
انقالب هم معلوم بود و دسته های سازمان یافتۀ طرفدار خمینی ،تالش زیادی
داشتند تا حضور زنان در تظاهرات را به چهارچوب ایدئولوژی اسالمی خود
محدود کنند .آن ها وسیع ًا در بین تظاهرکنندگان زن چادر پخش می کردند و
با این شعار که «با سر کردن چادر بگذارید وحدت صفوف مبارزۀ ضد شاه
حفظ شود» ،برنامه شان را برای اسالمیزه کردن چهرۀ تظاهرات پیش می بردند.
یعنی یک تالش سازمان یافته ،متشکل و با برنامه و هدف برای تحمیل آتوریتۀ
ایدئولوژی اسالمی بر صفوف تظاهرات و مردم وجود داشت.
واقعیت این بود که درست در همان زمانی که نیروهای مرتجع اسالمگرا با
پیگیری و با برنامه ،در تالش بودند تا جنبش ضد سلطنتی و پتانسیل های آن
را زیر بال و پر رهبری و ایدئولوژی خود بکشند ،نیروهای چپ و کمونیست و
نیروهای سکوالر ،این خطر و عواقب آن را به طور کامل و جدی درک نمی کردند
و به آن واکنش نشان نمی دادند .در واقع مبارزۀ طبقاتی بر سر ماهیت دولت و
جامعۀ آینده از همان صفوف تظاهرات شروع شده بود و اسالمگراها این مساله
را خوب گرفته بودند اما ما نیروهای انقالبی و چپ و کمونیست هنوز روی
این خط بودیم که مسالۀ اصلی در حال حاضر رفتن رژیم شاه است .ما زنان و
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دختران جوان در آن روزها به خواب هم نمی دیدیم که بعد از انقالب مجبور
شویم چادر سر کنیم و حجاب کنیم یا الگوی دولت برای ما فاطمه زهرا باشد!
اص ًال تصوری در مورد عقبگرد جامعه وجود نداشت و در آن روزها هرگز
احیای نیروهای ارتجاعی به ذهنمان خطور نمی کرد .ما زنان کمونیست ،چپ
و انقالبیِ حاضر در صفوف انقالب ،پر از شور برای پیشروی و حرکت به
سوی آینده بودیم .درک ما چنین بود که کارگران و زحمتکشان آگاه شده ،بر
سرنوشتشان حاکم خواهند شد و به رهایی می رسند .این ها معیارهای ما برای
شرکت در مبارزه و انقالب بود.

حاال فکر کنید بعد از انقالب و در نخستین گا ِم رژیم اسالمی برای یورش
به انقالب و به مردم ،خمینی که در سال  42به شاه اعتراض کرده بود که چرا
به زنان حق رأی داده است و در تئوری ها و برنامۀ عملش هم برای به بند
کشیدن زنان طرح و نقشه داشت ،با موج عظیمی از زنانی روبه رو بود که به
صحنه انقالب آمده و برای شرکت در تصمیم گیری های جامعه خیز برداشته
بودند .مسلم است که این را تاب نیاورد .او و رژیمش با معضل زنان سیاسی
مترقی و انقالبی روبه رو بودند که در سازمان های چپ و انقالبی متشکل شده
پیشروی انقالب بودند و نه تنها بر خالف فتوای خمینی ،موهای
و خواهان َ
خود را پنهان نمی کردند بلکه مشت های گرده کرده شان را هم رو در روی او،
رژیمش ،ایدئولوژی اش بر افراشته و خواهان رهایی و یک دنیای متفاوت
بودند .این ها برای خمینی قابل تحمل نبود.
سوال) کمی بیشتر در مورد ابعاد سیاسی و اجتماعی تظاهرات  5روزۀ زنان
علیه حجاب اجباری و اهمیتش در آن مقطع در جامعه ایران صحبت کن .به
طور کلی چرا مسالۀ حجاب زنان در جمهوری اسالمی تا این اندازه جدی و
حاد شد؟
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آناهیتا) پوشش زنان در ایدئولوژی جمهوری اسالمی یک مسالۀ پیچیده
است .پیشتر گفتم که حجاب ،نماد برپایی یک حکومت تئوکراتیک ارتجاعی
در ایران بود و رژیم کوشید به وسیلۀ حجاب ،گرایشات عقب ماندۀ فئودالی و
پدرساالرانه در جامعه را با خود همراه کند .باید در نظر داشت که در اسفند 57
و در جریان فراخوان حجاب ،مساله فقط چادر نبود و اسالمگرایان به دنبال این
بودند تا زنان انقالبی را از تمام رویاها ،آرزوها و هویت مبارزاتی شان تهی کنند
و زن را به قول خودشان به یک «شرمگاه» جنسی تقلیل دهند .یعنی چادر و
حجاب سرآغاز تبدیل شدن زن به یک ابژۀ جنسیِ تحت تملک مردان و نظام
مردساالر-پدرساالر بود .حجاب ،نماد یک نوع رفتار و اخالق بود که به
زنان توصیه و تحمیل می شد .بر اساس این هنجار و این اخالق ،زن باید مدام
صدایش ،خنده اش ،موهایش و بدنش را پنهان کرده و اصطالح ًا از نامحرم
بپوشاند و این اولین قدم اسارت زنان و به بند کشیدن نمادین آن ها در عرصۀ
عمومی بود .زنا ِن پیشرو و مترقی از اقشار مختلف این پیام را گرفتند و علیه آن
شورش کردند .در واقع این نخستین واکنش انقالبی به تعرض های ارتجاعی
اسالمگرایان بود.

شعارها همینطور ساخته می شد و فریاد می کشیدیم «ما انقالب نکردیم/
تا به عقب برگردیم»« ،آزادی نه غربی نه شرقی  /جهانی جهانی» یا «لحظه
به لحظه گفتم  /زیر شکنجه گفتم  /یا مرگ یا رهایی» .یکی از رفقای مرد به
من یک بلندگو داد تا شعار بدم و وقتی زنان دیدند که ما بلندگو داریم و شعار
می دیم ،من و دو نفر دیگه را به عنوان نمایندۀ خود انتخاب کردند تا با هاشم
صباغیان وزیر دادگستری در دولت بازرگان بود ،حرف بزنیم .قرار بر این بود
تا با نمایندگان دولت صحبت کنیم و بگوییم که ما هرگز زیر بار حجاب اجباری
نخواهیم رفت .من ،یک زن کارمند و یک زن پرستار به دفتر کار صباغیان رفتیم
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و باز تأکید کردیم که زیر بار حجاب اجباری نخواهیم رفت .برخورد صباغیان با
ما بسیار محترمانه بود و گفت« :چه کسی می تواند حجاب بر سر شما بکشد؟
اص ًال نمی توانند این کار را بکنند .فقط شما دیگر تظاهرات نکنید و به ما وقت
بدهید تا این مشکل را حل کنیم» .در ابتدا خمینی و رژیمش در مقابل موج
اعتراض زنان عقب نشینی کرد .البته می دانیم که بعد ًا لیبرال ها را هم بیرون
کردند و جمهوری اسالمی برنامه های خودش را یکی یکی پیش برد و اجرا
کرد.
سوال) گفتی که نیروهای چپ و کمونیست به ایدئولوژی اسالمی رژیم کم
بها می دادند .می خواستم کمی در مورد اهمیت ایدئولوژی جمهوری اسالمی
در سرکوب زنان صحبت کنی.

آناهیتا) بله وقتی با درک های امروزی مان به آن روزها نگاه می کنیم ،یک
چیز مشهود است و آن این که ما فعالین سازمان های کمونیستی و چپ،
مسالۀ اهمیت ایدئولوژی اسالمی رژیم و تأثیرش در جامعه برای متحد کردن
اقشاری از مردم حتی از میان کارگران و زحمتکشان حول پرچم ارتجاعی
حکومت را به شکل عمیق و واقعی ندیدیم و تحلیل نکردیم .به طور کلی
یک گرایش غلط در چپ ایران وجود داشت که رابطۀ زیربنا و روبنا را درست
و ماتریالیستی-دیالکتیکی تبیین نمی کرد و به صورت مکانیکی به روابط
زیر بنایی ُپر بها می داد .مث ًال می دانیم که بعضی از بچه های مقاوم و سر
موضعی در زندان وقتی حتی پای ُپلمیک (جدل فکری) با مدافعین رژیم
و زندانبان ها می رفتند ،از موضع ایدئولوژی و روبنای فرهنگ ارتجاعی رژیم
به نقد جمهوری اسالمی نمی پرداختند و بحث ها را به مسالۀ اقتصاد و زیربنا
محدود می کردند و خطاب به رژیم می گفتند« :شما بروید اقتصاد را درست
کنید ،ما با ایدئولوژی شما کاری نداریم و اگر بتوانید اقتصاد و معیشت مردم

42

     /و ما انکار خدای شان بودیم

و کارگران و زحمتکشان را با این ایدئولوژی درست کنید ما با محتوی فلسفی
و روبنایی آن کاری نداریم» .یا مث ًال فعالین سازمان های چپ وقتی برای کار
تبلیغی و ترویجی به کارخانه ها می رفتند ،بحث شان با کارگران بیشتر این بود
که ما برای اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی شما مبارزه می کنیم و تقریب ًا هیچ
بحثی از اهداف فرهنگی و ماهیت ایدئولوژیک و فرهنگی و روبنایی جامعۀ
سوسیالیستی به آن ها داده نمی شد .در حالی که نیروهای اسالمیِ طرفدار
خمینی وقتی برای تبلیغ به کارخانه ها می رفتند به کارگران می گفتند که ما
برای شکم و نان انقالب نکردیم و برای مکتب و ایدئولوژی و اسالم انقالب
کرده ایم .یعنی نقش و اهمیت تبلیغ ایدئولوژی ارتجاعی شان برای بسیج
توده ها را درک می کردند .اما نیروهای چپ نه تنها به اهمیت ارائۀ تصویری از
ایدئولوژی و روبنای فرهنگی مارکسیسم به کارگران آگاه نبودند بلکه ماهیت
ارتجاعی ایدئولوژی و فرهنگ و اخالقیات رژیم را هم برای کارگران و توده ها
افشا نمی کردند .حال آنکه در عالم واقع اتفاق ًا اقتصاد در بستر این ایدئولوژی
عمل می کرد و ما این را نمی دیدیم .ما باید بتوانیم در تحلیل یک جامعه و
یک دولت ،روابط حاکم میان انسان ها در پروسۀ تولید اجتماعی را بفهمیم
و توضیح بدهیم و برای یک انقالب واقعی که خواهان زیر و رو کردن تمام
اشکال و تبارزات جهان کهن است ،باید فرهنگ ،اخالقیات ،ذهن و تفکرات
خودمان و مردم را تغییر بدهیم .جالب اینجا است که تقریب ًا ده سال قبل از این
تاریخ ،در چین سوسیالیستی و در جریان انقالب فرهنگی پرولتری (-1966
 )1976مائو تسه دون یک کارزار مهم بر سر اهمیت روبنای فرهنگی در مبارزه
طبقاتی به راه انداخته بود و درک های جنبش کمونیستی بین المللی را در این
مورد باال برده بود 29.اما چپ ایران هیچ توجهی به این دستاوردها نداشت و
 )29در مورد بحث های مائو پیرامون اهمیت فرهنگ و روبنا در انقالب فرهنگی پرولتری چین نگاه کنید به:
آواکیان ،باب ( )1392خدمات فنا ناپذیر مائو تسه دون .ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م).
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حتی اتحادیه کمونیست ها هم که بیش از هر جریان دیگر به اندیشۀ مائو و
مائوئیسم نزدیک بود و دستاوردهای انقالب فرهنگی را هم در درون خودش
تحلیل و تجزبه کرده بود ،در عمل و در حساس ترین مقطع مبارزه بین انقالب
و ضد انقالب ،این بحث و اهمیت آن را فراموش کرد.

باز در مورد همین داستان حجاب در جمهوری اسالمی ،تحميل حجاب و
اخالقِ اسالمی از طرف رژیم از همان ابتدا نشانۀ آن بود که رژيم حمله به توده ها
را شروع خواهد كرد .افکار و حرف هایی از اين قبيل که «توده ها حجاب دارند
پس حجاب مسالۀ زحمتکشان نيست» يا اين که «ما هم برای از دست ندادن
پيوندمان با توده های زحمتکش بايد مثل آن ها بشويم» در چپ ایران و از جمله
در اتحادیه کمونیست های ایران ،نشانۀ آن بود كه اص ًال اين واقعيت درک نشده
بود که اين رژيم برای استقرار و تحکيم خود بر عقب افتاده ترین گرايشات ميان
توده های مردم تکيه کرده و آن را تقويت خواهد کرد .قانون حجاب اجباری،
اعالن جنگ فقط به کمونيست ها وآزادی خواهان نبود و بلکه اعالن جنگ به
کل جامعه بود .با اين قانون و راه انداختن کارزارهای اخالق دينی و ضديت با
آزادی و برابری زنان ،خمينی پايۀ اجتماعی اش را تعليم داده و قوام می بخشيد
و به آن ها اعالم می کرد که «زمان حمله و تعرض نزدیک است» .در مقابل
این تعرض اجتماعی رژیم ،ما هم می بایست اين مساله را افشا می کردیم و
پایۀ اجتماعی خود را برای مقابله با آن آماده می کردیم و در موضع حمله قرار
می گرفتیم و موقعيت و توازن قوای اجتماعی را از دست نمی دادیم .در واقع
ساختن قطب کمونيستی و آزادی خواهی در جامعه از همان ابتدا به مسالۀ زنان
و مسالۀ دین گره خورد و هر دوی این ها بايد تبديل به موضوع فکری و تبليغ
و ترويج در ميان کارگران و بقيۀ اقشار مردم می شد .اما چنان که باید و شاید،
چنين نشد و چپ از خیزش پنج روزۀ زنان علیه حجاب اجباری که به قلب
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ایدئولوژی و حاکمیت دولتی اسالم گرایان می زد ،به شکل شایسته و در خور
پتانسیل آن استفاده نکرد.
سوال) اگر موافق هستید وارد فضای زندان بشویم که کینۀ جمهوری
اسالمی در مورد زنان در زندان چگونه عمل می کرد و بر خود تو در پروسۀ
بازجویی و بعد در داخل زندان چه گذشت؟

آناهیتا) همانطور که گفتم رژیم برنمی تابید که زنی را در برابر خودش ببیند
و این را برای خود عار می دانست که با زنان حتی به عنوان دشمن روبه رو شود.
ایدئولوژی جمهوری اسالمی آنقدر زنان را پست و غیر مهم می دید که آن ها را
حتی به عنوان دشمن هم به رسمیت نمی شناخت .بازجوها و زندانبان ها تالش
داشتند تا زنان را از مبارزه تهی کنند و آن ها را به عنوان وابسته ها و طفیلی ها و
گول خورده های شوهران و برادران و خالصه مردهای زندگی شان تلقی کنند
و هیچ استقالل فکری برای زنان قائل نبودند .مث ًال به من می گفتند که تو به
خاطر همسرت فعالیت سیاسی می کردی و به زندان آمده ای .چون بهروز از
رهبران اتحادیه و از مسئولین سیاسی سربداران بود.

در عین حال که دشمن به زنان به عنوان یک انسان درجه دوم نگاه می کرد
و این فشار روی زنان سیاسی بود ،از زاویۀ فیزیولوژی زنانه هم فشارهایی روی
زنان بود و این مساله در آنجا بسیار حاد می شد .مث ًال خیلی سخت بود که
بخواهی به فالن پاسدار لمپن که تا یک ساعت پیش زیر کابل و مشت و لگدش
بودی و بدترین فحش ها را نثارت کرده بود بگویی به نوار بهداشتی نیاز داری.
من خودم خونریزی شدیدی زیر شکنجه داشتم یا دستشویی ها بسیار آلوده بود
که باعث عفونت شدید شد و این مشکل بعدها به عمل جراحی هم منجر شد.
یعنی زندانبان سعی می کرد از این مساله به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند و
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از بردن به دکتر یا دادن وسایل بهداشتی ضروری خودداری می کردند و مسالۀ
بهداشت زنان یک اهرم فشار در دست زندانبان بود و زندانیان مرد این مسائل
را نداشتند .امکانات الزم برای یک زن باردار اص ًال در زندان وجود نداشت.
یکی از هم سلولی ها من زنی به نام پروین ،هفت ماهه باردار بود که او را برای
زایمان به بهداری اوین بردند و بعد از مدتی با همان نوزاد برگشت و اسم
بچه اش را امید گذاشت .پروین از نظر تغذیه واقع ًا در فشار بود .وقتی با امید
به سلول بازگشت ،سلول بوی نم می داد و کهنه های خیس بچه این رطوبت را
افزایش داده بود و وضعیت واقع ًا سخت بود .ما غذای اندک خودمان را هم به
پروین می دادیم تا بتواند به نوزادش شیر بدهد .یا هیچ آفتاب و نور کافی برای
این مادر و کودک در دوران سلول های انفرادی و در بسته وجود نداشت و فقط
گاهی آن ها را به هوا خوری بند  209زندان اوین می بردند که یک اتاق با سقف
میله ای بود و کمی هوای تازه و نور به داخل آن می تابید.

یک بچۀ شش ماهه به نام مانا و مادرش را به سلول من آوردند که مادر بیماری
صرع داشت و کودک نمی توانست محیط آلوده و خفۀ داخل سلول را تحمل
کند و مدام جیغ می کشید و گریه می کرد .تحمل و فشار روحی آن شرایط
بسیار سخت و طاقت فرسا بود .گاهی مادر مانا دچار حمالت عصبی بیماری
صرع می شد و با تشنج و تکان های وحشتناک روی زمین می افتاد و دیوارهای
سلول را چنگ می کشید طوری که ناخن ها خون آلود می شد و در این وضعیت
مانا هم گریه می کرد و فریاد می کشید و من واقع ًا درمانده بودم که به وضعیت
مانا رسیدگی کنم یا به مادرش .باز رفقای مرد در سلول های شان چنین مسائلی
را نداشتند .منظورم ترسیم وضعیت زندان از زاویۀ مسائل و فشارهایی است که
متوجه زنان بود .در حالی که تو به عنوان یک زن ،از نظر جمهوری اسالمی یک
شهروند درجه دو بودی و مدام تحقیر می شدی و هویت و موجودیت سیاسی
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تو را به رسمیت نمی شناختند با چنین فشارهایی هم روبه رو بودی .واقع ًا در
زندان های جمهوری اسالمی از نظر شرایطی که به زنان تحمیل می شد ،تجسم
معنی گزارۀ «زن بردۀ بردگان» بود.
سوال) بعد از دستگیری وضعیتت چگونه بود و چقدر حکم گرفتی؟
وضعیت بهروز فتحی چه شد؟ کمی هم در مورد بهروز و موقعیتش در اتحادیه
و دوره زندان و نحوۀ جان باختن بهروز بگو.

آناهیتا) بله بعد از دستگیری ،ما مستقیم ًا به زندان اوین برده شده و تحت
بازجویی و شکنجه قرار گرفتیم .در ابتدا ما را به عنوان مشکوک همراه با تعداد
دیگری از مردم در اتوبان دستگیر کردند اما بعد ًا شناسایی شدیم .یکی از
بچه های جوان اتحادیه که بعدها هم در سن پایین سکته کرد و ُمرد ،ما را لو
داد .بازجوها مرا کامال می شناختند و حتی چهره ام برای شان آشنا بود و بازجو
بالفاصله به من گفت« :تو باید آناهیتا باشی» و بعد بی درنگ شکنجه شروع
شد .مرا روی تخت دراز کردند و یک پتوی کثیف روی سرم انداختند و بعد
یک نفر روی سر و صورت من نشست و یکی دیگر کف پاهایم را با کابل شالق
می زد .آن قدر نفس کشیدن سخت شده بود که من درد شالق را فراموش کردم
و بیهوش شدم .آن ها دقیق ًا از موقعیت من در سازمان خبر نداشتند و ضمن این
که می دانستند من به جنگل نرفته بودم و در قیام سربداران شرکت نداشتم
برای همین امکان این را داشتم که بگویم من از چیزی خبر ندارم .با این وجود
تحت شکنجۀ شدید قرار گرفتم ،اما خوب مقاومت کردم و هیچ اطالعاتی به
بازجوها ندادم .می دانید درد و فشار شکنجه یک حد و درجه ای دارد و اگر تا
آن نقطه مقاومت کنید و صحبت نکرده و به خواسته های بازجو تن ندهید،
وقتی از آن نقطه گذشت دیگر کارکرد شکنجه مثل اول نیست .در ابتدا به من
گفته شد که حتم ًا اعدامت می کنیم اما به خاطر فعالیت های پدرم که روابطی
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در شورای عالی قضایی داشت ،حکم من به ابد تقلیل پیدا کرد من هشت سال
در زندان بودم.

اما وضعیت بهروز فرق داشت .او را از دوران فعالیت در خوزستان
می شناختند و تحت تعقیب بود و می دانستند در جنگل و قیام سربداران
شرکت داشته و از مسئولین سیاسی بود و بعدها از رهبران اتحادیه شده بود.
با این وضعیت حکم بهروز حتما اعدام بود .اما اگر بهروز را می شکستند مثل
نخ تسبیحی بود که تمام تشکیالت را به باد می داد .اما بهروز مقاومت کرد و
در نهایت زیر شکنجه کشته شد .او جای اسلحه ها ،اسناد تشکیالت و خیلی
از رفقا را می دانست اما هیچ همکاری نکرد و هیچ چیز نگفت و همه چیز
دست نخورده باقی ماند .بهروز بر خالف من نمی توانست بگوید از چیزی
خبر ندارد .آن ها موقعیت او را در سازمان می دانستند .وقتی بازجوها می دانند
که تو اطالعات زیادی داری و نمی گویی ،آنقدر شکنجه می کنند تا کشته شوی
و چون بهروز هم می دانست که حکمش اعدام است ،هیچ نگفت و زیر شکنجه
کشته شد .من وضعیت بهروز در پروسۀ بازجویی و شکنجه را بعدها از زندانیان
دیگر که با او بودند ،شنیدم .خودم یک بار او را در بهداری اوین دیدم که وقت
نفس کشیدن ِخر ِخر می کرد و نمی توانست راحت نفس بکشد .فکر کنم
دنده هایش زیر شکنجه شکسته بودند یا ریه اش آسیب دیده بود .ما فقط چند
لحظه توانستیم صحبت کنیم و این آخرین دیدارمان بود .یک بار دیگر هم در
بازجویی ها صدایش را شنیدم که بازجو به او می گفت« :تو عامل امپریالیسم و
در خدمت آمریکا بودی» و بهروز در جوابش گفت« :تاریخ ثابت خواهد کرد
عامل امپریالیسم کیست» .وقتی همین سال های گذشته تصاویر ذوق زدۀ جواد
ظریف را در کنار جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده دیدم یاد جملۀ بهروز
افتادم که واقع ًا تاریخ ثابت کرد که چه کسی نوکر امپریالیسم است .بعدها از یک
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زن زندانی شنیدم که در دوره بازجویی که حامله هم بوده است در زیر شکنجه
با بهروز در زیرزمین  ۲۰۹با هم شکنجه می شدند و بهروز مواد غذایی و مقدار
اندک قندی که به آن ها داده بودند را به این رفیق زن داده بود و به او گفته بود
که مقاومت کن چون شکنجه را تا ابد نمی توانند ادامه دهند و باالخره تمام
می شود .بهروز خیلی از نظر ایدئولوژیک محکم بود .خبر مرگ بهروز را یک
سال بعد از دستگیری ،پدر و مادرم در اولین مالقات به من دادند .مسئوالن
زندان گفته بودند که او در خاوران دفن شده است .ظاهر ًا خبر شهادت او را در
 22بهمن  63اعالم کردند و بهروز چند ماه بعد از دستگیری زیر شکنجه کشته
شد.

سوال) در پروسۀ بازجویی و شکنجه یکی از فشارهای همیشگی روی زن ها
این بود که آیا رابطه جنسی با رفقای مرد در خانه های تیمی داشته اند یا نه؟ یا
سوءاستفاده جنسی در حین شکنجه یا تهدید به تجاوز .آیا تو خودت شاهد
چنین برخوردهایی بودی یا در مورد دیگران چنین چیزهایی را شنیدی یا
دیدی؟ کمی هم در مورد حجاب در زندان صحبت کن ،چه وقت هایی باید
حجاب می داشتید و کارکرد حجاب را در زندان چطور می بینی؟

آناهیتا) زیاد دیده یا شنیده بودیم که پاسداران در حین شکنجه دست درازی
می کردند .مث ًال وقتی مرا شکنجه کردند پاهایم ورم کرده بود و باید می ایستادم
و در جا باال پایین می پریدم تا ورم پاها بخوابد ،تا اعصاب بی حس شده دوباره
حساس شوند تا برای شالق بیشتر آماده بشوی .در همین وضعیت یکی از
بازجوها به نام مهدی که از بازجوهای تخصصی پرونده های سازمان فداییان
اقلیت بود روی پای من ایستاد به شکلی که بدنش با بدن من مماس شده و
بدنش به بدن من می خورد .من در همین حالت در خواست آب کردم و او در
حالی که روی پاهای من ایستاده بود و سعی می کرد بیشتر با بدن من تماس
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داشته باشد با لحن زشت و سکسیستی در گوشم گفت« :نمی توانیم بهت آب
بدیم چون دیالیز میشی».

برای پاسدارها و شکنجه گرهای خمینی ،زنان به عنوان اسیر جنگی به مثابۀ
ِملک شخصی شان بودند .تو نه تنها زن بودی بلکه اسیر و کافر هم بودی.
همیشه به ما می گفتند« :ما به شما لطف می کنیم که قوانین اصلی اسالمی را
در موردتان اجرا نمی کنیم» ،شاید منظورشان این بود که طبق شرع اسالمی،
زنان اسیر شدۀ کُ فّار ،بر مردان مسلمان حالل بودند .اما مالیدن بدن شان به
زندانیان زن یا حرف هایی که برای شان شهوت انگیز بود را می گفتند .مث ًال
یکی از هم بندی های ما به نام سهیال که از بچه های سازمان فداییان اقلیت
بود به خاطر زیبایی اش خیلی اذیت شد .بازجو عاشقش شده بود و هر روز
صدایش می کرد و او را به بازجویی می برد و تحت فشارهای جسمی و روحی
می گذاشت تا به درخواست بازجو برای ازدواج یا صیغه شدن تن در دهد.
و سهیال هر بار با تن خسته و روح متالشی شده از بازجویی باز می گشت.
خوشبختانه سهیال هیچ وقت کوتاه نیامد و نبرید و به خواسته های آن ها تن
نداد و بعد هم آزاد شد.

اما این که زندانبانان چگونه با مسالۀ حجاب برخورد می کردند ،علی رغم
این که مدام به زنان گفته می شد باید حجاب داشته باشند و بدن شان را از
مردان بپوشانند و برای این مساله ،کار ایدئولوژیکی و آموزشی و توجیهی
هم می کردند اما بسیار پیش آمده بود که بازجوها و زندانبانانی مثل مجتبی
حلوایی و ناصریان و غیره گاهی بدون اعالم قبلی به بند هجوم می آوردند
و حتی داخل حمام با شالق به زنان لخت حمله می کردند .مث ًال یک بار
می خواستند دختری را در حیاط شالق بزنند اما کسی برای دیدن این نمایش
نفرت انگیز و سادیستی اسالمی نمی رفت و به همین علت پاسداران به داخل
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بند حمله کردند تا همه را به حیاط ببرند و اص ًال حجاب برای شان مهم نبود و
انگار احکام و قوانین دینی دیگر فراموش شده بود .چقدر این ژست معصوم
و چشم پاکی که می گرفتند مسخره بود و در چنین مواقعی افشا می شد و از هر
فرصتی برای سیراب کردن چشم های هرزشان استفاده می کردند.

در دوره ای داخل بندها ،چادر مشکی ها محدود بود و بعضی بچه ها
چادرهای رنگی سر می کردند و وقتی حمالت سراسری به داخل بند می شد،
کسی که چادر رنگی بر سر داشت بیشتر شالق می خورد .یک دوره ای هم
ظاهر ًا به بچه های زندان قزل حصار گفته بودند همگی باید چادر مشکی سر
کنند چون ظاهر ًا چادر رنگی به عنوان نماد سر موضع بودن بین بچه ها توافق
شده بود و این مساله ،رابطه زندانیان را راحت تر می کرد و تو می دانستی کسی
که چادر رنگی بر سر دارد سر موضعی است و تواب نیست و سر صحبت را
باز می کردی .اما بچه ها در مقابل این فشار برای عمومی شدن چادر مشکی،
مخالفت و اعتصاب کرده بودند و کارزاری بر سر این موضوع پیش آمده بود
که ماه ها طول کشید .تعدادی از این بچه هارا به زیر زمین اوین آورده بودند و
نمی دانم چرا مرا هم به آنجا بردند .چون من در تمام طول دوران زندان یک چادر
سورمه ای داشتم که خودشان داده بودند .قرار بود یکی از رفقای مان را شکنجه
کنند ما هم باید این صحنه را تماشا می کردیم که ما به نشان اعتراض روی خود
را به طرف دیوار کرده بودیم و نگاه نمی کردیم .که دوباره مجتبی حلوایی با
شالق و مشت و لگد به جان بچه ها افتاد و سر بچه ها را به دیوار می کوبید.
یادم هست سر یکی از بچه ها خونی شده بود اما او باز هم مقاومت می کرد و
سرش را به سمت دیوار بر می گرداند .این ها بودند زنان شورشی نافرمانی که
از دل انقالب بیرون آمده بودند و رو در روی رژیم خمینی و عواملش ایستاده
بودند .هنوز هم وقتی به آن سال ها نگاه می کنم ،ضعف و زبونی حاکمان را
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می بینم و نسل پر شکوهی از زنان و مردانی که از مرگ هراس نداشتند .با تمام
فشارها و جهنمی که جمهوری اسالمی در زندان ها بر پا کرده بود تا مقاومت
و روحیۀ زندانیان را بشکند ،باز هم بعض ًا روحیه ها باال و انقالبی بود .روحیۀ
سازش کارانه ،تسلیم طلبانه و رفرمیستی که بعدها توسط جریاناتی مثل کمپین
یک میلیون امضا و فمینیست های راست و لیبرال در جنبش زنان ایران ترویج
شد ،محصول دوران شکست انقالب و تسلط ضد انقالب بر جامعۀ ایران و در
سطح جهانی بود.

در مورد تجاوز توی زندان زیاد بحث نمی شد و کسانی که مورد تجاوز قرار
گرفته بودند اص ًال این بحث ها را نمی کردند حاال یا هراس داشتند که دوباره
محاکمه و اعدام شوند یا به خاطر خانواده یا نمی دانم چیزهایی مثل آبروداری
و از این حرف ها مانع طرح این بحث می شد .افشاگری در مورد این مساله
مربوط به خارج از ایران و دوران تبعید و پناهندگی است .ضمن این که بیشتر
کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتند ،اعدام شدند و ماجرای اعدام دختران باکره
و رفتن پاسدارها به دم خانه شان با گل و شیرینی و قرآن را هم خوانده ایم که البته
30
همه این ها سندیت دارند و اتفاق افتاده است.

می خواهم یک اشاره هم به مادران یعنی زنان مسن زندانی داشته باشم.
واقع ًا بند زنان سیاسی ،انعکاس و ماکتی از تصویر جامعه بود چون از زن
مسن   70ساله در زندان بود تا بچۀ چند ماهه .بیشتر این زنان مسن به خاطر
همکاری با بچه های شان یا کمک مالی دستگیر شده بودند و بسیاری از آن ها
به طرز وحشتناکی مورد شکنجه قرار گرفتند و فشار زیادی هم از سوی رژیم
و هم بعض ًا از طرف شوهران و خانواده شان روی آن ها بود تا توبه و همکاری و
 )30در مورد تجاوزهای قبل از اعدام نگاه کنید به:صدر ،شادی ( )2011جنایت بی عقوبت ،شکنجه و خشونت
جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسالمی
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مصاحبه کنند که بعد ًا بیشتر به این ماجرا خواهم پرداخت.

سوال) رفیق آنا آیا در سال های زندان پیش آمد که با سایر زنان زندانی در
مورد مسالۀ زنان و سرکوب و فشارهای ویژه بر روی زنان در زندان بحث و
گفتگو کنید؟ شما امروز می گویید که با دید روشن تری می توانید خصلت
زن ستیزانۀ آن سرکوب ها و شکنجه ها را تحلیل کنی ،می خواهیم بدانیم در آن
سال ها یعنی در خود زندان این آگاهی و این بحث چگونه بود؟

آناهیتا) پاسخ به این سوال نیاز به کمی توضیح دربارۀ درک ما زنان سیاسی
کمونیست در مورد مسالۀ زنان حتی پیش از دستگیری و زندان دارد .واقعیت
این است که در زندان و بین زندانیان سیاسی زن ،علی رغم این که زیر
شدیدترین و بیشترین فشارها و شکنجه ها بودیم و در مقایسه با زندانیان مرد
تحت سرکوب مضاعف بودیم اما در مورد این ستم مضاعف به زنان در زندان
بحثی نمی شد و درک روشنی از مسالۀ ستم و سرکوب جنسیتی نداشتیم و
خیلی به این موضوع بها نمی دادیم .البته باید اضافه کنم که در بین زندانیان
در مورد ستم هایی که خانواده ها و مردان خانواده به زنان اعمال می کردند
بحث می شد .اما در مورد کاستی هایی که در مورد مسئله زنان در تشکل های
سیاسی وجود داشت کمتر بحث می شد .می توانم بگویم که ما در مورد ستم و
تبعیض بر زنان کمتر حساس بودیم و دانش و حساسیتی که امروز در بین زنان
فعال سیاسی در مورد ستم جنسیتی هست در آن زمان وجود نداشت .ببینید
بحث ستم و سرکوب مضاعف به زنان در زندان ،به این معنی نیست که مردان
مورد شکنجه و فشار قرار نمی گرفتند .خیر! مردها حتی از زن ها بیشتر اعدام
می شدند ،شاید به این دلیل که مسئولیت بیشتری هم در سازمان ها داشتند.
بحث بر سر این است که زنان عالوه بر این که مثل مردان متهم به کفر و عناد با
رژیم و محاربه و غیره بودند ،به دلیل زن بودن و مسائل مربوط به زنان و از زاویۀ
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جنسیتی هم مورد یک سرکوب و فشار مضاعف قرار می گرفتند .مردها در
شرایط سخت زندان مجبور نبودند بچه داری کنند ،دوران حاملگی را سپری
کنند ،هراس تجاوز و آزار و اذیت جنسی نداشتند ،به خاطر پریود شدن تمسخر
نمی شدند و تحت فشار قرار نمی گرفتند ،به هیچ مردی گفته نمی شد که تو به
خاطر همسرت سیاسی شده ای و هویت سیاسی و مبارزاتی آن ها مورد چالش
و انکار قرار نمی گرفت .زندانی بودن مردها مایۀ مباهات خانواده ها بود اما این
مساله برای خانوادۀ بسیاری از زندانیان زن ،به صورت یک عامل سرافکندگی
و خفت بود .بعضی از خانواده ها ،زندانی بودن دخترشان را مخفی می کردند
چون معتقد بودند مردم در مورد دخترشان بد فکر می کردند و غیره.

در مورد زنانی که سیاسی شده بودند و در زندان بودند اما شوهران شان
سیاسی نبودند و بیرون از زندان بودند ،واقع ًا معدود مواردی بود که مرد به
این مساله احترام می گذاشت و حق همسرش برای برگزیدن یک راه و هدف
خارج از زندگی زناشویی و خانواده گی اش را به رسمیت می شناخت .در اکثر
موارد مردها این مساله را اص ًال بر نمی تابیدند و فشار می آوردند تا همسرشان
توبه و مصاحبه کند و زودتر آزاد شود .در مواردی هم طالق می گرفتند و دوباره
ازدواج می کردند .در حالی که قضیه از آن طرف عمدت ًا بر عکس بود و زنانی
که شوهرشان در زندان بود با ظاهر شاد و خوب می آمدند و لباس های شاد تن
بچه های شان می کردند تا مرد با دیدن این ها روحیه بگیرد و فشار کمتری را
تحمل کند .اما زن دو برابر زیر فشار بود و در کنار فشار و سرکوب زندانبان،
زیر فشار شوهر و روابط خانواده ی مردساالر هم بود.
ولی ما در مورد این مسائل بین خودمان بحث نمی کردیم و این دانش در
مورد مسالۀ زنان بعدها کسب شد .انگار خودمان را انسان هایی بی جنسیت
و خنثی می دیدیم و گویی اص ًال چیزی به نام ستم جنسیتی و ستم مضاعف
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بر زنان در جامعه هم وجود نداشت .در حالی که گرایشات عقب مانده در
جامعه و دشمن خیلی جنسی و جنسیتی با ما برخورد می کردند اما ما خیلی
به این مساله اشاره و تأکید و بحث نمی کردیم .اینطور نبود که امکان بحث و
فضای گفتگو وجود نداشت چون ما بحث های سیاسی جهان و ایران را داشتیم
اما سر موضوع زنان بحثی نبود .این درک که رهایی از شّ ر جامعۀ طبقاتی با
رهایی زنان به هم پیوسته اند و ستم بر زن جزئی از ساختار کلی ستم طبقاتی
در جامعه است ،را نداشتیم .این که نقش و جایگاه ستم بر زن در ستم اجتماعی
چیست و چرا ستم طبقاتی و ستم جنسیتی دو حلقۀ به هم پیوسته هستند ،این
درک نبود و ما فقط به مسالۀ مبارزه طبقاتی بها می دادیم .به طور کلی مسالۀ
دانش فمنیستی واقع ًا چیز جدیدی است و بعدها صورت گرفت .در حالی
که مبارزه با پدرساالری و مردساالری و تالش برای رها کردن پتانسیل زنان
یکی از قوای محرکۀ مهم در مسیر پیشروی انقالب چه قبل از کسب قدرت
سیاسی و خصوص ًا پس از تشکیل دولت سوسیالیستی است .این یکی از
مسائلی است که در جنبش کمونیستی باید مورد نقد و بررسی قرار بگیرد
و این نقد در سطح گسست های مهم در خط حزب ما و تا حدودی در سنتز
نوین کمونیسم صورت گرفته است .البته باز هم تأکید می کنم که این مساله
در تجربۀ سوسیالیسم در چین و در اندیشه ها و خط و مشی مائو تسه دون
و به ویژه در سال های انقالب فرهنگی ( )1976-1966به صورت بسیار
انقالبی تر و پیشروتری نسبت به تجربه سوسیالیسم در اتحاد شوروی صورت
گرفت .جالب است که تأکید مائو و چین مائوئیستی و انقالب فرهنگی روی
مسالۀ مبارزه با پدرساالری و مردساالری و مبارزه با سنت های ضد زن بعد
از انقالب ایران حتی در درون اتحادیه کمونیست ها به عنوان تنها سازمان و
جریان مائوئیستی و طرفدار انقالب فرهنگی بسیار تضعیف شد یا به فراموشی
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سپرده شد و جای خود را به یک درک اکونومیستی و مکانیکی داد.

سوال) به صورت خالصه و فشرده می توانید کمی بیشتر این مساله را
توضیح بدهید.

آناهیتا) ببینید اتحادیه کمونیست های ایران جریانی بود که در سال های
فعالیت در خارج از کشور و در چپ ایران معروف بود به جریان «چه باید
کردی» ،یعنی طرفدار خط لنین در کتاب معروف چه باید کرد بود .یکی
از بحث های مهم لنین در آن کتاب این است که آگاهی طبقاتی و آگاهی
کمونیستی پرولتاریا برای رهبری جامعه در مسیر رهایی ،از بیرون از روابط
بین کارگر با کارفرما یعنی خارج از مدار روابط مبادلۀ اقتصادیِ نیروی کار با
مزد ،صورت می گیرد .و این آگاهی یک علم است نه یک شهود کارگریستی.
یعنی باید با مقولۀ کمونیسم به عنوان یک علم و آگاهی علمی برخورد کرد نه
یک چیز شهودی که گویی در خیابان و کارخانه خودش به دست می آید .از
31
طرف دیگر اتحادیه کمونیست ها و پیش از آن سازمان انقالبیون کمونیست
اساس ًا تشکیالتی بود که از دل طوفان انقالب فرهنگی پرولتری چین و امواج
رهایی بخش آن بر آمده بود .به همین دلیل ما یک سر و گردن از سایر سازمان ها
و جریانات چپ ایران در مورد مسالۀ زنان و اهمیت آگاهی و فرهنگ و روبنا
در پروسۀ انقالب جلوتر بودیم و در کنفدراسیون احیاء که یک تشکیالت
دانشجویی نزدیک به خط و مشی اتحادیه بود ،خیلی از مسئولین تشکیالت
زن بودند و خط این بود که هر جا یک رفیق زن و یک رفیق مرد هستند ،باید
روی رشد و شکوفایی رفیق زن تمرکز و تأکید بیشتری بشود .با این وجود وقتی
 )31سازمان انقالبیون کمونیست در سال  1349توسط تعدادی از دانشجویان ایرانی طرفدار انقالب فرهنگی
پرولتری چین و خط و مشی مائو تسه دون مانند سیامک زعیم تأسیس شد .این سازمان در سال  1355با گروه
پویا وحدت کرده و اتحادیه کمونیست های ایران را ایجاد کردند.
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به ایران بازگشتیم و در پروسۀ مبارزۀ طبقاتی در ایران قرار گرفتیم ،بعد از مدتی
به شدت آغشته به کارگریسم و اکونومیسم حاکم بر چپ ایران شدیم و خطمان
در مورد مسالۀ زنان هم کُ ند و کمرنگ شد .این مساله همزمان شد با غلبۀ خط
راست در مورد ماهیت جمهوری اسالمی در سازمان که بعد از ماجرای سفارت
آمریکا ،خمینی و رژیمش را «ضد  امپریالیستی» تحلیل می کرد و مجموعه ای
این ها به نوعی به پراگماتیسم و اکونومیسم در درون رهبری اتحادیه پا داد.
این پراگماتیسم به شکل دنباله روی از گرایشات عقب ماندۀ توده های کارگر
از جمله در مورد مسالۀ دین و زنان بود .مث ًال از سال  58به بعد یک خطی
آمد که رفقا باید بروند به کارخانه ها و با کارگران کار کنند .من هم به بخش
کارگری منتقل شدم و درک ما این بود که باید خودمان را با «زندگی و فرهنگ»
کارگران هماهنگ کنیم و تطبیق بدهیم .به همین علت ،رفقای زن در محالت
کارگری روسری و چادر سر می کردند .با این وجود من یک بار مورد انتقاد
قرار گرفتم که چرا جوراب مشکی ندارم و این مساله به عدم تطابق با زندگی
و روحیات کارگران تفسیر شد! یعنی ما در عمل به جای این که به عنوان
کمونیست های آگاه ،درک های توده ها را ارتقا بدهیم ،به دنباله روی از آن ها و
گرایشات عقب ماندۀ مذهبی و مردساالر که در درون طبقۀ کارگر هم مثل هر
طبقۀ دیگری نفوذ دارد ،افتاده بودیم .این دید بسیار متفاوت بود از آنچه لنین
می گفت که «کمونیست ها باید تریبون مردم باشند» و اص ًال چه باید کردی و
کمونیستی نبود .جالب اینجا است که اتفاق ًا زنان کارگر خصوص ًا دختران شان
اص ًال اینطوری نبودند و تا جایی که امکانات داشتند به سر و وضع و ظاهرشان
هم می رسیدند .البته رهبری اتحادیه بعدها از این گرایش اکونومیستی گسست
کرد و با آن تسویه حساب کرد.
یا مث ًال وقتی بهروز در پاییز سال  60قصد داشت برای مبارزه مسلحانه به
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جنگل برود ،من از او پرسیدم« :چرا من نمی توانم بیایم و فقط تو می روی؟»
چون من هم طرفدار خط اکثریت سازمان و طرفدار مبارزه مسلحانه علیه
جمهوی اسالمی بودم و آموزش نظامی هم دیده بودم .اما جواب بهروز این
بود که خط نظامی سازمان این چنین است که بیشتر مردها به جنگ می روند
و فقط زنانی که آموزش های پرستاری دیده اند برای کمک های پزشکی و
تدارکاتی به جنگل می روند .البته این درک غلط و شوینیستی از نقش زنان
در جنگ و مبارزه مسلحانه ،چه در کردستان و چه در جنگل از سوی رفقای
پیشرویی چون سوسن امیری (سحر) یا فرح خرم نژاد مورد انتقاد قرار گرفته
بود و بعدها رهبری نظامی اتحادیه در این مورد هم از خودش انتقاد کرد و آن
را اصالح کرد.

بگذارید یک خاطرۀ دیگر هم برای تان بگویم .در بهار سال  1362برای
تشکیل شورای چهارم اتحادیه 32به کردستان رفته بودیم .وضعیت طوری بود
که ما در یک روستا بودیم و قرار بود به منطقه ای برویم که دست پیشمرگه های
کُ رد بود و هنوز دست رژیم به آن نرسیده بود .چند ساعتی در روستا باید
می ماندیم تا بعد به سمت مکان اصلی مان برویم .در این فاصله رفقای مرد
به قهوه خانۀ روستا رفتند و به من هم گفته شد در یک خانۀ روستایی بمانم تا
وقت رفتن ،خبرم کنند .من با یک زن روستایی تنها در آن خانه بودیم و بعد از
مدتی من به قهوه خانه رفتم و به محض ورود با اعتراض رفیق مسئول روبه رو
شدم که چرا اینجا آمده ای و در اینجا رسم نیست زنان به قهوه خانه بیایند .این
استدالل او با تعجب شدید و اعتراض من مواجه شد .نمی دانم این حرف او
 )32شورای چهارم اتحادیه کمونیست های ایران بعد از شکست قیام سربداران و بعد ضربه ی سال  61و
دستگیری و کشته شدن اکثریت مطلق رهبران اتحادیه در بهار سال  1362در یکی از روستاهای کردستان
ایران برگزار شد .بازسازی تشکیالت ،انتخاب رهبری جدید و تدارک برای آغاز مجدد مبارزه مسلحانه از مصوبات
این شورا بود.
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جنبۀ امنیتی داشت یا نه .نمی خواهم برخورد آن رفیق را به کل خط و رهبری
اتحادیه تعمیم بدهم اما منظورم این است که چنین درک هایی در بین رفقای
خودمان هم بود .البته انتقاد و اعتراض من هم خیلی عمیق و ریشه ای نبود و
چنان که گفتم در موارد دیگر ،سایر رفقای زن مثل فرح و سوسن جدی تر به
این گرایشات رفقای مرد انتقاد کرده بودند.

خط اتحادیه بعدها در مورد مسالۀ زنان مانند سایر مسائل کالن خطی ،از
درک های مخدودش در چندین مرحله گسست کرد .مث ًال در سال  66یک
جزوه مهم به صورت مصاحبه با یکی از رفقای رهبری اتحادیه منتشر شد با
نام پرولتاریای آگاه و مسالۀ زن که یک جهش رو به جلو در فرموله کردن خط
کمونیستی صحیح در رابطه با مسالۀ زنان بود .اما جهش اصلی در این مورد،
مربوط به تزهایی بود که بعدها ارائه شد و در کتاب کمونیسم و مسالۀ زنان،
جهت گیریهای نوین منتشر شد.
سوال) از سوسن امیری و فرح خرم نژاد اسم بردی ،آیا این رفقا را از نزدیک
دیده بودی؟ یا از رفقای دیگر اتحادیه که اعدام شدند را در زندان دیدی؟

آناهیتا) بله فرح را دیده بودم .من وقتی در اهواز زندگی و فعالیت می کردم،
مسئولیتی در رابطه با زنان تشکیالت آبادان داشتم و هر هفته به آنجا می رفتم و
پنجشنبه ها جلسه داشتیم .جلسه ها در خانۀ رفیق بهروز غفوری برگزار می شد
که البته خودش بیرون می رفت و ما آنجا جلسه داشتیم .موضوع جلسات هم
سرمقاله های نشریۀ حقیقت اُرگان اتحادیه کمونیست ها و بحث های مربوط
به اوضاع ایران بود .فرح خرم نژاد هم در این جمع حضور داشت و هر در
جلسات شرکت می کرد .رفیق بسیار با انگیزه ،جدی و با پرنسیپی بود که
بعدها عضو تیم پزشکی سربداران بود و به جنگل هم رفت .او در  6بهمن در
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آمل دستگیر شد و در روز  9بهمن  1360در استادیوم شهر آمل همراه با تعداد
دیگری از رفقای سربدار تیر باران شد.

رفیق سوسن امیری را هم فقط یک بار برای اولین و آخرین بار در سال
 1363در اوین دیدم .ما در بند  209و در سلول های انفرادی بودیم که یک روز
آمدند و گفتند همه با وسایل مان بیاییم بیرون تا در اتاق های در بستۀ عمومی
اسکان داده بشیم .حدود  60نفر بودیم .همین دوره ظاهر ًا تعدادی از بچه های
سر موضعی را در اتاق های در بسته نگاه می داشتند و چون راهرو شلوغ شده
بود ،دری را باز کردند و به ما گفتند فعال اینجا باشید تا بیاییم و اتاق های تان را
مشخص کنیم .من به محض ورود به اتاق ،یکی از بچه های اتحادیه را دیدم که
از قبل او را می شناختم .ما یکدیگر را در آغوش گرفتیم و او گفت« :سوسن بیا
این رفیق آنا ،همسر رفیق بهروز فتحی است» .من سوسن را قبال ندیده بودم
و آنجا هم را دیدیم .سوسن بعد از  5بهمن به کوه رفته بود و آنجا بهروز را دیده
بود .فرصت کوتاهی با سوسن صحبت کردیم و او گفت من نمی دانم چرا
در این اتاق قرار گرفته ام چون من اعدامی هستم و اص ًال با بقیه مرا هم سلول
نمی کنند .گفت من دفاع جانانه ای از سربداران و اتحادیه کرده ام و در مقابل
پیشنهاد همکاری در مقابل تخفیف حکم ،گفته ام که «میان ما و شماَ ،دره ای
خون هست و هیچ امکان سازشی بین ما نیست» .کمتر از  20دقیقه صحبت
کردیم که با عجله آمدند و او را صدا زدند و رفت و بعدها هم اعدام شد.
حاال که از فرح و سوسن صحبت شد ،یادی هم بکنم از رفیق علی کائیدی
چهارمحالی (رحمان) .رحمان از رفقای قدیمی اتحادیه کمونیست ها بود و
به لحاظ سنی خیلی بزرگتر از ما بود .من او را در سال  61و در تهران دیدم.
وقتی در مرداد  61با بهروز ازدواج کردیم ،یک خانه گرفتیم که من ،بهروز و
رحمان آنجا زندگی می کردیم .بعدها هم رحمان را در نشست های شورای
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چهار اتحادیه در کردستان دیدم .اما بعد از دستگیری دیگر از او خبر نداشتم
که یک روز به طور اتفاقی او را در اوین دیدم .یک روز در سلول های انفرادی
بودیم که با یکی دیگر از زندانیان زن هوادار اتحادیه که او هم در سلولی دیگری
بود ،سعی کردیم حرف بزنیم .نگهبان گزارش داد و ما را برای بازجویی بردند
که بگوییم چی رد و بدل کرده ایم .بعد از شالق خوردن و رفتن بازجو ،توی
راهرویی نشسته بودم که صدایی شنیدم که گفت« :سالم رفیق آنا ،من رحمانم.
خیلی مخلصیم» .من بالفاصله چشم بند را باال زدم و دیدم رحمان و دو
نفر دیگر از رفقای اتحادیه هم آنجا بودند .رحمان با دست اشاره کرد که سر
همه ما را می برند و یعنی اعدامی هستیم .بعد گفت« :من دفاع جانانه ای از
اتحادیه و سربداران و مائو کرده ام و یک دفاعیۀ صد صفحه ای تنظیم کرده ام و
حتم ًا اعدام می شوم» .این آخرین دیدار ما بود و بعدها رفیق رحمان ،یکی از
کمونیست های قدیمی جنبش کمونیستی ایران هم اعدام شد.
یاد همگی شان گرامی باد.

سوال) در مورد اعدام های سال  67آیا نکته ای داری؟ هیئت مرگ آیا با زنان
چپ هم روبه رو شد؟

آناهیتا) در مورد قتل عام سراسری سال  ،67نکتۀ مهم این است که یک پروژۀ
حساب شده و برنامه ریزی شده بود و علت آن اص ًال عملیات مجاهدین نبود.
جمهوری اسالمی از سال  66در داخل زندان یک سری تحرکات مشخص را
به پیش می بردند .مث ًال بندها را تفکیک کردند .بچه های جوانتر و بچه هایی
که احکام سبک تری داشتند را جدا کردند .همان تابستان سال  67و البته قبل
از ماجرای عملیات مجاهدین و شروع اعدام ها ،به بند آمدند و به صورت کلی
سوال کردند که آیا حاضر هستید نماز بخوانید؟ که بچه ها هم خیلی قاطع گفتنند
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خیر .البته واقع ًا هیچ تصوری نبود که سوال خاصی یا با هدف خاصی است و
تصورمان این بود که یک سوال کلی است مثل خیلی از سوال و جواب های
کلی دیگری که بارها می شد .اما از مرداد  67بود که همۀ بچه های مجاهد را از
بند به بیرون بردند .بعد از یک هفته ای یکی از بچه های مجاهد ظاهر ًا اشتباهی
به بند آورده شد و گفت که محاکمات وسیعی و اعدام های وسیعی در جریان
است .نمی دانم شاید هم عمد ًا او را به بند آوردند تا خبر اعدام ها را به ما بدهد.
او فور ًا از بند برده شد و اعدام هم شد .من خودم وقتی عمق فاجعه را فهمیدم که
یک شب از اتاق نگهبانی صدای گریه شنیدم .اتاق ما نزدیک اتاق نگهبانی بود.
یکی از زن های زندانبان گریه می کرد و می گفت« :آخه خواهر چطور می شود
همۀ اینها را اعدام کرد؟ من دارم دیوانه می شوم ،باورم نمی شود این همه اعدام
شده باشند» که نگهبان زن دیگری در جوابش می گفت« :اینها همگی منافق
بودند و به درک واصل شدند» .من در آنجا متوجه شدم که ابعاد جنایت چقدر
وسیع بوده که اینطور برخی از زندانبان های حکومت را هم مساله دار کرده بود.

