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کلیدواژه ها: 

تاریخ نگاری؛ مبانی نظری؛تاریخ شفاهی؛ زنان انقالب؛ گفتامن. 

تاریخ شفاهی، دوفصلنامه؛ سال سوم، شامره اول، شامره پیاپی5، بهار و تابستان 1396، صص

چکیده:
در  فقط  زنان  حضور  ایران،  اسالمي  انقالب  دوران  مبارزات  در 
صف هاي میلیوني تظاهرات نبود؛ بلکه آنان نقش مهمي در پیش قراولي، 
داشتند. علي رغم حضور  تعمیق آن  پشتیباني، همکاري، هماهنگي و 
مشارکت  و  معاصر  تاریخ  سرنوشت ساز  تحوالت  در  زنان  پررنگ 
و  مکتوبات  مستندات،  پهلوي،  رژیم  علیه  مبارزه  در  آنان  تمام عیار 
با  است.  اندک  بسیار  توصیف کند،  و  تبیین  را  زنان  نقش  منابعي که 
دوره  سیاسي  و  مبارز  زنداني  زنان  »تاریخ شفاهي  طرح  اجراي 
انجام  انقالب اسالمی که در سال هاي 1389- 1385  پهلوي دوم و 
شد، می توان به انواع مبارزات آنان اعم از مبارزه مخفی و مسلحانه 
و تحمل انواع شکنجه های زندان از سنین 13 تا 40 سال اشاره نمود و 
همچنین به فعالیت های بعد از انقالب در عرصه های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی دراغلب سطوح شغلی زنان اشاره نمود. در این مقاله تالش 
تکیه  و  تاریخ شفاهی  تاریخ نگاری  نظری  مبانی  ارائه  با  است  آن  بر 
موردی از تاریخ شفاهی زنان برانواع فعالیت ها ی آنان در دوره قبل و 

بعد از انقالب اسالمی ایران، به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
به لحاظ کیفی نوع فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان چگونه بوده 

است؟
گفتمان غالب در متن روایات تاریخی زنان چیست؟

مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی

 با تأکید برگفتامن های تاریخ شفاهی فعالیت دو نفر 

از زنان انقالب اسالمی )1372-1342(

فائزه توکلی
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مقدمه:
مبانی نظری تاريخ نگاری شفاهی زنان متکی بر روش تحقیق کیفی است و روش پژوهش در اين 
تحقیق بدين شرح می باشد: در اين پژوهش از تحلیل روايت و تحلیل محتوا که در عمق بخشیدن 
به تاريخ نگاری تاريخ شفاهی بسیار مؤثر مي باشد، استفاده شده است. تحلیل محتوا به دو صورت 

کمي و کیفي انجام مي شود.
تحلیل کیفي محتوا را تحلیل قوم نگارانۀ محتوا1 می خوانند و چنان که از يك تحقیق کیفي 
تاريخ شفاهی انتظار مي رود، براي فهم معناهاي مبادله شده به کار مي رود. روش تحلیل محتوا نیز به 
تبع اين کاربرد عبارت است از رفت و آمد توأم با تأّمل میان تشکیل مفاهیم نمونه گیري، جمع آوري 
داده ها، رمز گذاري آن ها، تحلیل، و سرانجام تفسیر داده ها. تحلیل کیفي محتوا يك کشف مدام2 
است که از رهگذر مقايسۀ مداوم میان موقعیت ها، محیط ها، سبك ها، تصاوير، معاني و تفاوت هاي 

  )Altheide D.L., 1987,10 (1): 65-77(ظريف معاني با هم حاصل مي شود
و  مفاهیم  تشکیل  و  داده ها  جمع آوري  تا  گرفته  نمونه گیري  از  که  مراحلي  تاريخ شفاهی  در 
رمزگذاري آن ها، تحلیل و تفسیر داده هاي حاصل از مصاحبه انجام مي شود، مورخ تاريخ شفاهی را 
در اين راه قرار مي دهد تا به جاي تمرکز بر واژه ها به »قالب ها« توجه نمايد. قالب عبارت است 
از نحوه سازماندهي فضا )در رسانه هاي چاپي و صفحات وب( يا زمان )راديو و تلويزيون( و نیز 
سبك ارائه مطلب. بايد ديد که رسانه، محتوا را در چه بسته بندي اي ارائه مي کند و از اين راه چه 

تفسیرهايي در مخاطبان بر مي انگیزد. 
به عنوان مثال پخش تاريخ شفاهی و مصاحبه زنان زنداني سیاسی دوران محمدرضا شاه در 
رسانه در ايام خاص )مراسم ويژه دهه فجر( تأثیرگذار خواهد بود يا در طول سال در شبکه زنان و 

برنامه هاي ويژه توانمندسازي آنان در عرصه هاي اجتماعي.

مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی
 با تأکید برگفتامن های تاریخ شفاهی فعالیت دو 

نفر از زنان انقالب اسالمی )1372-1342(

1. دانشجوی دکرتای تاریخ، دانشگاه آزاد، تهران 

 Email:faezehtavakoli@yahoo.com مرکز؛

2. Ethnographic content analysis
3. Constant discover

فائزه توکلی1
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مراحلتحقیقکیفیمحتوا
 مسئله اي را که بايد بررسي شود، بايد مشخص کرد.. 1
   مطالعه منابع مرتبط با موضوع در سايت ها، روزنامه ها و برنامه هاي تلويزيوني.. 2
 آشنايي با قالب هاي ارائه مطالب در تعداد محدودي از اسناد که بايد تحلیل کیفي شوند.. 3
به . 4 توجه  با  نخست  است.  محتوا  تحلیل  مرحله  مهم ترين  مرحله  اين  که  مفهوم پردازي،   

و  مي شوند  فهرست  مقوله هايي  داده ها،  جمع آوري  هدايت  براي  و  تحقیق  پرسش هاي 
همراهمان با توجه به زمینه نظري، مالک هايي براي تعريف آن مقوله ها وضع مي شوند.

تنظیم شیوه نامه جمع آوري داده ها که به چه جنبه هايي از متن مصاحبه تاريخ شفاهی بايد توجه . 5
کرد اهمیت دارد.

 جمع آوري داده ها و بازبیني آنها، پس از 50 درصد کار انجام گرفته که فرآيند آن تا پايان تحقیق . 6
با  ادامه داشته باشد. مفاهیم و مقوله هايي که بر پايه استقراء از داده ها شکل مي گیرند، دائماً 
داده هاي جديد محك زده اصالح و تکمیل مي شوند تا سرانجام مفاهیمي سازگار با همه داده ها 
پديد آيند. مفهوم پايايي1 در تحلیل کیفي محتوا همین سازگاري است. به عنوان مثال بررسي 
شرايط روحي و رواني زنان زنداني سیاسي در زندان و مقايسه توانمندي هاي آنان )تسلط بر 
زبان هاي خارجي متفاوت، مهارت هاي عملي مانند گل سازي و کارهاي دستي و توانايي حافظه 
آنان در زمینه حفظ آيات قرآن کريم و تالوت آن و ...( در مقابله با فشارها و استرس هاي داخل 
زندان و گذراندن دورۀ محکومیت، مقوله »توانمندي های زنان و زندان« را در بهره گیري از 

مطالعه تاريخ شفاهی زنان سیاسي و زنداني براي مورخ تاريخ شفاهی روشن مي نمايد.
 اين مفاهیم و مقوالت، سنگ بناي تفسیر مورخ از پديده و به عبارت ديگر، ابعاد گوناگون . 7

تفسیر او را شکل مي دهند )رفیعي، 1387، ص172ـ173(. 

