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 Vanguard Woman پيشتاز زن

 
 گروه پروسه: فرستنده
  مانا ھدايت: نويسنده

 ٢٠١۴ مارچ ٠٨

  ١!حديث بی قرارِی آنان
  ای به وضعيت زناِن زندانِی سياسی در ايران اشاره

 

  اند ر افتادهي سرد و ساکن، گی، زندگیگ  زندبندانِ  خيھا در  آن

  د، يھا را کنار زن پرده! البرز، دماوند، زاگرس، دنا 

 . ننديِن صدا را دگر بار به تجربه نشيدن را، طنيھا لحظاِت د  مه و غباِر آنید از ورايبگذار

 

د که ھر بار از ي سخن گوئیايگاِن پون نوشته سِر آن دارد تا از آن زندي زنان، ای روِز جھانمارچ ٨داشِت  یدر گرام

 خود سخن یاز او. شوند ی زمان رانده میھا و پستوھا گاه ی به مخفیرگيورِش تيباز با ! برند یدر م  جان بهیا مھلکه

  ! از خودمیاريخودم و بس. خواھم راند

گذرد که تابو به رشته  ی میزمان  تابو شکن بودند و حال مدتی که روزیدر بردگان جان به. در بردگان    و دوباره جان به

کشند  ی که بر چشم میا دانند سرمه ی که خود خوب میدر بردگان به جان. کنند یزان ميکشند و بر سر دِر زندان خانه آو یم

در  به جان. اند ز اَلکن ماندهيت خود ني که در نقِل روایدر بردگان به جان. شان به ارمغان آمده ی برایاِر فراموشياز د

 که یزنند و تجارب یخ را رقم مي از تاری که بخشیخاطرات.  از تجارب و خاطراتیبار  با کولهیا دگاِن مدفون شدهبر

 را یا شمار و حساب شده ی بی اجتماعیھا توانند حرکت ی و دانِش برنادالن مین شوند در کنار شور و انرژينش اگر ھم

اند و  هيالواقع صاحباِن سرما یوِن حاکم که في مذھبئیکوِس رسواند ا که قادرئیھا حرکت. گذارند شيدر جامعه به نما

 . ش به صدا در آورنديش از بي اجتماع را بیادھاي بنیگران تمام رانيو

م و يابيی شود و ما خود را در آن م ی ھر کدام از ما پست می را دارد که برای خصوصیا ند ھر متن حکِم نامهيگو یم

ھا  آن. کنند ین قصد را دنبال ميز ھمين سطور نيا. اندينما ی میز رويگان نبر ھمشود  یچون بر کاغذ نگاشته م

 ی ساعت شنی خود را از ورایھا را بر آن دارند تا او بردگان زنند و آن در  تک تِک جان به درِ خواھند بر کلونِ  یم

مان يھا اه و سردش بر مھرهيس یھا گون ماسه غيناک محبوس مانده و ذرات ت  ھولی که در بھمنیھمان ساعت. ننديبب

کردند به  یدر بردگان ھرگز فکر نم ا ھوار زند که جان بهيخواھد بر دن ین جمالت مي در ای جارۀشيزانديو ن. لغزد یم

د تا تن به ي قرار دادیطيھا را در شرا و آن. ديا شان کرده ن است که فراموشيقت اي حقی سپرده شوند ولیفراموش
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 که یا گاِن مدفون شده زند. ميا ما زنده. اند ھا زده آن. کشند یدر بردگان نفس م به ن جانياما ھنوز ا. فراموش شدن بسپارند

 . مي سخت را کنار زنیھا د سنگيبا

  گذرد؟یبر ما چه گذشت؟ بر ما چه م

 بر ز به روزدر بردگان رو به  از جانیاريگذرد با ھمت و تالِش بس یران گذشته و مي ایاسي سیچه بر  زناِن زندان آن

ا اگر شدند خود را ي روزگار نشدند و ی که محبوِس ساعِت شنیگان در برد به ھمان جان. شود یگان آشکارتر مھم

افکنند و در جھِت  ی زمان نور میھا و پستوھا گاه ی که با استفاده از قدرِت زبان و قلم بر مخفیبردگان در جان به. دنديرھان