تا جایی که من می دانم هیچ زن کمونیستی را مقابل هیئت مرگ نبردند و
من خودم هم با چنین هیئتی مواجه نشدم .اما بعد از مدتی به بند آمدند و اعالم
کردند یا نماز می خوانیم و یا شالق می خوریم و در واقع حد شرعی جاری
می کردند .فکر کنم حکم اسالمی اش چنین بود که مرد کافر اعدام می شود
و زن کافر یا نماز می خواند و مسلمان می شود و یا شالق می خورد .به هر
حال سه وعده در روز تعدادی از بچه را شالق زدند .در مقابل این وضعیت،
عده ای اعتصاب غذا کردند و حتی سهیال درویش کُ هن خودکشی کرد و بعد
از مدتی سیاست تغییر کرد و گفتند به سلول ها بر گردید .نمی دانم احتما ًال
فشارهای منتظری باعث شد این روند متوقف شود .من خودم در این دوره در
بند عمومی نبودم که شالق بخورم .من و دو زندانی دیگر که یکی از بچه های
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سازمان فداییان اقلیت و یکی هم از اتحاد مبارزان کمونیست بود ،به سلول های
انفرادی برده شده بودیم.
سوال) کمی هم در مورد تواب ها بگویید .پروژۀ تواب ها بخش مهمی از
شکنجۀ زندانیان سیاسی بود .بسیاری از زندانیان ترجیح می دادند به جای
زندگی در بند عمومی و زیر کنترل تواب ها در سلول های انفرادی باشند.

آناهیتا) مسالۀ تواب ها در زندان جمهوری اسالمی بحث پیچیده ای است
که اص ًال نباید ساده انگارانه با آن برخورد کرد .دوره به دوره و حتی فرد به فرد،
مسالۀ تواب متفاوت و ویژه بود .در نظر بگیرید که بخش عظیمی از زندانیان
دستگیر شده ،بچه های  14 ،13و  15ساله بودند ،که خیلی از آن ها اعدام هم
شدند .مث ًال خاطرم هست یک دختر بچۀ  14ساله که در  5مهر  60به جرم
پخش کردن چند اعالمیه دستگیر شده بود و اعدام شد .تعدادی از این ها وقتی
برای اعدام می رفتند ،با گریه مادرشان را می خواستند یا ما را بغل می کردند و
می گفتند« :نمی خواهیم برای اعدام برویم» ،گویی از نظر آن ها چون ما بزرگ تر
بودیم ،می توانستیم جلوی این اعدام را بگیریم .بعضی از این ها خیلی بد
تواب می شدند و همکاری می کردند .مث ًال بودند مواردی که احساسی بودند
و عاشق بازجوی شان شدند .وقتی تواب بشوی دیگر انگیزه برای مبارزه و
مقاومت نداری و این حق را برای خودت قائلی که در ازای همکاری ،آزاد
شوی .ولی جمهوری اسالمی آنقدر جنایت کار بود که به توبۀ زبانی ساده اکتفا
نمی کرد و تالش داشت این ها را تفاله کند و از این بچه های نوجوان و جوان،
تیر خالص زن و جاسوس و شکنجه گر ساخت .خیلی از این ها روانی شدند و
سالمت روحی شان را از دست دادند و در نهایت هم اعدام شدند .این ماهیت
واقعی دین و ایدئولوژی اسالمی رژیم ایران بود.
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من پس از یک سال که در سلول بودم ،در سال  63به بند عمومی رفتم.
قبل از آن تصمیم گرفته بودند تواب ها را از زندانیان سر موضعی جدا کنند و
حضور و فشار تواب ها در بندها خیلی کم شده بود و من خوشبختانه در کنار
تواب ها زندگی نکردم .در بند سر موضعی ها با دیگر زندانیان سیاسی روزهای
بسیار شادی داشتیم .از برگزاری مراسم بزرگداشت اعدامی های مان تا بازی و
شعرخوانی و بحث و تأتر و غیره .یک صندوق عمومی برای کمک به کسانی
داشتیم که مالقاتی نداشتند یا وضع مالی خانواده های شان خوب نبود .حتی
لباس هایی که برای مان می آمد را بین خودمان تقسیم می کردیم.
سوال) چطور از زندان آزاد شدی؟ شرایط آزادی چه بود؟

آناهیتا) خمینی پس از سرکشیدن جام زهر و تمام شدن جنگ با معضل
زندانیان سیاسی روبه رو بود و سعی کردند این مساله را اصوال با پاک کردن
صورت مساله یعنی کشتن زندانیان باقی مانده حل کنند و آن قتل عام تابستان
 67شروع شد و در فاصلۀ کوتاهی نزدیک به چهار پنچ هزار زندانی را اعدام
کردند .بعد از قتل عام ،زندانیان زن را بردند زیر شالق که نماز بخوانند و
برخورد «مکتبی» این بود که مرد محارب حکمش اعدام است و زن محارب
حکمش این است که باید آن قدر شالق بخورد تا تسلیم شود و نماز بخواند.
به این ترتیب پنج وعده در روز زندانیان جوان را می بردند زیر شالق .این
سطح فشار باعث شد که عده ای دست به خودکشی بزنند مث ًال سهیال درویش
کُ هن زیر شکنجه خودکشی کرد .یک عده هم بریدند و نماز خوانند و عده ای
هم با اعتصاب عذا مقاومت قهرمانانه ای کردند .تصور زندانبان این بود که
زندانی های جوان را می شکنند و بعد می آیند سراغ دیگران ولی این پروژه
شکست خورد و دیدند که به این سادگی ها نمی توانند این زنان را نماز خوان
بکنند .در این مقطع چون حکم من حبس ابد بود با دو نفر دیگه که آن ها هم
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ابدی بودند از سایر زندانیان جدا شدیم و به سلول انفرادی برده شدیم .قرار
بود که ما اعدام شویم .اما نقشه آن ها تغییر یافت و ما به بند عمومی بازگشتیم.
یعنی جمهوری اسالمی عمال مسالۀ زندانیان سیاسی را با قتل عام حل کرد و
در مورد تعداد زندانیان باقی مانده هم پروژه آزاد کردن زندانیان را در دستور
کار قرار داد .سال  1370ما آخرین گروهی بودیم که آزاد شدیم که نه انزجارنامه
دادیم و نه توبه نامه ای و نه چیزی را امضاء کردیم.

سوال) کمی هم در مورد وضعیت زنان زندانی بعد از آزاد شدن از زندان
صحبت کنیم .با توجه به تجربه خودتان ،دوران بعد از زندان را چگونه
می بینید؟ وقتی با زنان زندانی سیاسی صحبت می کنیم ،بسیاری از آن ها
معتقدند این سرکوب مضاعف و کال شرایط اسارت و در بند بودن ،بعد از
زندان هم به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد .آیا می توان گفت از این نظر هم روی
زنان یک فشار مضاعف بود و فکر کردن به زندگی بعد از زندان خودش بخشی
از پروسۀ شکنجه در زندان بود؟ مث ًال گفتی که خانواده های زیادی حتی زندانی
بودن دختران شان را پنهان می کردند و آن را باعث سرافکندگی می دانستند،
خوب وضعیت این زنان بعد از زندان به چه شکلی پیش رفت؟ اهمیت این
مساله از این رو است که وضعیت بخشی از زنانی که از زندان آزاد شدند ،یکی
از نمادهایی بود که می شد بر اساس آن فهمید انقالب  57شکست خورده
است و یک انقالب شکست خورده چه بر سر جامعه و مردم می آورد .زندانیان
سیاسی وقتی آزاد شدند در جامعه با فضای شکست و رکود و رخوت و کال
افسردگی اجتماعی بعد از پایان جنگ ارتجاعی ایران و عراق روبه رو شدند و
در مورد زنان مسالۀ فشارهای همیشگی سنت و خانواده و فرهنگ پدرساالر هم
مزید بر علت شد و بسیاری از زنان شجاع ،جسور و شادابی که به زندان ها رفته
و مقاومت کرده بودند ،بعد از آزادی به ازدواج های سنتی و غلط تن دادند ،زن
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خانه دار شدند و تبدیل شدند به زنانی که به راحتی به ستم تن می دادند .این
پروسه را چگونه می توان تشریح کرد؟

آناهیتا) وقتی اوایل دهۀ  70از زندان آزاد شدیم و به جامعه بازگشتیم گویی
پا به یک سیارۀ ناشناخته گذاشته ایم .چهرۀ جامعه خیلی عوض شده بود .چند
سالی از پایان جنگ می گذشت و آغاز پروژه های بازسازی اقتصادی دولت
رفسنجانی و گشودن هر چه بیشتر درهای اقتصاد ایران به روی نظام سرمایۀ
جهانی بود .روحیۀ توده ها دچار تغییر شده بود و دچار یک عقبگرد شده بود.
بیش از ده سال از شکست انقالب می گذشت و جمهوری اسالمی توانسته
بود به اشکال و وسایل مختلف از سرکوب و زندان و شکنجه و کشتار تا جنگ
ارتجاعی و ویرانی ناشی از آن و تحریم اقتصادی انرژی و توان مردم را گرفته
ِ
حاکمیت ایدئولوژی
و خودش را تثبیت کند .به چشم خودمان می دیدیم که
جمهوری اسالمی در تمام جنبه ها ،زنان را مورد آماج قرار می دهد .دیگر به
شکل وسیع با زنانی که شور و شوق مبارزه و مقابله با رژیم و قوانین اسالمی
را داشتند ،مواجه نبودیم و اعتراض ها در حد چادر سر نکردن یا به قول
رژیم «بد حجابی» و آرایش کردن و این ها بود .سازمان های سیاسی چپ و
کمونیست و انقالبی به عنوان پیشروان متشکل جامعه ،سرکوب و تبعید شده
بودند .می دانیم که از دهۀ  90میالدی ( 70شمسی) یک موج شیوع فرهنگ
جهانی نئولیبرالی هم راه افتاده بود که ارزش های خودمحورانه ،خودپسندانه،
غیر سیاسی شدن و کال تسلیم و مماشات با وضعیت موجود را تبلیغ و ترویج
می کرد.

به این وضعیت باید فشارهای زندگی روزمرۀ زندانیان سیاسی را هم افزود.
مث ًال زندانیانی که مثل من بدون امضای انزجار نامه آزاد شده بودند ،اجازۀ کار
دولتی و تحصیل نداشتند و مشکالت عظیم اقتصادی موجود بود .به خاطر
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وضعیت بد اقتصادی جامعه تقریب ًا این مشکل شامل همۀ بچه های زندان
می شد اما این که به لحاظ خانوادگی در کدام جایگاه طبقاتی قرار داشتی،
وضعیتت را تعدیل یا تشدید می کرد .زندانیانی که از خانواده های فقیر و یا
سنتی بودند ،فشار خیلی بیشتری را تحمل می کردند و بعض ًا دختران شان را
وادار به ازدواج های اجباری می کردند.

یک اتفاق هولناک دیگر این بود که جامعه و بعضی خانواده ها علت شکست
انقالب بهمن را از زندانیان سیاسی طلب می کردند و انگار ما باید تاوان این
شکست را می دادیم .بحث این بود که شما انقالب کردید و بعد ،زندان رفتید
و ما را بدبخت کردید! فکرش را بکنید ،زندانیان سیاسی به عنوان بزرگترین
قربانیان جمهوری اسالمی و کسانی که با جان و روح و روان شان تاوان مقاومت
علیه این رژیم را داده بودند حاال به عنوان مقصرین روی کار آمدن رژیم مورد
بازخواست قرار می گرفتند .به واقع جای ستمگر و ستمکش عوض شده بود.
به جای این که یقۀ رژیم و متحدین و حامیان بین المللی اش را بگیرند که چرا با
انقالب و امید مردم ایران چنین کردند و آن را در تباهی اسالم سیاسی و جنگ
هشت سالۀ ارتجاعی به لجن کشیدند ،نوک پیکان مبارزه علیه حکومت مورد
بازخواست قرار می گرفت .از سوی رژیم هم تبلیغات زیادی متوجه خانواده
زندانیان سیاسی بود که بچه های شما مسبب مشکالت و گرفتاری های
شما هستند و چه در دوران زندان و چه بعد از آن سعی می کردند زندانیان و
خانواده ها را به جان هم بیاندازند .مث ًال خواهر یا برادر کوچکتر فالن زندانی
سیاسی از گزینش دانشگاه یا استخدامی به بهانۀ «سوء پیشینۀ خانوادگی» رد
می شد ،بعد همۀ خانواده ،زندانی سابق را عامل خراب شدن آینده و زندگی
خواهر برادرهای شان می دانستند! انگار ما گفته بودیم رژیم ،ضد انقالب
فرهنگی در دانشگاه ها راه بیاندازد و گزینش ایدئولوژیک و عقیدتی برای کار
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و تحصیل وضع کند.

وضعیت زنانی که همسران شان اعدام شده بودند هم مسائل خودش را
داشت .جامعۀ مردساالر با این «بیوه»های جوان مثل زمین بدون مالکی
برخورد می کرد که هر کس به خود اجازه می داد به آن تعرض کند و در آن پا
بگذارد .زنان جوانی بودند با  30یا  31سال سن که مردهای بسیار سن باال به
خودشان اجازه می دادند حتی به عنوان همسر دوم و سوم از آن ها خواستگاری
کنند .وضعیت زنان سیاسی بعد از بیرون آمدن از زندان این بود .یعنی دشمن
دیگر به ما دسترسی مستقیم نداشت که مدام بدن ما را زیر شالق ببرد ،اما
فشارهای جامعۀ مردساالر و جامعۀ درب و داغان شده بعد از شکست انقالب،
به اشکال مختلف خودش را تحمیل می کرد .می دانید به یک معنی این جور
فشارها به مراتب از فشارهای دشمن در زندان بدتر بود ،چون اینجا در مقابل
دشمن قرار نداشتی بلکه در مقابل مردم و در مقابل پدر و مادرت بودی که
از تو انتظارات دیگری داشتند .من هم کم و بیش در چنین مناسباتی بودم.
هر چند به دلیل موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ام ،از بعضی دوستانم
مشکالتم کمتر بود ،ولی این مسائل به درجه ای بر خانوادۀ من هم حاکم بود.
به این علت که کُ لِ جامعۀ ایران معیارهایش افول کرده بود.

مجموعۀ این شرایط پیچیده در بین بعضی از زنان زندانی سیاسی سابق
به واکنش های دردناک و تراژیکی مثل خودکشی منجر شد .مث ًال رفیقی
داشتیم به نام مهوش کشاورز که به خاطر برادرش دستگیر شده بود .برادرش
اعدام شد و همسرش مدام مهوش را مورد فشار و شماتت قرار می داد که باید
سریع تر توبه کرده و بیرون بیاید .مهوش یک پسر داشت که خانوادۀ مهوش او
را بزرگ می کردند و دایم از سوی همسرش مورد سرکوفت قرار می گرفت که
تو چه مادری هستی که به خاطر فرزندت حاضر نیستی اعالم انزجار و توبه
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کنی و بیرون بیایی؟ مهوش حکم نداشت اما به خاطر برخوردهای صریح و
روحیۀ مقاومش سال ها و در شرایط سخت تنبیهی در زندان ماند .ولی بعد از
آزادی واقع ًا شوکه شد ،به خاطر برخوردهای اطرافیان اش و حتی پسرش که
شستشوی مغزی شده بود که مادرت بی عاطفه است و اجازه نمی دادند که
مهوش پسرش را ببیند .و او در چنین وضعیتی اتاقی در یک هتل اجاره کرد و
با خوردن قرص ،خودکشی کرد.

یکی دیگر از دوستانم به اسم زهرا ذوالفقاری از زندانیان سیاسی زمان شاه
بود .زهرا به خاطر مناسبات سنتی خانواده ،مدرسه هم نرفته بود و در سن 13
یا  14سالگی و با کمک مادرش و به صورت مخفی از پدر و برادر ،به مدرسۀ
شبانه رفت و به خاطر هوش باالیش در مدت کوتاهی دیپلمش را گرفت و
بعد وارد دانشگاه شد .حدود چهار سالی از من بزرگ تر بود و در دانشگاه
مهندسی شیمی می خواند که به دلیل فعالیت سیاسی در زمان شاه دستگیر
شد .دو سالی در زندان بوده و مقاومت باالیی هم در زندان شاه داشت .با
انقالب آزاد شد و فعالیت سیاسی اش را از سر گرفت .بعد از انقالب وقتی
دوباره دستگیر شد ،هیچ مدرکی از او نداشتند و با این که فرد مستقلی بود
و وابستگی سازمانی نداشت اما به دلیل دفاع ایدئولوژیک ،حکم گرفت و
در زندان ماند .زهرا بیماری گواتر داشت اما چون داروهای مورد نیاز را به او
نمی دادند ،وضعیت روانی و روحی اش به هم ریخته بود .من صدایش را در
سلول می شنیدم که مدام به زندانبانان و سران حکومت فحش می داد و آن ها
هم زنجیرش می کردند .زهرا در بند عمومی رابطه اش با من خیلی صمیمی
بود .یادم هست وقتی از عمل جراحی آمدم ،واقع ًا تمام مدت به من رسیدگی
می کرد و مواد غذایی که داشت را در اختیارم می گذاشت .روحیۀ رفیقانه و
فداکارانه ای داشت .در فضای خطرناک و خفقان آور زندان ،مطلب می نوشت
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و قلم بسیار زیبایی داشت .اما خیلی ذهنی و اتوپیست بود و متوجه نبود که
انقالب شکست خورده و ما االن در زندان زیر فشار هستیم و نمی توانیم مثل
روزهای اول انقالب و مثل فضای باز سیاسی سال های  57تا  60برخورد کنیم.
بعد از آزادی از زندان ،رابطه ما ادامه داشت و هر دو در آزمایشگاه شیمی کار
می کردیم که رئیس اش آدم مترقی ای بود و زندانیان سیاسی به ویژه زنان را
استخدام می کرد .ولی زهرا نمی توانست وضعیت افت جامعه را بپذیرد
و خانواده اش مخصوص ًا برادرش وی را به شدت تحت فشار قرار می دادند
و وضعیت روحی زهرا خراب تر می شد .ما چند سفر با هم به شیراز و تبریز
رفتیم تا بتوانیم کارگران کمونیست را دوباره سازماندهی کنیم .اما کارگرها باز
به دلیل برخوردهای به شدت احساسی و شعاری و چپ روانۀ زهرا ،زیاد مایل
نبودند که با او تعامل داشته باشند .من هر چه به او می گفتم که باید سبک
کارت را تغییر بدهی و شرایط کار مخفی ،روش و سبکی دیگری را می طلبد،
فایده نداشت .وضعیت روحی زهرا وخیم تر شد و خیلی پرخاش جو شد و
برادرانش او را در یک بیمارستان روانی بستری کردند .زهرا حس می کرد که
دیگر نمی تواند این شرایط را تحمل کند و سال  74یا  75در همان آسایشگاه
روانی خودکشی کرد.
سوال) در مورد ازدواج های بعد از زندان کمی بیشتر توضیح بده ،آیا
اجباری برای ازدواج بود یا نه؟ خود تو به عنوان زنی که همسرش اعدام شده
بود ،چگونه با مقولۀ ازدواج مواجه شدی؟

آناهیتا) ببین من زنی را می شناسم که وقتی شوهرش زندان بود ،سه تا بچه
داشت .او شرایط خیلی سخت اقتصادی داشت و با آن وضع به تنهایی بچه هارا
بزرگ کرد .این زن دیگر شوهرش را دوست نداشت و دوست پسر هم گرفته
بود اما به این خاطر که شوهرش در زندان بیشتر تحت فشار روحی قرار نگیرد،
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تمام آن سال ها به مالقات این مرد می آمد .وقتی مرد از زندان آزاد شد ،این
خانوم به او گفت که من تمام مدت به مالقاتت آمدم و بچه هارا هم بزرگ کردم،
اما من و تو با هم فرق داریم و مدتی که تو نبودی من دوست پسر هم داشتم و
بهتر است از هم جدا شویم .اما واکنش مرد این بود که اول او را به شدت کتک
زد ،بعد زن را با بچه ها رها کرد و بالفاصله با زن دیگری ازدواج کرد و هیچ
وقت هم سراغ بچه هایش نرفت .شرایط زندگی زن بسیار دشوار شد و یکی
از بچه هایش خودکشی کرد و یکی هم معتاد شد .این زن مدام تحت فشار و
سرکوفت و شماتت بود که باید با شوهر سابقت زندگی می کردی و او زندانی
بود و باید بچه هایت را بزرگ می کردی و الی آخر .در صورتی که موارد زیادی
داشتیم که زن در زندان بود و مرد غیابی طالق گرفت یا اص ًال طالق نگرفته
دوباره ازدواج کرد و یک بار هم به مالقات زن نیامد.
در مورد خودم وقتی کار پیدا کردم و صبح ها می خواستم از خانه بیرون
بروم ،پیرمرد  70ساله ای در همسایه گی مان بود که پیشنهاد کرد هر روز با
ماشین مرا سر کار برساند .من در ابتدا اص ًال توی باغ نبودم اما بعد از مدتی
متوجه شدم که او در قبال این مساله درخواست رابطۀ دوستی و جنسی از من
دارد .مرد مسنی بود که همسر و بچه و حتی عروس و داماد و نوه داشت .به
مرور متوجه می شدم که اوضاع چیزی دیگری است و این روابط بیشتر برایم
حساسیت بر انگیز می شد.
حاال قضیه ازدواج دومم را برای تان بگویم .من وقتی از زندان آمدم ،کماکان
اعتقاد داشتم که باید فعالیت و مبارزه را ادامه داد و فور ًا با رفقای سیاسی سابق
که زندان نرفته بودند ،تماس گرفتم .وقتی من وارد این روابط شدم ،خیلی
زود یعنی فقط بعد از سه ماه به من پیشنهاد داده شد که با یکی از رفقای مرد
که شرایط اقتصادی و امنیتی سختی دارد ازدواج کنم .گفته می شد که او تنها
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نمی تواند زندگی کند و این زندگی مجردی ممکن است به دستگیری او منجر
شود .من واقع ًا عاشق این مرد نبودم و شرایط ازدواج هم نداشتم .فقط چند ماه
بود که از زندان آزاد شده بودم ،هشت سال بود که با همسر اعدام شده ام رابطه
عاطفی روحی داشتم و تازه وارد جامعه شده بودم اما به خاطر موقعیت امنیتی
او دوباره باید زندگی مخفی در پیش می گرفتم .همان جمع بچه های سیاسی
سابق از من انتظار فداکاری داشتند و گفته می شد که او از رفقای سیاسی است
و تو باید به او کمک کنی .خالصه من به این ازدواج تن دادم.

سوال) آیا با توصیۀ تشکیالت به این ازدواج تن دادی یا خودت در شرایطی
قرار گرفتی که مجبور شدی بپذیری؟

آناهیتا) نه بعد از زندان به تشکیالت اتحادیه وصل نبودم و هیچ پیشنهاد
تشکیالتی ای نبود ،اما صحبت های آن جمع و شرایط روحی من طوری بود که
این فداکاری از من طلب می شد .من می دانستم که او اگر از بچه های سیاسی
سابق نبود اص ًال پای آن ازدواج نمی رفتم ،اما حاال با خودم می گفتم این از
رفقای سیاسی بوده و هنوز برای اعتقاد به تشکیالتی که االن دیگر در ایران
فعال نیست باید مخفی زندگی کند .می خواهم فضای ذهنی ام و فشار پنهانی
که از سوی روابط اطراف وجود داشت را تشریح کنم .من واقع ًا بدون هیچ
چشم داشتی و فقط برای کمک به او پا روی احساس و اولویت ها و مسائل
خودم گذاشتم و وارد آن رابطۀ غلط شدم .ولی او کامال حساب گرانه وارد این
رابطه شد چون می دانست این ازدواج به او پوشش و امکانات می دهد .من
ده سال با او زندگی کردم و واقع ًا در این ده سال عقبگرد داشتم .من آرزوهای
انقالبی و سیاسی بزرگی داشتم و ازدواجم هم در راستای این آرزوها بود اما
در زندگی با او به روابط روزمرۀ بد و تحقیر کننده ای دچار شدم .او وضعیت
روحی خیلی بدی داشت .من کار می کردم و به عنوان یک زن سیاسی هیچ
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وقت انتظار نداشتم مرد دیگری خرج زندگی مرا بدهد اما مساله این بود که
در آن مقطع به خاطر موقعیت او مجبور بودم چشم بر بسیاری از مسائل خودم
ببندم و سعی کنم او را از آن وضعیت وخیم بیرون بکشم.

اینها مسایلی هستند که در جامعۀ مردساالر برای یک زن رخ می دهد و
نه برای یک مرد .این زن است که باید سرویس بدهد ،این زن است که باید
خدمات ارایه بدهد ،این زن است که باید به مرد برای فعالیت سیاسی اش
امکانات بدهد و از تمام خواسته ها و تمایالت خودش چشم پوشی کند .آن
زمان دیگر فعالیت سیاسی تشکیالتی که وجود نداشت ولی فقط به صرف این
که این آقا به سیاست و ادبیات و هنر عالقه دارد و بتواند به عالیقش برسد ،من
به عنوان یک زن باید از خودم می گذشتم تا این به اصطالح روشنفکر جامعه به
نیازهایش پاسخ بدهد .در مهمانی ها هم که ایشان باید سخنرانی می کردند و
من در آشپزخانه بودم .بارها به من گفته بود که تو حرف نزن چون سواد کافی
نداری و بگذار رشتۀ سخن و بحث در دست من باشد .یا اص ًال انتقاد من به
دیدگاه هایش را تحمل نمی کرد و عصبانی می شد .خصوص ًا در جمع خیلی
روی این موضوع حساس بود و می گفت« :زن های دیگر در جمع از شوهرشان
تعریف می کنند اما تو مرا نقد می کنی» .یکی از بحث های ما این بود که در
خرداد  76او طرفدار دولت خاتمی شده بود و من منتقد بودم.

منی که آرزوهای بزرگ در تمام زندگی ام از دوران دانشجویی در آمریکا تا
بازگشت به ایران داشتم و در زندان و در مقابل دشمن هم سعی کرده بودم
محکم بایستم در فضای روابط و مناسبات آلودۀ این زندگی مشترک کم کم
از هویت سیاسی ام تهی شدم و به روابط فرو دست بودنم تن دادم .تفکرات
و گرایشات غلط و عقب مانده مبنی بر از خودگذشتگی زنان و تسلیم شدن و
مدارا کردن که محصول سنت های کهنۀ اجتماعی و اخالقی بود مرا به تن دادن

زن در زندانهای جمهوری اسالمی 73 /

به این ازدواج و این روابط سوق داد .در آغاز ازدواج روابطمان خیلی تنش آمیز
و حاد بود اما به مرور آرام تر شد .او هم کمی تعدیل شد و مدام با عذرخواهی
می گفت که تجربۀ زندگی با یک زن سیاسی را نداشته و تنظیم روابط را بلد
نبودم .اما در مجموع این من بودم که با شرایط کنار آمدم .در هر حال تجربۀ
بسیار تلخی بود که من می توانم به عنوان یک شکست دیگر به غیر از شکست
انقالب و از هم پاشیده شدن تشکیالت از آن نام ببرم .یک شکست و عقبگرد
شخصی خیلی عجیب در زندگی من بود .در این مورد من هم نمونه ای از
موارد متعدد زنان سیاسی بودم که بعد از زندان ازدواج کردند .ممکن است در
موارد مختلف ،شکل هایش متفاوت بود ولی محتوای تمام این ازدواج های
غلط ،تقریب ًا یکی بود.
سوال) رفیق ،فکر می کنی این فعالیت و مبارزه ای که در حال حاضر در این
حزب و در سطوح گوناگون آن درگیرش هستی ،چه نسبت و چه ربطی دارد
با جامعۀ مورد نظرت که در آن ستم بر زن نابود شده و زمینه های عینی و ذهنی
رهایی زنان و رهایی کل بشریت فراهم خواهد شد؟ به عنوان زنی که ستم و
شکنجه و سرکوب را در زندان جمهوری اسالمی و در جامعۀ تحت حاکمیت
دولت سرمایه داری تئوکرات تجربه کردی ،مبارزه امروزت و مبارزه تحت خط
این حزب را چقدر در مسیر ساختن جامعه ای می دانی که در آن دیگر زنان
چنین موقعیت فرودستی نداشته باشند؟

آناهیتا) ببینید نباید ماهیت جامعۀ طبقاتی و ستم و تبعیض طبقاتی را تنگ
نظرانه و فقط از منظر فقر و فالکت اقتصادی دید .ستم بر زن و ستم جنسیتی
در تمام طول تاریخ نظام طبقاتی ،بخش مهمی از ساختار و عملکرد این سیستم
بوده است .به همین علت ،مبارزه در مسیر رهایی زنان هم یک نیروی محرکۀ
قوی و انفجاری در درهم کوبیدن نظام طبقاتی و نظام سرمایه داری است .در
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جامعۀ سوسیالیستی که هنوز مبارزۀ طبقاتی میان پرولتاریا علیه اشکال قدیمی
و نوین بورژوازی ادامه دارد ،مبارزه علیه مرد ساالری و در مسیر رهایی زنان
یک جبهۀ مهم مبارزه علیه دنیای کهنۀ طبقات و تبعیض و ستم است .از سوی
دیگر ستم بر زن و مردساالری فقط خصلت ستمگران نیست بلکه در سطحی
و به درجه ای حتی در بین ستم کشیدگان و کارگران و زحمتکشان و خود زنان
هم نفوذ کرده است .ما نفوذ خصلت های مرد ساالرانه را حتی در بین کسانی
که خود را کمونیست و چپ می نامند هم شاهد بوده و هستیم .یعنی مبارزه با
ستم بر زن و مرد ساالری یک مبارزۀ عظیم ،عمیق ،ریشه ای و همه جانبه است.

اگر قرار باشد سوسیالیسم و کمونیسمی که برای آن مبارزه می کنیم ،دوباره
مسالۀ رهایی زنان را به بهانه ها و توجیهات گوناگون به حاشیه براند ،یا مسائلی
مثل معیشت کارگران و مبارزه ضد امپریالیستی و غیره را نسبت به مبارزه علیه
مرد ساالری در اولویت قرار بدهد و «مهمتر» بداند ،یا مبارزه برای حل تضاد
جنسیتی و تبعیض جنسیتی را به فردای بعد از استقرار سوسیالیسم ارجاع
بدهد ،شخص ًا هیچ رغبت و تمایلی برای فداکاری و کشته شدن در مسیر
تحقق آن ندارم .ستم و تبعیض در نظام طبقاتی یک کُ لِ به هم پیوستۀ اجتماعی
است و نمی شود با یکی از تبارزات ستم مبارزه کرد و نسبت به آن حساس بود
و دیگر اشکال بروز این ستم را توجیه کرد یا به فرداهای دست نیافتنی ارجاع
داد .یا علیه کُ ّلیت ستم اجتماعی و طبقاتی هستیم یا با سازش ولو موقت با
یکی از اشکال آن ،با تمام ستم و تبعیض طبقاتی و اجتماعی داریم سازش
می کنیم و به آن تن می دهیم .از نظر من ،گور پدر هر نوع مبارزه و انقالبی که
در آن علیه تمام اشکال ستم و از جمله ستم بر زن حساسیت و پیگیری و تداوم
وجود نداشته باشد.
به هر حال حزبی که من در آن فعالیت می کنم یعنی حزب کمونیست ایران
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(م ل م) در مورد مسالۀ رهایی زنان و ربطش به انقالب کمونیستی ،دارای
خط بسیار انقالبی و پیشرویی است که به شخص من بینش و دانش تئوریک و
سیاسی-ایدئولوژیک مهمی داد و به عنوان یک زن ،انرژی مرا برای مبارزه آزاد
کرد .راستش اگر خط این حزب در مورد مسالۀ زنان صحیح نبود و این دید
را به من نمی داد و آن را تقویت و تشویق نمی کرد ،واقع ًا نمی توانستم در آن
فعالیت کنم .علت اصلی تیزی و انقالبی بودن خط حزب در مورد مسالۀ زنان
چند جانبه است و این که بر یک جمع بندی علمی و انتقادی از تجربه و گذشتۀ
هم اتحادیه کمونیست های ایران و هم دولت های سوسیالیستی پیشین بنا شده
است .ما نگاه مان را به علمی بودن مارکسیسم و دستاوردهای دانش بشری
عوض کردیم و متوجه شدیم باید از این دستاوردها استفاده کرد .مث ًال در مورد
زنان ،دانش فمینیستی دستاوردهای مهمی دارد که ما باید از آن استفاده کنیم
و ماتریالیستی-دیالکتیکی هم با نقاط مثبت آن و هم با کمبودهایش برخورد
کنیم و از نکات و یافته های صحیح آن برای تیز کردن خطمان در مسیر انقالب
استفاده کنیم.
خط حزب همچنین از نظر عملی و پراتیک ،ضرورت توجه به مسالۀ زنان
و فهم آن را برای ما تفهیم کرد ،به رفقای زن اعتماد کرد و به آن ها مسئولیت
داد .ما به چشم خودمان دیدیم وقتی شما با خط درست به زنان اعتماد کرده
و مسئولیت های انقالبی به آن ها می دهید ،چگونه انرژی و توانایی های زنان
شکوفا می شود .این مساله در مورد رفیق مان آذر درخشان( 33مهری علی
مالیری) به خوبی مشهود بود و همچنین رفقای دیگر به درجات و سطوح
مختلف .در مورد خود من هم این خط ،نقش مهمی در گسست از ایده های

 )33در مورد زندگی و نظرات آذر درخشان نگاه کنید به :درخشان ،آذر ( )1390زنان سال صفر ،مجموعه ای از
مقاالت و سخنرانی ها _ دفتر اول  -نشر اینترنتی _ انتشارات سازمان زنان  8مارس ///درخشان ،آذر ()1392
تنها صدا است که می ماند ،گفته ها و نوشته ها  -دفتر دوم  -نشر اینترنتی _ انتشارات سازمان زنان  8مارس
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کهنه و درک های اشتباه و محدود از مسالۀ زنان بازی کرد و هم جمع بندی از
تجارب خودم در زندگی و از جمله از ازدواج دومم .ما یاد گرفتیم که روابط و
مناسبات تبعیض آمیز و ستمگرانه را در هر کجا به هم بزنیم و علیه آن شورش
کنیم .به هیچ تبعیضی با هیچ توجیهی تن ندهیم و در محیط خانواده ،در روابط
عاطفی و عاشقانه میان دو پارتنر ،در رابطه با فرزند ،در رابطه با قانون و دولت
و سنت و دین و اخالقیات سنتی و الی آخر .زنان خودشان باید در هر کجا،
پیشگام این تغییر روابط و عصیان علیه آن بشوند .در عین حال هم مسلم است
که مساله اص ًال فردی نیست و این مبارزه هرگز امری فردی و متوجه به منافع
شخصی نیست .رهایی ،کُ نشی جمعی است و نیاز به آگاهی جمعی باال و
فعالیت سازمان یافتۀ کلکتیو دارد و باید هر چه وسیع تر توده های مردم را درگیر
این فرایند کرد .به عنوان یک زن حتی وقتی می خواهی فرزندت را بر خالف
جریان هنجارها و اخالقیات مردساالرانۀ جاری در جامعه تربیت کنی ،روابط
اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه مدام مردساالری و تبعیض را تولید و باز
تولید می کند .محیط جامعه مثل هوایی است که آن را تنفس می کنیم و برای
رهایی واقعی باید کل این محیط و روابط و مناسبات حاکم بر سطح مختلف آن
را تغییر داد .باید تمام روابط و نهادها و اندیشه های ستمگرانه ،نابود و ریشه کن
شوند و این مساله فقط از طریق یک انقالب کمونیستی و استقرار دولت و
جامعۀ سوسیالیستی ممکن است.
ستم بر زن به اشکال مختلف و در مراتب گوناگون هر روز در جامعۀ
سرمایه داری باز تولید می شود .ایدئولوژی سرمایه داری با خانوادۀ پدر ساالر و
با مرد ساالری فئودالی سازش کرد و آن ضد ارزش های ارتجاعی را در ساختار
و عملکرد خودش ادغام کرد .ما امروز در سطح جهان از کشورهای پیرامونی
و تحت سلطه تا کشورهای امپریالیستی شاهد احیای برده داری در مورد زنان
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هستیم .علی رغم این که تکنولوژی پیشرفت کرده و به ظاهر جامعه هم در حال
پیشرفت است اما موقعیت زنان مدام در حال پس رفت است .چون این به
اصطالح پیشرفت ،تحت روابطی صورت می گیرد که سود در فرماندهی اقتصاد
جامعه قرار دارد و همه چیز از جمله بدن انسان ها خرید و فروش می شود .در
جامعۀ سرمایه داری انسان ها کاال هستند و زنان کاال و بردۀ جنسی مردان .بدن
زن به عنوان یک کاال به صورت وسیعی در جهان کنونی جنبۀ جنسی پیدا کرده
و از هویت انسانی خودش خارج شده است .پرنوگرافی ،تجارت و خرید و
فروش سکس ،دین و اخالقیات مذهبی در مورد زنان تمام این ها به وسیع ترین
شکل ممکن توسط این نظام انجام می شود و گسترش می یابد .در خاورمیانه
و شمال آفریقا زنان در میدان ها توسط اسالم گرایان و سرمایه داری اسالم گرا
به فروش می رسند و در ایاالت متحده و اروپا و روسیه و ژاپن و غیره و غیره
باز بدن زنان در کاباره ها توسط سرمایه داری امپریالیستی و لیبرال به فروش
می رسد .برخی دولت ها مثل برزیل و تایلند سعی می کنند حتی بحران های
اقتصادی شان را از طریق گسترش دادن سکس توریسم و صادرات بدن زنان
کاهش بدهند .جهانی سازی (گلوبالیزاسیون) سرمایه داری ،کشاورزی را در
کشورهای پیرامونی جنوب از آفریقا و آسیا تا آمریکای التین نابود کرده و این
منجر به فقر و فالکت و مهاجرت و حاشیه نشینی شد .زنان در این پروسه
زیر بار بیشترین فشارها قرار گرفتند و در اثر این سیاست های نئولیبرالی ،تن
فروشی زنان و خرید و فروش سکس افزایش پیدا کرد .یا مث ًال همین داستان
عمل های زیبایی و زن برگزیدۀ سال و غیره .این ها واقع ًا تقلیل دادن هستی و
موجودیت زنان به اندام جنسی و زیبا شناسی سکسیستی است که ایدئولوژی
مردساالر سرمایه داری آن را تبلیغ می کند.
امروزه البته افق جنبش زنان و حرکت ها و جریانات فمینیستی هم بسیار
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افول کرده است .در دهۀ  60میالدی و زمانی که دولت سوسیالیستی در چین
مستقر بود و جنبش های رهایی بخش ملی و ضد امپریالیستی در سراسر جهان
تحرک داشتند ،جنبش زنان هم واقع ًا رادیکال و پیشرو بود ،اما با شکست
موقت سوسیالیسم و افول موج انقالب در جهان ،سطح رزمندگی جنبش
زنان هم سقوط کرد و امروزه جنبش های رقص و برهنگی و چنین چیزهایی
به عنوان مبارزه مطرح می شود .سطح دیگری از این نزول ،در گسترش پیدا
کردن ایده ها و نظرات نسبیت گرایانۀ فرهنگی و پست مدرنیستی در فضاهای
آکادمیک و پژوهشی و روشنفکری است .اما ُخب مبارزه همین است .باید
تمامی سطوح ستم و تبعیض را چه در روابط زیربنایی و اقتصادی-اجتماعی و
چه در سطح فکر و فرهنگ و روبنا تغییر داد و زیر و رو کرد .زنان باید به صف
اول این مبارزه بپیوندند .اگر می خواهیم به اَشکال مختلف بردگی و تحقیر
در این سیستم سرمایه داری پدر-مردساالر تن ندهیم باید یک مبارزۀ کلکتیو،
هدفمند و با نقشه و استراتژی را پیش ببریم و آن را به مسالۀ عاجل و دغدغۀ
روز توده های وسیع مردم تبدیل کنیم و باز تأکید می کنم زنان باید در صف اول
این مبارزه باشند.
سوال) ممنون بابت شرکت در این مصاحبه .نکته یا بحث دیگری به عنوان
پایان مصاحبه ندارید؟

آناهیتا) من هم از شما ممنونم. .
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کاشکی این دیوار خراب شه /من و تو همو ببینیم
تو یک دنیای بهتر /دستای همو بگیریم
مصاحبه با اشرف غیاثی

سوال) رفیق اشرف به عنوان اولین سوال کمی دربارۀ زندگی شخصیت
بگو و این که کی و کجا سیاسی شدی؟
اشرف) من در خانواده ای مذهبی و در سال  1319در همدان به دنیا آمدم.
پدرم وقتی هجده روزه بودم فوت کرد و چون پدر بزرگم با ازدواج مادر و پدرم
مخالف بود ،ما را به طور کامل از ارث محروم کرد و بعد از مرگ پدرم ،خیلی
فقیر شدیم .من از سن  4سالگی در قالی بافی مشغول به کار شدم .تمام خواهر
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و برادرهایم به علت فقر از مدرسه بیرون آمدند و مشغول به کارگری شدند.
مادرم هم کارگری می کرد.

 9سالم بود که خانوادگی جذب حزب توده شدیم .تعدادی از جوانان فامیل
ما که برای تحصیل به دانشگاه تهران رفته بودند ،هوادار حزب توده شدند و
در بازگشت برای ما از سوسیالیسم و اتحاد شوروی و جامعۀ سوسیالیستی
حرف می زدند .حرفشان این بود که در سوسیالیسم فقر نیست ،همه با هم
برابر هستند ،عدالت هست ،همه خانه دارند ،بچه ها مجبور به کار نیستند و
غیره .برای ما که از نزدیک با فقر آشنا بودیم ،این مسائل بسیار جذاب بود
و خیلی زود طرفدار حزب توده شدیم .ما با چشم خود می دیدیم که چند
کوچه آن طرف تر مردم در چه ناز و نعمتی زندگی می کنند .درست پشت
محلۀ اعیان نشین ،محلۀ ما بود با همسایه های فقیر و بچه های بی پدر و یتیم
که عمدت ًا پدران شان در جوانی و در سفرهایی که برای کارگری می رفتندُ ،مرده
بودند .در همان دوران کودکی و با همان فهم کودکانه دوست داشتم جامعه،
سوسیالیستی شود ،طبقات از بین بروند و ما و همسایه های مان از آن همه
بدبختی و فقر نجات پیدا کنیم .روابط صمیمی و دوستانۀ روشنفکران فامیل
با ما ،هم در جذب شدن مان نقش داشت .ما که از صاحب کارها و اوستا کارها
فقط کتک خورده بودیم و بد خلقی دیده بودیم ،با جوانان مهربان و تمیز و
با سوادی مواجه شده بودیم که با احترام با ما برخورد می کردند .آن ها علیه
دین حرف می زدند و می گفتند همۀ چیزهایی که دربارۀ خدا و آخرت و غیره
شنیده ایم مزخرف است و ما خیلی زود دین و خدا را کنار گذاشتیم .یکی از آن
جوان ها ،صدای خیلی خوبی داشت و برای مان می خواند:
دهقان خوراک و فعله جهان را به پا کند  /بی خود گمان مبر که این کار را خدا کند
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بی شک و شبهه نیز خدایی اگر که هست /مظلوم را مستقر ظالم چرا کند؟

این شعر را هیچوقت فراموش نمی کنم .ابتدا برادر بزرگم و مادرم به
عضویت حزب در آمدند و من هم عضو سازمان جوانان دموکرات شدم .من از
سال  1328وقتی  9ساله بودم با مادرم فعالیت می کردم.

سوال) بیشتر چه فعالیت هایی داشتی و نقش مادرت در فعالیت حزبی چه
بود؟

اشرف) من در ابتدا مسئولیت رساندن اعالمیه های حزب توده به سایر
هسته های تشکیالت شهر را داشتم .اعالمیه ها را زیر چادرم پنهان می کردم و
به محالت دیگر می بردم .چندین نشریۀ حزبی منتشر می شد که ما آن ها را در
شهر می فروختیم .سر خیابان ها می ایستادیم و با صدای بلند فریاد می کشدیم:
«روزنامۀ حزب توده ایران» یا «روزنامه جوانان دمکرات» .شعارهایی را هم یاد
گرفته بودیم که در خیابان فریاد می زدیم.

اما مادرم نقش خیلی مهمی توی فعالیت های حزب توده در همدان
داشت و کال زن خیلی جسور و فعالی بود .او هم در پخش و توزیع اعالمیه ها
و نشریات فعال بود و هم در کمیتۀ اعتصابات کارگری .مث ًال در کارگاه های
قالی بافی اعتصاب راه می انداخت و جلوی خانۀ ارباب ها و صاحب کارگاه ها
تحصن می کردند تا حقوق کارگران را دریافت کنند و تسویه حساب کنند.
مدام با اوستا کارها ،بحث سیاسی می کرد تا آن ها را علیه صاحب کار بشوراند.
عضو «کمیتۀ برنامه ریزی انقالب» حزب توده در همدان هم بود .بعد از 28
مرداد  32اوضاع خیلی سخت شد و مأمورین نظامی ،پیک های رابط همدان
با کردستان و کرمانشاه را دستگیر می کردند .به همین علت مادرم مسئولیت
پیک را قبول کرد و من و او اعالمیه ها و روزنامه ها را با پارچه دور بدن مان
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می بستیم و رویش لباس می پوشیدیم و چاق به نظر می رسیدیم و مأمورها به
ما شک نمی کردند .بارها با اتوبوس به سنندج و کرمانشاه رفتیم و محموله های
نشریات و اعالمیه های حزبی را به آنجا بردیم .مادرم عضو سازمان زنان حزب
هم بود .یکی از فعالیت های مهمش شرکت در کنگرۀ جهانی زنان در سال
 1330یا  31در تهران بود .از یکی دیگر از زنان شرکت کننده در آن کنگره
شنیدم که می گفت« :مادرت برای سخنرانی روی چارپایه رفت و صحبتش
راجع به زنان بود و از سختی ها و مشقت های دختران کارخانه های قالیبافی
و کبریت سازی و غیره صحبت کرده بود و همۀ کسانی که از شهرستان ها و
کشورهای دیگر به کنگره آمده بودند از سخنان او استقبال کرده و برایش کف
زده بودند».
سوال) رفیق اشرف آیا مسالۀ زنان در آن دوران برای شما و مادرتان مطرح
بود یا فقط به خاطر همان شعارهای عدالت خواهانه ،طرفدار حزب توده بودید؟
بعد از  28مرداد همکاری شما با حزب توده به کجا رسید؟

اشرف) حزب توده سازمان زنان داشت اما در هیچ کدام از جلساتی که من
یا مادرم شرکت کردیم ،یک کلمه هم راجع به ستم بر زنان حرف زده نمی شد.
شاخۀ سازمان زنان حزب توده در همدان ،زنان را برای گردش های دسته جمعی
یا میتینگ در خانه های بزرگ جمع می کرد .اما سخنرانی ها هیچوقت در مورد
ستم بر زن نبود و موضوعشان بیشتر تبلیغ برنامه های حزب توده و علیه ستم
طبقاتی بود .در آخر هم سرودهای انقالبی و سیاسی می خواندیم و تمام
می شد .این جمع های زنانه بیشتر جنبه تفریحی داشت تا سیاسی .آشنایی من
با مساله ای به نام ستم بر زن مربوط به بعد از انقالب و وقتی است که به اتحادیه
کمونیست های ایران پیوستم اما در واقع طی سال های اخیر و بعد از ارتباط
مجدد با حزب کمونیست ایران (م ل م) و سازمان زنان هشت مارس بود که
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درک عمیق تر و بیشتری از مسالۀ ستم بر زن کسب کردم.

بعد از کودتای  28مرداد  ،1332خیلی ها در همدان از جمله دو برادرم
دستگیر شدند .من هم لو رفته بودم و پاسبان ها به خانه مان ریختند اما من
نبودم .تشکیالت حزب  8ماه مرا در روستاهای مختلف اطراف همدان پنهان
کرد و نگذاشت دستگیر شوم .باالخره بعد از سال  32از همدان به تهران
آمدیم .با حسن گلمحمدی که او هم عضو حزب توده و فراری بود به تهران
آمدیم و بعد از یک سال با هم ازدواج کردیم .بعد از  28مرداد عمال ارتباط ما با
حزب قطع شد و راستش انفعال حزب توده در قبال وقایع سال های  30تا  32و
خصوص ًا ماجرای کودتا ،سرخوردگی و یأس بدی در ما ایجاد کرد.

سوال) چه زمانی و چطور با اتحادیه کمونیست های ایران آشنا شدی و به
این سازمان پیوستی؟

اشرف) بعد از سال  32و آمدن به تهران اساس ًا مشغول کار و زندگی شدیم.
با زحمت شبانه روزی ،یک تولیدی پوشاک معروف در تهران دایر کردیم .سه
دختر هم داشتیم که اص ًال دوست نداشتیم سیاسی شوند .اواسط دهۀ 1350
بود که طبقۀ باالی خانه مان را به دو دختر دانشجوی اهل دامغان اجاره دادیم.
فکر می کنم طرفدار چریک های فدایی خلق بودند و دختران ما خصوص ًا دختر
بزرگم سوسن گرایشات سیاسی پیدا کرده بودند .همسرم تصمیم گرفت
سوسن را برای تحصیل به آمریکا بفرستد تا مانع از سیاسی شدن و دستگیر
و کشته شدن او شود .خودمان هم با رژیم شاه دچار مشکل شده بودیم.
هویدا کارخانۀ پوشاک جامکو را ساخته بود یا از آن حمایت می کرد که واقع ًا
تولیدی های لباس تهران ،توان رقابت با آن ها را نداشتند .همسرم به عنوان
نمایندۀ تولیدی های لباس در تهران با هویدا جر و بحث کرده بود و ساواک او
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را احضار کرد و به او گفت« :یا خفه شو یا از ایران برو» .ما هم بعد از بچه ها به
آمریکا رفتیم و در آنجا هم یک مغازۀ کوچک خیاطی زدیم.

ما سوسن را به آمریکا فرستادیم تا در ایران سیاسی نشود ،اما او در آمریکا
به کنفدراسیون احیاء پیوست و با ایرج شیر علی ازدواج کرد .بعد از انقالب
همه به ایران برگشتیم و فضای انقالب همه جا را فرا گرفته بود .در فامیل ما
گرایشات سیاسی مختلف بود؛ از پیکاری و اتحادیه کمونیست ها و مجاهد
تا اقلیت و حزب توده .برادرانم کماکان توده ای بودند اما من و همسرم بعد
از سال  32دیگر رغبتی به حزب توده نداشتیم .به نوعی حزب را خائن به
انقالب و سوسیالیسم می دانستیم .در جمع ها و مهمانی های فامیل هر کس
تالش می کرد مواضع سازمان خودش را تبلیغ کند ،اما همۀ فامیل به سوسن و
ایرج احترام می گذاشتند .ما در آمریکا جسته گریخته با بچه های کنفدراسیون
احیاء ارتباطاتی داشتیم ،اما بعد از بازگشت به ایران و پس از مدتی هر دو به این
نتیجه رسیدیم که بیش از همه به اتحادیه کمونیست ها نزدیک هستیم و به آن ها
اعتماد داشتیم .برخورد بچه های اتحادیه و این که بسیار آگاه و مطلع بودند
و حس می کردیم واقع ًا علیه ستم و استثمار می خواهند مبارزه کنند ،در این
جذب شدن مؤثر بود.
سوال) بعد از آشنایی با اتحادیه کمونیست ها آیا دغدغه ای در مورد مسالۀ
زنان برای تو به وجود آمد؟
اشرف) آن موقع با جمعیت زنان مبارز فعالیت می کردم و از آزادی زنان
صحبت می کردیم اما به شخصه درک عمیقی از مسالۀ ستم بر زن نداشتم .درک
من از مسالۀ زنان و ستم بر زن ،اساس ًا بعد از خروج از ایران و وصل شدن مجدد
به حزب کمونیست ایران (م ل م) و بعدها سازمان زنان  8مارس ،عمیق تر و
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دقیق تر شد .البته ما با بچه های جمعیت زنان مبارز در تظاهرات تاریخی 8
مارس سال  57شرکت کردیم .با سه دخترم و شوهرم همگی در آن تظاهرات
شرکت کردیم .حزب اللهی ها دختر جوانی را به باد کتک گرفته بودند که
همسرم رفت و درگیر شد و او هم کتک شدیدی خورد .دو روزی هم بازداشت
بود و بعد آزاد شد.