انواعفعالیتهایزنانسیاسیوزندانیدورهپهلوی)1357-1342( 2
از سال 1385-1389 با سی نفر از زنان فعال در حوزه مبارزات پیش از انقالب و فعالین حوزه های 
گوناگون پس از انقالب مصاحبه و تاريخ شفاهی زنان توسط نويسنده در مرکز مؤسسه نشر آثار 
امام ثبت و ضبط شد که بخشی از آن زير چاپ می باشد. در اين نوشتار با تحلیل متن روايت های 
تاريخ شفاهی زنان با تکیه بر حجم نمونه روايت دوتن از زنان زندانی سیاسی گزينش شده است 
که بنا بر نوع و مدل های گفتمانی، فعالیت های سیاسی و اجتماعی ايشان بدين قرار نقل روايت 

شده است:
خانمرضوانهدباغ، متولد 1336 فرزند آقاي محمدحسن دباغ و مرضیه حديدچي، متولد تهران، 
با  رفاه  فعالیت هاي سیاسي عالقه مند شد و در مدرسه دخترانه  به  فعالیت هاي مادرش  به سبب 

1. Reliability
زندانی  و  سیاسی  زنان  تاریخ شفاهی    .2

توکلی،  فائزه  مجری  اول،  پهلوی  دوره 

موسسه نرش آثار امام)ره(، 1387ـ 1385، 

زیر چاپ.
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از جمله سوسن  دانش آموزان  تعدادي ديگر از  به همراه  و  يافت  ارتباط  مبارز  گروه هاي اسالمي 
حدادعادل به کارهاي هنري و جمعي مي پرداخت. او سرودها و اشعاري که از راديو عراق پخش 
مي شد با دوستانش جمع آوري کرده و در دفترچه اش نوشته بود. پس از دستگیري مادر و تعدادي 
افتاد و  از معلمان و دانش آموزان مدرسه رفاه، در مرداد 1352 دفترچه رضوانه به دست مأموران 
او را دستگیر کردند و به کمیته مشترک ضدخرابکاري بردند. او به شديدترين وجه ممکن توسط 
نام خانم  به  مبارز سیاسی  فعال و  زنان  از  شکنجه گراني چون منوچهري شکنجه شد. مادر وی 
از مبارزان برجسته زنان بود.  مرضیه حديد چی )دباغ( است که در فعالیت های ضد رژيم پهلوی 
در بخشی از مصاحبه  با ايشان تأکید بر مراحل تربیتی و پرورشی اين زنان است. اشخاص نخبه 
و کلیدی که وجه ممیزه آنان با ديگر اقشار زنان جامعه آن دوران شرکت مستقیم در مبارزه علیه 
رژيم شاه بود  . در زير ابتدا به خانواده و سپس به نوع فعالیت هايشان اشاره می شود. وی درخصوص 

خانواده ای که در آن رشد نموده می گويد:
»پدرم اهل کار و تالش بود و در بازار در تهیه و تکثیر و توزيع اعالمیه هاي حضرت امام )ره( 
فعالیت گسترده اي داشت وي مبارزه علني نداشت. مادرم خیلی واضح و روشن فعالیت های سیاسی 
ـ اچتماعی انجام می داد. مادرم در خانواده فرهنگی بزرگ شدند که با کتاب و کتابخوانی عجین 
بودند. روشنگری و روشنفکری مادرم از پدر و مادربزرگم، علی پاشا حديدچی و فاطمه احمدی بود 
که خدا هر دو را رحمت کند. آن ها از افراد تأثیر گذار دورانشان بودند. زماني که در خیابان نیروهوايي 
)پیروزی( ساکن بودند در حسینیه خوانساري ها براي اهالي جلسات مذهبي و کالس قرآن برگزار 

مي کردند«. وی از تربیت و آموزش های خانواده چنین می گويد:
»مادر به طريقی ما را تربیت کرده بود که از همان کودکی پیرو نظم و انضباط در کارهايمان 
بوديم. هر کدام از ما وظیفۀ خاصی داشتیم. حتی قبل از ورود به دبستان )دوره پیش دبستانی( 
در منزل به ما آموزش های اولیه را می دادند. هر روز هفته ساعاتي را به آموختن قرآن ـ احکام 

ـ بازي هاي بچگانه و تقريبًا در نظافت و مرتب کردن خانه هماهنگي خاصي را با هم داشتیم«.
و  بود  تربیت شده  متعهد  و  وظیفه شناس  و  مسئول  فردی  کودکی  دوران  از  رضوانه  خانم 
روشنگری های مادر در دوران کودکی و نوجوانی در پروسه تربیتی ايشان تأثیر به سزايی داشت. در 

زير به ويژگی های مادر که الگوی ايشان بود اشاره می شود: 

ویژگیشخصیتیمادر)مرضیهحدیدچی(
مرضیه حديدچی متولد 1318 همدان و از زندانیان سیاسی فعال که در مبارزه مسلحانه با حکومت 
پهلوی قبل از انقالب ايران شرکت داشته و از نمايندگان مجلس شورای اسالمی است. وی از 
شاگردان سید محمدرضا سعیدی بود. در سال 1353 پس از دو بار بازداشت توسط ساواک با کمك 
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محمد منتظری و با پاسپورت جعلی از کشور خارج شد . دباغ ابتدا به لندن و از آنجا به فرانسه و 
ايرانی شرکت کرد. در عربستان سعودی به  انگلیس رفت و در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی 
توزيع اعالمیه های امام خمینی )ره( در میان زائران می پرداخت اما بیشتر فعالیت های او در خارج 
از کشور مربوط به آموزش مبارزات چريکی در سوريه و لبنان زير نظر محمد منتظری و با حمايت 
امام موسی صدر می شد. او در برپايی يك اردوگاه نظامی در سوريه برای آموزش چريك های ضد  
شاه ايرانی مشارکت داشت و توانست نسل جوانی از ايرانیان مبارز را با تاکتیك های شبه نظامی 
آشنا کند. رضوانه دباغ در نقل خاطرات شان از مادر چنین می گويد: »مادر انسان دقیق و منظمي 
بود، همان طور که براي هر ساعت ما برنامه ريزي کرده بودند اين خصلت را در مورد شاگردان خود 
نیز اجرا مي کرد. مادر در حسینیه هاي شهر ري، صادقیه در خیابان آب منگل در ري ، حسینیه اي در 
انتهاي خیابان شهید معیري با مسئولیت حاج آقاي طباطبايي و حسینیه اي در محله کن، به مناسب 
از آنجايي که جوانان و بچه ها نسبت به مادر  ايام خاص مذهبي برنامه هايي را برگزار مي کردند. 
لطف و ارادت خاصي داشتند با اشتیاق به گفته هاي ايشان گوش مي دادند. مادر از آن ها به عنوان 
بچه هاي انقالبي ياد مي کند. شاگردان ايشان هم اکنون در گوشه و کنار اين مرزو بوم هر کدام به 
عنوان مادر، استاد، معلم و ... مشغول خدمت به خدا و مردم هستند. مادر فردي پر کار و پرتالش 
بودند. دائم در سفرهاي داخلي و خارجي بودند و يا زماني هم که در زندان بودند، بايد کارها دقیق 
و مرتب انجام مي شد. در نبود مادر مسئولیت همه چیز با خواهر بزرگم راضیه خانم بود. ايشان 
حکم مادر دوم ما را داشتند. همسرشان هم در اين راه يار خوبي برايشان بود. وقتي راضیه بود، مادر 

مطمئن بود همه چیز روال خودش را طي خواهد نمود«.