ان و صاحباِن ير که اقتدارگراي اخۀِخ سه دھيھمان تار. رنديگ یکار م ِخ کشورمان بهي تار ازئیھا ان بخشي و بیآشکارساز

 یھا تي نماند جز ھمان روای بر جایتيچ روايخواھند ھ یھا م آن.  سپارندی فراموشۀرا به بوت اند تا آن قدرت بر آن

 خاطر نشان ساخت که یستي بای به بحِث اصلن قبل از وروديبنابرا. اش ھستند خ که خود نگارندهي از تاریا ف شدهيتحر

 یاي و احی فراموشی ھستند که در راه نفیشاِن جھان قدرداِن زحماِت  زنان و مرداني آزاد اندین سطور که تمامينه تنھا ا

 . دارند یِخ سترون شده گام بر ميتار

  – زبان –شهياند – درت سلطه بر ذھنِن قي سنگیھا هيمان چه گذشت؟ چه شد که سا ی آزادیو اما بر ما زنان از فردا

 که  ئیچرا ی و بیشگر ين، ضِد آفریگ  فرو نشاند؟ چگونه به اخالِق بردیرگيت ما فرود آمد و ما را در تيت و شخصيھو

م که سکوت و يگانه شديرون بيچنان با جھاِن ب  از ما آنیاريم؟ چرا بسيزنند تن داد یھا دامن م  به آنیحاکماِن اسالم

  درون تنھا سپرمان شد؟یاي به دنئیوج پناه

 اعدام یھا مان به جوخه  جوان که ھمسرانیگان ويب! ميما آزاد شد.  سال٢٣ تا ١٨ ین سنيانگي با میدختران! ميما آزاد شد

ا م. ز با ما آزاد شدنديمان ن  جوان که ھمسرانیزنان! ميما آزاد شد. ھا کشته شده بودند یريا در درگيسپرده شده بودند و 

ا ي کرده بودند و ی را با ما در زندان سپریا مدتي که یکودکان. دهيب دي آسی جوان با کودکانیمادران! ميآزاد شد

. ستندينگر ی که به ھنگاِم مالقات با ترس و وحشت به ما میھمان کودکان. کرده بودندیھا نگھدار مان از آن یھا خانواده

. ميني بنشی در زندان به سوگوارانمم در غِم از دست دادِن فرزندانيتوانستخورده که حتا ن  سالیمادران! ميما آزاد شد

 !  شيم جز خوي که در زندان مادِر ھمه بودیمادران

کردند به فنا  یھا را محکوم م  که آنیکانيھمان نزد.  اقوامیھا هيدِن طعِم تلِخ کنايخورده چه گذشت جز چش بر مادراِن سال

ابان از يستند و در کوچه و خينگر یھا م  احترام به آنۀديد در کنِج خانه به دي که شائیھا هيساھمان ھم. شان کردِن فرزندان

جز درد و رنج فرو خوردن تا دِم . ت از فرزندانيھا چه کرده بودند  جز بال گستردن بر خانواده و حما آن. زانيھا گر آن

 خود در اشکاِل یھا تيچنان به فعال  بپردازند و ھمیگرءست که توانستند به افشاي نین مادرانآجا سخن از  نيا. مرگ

ن امکان ي است که ایجا سخن از مادران نيا. ھاست تا به ابد ن سطور البته قدر دان و دست بوِس آنيا. مختلف ادامه دادند

 که یمادران. ره و اقوامي عشۀِن نا نوشتي محصور در قوانیمادران.  کوچکیھا  از شھرستانیمادران. را نداشتند

ن يشان ا ی پس از آزادیدند وليِن زندان و از دست دادِن فرزندان را چشين تن دھند و طعِم زھرآگين قوانينخواستند به ا

 . آزمودندیھا م  را بر آنی حکومتئیھا کان و دوستان بودند که نادانسته و ناخواسته روشينزد

ش يش از بيکند و ما را ب یکته ميم دير مستقيطوِر غ ا به بر مردم میش از سه دھه است حکومِت اسالمي که بینئيھمان آ

. خورده  روا داشتند  و محبِت اقوام و دوستان بر مادراِن سالیسوز  که به ناِم دلئیھمان رفتارھا. گانهيگر بيد کيبا 