آن موقع اگر چه درک همه جانبه ای از مسالۀ زنان نداشتیم اما حس می کردم
که فرمان حجاب خمینی واقع ًا غیر قابل تحمل است .بچه که بودیم توی همدان
همۀ زن ها به جز بخشی از زنان اشراف و کارمندان رده باالی دولتی ،همه
حجاب داشتند اما به تهران که آمدیم ،حجاب را کنار گذاشته بودم و دخترانم
هم بی حجاب بودند و حاال خمینی بعد از انقالب آمده بود و می گفت باز
چادر سر کنید! حس می کردم اص ًال قابل پذیرش نیست و عصبانی شده
بودیم .خیلی خشمگین و برآشفته بودم که این دیگر چه انقالبی است که همان
اول کار می خواهد چادر و چاقچور بردگی به سر زنان بکشد؟! برای همین با
هیجان و با تمام توان توی تظاهرات فریاد می زدیم و شعار می دادیم .واقع ًا آن
تظاهرات یک نقطه عطف در تفکر من در مورد مسالۀ زنان بود .برای اولین بار
حس کردم که هزاران زن که واقع ًا به شعور و دانش و فداکاری شان ایمان داشتم،
برای مسالۀ زنان و مشکل و معضلی در مورد زنان دارند مبارزه می کنند و این
واقع ًا یک جرقۀ مهم در ذهن من بود.
ببینید به عنوان یک زن همیشه این سوال برای ما پیش می آمد که چرا این
همه خشونت و سختی در مورد ما هست اما در مورد مردها نیست .مث ًال من
وقتی به همسرم عالقه مند شدم ،برادرها و مادرم که تازه توده ای هم بودند و
همۀ آن فعالیت هایی که پیشتر گفتم را داشتند و به اصطالح جزء مترقی ترین
جریان فکری و سیاسی جامعۀ ایران در آن سال ها بودند ،چند نفری مرا به باد
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کتک گرفتند که چرا به این پسره عالقه داری .چندین بار شدید ًا کتک خوردم
و حتی دستم شکست .یا بعد از ازدواج باز مشکالتی به همین شکل را با مادر
شوهرم داشتم .حتی در رابطه با شوهرم هم مورد ستم قرار می گرفتم .مث ًال من به
علت همان فقر نتوانستم درس بخوانم و مدرسه بروم ،بعدها که آمدیم تهران و
همسرم یک تولیدی پوشاک باز کرد ،من مشغول درس خواندن شدم اما او قبل
از امتحانات نگذاشت درس را ادامه بدهم و گفت« :من سواد درست و حسابی
ندارم ،تو هم نباید سوادت بیشتر از من باشد»! و این شد که هیچوقت درست و
حسابی مدرسه نرفتم .البته خودم خواندن و نوشتن فارسی را یاد گرفتم و بعدها
وقتی به آلمان مهاجرت کردم ،زبان آلمانی را هم آموختم .یا مث ًال من در دوران
بچگی بعد از قالی بافی توی خیاطی کار کردم اما وقتی در تهران تولیدی باز
کردیم ،من کار نمی کردم و فقط همسرم کار می کرد .اما بعد از مدتی می دیدم
که با خانوم های مشتری و حتی برخی دختران کار آموز و شاگردها رابطه دارد
و خالصه دوست دختر داشت و من برای این که مانع این کارش شوم ،خودم
هم رفتم توی تولیدی کار کردم و بعدها البته استاد خیاط شدم .یا در مورد
سقط جنین ،من بارها و بارها خودم با وسایل و روش های کامال غیر بهداشتی
سقط کردم که حتی یک بار تا آستانۀ مرگ هم رفتم .همیشه برایم سوال بود که
یعنی هیچ راه و روش ساده تری نیست که زنانی که نمی خواهند بچه شان را نگه
دارند ،از این وضعیت خالص شوند؟ یعنی این ها همیشه برای ما ایجاد سوال
می کرد اما جوابی برایش نداشتیم .نهایت ًا به این نتیجه می رسیدم که «خوب من
زن هستم و این طبیعت ما است .مردها قدرت بیشتری دارند ،در جامعه توان
و امکان فعالیت دارند و حامله هم نمی شوند و غیره .پس این مسالۀ طبیعت ما
است و باید تحملش کرد».
بعدها وقتی به حزب و سازمان هشت مارس پیوستم و در جلسات
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آموزشی شان شرکت کردم و کتاب ها را خواندم و بحث ها را شنیدیم ،تازه
فهمیدم مساله از چه قرار است و تمام این ها ظالمانه و تبعیض آمیز است و
می توان دنیایی بدون این همه تبعیض و ستم علیه زنان ساخت .دنیایی که در
آن زن ها ،هیچکدام از همۀ بدبختی ها و سختی هایی که امثال من در بچگی یا
در زندگی یا در زندان تجربه کردند را دیگر تجربه نکنند و کال هیچ نشانی از
تمام اشکال ستم و تبعیض نباشد .حاال احساس می کنم آن جامعۀ عادالنه ای
که در بچگی آرزویش را داشتم چقدر روشن تر و واضح تر شده و جامعه ای است
که هم فقر و بی عدالتی و فالکت در آن نیست و هم ستم بر زن و مردساالری،
جایی در آن ندارد .شاید عمر من دیگر به دیدن این جامعه نرسد ،اما سال ها
است تمام امید و آرمان و هدف زندگی من و امثال من ،تحقق چنین جامعه ای
و مبارزه برای چنین جامعه ای است.
سوال) رفیق اشرف به نظرت چرا جمهوری اسالمی اینقدر سریع و اینقدر
بی رحمانه در تمام این چهار دهۀ حاکمیتش به زنان حمله کرده و چرا اینقدر
کینه و دشمنی با زنان و آزادی زنان داشت و دارد؟

اشرف) همانطور که گفتم ستم بر زنان توی فرهنگ و ُعرف جامعۀ ایران
وجود داشته است .به علل مختلف تاریخی و از وقتی که جامعۀ طبقاتی شکل
گرفت و همان مسائل کتاب انگلس 34و تزهای حزب در مورد مسالۀ زنان .اما
با آمدن جمهوری اسالمی ،ستم بر زن خیلی وحشتی تر و هارتر شد و اسالم
و دولت دینی به عنوان مجری اصلی این ستم و خشونت ها عمل کرد .تا
جایی که من می دانم از نظر اسالم ،زنان نصف مردان هستند و واقع ًا موقعیت
اجتماعی زن در اسالم به نظر من فرقی با حیوانات ندارد .زن ،صاحب و مالکی
به نام مرد دارد ،مثل حیوانات بین مردان مختلف با پوشش ازدواج ،مبادله
 )34منظور کتاب فردردیک انگلس با این مشخصات است :منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت.
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می شود و کتک خوردن از مرد هم یک اصل حقوقی و شرعی دارد .گرفتن
چهار زن عقدی و صدها زن صیغه ای هم برای لذت بردن جنسی مرد دارای
مجوز دینی و شرعی است .آیه های قرآن پر از زن ستیزی است ،کلی حدیث و
روایت در شیعه علیه زن وجود دارد ،توضیح المسائل آیت اللهی مثل خمینی
ُپر از احکام وحشتناک در مورد خوابیدن و سکس کردن مردان بالغ با دختر
بچه های خردسال است .یادم است در زندان ،برخی مطالب توضیح المسائل
خمینی در مورد زنان یا سکس کردن مردان با کودکان و حیوانات را خواندم
و از خودم می پرسیدم« :واقع ًا این مزخرفات تهوع آور از چه مغزهای بیمار
و متعفنی تراوش کرده اند و پشت این جمالت بیمار گونه ،چه موجودات
بیماری خفته اند؟».
حاال تصور کنید چنین آدم ها و چنین تفکراتی ،قدرت سیاسی و دولتی را
در دست بگیرند و قانون بنویسند و مجری آن بشوند .از طرف دیگر زنانی که
رهبران و آیت اهلل های جمهوری اسالمی آن ها را وسایل لذت جنسی و بردگی
می دیدند ،به خیابان ها آمده اند و علیه فرمان ولی فقیه و «امام» این رژیم و
در واقع نمایندۀ امام زمان و خدا روی زمین ،شورش کرده اند .علیه حجاب
اسالمی که فرمان خدا در قرآن به زنان است ،شورش کرده اند و نه می گویند
و از آن فراتر این که زنان به سازمان های کمونیست و انقالبی مثل اتحادیه
کمونیست ها پیوسته اند و علیه جمهوری اسالمی همه جانبه و به صورت
نظامی و سیاسی مبارزه می کنند و هدفشان ،سرنگونی جمهوری اسالمی
است .این ها همه علل کافی برای نفرت جمهوری اسالمی از زنان و خصوص ًا
زنان سیاسی بود.
سوال) پیش از دستگیری چه فعالیت هایی در رابطه با اتحادیه داشتید؟
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اشرف) با جمعیت زنان مبارز کار می کردم .زنان محل را در زیر زمین خانه
جمع می کردیم و بهشان خیاطی و کمک های اولیه یاد می دادم و برای اتحادیه
هم تبلیغ می کردم .بعد از مدتی کارگاه ما به محل قرارهای بچه های اتحادیه
تبدیل شد و انباری کوچک کارگاه را هم به عنوان چاپخانه استفاده می کردند.
هفته ای یک روز هم جلسه داشتیم و در مورد بحث های سیاسی روز و مسائل
رایج در سطح جامعه و جنبش صحبت می کردند .من در داس 35هم سازماندهی
شده بودم و عضو یکی از داس ها بودم.

بعد از  30خرداد  60و بحرانی شدن اوضاع و خصوص ًا از پاییز و زمستان
سال  ،60بچه های فراری و تحت تعقیب اتحادیه به منزل ما می آمدند و مخفی
می شدند .مث ًال یادم است یک زن جوان از جنگل آمده بود و آنجا مدتی مخفی
بود .برای جنگل تدارک هم می دیدیم .از پتو و دارو و مواد خوراکی تا دوختن
لباس برای سربداران .حتی یکی دو تا از بچه های اتحادیه آمدند و خیاطی
یاد گرفتند و خودشان برای سربداران لباس می دوختند .یکی از آن ها محمود
هاشمی نام داشت که بعدها اعدام شد .همسرم یک یا دو بار ،چند نفر را با
تعدادی اسلحه به حاشیۀ جنگل برده بود و آنجا آن ها را تحویل رابطین جنگل
داده بود .تمام این مسائل لو رفته بود اما نتوانستند ثابت کنند .یعنی هیچکس
اعتراف نکرد که همسرم به جنگل کمک کرده یا اسلحه و آدم با ماشینش به آنجا
برده است.

سوال) چه زمانی و چطور دستگیر شدید؟ کمی در مورد پروسۀ بازجویی و
پرونده و دادگاه صحبت کنید ،آیا شکنجه شدید؟

 )35داس مخفف دستۀ انقالبی ستار خان بود .طرحی برای سازماندهی واحدهای مقاومت محلی در مقابل
رهبران بنیان گذار و تئوریسین های اصلی
خطراتی مانند کودتا و غیره که مشخصاً توسط رفیق سیامک زعیم (از
ِ
اتحادیه کمونیست ها) پیشنهاد شده بود .در مناطق مختلف ،دسته هایی از هواداران و فعالین اتحادیه در یک
داس سازماندهی شده و آموزش های نظامی ،آشنایی با سالح و کمک های اولیه می دیدند.
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اشرف) من اواخر اردیبهشت سال  61دستگیر شدم .ابتدا دامادم ایرج
شیرعلی را گرفتند ،بعد دخترم سوسن ،سپس همسرم و در آخر خودم .به
کارگاه آمدند و گفتن« :با شما کاری نداریم و فقط چند تا سوال در مورد سوسن
باید از شما بپرسیم» و مرا با خودشان بردند .سراغ دختر دیگرم مانا را هم
می گرفتند که گفتم من از مانا بی خبرم .مانا  15ساله بود و از یک ماه پیشتر
مخفی شده بود .مستقیم مرا به زندان اوین بردند و اگر اشتباه نکنم بند 209
بود .بازجوی من احسان بود که گفته می شد بازجوی اصلی پروندۀ اتحادیه و
سربداران بود و باز بعدها در زندان از تواب ها شنیدم که در جبهۀ جنگ ایران و
عراق کشته شده است که نمی دانم چقدر راست بود.

احسان گفت« :ما همه چیز را در مورد شما می دانیم و چون به جنگلی ها
کمک کرده اید کل خانواده تان اعدامی هستند .مگر اينکه تو با ما همکاری کنی
و در این صورت تخفیف می دهیم» .من هم جواب دادم که« :اين حرف ها
بی اساس است و من و شوهرم نه اسلحه حمل کرده ایم و نه کسی را به جنگل
برده ایم» .به خاطر دارم یک بار یکی از بچه های اتحادیه که ما را می شناخت و
متاسفانه بریده بود و همکاری می کرد ،به احسان می گفت« :برادر احسان! به
جان خانومم قسم می خورم من مطمئنم این زن و شوهر یک کاری در مورد
جنگل کرده اند اما نمی دانم دقیق ًا چه کاری ،اما شما مطمئن باشید که یک
ارتباطی با جنگل و جنگلی ها داشته اند» .اما من همه چیز را انکار می کردم.
من از زمان حزب توده یک چیز را یاد گرفته بودم که می گفتند« :بازجویی مثل
یک سرنیزه زیر گلوی شما است ،هر چه سر را به نشان تأیید پایین بیاورید ،این
سرنیزه بیشتر فرو می رود و هر چه به نشان انکار باال ببرید ،بیشتر دور می شود
از گلوی شما » .به همین علت به طور کلی خطم در پروسۀ بازجویی ها این بود
که خودم را زنی بی سواد و عامی جا بزنم و نسبت به همه چیز ابراز بی اطالعی
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کنم .در مقابل این سوال هم که چرا با سربداران همکاری کردی ،می گفتم:
«من همکاری نکردم .فقط به خاطر دخترم و دامادم ،اتحادیه را می شناختم
و به خاطر برادرزاده ام که شما بی گناه اعدامش کردید ،مخالف شما بودم».
پسر برادرم جمشید غیاثی ،سه ماه قبل از  30خرداد  60به اتهام فعالیت برای
مجاهدین ،دستگیر شده بود و قرار بود آزاد شود اما ناگهان بعد از  30خرداد
اعدامش کردند و گفتند مقدار زیادی اسلحه و فشنگ از او گرفته بودند!

از طرف دیگر ما چون جزء آخرین دسته های تشکیالت اتحادیه کمونیست ها
بودیم که دستگیر شدیم ،این خط به وضعیت پرونده مان هم می خورد .به
همین علت خیلی تحت فشار شدید و شکنجه قرار نگرفتم .فقط یک بار توی
راهرو و پشت ِ
درب اتاق بازجویی منتظر بودم تا نوبت بازجویی ام برسد ،که
صدای یک دختر بچه کوچک را شنیدم و تصور کردم نوه ام ایده است و چند بار
با صدای تقریب ًا بلند گفتم« :ایده مامان تویی؟» که یکی از پاسدارها با لگد به
جانم افتاد و با پوتین هایش به سر و صورتم می زد که گوشم خون ریزی کرد و به
شدت ضربه خورد و تا مدت ه ًا چرک می کرد و عفونت داشت .گوش راستم
بعدها به همین علت ناشنوا شد .البته این را هم بگویم که مقاومت بچه هایی که
ما را می شناختند هم خیلی در وضعیت ما تأثیر داشت .مث ًال من می دانستم که
گلمحمدی (همسرم) با تعدادی از بچه ها ،مقداری اسلحۀ گریسکاری شده را
در دبه های پالستیکی جاسازی کرده و در مکانی آن را پنهان کرده بودند و بعدها
آن ها را با ماشین ما و به همراه تعدادی از بچه ها که عازم جنگل بودند ،به حاشیۀ
جنگل برده بودند .اکثر ًا آن بچه ها کشته شده بودند ،اما رفقا ایرج شیرعلی و
محمد رضا وثوق از ماجرا خبر داشتند و هیچ چیزی نگفته بودند .کافی بود
آن ها حرف بزنند و آن وقت گلمحمدی حتم ًا اعدام می شد و وضعیت من هم
خیلی سخت تر می شد .محمد رضا وثوق بعدها با همسرم و یک رفیق دیگر
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در سلول های انفرادی بودند اما او اص ًال به رویش نیاورده بود که گلمحمدی
را از قبل می شناخته .خیلی از بچه های اتحادیه مثل ایرج و محمد رضا وثوق
اگر چه در دادگاه های تلویزیونی رژیم شرکت کردند اما خیلی از مسائل شان
را نگفتند .معدودی تواب و خائن واقعی مثل وحید سریع القلم ،مینا تات،
محمد رضا سپرغمی و غیره را داشتیم.
سوال) دوران بازجویی توی سلول انفرادی بودید؟ فضای انفرادی چطور
بود؟
اشرف) بله مرا به یک سلول انفرادی در بند  209بردند که از بچه های
اتحادیه ،مینا تات و نسرین جزايری و دو یا سه نفر دیگر از سایر گروه های
چپ هم آنجا بودند .یعنی در سلول انفرادی که باید یک نفر باشد ،گاهی تا
هفت نفر را جا می دادند .یک توالت فرنگی و دستشويی کوچک هم داخل
سلول بود که به علت کمبود جا ،هر شب یک نفر به نوبت چسبیده به توالت
می خوابید.

توی سلول انفرادی ،چند روزی را با رفیق نسرین جزایری بودم .نسرین
چشم های آبی بسیار زیبا و آرامی داشت .خیلی مهربان و دلسوز بود .او و
شوهرش مسعود اسدی از بچه های کنفدراسیون احیاء در آمریکا بودند که سال
 57همراه با بقیۀ بچه های طرفدار اتحادیه کمونیست ها به ایران بازگشته بودند.
نسرین مسئول ِ
پیک تهران بود و نامه ها و پیام های سازمانی را بین واحدهای
مختلف ،توزیع می کرد .ظاهر ًا می دانسته اگر به خانه برود ،امکان دستگیر
شدنش هست ،با این وجود رفته بود و یک سری اسناد مهم سازمان را برای
این که دست دشمن نیافتد ،یا از بین برده بود یا جا به جا کرده بود .به هر حال
همانجا دستگیر شد .زیر شکنجه و در پروسۀ بازجویی مقاومت کرده بود و
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اص ًال همکاری نکرد .حتی در جریان دادگاه تلویزیونی اتحادیه هم الجوردی
در کیفرخواست نسرین می گوید که او هیچ همکاری نکرده است و در همان
دادگاه ،نسرین گفت که مسلمان نیست و به خدا اعتقاد ندارد .نسرین ناراحتی
قلبی هم داشت و دکتر زندان به او گفته بود اگر عمل جراحی نکند ،خطر
مرگ برایش وجود دارد که بهداری زندان به او فقط چند قرص ُمسکن داده
بود .نسرین می گفت حتم ًا اعدام خواهد شد و سر انجام فکر کنم با همسرش
مسعود اسدی اعدام شد .یادش به خیر .واقع ًا جمهوری اسالمی چه آدم های
نازنینی را از ما گرفت.

من به محض این که وارد سلول شدم ،نسرین توی گوشم آرام گفت که
حواسم به مینا تات باشد و گفت او خیلی همکاری کرده است .من از قبل
در مورد مینا تات شنیده بودم و حساب کار دستم آمد .مینا تات دانشجوی
پزشکی بود که در تیم پزشکی سربداران در جنگل هم فعالیت می کرد .بعد از
 6بهمن هنگام عقب نشینی دستگیر شده بود و از همان آغاز شروع به همکاری
کرده بود .می گفتند هنگام دستگیری یک کُ لت طالیی رنگ در چکمه هایش
پنهان کرده بود .خالصه مینا خیلی همکاری کرده بود .مث ًال یکی از اعضای
رهبری سربداران به نام رفیق مراد (غالم عباس درخشان) که بچه جنوب بود
و هنگام عقب نشینی توانسته بود قاطی مردم شود ،یک یا دو روز بعد توسط
مینا تات شناسایی و معرفی شد و بعدها زیر شکنجه کشته شد .مینا بعدها
در تهران هم با کمیته ای ها و به قصد شناسایی و دستگیری بچه های اتحادیه
و سربداران به گشت زنی می پرداخت .البته در مورد او گفته می شود که
بعضی اطالعاتی که داشت را نداد .مث ًال خانۀ یکی دیگر از رهبران سربداران
به نام میرزا یوسف (فریدون خرم روز) را می دانست و چیزی نگفته بود .مینا
همیشه می گفت من آزاد خواهم شد و فکر کنم برای آزاد شدن خیلی همکاری
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کرد ،اما باالخره او هم در  5بهمن  1361به همراه  20نفر دیگر از رهبران و
اعضای اتحادیه کمونیست ها ،در آمل به دار آویخته شد .در مورد مینا گفته
می شد حزب اللهی های شهر آمل اصرار کرده بودند که آن دختری که کُ لت
طالیی در چکمه داشت ،حتم ًا باید اعدام شود .نمی دانم چقدر این مساله
واقعیت دارد.

یک نکتۀ دیگر هم از دوران انفرادی برای تان بگویم .روزی از نسرین پرسیدم:
«از دخترم سوسن خبر نداری؟» و نسرین گفت چرا صدای سوسن را حین
بازجویی شنیده است و احتما ًال سوسن در سلولی همین نزدیکی ها است .من
برای این که سوسن متوجه شود دستگیر شده ام ،گاهی که سالن خلوت می شد
با صدای بلند ترانۀ «توی یک دیوار سنگی» گوگوش را می خواندم که البته
کمی تغییرش داده بودم و می گفتم« :کاشکی این دیوار خراب شه  /من و تو
همو ببینیم /توی یک دنیای بهتر /دستای همو بگیریم» .به اینجای شعر که
می رسیدم صدایم را بلندتر می کردم که یک روز ناگهان صدای سوسن آمد که
مرا شناخته بود و فهمیده بود من هم آنجا هستم.
سوال) رفیق اشرف ،در پروسۀ بازجویی یا زندان هیچ وقت پیش آمد
که بازجو یا زندانبان بحث هایی از این دست طرح کند که اص ًال زن را چه به
سیاست؟ یا مث ًال تعرض ها و آزارهای جنسی یا توهین با بار جنسیتی را تجربه
کردید یا دیدید؟

اشرف) بله زیاد جمالتی از این دست می گفتند که« :زن را چه به این
غلط ها؟ شما از سر نفهمی وارد این فعالیت ها شده اید و تاوان این نفهمی هم
اینجا بودن است تا ما آدمتان کنیم» .کال خیلی برای ما از گناه مضاعف زن ها
و تالش بیشتر برای توبه کردن در محضر خدا و بخشیده شدن از سوی خدا
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حرف می زدند .می گفتند« :زن ها گناه کارترین و پست ترین آدم ها هستند.
شیطان زن را گول زد و اگر زن گول نخورده بود و با شیطان همکاری نکرده بود
هیچ گناهی روی زمین به وجود نمی آمد» .احسان مدام به من می گفت« :مادر،
این کمونیست های بی ناموس از سادگی شما استفاده کرده اند و شما را ابزار
دست خودشان قرار داده اند» .البته این برخوردهای احسان همگی مربوط به
اوایل بود .بعدها یک نفر از من اسمی در تشکیالت و در داس آورد که دوباره
مرا برای بازجویی بردند و این بار برخورد احسان زمین تا آسمان فرق کرد.
بدترین فحش ها را می داد و می گفت« :جنده هرزه! پیر خرفت! کسی توی
تشکیالت تان به تو توجه نمی کرده و باهت حال نمی کرده ،برای همین تو
دخترهای جوانت رو فرستاده بودی تا با اون ها حال کنند و تو جاکش دخترات
بودی» .تمام حرفشان این بود که زن های سیاسی برای الس زدن با مردها وارد
فعالیت سیاسی شده اند.
سوال) ُحکمتان چقدر بود و کمی هم در مورد رفیق ایرج شیرعلی صحبت
کنید.

اشرف) من  9ماه زیر ُحکم بودم و مرا به دادگاه نمی فرستادند .کسانی که
دستگیر می کردند را ماه ها زیر حکم نگه می داشتند تا حداکثر اطالعات را
برای محاکمه اش جمع آوری کنند و احتما ًال دستگیری های بعدی آن ها را
بشناسند و از موقعیت سیاسی و تشکیالتی زندانی ،اطالعات دقیق تری به
دست بیاورند .من بعد از این مدت به دو سال زندان محکوم شدم و در مجموع
 3سال و  40روز حبس کشیدم .ما جزء زندانی های «امکاناتی» رده بندی
شدیم .یعنی «سازمانی» یا «تشکیالتی» نبودیم و فقط به اتهام کمک مالی
و دادن امکانات به اتحادیه کمونیست ها ،این حکم را گرفتیم .زندانی های
«امکاناتی» معموال احکام سبک تری داشتند و شامل پدر و مادرهایی می شد
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که به بچه های سیاسی شان کمک کرده بودند یا امکانات و کمک مالی در اختیار
سازمان ها گذاشته بودند.

بعد از دستگیری ایرج را فقط در روز دادگاه تلویزیونی سربداران دیدم.
همۀ ما را به حسینۀ زندان اوین بردند و یک تعدادی از رهبران و اعضای اتحادیه
و سربداران را محاکمه کردند .حال روحی خوبی نداشتم و خیلی صحبت ها
یادم نیست .صحبت های حسین ریاحی ،نسرین جزایری و تا حدودی وحید
سریع القلم را به یاد دارم .سریع القلم مدام سعی می کرد کمونیسم و اتحادیه را
بکوبد و از اسالم و جمهوری اسالمی دفاع کند .یادم است الجوردی به ایرج
گفت« :شما خانوادۀ همسرت را کمونیست کرده ای؟» و ایرج هم جواب داد:
«نه آن ها از دهۀ  1330با حزب توده آشنا بودند» .بعد الجوردی مدام می گفت:
«حضار ببینید ،این مائوئیست ها و توده ای ها که به ظاهر ضد هم هستند اینجا
همه علیه نظام مقدس و الهی ما با هم متحد شده اند و یک جا رسیده اند» .در
بهمن ماه  1361بود که وقتی رادیوی زندان ،خبر اعدام ایرج و دیگر اعضا
و رهبران اتحادیه کمونیست ها را اعالم کرد ،تواب ها شعارهای «اهلل و اکبر /
خمینی رهبر» می دادند .من شوکه و سنگین شده بودم و اص ًال نمی توانستم
چیزی بگویم یا حرکتی بکنم .یکی از مأمورین زندان که به خانوم ظفرمند
معروف بود آمد و به من گفت« :چیه ناراحتی؟ چرا تکبیر نمی گی؟» ،منم هم
همینطور مبهوت نگاهش کردم و گفتم« :بله ناراحتم» و رفتم دراز کشیدم اما
مات زده بودم ،اص ًال اشک از چشمانم نمی آمد .یاد رفیق ایرج شیرعلی هم به
خیر.
سوال) وضعیت بندهای عمومی زندان چطور بود؟

اشرف) بعد از دو هفته که در سلول های  6نفره بودم ،مرا به بند  240و اتاق
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 6فرستادند .این اتاق معروف به «اتاق سر موضعی ها» بود و اکثر ًا بچه های با
روحیه و محکمی بودند که مقاومت کرده بودند .اتاق کوچکی بود اما معموال
 100تا  107نفر آنجا بودند .شب ها واقع ًا جای خواب نبود و باید به پهلو
می خوابیدیم یا حتی بعضی ها یک گوشۀ اتاق جمع می شدند تا بقیه بخوابند
و بعد جاها را با هم عوض کنند .اما روحیه ها خیلی باال بود و در این بند خیلی
به من خوش می گذشت .همه هوای یکدیگر را داشتند و سعی می کردند به
هم چیزی یاد بدهند یا روحیه ها را با شوخی و خنده باال ببرند .اگر مادری تازه
زایمان کرده بود یا زندانی شکنجه شده ای بود ،سعی می کردند جای بیشتری
برای خواب به او بدهند .واقع ًا در این اتاق روزهای خوب داشتم و خیلی به من
آنجا خوش گذشت.
اما بعد از مدتی وقتی به کارگاه خیاطی زندان رفتم ،اتاقم را عوض کردند و
جایی رفتم که تواب های زیادی داشت و خیلی وضعیت بدی بود .مدام زیر
تیغ نظارت و تذکرهای تواب ها بودیم و فشار خیلی زیادی روی اعصاب آدم
بود و همش حسرت روزهای خوب اتاق  6را می خوردم.
سوال) در مورد تواب ها بیشتر توضیح دهید که به چه شکل عمل می کردند؟

اشرف) از میان تواب هایی که در بند عمومی دیدم ،دو مورد را به خوبی
یادم هست که هر دو از بچه های مجاهدین بودند؛ هاجر پرورده و یکی هم به
نام سهیال که فامیلش را فراموش کرده ام .هاجر واقع ًا مورد اعتماد مسئولین
زندان و الجوردی بود .خیلی پست و بی شرف بود و از هیچ تالشی برای
جاسوسی و اذیت کردن زندانی ها فروگذار نمی کرد .دقیق ًا نمی دانم هاجر
پرورده چه کارهای دیگری برای همکاری با پاسدارها می کرد اما یک بار
به مدت پانزده روز به بند نیامد و بعد از پانزده روز سر و کله اش پیدا شد و
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یک چشم بند هم دستش بود .گفت« :من را چشم بند زدند و بردند به بند
انفرادی» .نمی خواست واقعیت را بگوید اما بعدها به مرور کاشف به عمل آمد
که چه کار کثیفی کرده بود .داستان از این قرار بود که مادران زندانیان سیاسی در
بیرون زندان اوین ،به وضعیت مالقات ها اعتراض کرده بودند .پاسدارها همه
را دستگیر کرده و به زندان آورده بودند .یکی از بندهای زندان را خالی کردند
و آن ها را جای دادند .به پنجره های ما هم پرده زدند که نتوانیم پایین و داخل
حیاط را نگاه کنیم .دو هفته ای آن ها را نگه داشتند .هاجر را باند پیچی کرده
بودند که شبیه بچه های شکنجه شدۀ زندان بشود و بعد او را به درون بند مادران
دستگیر شده پرتاب کرده بودند .هاجر هم میان مادرها شروع کرده بود حرف
زدن و از آن ها زیرزبان کشی کردن .مقامات زندان می خواستند سازماندهان
اصلی مادران را شناسایی کنند .تجمع مادران در مقابل زندان عمل مهمی
بود و می خواستند ببینند چه کسانی آن ها را سازمان داده اند .متاسفانه بعد از
دو هفته توانستند افراد مهم و سازمانده را شناسایی کنند .بقیه را آزاد و اگر
اشتباه نکنم سازمان دهندگان اصلی را اعدام کردند .من این واقعه را از دهان
تواب ها شنیدم که آن را با آب و تاب تعریف می کردند .هاجر چنین آدم پست
و جنایتکاری بود .راستش تا جایی که من یادم است ،هاجر عجله ای برای آزاد
شدن نداشت و می گفت« :ما گناه کرده ایم و اینجا جای خوبی است تا بیشتر
خودمان و اسالم را بشناسیم و از گناهان کرده ،توبه کنیم».

بر خالف هاجر که خیلی دریده بود ،سهیال قیافه مظلومی داشت اما او
هم بسیار مورد اعتماد مقامات زندان بود چون برای گرفتن خانه های تیمی
با پاسدارها همراهی کرده بود .یک روز دیدم سهیال پیراهن پشمی قشنگی بر
تن کرده است که سوراخ سوراخ است .پرسیدم« :سهیال پیراهن به این قشنگی
چرا سوراخ سوراخ است؟» گفت« :وقتی رفتیم یک خانۀ تیمی را بگیریم ،این
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لباس روی بند بود .ما که تیراندازی می کردیم همه اش می خورد به لباس های
روی بند و سوراخ سوراخشان می کرد .من از این لباس خوشم آمد و آن را
برداشتم» .پیش خودم فکر کردم چطور می تواند این دو کار را با هم بکند؟ هم
تیراندازی کند و دوستان سابق خودش را بکشد و هم از یک لباس خوشش
بیاید و آن را بردارد .ببینید در زندان های جمهوری اسالمی ،این زنان جوان را
به چه هیوالهایی تبدیل کرده بودند.

سوال) از کار در کارگاه خیاطی زندان صحبت کردید ،کمی بیشتر در این باره
توضیح بدهید .تا جایی که می دانیم در آن سال ها ،کار کردن در کارگاه های
کاریِ زندان ،در بین زندانیان صورت خوشی نداشت و بیشتر نوعی همکاری
یا عقب نشینی و کوتاه آمدن تعبیر می شد .ضمن این که باز تا جایی که ما
می دانیم اکثر ًا توابین یا زندانی های غیر سر موضعی در این کارگاه ها مشغول
کار می شدند.

اشرف) بله یکی از بزرگترین اشتباهات من در دوران زندانم همین ماجرای
کار در کارگاه خیاطی زندان اوین بود که البته بخش مهمی از آن محصول
ناآگاهی و بخشی از آن محصول خوش خیالی بود که حاال توضیح می دهم.

یک روز بلندگوی زندان اسم مرا اعالم کرد و مرا بردند پیش الجوردی.
الجوردی آنجا گفت« :ببین ،تو و شوهرت هیچ گونه کمکی به ما نکرده اید
و هیچ اطالعاتی به ما نداده اید .ما می دانیم شما با جنگلی ها همکاری
کرده اید و حکمتان اعدام است» .من گفتم از سیاست سر در نمی آورم و
واقع ًا هیچ همکاری با جنگلی ها نداشتم ،بعد الجوردی گفت« :از سیاست
سر در نمیاری ،از خیاطی که سر در میاری و ما می دونیم اوستا خیاط ماهری
هستی .بیا خیاط خانۀ زندان را راه بنداز و در واقع الگو بزن و برش بزن تا ما
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با زندانی ها ،برای جبهه ها لباس تولید کنیم .اگر این کار را بکنی ،واقع ًا باور
می کنم که دشمنی با اسالم و انقالب ندارید ،در غیر این صورت با یک بشکن
زدن تو و تمام خانواده ات را نابود می کنم» .من به دو علت قبول کردم .با
خودم فکر کردم این کارگاه را راه می اندازم بعد بچه های سر موضعی اتاق  6را
می آورم اینجا و خیاطی به آن ها یاد می دهم تا همگی مان از آن محیط کوچک و
پر عذاب چند ساعتی را در روز خالص شویم و خیاطی هم به آن ها یاد می دهم
و هم سرم گرم می شود و در ضمن ممکن است در وضعیت پرونده مان هم
تأثیری بگذارد.

الجوردی کارگاه بزرگی را در اختیار ما گذاشت و چرخ و پارچه و ابزار
آوردند .ابتدا با  70یا  80نفر کار شروع شد اما بعدها  400نفر در شیفت روز
و  300نفر در شیفت شب ،مشغول به کار شدند 280 .تا چرخ آورده بودند.
اسمش را هم گذاشته بودند «تولیدی شهید کچوئی» .در واقع با بیگاری
زندانی ها ،تولیدی و کارخانه راه انداخته بودند .من هم مسئولیت برش زدن و
تعمیر چرخ های خراب شده را داشتم .اما دیدم آن ها اکثر ًا زندانی های دیگری
را آوردند که بعضی از آن ها تواب بودند .به الجوردی گفتم« :این آدم هایی
که آورده اید به درد من نمی خورند و کار یاد نمی گیرند ،از بچه های اتاق 6
بیاورید که من می شناسمشان و آدم های با هوشی هستند» .اما او قبول نمی کرد
و می گفت« :نه آن ها خیلی منافق و ضد انقالب هستند» .بعد هم اتاق مرا کال
عوض کردند و از اتاق  6به اتاقی بردند که تواب زیاد داشت و من فهمیدم
که ای داد بیداد چه اشتباهی کردم .بعد از این که دیدم نقشۀ خوش خیاالنه ام
شکست خورده است ،هی به بهانه های مختلف مثل کمر درد ،پا درد و غیره
می گفتم دیگر به کارگاه نمی آیم و نمی خواهم کار کنم اما مجبورم می کردند
و می گفتند اوستا کار دیگری نداریم و تو باید بیایی .یا می گفتم« :من فکر
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کردم قرار است به بچه های دانشجو و سابق ًا کارمند ،خیاطی یاد بدهم تا بعد از
رفتن از زندان ،حرفه و شغلی بلد باشند اما االن این طور نیست ،پس بگذارید
من دیگر نیایم» .اما جواب مدام منفی بود .در واقع از این مقطع به بعد در
مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم اما خوش خیالی اولم اشتباه بود و همان
خوش خیالی بود که مرا به این وضعیت انداخت.

بگذارید یک چیز دیگر برای تان تعریف کنم .در مسیر رفتن از اتاق های
بند به کارگاه ،بهداری زندان قرار داشت که روزها درش بسته بود و چیزی
دیده نمی شد .اما گاهی شب ها ،کار به مشکل بر می خورد یا چرخ ها ایراد پیدا
می کرد و می آمدند سراغ من برای رفع مشکل .شب ها درب بهداری باز بود
و من خون های کف پای زندانی های شکنجه شده را می دیدم .بارها و بارها
این صحنه را دیدم .بوی خون توی بینی ام بود و وقتی چشم هایم را می بستم
بخوابم حس می کردم توی برکه ای از خون دارم غرق می شم.

ماجرای صحبت با نمایندگان هیئت خارجی دیدار از زندان های ایران هم
مربوط به همین دورۀ کارگاه است.
سوال) تعریف کنید .ماجرا چه بود؟

اشرف) این ماجرا را من در جلسۀ دادگاه ایران تریبونال 36هم تعریف کردم.
سال  63بود که یک هیئت تحقیقِ بین المللی درمورد وضع زندانیان سیاسی
به زندان آمد .آن ها را اص ًال داخل بندها نبردند .حداقل به بند زن ها نیاوردند
 )36ایران تریبونال ( )Iran Tribunalدادگاهی بود که با تالش تعدادی از زندانیان سیاسی سابق ،خانواده های جان
باختگان دهۀ  60و با حضور تعدادی از وکال و قضات بین المللی از سال  1386فعالیت خود را آغاز کرد و در دو
دادگاه نمادین در الهه ( 25تا  27اکتبر  )2012و لندن ( 15مارس  )2013به جرایم جمهوری اسالمی ایران در
کشتار ،شکنجه و دستگیری زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال های دهۀ  1360در ایران پرداخت .رفقا اشرف
غیاثی و سوسن گلمحمدی به صورت مستقل در این دادگاه ها شرکت کردند و علیه جمهوری اسالمی شهادت
دادند .فیلم صحبت های هر دو رفیق در یوتئوب قابل دسترسی است.
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یا اگر آوردند من ندیدم و چیزی هم نشنیدم .الجرودی این هیئت را فقط به
کارگاه آورد و گرداندند .الجوردی که اص ًال انگلیسی بلد نبود پشت بلندگو
به فارسی می گفت« :همۀ این هایی که در کارگاه هستند هر کدامشان چند نفر
آدم کشته اند و در درگیری مسلحانه دستگیر شده اند و یا برنامۀ حمله برای
آدمکشی داشتند و اگر ما این ها را دستگیر نمی کردیم آدم های بیشتری قربانی
می شدند» .اما من واقعا قاطی کرده بودم و نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.
کم مانده بود داد بزنم و بگویم ،ما کی آدم کشتیم؟ در بند ما دختر  10ساله ای
به اسم سمیه تقوائی بود که پدر و مادرش با مسعود رجوی به خارج کشور
گریخته بودند .پاسدارهای زن از او در زندان نگه داری می کردند و نمی دانم
بعدها سرنوشت او چه شد ،اما می خواستم بگویم« :شما واقع ًا باور می کنید،
سمیۀ  10ساله آدم کشته باشد؟»

در بین این هیئت یک مرد سیاه پوست کانادایی بود که قدم می زد و
به انگلیسی می گفت« :می خواهم خودم با یک نفر از زندانی ها مستقیم ًا
صحبت کنم» .من به خاطر دو سال اقامتی که در آمریکا داشتم کمی انگلیسی
می فهمیدم .به الجوردی گفتم« :حاج آقا! این آقا می گوید که می خواهد با
یک زندانی صحبت کند .این ها باور نمی کنند شما راست می گویید .اجازه
می دهید که من بهشان بگویم که شما آدم های خوبی هستید و ما اینجا راحت
هستیم؟» .الجوردی که بسیار عصبی به نظر می رسید و رگ گردنش هم بیرون
زده بود با تندی گفت « :برو! برو بگو!» .من هم جلو رفتم و گفتم« :هر چه
این ها می گویند دروغ است! به این دختر بچه  10ساله نگاه کنید که اینجا است.
بروید زندگی زندانی ها را در بند ببینید .من و شوهرم فقط به دخترم اجازه
دادیم که در خانه روزنامه بخواند و اص ًال اسلحه در دست نگرفته ایم» .داشتم
این ها را می گفتم که الجوردی یک نفر را به طرف ما فرستاد .اول فکر کردم
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که یک نفر از هیئت است که دارد به طرف ما می آید .برای همین به حرف
زدن ادامه دادم .مرد کانادایی که او را دید به من گفت :بس است ،بس است،
فهمیدم .ما من هنوز داشتم حرف می زدم .یک باره دستش را روی دهانم
گذاشت و دیگر نگذاشت حرف بزنم.

بعد ًا الجوردی و حاج مراد چند بار مرا به بازجویی بردند و گفتند« :تو به
آن مرد کانادایی گفته ای که ما تو را تعزیر کرده ایم ».من فهمیدم که دارند کلک
می زنند و چیزی نفهمیده اند و دروغ می گویند .چون من اص ًال اسم تعزیر را
نیاورده بودم .با اطمینان از این که دروغ می گویند گفتم «:نه اینطور نیست».
در بند ما دو تواب بودند به نام مهری عالمی و نرگس که فامیلش را فراموش
کرده ام ،اینها جلوی من به مسئول کارگاه می گفتند« :اشرف دروغ می گوید و
داشت یک سری حرف های دیگر می زد ».ولی نفهمیده بودند که چه گفته ام.

سوال) آیا هیچوقت پیش آمد که اتهام رابطۀ جنسی به زندانیان زن بزنند؟
مسائل مربوط به عادت ماهانه و بیماری های زنان چطور بود؟ در مورد
مالقات های شرعی چطور؟ آیا شامل تو و همسرت شد؟

اشرف) قارچ در زندان خیلی رایج بود .چون لباس ها را روی هم پهن
می کردند ،بیماری های زنان خیلی رایج بود .من و سوسن هیچوقت
قارچ نگرفتیم چون من جعبه ای چوبی زیر پایم می گذاشتم و جدا از بقیه،
لباس های مان را پهن می کردم .اتفاق ًا یک بار که گفتم کمر درد دارم و نمی توانم
دیگر به کارگاه بیایم ،گفتند« :چطور وقتی می روی روی جعبه های چوبی
برای پهن کردن لباسهایت ،می توانی؟ برای کار کردن نمی توانی؟!» .در مورد
پریود شدن هم من سنم طوری بود که به ندرت پریود شدم ،ولی نوار بهداشتی
دریافت می کردم و به زنان جوان می دادم .چون هیچ وقت نیاز شان بر آورده
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نمی شد و امکانات کم بود.

اما در مورد اتهام رابطۀ جنسی ،همان اوایل دستگیری ام شاهد اتفاق عجیبی
بودم .فکر می کنم در بند  242بودم و دو دختر اگر اشتباه نکنم به نام های
رویا و مهناز هم در آن اتاق بودند .شب ها هنگام خواب درست باالی سر من
می خوابیدند .اتاق کمی خلوت شده بود و نیار نبود به پهلو بخوابیم .صبح مرا
صدا کردند و اول به دفتر بند بردند و بعد به شعبه .آنجا گفتند« :این دو دختر
«هم جنس باز» هستند و با هم عشق بازی می کنند و سن تو از همه بیشتر است
و خوابت هم قاعدت ًا باید سبک باشد ،حتما دیشب چیزهایی دیده و شنیده ای
که باید بگویی» .من هم مدام می گفتم نه من اص ًال چیزی از آن ها ندیده ام .واقع ًا
هم ندیده بودم و دروغ بود .اما آن ها این دو دختر بیچاره را آوردند وسط حیاط
و همۀ افراد اتاق از جمله مریض ها را هم برای تماشا بیرون آوردند .موکتی
وسط حیاط پهن کردند و این دو دختر را روی آن درازکش خواباندند و شروع
کردند به شالق زدن .البته قبل از شالق زدن ،مسئول زندان به نام مهدوی یک
سخنرانی شرم آور کرد .رفت روی چارپایه و با وقاحت شروع کرد به شرح عشق
بازی این دو نفر .انگار این ها را به چشم خودش دیده بود .بعد اعالم کردند
که بر مبنای کدام قانون اسالمی و کدام سوره قرآن دارند این ها را می زنند.
چادری به روی پاهای شان انداخته بودند تا لختی پای شان معلوم نشود .دور
تا دور هم پاسداران مرد و زن ایستاده بودند .دو نفر به نوبت شالق می زدند.
موقعی که این بچه هاشالق می خوردند ،از درد پای شان را باال می انداختند.
در نتیجه چادر به کناری می رفت و بدن لختشان بیرون می افتاد .آمدند یک
پارچۀ بزرگتر روی شان انداختند .چند تا از تواب ها مرتب می گفتند« :برادر تو
را به خدا بده ما هم دو تا بزنیم ،منم می خوام ثواب کنم» .از بس این دختران
را زدند که دیگر نمی توانستند راه بروند .خواهر رویا هم آنجا بود و مجبور
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بود شالق خوردن خواهرش را تماشا کند .رویا و مهناز تا مدت ها در بندشان
بایکوت شدند و هیچ کس با آن ها حرف نمی زد .بعد از آنکه از آن بند منتقل
شدم ،دیگر نفهمیدم که چه بر سر این دختران آمد.
اما در مورد مالقات شرعی ،چنین چیزی را به یاد ندارم و خودم و
گلمحمدی هم بعد از مدت ها نامه نگاری فقط یک بار به مدت نیم ساعت
آن هم با حضور دو تا پاسدار در بهمن  1363مالقات حضوری داشتیم که
توانستیم کمی با هم حرف بزنیم.
سوال) در چه تاریخی و با چه شرایطی آزاد شدید؟

اشرف) آن موقع هرکس آزاد می شد باید انزجارش را در حسینیه اوین
می خواند یا انزجار نامه امضا می کرد .همسرم گفته بود« :ما کاری نکرده ایم
و از کی باید منزجر باشیم وقتی هیچ کاری نکرده ایم؟» .به خاطر این حرف
یک سالی هم اضافه ماند که اکثر ًا در انفرادی بود .من ُحکمم دو سال بود اما
 3سال و  40روز زندان کشیدم .حکم من سه ماه بود که تمام شده بود و وارد
اتاق «آزادی» شده بودم اما باز یک چیزی از من لو رفته بود و یک پرونده جدید
برایم تشکیل شده بود که باید می رفتم دادگاه و دوباره حکم می گرفتم .از آن
روز به بعد دیگر مسئول کارگاه نبودم و از من دیگر کاری نمی خواستند .مرا
گذاشته بودند زیر دست کسی که اص ًال خیاطی بلد نبود .مثل پادو شده بودم
که کارهای بریده را که از کارگاه مردها می آوردند آن را می دوختم .در اینجا بود
که گروه منتظری وارد زندان ها شدند و من هم در آن زمان آزاد شدم .بدون آنکه
ابراز انزجار کنم.
زمانی که هیئت منتظری به زندان ها آمدند خیلی از زندانی ها را آزاد کردند.
هیئت منتظری چند بار آمد .بار دوم که آمدند ،خودشان مستقیم ًا با زندانی ها

زن در زندانهای جمهوری اسالمی 107 /

حرف می زدند .تک تک زندانیان را به اتاقی صدا می کردند .من را هم صدا
کردند و پرسیدند« :برای چه آمده ای و جرمت چیست؟» بهشان گفتم دامادم
اعدام شده ،شوهرم زندان است ،دخترم زندان بود آزاد شده است و دختر
کوچکم فراری است و خودم هم در کارگاه تولید لباس زندان کار کرده ام و هر
کاری از دستم در این زمینه بر آمده کرده ام .سوال کردند« :در تشکیالت بودی
یا نه؟» که گفتم :نه! و شهریور سال  1364آزاد شدم .گلمحمدی هم دو ماه
زودتر از من آزاد شد.

.
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بچه ها حقیقت هنوز منتشر می شه
مصاحبه با ستاره کیانوش

سوال) رفيق ستاره ابتد ًا بگو چطور به فعاليت هاي سياسي عالقه مند شدي
و چگونه با اتحاديه کمونيست هاي ايران آشنا شدي؟

ستاره) من در يک خانواده و محلة کارگري بزرگ شدم و به واسطه زندگي
در چنين محيطي با تمايزها و اختالف طبقاتي بيگانه نبودم .خواهر و برادر
بزرگترم اهل کتاب ،مجله ،بحث و گفتگو بودند و ارتباطات و تفکر و
حساسيت هاي سياسي و اجتماعي داشتند که روي من هم تأثير مي گذاشت.
يک دوست خانوادگي هم داشتيم که در روستاهاي شهرستان محل زندگي ما،
معلم بود و هميشه براي ما کتاب هاي صمد بهرنگي را مي آورد و مي خواند.
آن کتاب ها بر روي من و بقية افراد خانواده تأثير زيادي داشتند .پس از طي
کردن يک دورة دو ساله ،در يکي از روستاهاي دور افتادة استان خوزستان که
حتي آب آشاميدني هم نداشت ،مشغول به کار شدم و همانجا هم زندگي
مي کردم .اين دوران براي من که بيشتر از هجده سال نداشتم ،دوران بسیار
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خوب و پر از تجربه اي بود .تا بهمن  57که انقالب شد.

سوال) آيا مقطعي که در روستا شاغل بودي ،ارتباط و فعاليت تشکيالتي
هم داشتي؟

ستاره) نه .قبل از انقالب فعاليت تشکيالتي نداشتم .بيشتر فعاليت هاي
سياسي-اجتماعي پراکنده در جهت افشاگري عليه رژيم شاه بود .البته تحت
تأثير محيط زندگي و خانواده ،گرايشات چپ و کمونيستي داشتم .قبل از
انقالب توسط يکي از نزديکان به نوعي با گروه رزم خونين 37و نشريه کمونيست
که ارگان سازمان انقالبيون کمونيست بود ،آشنا شدم.

در اين دوره نشريه کمونيست به صورت ريز نويس شده به دست ما
ذره بين خوانده مي شد .آن سال ها راديو
مي رسيد که خيلي سخت و فقط با ّ
صداي ميهن پرستان که از عراق پخش مي شد را هم گوش مي داديم .اين راديو
توسط جمعي از نيروهاي چپ و انقالبي ضد رژيم شاه اداره مي شد و يکي از
مجريانش رفيق حسين تاجمير رياحي از رهبران بعدي اتحاديه کمونيست ها
و قيام سربداران بود که سال  61اعدام شد .اين راديو کمک زيادي به آگاهي
انقالبي مردم و خصوص ًا جوان ها مي کرد و بيشتر بحث هایش افشاگري از

 )37رزم خونين يک گروه کمونيستي بود که در ابتدا يک محفل کارگري متشکل از کارگران شرکت نفت و
کارگران پروژه اي آبادان و ماهشهر بود و در شهرهايي مثل تبريز ،اصفهان ،آذربايجان و عمدتاً در خوزستان
نيرو داشت .مواضع اين تشکل بسيار به مواضع رفقاي کنفدراسيون احياء نزديک بود و انقالب چين و مائو را
قبول داشتند و ساخت جامعة ايران را نيمه مستعمره -نيمه فئودال مي دانستند .در جلسات مطالعاتي رزم
خونين ،کتاب هاي پايه اي مثل چگونه انسان غول شد يا کتاب هاي جلد سفيد و نشريه کمونيست ارگان
سازمان انقالبيون کمونيست مطالعه مي شد .اين گروه در داخل ايران اقدام به پخش اعالميه هايي به شکل
دست نويس مثل اخبار کارگري ،دفاعيات شکراهلل پاکنژاد (از زندانيان سياسي مقاوم زمان شاه و از اعضاي گروه
فلسطين که بعد از انقالب توسط جمهوري اسالمي اعدام شد) و يا کپي کردن بخش هايي از نشريه کمونيست
مي کردند .اعضاي گروه در خوزستان در اوايل انقالب در مبارزات سنديکاي پروژه اي آبادان و تحصن و اعتصاب
کارگران شرکت نفت در خوزستان نقش تعيين کننده اي داشتند .بقاياي گروه رزم خونين بعدها به اتحاديه
کمونيست هاي ايران پيوست.
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خاندان پهلوي و افشاي وابستگي ايران به امپرياليسم و ضرورت مبارزه و
رهايي از اين نابرابري ها ،وابستگي و ستم ها بود.

ارتباط من با اتحاديه مربوط به مبارزات بعد از انقالب است .در آن دوران،
فعالين اتحاديه کمونيست هاي ايران ميتينگ و سخنراني هاي زيادي خصوص ًا
در مناطق کارگري جنوب برگزار مي کردند و در مبارزات و اعتراضات
كارگري ،دانشجويي ،معلمان و جنبش بي كاران ،شوراها و سنديكاهاي
كارگري و رهبري سنديكاي پروژه اي آبادان 38نقش پررنگي داشتند .اتحاديه
در کردستان و در پيوند با مبارزات توده اي ملت کُ رد هم تشكيالت پيشمرگه
زحمتكشان كردستان را به وجود آورد و جمعيت زنان مبارز 39را هم همان اسفند
 57تأسيس کرد .اتحاديه خصوص ًا توي شهري که من زندگي مي کردم ،دفتر
سياسي علني و در بسیاری از محله ها ،دکه و چادرهاي تبليغاتي ،کتابخانه
و کميتة محلي داير کرده بود و تبليغات و فعاليت خوبي داشت .به همين
علت در مدت کوتاهي تعداد زيادي از جوانان شهر را جذب کرده بود .اوايل
سال  58با توجه به ارتباطاتي که داشتم با اتحاديه بيشتر آشنا شدم و کم کم در
کميته هاي محلي و فعاليت در کتابخانه ها و دفتر سياسي و جلسات مطالعاتي
اين سازمان ،متشکل و فعال شدم.
سوال) چنانکه که گفتي و مي دانيم اتحاديه کمونيست هاي ايران به نسبت

 )38سنديکاي پروژه اي آبادان متشکل از کارگران پروژه اي شهر آبادان و حاشية آن بود که از اوايل سال 1357
فعاليت غير رسمي خود را آغاز کرد و بعد از  22بهمن به صورت رسمي فعال شد .اين سنديکا در طول سال هاي
 1358و 59-به صورت وسيع در شهر آبادان و عليه جمهوري اسالمي و براي اهداف و مطالبات کارگري فعاليت
مي کرد .براي کسب اطالعات بيشتر در مورد اين سنديکا نگاه کنيد به :جمعي از فعالين کارگري ()1388
سنديکاي کارگران پروژه اي و فصلي آبادان و حومه .نشر اينترنتي .انتشار از جمعي از فعالين کارگري (جافک)
 )39در مورد جمعيت زنان مبارز نگاه کنيد به :بدخشان ،گلناز و مريم جزايري ( )1392جمعيت زنان مبارز.
در تولدي ديگر ،خيزش زنان ايران در اسفند  .1357به کوشش مهناز متين و ناصر مهاجر .دفتر نخستُ .کلن
آلمان .نشر نقطه
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ديگر جريانات چپ ،روي مسالة زنان بيشتر حساس بود ،آيا دليل جذب شدن
تو به اتحاديه ،حساسيت اين سازمان نسبت به مساله زنان بود؟
ستاره) نه علت جذب شدن من به اين سازمان ،مساله زنان نبود .آن موقع
من حساسيت بارز و مشخصي روي مساله زنان نداشتم و خيلي هم اطالع از
اهميت و جايگاه اين مبارزه حتي در سطح جهان نداشتم .البته اخبار تظاهرات
پنج روزة زنان تهران عليه فرمان حجاب اجباري خميني به شهرستان ها هم
مي رسيد ،اما همچنان موضوع مبارزات ضد امپرياليستي و کارگري و بعد هم
جنگ و ِ
خط «دفاع از ميهن» نقش تعيين کننده داشت.