آموزشهايمادر
احکام و مسائل ديني، و مفاتیح.  قرآن،  فرا گرفتیم. خواندان  مادر  نزد  را در منزل  اولیه  آموزش 
هفته اي يکبار هم آقاي موسوي به منزل ما مي آمدند و به ما درس خداشناسي و توحید مي دادند. 
شخصیت ايشان براي من خیلي جاذب و گیرا بود. مادر عالوه بر دروس مذهبي به مسائل ديگر 
ما هم رسیدگي مي کردند. مثل خوراک، پوشاک، تفريح و سرگرمي، رفتن به مسافرت، )زيارتي يا 
سیاحتي(، حتي در رشته هاي سرود خواني، شعر، دکلمه و نمايشنامه هم ما را آموزش مي دادند. با 
اين برنامه ها هدفي خاص را دنبال مي کردند. به ياد دارم قرار بود در مکاني به نام مرکز صادقیه 
حوالي خیابان آب منگل در خیابان ري، جشني برگزار شود و ما در آنجا نمايش اجرا کنیم. نمايش 
به  زندگي  بود مسئولیت  او شده  به  به خاطر ظلمي که  مادري  نشان مي داد.  را  زمستان  فضاي 
لباس  بايد  بازيگر  مي کرد.  معاش  امرار  اشراف  و  اعیان  منزل  رختشويي  با  و  بود  افتاده  دوشش 
امکانات  با  آيد،  به نظر  واقعي تر  که  مي ريختیم  روي سرش  مصنوعي  برف  و  مي پوشید  مندرس 
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محدودي که در اختیارداشتیم تمام سعي و تالش مادر اين بود که همه چیز عالي برگزار شود. 
حتي بعضي مواقع برنامه ها را خصوصي تر و در منزل خودمان برگزار مي کرديم. مثال خانواده هاي 
زندانیان را در منزل جمع مي کرديم و براي آن ها سرود و دکلمه مي خوانديم که آن موقع سرودي 
که مرسوم بود  ... گل پونه بابات رفته، دلم خونه ... و هدف از اين مراسم به تصوير کشیدن جور 
زمانه و آگاه نمودن مردم بود. در انتخاب مدارس ما، مادر همواره نظارت دقیقی داشت چنان که در 

مدرسه رفاه دوره ای خاص را تجربه نموديم.

روشهایتربیتيوآموزشيرفاه
همه ما که در رفاه درس مي خوانديم طالب يادگیري بوديم. نهايت استفاده را از لحظه لحظه هايي 
که در کنار دبیران و کادر آموزشي بوديم، مي برديم. در آنجا دائم به ما امر و نهي نمي کردند. 
ما خودمان مسائل را مي ديديم، درک مي کرديم و بعد هم عمل مي کرديم. به طور مثال فهمیده 
بوديم نماز را بايد اول وقت خواند. حال اگر کوتاهي مي  کرديم، کسي ما را توبیخ نمي کرد. بلکه 
اينکه دروغ و  يا  ناراحت و عصباني مي شديم.  از دست خودمان  خودمان را شماتت مي کرديم و 
درغگويي در میان ما وجود نداشت. ما همگي اين عزيزان )مؤسسین و کادر آموزشي و پژوهشي( 
را به عنوان الگوهاي رفتاري، علمي و شخصیتي خودمان انتخاب کرده بوديم و تالش مي کرديم 
از آموزش هايي که مي بینیم نهايت استفاده را ببريم. در حال حاضر اين شیوه در منزل هم مرسوم 
است چنان که فرزندان با الگو برداري از ما و درک اخالق و کردار و گفتار ما رفتارشان را تنظیم 

مي کنند.

فعالیتهايسیاسيمدرسهرفاهودوستانهمرزم
من دوستان زيادي نداشتم و اگر هم با تعدادي در ارتباط بودم خیلي عادي و متعارف بود. من بیشتر 
با خانم سوسن حداد عادل دوست بودم. ما عالوه بر درس خواندن و گوش دادن به حرف هاي دبیران، 
را ساواک ممنوع  از کتاب ها  تفريح کتاب خواني مي کرديم. آن موقع مطالعه بعضي  هنگام زنگ 
کرده بود. ما کتاب ها را با روزنامه جلد کرده و در زنگ هاي تفريح و يا ورزش آن ها را مطالعه و 
به دوستان نیز پیشنهاد مي کرديم. خانم حداد عادل از من باهوش تر و زرنگ تر بود. گاهي که از 
لحاظ درسي دچار مشکل مي شدم، او خیلي سريع مطالب را برايم جمع و جور مي کرد و مرا شارژ و 

آگاه به سرکالس مي فرستاد. 
از فعالیت های سیاسی اينکه، من شب ها راديو عراق گوش مي دادم، آن موقع پیام هاي امام 
خمینی )ره( را از آنجا پخش مي کردند و بعد پنهاني و زير لحاف آن ها را مي نوشتم و صبح زود که 
به  مدرسه مي رفتم داخل میز بچه ها مي گذاشتم به  طوري که متوجه من نشوند. من و سوسن هیچ 
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وقت گروهي کار نمي کرديم. فقط خودمان بوديم و بس. هر دو در خانواده هاي مذهبي و متعصبي 
بزرگ شده بوديم و به سیاست و مسائل آن بیگانه نبوديم و احتیاجي نبود کسي به ما بگويد اينکار 
را چگونه انجام دهیم و يا چکار کنیم. با الگوبرداري از آن ها، همان راه را پیدا کرده بوديم. اما در 
اين راه سوسن خیلي از من محکم تر و مصمم تر بود و شايد اگر با فردي غیر از من دوست بود 
متحمل رنج هاي بسیاري نمي شد؛ امیدوارم مرا حالل کند. تنها کسي که در تمام موارد در کنار هم 

بوديم سوسن حداد عادل بود. ايشان يکي از صمیمي ترين دوستان من بودند.
تفريح دورهم جمع مي شديم و  پله زنگ هاي  راه  زير  رفاه که درس مي خوانديم  در مدرسه 
نهج البالغه مي خوانديم. يکی از نکات مهمی که در زندگی مبارزاتی از نهج البالغه درس گرفتیم 
مفهوم يکی از خطبه های آن بود: »اگر کوه ها از جا کنده شدند، شما محکم باشید.« اين مطلب 
آويزه گوشمان شده بود که اگر راهي را انتخاب کرديم، محکم و مقاوم باشیم. نوع انتخاب خیلي 
مهم است و مهم تر از آن چگونه رفتن آن راه است  و ما با مطالعه نهج البالغه سعي مي کرديم براي 

سؤاالت خود جواب قانع کننده اي پیدا کنیم. 
مدرسه رفاه در کل مکانی برای مبارزه بود. دبیران سرکالس سیر تکاملي انسان را اين چنین 
به تصوير مي کشیدند که مثاًل اين دامنه کوه است و کم کم بايد باال رفت و باال رفت و در عین 

حال مواظب صعود و سقوط خود باشیم.