گاِن جوان اما  ويبر ب. یشان، ھمان عاشقاِن زندگ وار نشدند در غم از دست دادِن فرزندان ھا که حتا با آنان سوگ ھمان

ادگار مانده از دوراِن کوتاه و پر ي به یھا آزاد شدند با فرزندان آن. ھا آزاد شدند اما تنھا آن. تر بود ناک ار ھوليط بسيشرا

ان سروِد يند مرگ را ھمان متوليتوانستند در مدرسه بگو ی که حتا نمیفرزندان.  مشترکی زندگیتالطم اما فراموش نشدن

شان قرار   ھمسرانیھا ھا مورِد اھانِت خانواده  از آنیاريبس. .اند ل کردهيشان تحم ۀدي نادیدرھا بر پیگاھ صبح
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ز از طرِف يآم  ترحمیان نگاھين ميو در ا. رو بودند  روبهیِت فرزندان با موانِع قانونيوممي قی برایاريبس. گرفتند یم

ھا  آن. پندارند ید خنده را بر خود حرام ميند که تا به امروز شا بودئیھا ھا ھمان آن. زيآم ري تحقیترحم. انيدوستان و آشنا

 ئیھا ھا ھمان آن. گرفتند ید قرار ميا تھدير و يوه زِن جوان مورِد تحقيک بيعنواِن  ِط کار بهي بودند که در محئیھا ھمان

 ی و خصوصیتِن مشاغِل دولته از داشيچون بق ھا که ھم ھمان. شدند ی محِل کارشان متغييربودند که ھر بار مجبور به 

اد زدن بر سِر يھر بار فر.  شده بودندیساز ز پاکيشان ن یھا که از مشاغِل قبل ھمان. مرتبط با دولت منع شده بودند

ر يز  سربهی؟ چند بار وقت! در دست ھستی؟ آمار!ھا را فرسوده کرده شان چقدر آن ی متجاوز به حقوِق شخصیکارفرما

.  سری باالیافتِن مرديه قرار گرفتند که چرا او ناتوان است در يخند زنان ھمسا شيگشتند مورِد ر ین به خانه باز ميو مت

. کردند به فراموش کردِن ھمسران یدر برده را وادار م به وه زناِن جواِن جانين بي که ائیھا ار بودند آنيچه بس!!! یناتوان

   ما بهۀوه بودن در جامعي؟ اگرچه ب!شان  ھمسرانی بوده و ھست برای، قابل فراموشیھا، آن عاشقاِن زندگ اِد آنيا ياما آ

ھا حتا  بود چرا که آن یتر م له باز ھم بغرنجأدر بردگان مس به ن جاني ای برایق است ولي عمی خود معضلیخود

راِن ي ما از ام  کهيجا الزم است خاطر نشان کن نيدر ا. اند شان را چگونه از دست داده ند ھمسرانيتوانستند بگو ینم

و چه فرسوده شدند و .  ھمراه بودیادي بودن با مخاطراِت زیاِن زنداني که بئیھا سال. ميزن ی به بعد حرف م۶٣ یھا سال

 از ی اگر آماریراست به.  کردندء را امضایشان حکم آزاد  با ھمسرانیاريبس.  وه شدگاِن جوانين به اجبار بيساکت، ا

 شده یساز شوھران اغلب پاک. شان آگاه شد   طيشد به شرا ید بھتر ميرس بود شا  در دست آنانی و عاطفی رسمیھا طالق

ھمراه   ناگفته از خاطرات را ھم بهیبار بار کوله ني که ایگ زند.  مشترکیکار،  دوباره از صفر شروع کردن زندگ یو ب

ھا   آنیگ  به زندی کاش سریا. نداشته باشند یھا خبر شان از سوابِق آن ح دادند حتا فرزنداني از آنان ترجیبرخ. داشت

ز يبار ن نيو ا. یگريھا محکوم شدند در بدبخت کردِن د ن ھزار بار ھر کدام آنيد چندينيشد تا بب یھا زده م ن ساليدر ا