اوايل انقالب بعد از عقب نشيني تاکتيکي بنيادگرايان اسالمي در مقابل
اعتراض زنان به فرمان حجاب اجباري ،هنوز کماکان فضا باز بود و ما با لباس
معمولي و بدون حجاب اسالمي در جامعه فعال بوديم .حتي در محيط کار هم
حجاب ،اجباري نبود .اما بعد کم کم شرايط طوري شد که در ادارات ،حجاب
زنان اجباري شد و خيلي از زنان به همين دليل اخراج و از کار بيکار شدند .توی
شهري که من کار مي کردم بايد با چادر سر کار مي رفتيم آن هم چادر مشکي.
اين مساله حتي براي کساني که آگاهي و دغدغة چنداني در مورد مساله زنان
نداشتند هم آزار دهنده و تحقير آميز بود .بعد از اين بود که موضوع و مسالة
سرکوب زنان تو ايران ،رنگ و بويي ديگری پيدا کرد و حساسيت هم نسل هاي
من روي اين تفاوت و ستم هاي جنسيتي با محدوديت ها و برخوردهايي که
در سطح جامعه با آنها رو برو مي شديم ،بيشتر شد.
اين را هم بگویم که این درست است که اتحاديه کمونيست ها در آن دوره
بيشتر از دیگر جريانات چپ ايران به مساله زنان مي پرداخت ،اما به طور کلي
نه اتحاديه و نه جريانات ديگر چنانکه الزم بود و ضرورت آن شرايط عيني بود،
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مسالة زنان اولويتشان نبود و هدف و محتوي فرمان حجاب اجباري را تحت
عنوان اينکه «مسائل مهمتر و اساسي تري در پيشبرد انقالب اهميت دارند»
درک نکردند .متاسفانه در آن شرايط ،جريانات و تشکل هاي چپ و کمونيستي
اين بينش که مبارزه براي رهايي زنان يک بخش تعيين کننده از مبارزه در جهت
محو شکاف هاي طبقاتي و در مسير افق کمونيستي است ،را نداشتند و ربط
مسالۀ زنان به ايدئولوژي و برنامة کمونيستي و رشد فرهنگ کمونيستي را درک
نکرده بودند .هر چند تحليل هاي سياسي و خط حاکم بر رهبري اين سازمان ها
در پيشبرد و ادامة مبارزات زنان ،نقش خيلي تعيين کننده اي نداشت ،اما اعضا
و هواداران زن سازمان هاي چپ در خيزش پنج روزة  8مارس  57عليه حجاب
اجباري شرکت کردند و نقش داشتند.

البته الزم است اشاره کنم در سال هاي بعد از شکست انقالب و در ميانة دهة
 ،1360اتحاديه کمونيست هاي ايران تنها جرياني بود که با طرح سوال هاي
مهم دربارة خط سياسي و ايدئولوژيک گذشته اش ،از اشتباهات صورت
گرفته گسست کرد و با احساس مسئوليتي کمونيستي به بازبيني و نقد
گذشته و داليل شکست جنبش کمونيستي ايران و به طور مشخص به نقد
موضع گيري ها و خط خودش خصوص ًا نسبت به درک از مساله زن و ستم بر
زن و درک از فمينيسم پرداخت .اين تسويه حساب با اشکاالت و کمبودهاي
گذشته و اين نقد شجاعانه که همان زمان در جزوه اي به نام پرولتارياي آگاه و
مسالة زن منتشر شد ،باعث قدم هاي بزرگي در ارتقاء و بازسازي خط اتحاديه
و بعدها حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست) در مورد
مسالة زنان شد .آن جزوه و تکامالت بعدي خط حزب در مورد جنبش زنان
و رابطه اش با جنبش کمونيستي ،در تزهاي پيشنهادي ما در مورد مسالة زنان
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منتشر شد و این روند می تواند کاملتر و دقیقتر هم بشود.

40

حاال که بحث به گذشتة اتحاديه کمونيست ها کشيده شد مي خواهم يادي
بکنم از رفقاي زني که در همان شرايط به سطح باالتري از آگاهي طبقاتي
و سياسي و اهميت جايگاه زن در مبارزه و انقالب رسيده بودند و نقش
تعيين کننده اي در مبارزات داشتند .به طور مشخص مي خواهم ياد کنم از
رفيق فرح خرم نژاد .فرح در يک خانوادة متوسط کارگري در آبادان بزرگ شد
و بعد از انقالب عضو کميتة زنان اتحاديه در این شهر و عضو هستة رهبري
سازمان دانشجويي و دانش آموزي (ستاد) بود .پاييز سال  1360به عنوان عضوي
از تيم پزشکي و پرستاريِ سربداران به جنگل رفت .اما در جنگل به کمک هاي
پزشکي و پرستاري اکتفا نکرد و مبارزة ايدئولوژيکي را با رفقاي مسئول در
مورد ضرورت سپردن هرگونه وظيفة انقالبي به زنان سربدار دامن زد .او و بقية
رفقاي زني که به جنگل رفته بودند ،هميشه داوطلب سخت ترين مسئوليت ها
بودند .فرح در سن  20سالگي در قيام  5بهمن آمل شرکت کرد و همراه با
تعدادي از رفقاي سربدار دستگير شد و با  9رفيق ديگه روز  9بهمن  60در
استاديوم شهر آمل تيرباران شد.
سوال) نحوة دستگيري شما چگونه بود و روند بازجويي ها چطور شروع
شد؟

ستاره) اوايل سال  1361و در سن  21سالگي به دليل هواداري از اتحاديه
کمونيست ها توسط سپاه پاسداران خوزستان دستگير و به  5سال حبس
محکوم شدم .آن موقع قيام آمل اتفاق افتاده بود اما ما از وسعت ضربة وارد
 )40نگاه کنيد به :حزب کمونيست ايران (م ل م) ( )1390کمونيسم و مسالة زنان ،جهت گيري هاي نوين .از
انتشارات حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست) ص17-5

زن در زندانهای جمهوری اسالمی 115 /

شده به سازمان اطالع دقيقي نداشتيم .ارتباطات تشکيالتي تا حد زيادي قطع
بود .يکي از رفقايي که با من در ارتباط بود در شهر ديگری به همراه دو رفيق
ديگر دستگير شده بودند .من احساس خطر کردم اما چون دستور تشکيالتي
دريافت نکرده بودم ،براي مخفي شدن اقدام نکردم و صرف ًا به ترک شهري
که در آنجا فعاليت و زندگي مي کردم ،اکتفا کردم .يک روز تابستاني بود که
از محل کارم تماس گرفتند تا براي يک کار اداري به آنجا بروم .مراجعه کردم
و به محض اينکه از اتاق بيرون آمدم ،دو خانوم مسلح چادري ،دست هایم را
گرفتند و گفتند براي پاره اي سواالت بايد به سپاه پاسداران برويم و به يکي از
مراکز سپاه رفتيم .تا چند روز خانواده از من بي خبر بودند و به هر جايي سر
زدند تا باالخره با تالش و پيگيري فهميدند کجا هستم.

زمان دستگيري بر پاية مطالعات و تجربياتي که از زندان هاي زمان شاه
در مورد چگونگي مقاومت و مبارزه تا سر حد مرگ به ما منتقل شده بود و
همينطور رفتار وحشيانة رژيم از  57تا  ،60درکم اين بود که اگر دستگير بشوي،
برگشتي در کار نيست و مقاومت در زندان و مبارزة تا به آخر ،حرف اول را
مي زند .در مقر سپاه چند روزي در بدترين شرايط بازداشت بودم .در همان
مقر به اتاقي برده شدم که در و ديوارش پر از خون بود .پاسدارها گفتند اين
خونهاي فردي است که قبل از تو اينجا بود و رگ دست و گردنش رو زده و
ُمرده .بازجويي ها شروع شد .روي نيمکتي شبيه به تخت دراز مي کردند و
بيشتر کمر و خصوص ًا کف پاها را با کابل مي زدند .به طوري که پاها آنقدر
ورم مي کرد که ديگه دمپايي هايي که معموال چند شماره از پاي ما بزرگتر بود
هم اندازه پاها نمی شد .شايد کساني که اين تجربه را نداشته باشند تصور کنند
کف پا شکنجة سختي نيست ،اما کف پا نقطه اي بود که با هر ضربه ،درد را
تا مغز سرت هم حس مي کردي .بعد از شکنجه در حال نيمه بيهوشي روي
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پاهاي ورم کرده و گاه ًا شکاف خورده ،فشار وارد کرده و ما را مجبور به راه رفتن
می کردند تا هم بيشتر درد بکشيم و هم خونابه بيرون بياید و ورم پاها خوابيده
و دوباره آمادة کابل بشوند.
از شهرستاني که دستگير شده بودم به اهواز و به انفرادي منتقل شدم .

سوال) قبل از اينکه وارد تجربيات و مسائل داخل زندان بشویم ،کمي
بيشتر از پروسة بازجويي صحبت کنيم.

ستاره) در بازداشتگاه دادگاه انقالب اهواز شب هايي بود که زنداني ها به آن
اسم «شب هاي وحشت» داده بودند .نيمه شب دور دو حوضي که وسط حياط
دادگاه بودند ،زنداني ها را جمع کرده و همه بايد با پاي برهنه مي دويديم و
پاسدارها ،سر نبش حوض ها با کابل به هر کس که به آن نقطه مي رسيد ،ضربه
مي زدند .اين برنامه چندين ساعت طول مي کشيد و بعد زنداني ها رو به بند
يا سلول هاي انفرادي بر مي گرداندند .مدير و مجري اين شب ها آخوندي به
نام باباخاني بود که دادستان هم بود و روي پله هاي فلزي که به پشت بام راه
داشت ،مي نشست و کالشنيکف دست مي گرفت و در حالي که زنداني ها
در حال دويدن بودند ،با فريادهاي وحشيانه به سمت آسمان رگبار مي بست.
اين شکنجه براي زنداني هاي مرد و زن اجرا مي شد اما واقع ًا فشار روي زن ها
چند برابر بود .چون ما هم مي بايست مواظب چادر و حجابمان باشيم ،هم
به زنان باردار و مادران مسني که اونجا بودند کمک کنيم که کمتر در معرض
ضربه کابل قرار بگيرند .يکي از شب ها باباخاني با رگبار کالشنيکف دستور
ايست داد و از همه خواست سر جاي خودشان بشينند .بعد اعالم کرد دو نفر
از زنداني ها توبه کرده اند و مي خواهند به گناهانشان اعتراف کنند .يکي از
پسرها به نام حميد با لرزش صدا و گريه و سرافکندگي گفت« :من به دستور
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سازمان با فريبا ارتباط جنسي داشتم» .فريبا هم توي جمعيت نشسته بود.

رابطة جنسي در روابط تشکيالتي يکي از مواردي بود که خصوص ًا در
مورد زن ها مدام از سوي زندان بان و بازجوها تکرار مي شد .باباخاني اين
مساله (اعتراف به اين روابط) را هر شب مثل پتک به سر زنداني ها ،خصوص ًا
زندانيان زن مي کوبيد و مدام از کلمات و توهين هايي با بار جنسي براي تحقير
استفاده مي کرد .در طول بازجويي ها ،زنداني بايد اعتراف مي کرد با هم
سازماني هايش ارتباط جنسي داشته و انگيزة اصلي براي فعاليت سياسي ،نه
مبارزه بلکه استفاده از خانه هاي تيمي و جمع هاي مختلط براي روابط جنسي
بوده .در واقع يک فشار ايدئولوژيک و رواني هدفمند بود که شخصيت و هويت
سياسي زنداني بايد انکار مي شد ،تا هم خودش هم ساير زنداني ها بپذيرند که
يک فرد «آلوده» و «فاسد» از نظر اخالقي بوده است .چون در دستگاه فکري
و اخالقي اسالم گراها ،رابطة جنسي خصوص ًا براي زنان بار منفي داشت .در
حالي که بخش زيادي از احکام شرع و فقه اسالمي مربوط به رابطة جنسي
(البته با محوريت مرد و لذت مرد) يا مسائل عجيب و غريب پيرامونش
هست .آن هم به شکل واقع ًا عجيب و بيمار گونه اي مثل اينکه مردهاي بالغ
چطور با کودک شيرخواره يا با دختر بچه ها بايد ارتباط جنسي داشته باشند!

سوال) اين نکته مهمي بود که جمهوري اسالمي مسالة اشاره به رابطه
جنسي را به عنوان يک عامل فشار و شکنجه استفاده مي کرد .بيشتر در این
مورد توضيح بده.
ستاره) ببينيد موقعيت زنان در زندان ،شباهت زيادي به موقعيت زنان
بيرون از زندان و توي جامعه داشت .يعني ايدئولوژي ديني رژيم ،اين فشار
و سرکوب روي زن را بيرون از زندان هم اعمال مي کرد .اما تفاوتش اين بود
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که در زندان همه جوره روي بدن و زندگي زنان شورشگري که به نوعي مرتد،
خائن به اسالم ،غنيمت جنگي و اسير به حساب مي آمدند ،تسلط داشتند.
مجريان دستگاه سرکوب حکومت ،در زندان به صورت سيستماتيک تر و با
داليل شرعي و اسالمي و تأکيد بر فاسد و بي اخالق بودن زنان دستگير شده،
عمل مي کردند.

سوال) به نظرت جمهوري اسالمي واقع ًا هدفش اين بود که زنان را به خانه
برگرداند يا تالش کرد آنها را با اهدافش متحد کند؟ مثل پروژه اي که در مورد
تواب ها سعي کرد به پیش ببره .در واقع از يک نيرو و پتانسيلي که براي مبارزه
با آن برخاسته بود ،به عنوان ابزار سرکوب و بخشي از ماشين شکنجه و سرکوب
استفاده کرد .آيا همين کار را سعي کرد در مورد زنان هم انجام بدهد؟
ستاره) در جواب به قسمت اول سوالت بايد بگویم بله رژيم هدفش
برگرداندن زنان به خانه بود .زناني که براي به دست آوردن آزادي و رهايي
عليه رژيم شاه به ميدان مبارزه آمده بودند و به همين علت ،خميني در همان
سال  57يعني همان اسفند  57با فرمان حجاب اجباري سعي کرد مختصات
حکومت اسالمي اش را که یکی از مهمترین نمادهاش ،کنترل و سلطه بر زنان
از طريق حجاب بود را تفهيم کند .توجه کنيد که خميني اصال آدم ساده لوحي
نبود که همينطور و بدون هدف در همان ماه اول بعد از انقالب ،فرمان حجاب
اجباري زنان را صادر کند .خميني از آگاهي طبقاتيِ ارتجاعي و غريزه و شامة
ضد انقالبي قوي بر خوردار بود .براي فعاليت سياسيش برنامه و نقشه و هدف
داشت .سال ها قبل از انقالب ،کتاب واليت فقيه را نوشت و سعي کرده بود
نسلي از آخوندها مثل منتظري ،بهشتي ،مطهري و غيره را بر اساس آن آموزش
بدهد و تربيت کند .رويدادهاي سياسي بعدي و بعدها اسناد تاريخي نشان
داد که براي رسيدن به هدفش هم با امپرياليست هاي غربي و هم بخش هاي
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ديگری از طبقات حاکم و جريانات بورژوايي مثل نهضت آزادي و غيره چطور
قول و قرار کرد و متحد شد و ائتالف زدُ .خب ،چنين آدمي آيا بي هدف همان
اول کار ايدة حجاب را طرح مي کند؟ هرگز! خميني با آن فرمان خواست به
جامعه ،به توده هاي انقالبي مردم ،به رقبایش در جناح هاي ديگة بورژوازي و
حتي به امپرياليست ها بگوید که جناح جديدي از سرمايه داران و زمين داران
بزرگ در ايران سر کار آمدن که مي خواهند يک دولت ارتجاعي را در تلفيق با
ايدئولوژي اسالمي و قوانين و هنجارهاي شرعي و ديني سر کار بياورند و براي
رسيدن به هدفشان و تحکيم اين رژيم دين مدار ،حاضرند تمامي آزادي هاي
اجتماعي و فردي جامعه و به ويژه زنان ،حتي حق پوشش را سلب کنند و
جامعه را بر اساس موازين ايدئولوژيک و اخالقي جديدي يعني شرع و قوانين
ديني سازماندهي کنند.
متاسفانه خيلي ها متوجه عمق اين موضوع و پيام خميني نشدند .و اتفاقا
زنان به هر علتي اين پيام رو زود دريافت کردند و در مقابلش واکنش نشان
داده و مقاومت کردند .زناني که بخش مهمي از بار انقالب ضد سلطنتي روي
دوششان بود و در تظاهرات ضد حجاب اجباري فرياد مي زدند« :لحظه به
لحظه گفتم /زير شكنجه گفتم /يا مرگ يا آزادي» يا «ما انقالب نكرديم /تا به
عقب برگرديم»ُ .خب ،خميني قدرت و پتانسيل اين نيرو را ديد و در همان
اولين گام ،با تو دهني محکمي از سوي زنان مواجه شد .بنا بر اين به اين نتيجه
رسيد که براي تثبيت نظامش و براي اسالمي کردن جامعه بايد نيروي زنان
مبارز و شورشگر را سرکوب کند و براي سرکوب زنان و انرژي و شور و شوق
انقالبي شان ،بايد آنها را به يوغ هاي تاريخي چند هزار سالة استثمار زن مثل
خانه ،مادري و سایر موازين و عناصر فرهنگ و روابط اجتماعيِ پدرساالر و
مردساالر بر گرداند.
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خميني در واکنش به مقاومت زنان در  8مارس  ،57عقب نشيني کرد و
به صورت تاکتيکي براي دستيابي به زمان مناسب ،آن فرمان را پس گرفت.
اما مدام مترصد فرصت بود تا دوباره حجاب را به زنان و جامعه تحميل کنند.
به نظر من با شروع جنگ ايران و عراق يعني پاييز سال  1359سعي کرد زير
پوشش «دفاع از ميهن در برابر تجاوز دشمن» ،هم نيروهاي سياسي و انقالبي
را سرکوب کند و هم زن ستيزي خودشان را به شکل عالي تري در سطح جامعه
اعمال کنند و بحث حجاب اجباري را دوباره پیش بکشند .اما واقعا در اين
مقطع ديگر براي برگرداندن زنان به خانه و مناسبات عقب ماندة مردساالرانه،
دير شده بود .چون انقالب تا حدودي اجتماعي شده بود .سازمان ها و
نيروهاي سياسي ،رد سطح جامعه گسترش پیدا کرده بودند و يک ارادة سازمان
يافتة اجتماعي براي مقاومت در مقابل ارتجاع اسالمي شکل گرفته بود و اين
کار را براي جمهوري اسالمي سخت مي کرد.

باالخره ضربة نهايي را بعد از  30خرداد  60وارد کردند .يعني جايي که
جمهوري اسالمي يک پايه شد و سعي کرد با سرکوب تمام عيار مردم و
پيشگام مردم يعني سازمان هاي کمونيست ،چپ و انقالبي و با اتکا به ترور،
اعدام ،وحشت ،شکنجه و زندان ،تمام پتانسيل انقالبي و تحول خواهانة مردم
را سرکوب کرده و در اين پروسه بود که حمله به زنان را چند برابر کردند و
زندان ها و ميدان هاي تيرباران لبريز از زنان مبارز و انقالبي و عصيانگري
شد که حاضر نبودند سر خم کنند و تن به شکست بدهند .فراموش نکنيم
جمهوري اسالمي به طور رسمي از اواخر سال  60و اوايل سال  61بود که
موفق شد حجاب اجباري را در کل جامعه تحميل کند .يعني سرکوب سياسيِ
فاشيستي و تمام عيار ،ضامن سرکوب آزادي هاي اجتماعي و شخصي بود.
اما در جواب به بخش دوم سوالت ،به اعتقاد من جمهوري اسالمي در
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مقطع سال هاي  60و  61هنوز به اين درک نرسيده بود که چطور مي تواند از
پتانسيل زنان در زندان ها و در جهت اهدافش استفاده کند و به مرور به اين
مساله پي برد .مثال اوايل در زندان ،حتي زندان بان زن نداشتيم و زندان بان و
مسئولين ،بدون استثناء مرد بودند و حتي با معضل نقل و انتقال زندانيان زن
به دليل نداشتن زنان کار آزموده در دستگاهشان روبرو بودند .اما از سال هاي
 62و  63به بعد کم کم مأموران حرفه اي زن که در کميته هاي محالت و بسيج
آموزش ديده بودند ،به زندانها آمدند .نمونه اش زن پاسداري بود به نام
«خواهر َو َلميون» که هفته اي يک بار به بند کارون مي آمد و توابين را مي ديد
و گزارش مي گرفت و دستورات الزم را به توابها مي داد .شايد نتيجه اي که از
سرسپردگي و همکاري توابين زن در زندان ها گرفتند ،رژیم را به اين نتيجه
رساند که مي توانند از پتانسيل زنان زنداني با هدفي چند منظوره در جهت
اهداف ارتجاعي شان استفاده کنند.

البته اين در مورد زندان ها بود .چون جمهوري اسالمي احتماال در اثر حضور
زنان مبارز و کمونيست در سازمان هاي چپ و انقالبي ،يک سري چهره ها يا
مبلغين زن داشت که به واقع نقش هاي ارتجاعي در تثبيت و تحکيم زن ستيزي
رژيم بازي کردن .افرادي مثل زهرا رهنورد ،فخر السادات محتشمي پور ،فاطمه
کروبي ،معصومه ابتکار ،مرضيه حديدچي دباغ (از زندانيان زمان شاه) ،عاتقه
صديقي (همسر محمد علي رجايي) و غيره که به عنوان مدافعين حجاب
اجباري و قوانين بردگي و احکام زن ستيز اسالمي ،در جامعه فعاليت هاي
مختلفي انجام مي دادند .مثال زهرا رهنورد چندين کتاب در دفاع از حجاب
نوشت مثل زيبايي حجاب و حجاب زيبايي ،پيام حجاب زن مسلمان ،طلوع
زن مسلمان ،ريشه هاي استعماري کشف حجاب و غيره.

سوال) در مورد تواب ها بيشتر توضيح بده ،نقششان در دستگاه سرکوب
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حکومت در زندانها چه بود؟

ستاره) در مورد تواب ها اين را بايد در نظر گرفت که تواب سازي هم
يکي ديگري از جنايت هاي جمهوري اسالمي است .بارها از زندان بان ها و
آخوندهاي زندان شنيديم که ميگفتن« :ما ماشينِ آدم سازي داريم و همه شما را
آدم مي کنيم» .توابين ،تعدادي از زندانياني بودند که اغلب زير فشار و شکنجه
و ترس از مرگ ،شکستن و به درجات متفاوت با دستگاه سرکوب و ايدئولوژي
رژيم همکاري مي کردند .از اعالم عمومي انزجار از گذشتة خود تا ابراز تمايل
به ايدئولوژي اسالمي و اجراي بعضي آيين هاي مذهبي ،از نماز خواندن (در
صورت مارکسيست بودن) و شرکت در برنامه هاي جمعي فرهنگي و مذهبي
تا شرکت در نماز جمعه بیرون از زندان و رفتن به مناطق آزاد شدة جنگي .اما
بعضي از تواب ها از سطح ابراز پشيماني يا عالقه به ايدئولوژي رژيم ،فراتر رفته
و واقع ًا در دستگاه سرکوب ،نقش هاي مختلف مي گرفتند .نقش هايی مثل لو
دادن افراد و خانه هاي تيمي و محمل ها ،شرکت مستقيم در گشت هاي کميته
و شکار و شناسايي انقالبيون ،کمک به بازجوها و شکنجه گران در بازجويي
و شکنجه ،گرفتن مسئوليت بندها و جاسوسي از زندگي زندانيان در داخل
بند ،شرکت در جوخه هاي اعدام و زدن تير خالص .به طور قطع اين توابين
قابل بخشش نيستند ،اما عملکرد و تالش وحشيانة رژيم در رساندن عده اي و
عمدت ًا جوان کم سن و سال بي تجربه به اين مرحله از مسخ شدن را نبايد ناديده
گرفت .پرداختن به موضوع تواب و توابيت ساده نيست چرا که موضوع
مقاومت فردي نيست و بررسي پديده و عواملي مثل چگونگي روند انقالب،
شکست انقالب ،افت روحيه انقالبي و سردرگمي سازمان هاي سياسي ،نوع
برخورد رهبران و مصاحبه هاي تلويزيوني و غيره بايد بررسي و تحليل بشود.
داخل بندها کارکرد تواب ها اين بود که شما هرگز از نظارت و سلطة دستگاه
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سرکوب فارغ نمي شدي .يعني اينطوري نبود که بگویی بعد از زمان بازجويي
و شکنجه ،وقتي به بند برگشتم يا حکمم را گرفتم ،ديگه راحت هستم .خير!
داخل بند عمومي هم باز اين نظارت ،تذکر ،توهين و سرکوب توسط تواب ها
اعمال مي شد .در واقع در زندان جمهوري اسالمي ،زنداني با چند اليه حضور
و سلطة دستگاه سرکوب روبرو بود .آن هم به شکل  24ساعته .وجود تواب در
بندهاي عمومي يعني ايجاد فضاي بي اعتمادي و حضور مداوم ايدئولوژي
سرکوب و مجريانش .پي در پي اين حس را داشتي که تحت کنترل و بازجويي
هستي .زندان بان از طريق تواب ها بر تمام لحظات زندگي تو نظارت داشت.
مي دانستند چه وقت بيداري مي شوی ،چه زمان مي خوابي ،با کي حرف
مي زني ،در طول روز چه مي کني .مثال تواب ها گزارش مي دادند که فالني و
فالني در بند با هم بيشتر صحبت مي کنند و بعد زير بازجويي مي پرسيدند با
فالني چه کار داشتي و آيا مي خواستيد تشکيالت بزنيد و غيره؟
البته مي دانيم که جمهوري اسالمي تعداد زيادي از تواب ها حتي از ميان
رذل ترين و حلقه به گوش ترين تواب ها را هم اعدام کرد .مثال در بند مردان
زندان کارون اهواز ،تواب مجاهدي به نام علي بهداروند بود که همه نوع
همکاري اطالعاتي با رژيم کرد .هم تعدادي از هم سازماني هاش را لو داد
که دستگير شده و اعدام شدند و هم کار تبليغي وسيع در زندان مي کرد و
تشکلي به نام «نهضت توابين» به راه انداخت و کالس هاي توجيهي و تفسير
قرآن و حديث داشت .بهداروند براي زنان و مردان زنداني سخنراني مي کرد
و به بهانة مناظره با زنداني هاي سر موضعي ،خيلي ها را زير ضرب ُبرد .در
اين مناظره ها بعضي از بچه هاي مجاهد بدون اطالع از وقايع پشت پرده و
نقشه مند بودن اين ترفند ،به دام اين بازي مي افتادند و از مواضع ايدئولوژيک
سازمانشان دفاع مي کردند و بعد شناسايي مي شدند .من بعدها شنيدم حتي
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چند نفري هم از بند مردان به همين دليل اعدام شدند .بهداروند را براي تبليغ
و تأثير روي زنداني ها به زندان هاي دیگر شهرها هم مي بردند .اما جمهوري
اسالمي به او هم رحم نکرد و اعدام شد.
سوال) ما زياد شنيده ایم که زندان بان هاي مرد در برخورد با زندانيان زن،
سعي مي کردند تماس بدني نداشته باشند .البته مي دانيم که در پروسة شکنجه
چنين نبود ،اين مساله چقدر واقعي بود؟

ستاره) در حرف اينطور بود .اوايل هنوز بين زندان بان ها ،مردهاي جوا ِن
معتقد به چنین حساسيت هايی بودند که تماس با زن را حرام مي دانستند .اما
بازجوها و دادستان و سایرین اينطور نبودند .مثال از يک طرف تذکر مي دادند
که صورت و دست های تان کامال بايد پوشيده باشد و يا وقتي برادرهاي ما ،شما
را صدا می کنند ،دست تان را جلوي دهنتان بگيريد و جواب بدهید تا صدا،
تحريک کننده و اغواگر نباشد .اين مساله را بخشي از ايدئولوژي حکومتی شان
مي دانستند .به همين علت اوايل گاه ًا در اتاق ها با بازجوهاي مرد تنها نبودي.
از طرف ديگر بر اساس همين ايدئولوژي اسالمي به خودشان اجازه مي دادند
به زنان زنداني به عنوان غنايم به دست آمده نگاه کنند و حتي به آنها دست
درازي کنند .يا فتوي و حکم تجاوز به دختران باکره را صادر مي کردند .يعني
هر دوي اين ها تبلورات مختلف اين اخالقيات مرتجع ديني بودند و هر دو
ديدگاه ،به زن به عنوان موجودي که باني آلوده شدن مردها به گناه بود ،نگاه
تحقيرآميزي داشتند .البته در موارد دیگری شنيده شده که مردهاي بازجو در
حين بازجويي سوءاستفاده هم مي کردند .يک مثال بزنم؛ در مدت بازجويي
که ممکن بود ساعت ها طول بکشد و چشم بند داشتي و بازجويي ها هم به
شکل وحشيانه جريان داشت ،مثال ناگهان از روي صندلي پرتت مي کردند،
لگد ميزدند با مشت يا هر وسيله اي که در دستشان بود ،توي سرت مي زدند،
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در تمام اين پروسه از توهين و تحقير و تهديدهاي جنسي هم در امان نبودي.
گاه ًا بازجوها که مردان جواني بودند ،با زيادي نزديک شدن به شکلي که حتي
توي صورتت صداي نفسشان را حس مي کردي يا با توهين و لحن و کلمات و
جمالتي با بار جنسي ،طوري رفتار مي کردند که تو هر لحظه احتمال مي دادي
بدون هيچ دفاعي مورد تجاوز قرار خواهی گرفت.

يک دوره در بندهاي عمومي ما را با زنداني هاي عادي که اکثر ًا از زن هاي
تن فروش شهر نو بودند ،همبند کردند .دو نفر از اين زن ها که گويا بيرون از
زندان «خانم رييس» شهرنوهاي زمان شاه بودند ،داخل زندان هم همين نقش
را داشتند .زنان عادي به دو باند و بين اين دو تقسيم شده بودند و هر روز
شاهد دعوا و داد و هوار هر دو باند بوديم .ريس زندان فردي بود به نام جمشيد
قره سواري .مردي بي ريخت و بي سواد و فحاش که امکاناتي در اختيار اين دو
خانم گذاشته بود .ژاله خانم اجازه داشت داخل بند ،ماشين بافتني داشته باشد
و کار مي کرد و گيتي خانم هم اتاقي که کيسه هاي خواب زندانيان در آن بود را
در اختيار گرفت .در واقع يک اتاق مستقل براي خودش داشت .اين دو نفر هم
براي قره سواري جاسوسي مي کردند و هم از آنها سوء استفاده جنسي مي شد.
اين مساله در مورد تعدادي از زن هاي زنداني سياسي هم اتفاق افتاد که بعد از
تواب شدن ،خبر صيغه شدن شان را مي شنيديم.
سوال) چرا شما را با زنداني هاي عادي همبند مي کردند؟

ستاره) ببينيد يکي ديگر از شکنجه هايي که به نظر من از موضع سرکوب
ويژة زنان اعمال مي شد ،اين بود که زنان زنداني سياسي را با زنان عادي در
یک بند حبس می کردند .زنان عادي که عمدت ًا از شهر نوهاي زمان شاه آورده
شده بودند .درک زندان بان اين بود که اين ها به لحاظ اجتماعي و خانوادگي
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از موقعيت فرو دست تري نسبت به ما برخوردارند و سعي مي کردند از طريق
اين ها ما را تحقير کنند .مثال آنها را عليه ما تحريک مي کردند يا اول غذا به آنها
مي دادند و ته مانده غذا را به ما مي دادند .رابطة جنسي و حتي تجاوز و رابطة
تحميلي میان زن هاي زنداني عادي رايج بود .بعضي از اين ها عضو باندهاي
فحشا بودند و ما همه کم سن و سال .ميانگين سني ما بين  18تا  25سال بود البته
تعداد کمي هم دختران زير  16سال داشتيم .در آن شرايط ما تحت فشار بوديم.
اين ما بوديم که مي بايست مواظب خودمان باشيم .البته اعتراض هم کرديم.
تالش کرديم ما را از زنان عادي جدا کنند و مي گفتيم اينجا زندان سياسي
است و زنان عادي را بايد به جاي ديگری منتقل کنيد .واقع ًا مي ترسيديم کمي
آستين لباسمان باال برود و مجبور بوديم شلوار و لباس هاي بلند بپوشيم .اوايل
که توابين سياسي را نداشتيم ،زنان عادي ،مسئوليت بند را داشتن.
زنان عادي به علت تبليغاتي که مسئولين زندان عليه ما کرده بودند ،اوايل
اصال نگاه خوبي نسبت به ما نداشتن و به نوعي در سرنگوني شاه و به هم
خوردن شرايط زندگي قبلي شان ما را مقصر مي دانستند .علي رغم تالش
مسئولين که مي خواستند از اين وسيله براي سرکوب و تحقير بيشتر ما استفاده
کنند ،در خيلي از زمينه ها با زنان زنداني عادي ارتباطات خوبي گرفتيم و کم
کم رابطه مان خيلي خوب شد و ذهنيتي که در مورد ما به آنها داده بودند ،از
بين رفت .بعد از مدتي کمک حال هم بوديم و اين موضوع زندان بان ها را
ناراحت مي کرد .زياد شنيده مي شد که پاسدارها يا مخصوص ًا آخوندها بعضي
از اين زن ها را به اصطالح خودشون «ارشاد» مي کردند که به توبة زن ها منجر
شده و از بين همين زندانيان عادي ،زنان جواني را شبانه صدا مي کردند و تا
صبح بر نمي گشتند و بعد ها متوجه شديم براي سوء استفاده هاي جنسي برده
مي شدند.
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سوال) اين مساله را چطور مي تواني تحليل کني که جمهوري اسالمي
هيچ وقت نتوانست پديده اي به اسم زن سياسي را به رسميت بشناسد؟ يعني
به نظرت آيا اين سرکوب هاي ويژه و از موضع ضد زن ،براي اين نبود که شما
به عنوان زن ،حصارهاي تنگ روابط سنتي را شکسته بوديد و وارد محيط هاي
اجتماعي آن هم به چالش کشيدن نظام اسالمي شده بوديد؟

ستاره) من فکر مي کنم سرکوب زن از نظر ايدئولوژي اسالمي ،پرچم و يک
شاخص کليدي در ايدئولوژي و اخالقيات ديني است .در واقع بيان مالکيت
مردساالرانه است .زني که قرار است مطيع باشد و تمکين کند ،به جايگاهي
رسيده بود که به صورت مستقل مبارزه مي کرد و ايدئولوژي اسالمي اين مساله
را بر نمي تابيد .جمهوري اسالمي اگر مي خواست ايدئولوژيش را در جامعه
تثبيت کند ،بايد با سرکوب زنان شروع مي کرد .و زندان يکي از اماکنی بود
که رويارويي بين زنان و ايدئولوژي اسالمي شکل بسيار عريان و علني به خود
گرفته بود .واقع ًا تعداد زن هاي سياسي زياد بود .جمهوری اسالمی ناگهان با
يک حجم وسيعي از زنان سياسي مبارز روبرو شده بود و به نوعي دچار شوک
شده بودند که با اين همه زن سياسي چه کار بايد بکنند .براي همين ،انکار و
شکستن زن و زنانگي به عنوان يک موجوديت مستقل سياسي و اجتماعي،
يکي از اهرم هاي اصلي شان براي سرکوب مقاومت مردمي در جامعه بود.
زنان زنداني سياسي ،از نظر جمهوري اسالمي فقط زنان مرتد و کافر نبودند
بلکه زنان سرکش و گستاخي بودند که تن به حقارت و ستم اسالم گراها نداده
و از نظر اسالم گراها حضور اين زنان در جامعه ،نشانة شکست تالششان
براي بازتوليد روابط عقب ماندة ضد زن بود و مي بايست اين زنان به زانو در
مي آمدند تا درسي براي ديگران بشود.
با همين هدف يکي از حربه هاي جدي که براي شکست زنان به کار
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مي بردن اتکا و متهم کردن به داشتن روابط جنسي در تشکيالت بود که قبال
کمي به آن اشاره کردم .مثال در بازجويي اين اتهام که سازمان هاي سياسي صرف ًا
دنبال روابط جنسي بي در و پيکر بوده اند ،هميشه يکي از اتهامات بود و مدام
گفته می شد که شما مشغول ارتباط جنسي بوديد و اصال بحث سياسي و کار
سياسي مطرح نبوده است .يک بار من و چهار رفيق زن ديگر را از انفرادي به
حياطي که پشت ساختمان بود ،بردند .در آنجا ما را روی زمین نشاندند و از هر
کدام از ما دو مرد بازجويي مي کردند و با کابل به جانمان افتاده بودند و تنها
سوالشان اين بود که بگویید در جلسات و خانه هاي تيمي چطور با هم ارتباط
جنسي داشتيد؟! استدالل شان اين بود که «مگر می شود شما کمونيست
باشيد ،به حجاب و عفت و اخالق هم اعتقاد نداشته باشيد ،در جلسات و
خانه هاي تيمي با مردهاي نامحرم زندگی می کردید و بعد رابطه جنسي نداشته
باشيد؟!» .يعني فشار بود که به اين مساله اقرار کنيم .ما مدام انکار مي کرديم
و آن ها بيشتر ميزدند .اوايل خيلي به ما بر مي خورد اما بعد ًا ياد گرفتيم که
بايد بي توجه بود و واقع ًا جدي نگرفت .وقتي هم سکوت مي کرديم و دفاعي
در کار نبودَ ،جري تر مي شدند و بيشتر مي زدند .تالش شان اين بود تحقير
کنند يا مثال مي گفتند خجالت بکشید تو االن بايد همسر و مادر مي بوديد
و شوهرداري و بچه داري می کردید ،نه اينکه اينجا در زندان ها وِل بگرديد،
اصال شما را چه به کار سياسي؟
سوال) واقعا اين مساله را طرح مي کردند؟

ستاره) بله بازجوها بارها و بارها در گوشمان خواندند که «انقالب اسالمي
به ثمر رسيد و شما چرا از خيابان ها به خانه برنگشتين؟ شما بايد ازدواج
مي کرديد و مادر مي شديد و زن هاي سالم و نجيبي مي مانديد ،االن ديگر
آبروي خودتان و خانواده تان رفته است .اگه آزاد بشوید هيچکس براي ازدواج
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با زني که آبرویش رفته ،پيش قدم نمي شود» .يا مدام مي گفتند آبروي پدر
و برادر و خانواده تان را برديد .اين فشار را بيرون از زندان و روي خانواده ها
هم اعمال می کردند و تبليغات زيادي عليه خصوص ًا زنان زنداني مي شد.
به همين دعلت خيلي از خانواداه ها به خاطر اينکه مورد اتهام و قضاوت قرار
نگيرند اصال دوست نداشتند بگویند دخترشان در زندان است.
سوال) کال به نظرت آيا تفاوتي بين پروسة بازجويي زنان با مردان سياسي
وجود داشت؟

ستاره) گذشته از نوع شکنجه ها مثل انفرادي ،شالق و کابل ،قپاني و آويزان
کردن از دست و پا و غيره که براي زن و مرد مشترک اعمال مي شد ،قطع ًا به
علت زن بودن ،در پروسة بازجويي تفاوت وجود داشت .ببينيد مساله اصال
ارزش گذاري نيست که زن هاي سياسي بيشتر تحت فشار بودند يا مردها.
مساله شناخت يک ويژگيِ خصلت نماي جمهوري اسالمي و ايدئولوژي
ديني اش يعني زن ستيزي است .مساله اين است که پدرساالري دينيِ
دستگاه سرکوب جمهوري اسالمي ،حساسيت مضاعف نسبت به زن هاي
سياسي داشت و اين حساسيت در نحوة تنظيم رابطه با زنداني هم خودش
را نشان مي داد .يک مثال ساده حجاب بود .رعايت و حفظ حجاب ،چادر،
جوراب هاي ضخيم ،مانتو شلوار همه بايد رعايت مي شد .حتي اگر يک ذره
چادرت کنار مي رفت يا گردي صورتت پيدا مي شد ،مي بايست منتظر نه تنها
تذکر بلکه شالق مي بودي.
يکي از مشکالت و تفاوت هايي که زنان زنداني با مردها داشتند ،حضور
بچه ها در بند زنان و کنار مادرانشان بود .پاسدارها از حضور کودکان در بند و
مسئوليتي که بر دوش مادران زنداني بود ،براي شکنجه و آزار اين مادران استفاده
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مي کردند .تهديد به جدا کردن مادر از بچه اش و اينکه اجازه نمي دادند بچه ها
را از خانواده تحويل بگيرند يا تهديد مي شدند که مادر را جلوي چشم بچه اش
شکنجه مي کنند .مادر مدام ،چه زماني که بچه ها در بند بودند و چه زماني که
موقت ًا به خانواده تحويل داده مي شدند ،نگران غذا و خواب و سالمتي بچه ها
بود .در صورتي که چنين مسئوليتي به هيچ عنوان بر دوش پدران زنداني نبود
و اين فشار مضاعفي بود روي زنان زنداني سياسيُ .بعد ديگر قضيه فشار و
استرس هايي بود که کودک در آن محيط به اجبار تحمل مي کرد و همة اين ها
فشاري بود که روي مادر سر ريز مي شد.

يکي ديگه از تفاوت هاي برخورد با زنداني زن اين بود که تو به عنوان يک زن
در مواجهه با بازجو واقع ًا حس نا امني بيشتري داشتي .ببينيد شما با بازجويي
روبرو مي شدي که مي دانستي مردي است که به تو به چشم يک زن گناهکار و
بي بند و بار و يک ابژة جنسي نگاه مي کند .يعني ايدئولوژيک نگاهش به زن
اين است و حاال تو دست بسته و بدون هيچ پناه و سپري در چنگش بودي.
واقع ًا چنين تلقين مي شد که شما کمونيست ها هيچ چهارچوب اخالقي
نداريد و غنايم جنگي هستيد و ما هم محقيم هر کار دوست داريم با اين غنايم
بکنيم .اغلب کلمات رکيک با بار سکسيستي مثل «جنده» و «هرزه» به کار
مي بردند .اگر به ما نزديک مي شدند يا مي خواستند بعض ًا به بدن ما دست
بزنند و فرياد مي زديم که «به ما دست نزنيد» ،با پوزخند مي گفتند« :حاال ما
غريبه شديم و نا محرميم؟ وقتي که توي خانه هاي تيمي حال مي کردين و حال
مي دادين ،اونا نامحرم نبودن و ما هستيم؟ مگه ما چه فرقي با اون ها داريم؟».
به خاطر دارم يک سربازجو بود به اسم کمال اصالني که همه از روبرو شدن
با او وحشت داشتیم .بسيار وقيح و بي ادب و در عين حال شکنجه گر قهاري
بود و از هيچ توهين جنسي و حتي تهديد به دست درازي کوتاهي نمي کرد.

زن در زندانهای جمهوری اسالمی 131 /

دو برادر ديگر به اسم هاي عزيز و حبيب راستي هم بودند که عزيز بازجو بود و
او هم دست کمي از کمال اصالني نداشت و وقتي مي گفتند کمال اصالني يا
راستي يا سالم ،زندانی را صدا کرده ،بايد حساب کارت را مي کردي و آمادگي
براي هر برخوردي را مي داشتي .

سوال) من شنيدم که به خانواده ها مي گفتند دخترتان اينجا عاشق فالن
برادر پاسدار شده آيا اين درست بود؟

ستاره) بله درست است و هدفشان اين بود که از طريق انتقال اين اخبار به
بيرون ،ارزش مبارزه و زنداني بودن خصوص ًا مقاومت زنان را پايين بياورند و
از يک طرف زنان و مبارزين بيرون از زندان را نا اميد و پاسيو کنند و از طرف
ديگر خودشان را موجه و محق جلوه بدهند .مثال به خانواده ها مي گفتند:
«دختر شما متوجه اشتباهش شده .ارشاد شده و در زندان با يکي از برادران
ازدواج کرده و به زودي آزاد مي شود»! به طور مشخص پدر خودم چون به او
گفته بودند دخترت اعدامي است ،با وجود اينکه خيلي نگران زنده ماندن من
بود ،در يکي از مالقات ها با ناراحتي زيادي پرسيد« :راسته که اينجا با يکي از
پاسدارها ازدواج کردي؟».

آن موقع براي ما اين شايعات عجيب و حتي باور کردني نبود اما بعد از
آزادي شنيديم و خوانديم که در زندان اوين و يا دیگر زندان ها از اين اتفاقات
افتاده بود .مواردي مثل سيبا معمار نوبري (زيبا ناوک) و مارينا نمت که با
بازجو و شکنجه گر خودشان ازدواج کرده بودند و خاطرات شان هم منتشر
شد .البته در زندان اهواز هم بودند زنداني هاي توابي که يا تحت فشار و ترس
از مرگ يا عقب ماندگي و به هر علت ديگری به رابطه با پاسدار و يا آخوند هاي
مرتبط تمايل نشان بدهند .مثال در بند ما يکي از بچه هاي کومله بود که خبر
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اعدام همسرش را در زندان به او دادند و يک دختر داشت که بيشتر اوقات
در زندان بود .زنداني سر موضعي و بسيار مقاومي بود که ما خيلي قبولش
داشتيم و فکر کنم حکمش به طور مشروط ،حبس ابد بود .از بند عمومي
براي دو هفته به انفرادي برده شد و بعد از مدتي که برگشت ،تواب بدي شد.
نه تنها شروع به خواندن نمازهاي شب طوالني مي کرد و کتاب هاي مطهري
و قرآن و نهج البالغه از دستش نمي افتاد ،بلکه تفکر سرکوبگرانة حکومت را
هم تبليغ و ترويج مي کرد و ميگفت« :من به لحاظ فلسفي اسالم را پذيرفتم
و برادر حبيب راستي 41مرا متحول کرد» .اين موردي بود که ما فکر مي کرديم
هرگز نخواهد شکست و از مواردي بود که بعيد مي دانم زير شکنجه بريده
بود .واقع ًا ذهنش را به هم ريختند و ايدئولوژيک متقاعد يا مرعوبش کردند
که تواب بشود .يعني زندان جمهوري اسالمي فقط سرکوب فيزيکي و رواني
و تهديد به مرگ و اعدام نبود ،بلکه يک دستگاه نيرومند و مداوم ايدئولوژيک
هم کار مي کرد تا قدرت جمهوري اسالمي و ضعف و ايرادات زنداني ها را
اثبات کند .واقع ًا جمهوري اسالمي به کار ايدئولوژيک بها مي داد .شما اين
مساله را در جامعه هم مي بينيد .اين همه تبليغ آيين هاي مذهبي مثل عاشورا يا
مراسم اَحياء يا تبليغ براي سفر حج ،همه کار برد مهمي در متحد کردن مردم با
اخالقيات و ايدئولوژي جمهوري اسالمي دارند.

از سال  62به بعد دستگاه سرکوب در زندان ها به مرور آدم هاي حرفه اي که
روان شناسي و جامعه شناسي بلد بودند را وارد عمل کرده بود و سعي مي کرد

 )41حبيب راستي اوايل داديار و بازجوي پروند هاي مجاهدين و بعد عمدتاً بازجوي نيروهاي چپ بود .از سال
 62به بعد مسئول و نماينده دادگاه در زندان کارون شد .به نظر مي آمد ايدئولوگ اسالمي بود و با روش هاي
روانشناسانه و متوسل شدن به فلسفه و عرفان ،زنداني ها خصوصاً زنان را تحت تاثير قرار مي داد و تواب مي کرد.
او همچنين از تصميم گيرندگان شکنجه و كشتار زندانيان در مقطع كشتارهاي سال  67در اهواز بود[ .افزوده
شده توسط ستاره].
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با ابزارهاي مختلف روحي و رواني فشار ايدئولوژيک به زنداني وارد کنند .از
آن دوره به بعد بود که شکستن ها و توبه کردن ها و به سمت سرکوبگران رفتن
مشهود تر شد.

سوال) اينکه زنداني به ازدواج با شکنجه گرش موافقت کند را چطور
توضيح مي دهی؟ آيا شکست بود يا سقوط؟

ستاره) به نظر من فرق ندارد و هر دوش هست .اينکه تو با شکنجه گر و
دشمن طبقاتيت ازدواج کني ،هم پذيرش شکست هست و هم سقوط .کسي
که هدف سياسي و هويت سياسيش را زير پا مي گذاشت ،به اين مساله تن
مي داد .از داخل آن فضا و آن ستم ها و تحقيرهاي مداوم ،وقتي به عالقه مند
شدن يا ازدواج و صيغه شدن يک زن زنداني به بازجوها يا حاکمين شرع نگاه
مي کردي ،واقع ًا اين سوال بود که چطور زني مي تواند اجازه بدهد چنين آدمي
حتي بدنش را لمس کند؟ اگر اين يک انتخاب بود ،واقع ًا تهي شدن همه جانبه
يک زنداني بود .اين هم يکي از تفاوت هاي برخورد بين مرد و زن در زندان
بود .هيچ وقت از هيچ مرد سياسي خواسته نشد که با شکنجه گر و بازجویش
ازدواج کند يا رابطة جنسي يا عاطفي بر قرار کند اما اين فشار روي خيلي از
زن ها آورده شد .فکر کردن به اين موضوع هنوز هم واقع ًا مرا اذيت ميکند که
چطور نظام قضايي و دستگاه سرکوب مي تواند يک اسير و زنداني را به داشتن
رابطه عاطفی و جنسی با شکنجه گرش وادار کند.

البته رژيم هم سعي مي کرد از اين مساله استفاده تبليغاتي ببرد و به نوعي
اعالم کند که« :ايدئولوژي و جهان بيني ما چنان قدرت دارد که توانستیم از
ميان دشمنان اصلي مان ،کساني را به خودمان عالقه مند کنيم» .اين مساله چه
در زندان و حتي از نظر تاريخ نگاري و تاريخ نويسي آينده ها هم تأثير خوبي
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ندارد .زني که به اين مرحله مي رسيد ،واقع ًا تهي شده بود .البته بودند کساني
هم که به اين مرحله رسیدند و بعدها فهميدند که اشتباه کردند و برگشتند.
توجه کنيم که اين فقط عملکرد يک فرد زندان بان نيست بلکه ايدئولوژيش
بود که اينطور عمل مي کرد و نتيجه مي گرفت.

مردم ممکن است فکر کنند چه اتفاق حيرت آوري مي افتاد که يک زنداني
به زندان بانش عالقه مند مي شد؟ اما من مي خواهم در همين رابطه يک قياس
را انجام بدهم که مي دانم تحريک آميز و حساسیت بر انگیز است اما شايد روند
عقب نشيني زن هاي زنداني تا مرحلة ازدواج و عالقه مند شدن به بازجوها
و شکنجه گرها را بيشتر توضيح بدهد .قياس بين اين کار و عالقه مند شدن
و تقديس کردن و رأي دادن بخشي از مردم به شکنجه گرها و جنايتکاران
جمهوري اسالمي .به نظر شما وقتي از مجريان يک دولت و نظام جنايت پيشه
و جنايتکاراني مثل هاشمي رفسنجاني ،مير حسين موسوي ،مهدي کروبي،
محمد خاتمي و حسن روحاني تجليل مي شود يا به عنوان «اميد ملت» تعريف
مي شوند ،چه اتفاقي مي افتد؟ چه می شود که يک عده به اصطالح روشنفکر و
فيلم ساز و نويسنده در انتخابات خبرگان يا مجلس شوراي اسالمي يا رياست
جمهوري به جنايتکارهايي مثل دري نجف آبادي ،محمد محمدي ري شهري،
سعيد حجاريان ،مصطفي تاجزاده ،علي ربيعي و غيره رأي ميدهند؟ آيا چيزي
به جز ترکيبي از ضعف ،توهم ،پراگماتيسم ،فرصت طلبي و تحليل هاي غلط
باعث اين سمت گيري ها مي شود؟ ُخب چيزي مشابه اين سازش با دشمن
هم در زندان ها صورت مي گرفت .ممکن است گفته شود فرق هست بين رأي
دادن به اينها و با همکاري کردن با جنايتکارها در زندان يا ازدواج با آنها ،اما اوال
رأي دادن و اميد بستن به جنايتکارها و تبليغ کردن براي آنها هم نوعي همکاري
است و از طرف ديگه شرايط مردم بيرون از زندان هم با زندانيِ سیاسی دهة 60
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قابل مقايسه نيست .اينجا نه کسي زير حکم اعدام است ،نه شالق و انفرادي و
شکنجه و بازجويي هست ،اما باز هم بخشي از مردم با ميل و اراده و خواست
خودشان بر اساس همان ترکيبي که گفتم و هر تحليل غلط ديگری به سمت
مهره هاي مورد تأييد و حافظ اين رژيم ميروند و بدتر اينکه به عنوان «رهبران
تحول و دگرگوني و تغيير» تقديس شان مي کنند .خوب همين فشار به سازش
با حکومت ،در زندان از طريق فشار و تهديد به مرگ و کار ايدئولوژيک و
بازجويي هاي مکرر بود .هدف من اينجا اصال اين نيست که همکاري توابين
با جمهوري اسالمي را توجيه کنم يا قبح و زشتي اش را کم کنم ،هدفم اين
است که با يک قياس نشان بدهم که براي سمتگيري با دشمن (حاال در هر
سطحي) د ِر توجيه و توهم و خطا باز است.