دستگیريوزندان
در  که  فعالیت هايی  دنبال  به  که  بودم  نهم  تحصیلي  سال  پايان  در   1352 سال  تابستان  اوايل 
مدرسه داشتم دستگیر شدم. من اعالمیه هاي امام را مي نوشتم و اصل آن ها را در کالسوري پنهان 
مي کردم. تازه به عقد بهزاد درآمده بودم و خانواده ايشان خريدهاي عروسي پارچه و چادر را داخل 
يك چمدان براي من فرستاده بودند. از نظر خودم فکر مي کردم امن ترين جا براي اين اعالمیه ها 
داخل همان چمدان است. ولي ساواک کالسور را از داخل چمدان پیدا کرد. شب قبل منزل ما 
عروسي يکي از بستگان بود و رفت و آمد هم زياد شده بود علت حملۀ اولیه ساواک به منزل ما 
شلوغي شب عروسي بود که آن ها فکر کرده بودند برنامه اي در راستاي مبارزاتي در منزل ما در 
حال انجام است. حدود يك هفته مردان ساواکي که 5 نفر بودند در خانۀ ما مستقر شدند تا هر 
کسي به اين منزل رفت و آمد داشت را دستگیر کنند که به دنبال اين استقرار تعدادي از بستگان 
دستگیر شده و پس از يافتن کالسور که حاوي برخي اعالمیه ها بود مرا دستگیر کردند. الزم به 
ذکر است چمداني که مربوط به لوازم خريد عروسي بود مورد دستبرد قرار گرفت، طالجات را نیز 

تصرف کردند و با آتش سیگار تمام پارچه هايی را که مادر شوهرم خريده بود سوزاندند. 
به خاطر دارم پدرم به آن ها اصرار مي کرد که مرا به جاي او ببريد. ولي من پدر را قانع کردم 
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که آن ها دنبال من آمده اند و با من کار دارند. فقط سعي کردم پوششي با خودم ببرم که در آنجا 
دچار مشکل نشوم. اما آن ها اولین کاري که مي کردند حجابمان را برمي داشتند و اين اولین شکنجه 
روحي من بود. دو ماشین جلو درب منزل توقف کرده بودند. دو نفر عقب يك نفر جلو با راننده و 

من هم با آن هیکل ضعیفم با چشم بند و دستبند، وسط دونفر عقب نشستم.
همه آدم ها از زندان يك برداشت دارند. چهارديواري که هیچ روزنه و نوري ندارد و آدمي را 
درون خود مي بلعد. تحمل آن شرايط در آن برهه از زمان براي فردي به سن و سال من )14 سال( 
آسان نبود. تنها يك انسان وارسته، مؤمن و قوي تاب و توان شکنجه هاي روحي و جسمي آن ها را 
داشت. در آن شرايط سخت اگر اسمي از کسي برده شده و مطلبي که نبايد گفته مي شده و گفته 
شد من از همین جا از همۀ آن عزيزان معذرت مي خواهم. )تضرع و گريه( من در شرايطي قرار 
گرفتم که حق دوستان را ادا نکردم. هرچند آن ها هنوز هم نسبت به من لطف دارند و با من در 
تماس هستند، در بین اين افراد سوسن جان بیشتر از بقیه آزار و اذيت ديد و خودم را مسبب تمام 

اين مسائل مي دانم و امیدوارم مرا حالل کنند.
سلول ها، نمور و نمناک بودند، هر بار که براي بازجويي مي رفتیم با تني مجروح باز مي گشتیم 
امر موجب عفونت هاي شديد مي شد. در آن  اينکه مداويي روي ما صورت گیرد  و همین  بدون 
شرايط غیرقابل تصور و تحمل، هر روز که مي گذشت وضع جسماني من بدتر و بدتر مي شد. حتي 
در حالت نشسته هم نمي توانستم نفس بکشم تمام مفاصلم درد مي کرد. تنفس برايم مشکل شده 
بود به قدري ضعیف شده بودم که ساواک هم ترسیده بود که هر لحظه ممکن است بمیرم. در 
نهايت مرا به بیمارستان شهرباني منتقل کردند. )در حال حاضر بیمارستان امام سجاد نام دارد و در 
خیابان بهار واقع است(. 15 روز در آن بیمارستان بستري بودم. آن ها حتي در بیمارستان هم نکات 
سخت امنیتي را اجرا مي کردند و جالب اينکه در همان حال يکي از زنداني ها فرار کرده بود و در آن 
شرايط واقعا همه ما خوشحال بوديم و ساواک ديوانه و عصباني بود. بعد از بهبودي نسبي دوباره 

مرا به زندان کمیته مشترک بازگرداندند. 
چهار ماه در زندان کمیته مشترک بودم. بعد مرا به زندان قصر منتقل کردند. وضع جسماني ام 
کمي بهتر شده بود. قرار شد مرا دادگاهي کنند. در اولین جلسه دادگاه که تقريبًا خصوصي برگزار 
شد، رئیس دادگاه گفت: اين دختر که به سن قانوني نرسیده چرا او را نگه داشتید تا کار به دادگاه 
برسد ... براي من يك وکیل تسخیري گرفتند که به اصطالح از من دفاع کند و به طريقي قضیه را 
جمع و جور کنند. در قانون قضا افرادي که به سن قانوني نرسیده باشند و جرمي مرتکب شده باشند 
به دارالتأديب منتقل مي شوند و مي خواستند اين تصمیم را در مورد من انجام دهند که با اعتراض 
شديد من مواجه شدند و من اين جرأت را پیدا کردم و گفتم: من که قاتل و دزد نیستم شما حق 
نداريد مرا به آنجا بفرستید ... وقتي با رفتار قاطعانه من مواجه شدند از ترفند ديگري استفاده کردند. 
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گفتند: چون کم سن و سال هستي طبق قانون بايد سرپرست تو )پدر يا مادر( تعهد بدهد . جالب اين 
بود که مادرم نیز يکي از همان زندانیان بود، و رئیس دادگاه گفت: اينها خانوادگي خرابکار هستند. 

اما باالخره دادگاه راي به آزادي من داد.