ن زنان توسِط ھمسران در ي موارد ھمیاريو حتا در بس. یشدند به ناکار آمد ین زنان بودند که محکوم ميشه ايچون ھم ھم

ن زنان شاھد قفل شدن درب خانه بر يداند چند نفر از ا ی میکس!  زن خانهۀشدند با نشان محترمان یھا محبوس م خانه

 آوردند و مال یا روي دنی فرار از خود به روزمرگی برایبرخ.  گاه و نتوانستند دم بر آورند شان بودند به ھر صبح یرو

 شدند که ناخواسته یچنان دچار سردرگم  آنیبرخ. تر شيز درمان درد خود در فرزندان بي نیرخب. مارگونهي بیاندوز

 یدي مدیھا زند و حال مدت یتر دامن م تر و گسترده شيستِم حاکم ھر روز بدان بي که سیخرافات. متوسل شدند به خرافات

عنواِن نمونه از  فقط به. گذرانند یات روزگار مي خرافات و واقعۀشد دانند در مرِز مخدوش یز نمي خود نیارياست که بس

بندد بر  ی سبز مۀ که پارچیر زماني و حاال دی مذھبئیگرا گِر خرافهء تابوشکن بود و افشایم که روزگارئيگو ی میکس

تا سر ھا و ادارات مدفون شد چرا که   خانهیمان در پشِت درھا ھای شهي اندیم وليما آزاد شد...  ه يسال ھمسا درخِت کھن

.  نگران از تکراِر تجارب آن دورانئیھا خانواده. یگ و خانیمراقبان حکومت. مان پر بود از مراقبان م اطرافيجنباند یم

تِر  شي بیھا زد به مراقبت یار مواقع که آگاھانه دامن ميو چه بس. ن گم شدن ما در خودمانيحکومت اما سرخوش از ا

با رِد . با ندادِن پاسپورت.  و ماھانهیگ ت ھفیھاء کردِن مدِت امضایبا طوالن. ليدلھا بدوِن  با ھجوم به خانه. انياطراف

 خود و ۀداد تا ما در جامع یدست ھم م ن ھمه دست بهيو ا. یسسات و اداراِت دولتؤ مینشي گزیھا ھا در بخش تيصالح

. یم پر شور و سرشار از انرژي بودیِت ما دختراِن جوانيو اما اکثر. ميتر شو گانهيگانه و بياِن مردِم خود بيدر م

. مان  بودند ھا نگراِن مستقل بودن چرا که خانواده. مي از ما نتوانستیاريم و بسيل دھي تحصۀم اداميخواست ی که میدختران

کاران جوان و  یب. ميکاران قرار گرفت یِم بيِل عظيم اغلب در خي شدیگاھ  ھم که موفق به اخِذ مدارِک دانشیو آن تعداد

 از خود یگريت ديم ھويگاه اما مجبور بودو در دانش.  اسارتیھا ستاره. دار ل کردگاِن ستارهيتحص! نهيشي سوِء پیدارا

 چقدر ھراس یاسي سۀداشتِن سابق) زيو اکنون ن(ادمان باشد در آن دوران ي. ر با خودماني گاه متغایتيھو. مينشان دھ

 ۀما دختراِن به خان. ال رفتهؤِر سيما دختراِن ز. مان آمد ی خصوصیھا یزندگو اما چه بر سِر . گرانيِد ديز بود از ديانگ
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 تجاوز به دختران و زنان در زندان ألۀال رفته؟ مسؤر سياما چرا ز. دار شده بخت رفته و عروساِن مشکوک و زناِن خانه

. ده بودندي شنئیزھايمردم چ.  از ابھام قرار داشتیا  مطرح نشده بود و ھنوز در ھالهیگ ن گسترديدر آن زمان بد

 ديبامی کند  ی اعمال کرده و میاسياِن سيه زندانيم علي که رژیتيھر حال ھر جنا به. ميني ببیگريله را طوِر دأد مسيبگذار

ن ي ایول.  آن محاکمه شوندیو برا.  باشند، که مرتکب شدندیاتي جنایگو ان پاسخين اقتدارگراي ای روزدي شود و باءافشا

ت يار قابل اھمي باکره بودِن دختران بسألۀشان مس ی ھستند که ھنوز برایگر مردميطرِف د. ه استيقضک طرِف ي