سوال) در مورد تجاوزهاي قبل از اعدام چطور؟ آيا تدر زندان اهواز در اين
مورد چيزي شنيدي؟

ستاره) در دوران بازداشت و زير بازجويي خيلي با اين مساله برخورد نکرده
بودم ،به جز دوره اي که داخل سلول هاي انفرادي بوديم .سلول کناري چند
تا از بچه هاي رده باالي مجاهدين به اسم هاي اعظم ،مهديه و شهين بودند که
با مورس خبر دادند« :پاسدارها به ما اعالم کردن حکمتون اعدام است ،اما ما
فکر مي کنيم قبل از اعدام مي خوان به ما تجاوز کنن و به ما گفتن توي قانون
شرع دختران باکره اگر اعدام بشن به بهشت مي رن و شما حقتون نيست که
به بهشت برين» .اين سه نفر به شدت شکنجه شده بودند و بسيار ناتوان و
ضعيف شده بودند .شب هايي که ما را به تماشاي اعدام مي بردند ،اين سه نفر
هميشه صف اول نشانده مي شدند اما دفعات بعد آن ها را نديديم و از سلول
کناري ما هم به جاي ديگري برده شده بودند .بعدها شنيدم که در بازداشتگاه
چهار شير ،اعدام شدند و بعد از اعدام ،چند پاسدار با کله قند و شيريني به د ِر
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خانه آنها رفته و به خانواده هاشان گفته بودند که دختران شما پيش از اعدام به
عقد ما در آمده بودند.

سوال) گفتي شب هايي که براي تماشاي اعدام برده مي شديد ،حتم ًا در اين
مورد هم توضيح بده.

ستاره) بله اين خاطره ،يک تجربة واقع ًا هولناک است و به نظر من يکي از
عريان ترين و شنيع ترين تصاويري است که از زندان هاي جمهوري اسالمي
مي شود ترسيم کرد .دوره اي که ما در انفرادي بوديم يک شب که نوبت حمام
داشتيم و خوشحال از اينکه در آن گرماي وحشتناک ،آبي به تنمان مي خورد و
خنک مي شویم ،هنوز وقت حمام تمام نشده بود که پاسداري به نام دهقان با
کوبيدن به د ِر حمام و اينکه زود چادرتان را سر کنيد و بياييد بيرون ،ما را کشان
کشان با چشم بند ،به سمت حياط پشت دادگاه انقالب برد .پيش فرضمان اين
بود که باز هم براي کابل و شکنجه مي برند .اما بعد که اجازه دادند چشم بندها
را برداريم ،ديديم که ميدان تير و اعدام درست کرده اند .اول تصورمان اين بود
که نمايشي است .يک نمايش براي ايجاد ترس و دلهره و شکستن مقاومت
زندانيان اما بعد به دليل اينکه هميشه تهديد به اعدام شده بوديم ،فکر کرديم
امشب اعداممان خواهند کرد و همه چيز تمام است .بيست نفري از زن و مرد
نشسته بودند .رديف اول پنج مرد و پشت سرشان سه زن که اول چشمهاشان
بسته بود اما بعد چشم بندها را باز کردند .اول سخنراني دادستان باباخاني و
ِ
خواست نفر اول که با
چند آية تهديد آميز از قرآن و بعد خواندن فرماليته کيفر
اشاره از جایش بلند شد و کنار ديوار ايستاد و بعد هم آية «بسم الرب القاسم
الجبارين» و فرمان آتش باباخاني .جوخه يک آتش! جوخه دو آتش! و صداي
تير و رگبار بود که همه ما را وحشت زده کرد .آن شب سه نفر را جلو چشم ما
اعدام کردند .اول باورمان نشد ،تا وقتي پاشيده شدن خون به ديوار را ديديم و
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پذيرفتيم که واقعي است .تقاضاي هر سه اعدامي اين بود که بدون چشم بند
و با دستان باز اعدام بشوند .يکي از بچه هاي مجاهد بود که با صداي بلند آية
قرآني را خواند و بعد يکي يکي اعدام شدند .بعد از اولين نفر ،در حالي که به
شدت بهت زده شده بوديم سعي کرديم اعدام نفرات بعدي را نگاه نکنيم ،اما
پاسدارها با وقاحت تمام با قنداق اسلحه به سر و کمر ما مي زدند که هم نگاه
کنيم و هم تکبير بگوییم .البته طبيعت ًا ما هم سر باز مي زديم.
ما دختران و پسران جوان کم سن و سال در گيجي و سر در گمي و ناباوري
به سلول برگردانده شديم .همان شب تا صبح از يکي از سلول ها صداي فرياد
زني به گوش مي رسيد که گويا صحنة اعدام را ديده بود .زني بود که بچه
داشت و مدام با عصبيت و به شکل هيستريک فرياد مي کشيد« :من نمي خوام
بميريم ،نمي خوام بميرم» .اين برنامه شب هاي بعد باز هم تکرار شد .البته
فکر نمي کرديم محض تماشا است .تصورمان اين بود که نوبتي است و نوبت
ما هم خواهد رسید .شب هاي اول خيلي وحشتناک بود اما بعد کم کم به اين
شوي جنايت عادت کرديم و ديگر آن وحشت اول را نداشت .در مجموع ما را
براي تماشاي اعدام  15نفر در زمان هاي متفاوت به حياط پشت دادگاه انقالب
بردند .واقع ًا هنوز هم برایم مثل يک کابوس است .هيچ وقت نمي توانم آن
تصاوير و صداها رو فراموش کنم .من هيچ وقت چهره و لبخند نوجوان زيبايي
به نام محسن بيننده که در يکي از همين شب ها اعدام شد را فراموش نمي کنم.
به خاطر شکنجة جسمي و روحي که مي شديم شب هاي بعد ،مرگ و
اعدام برای مان پذيرفتني شد .آرزو مي کرديم اي کاش همراه يارانمان اعدام
بشويم تا از اين همه شکنجه و آزار و اذيت راحت مي شديم .ديگر ترسي در
چهره و رفتارمان ديده نمي شد و اين موضوع پاسدارها را آزار مي داد و بيشتر
شکنجه مي کردند .يک چيز خيلي وحشتناک اين بود که از زنداني هاي تواب
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در جوخه هاي اعدام استفاده مي کردند .تا آن زمان هنوز نه درکي از تواب و
تواب شدن داشتيم و نه قابل باور بود که کسي اينقدر بشکند و سقوط کند
که توبه کرده و رفيق و همرزم خودش را بازجويي و شکنجه و تير باران بکند.
آن شب ها در کمال ناباوري با چشمان خود ديديم شش نفر در جوخه اعدام
بودند؛ سه پاسدار و سه نفر از توابين کم سن و سال به اسم هاي حميد ،فريبا
و مرضيه که به سمت دوستان خودشان شليک مي کردند و حتي براي تير
خالص زدن از هم و حتي از پاسدارها پيشي مي گرفتند.

در يکي از همين شب ها يکي از توابيني که خيلي همکاري کرده بود را هم
اعدام کردند .از بچه هاي بخش نظامي مجاهدين که اگر اشتباه نکنم اسمش
نعمت رويين تن بود .رويين تن اول شروع کرد به سخنراني براي ما و از پروسة
تواب شدنش گفت و اينکه خدا توابين را دوست دارد و بايد توبه کرد .بعد
باباخاني رو به بقيه کرد و گفت« :اين فرد االن به بهشت خواهد رفت چون
صادقانه توبه کرده اما حکمش اعدام است و فرشتگان آسماني االن منتظرش
هستن» .ما تمام مدت چهرة رويين تن را نگاه مي کرديم ،انگار اصال باورش
نشده بود که قرار است اعدام بشود ،ولي شد و يکي از بدترين مرگ هايي بود
که طي اين مدت ديده بوديم .شايد چندين تير خالص زدن تا بي حرکت شد
و جان داد.
ولي بگذارید تراژيک ترين مرگي که ديدم و را برای تان تعريف کنم .در
يکي از اين شب ها ،کيفرخواست فردي به نام اميد قرباني را خواندند .وقتي
کنار ديوار ايستاد از مأمورها خواست دست ها و چشمهایش باز باشد .حس و
حال شجاعانه و لبخند به لب داشت و مستقيم به جمعيت زندانيان روبرویش
نگاه مي کرد .سر جاي خودش بند نبود ،فکر مي کرديم سعي دارد از فرصت
استفاده کند تا از ديوار پشت سرش که در حال تعمير و کمي کوتاه تر از بقية
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قسمت ها بود ،فرار کند .وقتي باباخاني سخنراني مي کرد و کيفر خواست
خوانده شد ،اميد هيچ توجهي نداشت .بعد جوخه اعدام مستقر شد و وقتي
چشم اميد به نفرات جوخه افتاد ،مات و مبهوت سر جایش خشکش زد .در
آن لحظه شکستنش را به وضوح ديديم اما دليلش را نمي دانستيم .بعدها که
به زندان منتقل شدم بعد از چند روز کسي به سراغم آمد و از آنجايي که به هر
کسي اعتماد نداشتيم گفت« :من دوست فالني (از دوستان مشترک) هستم و
شنيدم که شاهد اعدام ها بودي» .چند سوال پرسيد و در آخر هم از اعدام اميد
پرسيد .من هر چي ديده بودم را توضيح دادم .زن گوش مي داد و بعد بغض و
گريه امانش را بريد .گفت که خواهر اميد است .اميد هوادار مجاهدين بود اما
خواهرش چپ بود .در کمال ناباوري گفت بدون شک دليل رفتار و بهت اميد،
ديدن مرضيه در جوخه اعدامش بوده است .از قرار اميد و مرضيه عاشق هم
بودند و تصميم به ازدواج داشتند ،اما جانيان جمهوري اسالمي ،در سال هاي
خميني ضد بشر ،در آن «دوران طاليي امام» ،دختر به آن کم سن و سالي و
عاشق را مجبور کردند معشوقش را تيرباران کند .مرضيه به بند منتقل شد و
مسئول بند شد و همراه با فريبا از توابین فعالين و سر سپردگان شده بودند.
بعد از مدتي هر دو آزاد شدند اما بعدها شنيديم که هر دو دچار افسردگي و
مشکالت روحي و رواني شده اند.

گاهي که ياد آن شب ها مي افتم ،ياد آن آدم ها ،چشم ها ،آن صداي رگبار
مسلسل و شعارها و نعره هاي پاسدارهاي خميني ،ياد مرضيه و اميد ،ياد
خون هاي آن پانزده انساني که با چشم خودم ديدم به ديوار مي پاشيد ،ياد
محسن بيننده و بعد هم کشتار هاي دسته جمعي سال 67؛ بعد از خودم
مي پرسم چطور مي شود با رژيم آن همه مرگ و جنايت به سازش رسيد؟
چطور مي شود فراموش کرد و به آنها رأي داد و به آنها اميد و توهم داشت؟
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چطور مي شود سکوت کرد و براي نسل بعدي بازگو نکرد که در دهة  60چه
بر مردم ايران و بهترين فرزندانشان آوردند؟ چطور از «دوران طاليي اما ِم» مير
حسين موسوي ها ،کروبي ،هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني ها نگویيم؟
چطور مي شود براي رژيم و ايدئولوژي و جهان بيني و قانون و حکومتي که از
درون آن چنين سطحي از شقاوت و پستي بر مي آید ،به چيزي جز سرنگوني
و انقالب فکر کرد؟
سوال) کمي بيشتر در مورد فرايند بازجويي و بازداشتگاه و انفرادي صحبت
کنيم.

ستاره) معموال دستگيري با شکنجه و انفرادي و با هدف تخليه اطالعات
و ايجاد وحشت شروع مي شد .به شالق زدن با کابل معموال آنقدر ادامه مي دادند

که هيچ جاي سالمي در کف پا تا زير زانو باقی نمی ماند .گاهي کابل زدن تا بيهوشي
زنداني ادامه پيدا مي کرد .در تمام دوران بازداشت و خصوص ًا دوران انفرادي،

بازجويي ،فشار شکنجه ،صدا زدن هاي بي موقع شب و نصفه شب ،هميشه
آمادگي براي کابل و توهين و تحقير ادامه داشت .يکي ديگر از شکنجه هاي
رايج ،شکنجه صوتي بود .بلندگوهاي بازداشتگاه و راهروهاي انفرادي با
صداي بلند نوحه هاي آهنگران ،قرآن ،اذان ،دعاهاي هفتگي شيعي و سخنراني
توابين را پخش مي کردند.
در دادگاه انقالب ،مساحت سلولها کمتر از چهار متر بود .اول تنها بودم،
بعد از چند روز کم کم چهار نفر شديم و به سختي مي خوابيديم .فقط روزي
دوبار و هر بار ده دقيقه براي دستشويي وقت داشتیم .آن هم براي همه و همگي
همراه با مأمور مرد به دستشويي می رفتیم .وضعيت غذا خيلي بد بود و گرماي
شديد تابستان هاي جنوب ،ديوانه کننده بود .هيچ وسيلة خنک کننده اي نبود.
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کمر ما از گرما تاول زده بود و دچار خارش هاي شديد شده بوديم .فضاي بند
و سلول انفرادي سنگين و پر استرس بود .شمارش روز و زمان را از دست داده
بوديم .تالش مي کرديم اجازه ندهيم اين فضا بر ما غلبه کند و دچار يأس و
نا اميدي بشويم .مي بايست بر فضاي فشار وحشت ،و سرکوب حاکم غلبه
مي کرديم و روحيه مان را باال نگه مي داشتيم.

در انفرادي مالکيت شخصي اصال معني نداشت .هر پنج نفر يکي بوديم
و در همة زمينه ها يار و ياور هم بوديم .هر وقت کسي را براي بازجويي صدا
مي کردند ،انگار که ما را صدا کرده بودند و با هم همفکري کرده و به هم روحيه
داده و تشويق به مقاومت می کردیم .لباس هاي کلفتي که داشتيم علي رغم
گرمي هوا ،هوا تنش مي کرديم که اگر شالق بخورد ،کمتر درد بکشد و تا
وقتي بر مي گشت دل تو دل بقيه نبود .بعد هم پرستاري از فرد شکنجه شده
و بگو و بخند و مسخره کردن بازجوها و پروسة بازجويي که انجام شده بود تا
ترس را از خودمان دور کنيم.

در سلول براي شوخي و خنده و حفظ روحيه ،دنبال سوژه بوديم .از مسخره
کردن بازجوها و مأمورين تا خاطراتي که از گذشته داشتيم .از تالش براي
ارتباط با سلول هاي ديگر از طريق مورس تا استفاده از درب قوطي کنسرو
که قايم کرده بوديم و به عنوان آينه استفاده مي کرديم .درب قوطی کنسرو را
گذاشته بوديم زير در سلول و مي ديديم که چه کساني از راهرو عبور مي کنند يا
اينکه مأمور دو و بر سلولها هست يا نه ،تا بتوانيم مورس بزنيم و شيطنتي ديگر
بکنيم .شب ها برنامة تعريف کردن رمان و فيلم و سرود و آواز خواني داشتيم
و نوبتي فيلم و داستان و رمان تعريف مي کرديم .پانتوميم هم اجرا مي کرديم.
يکي از هم سلولي ها که سنش از ما بيشتر و با تجربه تر بود ،هميشه چيزي براي
تعريف کردن در چنته داشت؛ از فيلم گرفته تا رمان و خاطرات دلنشين.
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يکي از شب هايي که از تماشاي اعدام با صف به سمت سلول ها بر
مي گشتيم ،همين رفيق ،يکي از شوخي هايي که همه با آن آشنا بوديم را پراند و
ما هر پنج نفر شروع به خنديدن کرديم و اين حرکت پاسدار مراقب را حسابي
عصبي کرد .مي گفت« :آها يعني مي خوايد بگيد از مرگ نمي ترسين؟ باشه
االن حسابتون را مي رسم» .بعد به جاي اينکه ما را به سلول ببرد ،به حياط
برد و با شالق و کتک به جان ما افتاد .بعد از تماشاي اعدام ها ،سياستشان
پاسخ عکس گرفته بود و ما براي مقاومت و پذيرش مرگ شجاع تر از قبل شده
بوديم.
سوال) روند محاکمه و دادگاه چطور بود؟

ستاره) از آنجايي که دوران بازجويي و انفرادي و بالتکليفي ،آزار دهنده
بود ،براي دادگاه و تعيين تکليف ،لحظه شماري مي کرديم .بعضي از بچه ها
را در همان دوره اي که در سپاه بازداشت بودند ،محاکمه و دادگاهي مي کردند.
بعضي ها را هم به زندان منتقل کرده و بعد محاکمه مي کردند .از يک هفته
قبل ،روز دادگاه را اعالم مي کردند .بعد زنداني را با ماشين هاي مخصوص
زندان به دادگاه انقالب مي بردند .من زماني که در دادگاه انقالب و انفرادي
بازداشت بودم ،محاکمه شدم و بعد به زندان منتقلم کردند .وقتي به دادگاه و
پيش قاضي مي رفتي متوجه مي شدي همه چيز بسيار فرماليته و آبکي است.
حاکم شرع و يکي دو نفر ديگر و بازجوي مربوط به پرونده هم بودند .اول
حاکم شرع که آخوندي بود به نام اراکي ،شروع مي کرد به شرح عمق گناهي
که مرتکب شده بودي و سخنراني و موعظه آخونديش و اينکه لطف کردند و
اعدامت نکردند و فعال شانس ديگه اي بهت مي دهند تا متنبه بشي و توبه
کني .بعد کيفرخواستي خوانده مي شد و اتهاماتي که گاهي خيلي هم واقعي
نبود را به عنوان جرم مطرح مي کردند .بعد از چند دقيقه هم حاکم شرع حک ِم
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از قبل تعيين شده را قرائت مي کرد .تو حتي حق دفاع نداشتي.

سوال) کمي در مورد وضعيت زنداني که محکوميتت را گذراندي صحبت
کنيم.

ستاره) بعد از شش ماه که در حالت بازداشت و انفرادي بودم به زندان
مرکزي اهواز به نام کارون منتقل شدم .زندان کارون بر خالف زندان اوين و
گوهردشت ،اتاق اتاق نبود .در واقع تشکيل شده بود از دو سالن با تعداد سه
برابر ظرفيتش زنداني .ليستي که از زندانيان سياسي به ديوار زده شده بود تا
سال  63بيشتر از  450نفر بوديم .بيشترين آمار حدود ًا  50درصد از زندانی
های مجاهدين بودند .بعد بچه هاي اتحاديه کمونيست ها ( 35نفر) و
ساير سازمان ها مثل اقليت ،پيکار ،رزمندگان ،اکثريت ،حزب توده ،آرمان
مستضعفين و غيره.
دور تا دور سالن ها ،تخت هاي سه طبقه بود .وسط سالن هم محلي براي
نشستن و غذا خوردن و خوابيدن .افرادي که از قبل آنجا بودند تقريب ًا جاي
ثابتي داشتند .بعدها استفاده از تخت ها ،نوبتي شد .به طور کلي شب ها جاي
خواب درستي نداشتيم و به علت کمبود فضا و جاي کافي ،مجبور بوديم روي
زمين چسبيده به هم و به شکل کتابي (يعني به پهلو) بخوابيم .وقت خواب،
تا نزديکي هاي د ِر خروجي سالن پر مي شد از آدم .بهترين نقاط بند هم به
زنداني هاي عادي و بعدها تواب ها داده شده بود.

زندگي ما در زندان کارون ،اوايل يعني تا قبل از شقه شدن توسط توابين ،يک
زندگي جمعي و کموني و بر اساس تعاون بود .با مقررات و ضوابط مشخص
که از طرف جمع تعيين و اجرا مي شد .کسي بر کسي برتري نداشت و همة
کارهاي بند از جمله نظافت ،تحويل و توزيع غذا ،تهيه ليست براي حمام و
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غيره به شکل جمعي انجام مي شد و از امکانات هم به شکل جمعي استفاده
مي کرديم .موقع غذا خوردن سرتاسر بند روي زمين سفرة پالستيکي پهن
مي شد و همه با هم غذا مي خورديم .صبحانه معموال سهم هر نفر يک ليوان
چاي و دو قاشق شکر به اندازه کمتر از  50گرم پنير و يک تکه نان بود .ناهار
و شام اغلب لوبيا پلو ،سيب زميني آبپز ،ماکاروني بدون گوشت ،لوبيا چيتي
و گاهي هم خورشت که به سختي گوشتي در آن پيدا مي شد .تعداد ما زياد و
سهم غذا خيلي کم بود و اکثر ًا گرسنه مي مانديم و غذاي کافي نمي خورديم.
با اين وجود کودکان ،مادرهاي مسن و بيمار ،افراد باردار يا تازه زايمان کرده در
اولويت بودند و بچه هاي ديگر به اين گروه ها نه تنها غذاي بيشتر بلکه نوبت
حمام ،جاي خواب بهتر و هر نوع کمک ديگری را ارائه مي دادند.

در بند ،چند مادر مسن بودند که يا به خاطر فعاليت هاي خودشان با در
ارتباط با کمک به فرزندان شان ،دستگير شده بودند .همينطور مادران بارداري
که فشار مضاعفي را تحمل می کردند .بازجوها در بازجويي و زير فشار و
شکنجه مدام زن هاي باردار را تهديد مي کردند که طوري شکنجه مي شوند
که بچه بيافتد و سقط شود .چند نفري هم زير شکنجه ،بچه شان سقط شده
بود .مادران باردار از تغذيه مناسب و نور کافي برخوردار نبودند و بچه هايي که
به دنيا مي آمدند ،به لحاظ امکانات ،واقع ًا وضعيت متفاوتي نسبت به نوزادان
عادي داشتند .همينطور کودکاني که مجبور بودند در سلول هاي انفرادي کنار
مادرشان باشند .اين بچه ها تبديل به وسيله اي براي وارد کردن فشار بيشتر و
شکنجة مضاعف به مادر هم بودند .بچه ها ،بين داخل زندان و بيرون از زندان،
بين مادر و بستگان بيرون ،پاس کاري مي شدند که دوري و سردرگمي به
همراه داشت .چون هيچ کدام از اين دو طيف نمي توانستند نقطة امن و قابل
اعتماد و اتکايي براي اين بچه ها باشند .وحشت ،استرس ،اضطراب و حس
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نا امني شان روز به روز بيشتر مي شد .مسلم ًا همة اين مسايل بعدها در تمام
مراحل زندگي اين بچه ها تأثير گذار بود .دختر بچه اي به اسم مريم بود که
تمام خانواده اش از خاله ،عمه ،دايي و غيره همه در زندان بودند و اين بچه
امکان بيرون رفتن از زندان را کمتر از ديگران داشت .مريم مدام جيغ مي زد و
شب ها خواب خوبي نداشت .در چنين شرايط و وضعيتي همة ما ،مادر اين
بچه ها بوديم و از تغذيه گرفته تا حمام و شب بيداري و غيره مراقب شان بوديم
و به مادرشان کمک مي کرديم.

شرايط زندان هاي دهه  60خيلي متفاوت با االن بود .ما به جز بعضي
لباس ها و بعدها مبلغ کمي پول براي خريد از فروشگاه زندان ،هيچ گونه غذا يا
وسيله اي از بيرون دريافت نمي کرديم .هيچگونه تماس تلفني نداشتيم و تنها
ارتباط ما با خانواده و بيرون ،مالقات هاي هفته اي يک بار و به مدت 15دقيقه
بود .آن مالقات هم هميشه داده نمي شد و بستگي به نظر تواب هاي داخل بند
داشت و ممکن بود به خاطر گزارش هاي تواب ها ،از مالقات محروم بشوی.
بچه هايي که امکان مالقات نداشتند ،گاهي فقط نامه مي توانستند بنويسند.
آن هم نامه اي ده خطي ،بدون پاکت که طبع ًا اگر باب ميل زندان بان نبود،
سانسور مي شد يا به خانواده داده نمي شد .کساني بودند که خانواده هاشان در
شهرهاي دورتر از اهواز زندگي مي کردند و يا جنگ زده بودند و حتي مالقات
هفته اي يک بار هم نداشتند و بيشتر نيازهای شان از طريق دیگر دوستان زندان
تأمين مي شد.

به سختي حمام مي رفتيم .باید در لیست حمام ثبت نام می کردیم و منتظر
می ماندیم هفته ای  15دقیقه فرصت حمام داشته باشی .نوبت حماممان هم
که مي شد اول به اين توجه مي کرديم که چه کسي بيشتر از ما نياز دارد و پيش
مي آمد وقت حمام را به ديگري بدهيم .براي هواخوري ،حياط خيلي کوچکي
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داشتيم که فقط براي خشک کردن لباس از آن استفاده مي کرديم .چون هميشه
در اختيار زنان عادي بود .وسايل بهداشتي مورد نياز داده نمي شد و به زنان
بيمار خصوصا بيماري هاي زنان ،اهميت داده نمي شد .موش هاي خيلي
بزرگ به اندازه گربه ،هميشه و خصوص ًا شب ها در حال جوالن دادن توي
بند بودند .يک شب با فريادهاي حامد پسر کوچک زير يکسال همه از خواب
پريديم که يکي از همين موش ها ،انگشت پاي حامد را گاز گرفته بود .جاي
مناسبي براي شستن ظرف ها نداشتيم و کنار توالت ها ،روی زمین شير آبي بود
که همه ظرفها با آب سرد همین یک شیر ،مي بايست شسته مي شدند.
سوال) در مورد مسايلي مثل نياز به نوار بهداشتي يا پزشک زنان و مشکالت
زنانه چه تجربياتي داري؟

ستاره) کال به علت بيماري هاي رايج در زندان مثل بيماري هاي عصبي،
سردردهاي ميگرني ،نارسايي هاي کليوي ،کمر درد و پا درد ،بيماري هاي
زنان و تيروئيد و ديابت ،هميشه نيازمند کمک هاي دارويي و پزشکي بوديم
اما بر آورده نمي شد .اکثر اين بيماري ها زير فشار شکنجه يا دوران بازجويي
يا به علت شرايط بد زندان به وجود آمده بودند .فکر کنم به طور کلي در تمام
مدت زنداني ام يک يا دو بار اتفاق افتاد که گفتند پزشک زنان آمده و کساني که
مشکل داشتن مراجعه کردند.

اما در مورد پريود ،يکي از موضوعاتي که براي زنان عامل فشار توهين و
تحقير محسوب مي شد ،مساله عادت ماهانه بود .خصوص ًا زماني که در زندان
فروشگاه نداشتيم ،هيچوقت پيش نيامد که به موقع نيازمان برطرف بشود و
اين کار عمدي بود .به ويژه در دوران بازداشتگاه و انفرادي که کامال عمدي
بود .زماني که انفرادي بوديم ما را چند روز در وضعيت غير بهداشتي نگه
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مي داشتند و به همين دليل خيلي اوقات مجبور بوديم از لباس های مان به
عنوان نوار بهداشتي استفاده کنيم .وقتي به زندان بان مي گفتيم که پريود
شديم ،با نگاه تحقير آميزشان اين حس را القاء مي کردند که انگار ده نفر بهت
تجاوز کرده بودند .انگار يک چيز کثيفي را بهت مي دادند .هر وقت به در
مي زديم تا تقاضاي نوار بهداشتي کنيم بعد از اينکه پنجرة آهني را باز مي کردند
با بي اعتنايي و پوزخند محکم پنجره را بسته و مي رفتند ،به طوري که احساس
شرم کنيم .گويي درخواست زشت و کثيفي داشتيم.
سوال) روابط صميمانه در محيط زندان باعث نمي شد مورد اتها ِم داشتن
رابطة جنسي قرار بگيريد؟

ستاره) يکي ديگر از شيوه هاي سرکوب در بند ما همين اتهامات بود.
به هر نوع رابطة نزديک و صميمانهُ ،مهر رابطة جنسي مي زدند .خصوص ًا
نسبت به توجه و محبت به دختران کم سن و سال حساس بودند و بيشتر اين
اتهام رو ميزدند .در واقع ترجيح مي دادند براي اينکه جوانترها تحت تأثير
بزرگترها قرار نگيرند به اين حربه متوسل شوند .يک ترسي ايجاد مي کردند
که زنداني ها ترجيح مي دادند کنترل و احتياط بيشتري به خرج بدهند .اين
اتفاقات و فشارها بعد ها يعني بعد از قدرت گرفتن توابين در بندها ،بيشتر
شد .به طور کلي هيچ نوع آزادي عملي نداشتيم .حتي کاردستي و نقاشي
مشترک کردن يا زبان و درس و کتاب خواند ِن بيش از دو نفر ،حتي ورزش
دو سه نفره و سفره هاي جمعي براي غذا خوردن ،همة اينها از مواردي بود
که حساسيت هاي زيادي بر مي انگيخت و زندانيان سياسي را با فشارهاي
مضاعف مثل انتقال به انفرادي مواجه مي کرد.
اوايل سال  ،66زندان کارون کال به زندانيان عادي اختصاص پيدا کرد و
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همة زندانيان سياسي مرد و زن را به زندان فجر که تقريب ًا خارج از شهر بود
و زندان مدرنتر و امنيتي تري بود منتقل کردند .زندان بان اصلي زندان فجر
آدم جالدي به نام صارمي بود .يکي ديگر از زندان بان هاي جنايت کار زندان
فجر ،رضا قاعدي بود که بيرون از زندان با نام «جهان گران نژاد» معروف بود
و به پاداش جنايت هایش ،بورس تحصيلي گرفت و چشم پزشک شد .مدتي
رئيس بيمارستان طالقاني و مدير کل بهداري آبادان بود.

سوال) در مورد مالقات هاي حضوري زن و شوهر هاي زنداني سياسي چه
مي داني؟

جواب) اين نوع مالقات ها را «مالقات هاي شرعي» مي گفتند .اوال
امتيازي نبود که شامل حال همه بشود ،دوم ًا بعضي از کساني که به آنها تعلق
مي گرفت به اين مالقات ها نمي رفتند .اين مالقات ها (حداقل در زندان
اهواز) عمدت ًا امتيازي بود که به زنان و مرداني داده مي شد که يا بريده بودند
يا سر موضع نبودند .اين نوع مالقات ها باز هم ريشه در تفکر مردساالرانه
داشت و در واقع امتيازي مردانه بود که به مردان مي دادند .براي نياز جنسي
زن اهميت و ارزشي قايل نبودند و معتقد بودند وظيفة زن برطرف کردن نياز
جنسي مرد است و اين امکان بيشتر به مردهاي تواب داده می شد .حتي اگر
زن ،تواب نبود و حاضر نبود به اين مالقات برود باز هم زندان بان و پاسدار
معتقد بودند شوهر توابش حق دارد و گاهي پيش مي آمد که زن را مجبور به
رفتن می کردند .در ضمن هم جنبة تبليغاتي داشت و هم وسوسه کردن ديگران
براي بهره مند شدن از اين امتياز .به طور کلي مالقات هاي شرعي به نوعي
ايدئولوژي مذهبي حقنه شده را بازتوليد مي کرد .واقع ًا نفرت آور بود خصوص ًا
وقتي مي ديدي که از موضع يک حقِ مردانه و براي برآوردن نياز جنسي مرد
اين ايده طرح و اجرا شده بود .ولي يادم مياد زن توابي بود که وقتي مي رفت
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مالقات شرعي و بر مي گشت ،بدون نوبت مي خواست به حمام برود و وقتي
گفته مي شد بايد بر اساس نوبت و نظم ليست ها به حمام برود ،ميگفت« :نياز
به حمام شرعي و غسل دارم».
سوال) آيا امکان مطالعه و انجام کارهاي هنري و دستي را هم در زندان
داشتيد؟

ستاره) بله امکان مطالعه داشتيم اما نه هر زماني و نه هر کتابي .براي
کتابخانة زندان ليست تهيه مي شد و اگر کسي کتاب مي خواست ،تقاضا
مي کرد و کتاب را مي آوردند و کتاب ها هم يا تاريخي بود يا اسالمي .يک
دوره اي احتماال بعد از نقشي که منتظري در زندان ها داشت ،کمي جو زندان
بهتر شده بود .مثال اينکه زنان عادي را از بند ما بردند ،امکان خريد مواد غذايي
از فروشگاه زندان را پيدا کرديم ،انگليسي خواندن فراگير شده بود و حتي
خانواده ها اجازه داشتند کتاب هاي زبان را از بيرون برای مان بياورند .نسبت به
قبلش ،دوران بهتري بود که عاملي براي داشتن ارتباط بيشتر و دور هم جمع
شدن و گروه تشکيل دادن شد .البته فراموش نکنيد باز هم در بدترين شرايط
بوديم و مدتش هم کوتاه بود .بعد از مدتي اين امکان را هم از ما گرفتند و به
طور کلي خواندن انگليسي و هر زبان خارجي ديگه اي ممنوع شد .انجام کار
دستي هم محدوديت داشت و فقط از ساعت  2تا  4بعد از ظهر امکانش را
داشتيم .بافتني ،نقاشي ،گلدوزي و خياطي و امثالهم .توابين نظارت داشتند و
کسي حق نداشت حتي يک دقيقه قبل از ساعت دو يا يک دقيقه بعد از ساعت
چهار ،کار دستي انجام بدهد وگرنه سريع اسمش مي رفت در ليست سياه.
سوال) رفيق ستاره يکي از سواالتي که در مورد تجربة زنان زنداني سياسي
خيلي مهم است ،مسائل و مشکالت پس از زندان است .به عنوان يک زن
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سياسي که توي زندان مقاومت کردي و بخش ًا از سطح شورشگري بااليي در
دوران مبارزه و همچنين مقاومت در زندان بر خوردار بوده ،پس از بيرون آمدن
از زندان با توجه به شکست انقالب و تغييرات جامعه ،با چه مشکالتي روبرو
شدي؟

ستاره) من بعد از  5سال و با اتمام مدت زندانم ،آزاد شدم .بخش زيادي از
تالش براي ُتهي کردن روحية شورشگري و انقالبي گري توسط ضد انقالب
اسالم گرا در زندان اتفاق افتاده بود .يعني دستگاه سرکوب و ايدئولوژي
جمهوري اسالمي يک برنامة بلند مدت و هدفمند سرکوب و فکرسازي و
تلقين را پياده مي کرد تا روحية انقالبي و شورشي را در زندانيان سياسي از
بين ببرد .تو مدام در آستانة سرکوب و بمباران ايدئولوژيک بودي که چقدر «به
کشورت و جامعه ات خيانت کردي».
از طرف ديگر مسالة خانواده ها هم بود .ببينيد هنوز سال هاي جنگ بود و
توهم «دفاع از ميهن و خاک» و تجاوز دشمن در بخش هايي از جامعه وجود
داشت .اين فشار از سوي رژيم روي خانواده ها بود که« :بچه هاي شما در اين
وضعيت جنگ به مردم پشت کردن و خيانت کردن» .خانواده را سراغ زنداني
مي فرستادند که «بي خود اينجا هستید و دنياي بيرون شکل ديگه اي است.
شماها فراموش شده هستيد و جامعه اصال به چيزهاي ديگری فکر مي کند و
اهداف و شعارهاي شما برای شان مهم نيست» .به گونه اي که از بيرون رفتن
احساس خطر مي کردي .چون حس مي کردي با اون جامعه بيگانه هستی.
انقالب شکست خورده بود ،نيروهاي سياسي شکست خورده و قتل عام و
تبعيد شده بودند و احساس می کردی با مردمي که برای شان جنگيده بودي،
بيگانه شدي و در واقع آنها با تو بيگانه شده اند .واقع ًا اگر در دوره هاي شکست،
آدم نتواند بینش و رویکرد علمي و ماترياليستي-ديالکتيکي در مورد جامعه
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و انقالب و شکست انقالب و چرایی شکست در پيش بگيرد ،ممکن است
نسبت به مردم بد بين شده و حتي ضد مردم بشود .ولي اگر مردم را هم مثل
هر پديدة ديگری بتوانيم درست تحليل کنيم ،به اين نتيجه مي رسيم که نه شور
و شوق دوران انقالب فقط بيانگر خصلت هاي مردم هست و نه انفعال و حتي
برخوردهاي بدي که در دوره هاي شکست يا سکون و بي تحرکي جنبش از آنها
سر ميزند .مردم و روحيه شان ،متأثر از تحوالت جامعه است و مثل هر پديدة
ديگری به دو تقسيم مي شوند .يعني هم شاهد بزرگترين فداکاري ها از مردم
هستيم و هم چيزهاي بد .هيچ کدام از اينها ثابت نيستند .اما نيروي انقالبي
و کمونيست بايد بتواند که براي انقالب به عناصر خوب توده هاي مردم،
اتکا کند و با عناصر بد آنها مبارزه کند و مردم را براي انقالب تغيير بدهد.
در دوره هاي شکست واقع ًا بعضي ها ،جنبه هاي خوب مردم را انکار مي کنند
و کال از دست رفته مي دانند .به هر حال شرايط جامعة ايران و روحية مردم در
اواسط دهة  60که من از زندان آزاد شدم ،اصال خوب نبود .جنگ ،شکست
انقالب ،تسلط مخوف ضد انقالب اسالم گرا ،بي کاري و فقر ،تثبيت و
گسترش باورها و ارزش هاي اسالمي و ارتجاعي ،اين ها همه اتفاق افتاده بود.

بخش مهمي از پروژة تلقين شکست به زندانيان سياسي ،تواب سازي رهبران
سازمان هاي سياسي بود .ميزگردهايي که در حسينية زندان برگزار مي کردند
و اغلب رهبران سازمان ها براي تأثير روي ديگر زندانيان سخنراني مي کردند،
واقع ًا نابود کننده بود .رفتن به اين سخنراني ها اجباري بود ،يعني با زور و کتک
مي بردند .موضوع سخنرانی ها هم صحبت کردن در حقانيت اسالم و اشتباه
بودن مارکسيسم بود .مثال در زندان کارون اهواز چند نفر از مسئولين منطقه اي
و استاني اتحاديه کمونيست ها مثل بهنام ايثاري ،امير باغبان اهوازي (بعدها
اعدام شد) و علي ارزاني سخنراني کرده و ابراز ندامت کردند .بدتر از همه،

152

     /و ما انکار خدای شان بودیم

دادگاه رهبران قيام آمل و به خصوص مصاحبة تلويزيوني حسين رياحي بود.
اين اتفاقات براي ما يک شکست بود .تلخترين لحظات زندگي بود .هيچوقت
آن حس را نمي توانم فراموش کنم .تا قبل از آن درک ما اين بود که بعد از
آزادي از زندان هم مي شود مبارزه را ادامه داد ،اما ابراز ندامت هاي رهبران،
واقع ًا تير خالص به روحية مقاومت بود که انگار همه چيز تمام شده است.
واقع ًا حس معلق بودن روي هوا را داشتي و انگار از همة چيزهايي که به آنها اتکا
داشتي ،جدا شده بودي .موج تواب ها بعد از اين ماجراها شروع شد .ببينید
ما در زندان بوديم ،خودمان مقاومت کرده بوديم ،ديده بوديم چطور بچه هاي
نوجوان مقاومت مي کنند .پس اينکه رهبري تو شکسته ،نشون ميدهد که
مساله فقط ضعف زير شکنجه نبوده است .مساله اين بود که آنها به لحاظ
سياسي و ايدئولوژيک شکست را قبول کردند و قانع شدند که خطشان اشتباه
بود .درست است که سطح شکنجه و فشار روی آنها شديدتر بود اما قرار بود
سطح مقاومتشان هم بيشتر باشد .البته عامل عمده در بررسي پديدة تواب ها
و شکست رهبران ،قطع ًا دستگاه هولناک شکنجه و سرکوب رژيم جمهوری
اسالمی بود ،اما نمي شود نقش مقاومت نکردن و ابراز ندامت رهبران در
شکستن روحية مقاومت ساير زنداني ها را انکار کرد و ناديده گرفت.

اما در مورد مشخص زنان زنداني سياسي ،به اعتقاد من به دليل ايدئولوژي
زن ستيز و مردساالرانه اي که يکي از ويژگي هاي جمهوري اسالمي بود،
فشارها و موقعيتي که زندانيان زن در زندان داشتند ،خيلي از موقعيتي که زنان
بيرون از زندان داشتند ،جدا نبود .در واقع همانطور که قبال هم گفتم هدف
دولت جمهوري اسالمي ،شکست و عقب راندن زنان بود و به شکل هاي
مختلف براي رسيدن به اين هدف از اهرم هايي که در دست داشتند ،استفاده
مي کردند .اين فشار ،باز روي زنان زنداني خيلي بيشتر از مردها بود .انگار
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در ديد بخشي از جامعه به عنوان يک ز ِن ناموجه ديده مي شدي .انگار نگاه ها
اينطور بود که دست مالي شدي يا بهت تجاوز شده است .در حالي که مردها
اينطور نبودن و با احساسي از قهرماني از زندان بيرون می رفتند .حتي بعضي
از خانواده ها پنهان کرده بودند که دخترانشان زندان بوده اند .يا خانه و محله
شان را عوض مي کردند تا همسايه ها نفهمند دخترهاي فالن خانواده زندان
بوده اند .فضا براي خيلي از بچه های زندان اينطوري بود که بعد از آزادي
از زندان ،هم کنترل رژيم را داشتند و هم کنترل خانواده بود .مثال رابطه ها را
سعي مي کردند کنترل کنند تا دست از پا خطا نکني و دوباره به فکر فعاليت
سياسي نباشي .خانواده ،کنترل بيشتري روي دختران آزاد شده از زندان داشت
و تالششان اين بود هرچه زودتر ازدواج کند و درگير خانه و خانواده اش کنند
تا خيالشان راحت شود که ديگر سراغ مبارزه نمي روند .دو نهاد ارتجاعي و
ضد زن در جامعة طبقاتي ،يعني خانواده و دولت باز به هم رسيده بودند.

يکي از سوال هايي که در معرفي هاي 42بعد از زندان هميشه مي پرسيدند
اين بود که «ازدواج نکردي؟ سنت داره ميره باال و هنوز ميخواي بري دنبال
کارهاي سياسي؟» .يعني فشار بود که به سمت ازدواج و بچه دار شدن بروی،
که اين دومي رسم ًا مغاير بود با فعاليت سياسي تمام وقت .ما نمونه هاي زيادي
داشتيم که از زندان آزاد شدند و تحت تأثير اين القائات و براي خالص شدن
از اين فشارها و حرف ها به ازدواج هاي بد تن دادند .مثال يکي از بچه ها بعد
از فوت خواهرش ،بدون عشق و عالقه و شباهت و اشتراک فکر و فرهنگي با
شوهر خواهر سابقش ازدواج کرد.

 )42زندانيان سياسي عمدتاً به طور مشروط آزاد مي شدند و بعد از آزادي تا مدت ها براي اينکه تحت کنترل
امنيتي رژيم باشند بايد هفته اي يا هر دو هفته يک بار به اطالعات سپاه يا خانه هاي وزارت اطالعات مراجعه
مي کردند و مورد سوال و جواب قرار مي گرفتند.
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ُبعد افسردگي هم و مشکالت زندگي هم عمل می کرد .به عنوان يک
زنداني ،شغل و کار پيدا کردن تقريب ًا امکان پذير نبود و همة اين ها فشار چند
وجهي به زنداني وارد مي کرد .عوارض ناشي از زندان که تا سال ها در روح و
روان و جان زنداني باقي بود .درد و بيماري هاي جسمي ناشي از شکنجه ،کمر
درد و پا درد ،سردردهاي عصبي و ميگرن ،ناراحتي هاي زنان و مشکالت کليه
ساده ترين شان است .بدتر از آن ناراحتي هاي روحي و رواني ،کابوس هاي
شبانه ،بي خوابي ها ،هراس و نا امني ،سردرگمي و بي هويتي که به ما القاء کرده
بودند را هم باید اضافه کرد .تصاوير سال هاي زندان ،مرور خاطرات و لحظه به
لحظه بودن با هم بندها و بهترين رفقا و غيره رهایت نمي کرد .ببينيد اين يک
واقعيت است که زندان و شکنجه براي زنداني سياسي دهة  ،60هيچوقت تمام
نمي شود و همواره و تا آخرين روز زندگيت ادامه دارد .من دیگر جاهاي دنيا
را نمي دانم اما این حکم را واقعا در مورد زندان هاي جمهوري اسالمي در دهة
 60می تواند داد.
سوال) در مورد شخص خودت ،آیا اين فشارها بعد از زندان وجود داشتند؟

ستاره) بله منم جدا از بقيه نبودم .من آزاد شدم اما بيرون برام تفاوتي با
داخل زندان نداشت و حتي به نوعي بدتر بود .از زندان چهار ديواري
جمهوري اسالمي «آزاد» شدم اما واقع ًا احساس آزادي نداشتم و گويي پا به
يک زندان بزرگتر گذاشته بودم .عمق زن ستيزي اين دولت چه در زندان و
چه خارج از زندان و در جامعه ،گريبان زنان را گرفته بود .با توجه به سرکوب
و قتل عام هاي شان و القائاتي که به خانواده و جامعه کرده بودند و ترس و
وحشتي که در دل جامعه انداخته بودند ،ما هم به عنوان زنداني سياسي ،هر
چند از خودمان و عملکردمان راضي بوديم ،اما جامعه و اطرافيان حس يک
فرد مردود شده در امتحانات زندگي را به ما القاء مي کردند .انگار هر روز
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مي شنديم که «چي شد؟ به خاطر همين مردم اينهمه سختي کشيدي و شکنجه
شدي ،به آبرو و حيثيت خانواده ات آسيب زدي ،کارت را از دست دادي،
هيچکس عين خيالش نيست و براي کسي اهميت نداره و غيره».

البته در مورد خودم بايد بگم که شهر ما کمي از نظر فرهنگي متفاوت و
خانواده و روابط اطراف من کمي متفاوت تر بودن .منظورم اين است که احساس
شرم و خجالت از زنداني بودن دخترشان نداشتند و احساسشان بيشتر حالت
دلسوزي و حمايت بود .اما باز هم از آنجا که حس طرد شدن از سوي جامعه
وجود داشت ،روي خانوادة من هم تأثير داشت .البته در جامعه با بارزتر شدن
ماهيت رژيم ،بخشي از توهم توده ها ريخته بود و به عنوان زن زنداني سياسي
احترام هم قائل مي شدند .يعني به نظر من خيلي اين باور توي توده ها نبود که
شما مقصر شکست انقالب هستيد .بيشتر به شکل يک ترس بود .اما مسالة
عمده ،ديد و باور و فرهنگي بود که رژيم به خاطر ابزارهاي ايدئولوژيکش در
رابطه با مسالة زن و نقشش در خانواده به مردم غالب مي کرد.

با اين وجود منم از طرف خانواده کنترل مي شدم و تمام حواسشان به من
بود .تا مدت ها در عالم خودم بودم و با هيچکس نمي توانستم رابطۀ درستي
برقرار کنم .هفته اي يک بار با پدرم براي امضا به مقر سپاه مي رفتم و هر دفعه
خانواده انتظار نداشتن بر گردم و فکر مي کردند نگهم ميدارند و بر ميگردم
زندان .کم کم طاقت و توان موندن در آن شرايط را از دست دادم و به بهانة امکان
برگشتن به کار سابقم ،به تهران رفتم .در تهران اتاقي اجاره کردم و در کارگاه هاي
مختلف مشغول کارگري شدم .اوايل ،هفته اي يک بار ،بعد دو هفته يک بار و
بعد ماهي يک بار برای امضا دادن به شهر خودمان می رفتم .يکي از داليل
بيرون آمدن از شهر محل زندگيم ،اين بود که تمام تالش خانواده و اطرافيان
و باالخص سپاه ،اين بود که هر چه زودتر ازدواج کنم .خانواده ،ازدواج را
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راهي براي اطمينان پيدا کردن از اين مساله می دیدند که دیگر دنبال سياست
نمي روم ،مي دانستن و سعي مي کردند راضيم کنند به درخواست هايي که
بيشتر از طرف فاميل مي شد ،پاسخ مثبت بدم.

اما من منتظر رفيقي بودم که هنوز زندان بود و تنها پيوند من با گذشته و
حفظ روحية انقالبيم بود .اين تعهد را گواهي بر تسليم نشدنم مي دانستم.
آن مرد مدتي بعد از من آزاد شد و به سختي و علي رغم مخالفت هاي
خانواده ،ازدواج کرديم .زندگي خيلي سختي داشتيم و از هيچ طرف حمايت
نمي شديم و شغل و کار درستي هم نداشتيم .با اين وجود تصورم اين بود
به خواسته ام رسيده ام و احساس رضايت مي کردم .اما بعد از مدتي با تلنگر
از رويا و خيال بيرون آمدم .اون مرد ،زنداني خيلي سرسخت و خوبي بود
که هيچ ضعفي در مقابل دشمن نشان نداده بود و خودش را يک کمونيست
پيگير مي دانست .اما اين ها براي زن ستيز نبودن ،کافي نبود .به همين علت
در زندگي مشترکمان ،انواع ستم هاي مردساالرانه و ضد زن مثل خشونت
و توهين و بي حقوقي را تجربه کردم .اون مرد در پيشبرد اين مساله حتي از
قوانين ضد زن جمهوري اسالمي هم استفاده کرد و با آن قوانين متحد شد.
حق با لنين بود که گفت اگر خيلي از به اصطالح کمونيست ها را بتراشي،
تلخ چندين ساله به
يک عنصر مردساالر زير پوستشان خفته است .اون تجربۀ ِ
من نشان داد که مردساالري چقدر عميق و ريشه دار است و براي مبارزه با آن
چقدر بايد آگاه بود و واقع ًا به يک جهش همه جانبة سياسي و ايدئولوژيک نياز
هست و ادعا و ژست و حتي سابقة زندان و مبارزه ،خود به خود باعث گسست
از اين ستم تاريخي نمي شوند .البته تناقض هاي عجيبي هم مي ديدم .مثال در
همان حال که به من ستم مي کرد ،بحث هاي روشنفکرانه و از موضع باال در
مورد زنان و رهايي زنان و کمونيسم هم داشت .مي بينيد ،وحدت اضداد گاهي
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شکل طنز و کميکي به خودشان مي گيرند.

به هر حال بعد از چند سال زندگي عليه همة آن روابط و ستم ها شورش
کردم و جدا شدم .اين جدايي و وصل شدن دوباره ام به حزب و تشکيالت،
سر آغاز فصل جديدي از زندگي فردي و مبارزاتي من بود.
سوال) اين روند را کمي بيشتر توضيح بده.

ستاره) قبل از پرداختن به اين سوال مي خواهم روي يک نکته بيشتر تأکيد
کنم .با وجود تمام اين سختي ها و مشکالت اما در مورد خود من ،شکست
انقالب و بي انگيزگي بدتر از همة دردها و مسائل ديگر بود .واقع ًا با ِر شکست
انقالب را حس مي کردم .به عنوان يک آدم سياسي حس مي کردي که مبارزه
کردي و شکست خوردي ،انقالبت شکست خورده و ضد انقالب غالب شده
و مهمتر از همه اينکه پا در هوا ماندي و اين ها عواملي بود که خيلي از زندانيان
سياسي آزاد شده را نا اميد و منفعل کرد.

بعد از زندان به لحاظ سياسي تدر موقعيتي بودي که داليل شکست انقالب
و آنچه گذشت ،نياز به جمع بندي و تحليل داشت اما توانش به صورت
فردي نبود .پيوندهاي تشکيالتي به خاطر شرايط سرکوب و تبعيد اجباري
سازمان هاي سياسي ،امکان پذير نبود .سازمان هاي سياسي پيشگام از جمله
اتحاديه کمونيست ها ،تبعيد شده بودند و همه این مسایل فشار مي آورد .تا
سال ها ،بي هويتي سياسي آزارت مي داد .نسل ما ياد گرفته بود متشکل باشيم
و سازمان يافته جلو برويم و اين سرکوب و فشار ،اين رابطه را محدود کرده بود
و تقريب ًا از بين برده بود .ما در همان دورة کوتاه آموزش هاي سياسي از  57تا
 60ياد گرفته بوديم که از جايگاه منافع جامعه و جمع بايد حرکت و زندگي
ِ
انقالب شکست خورده،
کرد .بعد از زندان با وضعيت اختناق در جامعه و
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روبرو بودي .ارزش هاي جمعي از بين رفته بود و ارزش هاي فردگرايانة
راست قدرت ميگرفتند .تو به تشکيالت وصل نبودي و واقع ًا نمي شد مثل
بقيه زندگي فردي داشت .اين دست و پا زدن ها به عنوان يک زن بيشتر آزارت
مي داد .خاطره و ياد رفقاي جان باخته هم بود و اين مساله هم فشار مي آورد.
شکست و دزديده شدن انقالب توده ها ،قلع و قمع تشکالت سياسي و کشتار
و جنايات آن دهه چيزي نبود که به سادگي بشود فراموش کرد .همة اين ها
عواملي بودند که بر روي دوشت رسالتي را حس کني و به دنبال پيوند دوباره
و هر امکاني براي ادامة راه باشي.