زندگینامهخانمعالیهامامزادهخالهشهیدجهانآرا
پدرش،  شد.  متولد  مذهبی  خانواده ای  در  اهواز  شهر  1334در  سال  در  امام زاده  عالیه  خانم 
سید محمد علي امام زاده و مادر ش فاطمه موسوينام داشتند. بعد از طی دوره تحصیالت ابتدايی و 
متوسطه در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران قبول شدند. از سال 1345 همراه برادر که به دبیري 
مشغول شده بود به جهت کهولت پدر به محل خدمت شان در خرمشهر نقل مکان نمودند . با ورود 
با خواهر و خواهرزاده هايش  به خرمشهر نقطه عطفي در زندگي عالیه پديد آمد. زيرا باعث شد 
)خانواده آقاي جهان آرا( بیشتر ارتباط داشته  باشند و در خرمشهر به فعالیت های عقیدتي و سیاسي 
با پسران خواهرش )محمد و علي جهان آرا ( پرداختند و رسمًا پس از مدتی با گروه منصورون که از 
گروه های هفت گانه مبارز و مسلمان بودند مبارزه علیه رژيم شاه را آغاز نمودند. وی در خاطراتش 

در مورد خصوصیات خانوادگی شان چنین می گويد:
»پدربزرگ های مادری و پدری ام در کار تدريس قرآن و مکتوب کردن قرآن )قرآن دستنوشته( 
بودند. مادرم سواد َمکتبي داشتند و در منزل به صورت مکتب خانه اي قرآن و علوم قرآن تدريس 
مي کردند، که اين امر در خانواده مان در میان خانم ها متداول بود. يعني از ابتداي صبح منزل ما محل 
رفت و آمد دانش آموزان بود و من نماز و خواندن قرآن را در کنار همین شاگردان مادرم ياد گرفتم.

مادرم بسیار به تحصیالت ما اهمیت مي داد و دوست داشت در درس پیشرفت داشته باشیم. 
مادرم زن بسیار آرام و حرمت نگه داري بود. به ياد ندارم حتي يکبار هم با من مجادله لفظي داشته 
باشند. اگر اشتباهي هم مي کردم در اوج ناراحتي سکوت مي کردند و سپس بعد از آرامش ايراد و 

اشکاالت ما را گوشزد مي کرد.
پدرم آزادتر با مسائل مذهبي برخورد مي کرد. مادرم از نظر مذهبي خیلي مقیدتر بودند و هر شب 
براي ما داستان هاي قرآني تعريف مي کردند. از قبیل میثم عمار، صحابه حضرت علي و حضرت 
محمد و ... يا اينکه هر شب يك سوره کوچك قرآني برايمان تالوت مي کردند که اين روند در 
خانواده ادامه داشت. به دلیل شرايط مذهبي که بر جو خانواده مان حاکم بود. در منزل خواهر بزرگم 
مراسم خاص اعیاد مذهبي، عزاداري ها، شب هاي قدر و احیاء و ... برگزار مي شد. در دوره تحصیل 
دوران دبستان را با چادر به مدرسه مي رفتم و هیچ مشکلي هم برايمان پیش نمي آمد. وارد مقاطع 
باالتر هم شدم باز هم حجاب را رعايت مي کرديم البته تا قبل از ورود به دبیرستان پوشش مان را 
بر اساس الگوبرداري از مادر انجام مي داديم ولي به اين مقطع که رسیدم در حفظ ارزش ها و عقايد 
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خودمان آگاهانه تر قدم برداشتم در نتیجه باعث بروز مشکالتي در مدرسه شد. من با خواهر محمد 
جهان آرا و دختر عموي ايشان خانم فريده نعمت زاده هم مدرسه اي بوديم خواهر شهید جهان آرا که 
کتاب هاي سیاسي بین بچه ها رد و بدل مي کرد به دفتر دبیرستان احضار شد و تهديد کرده بودند 
که اگر از اين کار دست برندارد مراحل را به ساواک ارجاع مي دهند. البته کتاب هايي که مي خوانديم 
داستان هاي قرآني و آموزنده اخالقي بود و کتاب هاي دکتر علي شريعتي را نیز مطالعه مي کرديم. 
همچنین جزوه هايي که از قم برايمان مي رسید. در مورد کشورهاي افريقايي و جزوه هاي ديني 
وشناخت مارکسیسم و ديدگاه هاي ماتريالیستي. در سال 1354 در خرمشهر دوره هاي عقیدتي و 
سیاسي با پسران خواهرم )محمد]و[ علي( داشتیم. شرايط اجتماعي خرمشهر مذهبي بود، به عبارتي 
مذهب بیشتر از سیاست بر جامعه تسلط داشت. جوانان بیشتر سیاسي بودند. تا موقعي که مذهب و 
سیاست تداخل پیدا نمي کردند مشکلي براي کسي پیش نمي آمد، اما به محض تجمع اين دو واژه 

زنگ خطر براي رژيم روشن مي شد و سخت گیري و پیگیري هاي ساواک شروع مي شد«.

فعالیتهايسیاسيواجتماعي
بنا  به داليلي از قبیل دستگیري و زندان و ساواک، خانواده ها زياد اجازه نمي دادند که دختران شان 
وارد مسائل سیاسي و خصوصًا عملیات مبارزه بر علیه رژيم پهلوي شوند و خیلي با افراد بیرون 
از فامیل ارتباط داشته باشند. رفت و آمد هاي ما خیلي محدود بود. سعي مي کرديم فعالیت هايمان 

بیشتر جنبه فرهنگي و آگاهي فکري داشته باشد.
مبارزين، چه مسلمان چه  دفاعیات  زيادي کتاب هاي دکتر شريعتي،  تعداد  اوقات محمد  اکثر 
کمونیست را در اختیار ما مي گذاشت و بايد آن ها را در مدت کوتاهي مطالعه مي کرديم  و نتیجه را به او 
گزارش مي داديم  و ضمناً با يکديگر بحث مي کرديم که اگر روزي گرفتار شديم چه جواب هايي بدهیم. 

بستر و زمینه ساز فعالیت هاي ما بیشتر خودسازي و آگاهي دادن به افراد و مطالعه کردن بود. 
جابجايي بعضي کتاب ها و بعضي جزوات سیاسي را خیلي ما انجام نمي داديم تا اگر با داشتن اين 

مدارک گرفتار مي شديم پاسخ گويي به ساواک مشکل بود. 
دفاعیات  سیاسي،  جزوات  و  اعالمیه ها  تمام  از  رونويسي  خرمشهر،  در  کارها  از  ديگر  يکي 
مبارزين و پیاده کردن نوار سخنراني ها بود. چون در آن زمان دستگاه فتوکپي نبود و اگر هم بود 
ما نمي توانستیم براي تکثیر اين اعالمیه ها و جزوات از فتوکپي استفاده کنیم؛ مجبور بوديم شبانه 
روز وقت مان را به نوشتن، آن هم پنهان از پدر و مادر و بزرگان و د يگران بگذرانیم. کار تحقیق 
روي متون کتاب ها، قرآن، مطالعه کتاب هاي مبارزين فلسطیني، آفريقائي، الجزاير و کتاب ما در اثر 
ماکسیم گورکي، خوشه هاي خشم، خرمگس و کاًل هر کتابي که انقالبي بود مي خوانديم در اين 
دوره برايمان فرقي نمي کرد مذهبي باشد و يا غیر مذهبي، هدف ما مبارزه با ديکتاتوري و رژيم 
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ظلم پادشاهي بود. البته کتاب ها را نقد مي کرديم. با نگاه انتقادي مي خوانديم و بحث مي کرديم. 
در هر حال تکثیر دستي و رد و بدل کردن کتاب ها کار سختي بود که با رعايت مسائل امنیتي بايد 