گر ياز طرِف د. برند یال مؤر سي را زیتر دختران و زناِن زندان شي  نه حکومت را که بن مردم مخصوصاً يا. است

ار ينه صورت گرفت بسين زميِن حقوِق بشر در ااِن سابِق ساکن در خارج کشور و فعاالي که توسِط زندانئیھا یگرءافشا

 لب یتر شيتر شود و افراِد ب روز گسترده ھا روزبه یگرءن افشايم تا ايو البته ھمه خواھان آن. ت بوده و ھستيِز اھميحا

. دپرداز یھا م یگرءن افشاي ایله و در واقع عوارِض جانبأن مسي ھم بدیگريِد دين سطور از دي ایول. نديبه سخن گشا

 تجاوز ألۀمس. ستي از آن نیزي ھم ھست که گری عوارِض جانبی ھمراه با برختغيير ی برایچرا که باالخره ھر حرکت

ان يا ما ھم جزو قربانيآد که يچ کس از ما نپرسيم و ھيزاد شدآو ما .  از ما یاري بسیزادآ قبل از یمطرح شده بود حت

 از یو البته برخ. اني از آشنایبرخ.  از اقوام بودندیبرخ! انگشت شمار شد! ا نه؟ فقط تعداِد خواستگارانيم يا تجاوز بوده

شمار خواستگاران انتخاب  بلکه توسِط انگشت. ميکرد یپس ما انتخاب نم.  بودندی خاصی خِط فکری که خود دارایکسان

  !ميشد یم

گفت از  یم. م بر ما چه گذشتيابي بھتر درديش تا شاوِز ازدواج از ریا  برده در به  جانۀم به خاطري بزنیزيد گري بگذار

م بخواھم نگراِن زمان  مشترکیگ ن شِب زنديکه در اول نياز ا. زار بودم ی ازدواج بیاد داشتم از مراسِم سنتي که به یزمان

ا ھم به  زندان ریھا م بود و سالقار عاشيگفت از خواستگارم که بس یم. دار ماندهيِل زناِن کنجکاو تا به سحر بيباشم و خ

 است و یام چقدر مترق ندهيرفت و من خرسند که شوھر آين مراسم ندھد و او پذيانتظارم نشسته بود خواستم تا تن به ا

دم چه شده؟ گفت باور ياز او پرس. ه افتاديشدت به گر دم که ھمسرم بهيگفت در آن زمان د یم. فکر من ھمراه و ھم

 که تن به ی تو از من خواستی ازدواج با تو و وقتیبار به من سرکوفت زدند براام ھزاران  خانواده. یکردم باکره باش ینم

ھا ادامه  ن ترحم تا ساليو ا!!  با تو ازدواج کردم از سِر ترحمیت افتاده ولي برای ندھم مطمئن بودم که اتفاقیازدواِج سنت

. یشان شرمنده و غرق  در ناباور  کوچکان مردماِن شھرِ ي ھمسر ھنوز در مۀو خانواد. ھا نه عشق که ترحم سال. داشت

ن  شوھران  نادانسته دست به دست ي باعث شد تا این فشارھا بر مرداِن جواِن داوطلب به ازدواج با دختراِن زندانيھم

گر يد کيمان با  یھا  از ما در شھرستانیاريبس!  امِن خانهی کنند در وادیبينان غرينش ستِم غالب داده و ما را خانهيس

ھا از   ھمسران و خوِد آنۀخانواد. ميمان را چون گذشته داشته باش ۀ دوستانۀم رابطيتوانست ی حتا نمیم ولي شدیاِم سبباقو

ک لحظه يم ي از ما حتا نتوانستیاريبس. یافکن ن تفرقهيھرگونه ارتباط ما با ھم ھراسان بودند و حکومت چه شادمان از ا

ھمان خاطرات شد . م محکومان تا به ابديشد! م از سر صداقتي که گفتیبرخ. مئيمان وا گو از آن دوران را با ھمسران

ِط خانه ي نظاِم حاکم در محیھا ئیفکر و مخالِف زورگو روشنی از ھمان شوھراِن زندانیحتا برخ.  بر سرمانیچماق