بگذاريد اهميت پيوند سياسي ،ايدئولوژيک و فکري داشتن با يک
تشکيالت و خط انقالبي را حتي توي زندان با يک خاطره بيشتر توضيح
بدهم .توي زندان بوديم که بين بچه هاي اتحاديه اين خبر پيچيد که دور جديد
نشريه حقيقت (دور دوم) منتشر شده است .با دست به دست شدن اين خبر،
موجي از اميد و شادي ايجاد شد و دوباره انرژي گرفتيم .انگار اين حس را
داشتيم که هنوز انقالب تمام نشده ،ما ريشه کن نشديم ،ما شکست نخورديم،
زندگي جريان دارد و نبض انقالب ،بيرون از زندان ميزند و رفقا فعال هستند.
در آن وضعيت تاريک و بدون روزنة زندان ،دوباره روحيه گرفتيم .دوباره داشتيم
هیکدیگر را پيدا مي کرديم ،خوني از اميد و گرما در ما دويد و حتي روابط بين
خود ما را تغيير داد و تأثير مثبت روی روابط مان در درون زندان گذاشت .خبر
انتشار نشرية حقيقت به قول شاملو مثل شاخه اي بود که در تاريکي جنگل به
سوي نور فرياد مي کشيد .اميد مقاومت و ادامة انقالب و مبارزه مثل شعاعي از
نور حتي از ديوارهاي بتوني زندان هم عبور کرد و روحية ما را گرم و احياء کرد.
سوال) سوالم را به اين شکل تکرار مي کنم که تو هنوز خودت را کمونيست
مي داني و با هدف انقالب و رهايي تمام بشريت در يک حزب کمونيست

زن در زندانهای جمهوری اسالمی 159 /

فعاليت مي کني ،امروز کمونيسمي که برایش مي جنگي و مردم را به سوي آن
فرا مي خواني ،چه نگاهي به مسالة رهايي زنان دارد؟ کمبودها و کاستي هايي
که در مورد مسالة زنان چه در جنبش بين المللي کمونيستي و چه در چپ
ايران قبال موجود بود ،امروز در اين حزب و اين خط به چه شکل حل شده
اند و پاسخ گرفته اند؟ رابطه انقالب کمونيستي با جنبش زنان و رهايي زنان
چيست؟

ستاره) قبال هم اشاره کردم که رفقاي اتحاديه کمونيست هاي ايران
(سربداران) در دوران بازسازي تشکيالت بعد از ضربة سال  ،1364يک
باز بيني همه جانبه در خط سياسي و ايدئولوژيک اتحاديه انجام دادند که
هدفش پيدا کردن ريشه هاي خطي و فکري اشتباهاتي بود که رهبري اتحاديه
مشخص ًا در سال هاي  57تا  60مرتکب شد .در اين روند بود که کمبودهاي
درک ما از مسالة زنان و جنبش زنان کشف شد و بعدها و در روند تکاملش،
باعث جهش هاي کيفي تعيين کننده اي در خط سياسي و ايدئولوژيک حزب
کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست) شد .به باور من ،حزب
ما در اين زمينه نه تنها به خودش بلکه به جنبش چپ و کمونيستي ايران کمک
مهمي کرد و درک کمونيست ها از مسالة زنان را به سطح باالتري ارتقا داد.
يکي از مسائل مهم اين درک جديد ،رابطۀ بين جنبش کمونيستي و مسالة
رهايي زنان است.
به نظر من جنبش کمونيستي و مقولة رهايي زن از هم جدا نيستند و من نمي
توانم بگویم براي من مسالة زنان در اولويت است و ساير مسائل در مراتب
بعدي اهميت قرار دارند .خير! در استراتژي ما ،مسالة زنان جدا از استراتژي
انقالب کمونيستي نيست و پيوند تنگاتنگي با هم دارند و ما نمي توانيم
بدون حل مسالة ستم بر زن ،به رهايي بشريت و به کمونيسم برسيم .مارکس
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در آثارش و به ويژه دو اثر مهم نقد برنامة گوتا و نبردهاي طبقاتي در فرانسه
( ،)1850-1848شاخص ها و نشانه هاي جامعة سوسياليستي را توضيح
داد .جامعه اي سوسياليستي است و به سمت کمونيس ِم جهاني در حرکت
است که «دو گسست» را انجام بدهد و «چهار کُ َليت» رو نابود کند .يعني
از روابط توليدي کهنه و از ايده ها و تفکرات کهنه و نادرست ،گسست کند.
دولت و جامعة سوسياليستي دورة گذار به سمت کمونيسم جهاني است
که در اين دوره ،ديکتاتوري پرولتاريا اعمال مي شود و در اين جامعه تالش
مي شود کلية تبعيض هاي اجتماعي از جمله ستم بر زن نابود بشوند .کلية
روابط توليدي که اين تبعيض ها از آنها بر مي آیند ،نابود شوند .کلية نهادهاي
اجتماعي ستمگرانه مثل دولت ،خانوادة پدرساالر ،قانون و غيره که از اين
تبعيض ها دفاع کرده و روابط توليديِ استثماري را حراست مي کنند ،نابود
شده و کلية تفکرات ،باورها و اخالقيات ستمگرانه و تبعيض آميزي که از اين
روابط و نهادها و جامعه بر می آیند هم بايد نابود بشوند .باورها ،هنجارهايي
مثل پدرساالري (پاتيارکي) ،نژاد پرستي ،همجنسگرا ستيزي (همو فوبيا)،
دين ،خرافات و غيره .و به جاي اين چهار کليت بايد روابط توليدي و اجتماعي
و نهادها و فرهنگ نوينِ کمونيستي جايگزين شوند که بر تبعيض و ستم و بهره
کشي انسان از انسان بنا نشده اند.

چطور مي شود در مسير جامعة کمونيستي و رهايي همة بشريت حرکت
کنيم اما ستم بر زن به عنوان اولين شکلِ ستم و تبعيض در تاريخ جامعة بشري
را نابود نکنيم؟ چطور مي شود جامعه اي به سمت رهايي بشريت حرکت کند
اما پدرساالري و قوانين و ارزش ها و اخالقيات پدر-مردساالر را نخواهد
نابود کند؟ از اين نظر ،مبارزه براي رهايي زنان و دست پيدا کردن به روابط
نويني که ستم جنسيتي و مردساالري در آن وجود ندارند ،شاخص مهم براي
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جامعة نوين هستند.

از طرف ديگر ،فقط و فقط در جامعة کمونيستي است که رهايي واقعي زنان
متحقق مي شود .چون پايه هاي مادي و اجتماعي که ستم بر زن بر آن ها بنا شده
مانند روابط طبقاتي ،مالکيت خصوصي و دولت ،در جامعة کمونيستي است
که کامال از بين ميروند و به موزة تاريخ سپرده خواهند شد .هيچ شکل ديگري
از جامعة طبقاتي نمي تواند رهايي زنان را به طور کامل متحقق کند .انواع و
اقسام دولت ها و جوامع سرمايه داري مثل سوسيال دمکراسي (کشورهاي
اسکانديناوي) ،سرمايه داري دولتي (کره شمالي و کوبا) ،سرمايه داري
امپرياليستي (اياالت متحد آمريکا ،کشورهاي اروپاي غربي ،روسيه و چين)،
سرمايه داري دين مدار و اسالمي (ايران ،داعش و ترکيه) و غيره هيچ کدام
پايه هاي مادي ،نهادهاي اجتماعي و اخالقياتي که ستم بر زن از آنها بر آمده و
باز توليد مي شود را نابود و ريشه کن نکرده و نمي کنند و بر عکس هر روز آنها
را به اشکال مختلف باز توليد کرده و گسترش ميدهند .ستم بر زن و خانوادة
پدرساالر از عناصر مهمي هستند که تمام نظام هاي طبقاتي از جمله نظام
سرمايه داري بر آنها بنا شده اند .فقط دولت سوسياليستي است که در روند
حرکت وسيع انقالب و با حضور توده هاي مردمي که تحت رهبري حزب
کمونيست و دولت سوسياليستي ،توان و امکان گسست از دنياي کهنه را پيدا
کرده اند ،زمينه هاي ريشه کن کردن واقعي و تاريخيِ ستم بر زن و مردساالري
را فراهم مي کند .و از بين رفتن کامل ستم جنسيتي و مردساالري ،در نظام
جهانيِ کمونيستي تحقق پيدا خواهد کرد .تا آن مرحله ،بشريت بايد با تمام
اشکال و عناصر ستم و تبعيض از جمله مردساالري و ستم بر زن ،مبارزه کند.
اما اين مساله به اين معني نيست که ما مبارزه با مردساالري را به يک دورة
تاريخي ديگر و به بعد از انقالب سوسياليستي ،ارجاع مي دهيم .نه! ما از
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همين امروز و همين لحظه بايد با اشکال مختلف ستم بر زن و مردساالري
مبارزة آگاهانه و آشتي ناپذير را پيش ببريم .از در و ديوار جامعة طبقاتي ،اَشکال
مختلف ستم بر زن بيرون مي زند و بايد با همه آنها مبارزه کرد .به خشونت
خانگي و خياباني عليه زنان نگاه کنيد ،به تن فروشي و پورنگرافي سازمان
يافته و وسيع در سطح جهان ،به قوانين شرعي و آيات و احاديث و دعاهاي زن
ستیزانۀ اديان مختلف ،به کلمات ضد زني که در ادبيات و طنز و شوخي و زبان
مردم کوچه و بازار هست ،در همة اين ها تحقير زنان و تجاوز به بدن زنان تبليغ
و عادي سازي مي شود .با تمام اين ها بايد مبارزه کرد و براي مردم از فرهنگ،
قانون ،اخالقيات ،ادبيات و روابط نويني صحبت کرد که در آن ،ستم بر زن
و تحقير زنان وجود ندارد .اين ها دغدغه ها و مسائل فردا نيستند .از همين
امروز در دستور کار قرار دارند اما نه با چشم اندازي در خود و محدود بلکه با
افق يک هدف وسيع که رهايي همة بشريت را امکان پذير مي کند و آن هدف،
انقالب کمونيستي است .ببينيد در دوران و جامعۀ سوسياليستی ،ستم بر زن
و مرد ساالري يک شبه از بين نميروند .کسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا
تازه آغاز مبارزه براي ريشه کن سازي کامل ستم بر زن است .در واقع دولت
سوسياليستي زمينة مادي براي مبارزة همه جانبه با پدرساالري و مردساالري را
فراهم کرده و قانون و قدرت دولتي را ضامن پيش بردن تغيير روابط اجتماعي
و تغيير فکر توده هاي مردم براي مبارزه با مردساالري و ريشه کن کردن آن
می کند .اين مبارزه از امروز شروع مي شود اما براي رسيدن به هدف واقعي و
نهاييش يعني نابودي کامل ستم بر زن ،حتم ًا به قدرت دولتي نياز دارد.
به همين علت اگر ما از همين امروز مسالة زنان را ناديده بگيريم و به
بهانه هاي مختلف و اولويت هاي ديگر بخواهيم آن را از دستور کار خارج کنيم،
قطع ًا نمي توانيم قدم های مان را به سوي کمونيسم برداريم .کمونيسم ،انقالب
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آگاهانه با حضور توده هاي مردم آگاه براي ريشه کن کردن تمام تبعيض ها و
ستم ها است و به بهانة مسائل ديگر ،با هيچ ستم و تبعيضي نمي شود کنار آمد
و سازش کرد .مطمئن باشيد هر جا مبارزه با ستم بر زن يا مبارزه با هموفوبيا
يا ناسيوناليسم يا دين به تعويق بيافتد ،حتما بذرهاي روابط کهنه و ارتجاعي
در تشکيالت يا جامعة شما در حال رشد کردن و تقويت شدن است .به قول
کمونيست هاي چيني در دوران انقالب فرهنگي پرولتري ،علف هاي هرز را
مدام بايد ريشه کن کرد.
همة اين مسائل را من به شخصه در اين حزب و با خط اين حزب بود که به
طور کامل فهميدم و ياد گرفتم .با اين خط و در اين حزب و همچنين سازمان
زنان  8مارس بود که ياد گرفتيم انقالب کردن ،بدون رهبري حزب انقالبي
امکان پذير نيست .اينکه دنيا را بدون خط مشي و متدولوژيي که متکي بر
علم و تئوري هاي انقالبي باشد ،نمي شود تغيير داد .اينکه بدون رهايي زن،
کمونيسمي در کار نخواهد بود ،اينكه با افق هاي بورژوا دمكراتيك ،ليبرالي،
رفرميستي و پراگماتيستي نمي شود به برابري بين زن و مرد و مهمتر از آن به
رهايي زنان از ستم دست پيدا کرد .اينکه رهايي زن از ستم جنسي با مبارزه
براي رهايي از ستم و استثمار طبقاتي مثل حلقه هاي يک زنجير در هم تنيده اند
و رهايي زن در گروی رهايي کل بشريت و فقط در يک انقالب کمونيستي
ميسر است.

اين درکها امروزه در ساية سنتز نوين کمونیسم ،دقيقتر و علمي تر و
استراتژيک تر شده اند.

سوال) مي توانی مثالي بزني که نشان بدهد خط اين حزب در مورد مسالة
زنان و مبارزه براي رهايي زنان چگونه در عمل و در جريان فعاليت انقالبي و
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مبارزاتي به کار برده مي شود؟ سوال دومم اين است که تالشت به عنوان يک
زن براي يک زندگي بهتر ،چقدر با فعالیت انقالبی ات پيوند خورده است؟

ستاره) مسالة زنان و نگاه علمي به مسالة زنان و جنبش زنان يکي از
ويژگي هاي خط ما است .به همين علت يکي از اتهاماتي که خيلي ها به
نادرست به اين حزب مي زنند اين است که شما به مسالة زنان اولويت داده
اید و طبقة کارگر را ناديده مي گيرید .پشت اين اتهام ،يک نگاه اکونوميستي
غلط قرار داره .اوال وقتي ما به مسالة زنان توجه مي کنيم اصال به اين معني
نيست که ساير حوزه هاي مبارزاتي را ناديده گرفتيم .من مدعي ام دقيق ترين
و علمي ترين بحث ها در مورد نقش واقعي جنبش کارگري در انقالب
کمونيستي را اين خط بر اساس يک درک لنيني و چه بايد کردي 43و چه
بايد کرد غني شدة 44باب آواکيان پيش گذاشته نه جريانات اکونوميستي که
اساس ًا کمونيست ها را منشي هاي جنبش کارگري مي دانند و نه تريبون رهايي
مردم .دوم اينکه پشت اين اتهام ،همان درک غلط و پدرساالرانة جان سخت
در جنبش چپ وجود دارد که طبقة کارگر را فقط مرد مي بيند .يکي از تزهاي
پايه اي پيشنهادي حزب ما در مورد مسالة زنان اين بحث بود که طبقة کارگر،
مرد نيست .بخش وسيعي از کارگران ،زنان هستند که درون طبقة کارگر هم
تحت ستم مضاعف قرار دارند .مبارزه براي رهايي زنان ،بايد امر همة کارگران
آگاه و همة انسان هاي متنفر از ستم و تبعيض باشد و بالعکس ،مبارزه براي
رهايي کارگران ،بايد امر تمامي زنان آگاه و فعالين جنبش زنان باشد .ما فقط
 )43چه بايد کرد؟ عنوان جزوة مهمي از والدمير لنين است که در سال  1901و دربارة نقش حزب انقالبي و
آگاهي کمونيستي و نسبت آن با مبارزات خود به خودي کارگران و در پلميک با نظرات اکونوميستي حاکم بر
جنبش روسيه نوشت.
 )44عنوان مقالة مهمي از باب آواکيان که به فارسي هم ترجمه شده و در سايت حزب کمونيست ايران (م ل
م) قابل دسترسي است.
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مبارزین این یا آن حوزه و جنبش نیستیم بلکه باید مبارزین تمامی جبهه های
رهایی بشریت باشیم.

من اهميتي که خط اين حزب به مسالة زنان ميدهد را به طور واقعي در
تشکيالت و مناسبات و روابط حاکم تدر اين حزب و نقشي که رفقاي زن در
تشکيالت بر عهده دارند هم مي بينم .ما در تشکيالت بر اساس خط و درک
علمي مان تالش داريم ،رهايي زنان و برابري بين مرد و زن را زندگي کنيم
و در عمل و مناسبات تشکيالتي مان آن را پياده کنيم .يکي از شاخص هاي
اين مساله ،اهميتي است که اين حزب به مسالة تئوري و ضرورت درگير شدن
زنان در حوزۀ کار تئوريک و سياسي ميدهد .اينکه تالش هدفمند می شود تا
زنان تبديل به انقالبيون حرفه اي و تمام وقت شده و انقالب ،مسالة اصلي
زندگي و فعاليت شان بشود .در اين حزب و اين خط ،واقع ًا زمينه و امکان براي
چنين گسستي فراهم مي شود .از اين نظر ما تقسيم کار نا عادالنه بين زن و مرد
در سنت جنبش چپ را هم شکستيم که مردان عمدت ًا کارهاي فکري را انجام
مي دادند و زنان مسائل تشکيالتي و رتق و فتق امور را .به شخصه براي خودم
خيلي لذت بخش است وقتی مي بينم رفقاي زن ،خصوص ًا رفقاي جوان چقدر
به لحاظ سياسي ،تئوريک ،تشکيالتي و فکري توي اين حزب رشد می کنند و
به رزمنده هاي انقالب و رهايي بشريت تبديل ميشوند .ما اين مساله را بايد در
ابعاد وسيع در سطح جامعه ايران پياده کنيم و بعد خواهيم ديد که چه پتانسيل
عظيمي براي دگرگون کردن جامعه و جهان ،رها می شود.

اما در مورد تأثير خط اين حزب روي خودم .من در مدتي که وصل شدم
واقع ًا توانستم مسالة زنان و اليه هاي مختلف و پيچيدگي هایش را درک کنم.
اينکه مي گويم مبارزه در جهت رهايي زنان ،جدا از مبارزه طبقاتي نيست ،اين ها
را در اين جريان و اين روابط فهميدم .اين خط ،امکان اشراف به ريشه هاي
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تاريخي ستم بر زن و پيوندش با انقالب را به آدم ميدهد .حتي به لحاظ
ايدئولوژيک ،جسارت گسست از روابط ستمگرانه و شورش عليه ستمي که در
زندگي شخصي ام تجربه مي کردم ،به ميزان زيادي وامدار اين خط بود .ببينيد
وقتي من روابط نابرابر و ستمگرانه با همسرم داشتم ،انگار مدام يک حسي به
من مي گفت نبايد به اين ستم و اين روابط تن بدهم ،بايد شورش کنم ،بايد
عصيان بکنم .اما نمي دانستم چطور بايد با این ستم مقابله کرد و چطور عليه
آن شورش کرد و تغييرش داد؟ چيزي که حتي در شورش در زندگي شخصی
به زنان کمک خواهد کرد ،آگاهي و باال رفتن سطح دانش و دانش تئوريک
است که کمک مي کند مساله را بهتر بفهمیم و بهتر بتوانیم برای آن تدارک
دیده و گسست کنيم .اينکه بتواني با معيار دانش کمونيستي و اخالقيات و
ايدئولوژي کمونيستي ،مسائل اطرافت را تحليل کني تا بتواني مبارزه ات با
محيط اطراف و از جمله در زندگي خودت را خوب پيش ببري .بينش علمي
و کمونيستي ،افق نگاه را گسترده تر کرده و مدام اين سوال پيش مي آید که آيا
اين رابطه اي که مثال من با پارتنرم يا در محيط کار يا زندگي و غيره دارم ،با آن
معيارهاي کمونيستي ،يک رابطة صحيح هست؟ آيا به مبارزه و هدف اصلي من
يعني مبارزه در راه انقالب کمونيستي کمک مي کند؟ آيا الگوي بهتري براي
تعاون و همزيستي با جهان اطرافم وجود دارد؟ همة اين ها سواالتي هستند که
هم درست طرح کردنش و هم درست پاسخ دادن به آنها ،نيازمند درک علمي
و انقالبي صحيح است و اين خط و اين حزب اين امکان را در اختيار من و
دیگر رفقايم در حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست)
می گذارد.
سوال) رفيق ستاره ممنون که بخشي از خاطراتت از سال هاي زندان و
بخشي از نظراتت در مورد جنبش زنان ،انقالب کمونيستي و رابطه اين دو
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را در اين فرصت کم براي ما و خواننده هاي اين کتاب به صورت فشرده طرح
کردي .آيا صحبتي هست که به عنوان خاتمة بحثتان بخواهید بگویید؟
ستاره) منم ممنونم و اميدوارم با توجه به وقت و امکاني که بود ،توانسته
باشم تا حدودي به مسائل مربوط به زنان در زندان هاي جمهوري اسالمي
بپردازم .اميدوارم اين کتاب ،مقدمه اي باشد براي پژوهش ها و تحقيقات بيشتر
در مورد زندان هاي جمهوري اسالمي ،زندانيان سياسي در ايران در دهة  60و
به ويژه در مورد مسالة زنان و زندان .در پايان مي خواهم يادي بکنم از زناني که
در قتل عام سراسري زندانيان سياسي در سال  67در زندان اهواز ،اعدام شدند.
دوستاني که با هم زندگي کرديم و از نزديک مي شناختمشان .پروين باقري،
زينب باقري ،منيژه مرادي ،سکينه دلفي ،زهرا افري ،نادره رضايي ،نسرين
اورک ،ناهيد کيکاووسي ،گوهر يزدان دوست و شهين يزدان دوست که همگی
از زندانیان هوادار سازمان مجاهدين خلق بودند.

ياد همه شان گرامي باد .
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زندان جمهوری اسالمی یک دانشگاه واقعی بود!
مصاحبه با سوسن گلمحمدی

سوال) رفیق سوسن برای شروع بحث ،سیر سیاسی شدن و زندگی
مبارزاتی ات تا پیش از دستگیری به چه شکل پیش رفت؟

سوسن) من در یک خانوادۀ سیاسی و غیر مذهبی بزرگ شدم و پدر و مادرم
از فعالین حزب توده در دهۀ  1330بودند و مادر بزرگم در آن سال ها از فعالین
و مسئولین حزب توده در همدان بود .اما پس از خیانت رهبری حزب توده در
عدم واکنش به کودتای  28مرداد  32و شکست آن ،پدر و مادرم از حزب جدا
شدند اما َجو خانوادۀ ما کامال غیر مذهبی و مبارزاتی باقی ماند .از طرف دیگر
در سطح جامعه ،فقر و بی عدالتی و نابرابری از همان دورۀ دبیرستان ما را آزار
می داد و باعث اعتراض مان می شد.
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سال های میانی دهۀ  1350بود که ما طبقۀ باالی خانه مان را به سه دختر
دانشجوی اهل دامغان اجاره دادیم .آن ها فعال سیاسی و احتما ًال از هواداران
سازمان چریک های فدایی خلق بودند .یکی از دوستان این دختران دستگیر
شد و آنقدر توسط ساواک شکنجه شد که بعد از آزادی در حالی که حدود 18
سال سن داشت ،مثل یک زن سی ساله به نظر می رسید .پدرم از ترس این که
ما هم دستگیر شویم و چنین مساله ای برای مان پیش بیاید تصمیم گرفت من
و خواهرم را به آمریکا بفرستد و ما سال  54به آمریکا رفتیم .من در همان دورۀ
کالج زبان و در شروع کار ،با بچه های کنفدراسیون احیاء آشنا شدم و درخواست
عضویت دادم .از سوی کنفدراسیون کالس های تئوریک سیاسی ،اقتصادی و
فلسفی برای ما برگزار شد و همچنین تحت آموزش های تشکیالتی و امنیتی
و غیره هم قرار گرفتیم .یادم می آید رفیق محمد رضا وثوق برای من کالس
اقتصاد سیاسی گذاشت و یک رفیق دیگر هم چه باید کرد لنین را آموزش
داد .درباره تضاد مائو را با رفیقی به نام محمود خواندم که متاسفانه او پس از
شکست سوسیالیسم در چین در سال  1976منفعل شد و مبارزه و انقالب را
رها کرد.

در آمریکا با رفیق ایرج شیرعلی آشنا شدم و سال  57بود که تصمیم گرفتیم
به ایران برگردیم .این مقطع بهار آزادی بود و فضای جامعه باز و مملو از بحث
و جدل بود و ما هر چیزی که در کنفدراسیون آموخته بودیم را با مردم به بحث
می گذاشتیم.
سوال) چه مدت آمریکا بودی و به چه علت جذب کنفدراسیون احیاء و
اتحادیه شدی؟
جواب) من از سال  1355تا  57در واحد جنوب کالیفرونیا در کنفدراسیون
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احیاء و در شهر لس آنجلس فعالیت می کردم و دبیر انتشارات و مالی واحدمان
بودم .در اعتراض به کشتار مردم در سینما رکس آبادان با  172نفر دیگر که
اکثر ًا زن بودند در یک تظاهرات و اعتصاب غذای وسیع شرکت کردیم که
انعکاس خوبی هم داشت.

علت اصلیِ جذب شدن من به اتحادیه این بود که مشی چریکی 45را قبول
نداشتم .یعنی اعتقاد نداشتم که با مشی چریکی مردم خواهند فهمید چه
چیزی درست و چه چیزی نادرست است که برای آن به مبارزه بپیوندند .به
خاطر دارم که با همان دخترهای دانشجوی طرفدار چریک ها که در همسایگی
ما بودند بحث داشتیم و سوال من این بود که پس مردم چه می شوند و چگونه
به این مبارزه می پیوندند؟ چون واقع ًا احساس می کردم این که شما در چند
نقطه به صورت پراکنده عمل نظامی انجام بدهید به آگاهی سیاسی و انقالبی
توده ها منجر نخواهد شد و مهمتر این که واقع ًا راه و زمینه ای برای پیوستن و
بسیج شدن توده ها در مبارزۀ مسلحانه را فراهم نمی کرد.

اولین کتابی که در کنفدراسیون احیا دیدم مارکسیست لنینیست ها و مشی

چریکی 46نوشته رفیق سیامک زعیم بود که بسیار برایم جذاب بود و احساس
کردم خط و مشی که سیامک در آن کتاب ازش دفاع می کند ،آن راهی است که
با آن می توان انقالب کرد و مبارزه را پیش برد .یک عامل دیگر که در جذب

« )45مشی چریکی» اصطالحی بود که برای خط و مشی سازمان های معتقد به مبارزۀ مسلحانه در دهۀ 50
ایران مانند سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ،به کار می رفت .نظریه پردازان مشی
چریکی در ایران مانند بیژن جزنی ،امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده ،بسیار متأثر از نظرات چریک های
آمریکای التین مانند رژی دبره ،کارلوس ماریگال و غیره بوده و معتقد بودند در فضای خفقان سیاسی حاکم بر
جامعۀ ایران پس از سال  ،1342سازمان های پیشگام مسلح باید دست به عملیات مسلحانۀ تبلیغاتی بزنند تا
تودۀ مردم به قدرتش آگاه شده و به مرور وارد مبارزه شود.
 )46نگاه کنید به :مارکسیست لنینیست ها و مشی چریکی .سیامک زعیم .چاپ دوم .انتشارات حزب کمونیست
ایران (م ل م) .چاپ اینترنتی1393 .
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شدن به کنفدراسیون احیاء تأثیر داشت این بود که رفقای کنفدراسیون احیاء به
لحاظ ایدئولوژیک ،نوع برخورد و منش و سطح سیاسی و تئوریک ،باالتر از
سایر جریانات چپ ایران و فعال در جنبش دانشجویی خارج از کشور بودند.
می دانید در کنفدراسیون طوری با ما کار شد که دنیا و بینش ما به جهان و
زندگی عوض شود و دیگر نمی توانستیم مثل سابق زندگی کنیم .در آن سال ها
با بچه های حزب کمونیست انقالبی آمریکا ( )RCPهم همکاری می کردیم.
سوال) از دوره ای که به ایران بازگشتید تا مقطع دستگیری چه فعالیت های
سیاسی و سازمانی داشتید؟

سوسن) بعد از بازگشت به ایران درخواست عضویت در اتحادیه
کمونیست های ایران را هم دادم و مسئول یک میز نشریه در چهارراه پیچ
شمیران در تهران بودم .یک گروه ده تا پانزده نفره دانش آموزی تحت
مسئولیت من بودند که میز نشریه داشتیم و مقاالت نشریه حقیقت (ارگان
اتحادیه کمونیست ها) را بعد از انتشار با این ها مطالعه و بحث می کردیم.
هر دو هفته یک بار رفیق فریبرز لسانی 47با مسئولین میزهای نشریه مناطق
مختلف تهران جلسه بحث سیاسی داشت و رهنمودهای جدید سازمان را به ما
می داد و برای مان فرموله می کرد .بعد از این که خط سازمان در مورد تشکیل
داس (دسته های انقالبی ستار خان) آمد هم در یکی از داس ها عضو بودم و
آموزش کمک های اولیه و اطالعات اولیه نظامی و کار توده ای با افراد را دیدم.
مدت کوتاهی هم با همسرم به خوزستان رفتیم که باز با یک هستۀ دانش آموزی
جلسه داشتم .اما در گرمای تابستان خوزستان بیمار شدم و چون باردار هم
بودم ناچار به تهران بازگشتیم .همچنین در جلسات جمعیت زنان مبارز حضور
 )47رفیق فریبرز لسانی از مبلغین و فعالین اتحادیه کمونیست های ایران و سخنگوی اتحادیه بعد از انقالب بود.
او در آبان  1360در تهران دستگیر و در  5بهمن  1361در آمل اعدام شد.
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داشتم .بعد از سی خرداد  60و امنیتی شدن اوضاع ،مدتی در انتشار و تکثیر
نشریه حقیقت در بخشی از انباری بوتیک و کارگاه پوشاک دوزی پدر و مادرم
فعالیت کردم .آخرین فعالیتم پیش از دستگیری ،جمع آوری و ارسال ملزومات
برای بچه های سربدار در جنگل و یک سری کمک های انتقال و لجستیک برای
جنگل بود .تاریخ دقیق دستگیری ام  13شهریور  1361است و همسرم ایرج
شیر علی دو ماه قبل از آن دستگیر شده بود .من به همراه خواهر همسرم به
زندان منتقل شدیم و دختر یک ساله و نیمه و پسر نوزادم هم ،بیرون و پیش
خانوادۀ ایرج ماندند.
سوال) مدت ُحکمت چقدر بود و در کدام زندان بودی؟

سوسن) در ابتدا چون همسرم از اعضای رده باالی سازمان بود ،حکم من
هم  10سال بود اما بعد از این که چارت تشکیالتی اتحادیه لو رفت و کامل
ترسیم شد و جایگاه هر کس در تشکیالت و سازمان مشخص شد و همچنین
معلوم شد که بعد از  30خرداد  60فعالیت تشکیالتی نداشتم ،حکم من به سه
سال کاهش پیدا کرد .من در تمام دوران محکومیتم در زندان اوین و بند 246
و بند کارگاه بودم.

سوال) پیش از این که وارد بحث زندان بشیم با توجه به مورد خودت و
تجربۀ خودت ،چه روندهای اجتماعی ای به شکل گیری این همه ز ِن فعال
سیاسی و بعد زندانی سیاسی در ایران پا داد؟ چرا حساسیت زنان به مشارکت
در سیاست و جامعه افزایش پیدا کرد؟

سوسن) مطمئن ًا انقالب سال  57در رها شدن پتانسیل زنان و مردم ایران
برای مشارکت در امر سیاست و دگرگون کردن جامعه مهم بود .سال های
 51-1350جو جامعه طوری بود که زنان تالش می کردند وارد جامعه بشوند
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و این مساله متأثر از تحوالت اقتصادی و اجتماعی ایران و فضای بین المللی
سیاسی دهه  60میالدی هم بود .مث ًال یکی از فاکتورهای مهم آگاهی ای بود که
در مورد سوسیالیسم و جامعۀ سوسیالیستی خصوص ًا در چین مائوئیستی داده
شده بود .شما تصویری از چین سوسیالیستی و روابط بین آدم ها و موقعیت
زنان در آن جامعه را داشتید و زنان جوان این تصویر واقعی و عمیق ًا شورانگیز
را با وضعیت خودشان یا موقعیت زنان در جامعه ایران مقایسه می کردند و این
قیاس مدام حساسیت زنان جوان را افزایش می داد و در سطحی به مبارزه و
شورش علیه وضع موجود منجر می شد .در همان سال های منتهی به انقالب،
ما شاهد حضور زنان جوان در مبارزه علیه رژیم شاه بودیم .مث ًال در مورد خود
من ،مدرسۀ ما روبه روی دانشگاه صنعتی بود و هر وقت درگیری بین مأمورین
و دانشجوها صورت می گرفت ما از پشت نرده ها یا در خیابان به حمایت از
دانشجویان و در اعتراض به پلیس سر و صدا می کردیم.

مسالۀ تغییر موقعیت و آگاهی زنان در خانواده ها هم انعکاس داشت .مث ًال
من و دو خواهرم در محیط خانه بسیار آزاد بودیم و حق نظر دادن داشتیم اما
وقتی که محدودیت های دختر همسایه مان را می دیدیم یا شاهد این بودیم
که دختر عمه ام حتی از دایی خودش هم باید پنهان می شد ،این تفاوت ها پا
می داد به درک کردن مسالۀ تبعیض در مورد زنان .یکی از چیزهایی که همیشه
برای من مساله بود این بود که عموهایم همه پسر داشتند و به پدرم با تأسف
و ترحم نگاه می کردند که پسر نداشت و من از خودم می پرسیدم چرا برای
پسر نداشتنِ پدر من باید تأسف بخورند؟ البته جواب پدرم این بود که «من
یک موی دخترهایم را به پسرهای شما نمی دهم» اما او مانند خیلی از مردهای
دیگر جامعه ،به خودش اجازه می داد با زن های دیگر رابطه داشته باشد و چون
بوتیک و پوشاک دوزی داشت ،با زنان زیادی در ارتباط بود و روابط عاشقانۀ
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خودش با زنان دیگر را هم داشت که من خودم ناظر این رویدادها بودم .این
مساله به شکل نفرت از مردها در من بروز پیدا کرد .تا زمانی که پسرهای سیاسی
کنفدراسیون را ندیده بودم ،از مردها بدم می آمد و هیچ وقت دوست پسر
نگرفتم .اما بچه های کنفدراسیون واقع ًا با مردهایی که در زندگی ام دیده بودم،
تفاوت داشتند و یک نگاه و برخورد انسانی ،غیر جنسیتی و برابری خواهانه با
زنان داشتند.

حساسیت های زنان در مورد تبعیض ها و نابرابری ها با روی کار آمدن
جمهوری اسالمی حادتر و شدیدتر شد .از مسالۀ فرمان خمینی در مورد
حجاب اجباری تا تصویب قوانین شریعت محور در قانون اساسی و همچنین
برخورد حکومت و اوباش چماق دارش با زنان در سطح جامعه .مث ًال
چماق دارها اگر در خیابان از یک مرد سیاسی نشریه می گرفتند فقط کتکش
می زدند اما برخورد با یک رفیق زن عالوه بر کتک همراه بود با توهین و آزار
جنسی و برهنه کردن و غیره .و این مقدار توهین و هجمه به زنان از ابتدای روی
کار آمدن جمهوری اسالمی باعث جذب هر چه بیشتر زنان مترقی به مبارزه با
جمهوری اسالمی و پیوستن شان به سازمان های چپ و کمونیست و انقالبی
در جامعه می شد.
سوال) رفیق سوسن به نظرت چرا جمهوری اسالمی اینقدر نسبت به زنان
سیاسی و زنان زندانی سیاسی کینه داشت؟

سوسن) یکی از عناصر مهم ایدئولوژی جمهوری اسالمی ،ضدیت و
دشمنی با زنان است .از نظر پدر ساالری زن ستیز اسالمی ،زن یک انسان کامل
نیست ،از دندۀ مرد ساخته شده و به زنان یا به عنوان ابژۀ جنسی هوس های
مردان و ناموس و ُملک مردان نگاه می شود و یا دشمنان فتنه گر و «عفریته» .به
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همین دلیل مردساالری اسالمی برای خودش نقش کنترل مدام زنان و مراقبت
از زنان را قائل است که بیش از هر چیز دیگری در تسلط بر بدن و شخصیت
زنان از طریق حجاب اجباری فشرده می شود .حاال تصور کنید چنین رژیمی با
زنانی مواجه شده که خواهان سرنگونی این رژیم هستند یا هنجارهای ارتجاعی
ایدئولوژی دینی این رژیم در مورد زنان را نه تنها به رسمیت نمی شناسند بلکه
آن را مسخره کرده و به چالش هم می کشند .روشن است که این رژیم با این
ایدئولوژی و این نوع نگاه به زن و جایگاه زن ،چگونه با زنان سیاسی و زندانیان
سیاسی زن برخورد می کند .در یک کالم بگویم که جمهوری اسالمی یک
تالش همه جانبه برای لت و پار کردن شخصیت ،هویت ،مقاومت و هستی
زنان در سطح جامعه را سازماندهی و اجرا کرد و این مساله بیش از هر جای
دیگری خودش را در زندان نشان داد .برخورد رژیم اسالمی با زنان در زندان،
آینۀ تمام قد و بی ابهام و بی شبهۀ نگرش رژیم به زنان بود .دست مجریان
جمهوری اسالمی در زندان برای اعمال هر نوع توهین ،تحقیر ،شکنجه،
تجاوز ،جنایت و کشتاری علیه زنان باز بود.
سوال) سرکوب در زندان جمهوری اسالمی را چقدر می توان از زاویۀ
خاص و ویژۀ مساله زنان مورد بحث و بررسی قرار داد؟

سوسن) ببینید جمهوری اسالمی تسلط بر کل جامعه را با تالش برای به
سلطه کشیدن زنان و بدن و هویت زنان از طریق فرمان حجاب اجباری در همان
اسفند  57آغاز کرد .شما این کوشش برای سلطه و کنترل بر ذهن و جان و
شخصیت و بدن آدمی از سوی ایدئولوژی حکومت اسالمی را به عیان ترین
شکل ممکن در زندان و مشخص ًا در بند زنان زندانی سیاسی شاهد بودید .در
زندان ،روز آدم با آیات قرآن و صدای اذان و دعا و ندبه و زاری شروع می شد
و این صدای نحس و این وردهای نفرت انگیز تا آخر شب ادامه پیدا می کرد.
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این آیات و دعاها پر بود از حس بیچارگی ،بدبختی ،تسلیم ،توبه ،گناه کاری،
له شدگی ،توهین و تحقیر و این احساس مدام در طول روز به انواع و اقسام
گوناگون به زنان منتقل می شد .در تمام دعاهای شان این ترجیع بند بود که
«من گناه کارم ،من خطا کارم ،مرا ببخشید و الی آخر» یعنی توبه و عجز و
ضعف ،اساس برخوردشان در مورد زنان در پیشگاه خدای شان بود و مدام
این سوال خشمگین باالی سرمان بود که چگونه جسارت کرده ایم در مقابل
الجبارین» شان بایستیم .اگر یادتان باشد الجوردی بیشتر نامه ها
خدای «قاسم ّ
و سخنرانی هایش را با «بسم القاسم الجبارین» آغاز می کرد .من به شخصه بعد
از زندان جمهوری اسالمی ،آیات قرآن و صدای اذان یکی از نفرت انگیزترین و
زجرآورترین چیزهایی است که گوشم نسبت به آن حساس شده است.
تصورش را بکنید مجریان دستگاه سرکوب و شکنجۀ جمهوری اسالمی
با این ایدئولوژی و این نگاه به زنان ،با یک زن زندانی سیاسی به عنوان یک
اسیر جنگیِ کافر و بی دین و بی خدا چه می کنند؟ واقع ًا از هیچ فرصتی برای
تحقیر زنان و لگد مال کردن شخصیت و ارادۀ آن ها چشم پوشی نمی کردند.
به هر بهانه ای با شالق و مشت و لگد به جان زنان زندانی می افتادند .رهبران
جمهوری اسالمی و رؤسای قوۀ قضاییه رژیم و سازمان زندان ها به زندان
جمهوری اسالمی می گفتند «دانشگاه انسان سازی»! حق با آنان بود زندان
جمهوری اسالمی واقع ًا یک دانشگاه بود؛ دانشگاهی که سعی داشت به
زندانیان سیاسی درس تسلیم ،بردگی و خفت بدهد و به زندانبان ها ،بازجوها
و شکنجه گران حکومت هم آموزش شکنجه ،آدم کُ شی و شقاوت می داد .برای
خود جمهوری اسالمی هم یک آزمایشگاه و دانشگاه کوچک بود ،جایی که با
کنترل و تسلط بر زندانیان سیاسی ،کنترل و اعمال سلطه بر کل جامعه را تمرین
می کرد و می آموخت.
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سوال) آیا در پروسۀ زندان پیش آمد که به شما بگویند «آخر زن را چه به
مبارزه و سیاست»؟

سوسن) اَشکال برخورد با زنان متفاوت بود .زندانبان یک چوب تهدید
و سرکوب داشت و یک ابزار ترحم و تحقیر .مث ًال مدام به من می گفتند که
«این بدبخت بیچاره به خاطر شوهرش به زندان افتاده و از بچه هایش جدا
شده» .یا مدام سعی می کردند این احساس گناه را ایجاد کنند که در حق
بچه هایم ظلم کرده ام و می گفتند« :تو نه تنها از سوی خدا طرد شده ای بلکه
از سوی فرزندانت هم طرد شده ای چون برای آن ها مادری نکردی» .یا به من
می گفتند« :شما کمونیست های کافر ازدواج تشکیالتی تان ،اص ًال ازدواج
رسمی و شرعی نیست و شما زناکار و بچه های تان حرام زاده و زنا زاده هستند».

سوال) رژیم در سرکوب مضاعف زنان به جز فشار آوردن از طریق مسالۀ
مادری از چه اهرم های دیگری استفاده می کرد؟ مث ًال تجاوز یا سوءاستفاده
جنسی ،طرح این اتهام که زنان سیاسی با هم سازمانی های مردشان رابطه
جنسی داشته اند یا حتی فشار از طریق مسائل طبیعی زنانه مثل عادت ماهیانه،
بیماری های زنان و غیره.

سوسن) در مورد خودم من شاهد هیچ سوءاستفاده جنسی یا تهدید به تجاوز
و غیره نبودم .فقط فحش های ضد زن بود .می گفتند از نظر مارکسیسم ،زنان
هم اشتراکی هستند و در مرام و ایدئولوژی شما زن و مرد بدون هیچ مالحظه
و چارچوبی می توانند با افراد مختلفی رابطه جنسی داشته باشند و به همین
دلیل شما کثیف و نجس هستید .به یاد دارم که یک بار یکی از پاسدارها خطاب
به مادرم می گفت« :تو چقدر زن کثیفی هستی که دخترانت را در اختیار مردان
تشکیالت می گذاشتی»! انگار اص ًال نمی توانستند غیر سکسیستی به زنان
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نگاه کنند.

در یک مورد هم وقتی برای اولین بار ما را به حمام بردند ،متوجه شدیم
که چند پاسدار از دریچۀ درب فلزی سلولی که به عنوان حمام از آن استفاده
می شد ،بدن های برهنه ما را نگاه می کنند .یک بار هم دو دختر جوان را به
اتهام رابطه داشتن و لزبین بودن در حیاط زندان اوین شالق زدند .در مورد
بیماری های زنان و عادت ماهیانه هم من چون هورمون هایم به هم ریخته بود
اص ًال پریود نمی شدم و قارچ یا دیگر بیماری های پوستی را هم در طول دوره
زندان خوشبختانه نگرفتم.
سوال) به نظرت کارکرد حجاب در آن سرکوب توی زندان چگونه بود؟

سوسن) در زندان هم مثل جامعه برای جا انداختن حجاب ،هم زور و فشار
بود و هم کار ایدئولوژیک می کردند .مسالۀ حجاب اولین قدم به بند کشیدن
زنان بود و می خواستند بباورانند که زن نباید هرگز حجاب را از خودش دور
کند ،طوری که حجاب به بخشی از وجود زنان تبدیل شود .حجاب پرچم
اسارت و بردگی زنان در ایدئولوژی اسالمی است و تالش می کردند این
پرچم را همیشه در زندان برافراشته نگه دارند.
سوال) کمی در مورد تواب ها توضیح بده .بیشتر از زاویۀ مسالۀ زنان،
ایدئولوژی اسالمی و زندان رژیم با زنان تواب چه کرد؟

سوسن) جمهوری اسالمی می خواست از طریق سرکوب در زندان ها،
مردم را مرعوب کند و به جامعه تفهیم کند که تاوان مقاومت و مخالفت با
رژیم چیست .نکتۀ دیگر این که می خواست در زندان آدم هایی را بسازد که به
سربازان فدایی و مبلغش تبدیل شوند و باز به وسیلۀ آن ها به مردم نشان دهد که
حتی در مطیع و فرمان بر کردن سرسخت ترین مخالفینش هم چقدر قدرتمند
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و مسلط است .پروژۀ تواب سازی برای خدمت به این اهداف کلید خورد و به
صورت سازمان یافته در داخل زندان اجرا شد.

البته تواب ها هم انواع و درجه بندی های مختلف داشتند .مث ًال بعضی ها
دیگر عمال به همکار رژیم و بخشی از بازوی عملیاتی و فکری ماشین سرکوب
تبدیل شده بودند .این ها دیگر فراتر از لو دادن و خیانت کردن بودند و تیر
خالص می زدند ،شکنجه و بازجویی می کردند ،به شکار انقالبیون و رفقای
خودشان می رفتند و برای در هم شکستن ارادۀ زندانیان مقاوم با آن ها کار
فکری و توجیهی می کردند تا آن ها را به تسلیم شدن مجاب کنند .از نظر رژیم
پروسۀ تواب شدن زندانیان این طور نبود که فقط به نماز خواندن و توبه و ابراز
ندامت از گذشته بسنده کند ،بلکه باید ضمن لو دادن و همکاری اطالعاتی
و امنیتی در درندگی و جنایت هم با رژیم شریک و همدست می شدی و در
لجن مال کردن دیگران و شکستن دیگران نقش ایفا می کردی .برای جمهوری
اسالمی تواب نمادی از له شدن و تحقیر شدن ارادۀ اپوزیسیون و مخالفینش
بود .البته جمهوری اسالمی به توابین هم رحم نکرد و خیلی از آن ها را بعد از
همکاری های وسیع و خیانت های نفرت انگیز ،اعدام کرد.

سوال) راستی سوسن آیا با هیچکدام از رفقای زن اتحادیه کمونیست ها که
اعدام شدند ،هم بند یا هم سلول بودی؟ کمی هم در مورد رفیق ایرج شیر علی
توضیح بده.
سوسن) من را وقتی به سلول های انفرادی بردند ،مینا تات را هم به آنجا
آوردند .بعد از بازگشت از آمریکا و وقتی در تهران مسئول یکی از میزهای
نشریه بودم ،مینا تات هم از کسانی بود که تحت مسئولیت من بود .قبل از
دستگیری شنیده بودم که مینا متاسفانه خیانت کرده و از بدو ورود او به سلول
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سعی کردم فاصله ام را با او حفظ کنم .او به لحاظ روحی روانی عجیب و غریب
شده بود و به محض دیدن من فریاد زد که« :برادر احسان من خاطرم رفت به
شما بگم که این سوسن مسئول من بوده است» .ولی بازجوها چون مینا در آمل
با اسلحه دستگیر شده بود ،باورشان نمی شد که من مسئول او بوده باشم .چون
من قبل از دستگیری تازه زایمان کرده بودم و با وضعیت جسمی بسیار ضعیف
و بدی به زندان وارد شدم و بسیار الغر و ضعیف شده بودم.
بعد که سلول ها عوض شد با رفیق نسرین جزایری هم سلول بودم .نسرین
واقع ًا به عنوان یک زن ،یک مبارز و یک کمونیست انقالبی انسان واالیی بود.
خیلی شکنجه شده بود و پاهایش درب و داغان بود .خیلی فرصت نشد با
نسرین صحبت کنیم چون بعد ًا مینا تات را هم به سلول ما فرستادند اما شب ها
که مینا می خوابید ،نسرین آرام در گوش من می گفت« :من اسم هیچ کس را
نیاوردم و هیچ اطالعات به درد بخوری ندادم» .او واقع ًا یکی از با ارزش ترین
آدم هایی بود که در زندان دیدم و هیچ گاه فراموشش نخواهم کرد .به غیر از مینا
تات و سهیال سنگ که خیانت کردند ،سایر رفقای زن اتحادیه در زندان خیلی
محکم بودند.

ایرج یک سال بعد از من به آمریکا آمد و فوق لیسانس شیمی داشت .آدم
جستجو گر و پرسش گری بود و از  14سالگی اهل مطالعه بود .او برای ادامۀ
تحصیل به آمریکا آمده بود اما در واقع برای گرفتن جواب سواالتش دربارۀ
کمونیسم ،انقالب ،رابطۀ شوروی و چین و مسالۀ سوسیال-امپریالیسم و سایر
پرسش هایش به آنجا آمده بود .بعد از انقالب و بازگشت به ایران هم وسیع ًا در
رابطه با اتحادیه و تشکیالت آن در تهران و خوزستان فعالیت می کرد .البته ایرج
زودرس و عجوالنه می دانست
مخالف مبارزۀ مسلحانه سربداران بود و آن را َ
اما به رقم این مخالفتش ،تا آخرین لحظه به بچه های جنگل و اکثریت سازمان
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کمک می کرد .اما جمهوری اسالمی همه آن ها را اعدام کرد و برایش مهم نبود
چه کسی مخالف طرح مبارزه مسلحانه سربداران بوده و چه کسی موافق .ایرج
به لحاظ فکری و تئوریک و همچنین از نظر امکانات واقعا تالشش را برای
جنبش کمونیستی و انقالبی انجام داد و در  5بهمن  1361همراه با  21نفر
دیگر از رهبران و اعضای اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) در شهر
آمل اعدام شد .در مورد نوع نگاه و برخوردش به مسالۀ زنان هم از نظر من
انسان بسیار با ارزشی بود و مثل همۀ رفقای دیگر برخورد بسیار انسانی و
برابری خواهانه ای با من داشت .اما در همان مقطع زندگی ما و فعالیت سیاسی
و تشکیالتی مان به شکلی پیش رفت که عمال او امکان فعالیت بیشتر را پیدا
کرد و من به حاشیه رفتم و از فعالیت انقالبی حرفه ای و تمام وقت محروم
شدم .این مساله هم به محدودیت های کلی خط سیاسی و ایدئولوژیک فردی
ما باز می گشت و هم محدودیت های خط اتحادیه و کل چپ ایران.

سوال) این مساله را به صورت مختصر و فشرده کمی بیشتر توضیح بده.
یعنی با توجه به مورد خودت و تجربۀ خودت ،کمبودهای خط و بینش شما
و سازمان چه بود؟ ما می دانیم که خط اتحادیه کمونیست های ایران در مورد
زنان در سال های فعالیت در خارج از کشور و مث ًال در کنفدراسیون احیاء ،متأثر
از موج انقالب فرهنگی پرولتاریایی چین بسیار مترقی ،سنت شکن و خالف
جریان بود .چرا در همین سازمان چنین خطی بیرون آمد؟

سوسن) بله همانطور که گفتید خط اتحادیه در خارج از کشور و در
کنفدراسیون در مورد مسالۀ زنان واقع ًا آوانگارد و انقالبی بود .مث ًال مسئول
کل واحد جنوب کالیفرونیای کنفدراسیون ،یک رفیق زن بود و ده ها رفیق مرد
تحت مسئولیت او فعالیت می کردند .سياست اين بود که در هر جا که يک زن
و مرد حضور دارند بايد روی زنان و تبديل آنان به کادرهای جنبش دانشجویی
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و جنبش کمونيستی و انقالبی تمرکز بیشتری کرد یا در مورد تشکيل خانواده،
خط «هر چه ديرتر بهتر» تبليغ ميشد .واقع ًا در روابط درون اتحادیه میان مرد و
زن ،تبعیض و نابرابری جنسیتی مطرح نبود و برابری وجود داشت و آدم اص ًال
حس نمی کرد که تفاوتی میان رفقای مرد و زن وجود دارد.

همین خط وقتی فعالین اتحادیه به ایران بازگشتند هم تا مدتی بر سازمان
حاکم بود .مث ًال به ابتکار اتحادیه کمونیست ها ،جمعیت زنان مبارز تأسیس
شد و نشریه ای با نام زن مبارز را هم منتشر می کرد .جالب اینجا بود که تبلیغ
زن مبارز و جمعیت زنان فقط منحصر به رفقای زن نبود و رفقای مرد اتحادیه
حتی در سطح رهبری اتحادیه هم آن را تبلیغ می کردند .مث ًال آنچنان که بعدها
مستند شد رفقای مرکزیت سازمان مثل قاسم صراف زاده ، 48فریبرز لسانی،
فرید سریع القلم 49و غیره سر چهار راه ها می ایستادند و نشریۀ زن مبارز را
می فروختند .همچنین یک تور سخنرانی تبلیغی-ترویجی با عنوان «بدون
آزادی زن ،جامعه آزاد نيست ،پيش به سوی تشکيل سازمان سراسری زنان» در
سراسر کشور و از جمله شمال و جنوب و کردستان به راه افتاد .تحت همین
خط اتحادیه بود که جمعیت زنان مبارز به همراه دیگر سازمان های زنان نقش
مهمی را در جریان شورش  5روزه زنان در اسفند  57علیه فرمان حجاب
اجباری خمینی به راه انداختند.

اما در مورد همین تظاهرات عظیم واقعیت این است که سازمان های چپ و از
جمله اتحادیه کمونیست های ایران ،به اهمیت آن پی نبردند و نتیجه گیری های
فکری و عملی درخوری از آن نشد تا به یک جبهۀ وسیع مبارزه علیه ارتجاع تازه
 )48رفیق قاسم صراف زاده از رهبران و مبلغین اتحادیه کمونیست های ایران که در سال  1359در یک سانحۀ
تصادف ،جان باخت.