صورت مي گرفت.
به خاطر دارم زماني که در خرمشهر، منزل برادرم زندگي مي کرديم. محمد هر شب ساعت 
کتاب  و  مباحثه مي کرديم  با هم  نیمه شب گذشته  از  و ساعت ها  ما مي آمد  منزل  به  بعد  به   11
مي خوانديم. که در سال 50 يا 51 فصل پايیز بود که گروه شان توسط ساواک لو رفت و همگي 
دستگیر شدند. ابتدا در ساواک خرمشهر تحت ِبازجويي بودند و سپس به زندان اهواز انتقال يافتند. 
درکل تمام زندانیان زير نظر ساواک بودند. ابتدا محسن را دستگیر کردند و بقیه را هم در منازل شان 
دستگیر کردند. بعد از دستگیري خواهرزاده هايم حساسیت سیاسي و مذهبي خانواده ما و کاًل شهر 
خیلي بیشتر شد  و ما سعي مي کرديم به هر نحوي که ممکن است به مالقات شان برويم. بعد از 
انتقال به  زندان اهواز با افراد مذهبي و سیاسي ديگري در زندان آشنا شدندکه بعدها همین امر 

باعث تشکیل  گروهي به نام منصورون گرديد.

عصمتیهمرکزآگاهيوفعالیتهايمذهبيخانمها
در خرمشهر مرکزي بود به نام عصمتیه که در آگاهي خانم هاي آنجا بسیار مؤثر بود. سرکار خانم 
احمدزاده، خانم مغازه اي و خانم مرعشي برنامه هاي مذهبي متنوعي داشت مسئولیت آن به عهده 
خانم معصومه افشار بود، که از حوزۀ علمیه مشهد به آنجا آمده بود. خیلي مهربان و خوشرو بودند 
و به همین دلیل خانم هاي زيادي را مجذوب خودشان کرده بودند. ايشان در آن مرکز درس هاي 
در  و درس حوزوي مي خواندم . حضور من  آنجا مي رفتم  به  تدريس مي کردند. من هم  حوزوي 
عصمتیه از دوران دبیرستان بود  يعني در کنار مدرسه به کالس هاي خانم افشار مي رفتم. بعدها که 

براي زندگي به اهواز رفتیم به عصمتیه اهواز هم مي رفتم.

شروعزندگيمخفیانه
خبرهاي  بود  قرار  تهران  در  شدم.  قبول  تهران  دانشگاه  جامعه شناسي  رشته  در   1355 سال  در 
دانشگاه را به علي جهان آرا بدهم و او مسئول آموزش من باشد. بیست روزي بود که به کالس 
براي  بود  قرار  از خواهرهايم  يکي  و  مادر  بودم.  امیر آباد  در  دانشجويي  در خوابگاه  مي رفتم. من 
سرزدن به من تهران بیايند . ساعت ده صبح بود که محمد با من تماس گرفت و دنبال من آمد 
و گفت که بايد هرچه زودتر از تهران بروم و به محل خاصي عزيمت کنم. علي جهان آراء بر اثر 
اصابت گلوله به پايش زخمي شده بود و مدارک و اسنادي هم به دست ساواک افتاده بود. امکان 
داشت مرا هم دستگیر کنند. تصور کنید حال خانواده ام فرداي همان روز به ديدن ما آمده بودند 
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و از من هیچ خبري نبود به هرجا که توانسته بودند سر مي زدند. آن ها بسیار نگران شده بودند 
زيرا دختري از شهرستان وارد محیط بزرگ و پرفساد آن زمان تهران شده بود و به ناگهان مفقود 
گرديده بود. خانواده ام تا بهشت زهرا و بیمارستان هاي مختلف براي پیدا کردن من رفته بودند. تا 

سه روز خانواده ام از من بي خبر بودند.
زماني که محمد دنبال من آمد و اين موضوع را عنوان کرد که بايد از اين پس به طور پنهاني 
رابطه  اين  آموزشي در  زيرا هیچ گونه  بودم  زندگي کنم. خیلي کالفه شده  تیمي  و در يك خانه 
نديده  بودم. افرادي بودند که از سن کم براي چنین مواردي آموزش ديده بودند؛ مثل خواهر آقاي 
بصیرزاده که از 12 سالگي آموزش کاملي ديده بود؛ براي آن ها تحمل شرايط راحت تر بود. من و 
زهرا بصیر زاده باهم در يك منزل بوديم. البته ايشان کاماًل به مسائل امنیتي زندگي مخفي آگاهي 
داشتند. ولي به دلیل عدم آگاهي، قبول و پذيرش اين شرايط براي من دشوار بود. خانه تیمي ما 
در شهر کاشان بود؛ شهري که ساواک آنجا بر خالف شهر تهران و ديگر شهرها خیلي قوي نبود. 

شرایطزندگيدرخانهتیمي
زندگي مخفي به دو صورت بود يکي کاماًل مخفي که حتي با نزديکترين افراد خانواده هم نبايستي 
ارتباط برقرار مي کرديم و دوم زندگي نیمه مخفي که مي شد سالي يکبار يا براي اعیاد و يا در صورت 
لزوم مراسمي خاص مي توانستند با خانواده هايشان مالقاتي داشته باشند. من از گروه اول بودم. 
به خاطر دارم وقتي به کاشان رسیديم و از اتوبوس پیاده شدم محمد دست مرا گرفت و گفت بايد 
سرت را پايین بیندازي و چشمهايت را ببندي تا هیچ چیز و هیچ کس را نبیني. به اصطالح متوجه 
نشوم که مرا از کجا و چه راهي به سمت منزل مي بردند تا اگر دستگیر شدم خانه را بلد نباشم. در 

آن شرايط هر چه فرد اطالعات کمتر داشت هنگام دستگیري راحت تر بود.
داشتن اسلحه هم از ديگر موارد امنیتي بود که البته تهیه اسلحه بسیار کار دشواري بود. فکر 
مي کنم برادران هرکدام اسلحه داشتند ولي ما از چاقو، پنجه بوکس به عنوان سالح سرد جهت 
دفاع شخصي استفاده مي کرديم. کپسول سیانور را از زماني که بیرون از منزل مي رفتیم زير زبانمان 
بکشیم. چون تحمل شکنجه هاي ساواک  را  با سم خودمان  اگر دستگیر شديم  مي گذاشتیم که 

بسیار سخت بود.

وظایففرديدردورهزندگيمخفیانه
زندگي در آنجا بر اساس اصول منظم و خاصي بود و هرکس مسئولیتي داشت. بايد تمام کارهايي 
را که در طول روز انجام مي داديم حتي زمان آن را يادداشت مي کرديم. براي مثال از فالن ساعت 
تا فالن ساعت نماز و عبادت، از فالن ساعت تا فالن ساعت ورزش، مطالعه، امور شخصي و ... و 
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اين گزارش را تحويل مسئول مان مي داديم و اگر از لحاظ زماني مقداري يکي بیشتر از حد معمول 
يا کمتر از آن بود بايد پاسخگو مي بوديم و خودمان را طبق نظر مسئول مان اصالح مي کرديم.