م يتوانست یآخر به کجا م. مياورديم و دم بر ني قرار گرفتیگ خانیھا  مورِد خشونتیبرخ! ندگاِن قدرِت سلطهيشدند نما یم

 ھربار که با یاريبس. مي برخوردار نبودی از ما از استقالِل مالیاريبس. مي نداشتئیھا که جا به کجا؟ در دادگاه. ميبرو

پنداشتند پس از طالق  یھا م آن. ميشد ی خود بازگردانده میھا م توسِط خانوادهيگفت یمان را ترک م  ھمسرانۀاعتراض خان

م و در يافته و به خارج از کشور پناھنده شدي ی از ما راھیبرخ. ن گذشتين خواھد آمد؟ و روزگار بر ما چنچه بر سرما

 در کشور یبرخ. برد یال نمؤر سي که ما را زیطيم در محي خود را شکوفا کنیھا و استعدادھا ئیم توانايان توانستين ميا

 که ی کسان از ما خصوصاً یاري بسیول. ميمان بپرداز ی زندگیھا  خرابهیم و دوباره به بازسازيم خود را برھانيموفق شد

. ميگانه شديمان ب ِط اطرافيش با خود و با محيش از بيم ھر روز بيکن یکرده و م ی می کوچک زندگی ھا در شھرستان
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  .ميستاديا یسته مم، در پشِت دِر بيشد یرون انداخته ميمه شب از خانه بيمان در ن  توسط ِھمسرانیگانه که وقتيقدر ب آن

ش به ي خویما خود با پا. ديمان بگشا یرو م تا در را بهيزد ی زنگِ دِر خانه را میم و پس از ساعتيختير یاشک م

م که ي شدیدار ما تا بدان حد مشغوِل اموِر خانه!  ميھا محبوس ن زنداني از ما در ایاريم  و ھنوز بسيگشت یمان بر م زندان

م يندانست.  را شادمان و مسرور کردهیام و سکوت ما چه کسانيم که گذِر ايندانست.  نشستهیريگرد پم برسرمان اما يندانست

مان با  ت گذشته و حاليرون آورده و با رواي بیجمع  دستهیم که  سر از گورھاي باشئیايگاِن پو م ھمان زنديتوان یکه ما م

ِت محبوس يجنا. مي برداریاِت حاکمان اسالميپرده از جناند  اخي از تاریا  که گوشهیمان  ھمان خاطرات نقِل خاطرات

 . زمانیمان در پستوھا کردن

اما ما . راھه خواھند برد یف شده راه به بيِخ تحريھا با تار آن. ند ان خاطراتيازمنِد نقل اينده ني آیھا جوانان و نسل

و ما . ه و مذھبين حاکماِن سرماي سپردند ایشما را به فرامو. مي و کمک داریاز به ھمراھيش از ھمه نيد بيمحبوسان شا

 یاديفر. ئی رھای برایاديفر. گوران  و فراموش شدگان باشد  از زنده بهیادين سطور فريد اي شایول. ميدر خود گم شد

 . نجاتیبرا

ش دست ي خویابيگذر به باز ن رهيتا از ا. ميابيمان را باز  یھا د که حافظهي چون من، بایاري بسی اوی من و ای اوی ا

 ۀاز به کمِک ھميگاِن مدفون شده ن برد در به  ما جانیابين بازي ایاما برا.   خودیاي و احیلي مرگِ تحمیبه نف. ميابي

 دھند  یم تا ما را با خودمان آشتياز داريما ن. مي داری و مدافعاِن حقوق انسانیشناس  روانیِن اموِر اجتماعيمتخصص

 یم با  نفيخاطر آور خودمان را به. ميھا را منکر شو یسم تا  خاموشيم و بنوئيد بگويما با. د توانستنیاريگونه که بس ھمان

 چند باره را که بر یھا ِر اسارتيم زنجياند و بگسل مان پوشانده خ بر تنيِن وارونه که از تاريم آن پوستيو برکن. یفراموش

 .م خود رايخاطر آور د که بهيبا.  سپارندی به فراموشن ما رايش از ايم تا بيد و نگذارينگذار. اند مان بسته یپا

 

 