 )49رفیق فرید سریع القلم از اعضای اتحادیه کمونیست های ایران که در  5بهمن  1361در آمل اعدام شد.
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به قدرت رسیده بدل شود .شورش  5روزۀ زنان ،اولين چالش انقالبي و مردمی
در برابر رژيم دينی تازه مستقر شده بود .در واقع با این رویداد بود که جنگ
رژیم خمینی علیه زنان و علیه انقالب و دستاوردهای آن آغاز شد ،اما پشتیبانی
کافی و مهمتر از آن جمع بندی ماتریالیستی-دیالکتیکی از پتانسیل ها و
اهمیت آن در چپ ایران صورت نگرفت و آن همه پتانسیل در نطفه خفه شد.
سوال اینجا است که چه کمبود و چه کاستی هایی در خط سیاسی و ایدئولوژیک
چپ ایران و از جمله اتحادیه وجود داشت که به این مساله منجر شد؟ این
بحث مفصلی است و من در اینجا فرصت کافی برای شکافتن ابعاد آن ندارم
اما خوانندگان را به متن سخنرانی رفیق مریم جزایری در مراسم سی اُمین
سالگرد قیام سربداران ارجاع می دهم .در آنجا سیر فراز و فرود خط اتحادیه
کمونیست های ایران در مورد مساله زنان تحلیل شده است .به طور فشرده دو
اشتباه خطی عمدۀ ما در این مورد آن بود که او ًال مسالۀ رهایی زنان را یک مسالۀ
دمکراتیک می دیدیم و نه یک قوۀ محرکۀ انقالب کمونیستی .دیگر این که
خط اکونومیستی و کارگریستی قدرتمندی در کل چپ ایران و در سطحی در
اتحادیه حاکم شده بود که به شکل دنباله روی از گرایشات فکری و اجتماعی
غالب در میان کارگران خودش را نشان می داد .گویی چون آن ها کارگرند باید
با گرایشات عقب مانده شان سازش کرد و بدتر آن که به نام «پرولتریزه شدن»
از این عقب ماندگی ها دفاع کرد و از آن دنباله روی کرد .ما فراموش کردیم که
کمونیست های آگاه باید پیشروان طبقه کارگر و تجسم جامعۀ آینده ای باشند
که تحت رهبری پرولتاریا باید شکل بگیرد و زمینه های عینی و ذهنی رهایی
تمام بشریت را فراهم کند و نه پیروان گرایشات عقب ماندۀ درون این طبقه که
در واقع تجسم روابط بردگی و استثمار ناشی از جامعۀ طبقاتی است .به همین
علت بود که برای شبیه شدن به کارگران و زندگی و خصلت های «کارگری»
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ما مردان و زنان کمونیست تصمیم گرفتیم مثل کارگرها بچه دار شویم و رهبری
وقت سازمان های چپ هم نسبت به این مساله موضعی نگرفتند و با آن سازش
کردند.

مهمترین نماد این دنباله روی از عقب ماندگی های طبقه کارگر و جامعۀ
کهن ،پوشش و لباس زنانی بود که برای کار به داخل کارخانه ها می رفتند .خط
سازمان این بود که برای شباهت هر چه بیشتر به کارگران باید رفقای زن حجاب
داشته باشند .جالب اینجا است که اتفاق ًا اکثر زنان کارگر در مناطق حاشیه ای
و در گودها چادر نداشتند .این در مقطعی بود که هنوز حجاب اجباری نشده
بود .به هر حال وقتی قرار شد بچه دار شویم ،عمال من به عنوان یک زن که
بار اصلی حامله شدن و زایمان و غیره را بر دوش داشتم از زندگی حرفه ای
مبارزاتی و از انقالبی گری تمام وقت و حرفه ای محروم شدم اما همسرم به
فعالیت هایش ادامه داد .این یعنی یک تقسیم کار تبعیض آمیز و ستم گرانه .در
حالی که من عاشقانه می خواستم فعالیت کنم و در مبارزه نقش ایفا کنم اما به
دو علت کم کم فعالیت هایم کاهش یافت و مسئولیت هایم کم شد .یکی این
که باردار شدم و دیگر این که همسر من از بچه های باالی اتحادیه بود و دیگر
با من از سوی سازمان تماس گرفته نشد و مسئولیت مرا به همسرم دادند و او
به عنوان مسئول من انتخاب شد .ما تا  30خرداد  60کار علنی می کردیم و در
میدان فوزیه تهران (میدان امام حسین امروزی) بین کارگران اعالمیه پخش
می کردیم .بعد از  30خرداد من منتظر بودم که مسئولیت دیگری به من داده
شود اما هیچ تماسی با من گرفته نشد و مسئولیتی داده نشد .راستش همان
موقع هم این مساله یک مقدار در من باعث سرخوردگی نسبت به سازمان شد.
یا در مورد دیگری ما می خواستیم یک خانۀ مستقل در جایی بگیریم که با
مردم در ارتباط باشیم اما ایرج می گفت بهتر است به خانه پدر و مادرش برویم
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و با آن ها زندگی کنیم و هی امروز و فردا می کرد .وقتی من در این مورد به رفقا
اعتراض کردم ،یکی از رفقای زن که از مسئولین هم بود ،پاسخ داد که شما
می توانید از امکانات مالی خانوادۀ همسرت استفاده کنید و بهتر است این کار
را بکنید و درخواست ما را رد کردند .چیزی که در آن خانه مرا اذیت می کرد
این بود که در روابط سنتی خانوادۀ آن ها قرار می گرفتم و به عنوان «عروس
خانواده» در آن خانه حضور داشتم .تصورش را بکنید من که در آمریکا حتی
حاضر نبودم به خاطر راه انداختن کارهای تولیدی پوشاک پدر و مادرم به
سالن های مد لباس زنانه بروم و آن را ارتجاعی می دانستم حاال «عروس سر
خانه» شده بودم! من همان موقع هم به مسئولین سازمان انتقاد کردم که این
برخورد غلطی است که یک نیروی سیاسی را به خاطر موقعیت مالی سازمان
دارید حذف می کنید و به حاشیه می رانید .چون واقع ًا در آن فضای روابط
خانواده همسرم ،من بیشتر قربانی می شدم.
بعد از شکست قیام آمل و بازگشت برخی رفقای رهبری به شهر ،رفیق
حسین تاجمیر ریاحی از رهبران اتحادیه و سربداران مدتی با ما زندگی می کرد
و پیش از آن هم من و همسرم کمک کردیم و تعدادی از رفقا را بردیم جنگل.
اما بعدها ایرج گفته بود که من از همسر و فرزندانم به عنوان پوشش امنیتی و
محمل استفاده کرده ام .البته نمی دانم این مساله را برای سبک شدن پروندۀ من
گفته بود یا نه .در حالی که من واقع ًا عاشقانه دوست داشتم خودم در صحنه
مبارزه و در جنگل و قیام شرکت کنم .ما قرار بود رفیقانه راهی را با هم پیش
ببریم اما تضادها خود را به این شکل نشان داد که من به حاشیه رانده شدم و او
در دل مبارزه بود.
سوال) آیا توی زندان با سایر زندانیان زن در مورد مسالۀ زنان و اهمیت آن
صحبت می کردید؟
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سوسن) ببینید درک در مورد مساله زنان آنچنان که امروزه برای ما روشن
است و ضرورت و اهمیت آن را فهمیده ایم ،در آن مقطع روشن و مبرهن نبود.
سوال وجود داشت ،تفاوت ها و تبعیض ها را همه دیده بودند و می دیدند اما
جوابی برایش نبود ،حتی دغدغه شدیدی هم در بین خود زنان وجود نداشت.
من خودم با سوال روبه رو بودم که اگر من مرد بودم ،آیا باز هم وضعیتم در
سازمان و تشکیالت همین بود یا فرق داشت؟ من در فاصلۀ بازگشت به ایران
تا دستگیری ام ،نه منفعل شده بودم ،نه بریده بودم و نه از میزان عالقه و انگیزه ام
نسبت به مبارزه کاسته شده بود فقط به خاطر مسالۀ بارداری و حاملگی کنار
گذاشته شدم .و این مسالۀ آزار دهنده ای بود.

حتی در دوران فعالیت در کنفدراسیون هم به طور عمیق در مورد مساله ستم
بر زن و این که چگونه باید عمیق تر و همه جانبه تر با آن برخورد کرد بحث
زیادی نمی شد .من وقتی می خواستم ازدواج کنم کتاب های کمونیست های
چینی در مورد رابطه مرد و زن را خوانده بودم اما به بحث های تئوریک و
تاریخی در مورد مسالۀ زنان مسلح نبودم و به ضرورتش هم نرسیده بودم.
تجربۀ زندگی مشترک و تشکیالتی هم در عمل به من نشان داده بود که اگر
چه چپ ایران از بورژوازی و نیروهای مختلف راست و لیبرال ،فرسنگ ها در
مورد مساله زنان جلوتر و مترقی تر بود ،و باز در درون چپ هم خط ما و خط
اتحادیه در این مورد بیش از سایر خطوط و جریانات تیز و انقالبی و پیشرو
بود اما مسالۀ ستم بر زن بسیار پیچیده و بغرنج و مشکل است و مستعد احیای
روابط تبعیض آمیز و ستمگرانه حتی در میان آدم هایی است که خواهان جامعۀ
سوسیالیستی یا کمونیسم هستند .البته این جمع بندی من هرگز محصول آن
سال ها نیست و مربوط به امروز و فعالیت و آگاهی امروزی من و خط ما است.
سوال) رفیق مسالۀ سرکوب مضاعف زنان پس از زندان چگونه ادامه یافت؟
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با توجه به تجربۀ خودت آیا سرکوب شدن به عنوان یک زن فقط محصور در
دیوارهای زندان جمهوری اسالمی بود یا در کل ایرا ِن تحت حاکمیت دولت
سرمایه داری تئوکراتیک هم چنین چیزی را تجربه کردید؟

جواب) فکر می کنم که جواب روشن است که هر زنی در هر کجای ایرا ِن
تحت حاکمیت این رژیم ،زیر ستم مضاعف و آپارتاید جنسیتی است ،اما این
مساله در مورد زنان زندانی باز به شکل عریان تر و وحشیانه تری خودش را
در بیرون از زندان هم نشان داد .من وقتی از زندان آزاد شدم ،جایی نداشتم
و بچه هام پیش خانوادۀ همسرم بودند و من هم رفتم پیش آن ها .اما از سوی
خانواده همسرم به این متهم شدم که من مسئول مرگ ایرج هستم و به عنوان
یک مادر بی مباالت مورد شدیدترین اتهام ها و فشارها قرار گرفتم .آه چقدر
سال های سختی بود! گویی روابط زندان و روابط سرکوب و شکنجه و تحقیر
به همان شکل سابقش هنوز ادامه دارد .خانواده ایرج به من گفتند که تو
نمی توانی بچه ها را از اینجا ببری چون این بچه ها تعلق به خانواده ما دارند
و حضانت و سرپرستی آن ها به قیم پدر مربوط هست و اگر می خواهم پیش
بچه هایم باشم باید قبول کنم .البته قوانین جمهوری اسالمی هم همین بود و
من به عنوان یک دکور در آنجا زندگی کردم و در کارهای تمیز کاری خانه شان
کمک می کردم اما هیچ اختیار و حقی در مورد بچه هایم نداشتم .من حتی حق
نداشتم با بچه هایم حرف بزنم چه برسد به این که می خواستم چیزی را به آن ها
آموزش بدهم .پسرم یواشکی گاهی با من حرف می زد یا وقتی کسی در خانه
نبود و مث ًال خانواده ایرج به سر مزار او در آمل می رفتند ،من می توانستم کمی
با بچه هاحرف بزنم .آن ها حتی اجازه نمی دادند بچه ها پیش من بخوابند .البته
بچه ها هم تحت تاثیر جو خانه ،جرأت این کار را نداشتند .من بارها در آن خانه
مورد توهین قرار گرفتم و درست مثل زندان جمهوری اسالمی .فکرش را
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بکنید خانوادۀ یک کمونیست اعدام شده به دست جمهوری اسالمی ،همان
رفتاری را با من داشتند که قاتلین فرزندشان در زندان با من و دیگر زنان زندانی
سیاسی انجام می دادند .البته باید متذکر شوم این مسائل را نباید فقط از چشم
خانواده ها دید بلکه جو غالب پدر ساالری و مردساالری در جامعه باید دید.
اما من فقط برای این که پیش بچه هایم باشم و بتوانم آن ها را حداقل از نزدیک
ببینم ،به این خفت و ستم و توهین تن دادم .بعد از چند سال با کلی دعوا و
جنگ و کتک کاری از آن خانه خارج شدم .تازه بعد از  17سال امکان یافتم که
بچه هایم را ببینم و پسرم با مشکالت زیاد و به صورت قاچاقی به آلمان و پیش
من آمد .یا با دخترم واقع ًا ده سال است که ما یکدیگر را می شناسیم و با هم آشنا
هستیم .دخترم متقاعد شده بود که من گناه کار هستم و تحت تأثیر جو خانه به
این نتیجۀ غلط رسیده بود که من مادر الیقی نبودم و اص ًال مرا به عنوان مادر به
رسمیت نمی شناخت و می گفت تو مادر من نیستی .دخترم وقتی به آلمان آمد
و مرا دید و زندگی مرا از نزدیک دید ،تازه فهمید که تصویر واقعی من چگونه
است و پس از آن مرا به عنوان مادر یا یک دوست پذیرفت.

آن سال ها گاهی اوقات احساس می کردم مثل یک آدم جذامی هستم که هر
جا پا می گذارم ،همه طردم می کنند و به نوعی در جامعه احساس بایکوت
شدن و ایزوله شدن داشتم .راستش اص ًال احساس نمی کردم از زندان آزاد
شده ام و گویی از یک زندان به زندان دیگری منتقل شده ام .بارها از خودم
پرسیدم «چگونه بارها منی که با این قد و قواره در تظاهرات  171نفره در
آمریکا می خواستم با پلیس های غول پیکر آمریکایی بجنگم و درگیر شوم ،به
آدم بی عملی که گویی هیچ کاری از دستش بر نمی آید ،تبدیل شدم؟».
سوال) دید جامعه به عنوان یک «زن بیوه» نسبت به تو چه بود؟ آیا با پیشنهاد
رابطه جنسی و آزارهایی از قبیل یا حتی ازدواج مردهای مسن روبه رو شدی؟
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سوسن) تا وقتی در خانۀ خانوادۀ همسرم بودم کسی جرأت نکرد چنین
پیشنهاداتی به من بدهد اما به محض این که از آن خانه بیرون آمدم ،مردان غریبه
و آشنا حتی از فامیل های ایرج هم به من پیشنهاد رابطه دادند .واقع ًا وضعیت
وحشتناکی بود .مدام باید گارد می گرفتم تا کسی آزارم ندهد یا به خودش
اجازه ندهد پا پیش بگذارد و پیشنهاد رابطه بدهد.
سوال) واکنش تو به این همه ستم و سرکوب چه بود؟

سوسن) بعد از مدتی کلی روی خودم کار کردم و خواستم به داخل جامعه
بر گردم .اول با جنگ و دعوا از خانه خانواده همسر سابقم خارج شدم و با
کمک پدرم خانۀ مستقلی برای خودم گرفتم و بعد هم کار پیدا کردم .منشی
مدیر عامل یک شرکت شدم و به مرور سعی کردم دوباره در سطح جامعه احیا
شوم .سعی داشتم با خواندن کتاب های روان شناسی ،اعتماد به نفس و توانایی
از دست رفته ام را ترمیم کنم .آن کتاب ها در حدی به من کمک می کردند اما
راهکارهای شان سازش و تن دادن به وضع موجود بود و نه مبارزه برای تغییر
آن .بعدها با کمک پدر و مادرم به آلمان مهاجرت کردم و سعی کردم باز هم
مسیر و راهی برای مبارزه جمعی و متشکل پیدا کنم .دوباره به رفقای اتحادیه
و حزب کمونیست ایران (م ل م) وصل شدم و فعالیتم را در این حزب و
همچنین سازمان زنان  8مارس به صورت متشکل از سر گرفتم.

راستش من خودم را از زندانی که جامعۀ مردساالر و سنت های پدر ساالر و
ضد زن در ذهنم ساخته بود ،رها کردم و این زندان را پیش از هر جای دیگری
در ذهن خودم شکستم .امروزه به عنوان زنی که آگاهی پیدا کرده ام ،وظیفۀ
خودم می دانم که هر لحظه زنان اطرافم را نسبت به مسالۀ زنان و ستم بر زن
آگاه کنم و یک ثانیه هم دست از مبارزه برای رهایی زن و کل جامعه بر ندارم.
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به عنوان یک کمونیست و پیرو راه رهایی کل بشر نمی توان برای رهایی زنان
مبارزه نکرد .رسیدن به دید برابری محور در مورد زنان و مردان خیلی سخت
است و زمان می برد اما یکی از قوای محرکۀ مهم در مبارزه برای رهایی است.
سوال) رفیق سوسن جایگاه رهایی زنان در کمونیسمی که امروزه برای آن
مبارزه می کنی ،چیست؟

سوسن) شکست سوسیالیسم در چین و بعد از آن شکست انقالب ایران
گریبان جامعه ما و نسل ما را گرفت .آن شکست ها روی زندگی تک تک ما
تأثیرات مخرب و منفی گذاشت .ما هم در مبارزه افت و خیز داشتیم اما مهم
این بود که با یک بازبینی و دوباره سنجی درست از تئوری های مان و از تجارب
و عملکرد دولت ها و انقالب های سوسیالیستی بتوانیم راه و افق خودمان را
هموار کنیم و خط و مشی صحیح در مسیر مبارزه جمعی برای رهایی اتخاذ
کنیم.

من بعد از آمدن به اروپا اینطور نبود که دوباره مستقیم بروم سراغ اتحادیه
چون قبال هوادار و فعال آن ها بودم .مدت ها در خطوط دیگر هم سیر و مطالعه
و حتی فعالیت کردم اما واقع ًا پیشروترین خط فکریی که توانست مرا دوباره
جذب کند همین خط حزب کمونیست ایران (م ل م) بود .خصوص ًا صحت
و پیگیری خطشان در مورد مساله زنان روی من تأثیر گذاشت .ما شکوفایی
خط این حزب را در اثری که بر تفکر و عمل فعالین حزب ،خصوص ًا رفقای
زن گذاشته است ،می بینیم .در سطح نظری و تئوریک هم وقتی از منظر تزهایی
که در کتاب کمونیسم و مساله زنان ،جهت گیری های نوین آمده است ،در مورد
مسالۀ زنان صحبت می کنیم افق ما در مورد جایگاه زنان در سوسیالیسم بسیار
علمی تر و عینی تر می شود و این که کمونیسم علمی چه افقی برای رهایی زنان
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به ما می دهد .این خط معتقد است رهایی زنان در انقالب کمونیستی متحقق
می شود اما مبارزه و تالش برای این رهایی از همین امروز آغاز می شود و نه از
فردای انقالب و پس از حل و فصل به اصطالح مسائل «مبرم تر» .خیر! رهایی
یک پروسۀ وسیع اجتماعی است و با هیچ بهانه و اولویتی نمی توان مبارزه علیه
ستم جنسیتی و ستم بر زن را به تعویق انداخت و به حاشیه برد .این حساسیت
در سطح روبنا و فرهنگ هم وجود دارد که طرز تفکر انسان ها برای رهایی در
تمام سطوح مختلف فکر از جمله هنر ،ادبیات و اندیشه باید تغییر کند .ذهن
توده ها باید در مورد این مساله تغییر کند و دگرگون شود و این مساله البته
یک فرایند مبارزه جمعی است و نه فردی .من برای گسستن زنجیرهای خودم
باید همه زنجیرهای آویخته شده به دست و پای سایر هم نوعانم و جامعه را در
مبارزه ای مشترک با آن ها بگسلم و بدون رها شدن آن ها و ذهن شان ،من هم رها
نخواهم شد.

.
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خیره در چشم حاکمان هراس
مصاحبه با منیره حقیقت خواه

سوال) رفیق منیره به عنوان اولین سؤال پروسۀ سیاسی شدن شما چگونه
بود؟ در چه سالی و طی چه روندی سیاسی شدید؟

منیره) من در یک خانوادۀ کارگری شرکت نفتی در جنوب ایران بزرگ شدم
به همین علت از نزدیک شاهد فقر و محرومیت مردم بودم .فضای خانوادۀ
کارگران شرکت نفت از همان دهۀ  ،1330یک فضای سیاسی بود .شهر ما با
این که شهر کوچکی بود اما به علت وجود شرکت نفت و کارگران نفت ،در
آستانۀ انقالب و پس از آن ،محل فعالیت تعداد زیادی از جریانات سیاسی از
مجاهدین تا جریانات چپ بود .دو برادر بزرگ ترم نقش اساسی در سیاسی
شدنم داشتند .به طور جدی از سال  57فعال شدم و در همان اوایل انقالب و
اوج سیاسی شدن فضای ایران ،به سازمان رزمندگان در راه آزادی طبقه کارگر
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پیوستم .رزمندگان یکی از گروه های خط سه 50و مخالف مشی چریکی و
ضد شورویِ سوسیال-امپریالیست بود .جالب است بدانید بعدها که دستگیر
شده و به زندان رفتم ،تنها زندانی سیاسی ز ِن شهرمان بودم.

از سال  60چون دستگیری های وسیع شروع شده بود و همه ما را در شهر
کوچک مان به عنوان یک خانوادۀ سیاسی می شناختند ،مجبور به ترک شهر و
آوارگی در شهر های مختلف شدیم اما در نهایت در کرج مستقر شدیم .بعد از
 30خرداد  60شرایط بسیار سخت شد و فعالیت سیاسی ما هم خیلی به سختی
و به شکل مخفی پیش می رفت .من و همسرم که او هم از اعضای سازمان
رزمندگان بود ،با هم فعالیت می کردیم.

حکومت طرح امنیتی به نام «طرح مالک و مستأجر» را پیش گذاشته بود
که هر کس خانه ای را به فرد دیگری می فروخت یا آن را اجاره می داد ،باید به
کمیتۀ محل اطالع می داد و کمیته ،هویت مستأجر جدید را چک می کرد .این
حساسیت خصوص ًا در مورد افراد مجرد و جوان بیشتر بود .این طرح ،کار را
برای فعالین سازمان های سیاسی بسیار دشوار کرده بود و باعث دستگیری و
کشته شدن خیلی از بچه های سیاسی شد 51.اگر صاحب خانه به کمیته اطالع
نمی داد و یک فعال سیاسی در آن خانه دستگیر می شد ،صاحب خانه هم به
عنوان همدست او محسوب می شد .به واقع جمهوری اسالمی با حاکم کردن
یک فضای امنیتی اختناق آمیز و یک رعب و وحشت اجتماعی ،نقشۀ سرکوب
 )50گروه ها و سازمان های خط  ۳در سال های  ۵۷به بعد شامل جریاناتی بودند که مخالف اتحاد شوروی بودند
و آن را از سال  ۱۹۵۶به بعد یک کشور سرمایه داری دولتی و سپس امپریالیستی می دانستند.
 )51گفته می شود طرح مالک و مستأجر را سازمان های امنیتی غربی از جمله اینتلیجنس سرویس و سازمان
اطالعات مخفی بریتانیا ( )MI6از طریق بقایای ساواک شاه برای دستگیری و سرکوب انقالبیون و کمونیست ها به
جمهوری اسالمی پیشنهاد دادند .جمهوری اسالمی چندی بعد نیز با استخدام مجدد بخشی از نیروهای ساواک
شاه که توسط  CIAآمریکا و موساد اسرائیل آموزش دیده بودند ،یک تور وسیع امنیتی و تعقیب و مراقبت را
برای دستگیری نیروهای سیاسی و سازمان های چپ و کمونیست و انقالبی پهن کرد.
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سازمان های سیاسی و مردم را پیش می برد.

برای مقابله با این موضوع قرار شده بود که شکل فعالیت به صورت فُرم
زندگی خانوادگی پیش برود تا ُشبهۀ کمتری ایجاد کند و تحت لوای آن
بتوانیم فعالیت های خود را ادامه دهیم .مسالۀ ازدواج های تشکیالتی عمدت ًا
برای پاسخ گفتن به چنین تضادی مطرح شد و خیلی از جریانات از جمله
سازمان ما پای اجرای این طرح رفتند .این کار به این شکل اجرا می شد که
رفقای مسئول تشکیالت تصمیم می گرفتند که به دو رفیق که هم از نظر
خلق و خو به هم شباهت داشته یا نزدیک بودند و هم از جنبۀ رده و ِس َمت
تشکیالتی می  توانستند یکدیگر را تکمیل کنند و فعالیت مشترکی را پیش
ببرند ،پیشنهاد زندگی مشترک می دادند .هیچ اجبار و دستور تشکیالتی نبود
بلکه صرف ًا جنبۀ پیشنهاد داشت.

سوال) فکری نمی کنی بار و فشار این پیشنهاد در آن موقعیت و فضای
سیاسی و امنیتی و آن استرس و بگیر و ببند کمی بیش از یک پیشنهاد معمولی
بود؟ آیا اینطور نبود که فردی که جانش را کف دستش گذاشته و می خواست
برای مردم و برای انقالب مبارزه کند و آن سازمان و تشکیالت را هم تجلی
ارادۀ بخش های آگاه و متشکل مردم می دانست ،ناخودآگاه با فضایی روبه رو
می شد که تن به آن ازدواج بدهد یا خودش را متقاعد کند که این تصمیم
درستی است؟

منیره) اتفاق ًا وقتی قرار شد پای این مصاحبه بیایم ،تصمیم گرفتم حتم ًا به
این مساله اشاره کنم و این بحث را وسط بکشم .من قصد دفاع از ازدواج های
تشکیالتی را ندارم و اص ًال حرفم این نیست که برای شرایط امروز آن را توصیه
کنم یا انکار نمی کنم که ازدواج های تشکیالتی زیادی هم بودند که شکست
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خوردند و ناموفق بودند اما فکر می کنم باید این مساله را هم در ظرف زمانی
خودش و در شکل واقعی آن دید و تحلیل کرد .چون یک نگاه سنگین در مورد
این ازدواج ها وجود دارد و نیروهای راست هم طوری در مورد آن تاریک نمایی
و تبلیغ می کنند که انگار در سازمان های چپ مثل فرقه های دینی دستور
می آمد که کی با کی ازدواج کند .خوب این تصویر واقعی نیست و این نگاهِ
غلط باید شکسته شود .موارد زیادی را شنیده ایم که مرد یا زن به این پیشنهادها
پاسخ منفی دادند و هیچ اتفاقی هم نیافتاد و کسی به خاطر این پاسخ منفی نه
توبیخ شد و نه مشکلی برایش پیش آمد .یا مث ًال دو نفر دوره ای با هم زندگی
کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که نمی توانند و لزومی ندارد حتم ًا این رابطه
را ادامه بدهند .تصمیم نهایی برای قبول این پیشنهاد یا ادامه دادن یا ندادن این
رابطه با خود فرد بود نه سازمان و تشکیالت.

نگاه کنید در چه وضعیتی ایدهٔ ازدواج های تشکیالتی مجدد ًا طرح شد.
ازدواج تشکیالتی در واقع تاکتیک جدیدی نبود و یک ضرورت برخاسته از
شرایط کار سیاسی در محیط خفقان است که در زمان شاه هم بین جریانات
سیاسی چپ و حتی مجاهدین مرسوم بود .چون دوباره بعد از  30خرداد 60
شرایط خفقان ایجاد شد ،این مساله مجددا مطرح شد .به همین دلیل از یک
طرف از ضرورت تاریخی مشخصی برمی خاست و در پاسخ به پیشبرد بهتر امر
مبارزه بود و از طرف دیگر یک جسارت و فداکاری انقالبی می خواست که پای
چنین مساله ای می رفتی به دلیل این که هر آن احتمال دستگیری وجود داشت
و خو ِد مسالۀ ازدواج تشکیالتی در صورت دستگیری ،یک جرم محسوب و
برای آن تفهیم اتهام می شدی و پرونده ات را سنگین تر می کرد .گرفتن خانه و
ادامۀ فعالیت با آن طرح مالک و مستأجر سخت بود و اگر با محمل و پوشش
یک زن و شوهر جلو می رفتی ،راحت تر می توانستی خانه بگیری و فعالیتت را
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ادامه بدهی .فراموش نکنید که زندگی شخصی ما چیزی جدا از مبارزۀ انقالبی
ما نبود .ما برای اهداف بسیار عالی تری این کار را انجام دادیم و شرایط دیگری
که از سوی جمهوری اسالمی به ما تحمیل شد ،ایجاب می کرد که مبارزه را به
این شکل پیش ببریم .ما نمی خواستیم انقالب را به راحتی به خمینی و دار و
دسته اش تقدیم کنیم و مقاومت علیه فاشیسم دینی ،اصل اساسی زندگی مان
شده بود .آن شرایط اختناق و سرکوب را رژیم به ما تحمیل کرده بود .اگر
فضای جامعه و فعالیت سیاسی باز بود یا دست کم امکان گرفتن یک خانه به
راحتی مقدور بود ،خوب سازمان های سیاسی هم پای طرح مسالۀ ازدواج های
تشکیالتی نمی رفتند .در چنین فضایی رهبری تشکیالت پیشنهاد می کرد دو
رفیقی که بیشتر با هم اشتراک دارند و با تضادها و مشکالت کمتری می توانند
با هم کار و فعالیت کنند ،همخانه شوند .این مساله در حالت عادی هم هست.
مث ًال شما وقتی می خواهید با کسی هم خانه شوید ،ترجیح می دهید با این
فرد اشتراکات اخالقی و فکری و زیستی بیشتری داشته باشید .باز هم تأکید
می کنم تصمیم نهایی با خود افراد بود که می خواهند ازدواج تشکیالتی داشته
باشند یا نه.

سوال) من زیاد با بحثت توافق ندارم .ببین مساله این است که چرا برای حل
یک تضاد امنیتی باید شکلی از روابط جا افتاده و عقب ماندهٔ اجتماعی به نام
خانواده را بازتولید کرد .ضمن این که مساله به اینجا ختم نمی شد و در مواردی
ما میدانیم خطی هم در مورد بچه دار شدن آمده بود که برای عادی سازی یا
انطباق بیشتر با زندگی توده ها باید بچه دار شد! وظیفهٔ نیروی پیشگام انقالب،
تطبیق خودش با استانداردهای عقب ماندهٔ اجتماعی نیست .پیشاهنگ باید با
گرایشات عقب مانده در سطح جامعه مبارزه کند و توده ها را هم در این زمینه
ارتقا بدهد.
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منیره) ببینید این بحث دیگری است که چپ ایران آن موقع چه ایرادات
سیاسی ،ایدئولوژیک و خطی داشت و آیا از عقب ماندگیهای جامعه
دنباله روی کرد یا با آن مبارزه کرد ،باید در جای خودش بحث و نقد شود.
مسالهٔ بچهدار شدن به عنوان یک توصیه و خط سیاسی هم به نظرم قابل
مقایسه با ازدواج های تشکیالتی نیست .چون مقولهٔ دیگری است و دست
کم در سازمانی که من با آن کار می کردم هیچ وقت چنین خط و توصیهای
نیامد و مطرح نشد .بحث االن بر سر یک موضوع مشخص یعنی ازدواج های
تشکیالتی است .حرف من این است که وقتی این پدیده را از زمینه و بستر
اجتماعی و زمانی اش جدا میکنیم واقع ًا به این ذهنیت اشتباه و ناصحیح پا
میدهد که انگار سازمان های چپ فرقه های شبه مذهبی بودند که حتی روابط
اعضای شان را هم تعیین می کردند .خیر! چنین نبود .نمیتوان این مساله را
از روابط اجتماعی در جامعهٔ آن روز ایران جدا کرد و بعد نتیجه گرفت که چه
فاجعهای در سازمان های سیاسی چپ جاری بوده است.

از طرف دیگر انگار فقط ازدواج های تشکیالتی سازمان های چپ به شکست
منجر شده اند و ازدواج شکست خورده در جامعه ایران وجود ندارد .روابط
بین مرد و ز ِن سیاسی هم باالخره انعکاسی از روابط بین دو جنس در درون
جامعه بود ،اما طوری صحبت می شود که انگار مشکالت پیش آمده در زندگی
یک زن و مرد سیاسی ،نتیجه و پیامد جهان بینی و خط و مشی مارکسیستی و
انقالبی است .انگار باید ازدواج های ناموفق بین فعالین سیاسی چپ را هم به
حساب شکست ها و «فجایع» کمونیسم یادداشت کنیم! این ازدواج ها اسمش
تشکیالتی بود و چنان که گفتم پاسخی بود به یک وضعیت مشخص فعالیت
سیاسیِ مخفی .انگار فعالین سیاسی چپ ایران در یک جامعۀ سکوالر زندگی
می کردند که هیچ محدودیتی برای زندگی مشترک مرد و زن وجود نداشت و
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در این فضای گل و بلبل اجتماعی ،ناگهان از طرف سازمان های چپ دستور
صادر می شد که بروید ازدواج تشکیالتی بکنید! یک زندگی مشترک سیاسی
بود با رفیقی که هم عقیده و هم مسلک و هم سازمانی شما بود که در فضای
جامعه ایران اسمش را می گذاشتند ازدواج تشکیالتی .ولی فضا هایی که
بین مان وجود داشت و روحیه ها و معیارهایی که وجود داشت ،تغییری نکرده
بود .آن موقع ها اص ًال مساله برای ما این طور نبود که االن فالن رفیقی که من
با او کار می کنم ،مرد است یا زن .بچه های هم سن و سال من به یاد دارند آن
سال ها فضا چطور بود و ما در پروسۀ مبارزه به راحتی این ور و آن ور می رفتیم.
مث ًال سال  58که بسیاری از نقاط خوزستان را سیل گرفته بود ،توی شهرها و
محالت مختلف چادر زده بودیم و همه کنار هم زندگی می کردیم یا وقتی
کوه می رفتیم به صورت مشترک زندگی می کردیم .آن موقع و در آن التهاب
سیاسی و مبارزاتی اص ًال فرقی نمی کرد که این رفیقی که با او زندگی می کنیم
مرد است یا زن .چون برای پیشبرد امر انقالب به این نتیجه رسیده بودیم که
در آن فضای بستۀ امنیتی ،هم نیروهای مان را حفظ کنیم و هم این که مبارزه
سیاسی مان را در شرایط مشخص به پیش ببریم .و ما برای پاسخ به این تضاد،
این شکل از زندگی و مبارزه را در پیش گرفتیم .ولی الزام و اجباری نبود که آن
دو رفیق حتم ًا باید با هم ازدواج رسمی بکنند.
برای من هم چنین موقعیتی پیش آمد .من و همسرم که او نیز فراری بود در
سال  61ازدواج تشکیالتی کردیم و البته در سال  62آن را رسمی کردیم.

سوال) گفتی که ازدواج تشکیالتی داشتید .آیا بین زمانی که سازمان ،شما
را به هم معرفی کرد تا زمانی که خودتان ازدواج کردید ،فاصله ای بود؟ حس
شخصی تان به این مساله چطور بود؟
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منیره) بله ما از طرف تشکیالت به هم معرفی شدیم و وارد فعالیت سیاسی
و زندگی مشترک شدیم .آن موقع این خط در سازمان رزمندگان بود که بیشتر
اعضای تشکیالت باید در کارخانه ها کار می کردند .من در کارخانه صنعتی
بهشهر در جاده قدیم کرج کار و فعالیت سیاسی می کردم و همسرم در کارخانه
دیگری .در این مدت گرایش عاطفی هم بین ما به وجود آمد و ما در سال
 62تصمیم گرفتیم که به طور رسمی ازدواج کنیم و این بار با شناسنامه های
اصلی مان رفتیم محضر و عقد کردیم .چون بار اول با شناسنامه و مدارک جعلی
ازدواج کرده بودیم و با همان مدارک جعلی هم توانستیم در کرج خانه بگیریم.
شاهدان مراسم عقد ما سه نفر از رفقای سازمان بودند که دو نفر از آن ها بعدها
توسط جمهوری اسالمی اعدام شدند .یکی از آن ها رفیق داریوش کائدپور 52از
رهبران و بنیانگذاران سازمان رزمندگان بود.

سوال) رفیق منیره قبل از وارد شدن به سواالت زندان ،می خواستم بپرسم
چرا ما در ایران بعد از انقالب این همه زن فعال سیاسی و زندانی سیاسی
داشتیم؟ در منطقه اص ًال چنین گسترده گی دیده نشده تا حاال .تا حدودی در
جنبش های چپ و انقالبی کردستان ،ترکیه ،فلسطین و غیره چنین چیزی
داشته ایم اما اص ًال مثل ایران نبوده .حتی در سطح جهان هم به ندرت موردی
مثل جنبش ایران دیده شده است .مث ًال در آمریکای التین و مشخص ًا در انقالب
پرو و حزب کمونیست پرو شاهد حضور وسیع زنان کمونیست بودیم .سوال
مشخص این است که چه روند های اجتماعی سیاسی به شکل گیری این همه
زن مبارز سیاسی پا داد؟ چرا زنان سیاسی تا این اندازه مقاومت کردند و چرا
 )52رفیق داریوش کائدپور اهل مسجد سلیمان بود و پیش از انقالب در رابطه با یک محفل مارکسیستی
دستگیر شد .او پس از انقالب به یکی از رهبران و نظریه پردازان سازمان رزمندگان در راه آزادی طبقه کارگر
تبدیل شد .او در سال  1365و هنگام ورود به ایران در کردستان دستگیر شد و در خرداد یا تیر  67در تهران
اعدام شد .از او کتاب و جزوات زیادی بر جای مانده است که در سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران و در
بخش سازمان رزمندگان قابل دسترسی است.
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جمهوری اسالمی تا این اندازه با زنان دشمنی کرد؟ مساله را کمی با توجه به
مورد و تجربۀ خودت توضیح بده.

منیره) اگر بخواهیم کمی عقب تر برویم ،جنبش زنان ایران قبل از انقالب
خیلی قوی یا گسترده نبود .بعد از انقالب مشروطه یا در دوران رضاشاه
چیزهایی بود اما بیشتر اقشار مرفه جامعه یا روشنفکران با خواسته های مدنی
مانند حق رأی و غیره بودند که بسیار محدود بود و عمومیت پیدا نکرد و
محدود به قشر متوسط تحصیل کرده جامعه ماند .در دوران پهلوی دوم
هم تحوالت اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت .زنان در اثر رشد روابط
سرمایه داری کم کم به بازار کار و سطح جامعه کشیده شدند اما جنبش زنان
به آن معنای گسترده و مشخص اجتماعی و سیاسی شکل نگرفت .بیشتر
خانواده های خرده بورژوازی شهری متوسط در حال گسترش ایران در دهه
 1340و  50بودند که خواسته های مثل تحصیل دختران یا تحصیالت تکمیلی
یا مخالفت با حجاب و پوشش های سنتی را مطرح می کردند که البته حتی در
چهارچوبۀ همان طبقه و همان مطالبات هم عمومیت پیدا نکرد.

اما پس از سقوط رژیم شاه و در جریان انقالب و فضای باز سیاسی سال های
 57تا  ،60فضایی ایجاد شد که اکثر زنان جوان جذب انقالب شدند و خواسته ها
و مطالبات شان در مورد موقعیت اجتماعی زنان تا حدودی امکان طرح شدن
پیدا کرد و درواقع به روند پیشروی انقالب پیوند خورد .بهار آزادی و َج ّو و
فضای فعالیت سیاسی ،آنقدر شور و هیجان ایجاد کرده بود که امواج آن تا
دور افتاده ترین روستاهای کشور هم رفت .هرچند کم و کیفش فرق می کرد.
دختران جوان دانش آموز جذب مبارزه سیاسی و جریانات سیاسی شدند و
بر سر دفاع از آرمان های شان که آرمان های رهایی همۀ مردم بود ،تا اعدام هم
رفتند .این اوضاعی بود که ما در آن سیاسی شدیم .انقالب ضد سلطنتی و
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تحرک و فعالیت نیروهای پیشگام جامعه که در سازمان های انقالبی و چپ
انعکاس پیدا می کرد ،فضایی به وجود آورده بود که پتانسیل نیمی از جامعه
یعنی زنان برای مبارزه و حضور ُپر رنگتر در اجتماع ،رها شده بود .این شور
بیش از همه در دختران جوان دانشجو و دانش آموز خود را نشان می داد .آن ها
با پشتکار عجیبی برای تحقق بخشیدن به خواسته های شان مبارزه می کردند.

خود رژیم جمهوری اسالمی هم از این همه زن جوان پیوسته به گروه های
انقالبی اپوزیسیونش شوکه شده بود .اوایل سال  60که فضای جامعه دیگر به
سمت کودتا و بگیر و ببند وسیع می رفت و رژیم برای چنین وضعیتی خودش
را آماده می کرد ،باز هم در مقابل اوضاع ،آچمز شده بود .اص ًال برای این همه
کمیت وسیع زنان ،جا و فضایی به عنوان
زندانی جوان سیاسی خصوص ًا برای ّ
زندان نداشتند و در شهرستان های کوچک تا اواخر سال  ،60دستگیر شدگان
یا در بازداشتگاه های موقت نگه داری می شدند یا به تهران و مراکز استان ها
فرستاده می شدند .بعدها از کرج و تهران زندانی ها را به شهرهای خودشان
برگرداندند که یا زندان ساخته بودند یا ساختمان های مصادره شده را تبدیل به
زندان کرده بودند.

سوال) گفتی که با موج انقالب ،زنان بسیاری به انقالب و مبارزه پیوستند
اما سوال من این است که این انقالب در  57با روی کار آمدن رژیم اسالمی و
با دست باال گرفتن خمینی و دار و دسته اش در انقالب ،شکست خورد و
اهداف و آرمان های آن تحقق پیدا نکرد اما شور و شوق مردم برای پیشروی
انقالب هنوز وجود داشت و در مورد زنان ،زنان از خانه ها و آشپزخانه ها بیرون
آمده بودند و در جریان عمل مبارزۀ اجتماعی و سیاسی حضور داشتند .به نظر
تو این موج چه تأثیری در برخورد جمهوری اسالمی با زنان داشت؟
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منیره) تفاوت جمهوری اسالمی با دولت های نظام های دیگر سرمایه داری
در ادغام دین با دولت است و این مساله در برخورد جمهوری اسالمی با
زنان هم بازتاب پیدا می کند .جمهوری اسالمی و قوانین شرعی و ارزش های
اخالقی اش که بر اساس شریعت و دین تنظیم شده و تبلیغ می شوند ،به زنان
به صورت مضاعف به عنوان جنس دوم نگاه می کنند .زن با پدر و برادر و بعد
از ازدواج هم با شوهر معنی می یابد .مثل زمان بردگی که حق انتخاب نداری
و از آ ِن کس دیگری هستی .درست است که جمهوری اسالمی یک دولت
سرمایه داری دین مدار و وابسته به نظام جهانی امپریالیستی ساخت اما واقع ًا
قوانین جاری در این دولت در مورد زنان که از شریعت اسالمی گرفته شده اند،
قوانین دوران بردهداری بودند و زن طبق این قوانین برده و مایملک مرد است.
زنان به قول تو از آشپزخانه بیرون آمده و به مبارزات سیاسی پیوسته
بودند و جمهوری اسالمی نمی توانست این را تحمل کند و سعی داشت
توسط چماقداران این حجم عظیم از نیروی شورشگر را سرکوب کند .از
نظر اسالمگرایان تازه حاکم شده بر ایران ،زن حتی وقتی در اثر رشد روابط
سرمایه داری در جامعه و پیوستن به بازار کار یا برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک
و سیاسی جمهوری اسالمی هم تا حدودی از چهارچوب خانه و خانواده بیرون
آمده و به اجتماع می آمد ،باز هم جایگاه اصلی اش در خانه و وظیفۀ اصلی اش
بچه داری کردن است .این نکته را حتی بعد از  36سال باز هم مدام رهبران
جمهوری اسالمی تکرار و تأکید می کنند.
در همان فاصله سال  57تا  60جمهوری اسالمی خیلی زود به این مشکل
پی برد و در اولین یورشش به انقالب و مردم ،زنان را هدف گرفت و با طرح
حجاب اجباری سعی کرد کار را تمام کند که با آن مقاومت درخشان زنان در
 8مارس  57روبه رو شد .اما هنوز در آن سال ها فضای شور انقالبی در جامعه
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موجود بود و هنوز اجازۀ سرکوب شدید به جمهوری اسالمی داده نمی شد.
مردم هنوز در میدان بودند و جمهوری اسالمی هنوز تثبیت نشده بود .اما این
جدال میان زنان و اسالمگرایان ادامه پیدا کرد و در سال  60همراه با سرکوب
همه جانبۀ جامعه ،دیگر طرح حجاب اجباری و سرکوب زنان تکمیل و تثبیت
شد .همان روزهای اول بعد از  30خرداد  60که جمهوری اسالمی دیگر به
شکل سراسری دست به قتل عام و کشتار و اعدام زد ،اکثر اعدام شدگان ،زنان
جوان بودند که بدون محاکمه و مشخص شدن اتهام ،شبانه اعدام می شدند.
به یک معنا ،مبارزهٔ زنان با جمهوری اسالمی ،شورش علیه قوانین بردهداری و
برده داران مدرن یعنی مردساالران اسالمی بود.
سوال) وقتی به سال های  56و 57برمی گردید ،محرکتان در ورود به
جریانات مبارزه سیاسی چه بود؟ آیا مساله زنان به صورت آگاهانه محرک بود؟

منیره) من  17ساله بودم و هیچ نگاه و نگرش خاصی در مورد مساله زنان
نداشتم و بیشتر مسالۀ طبقاتی و فاصله طبقاتی محرک و انگیزه ورود من به
مبارزه سیاسی بود .چنان که گفتم من از یک خانواده کارگری بودم و تضاد
طبقاتی در این خانواده ها و محیط اطرافشان بسیار محسوس بود .افرادی هم
بودند که آگاهی سیاسی چپ را تبلیغ می کردند و در نتیجه من از این زاویه،
انگیزه های مبارزاتی ام رشد پیدا کرد .نگاه امروزی ام به مساله زنان را آن موقع
نداشتم .این که اص ًال من به عنوان یک زن چه چیزی از انقالب می خواهم و
آیا من و برادرم در ورود به اجتماع و مبارزه ،تفاوتی با هم داشتیم یا نه ،اص ًال
چنین سواالت و حساسیت هایی موجود نبود .اوایل انقالب هم آنقدر درگیر
فعالیت های مختلف مبارزاتی بودیم که در این زمینه سوالی برای مان به وجود
نمی آمد .این که به عنوان زن چه محدودیت هایی برایم به وجود می آید یا
این حجاب اجباری که االن از سوی دولت تحمیل می شود ،در آینده قرار
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است تبدیل به چه چیزی بشود ،به صورت یک پرسش و دغدغه به ذهن ما
خطور نمی کرد .به باور من سازمان های سیاسی در شکل گیری این آگاهی
محدود و در واقع در این کمبود ،دخیل بودند .سازمان های ما دائم ًا درگیر
این موضوع بودند که االن مسالۀ مبارزه طبقاتی و مسائل کارگران ،خلق ها و
مبارزۀ ضد  امپریالیستی مهم است و اگر این مسائل حل شود ،باقی چیزها هم
حل خواهد شد.

این کمبود درک از مسالۀ زنان حتی در زندان هم خودش را نشان داد .ما
نگاه عمیقی نسبت به شکنجه ها و فشارهایی که زنان در زندان به دلیل زن بودن
متحمل می شدند نداشتیم و آمادگی کافی هم برای آن نداشتیم .گویی این
فقط یک شکنجه بود و مثل هر شکنجۀ دیگری باید تحملش می کردیم .اما
واقع ًا پشت سرکوب زنان از منظر سکسیستی و از منظر مسالۀ زنان ،یک تاریخ
بلند باالی ستم بر زن در جامعۀ طبقاتی و انبوهی از باورها و اعتقادات پوسیدۀ
دینی خفته بود که هم از زاویۀ مبارزه با جمهوری اسالمی مهم بود و هم از
زاویۀ چگونگی بر خورد با بازجو و در پروسۀ زندان و شکنجه .حتی اشرف
دهقانی به عنوان یک زن مبارز که مقاومت های جانانه ای هم در زندان شاه کرده
بود و کتاب حماسۀ مقاومت او تأثیر زیادی روی زنان جوان نسل ما گذاشته
بود ،در خاطراتش در مورد مسالۀ تجاوز می گوید :من به گونه ای رفتار کردم که
ساواکی ها شرمنده شدند .یعنی هیچ تحلیل و درکی از زاویۀ مسالۀ زنان روی
این برخوردها و این شکنجه ها وجود نداشت .بسیاری از زنان زندانی سیاسی
که خودشان در پروسۀ بازجویی و شکنجه با آزار جنسی یا فشار مضاعف از
زاویۀ مسائل زنان روبه رو شده بودند ،آن موقع در مورد این که چرا رژیم شاه،
جمهوری اسالمی یا دیگر دولت های مردساالر و زن ستیز ،برخورد های
جنسی را در پروسۀ شکنجه و بازجویی پیش می برند و هدفشان چیست ،دید
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روشنی نداشتند .در صورتی که تحلیل این مساله می توانست راه به شناخت
دقیق تر از ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی دولت جمهوری اسالمی و همچنین
از پتانسیل زنان برای رهایی و جایگاه و اهمیت نیروی زنان در مبارزۀ طبقاتی
ببرد .منظورم این است که کمبود و نقصان درک ما از نگاه جمهوری اسالمی به
زنان و مسالهٔ زنان درواقع کمبود و نقصان درکمان از ماهیت دشمن بود .ما به
طور کامل و همه جانبه در نیافته بودیم که دشمن چه ویژگیها و خصلتی دارد
و در جامعه برای استقرار و تثبیتش روی چه مسائلی سرمایهگذاری می کند و
این کمبود قطع ًا در چگونگی تدارک ما برای سرنگونی اش نقش منفی ایفا
کرد .به قول مائو برای شکست دادن دشمن باید خودت را بشناسی و دشمن را
بشناسی تا در جنگ و مبارزه پیروز شوی و ما نه پتانسیل بخشی از توده ها یعنی
زنان مبارز را خوب شناخته بودیم و نه خصلت دشمن را در دست گذاشتن
روی مسالهٔ زنان و سرکوب زنان به عنوان شروع حرکتش برای تسخیر کل
جامعه و تسلط بر کل جامعه و بنای یک دولت اسالمگرا.

البته یک نکته مهم را باید یادآوری کرد که وقتی با نگاه انتقادی نسبت به
دیدگاه آن مقط ِع نیروهای کمونیست و چپ و انقالبی در مورد زنان صحبت
می کنیم او ًال این مساله را در ظرف زمانی خودش باید تحلیل کنیم .زاویۀ
نقد امروزی ما این است که در همان مقطع در جنبش کمونیستی جهانی،
جهش های مهمی در مورد مسالۀ زنان مث ًال در انقالب فرهنگی پرولتری
چین شده بود اما چپ ایران نسبت به آن ها بی اطالع بود یا به آن بهای کافی
نمی داد .نکته دوم این است که فراموش نکنیم نیروهای راست جامعۀ ایران
در آن زمان در چه وضعیت و موقعیتی در مورد مسالۀ زنان بودند .به لحاظ
تاریخی این یک فاکت واقعی است که جنبش زنان در ایران و اساس ًا حساسیت
نسبت به مسالۀ زنان را چپ به درون جامعه ایران برد .از همان دهۀ  1320این
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حزب توده بود که آگاهی در مورد جنبش زنان را به درون جامعه برد یا برای
اولین بار این حکومت خودمختار آذربایجان بود که در سال  1324حق رأی
به زنان داد .در تمام مقطعی که ما صحبت از کمبود دیدگاه های چپ ایران
در مورد جنبش زنان می کنیم ،راست ایران اساس ًا ول معطل بود و اص ًال درکی
از رهایی زنان نداشت .سلطنت طلب ها هنوز درگیر سوت و کف زدن برای
تجدید فراش های اعلی حضرتشان بودند .ملی مذهبی ها و نهضت آزادی
درک بسیار پدر ساالرانه ای از موقعیت زنان داشتند و کماکان در چنبرۀ احکام
اسالمی درگیر بودند .علی شریعتی کتاب مزخرفی مثل فاطمه فاطمه است را
می نوشت و اصالح طلبان امروزی یا همان خط امامی های دهۀ  ،60خودشان در
خط مقدم سرکوب زنان بودند .کتاب سراپا ارتجاعی نظام حقوقی زن در اسالم
نوشتۀ مرتضی مطهری و بحث های تهوع آور خمینی در مورد زنان ،راهنمای
اصالح طلبان امروزی بود و امثال زهرا رهنورد ،فاطمه کروبی ،فخر السادات
محتشمی پور و غیره خودشان از تئوریسن های رژیم اسالمی در بردگی زنان و
دفاع از حجاب اجباری و چند همسری و غیره بودند.
سوال) اگر موافق هستید وارد بحث زندان و دستگیری ها و بازجویی ها
بشیم؟

منیره) بله من و همسرم خرداد سال  63در کرج و در خانۀ مان دستگیر
شدیم .ظاهر ًا از مدتی قبل در تور امنیتی بودیم و لو رفته بودیم .من آن موقع
حامله بودم .حاملگی ام ناخواسته بود و نمی خواستیم بچه دار بشیم .خیلی
هم تالش کردم بچه را سقط کنم اما با شرایطی که آن موقع وجود داشت و
ممنوعیت سقط جنین ،امکان پذیر نشد .از طرفی فشار کار در فضای امنیتی
و بیرون از خانه هم بود که دائم ًا باید مراقب می بودی که مشکوک نشوند.
کارخانه ای که آنجا کار می کردم ،پر از عوامل جاسوسی و مزدوران رژیم بود.
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شرایط خیلی سختی بود .باید از همه طرف حواست جمع می بود که چیزی
لو نرود و دستگیر نشوی و بتوانی فعالیت ها و برنامه هایت را هم انجام بدهی.
در این شرایط ،حامله شدن فشار مضاعفی به همۀ ما وارد می کرد .همین مساله
باعث شد که ما به هر دری بزنیم تا بچه سقط شود .چند روزی قبل از دستگیری
آدرس مامایی را پیدا کردیم که در جایی مخفی این کار را می کرد .می دانستیم
کار خطرناکی بود ،اما آن موقع به این چیزها فکر نمی کردم چون همۀ فکرم
فعالیت سیاسی و مبارزه بود .اما مرحلۀ آخر که باید بچه را می انداختیم
مصادف شد با دستگیری ما و سقط جنین انجام نشد.