زهرا به دلیل آموزش هايي که توسط برادرش از قبل ديده بود بیشتر از من از خانه خارج مي شد 
و من بیشتر در خانه بودم. اخبار و گزارشات را مي نوشتم و تايپ مي کردم و چون تايپ به صورت 
دستي بود و صداي بلندي داشت بايد زير دو لحاف مي رفتم و آنجا تايپ مي کردم تا صدايش به 
بیرون درز پیدا نکند. حتي ما مجبور بوديم در خانه خیلي آهسته حرف بزنیم. از ديگر مسئولیت ها، 
شناخت نسبت به همسايگان و اهالي محل بود که ببینیم چه افرادي هستند و چه َجوي بر محیط 

زندگي مان حاکم است  و آن ها در مورد ما چه فکر مي کنند.
ديگر  از  ماشین  پالک هاي  دستکاري  و  تعويض  همین طور  و  مولوُتف  کوکتل  درست کردن 
کارهاي ما بود. به طور مثال اگر با ماشین بچه ها به جايي مي رفتند و ساواک آن ها را شناسايي 

مي کرد بايد سريعًا پالک ماشین را عوض  مي کرديم تا گروه دستگیر نشود يا لو نرود. 
مواد  و  غذا خوردن  نمي داديم  اهمیت  که  چیزي  تنها  به  شايد  بود.  دشواي  شرايط  ما  شرايط 
غذايي مان بود. تمام وقت مان صرف فعالیت هاي داخل و خارج خانه مي شد. استرس، دوري از خانواده 
همگي براي بروز يك بیماري روحي کافي بود در حالي که به هم خوردن تناسب وعده هاي غذايي 
هم به آن اضافه شده بود. محرومیت هاي غذايي زيادي داشتیم چنان که به خاطر دارم مدتي من و 
زهرا تنها تخم مرغ مي خورديم که سردي مان کرده بود و در مقابل مدتي خودمان را با خرما تغذيه 
مي کرديم که باز گرمي مان مي کرد. در کل اوضاع مالي خوبي هم نداشتیم. به طور مثال يك بار علي 
پدرش را به طور اتفاقي در تهران ديده که ايشان 1000 تومان به علي داده بودند. در آن زمان خواهرم 
زايمان کرده بود و چون نوه اول خانواده بود من خیلي اصرار داشتم او را ببینم و محمد ترتیب اين 
مالقات را داد و در اين مالقات خواهرم گردنبندش را به ما هديه داد تا آن را بفروشیم با اينکه وضع 

مالي خودشان هم چندان خوب نبود. به هر حال روزگار سختي را طي کرديم. 

دستگیريوزندان
همان طوري که که گفتم يکي از خواهرانم تازه زايمان کرده بود و من دوست داشتم به هر نحوي او 
و بچه اش را دوباره ببینم و محمد قول داد که زمینه را فراهم کند  و قرار ما در پارک شهر تهران شد.
قبل از رفتن من کمي استراحت کردم و در خواب ديدم که دستگیر شده ام. خیلي در فکر خود 
رفتم زيرا خاطرات اشرف دهقان را در هنگام دستگیري و زندان و مسائلي که برايش پیش آورده 
بودند را خوانده بودم. روحًا تحت ِتأثیر اين جزوه ُمردم و وضع جسمي خوبي هم نداشتم. شرايط 

امنیتي تهران را هم درست نمي دانستم. 
خالصه سِر قرار رفتیم . من و با خواهر و شوهر خواهرم بوديم. درست 27 شهريور بود. ناهار 
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خورديم و من از آن ها خداحافظي کردم؛ غافل از اينکه آنجا نزديك ساختمان ساواک بود و بسیار 
ناامن بود. از خیابان که عبور کردم يك دفعه چند نفر از پشت به سمت من حمله کردند. سیانور که 
نداشتم و از چاقو هم نتوانستم استفاده کنم. خالصه مرا دستگیر کردند و پارچه اي روي صورتم 
انداختند و داخل يك پیکان وسط دو مرد قوي هیکل مرا نشاندند. البته آن ها هويت واقعي مرا 
نمي دانستند. عکس و مدرکي هم علیه من نداشتند، )تعقیب و مراقبت( و از طرفي من خودم را 
کمي عقب افتاده ذهني و بسیار ساده نشان دادم. هرچند وضع ظاهري من براي آن ها کافي بود که 
بدانند از مبارزين هستم. چادر مشکي و کفش کتاني و مرتب به عقب نگاه کردن، نحوه راه رفتن؛ 
البته من منکر قضايا بودم و گفتم براي خريد لباس از قم به تهران آمده ام. و خود را منصوره دهقان 

معرفي کردم، مرا به زندان بردند ابتدا انفرادي رفتم حرف هاي قبلي را تکرار مي کردم. 

شرایطزندان
عادي.  فرد  يك  يا  هستم  سیاسي  من  که  داشتند  آن ها شك  زيرا  بودم  انفرادي  زندان  در  ابتدا 
با  بود  نفره  بودم در سلولي که ظرفیت آن هشت  روز که در کمیته مشترک  الي سه  از دو  بعد 
تعداد بیشتر زنداني قرار گرفتم. خودم را به نام منصوره دهقان معرفي کردم. در آن سلول يکي 
از دوستاِن خرمشهري ام به نام خانم زهرا َچلِنَکر را به طور اتفاقي ديدم که او را دو هفته اي سرپا 
نگه داشته بودند و پاهايش ورم کرده بود. يکي ديگر از بچه هاي کمونیست را 18 روز رويش آب 
يخ می ريختند بیدار نگه داشته بودند تا نخوابد و هر مدتي يکبار تشنج مي کرد. ناگفته نماند که 
در اوائل دستگیريم چون اسمم را به صلیب سرخي ها داده بودند و از سلول من بازديد کرده بودند 

،نمي توانستند مرا شکنجه کنند.
بعد از انفرادي چون تصور نمي کردند من سیاسي هستم مرا براي معاينه به پزشك قانوني بردند 
چون فکر مي کردند من دختر فراري هستم و بعد از اينکه سالمت جسمي بنده ثابت شد بعد از چند 
روز مرا به انفرادي بردند. در سلول انفرادي يك زنداني بود که بعد از چند ساعت بودن کنار هم 
و حرف هاي کلي زدن خیلي آرام به من گفت که مرا فرستاده اند پیش تو که با تو دوست شوم و از 
تو اقرار بگیرم و به آن ها گزارش دهم. من هم که ديدم که همه قرارها سوخته و منازل تیمي هم 
عوض شده است، چیزهايي در ذهنم مشخص کردم که بگويم. در واقع تصمیم گرفتم چیزهايي 
را اعتراف کنم و خودم را معرفي کنم چون هیچ راه چاره اي نداشتم. يکي از هم سلولي هاي من 
در انفرادي خانم صغري اکبر نژاد )که بعد همسر شهید محمد جهان آرا شد( بود. بعد از مدتي وقتي 
فهمیدند من با محمد و علي جهان آراء در ارتباط بودم عصباني شدند. در هر صورت آدم در آن 
شرايط خیلي نمي تواند خوب تصمیم بگیرد با توجه به اينکه من کتاب اشرف دهقان را خوانده  بودم 

و تحت ِتاثیر آن قرار گرفته بودم. 
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اعترافاتعالیهامامزاده
شرايط زندان خیلي برايم سخت بود من شکنجه فیزيکي نشدم ولي از لحاظ روحي خیلي تحت  ِفشار 
بودم و تصمیم گرفتم به هر نحوي از اين جهت که خودم را رها کنم و راه نجاتي بیابم. براي 
همین اعالم کردم که مي خواهم اعتراف کنم و خانۀ تیمي قم را نشانتان بدهم. لذا تصمیم گرفتند 
من را به محلي که من گفتم در شهر قم ببرند. پس از مدتي که آن ها را دور خودشان چرخاندم 
فهمیدند که من دارم بازيشان مي دهم دستور دادند که به تهران برگرديم. در برگشت سر راه جلوي 
رستوراني نگه داشتند و من بالفاصله پیاده شدم و خودم را جلوي ماشیني انداختم آن ها مرا محکم 
گرفتند و به ماشین برگرداند و به سرعت به طرف تهران حرکت کردند و مجدداً به زندن انفرادي 
منتقل شدم  و در آنجا با دکتر سیمین صالحي که از مبارزين گروه چپ بود هم سلول شدم که 

ايشان از ناحیه چشم مصدوم بود. 