سوال) در مورد مسائل جنسیتی و شکنجه خاصی که بر زندانیان زن سیاسی
وارد می شد صحبت کردی ،بعد از شکست انقالب  57و در پروسۀ تحکیم
پایه های جمهوری اسالمی ،رژیم یکی از مهمترین پروژه هایش پروژۀ زندان و
زنان زندانی بود .زندان و زنان دو فاکتوری بودند که رژیم از آن برای اسالمیزه
کردن جامعه استفاده کرد .زنان انقالبی و از فضای سنتی بیرون آمده ،از نگاه
سنتی و مذهبی جمهوری اسالمی همۀ خطوط قرمزها را رد کرده بودند و اکنون
به زندان افتاده بودند .برای جمهوری اسالمی مساله فقط زندانی کردن زنان
نبود بلکه مسالۀ مهمتر این بود که زن مسلمان ایده آل هم باید در زندان ساخته
می شد .جمهوری اسالمی به دنبال ساختن زن ایده آل توبه کرده ای بود که باید
اقرار می کرد شورشگری اش خطا بوده و اکنون به خدا و نمایندگانش که حاال
زندانبان و والیت فقیه است ،تن داده و حتی شخص ًا در پاک کردن گناهانش
شرکت خواهد کرد و هر کاری از جمله تیر خالص زدن را هم می تواند انجام
دهد .این پروژه را چطور دیدی؟

منیره) بله ببینید جمهوری اسالمی عمیق ًا به دنبال ساختن انسان ایده آل
اسالمی و جامعۀ اسالمی و الگویی از مدینة النبی یا جامعۀ ایده آل پس از
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ظهور امام زمانش بود .به همین علت برایش مهم بود مردم در شاخص های
رفتار شخصی حتی در پوشش هم طبق الگوهای اسالمی رفتار کنند .از این
نظر زندان جمهوری اسالمی فقط تغییر شرایط و تغییر جغرافیا بود .شرایطی
که رژیم در جامعه به وجود آورده بود ،در زندان به صورت عریان تر خودش
را نشان می داد و مردم در اینجا ،آدم های گناهکاری بودند که گناهکاری شان
اثبات شده بود و در کنترل کامل رژیم هم بودند.

اولین روزی که مرا دستگیر کردند در بازداشتگاه کرج بودیم و بالفاصله
برای بازجویی برده شدم .بازجو به خاطر مسالۀ نامحرم بودن ،مدادی را به
دست من داد تا دستش به من نخورد .وقتی گفتم باردار هستم شروع کردند
به فحش دادن که شوهر پفیوزت اجازه داد تا زیر دست ما بیافتی و اص ًال شما
برای دوست پسر پیدا کردن در خانه های تیمی بودید و سایر رفقای تان هم
برای سوءاستفاده جنسی از شما به سازمان های سیاسی پیوسته بودند .اولین بار
که با چنین برخوردی مواجه شدم احساس کردم خیلی این فضا سنگین است
و با خودت می گفتی کاش شالقت بزنند نه این حرف ها .چون انگیزه های
انقالبیِ فداکارترین آدم ها را زیر سوال می بردند .به نظر من همین برخورد اول
نشان می داد که جمهوری اسالمی چقدر روی چگونگی شکستن زنان سیاسی
کار کرده و تجربه کسب کرده بود .چون من سال  63دستگیر شدم و در واقع
آخرین سلول های تشکیالتی فعال بودیم که دستگیر شدیم و بازجوهای من،
بازجوی بی تجربۀ سال  60نبود و کوله باری از تجارب ارتجاعی در شکنجه و
توهین و تحقیر را طی این سه سال کسب کرده بودند.
بازجو سعی داشت زنان را به موجوداتی تبدیل کند که از خودشان بدشان
بیاید .طوری فشار بود که طرف خودش اعتراف کند که بله من به فالن سازمان
پیوستم که با فالن مرد بخوابم یا دوست پسر پیدا کنم .تالش این بود که
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زندانی خودش ،از خودش متنفر شود .توجه کنید که شما با موجودی به نام
بازجو روبه رو هستی که رابطۀ جنسی برای زنان را نه یک نیاز و رفتار طبیعی،
بلکه یک گناه و کار پست و آلوده و حقیر می دید و به زور شالق و انفرادی
و فشارهای مختلف سعی داشت این حس را به زندانی هم القا کند .هدف،
سیاست زدایی از انگیزه های مبارزاتی زندانی و متهم کردن زندانی به این بود
که اساس ًا انگیزه و نیتش در ورود به سیاست ،سکس و رابطۀ جنسی بوده است.

ببینید تحلیل دستگاه سرکوب رژیم این بود که وقتی ز ِن سیاسی زندانی را
به جایی می رساند که در حسینیۀ اوین بیاید و در حضور جمع به داشتن رابطۀ
جنسی با مردان هم سازمانش اعتراف کند ،در واقع این زن در بیرون از زندان
و به فرض خالص شدن از زندان و برگشتن به جامعه هم دیگر «بی آبرو»
شده و روی نگاه کردن در چشم مردم و دفاع از مبارزه و افتخار کردن به مبارزه
علیه جمهوری اسالمی را ندارد و به موجودی منزوی تبدیل می شود .حتی
این وضعیت روحی در برخی موارد به خودکشی در درون یا بیرون از زندان
منجر شد .زندان جمهوری اسالمی یک فشار بی حد و مرز و سیستماتیک برای
عوض کردن زندانی و بهتر است بگوییم برای مسخ کردن شخصیت زندانی
بود .مسخ کردن به تیپ و شخصیتی که رژیم می خواست و یا به یک موجود
منزوی و متالشی شده و آشفته به لحاظ روحی .برای زنان این مساله بسیار از
طریق برخوردهای سکسیستی پیش می رفت.

من وقتی دستگیر شدم و برای بازجویی و شکنجه برده شدم ،مرا به شکم
دراز کردند و مالفه کثیف بد بویی را روی سرم انداختند و دو نفر مشغول کابل
زدن شدند .در همان حال و درست در همان هنگامی که من از شدت ضربات
کابل به خودم می پیچیدم و فریاد می زدم ،یک نفر دیگر از پاسدارها روی
کمر من نشست و با دست شروع کرد به بازی کردن و لمس کردن بدن من و
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اندام های جنسی بدن من .در آن فشار درد و شکنجه به ذهنم رسید که من خودم
را برای شکنجه و بازجویی و اعدام آماده کرده بودم و حاال مورد دستمالی
جنسی قرار می گیرم .فشار برای نفرت و خجالت کشیدن از زنانگی و جنسیت
فرد بود .یا یک مورد دیگر این بود که بازجوی ما عوض شد و بازجویی از زندان
اوین آمد .وقتی سوال هاش بی جواب می ماند زیپ شلوارش را باز می کرد و
باز بعد از چند دقیقه می بست و انگار این پیام را می داد که ببین اگر درست
جواب ندی ،با تجاوز و تعرض جنسی روبه رو خواهی شد .چون معموال برای
بازجویی کمی چشم بند را باال می بردیم تا بتوانیم بنویسیم و من می دیدم که
او زیپ شلوار را باز کرده و او هم می دانست من می بینم یا عمد ًا با صدای بلند
زیپ را باز می کرد تا پیام را رسانده باشد .هنوز هم وقتی یاد اون بازجو و اون
برخوردش می افتم دچار فشار روحی شدید می شوم .بعدها و در بند عمومی
همواره این نگرانی و این فکر وجود داشت که ممکن است مورد تجاوز قرار
بگیریم .یکی از هم بندی هایم می گفت که از یکی از بچه های مجاهدین شنیده
بود که همین برخورد را از الجوردی دیده بود.

سوال) به جز موارد مستقیم آزار جنسی کمی در مورد سایر مواردی صحبت
کنیم که از زاویۀ مسالۀ زنان به زندانیان فشار وارد می شد .مث ًال مسالۀ مادری یا
پریود شدن و غیره.
منیره) شکنجۀ فیزیکی ما با زندانیان مرد فرقی نداشت و بستگی داشت
چه چیزی در بازجویی از شما می خواستند و موضع و موقعیت تشکیالتی تان
چه بود .اما برای زنان ،فشارهای مضاعفی وجود داشت که سطوح مختلفی
داشت .مواردی که ممکن است کوچک و بی اهمیت به نظر برسند اما در
کل پروسۀ شکنجه های جسمی و خصوص ًا شکنجه های روحی ،دارای بار
تحقیر آمیز مضاعفی بودند .شما در حین سخت ترین شکنجه ها و فشارها و
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بازجویی ها باید همزمان حواستان به حجابت ،دیده نشدن موی سر ،تحریک
کننده نبودن صدا ،تماس دست با دست بازجو و غیره هم می بود و اینها همه
کلیت منسج ِم شکنجه و فشار بودند.
عناصر جزئی اما بخشی از یک ّ
بعد از بازداشتگاه موقت در کرج ما را  10روز به کمیته مشترک بردند و در
تمام این  10روز که البته مدام چشم بند داشتیم و فضای بسیار محدودی برای
راه رفتن بود .راهروی باریکی که دو طرف آن مملو از زندانیان زیر بازجویی و
به شدت شکنجه شده و اغلب با پاهای باندپیچی شده و خون آلوده بود .هر
روز ما را با آن وضع کشان کشان به طبقه زیرین ساختمان ،برای بازجویی و
شکنجه می بردند و با این شرایط باید حواسمان  24ساعت به حجاب می بود و
تمام روز چادر داشتیم و با همان چادر به دستشویی می رفتیم.
نوار بهداشتی یک معضل عمومی و همیشگی بود و ماهی یک بسته بیشتر
به کسی تعلق نمی گرفت و هنگام تحویل دادن هم با حالت تمسخر برخورد
می کردند .بارها پیش می آمد که نوار بهداشتی داده نمی شد و مجبور بودیم
سایر لباس های مان را پاره کنیم و استفاده کنیم و حتی مجبور می شدیم همان
پارچه های پاره شده را چند بار بشوریم و دوباره استفاده کنیم .بچه ها خون ریزی
شدید داشتند و بعضی ها در اثر فشارهای روحی چند ماه پریود بودند.

فقدان بهداشت و نبود نور آفتاب کافی باعث بیماری های زنان می شد و در
بندهای عمومی این مساله خیلی رایج بود.

هوا خوری های خیلی محدود بود و همیشه هواخوری که بتوانی روسری
را برداری ممکن نبود .باید با روسری و چادر می رفتی .در شهرستان ها حتما
باید با چادر می بودی و هواخوری خودش اص ًال شکنجه بود .همه با چادر
و مقنعه و چشم بند در حالی که پشت سر هم چادر همدیگر را می گرفتیم،

214

     /و ما انکار خدای شان بودیم

حلقه وار مث ًال ده دقیقه یا یک ربع دور می زدیم .در واقع هوایی نمی خوردیم و
بدن و موهای مان اص ًال آفتاب نمی دید.
سوال) مالقات های شرعی چطور بود؟ در این مورد هم تجربه یا شنیدهای
داری؟

منیره) در گوهردشت مالقات شرعی نبود اما در زندان شهرستان وجود
داشت که عمدت ًا برای زندانیان تواب بود .یکی دو موردی پیش آمد که به
کسانی که خیلی سر موضع نبودند و بی تفاوت بودند پیشنهاد شد ولی به هیچ
وجه تن ندادند .چون فکر می کردند می خواهند این امتیاز را به زندانی بدهند
و در عوض همکاری یا کرنش بخواهند .اما در مجموع زندانبان ها که عمدت ًا
مرد هم بودند نگاه خیلی تحقیر آمیزی به این زن ها داشتند .چند مورد هم یادم
هست که وقتی زن ها بر می گشتند خیلی حالت شرم زده ای داشتند و خود را
می پوشاندند تا مردان زندانبان نبینندشان.
سوال) در مورد دوران بارداری در زندان و زایمان هم توضیح بده لطف ًا.

منیره) من مرتب بازجویی می رفتم و کمبود مواد غذایی هم به شدت حس
می شد و به لحاظ جسمی خیلی ضعیف شده بودم .مدام فشارم پایین بود
و حالت ضعف و بی حالی داشتم .ما در زندان گوهر دشت بودیم که تعداد
زیادی سلول انفرادی داشت .قانون زندان گوهر دشت در انفرادی ها سکوت
مطلق بود و نباید حرف می زدیم و اگر خواسته ای داشتیم باید کاغذ سفیدی
که از قبل به همین منظور به ما داده بود را از زیر در بیرون می فرستادیم تا نگهبان
ببیند .مقطعی که من به گوهر دشت رفتم تعدادی هم از بچه های اوین را آورده
بودند و در انفرادی های طوالتی حتی یک ساله بودند .بارها پیش می آمد من
بیهوش می شدم اما در انفرادی بودم و اص ًال کسی خبر دار نمی شد از وضعیت
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من .اعتراضم به این وضعیت با برخورد فیزیکی و چنین جمالتی پاسخ
می گرفت که« :مهم نیست ،نهایتش اینه که تولۀ توی شکمت می افته».

یک خاطرۀ دیگر هم این بود که برای زایمان باید به اتاق عمل می رفتم و
امکان زایمان طبیعی نبود .اگر دیر می شد جان خودم و بچه در خطر بود اما
مشکل این بود که طبق قانون باید یا شوهر یا پدر یا برادر برگه ای را امضا کنند
که من به اتاق عمل بروم و پاسدار مدام بی سیم می زد که چه بکنیم و باالخره
یکی از دکترها مسئولیت بر عهده گرفت و برگه را امضا کرد و من به اتاق عمل
برده شدم و زایمان کردم .بچه را هم به خانواده ام دادند و من هم بعد از چند روز
بستری در بیمارستان  ،دوباره به انفرادی گوهر دشت برگشتم.

در مجموع من حدود  3سال زندان بودم و با سند وثیقۀ یکی از بستگان
آزاد شدم.

سوال) در آن سال ها هرکسی که دستگیر می شد ،به اعدام فکر می کرد .آیا
تو به اعدام فکر کردی یا نه؟ اگر به اعدام فکر کردی ،به بچه ات هم فکر کردی
و این که بعد از تو چه خواهد شد؟ منظورم حس مادری و این چیزها نیست .آیا
به این فکر کردی که بچۀ تو وقتی بزرگ شد ،در مورد تو چطور فکر می کند؟
باالخره مادران زیادی به عنوان زن سیاسی در زندان های جمهوری اسالمی،
اعدام شدند .مث ًال سوسن امیری از جریان خودمان یا مجاهدین که خیلی ماد ِر
اعدام شده داشتند.

منیره) قطع ًا به مسالۀ اعدام فکر کرده بودم .ما فعالیت تشکیالتی داشتیم
و در تور امنیتی بودیم و احتمال می دادیم خیلی از مسائل و فعالیت های مان
لو رفته باشد و به همین علت احتمال حکم اعدام را می دادیم .بازجوها هم
می گفتند فکر نکن که چون حامله هستی ازت پذیرایی (اصطالحی برای
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شکنجه کردن) نمی شود .بچه ات که به دنیا آمد ،هر حکمی که قرار باشد
بگیری را می گیری.

من زمان زیادی در انفرادی بودم و خیلی وقت ها به اعدام و مرگ و آیندۀ
بچه ام بعد از مرگ ما فکر می کردم .همیشه خطاب به بچه ای که در رحم داشتم
می گفتم« :من تو را به دنیا می آورم و بعدش هم اعدام می شوم ولی می خواهم
که تو پیام مادرت و پدرت را به دنیای ببری و بگویی که ما برای دنیایی که در
آن فقر ،بدبختی ،تبعیض و ستم و تحقیر نباشد ،مبارزه کردیم و کشته شدیم».
به خودم روحیه می دادم که تو نه اولی و نه آخری هستی و اگر اعدام هم شدی
باید با مقاومت باشد و نشان بدهی که کرنش نکردی و با دشمن مردم ،سازش
نکردی.

بعد از زایمان به من گفتند بچه را باید به خانواده ات تحویل دهی .با
شرایطی که من داشتم یعنی سزارین و انتقال دوباره به انفرادی ،اص ًال امکاناتی
هم برای نگه داری بچه نبود .خانواده ام آمدند و بچه را بردند و این فشار
سختی روی من بود .تا وقتی که زندان بودم ،چند بار بیشتر بچه را ندیدم.
بعدها من به شهرستان دیگری منتقل شدم و بچه را هر چند ماه یکبار از یک
شهر به شهر دیگر می آوردند مالقات .هیچ وقت هم من را نمی شناخت و
پیش من نمی ماند .واقعیت این بود که فضای مادر و فرزندی بین مان شکل
نمی گرفت .نه او چنین حسی نسبت به من داشت و نه من می توانستم حسی
را به او منتقل کنم .آن «حس مادرانه ای» که همیشه می گویند برای من وجود
نداشت و همه چیزش بیگانه بود و من نمی توانستم نگه دارمش .هر چند ماه،
یک ساعتی می آوردندش و آنقدر گریه می کرد که نمی شد نگهش داشت .در
واقع رابطۀ ما بعد از زندان دوباره تعریف شد.
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سوال) کمی بیشتر در مورد فضای داخل زندان و روابط بین زندانی ها بگو.
هم دلی های رفیقانه و زنانه چطور بود؟

منیره) زندان هم تشکیل شده بود از گروه ها و دسته بندی های مختلف.
دسته بندی های خطی ،سازمانی و غیره .اما به طور کلی سه دسته زندانی
سیاسی بودند :تواب ها ،منفعل ها و سر موضعی ها .تواب ها که جمع خودشان
را داشتند و چهار چشمی مراقب دیگران بودند .به شدت هم منفور و ایزوله
بودند و هیچکس تمایلی برای هم اتاق شدن یا هم سفره شدن با آن ها نداشت.
منفعلین زندانیانی بودند که تواب نبودند ولی سرموضع هم نبودند.
تواب نبودند و بارژیم همکاری نمی کردند و مث ًال علیه زندانیان دیگر گزارش
نمی نوشتند ولی حاضر نبودند که ریسک کرده و موضع گیری کنند و در
هیچ کدام از برخوردهای اعتراضی یا مقاومت ها شرکت نداشتند .منفعلین
می خواستند نشان بدهند که همه چیز را رها کرده و فقط دنبال این هستند
زندان شان تمام بشود و بروند سر زندگی شان .این افراد توی بلوک های سر
موضعی ها گاه جای می گرفتند و از جریانات مختلف بودند.
سرِموضعی ها هم بلوک های خودشان را داشتند .در بین سرموضعی ها،
کسانی که از نظر اخالقی بیشتر با هم جور بودند و خصوصیات مشترکی
داشتند ،باهم روابط صمیمانه تری داشتند .ولی در این فضا ،بچه های بسیار
جوان و کم تجربه هم بودند که نسبت به امثال من ،حس خواهران بزرگتر
را داشتند .مخصوص ًا اگر به تو اعتماد می کردند که دوست داشتند بیایند و
خودشان را بغلت بیاندازند .به ویژه وقتی که برای خانواده ها دلتنگی می کردند
و نمی توانستند فضا را برای خودشان تجزیه و تحلیل کنند .بچه هایی هم که
سن و سالشان بیشتر بود یا تجربۀ بیشتری داشتند واقع ًا پاسخگوی این بچه های
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جوان بودند و با آن ها نزدیک می شدند و حسشان را درک می کردند و به آن ها
آرامش می دادند .این موردها باعث دردسرهای خودش هم می شد .مخصوص ًا
اگر کنار هم می خوابیدند یا دست در گردن هم می انداختند .تواب ها منتظر
چنین مواردی بودند و آن ها را به داشتن رابطۀ جنسی با هم متهم می کردند.

یکی دیگر از مسائل مهم داخل زندان ،مقاوت ها ،اعتراضات و مبارزات
بود .وقتی با مساله ای مثل کیفیت یا مقدار غذا یا حمام ها یا هوا خوری و
غیره روبه رو می شدیم و اعتراض می کردیم و اعتراض ها بی پاسخ می ماند،
از سوی زندانیان تصمیم گیری جمعی مبنی بر مقاومت یا اعتصاب صورت
می گرفت .این مبارزات همیشه بود و همیشه این جمع ها تشکیل می شد و
بحث می کردیم که چه برخوردی بکنیم .یکی از مسائل مهم پیش از همگانی
شدن اعتراض این بود که تواب ها نباید می فهمیدند که چه کسانی و چگونه
این اعتراض ها را سازمان می دهند .به همین دلیل خیلی سخت پیش می رفت
و ما هم وانمود می کردیم که هیچ خبری نیست .چون همیشه می گفتند شما
دارید تشکیالت می سازید و یکی دارد سازماندهی می کند و عمدت ًا هم این
بچه های با تجربه و سر موضع بودند بیشتر در موردشان حساسیت بود .ولی
بچه ها خیلی خوب با آن برخورد می کردند مخصوص ًا بچه های جوان.

یادم است یک زن زندانی عادی را به صورت موقت و تا روشن شدن
وضعیتش به بند ما آورده بودند .زندانبان ها سعی کرده بودند از او هم برای
گزارش نوشتن و جاسوسی کردن از ما ،سوءاستفاده کنند .ولی این زن آن قدر
شیفتۀ روابط زنان سیاسی شده و جذب ما شد که برخوردهای قاطعی با
زندانبانان می کرد .روابط و همبستگی های ما تأثیر خیلی مثبتی روی این فرد
گذاشته بود و همیشه می گفت که من می روم بیرون و این گزارش ها را به بیرون
منتقل می کنم که زندانیان سیاسی زن چه آدم های خوبی هستند .می گفت
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فضای بدی در جامعه علیه شما وجود دارد و می گویند زنانی که در زندان
هستند ،معلوم نیست چه بالیی سرش آورده اند و درگیر چه روابطی هستند.
بعد از آزادی ،از اطرافیان شنیدم که واقع ًا بیرون از زندان خیلی از بچه های
سیاسی تعریف کرده بود.

میخواهم یادی هم بکنم از مادران سن و سال داری که خودشان سیاسی
نبودند و فقط به خاطر فعالیتهای بچه های شان دستگیر شدند تا جای آن ها را
لو بدهند .مادر مسنی بود که به شدت شکنجه شده بود تا جای سه پسر و یک
دختر فراری اش که مجاهد بودند را بگوید اما او استوار و شکوهمند مقاومت
کرد و هیچ چیز نگفت .مادر بسیاری الغر اندام و ضعیفی هم بود اما واقع ًا
مقاومت بی نظری کرد .تعداد این مادران کم نبود و خوشبختانه بیشترشان
مقاومت کردند و حتی حاضر نشدند بخش کوچکی از اطالعات سوخته شان
را هم بدهند .بسیاری از این مادران که در زندان ماندند بعدا سیاسی شدند و
همیشه در بندها با احترام و خوبی از این مادرها یاد می شد.
سوال) سرکوب زنان بعد از زندان چگونه ادامه پیدا کرد؟ و آیا اص ًال این
فشار مضاعف بیرون از زندان هم روی زنان زندانی سیاسی اعمال می شد؟

منیره) وقتی دوران محکومیت ما تمام شد و آزاد شدیم جامعه سیر قهقرایی
را گذرانده بود .دوران انقالب ،همه در خیابان ها هستند و شور انقالبی دارند.
خانواده های زندانیان سیاسی هم خودشان درگیر انقالب بودند و برحسب
دانش شان به ضرورت انقالب پی برده بودند و با بچه های انقالبی جوانشان
همکاری می کردند .همان اوایل سال  60بارها پیش آمده بود که پدر و مادرها،
بچه های شان یا حتی دیگران را مخفی می کردند .یا محفل هایی فراهم
می کردند که از لحاظ مکان فرصت فعالیت های انقالبی فراهم شود .ولی
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وقتی انقالب شکست خورد و ضد انقالب اسالم گرا در آن انبوه جنگ ،اعدام،
شکنجه و تبعید مستقر شد ،وضع فرق کرد .بچه های آزاد شده از زندان با
جامعه ای روبه رو شدند که به عقب رفته بود و اخالقیات و ارزش های اسالمی
در جامعه نهادینه شده بود.

اینطور نبود که بعد از آزادی بر می گشتی به زندگی عادی .اکثریت
بچه هایی که آزاد شدند تا سال ها زیر نظر بودیم و باید هر هفته خودمان را
به نهادهای امنیتی معرفی می کردیم .جوری وانمود می کردند که روابط ما
را کنترل می کنند .مث ًال من بارها شاهد بودم وقتی می رفتیم امضا می کردیم،
یک موردی را حتم ًا گوشزد می کردند که بگویند تحت کنترل هستی و درست
است که آزاد شده ای ،اما حاال زیر یک کنترل بزرگتر قرار داری .از زندان که آزاد
می شدی با این جو روبه رو بودی .مشکل پیدا کردن کار هم بود .چون شغل
اداری یا دولتی یا حتی رفتن به دانشگاه نیاز به «عدم سوءپیشینه» داشت.

یکی دیگر از مشکالت ،ازدواج زنان بود .کسانی که ازدواج کرده بودند که
هیچ ،اما بچه هایی که بعد از زندان ازدواج کردند ،من به ندرت دیدم که ازدواج
موفقی کرده باشند .البته این حرف صد درصدی نیست ولی در مجموع
موفق نبودند .برخی موارد تن دادن به ازدواج های تحمیلی خانواده بود که
یک زندگی بسیار عقب افتاده ،روزمره و عامیانه را تحمیل می کرد و در واقع
یک عقبگرد سیاسی جدی هم برای این زنان بود .ازدواج های تحمیلی علل
مختلفی داشت اما باال رفتن سن یکی از علل فشار خانواده ها بود .علت دیگر،
ترس از وصل شدن دوباره به جریانات سیاسی بود و این باور که اگر ازدواج
کنند و درگیر شوهر و بچه بشوند حال و هوای کار سیاسی از سرشان خواهد
افتاد .دقت کنید شما با جامعه ای روبه رو هستید که انقالبش و امید به تغییر
شکست خورده و جمهوری اسالمی هم یک ارادۀ عمدی و برنامه ریزی شده
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و سیستماتیک برای سیاست زدایی از مردم (سیاست به معنای مبارزه و حق
مخالفت با حکومت) را در دستور اجرا داشت .در این فضا در واقع خانواده ها
به صورت غیر مستقیم مجری ارادۀ سرکوبگر حاکمیت شده بودند و جمهوری
اسالمی از طریق اعمال جو وحشت و ناامیدی و یأس ،چه از طریق کشت و
کشتار پیشروان جامعه و چه از طریق ِ
جنگ فرساینده و ارتجاعیِ ایران و عراق،
تالش داشت این سیاست زدایی و تسلیم را به یک امر اجتماعی اتومات و
خوداجرا کننده تبدیل کند.

وجه دیگر تراژدی ،زنانی بودند که بعد از زندان به این ازدواج ها تن نداده
یا تسلیم این فشار اجتماعی و خانوادگی نشدند اما در یک فرایند مهلک و
فرساینده ،روانی شدند یا خودکشی کردند و یا یک زندگی بسیار منزوی
و گوشه گیر انتخاب کردند .فشارهای دولت ،جامعۀ شکست خورده و
تسلیم شده و خانواده ها دست در دست هم دادند تا این تراژدی شکل بگیرد.
البته وجه عمدۀ ماجرا ،دولت بود که چنین جامعه و روابط بیمار و هولناکی را
ایجاد کرده بود .این بچه ها زیر فشارهای شدید بودند و تناقضاتی که بعد از
زندان در جامعۀ شکست خورده و تسلیم شده برای شان به وجود آمده بود را
نمی توانستند برای خودشان حالجی و تحلیل و هضم کنند.

زندانی که  5سال یا  10سال را از جامعه دور بود ،بعد از آزادی با یک وضعیت
عجیب روبه رو می شد؛ جامعه ای که َگرد مرگ بر در و دیوارش پاشیده بودند.
بر هر دیوار یا هر طاقچه و تابلویی ،عکس های کشتگان در جبهه های جنگ
یا میدان های اعدام آویخته بود .به هر خیابان ،چهارراه ،میدان ،پارکی که نگاه
می کردی تداعی کنندۀ خاطرات یکی از رفقای اعدام شده یا تبعیدی بود.
اثرات مخرب آن جنگ لعنتی و ویرانی شهرهای جنوب و غرب ،بیکاری و
فقر ،بچه های یتیم شده همه جا دیده می شد .واقع ًا از خودت می پرسیدی کو
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آن جامعۀ شادمانۀ سال های اول انقالب؟ کو آن شور و شوق عظیم اجتماعی
برای دگرگون کردن جامعه؟ کجاست آن همه روحیۀ فداکاری و تعاون و امید؟
تصویر انقالب های شکست خورده و جوامع پس از این شکست ،یکی از
تاریخ مبارزۀ طبقاتی است.
تلخ ترین و افسرده ترین تصاوی ِر ِ
خودکشی فقط این موارد نبود و در زنان و مردان زندانی که متاسفانه تواب
شده بودند هم خیلی عمل کرد .جمهوری اسالمی یک کار بسیار فشرده و
سیستماتیکی س ِر تواب سازی کرده بود .حاج داوود 53همیشه می گفت هدف
تواب سازی ،ساختن یک آدم دیگه است و چنان که که قبال هم گفتم واقع ًا
تواب ها پروسۀ مسخ شدن را پشت سر گذاشتند.

سوال) در مورد شخص خودت ،زندگیِ بعد از زندان به چه شکل پیش
رفت؟

منیره) بعد از زندان فضای زندگی روزمره مثل موریانه ای بود که همه
چیز را می خورد .وقتی بر می گردم به گذشته افسوس می خورم که آن چند
سال را آنطور زندگی کردم .همیشه فکر می کنم اگر می آمدم به شهر بزرگتری
چقدر می توانستم بیشتر کار کنم و برای انقالب موثر باشم .فشاری بود برای
همرنگ جماعت شدن و این که خودت را با زندگی که در جامعه برایت فراهم
شده بود وفق بدهی .من وقتی که آزاد شدم تا حدودی تالش کردم که فضا را
بشکنم ولی فشار خیلی قوی بود .بعد از این که آزاد شدم مجبور شدم به دالیل
اقتصادی در یک شهرستان کوچکتر زندگی کنم و این هم مزید برعلت بود که
 )53داوود رحمانی (حاج داوود) از سال  1360تا  1363رئیس زندان قزلحصار کرج بود .دوران ریاست او بر
زندان قزلحصار به «دوران وحشت» معروف شده که شامل روش های مخوفی از شکنجه های جسمی و روحی
از جمله «تابوت» یا «قبرستان» بود .او فرد لمپنی بود و پیش از ریاست زندان ،آهن فروشی داشت و به واسطۀ
دوستی با اسد اهلل الجوردی به ریاست زندان قزلحصار منسوب شد .پس از برکناری الجوردی از دادستانی تهران،
حاج داوود نیز در سال  63از ریاست زندان قزلحصار بر کنار شد.
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این فشارها بیشتر بر آدم اعمال شود .من وقتی که دستگیر شدم حتی دیپلمم
را هم نگرفته بودم .کالس دوازده بودم که مجبور شدم از شهر خودم فرار کنم
و در شهرهای مختلف فراری باشم .این شد که دیپلم را بعد از زندان گرفتم و
سعی کردم که وارد دانشگاه بشوم .در این شرایط همسر من هنوز زندان بود
و من سعی می کردم که زندگی خودم و فرزندم را بچرخانم و شبانه می رفتم
دانشگاه .همیشه البته به خودم دلداری می دادم و سعی می کردم با آن مقابله
کنم تا بتوانم دوام بیاور م.

سوال) نکتۀ دیگر این است که اکثریت زندانیان سیاسی بعد از آزادی دیگر
فعالیت نکردند و اکثر ًا کسانی که داخل ایران ماندند ،یک زندگی عادی را
در پیش گرفتند .چیزی که من خیلی دیده ام این است که مردهایی که حاضر
بودند برای مردم و برای انقالب کشته شوند ،بعد از زندان خودشان در اشکال
و سطوح مختلف به مردهای سرکوبگر و زن ستیزی تبدیل شدند .خیانت
کردن ،خشونت خانگی و امثال این را ما کم نشنیده ایم در مورد مردان زندانی
سیاسی سابق .آیا تو چنین چیزی را دیده ای؟ و به نظرت نسبتی هست بین ترک
کردن مبارزه و تبدیل شدن به یک انسان زن ستیز یا نه؟ توجه کن این نکته ای
است که اتفاق ًا خیلی از زن های سیاسی ،حتی کسانی که از همسران شان جدا
شده اند ،هم طرح نکرده و سانسورش می کنند.
منیره) بله متاسفانه مردان زیادی را دیدم که در واقع معیارها و ارزش های شان
به قول تو از خودگذشتی برای انسان ها بود و برای دنیای بهتر مبارزه کردند.
خیلی هم سر موضع بودند و هیچ کُ رنش یا توبه و خیانتی هم در زندان و زیر
شکنجه نکردند .اما وقتی بیرون آمدند ،در زندگی شخصی شان اص ًال اینطور
نبود و به موجودات ستمگر زن ستیز تبدیل شدند .علت هم داشت این مساله.
به هر حال بخشی از آن ،مردساالری نهادینه شده و جان سخت و دیرینه ای بود
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که در فرهنگ اجتماعی ایران وجود داشت و بسیاری از مردان سیاسی و چپ
هم به آن آغشته بودند .بهتر است بگوییم همه اعم از زن و مرد به این فرهنگ
آغشته ایم و آگاهانه باید با آن مبارزه کنیم و از ابعاد مختلفش گسست کنیم.
بخش دیگرش این بود که روی مسالۀ زنان و اهمیت برابری بین دو جنس ،به
طوری که باید و شاید حتی در درون سازمان های چپ و انقالبی هم کار نشده
بود .مث ًال در رده بندی تشکیالتی ،این عمدت ًا مردان بودند که رده های باال را
داشتند .بارها شده بود که در اوج دوران فعالیت سیاسی و بحث و جدل های
خطی و سیاسی ،مردها مشغول بحث داغ بودند و ما کارهای آشپزخانه را انجام
می دادیم و به این بحث ها هم گوش می کردیم! چرا ما باید این کارها را انجام
می دادیم؟ چه فرقی می کرد که چه کسی کارهای آشپزخانه را انجام دهد؟ چرا
نباید ما در آن بخش هایی از تشکیالت باشیم که بتوانیم تئوری سازی کنیم و
بیشتر کار فکری انجام دهیم؟ چرا ما همیشه باید کارهای تدارکاتی را انجام
بدهیم و مردها فکر سازی و تئوری پردازی ها را؟ خوب این برخورد اص ًال
نبود .این چالش ها و سواالت نه در ذهن رهبری ما و حتی در در ذهن خود ما
هم خیلی پر رنگ وجود نداشت .در آن زمان زمزمه ها و سواالتی شکل گرفته
بود که تبدیل شود به یک مبارزۀ ایدئولوژیک و با این مساله ستم بر زن و نگاه
چپ سنتی به مسالۀ زنان برخورد شود اما دورۀ بسیار کوتاهی بود و ما همه
درگیر مسائل دیگر بودیم .بعدش هم مسالۀ زندان ها پیش آمد و بعد از زندان
ما با یک جامعۀ عقب افتاده ای مواجه شدیم که نه تنها آن مسائل را طرح نکردیم
بلکه خودمان را با آن وضعیت هماهنگ کردیم و وفق دادیم .این وظیفه بر
دوش رفقای مرد بود که یک برخورد آگاهانه با این مساله کنند و یک مبارزۀ
جدی را در این زمینه پیش ببرند.
خوشبختانه این تقسیم کارهای تبعیض آمیز و غلط امروزه دیگر در حزب ما

زن در زندانهای جمهوری اسالمی 225 /

جایی ندارد .ما واقع ًا در حزب خودمان با این مساله مرزبندی کرده ایم .رهبری
ما تا جایی که من می دانم سال ها است آگاهانه و عامدانه با این روند مقابله
کرده .رفقای زن در سطوح مختلف درگیر کارهای فکری و سیاسی و ترویجی
شده اند .مسالۀ زنان و برخورد با این ستم و این مقوله ،یکی از پرنسیپ های
ایدئولوژیک در حزب ما و در رفقای مختلف حزبی است .خط ما این است
که هیچ رفیقی با هیچ شکلی از برخورد تبعیض آمیز نسبت به این مساله و
همچنین موارد دیگر مثل ستم ملی یا هموفوبیا سازش و مماشات نکند.
در مورد مسالهٔ مردان سیاسی که به مردان زن ستیز تبدیل شدند به یک ُبعد
دیگر ماجرا میخواهم اشاره کنم چون واقع ًا فرایند پیچیده و چند وجهی بود.
زن و شوهرهایی که هر دو آزاد شدند بعد از بیرون آمدن از زندان وضعیت
عجیبی داشتند .تمام آن مسائل مربوط به شکست انقالب ،بیکاری و بحران
اقتصادی ،افسردگیها و سرخوردگی در مورد این زوج ها هم عمل می کرد و
روی آن ها تأثیرات بعض ًا بسیار بد و منفی می گذاشت .بسیاری از زندانیان آزاد
شده ،در زندان در مقابل رژیم و ایدئولوژی و ارزش هایش مقاومت کردند اما
بعد از زندان در یک پروسهٔ پیچیده ،به مرور بسیاری از آن عناصر و باورها و
دغدغه ها را قبول کردند .یعنی آن انگیزه و مقاومتی که در رویارویی مستقیم
در زندان با رژیم داشتند ،در مبارزهٔ پیچیدهتر بیرون زندان ،از بین رفت یا بسیار
کاهش پیدا کرد .این ُبعد از پیچیدگی ماجرا اتفاق ًا در کتاب های مربوط به
زندان و خاطرات زندان من ندیدم جایی منعکس شده باشد .وضعیت طوری
شد که همان زندانیان مقاوم دیروز ،بیرون از زندان نه تنها در مقابل فشارهای
متعدد جامعهٔ طبقاتی ،مقاومتی نمی کردند و آن را به چالش نمی کشیدند بلکه
به آن تن می دادند .متاسفانه روابط بین دو زوج بعد از زندان نه تنها دیگر آن
فضای قبل از دستگیری نبود بلکه در بسیاری از موارد ،بسیار افت کرد و به
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عقب رفت .مرد از قدرت و امتیازی که جامعه به او می داد ،استفاده می کرد
و مناسبات عقب مانده ای که در جامعه بود را می پذیرفت و در خانه پیاده
می کرد .توجیهاتش این بود که ما باید همرنگ جامعه بشویم چون زیر ضرب
و کنترل هستیم و باید همه چیزمان شبیه مردم عادی باشد تا جمهوری اسالمی
فکر کند که ما داریم زندگی عادی می کنیم .این خودش یک عقبگرد خیلی بد
بود برای فعالین سیاسی که در واقع معیارهای خیلی باالتر و انسانی و برابری
طلبانه ای داشتند و روابط رفیقانه ای بین دو زوج بود و این ها هم افت کرد .به
همین علت بعد از زندان شاهد مردهای زیادی بودیم که در برابر دشمن و در
زندان به آرمان و سازمان شان خیانت نکردند ،اما بعد از آزادی به همسرشان
خیانت کردند .یا حتی وارد روابط بد اقتصادی و یک نوع حرص و احساس
عقب افتادن از دیگران شدند.
سوال) واکنش زنان به این وضعیت جدید چه بود؟

منیره) در مورد رفقای زن ،نکته این بود که چقدر سر مسالۀ ستم بر زن و
ضرورت مبارزه با آن چه در سطح جامعه و چه در سطح روابط زندگی خودشان
تئوریزه شده بودند .در مورد زنان ،جهش های انقالبی در مورد مسالۀ زنان
عمدت ًا اول علیه مناسبات ستمگرانه و تبعیض آمیزی که در خانه و خانوادهٔ
خودشان هست به وجود می آید .از نظر من بسیار حیاتی و مهم است که
گسست و جهش رفقای زن در این مورد ،در زندگی خودشان دیده شود .در
مورد خو ِد من ،این مبارزه در محیط زندگی ام ،سی سال است که ادامه داشته
و دارد.

زندگی بعد از زندان با آن شرایط اجتماعی و مالی و امنیتی بسیار سخت
بود .انتظار بیشتری از زندگی خانوادگی ات داشتی و با مردی زندگی
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می کردی که فکر می کردی همان معیارها و آرزوهای قبلی را دارد .اما در واقع
اینطور نبود و اگر خودت یک مبارزۀ دایم و پیگیر را پیش نمی بردی ،مساله
ابعاد ستمگرانه به خودش می گرفت و ستم ادامه داشت .دگرگونی و تغییر در
آدم ها ،یعنی رشد آگاهی و رشد همیشه آسان نیست و خیلی وقت ها دردناک
است و با سختی و مبارزات حاد پیش می رود .رشد برای خود من و در رابطه
با زندگی خانوادگی ام یک پروسۀ دردناک بود که من واقع ًا با آن مواجه بودم و
خیلی از زنان اطرافم هم با این پروسه و دردناک بودن آن هم مواجه بوده اند.
این طور نیست که بگوییم به نتیجه رسیدیم و تمام شد .ماهیت مبارزه چنین
نیست که متوقف شود و مبارزه همیشه ادامه دارد و در سطوح عالی تر تداوم
پیدا می کند .کمتر زنی است که بدون شورش در عرصۀ زندگی خصوصی اش
بتواند وارد شورش در عرصۀ عمومی جامعه بشود .یعنی بدون طی کردن
آن دوره نمی توان وارد کارزار شورش در عرصه عمومی بشویم .باید سطحی
از مبارزه را در عرصۀ خانوادگی و خصوصی پیش ببری تا بتوانی در فضای
عمومی شورشگری کنی .منظورم این است که نمی توانی زنی باشی که در
زندگی فردی به تو ستم شود ،تحقیر بشوی و روابط عقب افتاده را در زندگی
خصوصی داشته باشی ولی در زندگی سیاسی یک مبارزۀ جدی و فعال را به
پیش ببری .چنین چیزی غیر ممکن است .عرصه های زندگی انسان ها از هم
جدا نیستند .تو نمی توانی در خانواده یک زندگی داشته باشی و در عرصۀ
عمومی فرد دیگری باشی .این ها با هم ارتباط الینفک دارند و مبارزه باید
خودش را در عرصه های متفاوت نشان بدهد .این عرصه ها بر روی هم تاثیر
می گذارند و نمی توانند جدا از همدیگر باشند.
این را هم بگویم که این مساله بر می گردد به فعالیتی که من با حزب
کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) پیش می برم و به طور
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مشخص به خط و نقطه نظرات این حزب در مورد زنان و جنبش زنان.

سوال) من فکر می کنم در بخش آخر حرفهایت ،عمال وارد سوال آخر
شدی .این که باالخره تجربۀ زندان به عنوان یک زن و مسایلی که پیش آمده
و جمع بندی هایی که خودت کردی ،چه تاثیری داشت که امروز هنوز به طور
جدی با یک حزب کمونیست کار می کنی و هنوز انقالب ،مهمترین هدف
زندگی ات است .آگاهی که کسب کردی در مورد مسالۀ زنان ،چقدر منوط به
کار با این خط و با این حزب بود و چقدر مبارزه و حضور رفقای زن می تواند
روی این حزب و کیفیت مبارزه اش تأثیر بگذارد؟

منیره) یک نگاه کلی به موقعیت و وضعیت زنان در جامعۀ سرمایه داری
مردساالر نشان میدهد که هیچ راه مبارزه ای برای رهایی زنان به جز انقالب
کردن وجود ندارد .ما به عنوان کمونیست های انقالبی خواهان دنیایی هستیم
که کیفیت ًا با ستم طبقاتی ،جمهوری اسالمی و دنیای طبقاتی متفاوت است.
دنیایی که ما می خواهیم ،فقر ،نابرابری ،تبعیض ،ستم جنسیتی و به طور کلی
تمام انواع ستم و استثمار در آن جایی ندارد .دستیابی به این جامعه نمی تواند
بدون یک مبارزۀ تودهای وسیع و بدون برنامه و افق و سازماندهی مشخص به
پیش برود .با سیستمی مواجهیم که ابزار سرکوب متنوعی دارد و به شیوه های
مختلف از این سیستم طبقاتی دفاع می کند .چه ارگان های سرکوب نظامی
و قضایی مثل ارتش ،سپاه ،بسیج ،زندان و غیره چه از نظر ایدئولوژیک که
مرتب فرهنگ سازی کرده و سیستم مردساالری و خشونت بر زنان را به اشکال
مختلف بازتولید می کند .بدون برنامه و افق نمی توان با دولت و نیروهای
مسلح حافظ این رژیم مبارزه کرد .باید یک سازمان و استراتژی روشن برای
رسیدن به آن جامعه داشت تا نقشۀ راه و برنامه برای انقالب کردن و استقرار
جامعه جدید را در اختیار توده ها بگذارد .این یک تشکیالت منظم ،آگاه،
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هدفمند ،مخفی و مسلط به خط و علم هدایت کنندهٔ انقالب است و به باور
من حزبی که من با آن کار می کنم دارای همه این شرایط هست .این حزب،
استراتژی کسب قدرت سیاسی دارد و برنامه ای که از جامعهٔ نوینش و آینده ای
که ارایه می کند ،جامعه ای است که کیفیت ًا با جوامع طبقاتی موجود متفاوت
است و بر مبنای همزیستی آزادانهٔ انسان ها خارج از هرگونه ستم جنسیتی،
طبقاتی و استثمار خواهد بود .اگر مبارزۀ ما قرار است دستاوردی داشته باشد و
بتواند تغییری در وضعیت اکثریت مطلق مردم ایران و با هدف انقالب جهانی
و رهایی تمام بشریت ایجاد کند ،تنها با کار و فعالیت در چنین تشکیالتی که
هم خط صحیح ،هم برنامه و استراتژی و هم تشکل و سازماندهی دارد امکان
پذیر است.
منظورم این است که مبارزه با این سیستم که دارای ابزار سرکوب است و از
این ابزارهای سرکوب ایدئولوژیک و سیاسی برای تداوم ستم علیه زنان استفاده
می کند ،آسان پیش نمی رود و ما یک مبارزۀ طوالنی مدت ،پر پیچ و خم و
خونین در پیش داریم .این مبارزه را حتم ًا باید با سازماندهی و با افق و برنامهٔ
سیاسی مشخصی پیش برد.

ببینید مسالۀ ستم بر زن به عنوان یکی از مهمترین حلقه های زنجیر اسارت
بشریت ،نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در ادامه پیدا کردن جامعۀ طبقاتی
دارد .این نقش و جایگاه مهم فقط در رابطه با این نیست که نیمی از نوع بشر
برای هزاران سال در انقیاد و اسارت بوده است بلکه موضوع رهایی زنان از ستم
به طور ارگانیک مرتبط است با رهایی بشریت از نظام طبقاتی .می خواهم این
را بگویم که کمونیسمی که ما امروز برایش مبارزه می کنیم جدا از مبارزه برای
رهایی زنان نیست .مسالۀ زنان یک مسالۀ کمونیستی است یعنی حل کامل آن
وابسته به از بین رفتن مالکیت خصوصی و طبقات است .به همین علت مسالۀ
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ستم بر زن با مث ًال ستم ملی به لحاظ جایگاهی که در سیستم سرمایه داری دارد،
قابل مقایسه نیست .بورژوازی ممکن است بتواند مسالۀ ملی را در کشورهایی
که چیزی به نام ستم ملی وجود دارد ،تحت شرایط و اوضاع خاصی حل بکند.
کما این که در بعضی جاها این کار را کرده است اما رهایی زنان و از بین بردن
سلسله مراتب جنسیتی اساس ًا در گرو حل تضاد اساسیِ عصر سرمایه داری
یعنی اجتماعی شدن تولید و مالکیت خصوصی است .همانطور که رفیق
آواکیان می گوید:
اگر این مساله (مبارزه برای رهایی زنان) به هر شکلی به جایگاه
درجه دوم یا تبعی رانده شود ،انقالب کمونیستی ای در کار
نخواهد بود .این واقعیت را باید به رسمیت شناخت .نه به خاطر
تعهدات اخالقی ،بلکه برای مالحظات استراتژیک .تردیدی
نیست که نباید برای انقالبی مبارزه کرد که رهایی زنان جایگاه
برجسته ای در آن ندارد .انقالب بدون این امر ممکن نیست .بدون
این که در کار و فعالیت امروزمان مبارزه علیه ستم بر زن جایگاه
مهم و برجسته ای بیابد ،هیچ قدم جدی در راه انقالب کمونیستی
نمی توان برداشت.

همۀ این مسائل در مورد تجربۀ شخصی خودم و نزدیکی و پیوستنم
به این حزب نقش داشتند و عمل کردند .چنان که که در ابتدا هم گفتم من
فعالیت سیاسی ام را با یک خط و سازمان دیگه شروع کردم و بعد از خروج از
ایران بود که با این حزب آشنا شدم و به آن پیوستم .به جز شعلۀ امیدی که به
انقالب همواره در دلم زنده مانده بود و اعتقاد به این که نمی توان جمهوری
اسالمی و نظام سرمایه داری را بدون یک حزب و تشکیالت منسجم و منظم
انقالبی و کمونیستی شکست داد ،برخی دیگر از ویژگی های خط سیاسی
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و ایدئولوژیک حزب کمونیست ایران (م ل م) در عالقه مند شدن و جذب
شدنم به این حزب تأثیر داشت که یکی از مهمترین اون ها ِ
موضع علمی و
انقالبی و کمونیستی این حزب در مورد مقولۀ ستم بر زن و مبارزه با آن بود.
داشتن موضع سازش ناپذیر علیه جمهوری اسالمی و امپریالیسم ،اعتقاد به
انقالب قهرآمیز توده ها به رهبری حزب کمونیست و در دستور کار قرار دادن
سنتز نوین کمونیسم و گسست از ایده های غلط گذشته و داشتن جمع بندی
علمی از اون ها ،از سایر مواردی بود که به مرور در جلب من به این حزب و
محکم تر شدن روی فعالیت با این حزب تأثیر گذاشت.
سوال) تو در سازمان رزمندگان فعالیت داشتی و به انقالب خدمت
می کردی ،آیا از رفقای اتحادیۀ کمونیست ها کسی را در زندان دیدی؟

منیره) من با یکی دو نفر از بچه های اتحادیه در زندان بودم ولی خوشبختانه
آزاد شدند و اعدام نشدند .در فضای زندان درست است که تقسیم بندی های
مقرر شده توسط زندانبان بود ولی فضای زندان و تقسیم بندی ها بیشتر روی
خط و موضعی که در داخل زندان داشتی شکل می گرفت .طرفداران حزب
توده و سازمان اکثریت با هم بودند و زندانی های سایر خطوط با آن ها کاری
نداشتند .مجاهدین هم تشکیالت خودشان را داشتند .بچه های خط سه یعنی
بچه های پیکار ،اتحادیه و رزمندگان و حتی بچه های گرایشات غیر اکثریتی
فداییان (مثل اقلیت یا آرخا و غیره) عمدت ًا با هم بودند.
سوال) رفیق منیره ممنون از بحث هایی که کردی .آیا نکتهای هست که
بخوای در پایان مصاحبه بگی.

منیره) ممنونم و امیدوارم این مصاحبهها هم بخشی از تاریخ جنایتی
که جمهوری اسالمی در دهۀ  ۶۰علیه مردم ایران روا داشت را مستند کند
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و هم مقاومت و مبارزات زنان و مردان کمونیست و انقالبی را که در برابر
اسالمگرایان مرتجع مقاومت کردند .نباید گذاشت این تاریخ به دست
فراموشی سپرده شده و واقع ًا امروزه بخشی از مبارزهٔ طبقاتی در ایران از طریق
مستند کردن این تاریخ جلو می رود .در پایان می خواهم شعری از احمد شاملو
که ما در زندان خیلی آن را میخواندیم را بیاورم .وقتی وارد زندان شدم روی
در و دیوار ،شعرهایی می دیدم که واقع ًا به من انرژی می داد و برای ما که خیلی
جوان بودیم و تجربه زندان نداشتیم خیلی روحیه بخش بود .یکی از آن شعرها
این بود:
تو نمیدانی غری ِو یک عظمت

وقتی که در شکنجۀ یک شکست نمینالد

چه کوهی است!
تو نمیدانی نگاهِ بیمژۀ محکو ِم یک اطمینان

وقتی که در چش ِم حاک ِم یک هراس خیره میشود
چه دریاییست!

تو نمیدانی ُمردن

وقتی که انسان مرگ را شکست داده است
چه زندگی است.
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آلبوم عکس ها
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رفیق اشرف غیاثی
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رفیق آناهیتا رحمانی
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رفیق آذر درخشان .پاریس 2009
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رفیق سوسن امیری1358 .
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رفیق سوسن گلمحمدی
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رفیق فرشته ازلی

رفیق فرح خرم نژاد
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رفیق مینا حق شناس

رفیق بهروز فتحی
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رفیق ایرج شیرعلی

رفیق بهرام قدک
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رفیق فرح خرم نژاد در صفوف سربداران
پاییز  1360جنگل های اطراف آمل
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تظاهرات  8مارس 1357
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زنان انقالبی ،چپ و کمونیست
در ماه های ابتدایی انقالب
آموزش های نظامی می دیدند
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