ورودصلیبسرخيها
شرايط و محیط زندان خیلي کثیف و غیر قابل تحمل بود؛ به خصوص تعداد زنداني بیش از گنجايش 
تغییر  زندانیان  و  زندان  وضعیت  مي کردند  اعالم  را  صلیب سرخي  ورود  زماني که  بود.  سلول  هر 
ديده  صلیب سرخي ها  توسط  اينکه  براي  بودند  اسفناک  شکنجه هاي  زير  که  را  افرادي  مي کرد. 
نشود، آمارشان را به آن ها نمي دادند و با ماشین دور شهر مي چرخاندند. بعد از اينکه خانمي که از 
حرف هاي من به بازجويش گزارش مي داد آزاد شد خانمي را به سلول من آوردند که فرزندنش 
را دستگیر کرده بودند، همسرش خارج از کشور بود و اينها هم قصد اقامت به آنجا را داشتند که 
در فرودگاه دستگیر شدند خیلي نا آرام و عصباني بود. البته هدف ساواک از اين تغییر سلول بیشتر 
حرف کشي از من بود. در آن موقع اوضاع روحي خوبي نداشتم. چون بايد حرف هايي را به بازجويم 
تمام حرف هايم حساب شده مي بود  و  بايد  اعتراف مي کردم. چون  آن ها  به زعم  يعني  مي گفتم 

اطالعات اساسي از گروه را نمي گفتم.
در آن شرايط سخت به لحاظ روحي مورد آزار بودم. تنها چیزي که به من آرامش مي داد تالوت 
آياتي از قرآن بود. در تاريکي سلول شماره چشم هايم زياد شده بود. تنها ارتباطي که با محیط بیرون 
داشتم شنیدن صداي اذاني بود که از دور به گوشم مي رسید. زياد به خاطر ندارم چه مدت در اين 
سلول هشت نفره بودم اما از ابتدا هم متوجه اختالف بین مبارزين مسلمان و مجاهدين و چپي ها 
شدم. هر کدام موضع شان مشخص بود ما به فتواي امام بايد از کمونیست ها دوري مي کرديم حتي 
از اختالفات و مرزبندي در زندان بین  انعکاس خیلي شفافي  غذا خوردن مان را جدا کرده بوديم. 

گروه هاي مبارز مسلمان به وجود نیامده بود. 
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زماني که من آزاد شدم جريانات داخلي زندان را براي خانواده ام توضیح دادم. ديگر مجاهدين 
از مدتي ما را به  با مرجعیت قبول نداشتند. خواهر هاي رضايي هم در آنجا بودند. بعد  اسالم را 

زندان قصر بردند. 

دادگاهومحکومیت
من طي دو دادگاهي که برايم برگزار شد در اولي به ده سال محکومیت و دومي به هفت سال 
محکومیت به جرم اقدام علیه امنیت کشور و عضويت در گروه مخفي و مسلح محکوم شدم. تاريخ 

دادگاه من مصادف بود با هفدهم دي چهلم شهداي قم در تبريز که در قم تظاهرات برپا بود.

مفاهیمومقولههایگفتمانیغالبروایتهایزنان
در بررسی و تحلیل متن مصاحبه های خانم رضوانه دباغ و خانم عالیه امام زاده مقوله های مشترک 
و مفهومی استخراج و در دو گفتمان موضوعی و مقوله مفهومی تبیین شده است که در زير می آيد:

1.گفتماناجتماعی
گفتمان اجتماعی با محوريت خانواده به عنوان واحد بنیادين جامعه و کانون اصلی و رشد و تعالی 
انسان و توافق عقیدتی و آرمانی در خانواده زمینه ساز اصیل حرکت تکاملی و رشد يابنده انسان 
است و در متن تولید شده تاريخ شفاهی زنان، گفتمان اصیل و اساسی می باشد. گفتمان مشترک 
در تمامی مصاحبه ها تأکید بر شرايط متن مذهبی و فرهنگی و سیاسی خانواده از منظر گفتمان 

اجتماعی به مفاهیم مرتبط در اين مقوله اشاره می شود:
الف( خانواده مذهبی؛ زنان در تبیین شرايط خانوادگی بر مذهبی بودن تأکید فراوان داشتند و 
در متن اين کلمه بارها تکرار شده است. مؤلفه های مرتبط در مصاحبه خانم امام زاده و خانم دباغ 
عبارت است از: پدر و مادر مذهبی، تربیت مذهبی، ارزش های مذهبی و شرايط مکانی مذهبی که 

محل رجوع آنان به شمار می رفت، بیان شده است.
با قرآن ، شرکت  از: انس  ب( خانواده فرهنگی؛ در خانواده زنان مؤلفه های فرهنگی عبارتند 
همراه با پدر و مادر در مراکز فرهنگی مانند مساجد و حسینیه ها ، رعايت حجاب اسالمی ، فعالیت های 

فرهنگی و خودسازی در دوره جوانی و دوران مبارزه و دوره زندان. 
ج( خانواده سیاسی؛ زنان انقالبی اغلب در خانواده هايی رشد کردند که يکی از والدين و يا برادران 
و يا آشنای خانوادگی سیاسی و نسبت به مسائل حکومت زمان و جور و ظلم ها آگاهی و اشراف داشتند. 

دوستان سیاسی و فعال نیز با شرکت در برنامه های مخفی از ياوران اصلی آنان بودند. 
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2.گفتمانسیاسیحاکمدورهپهلوی
بافت موقعیتی )زمان، مکان، مخاطب و ...( در ساخت گفتمان سیاسی تأثیری اساسی دارد. به همین 
دلیل به لحاظ تاريخی می توان از وقايع و حوادث پانزده خرداد تا حوادثی که گفتمان تازه را در مسیر 

سخت و خونبار پیروزی قرار داد، اشاره نمود.
آمريکا  سلطه  با  شاهنشاهی  گفتمان  چهل،  دهه  آغاز  در  شاهنشاهی،  استبداد الف(
برخی محققان،  است.  گفتمان حاکم  کاپیتو السیون  از تصويب اليحه  به خصوص پس  ايران  در 
ويژگی هايی برای گفتمان شاهنشاهی بر شمرده اند که يکی از اين موارد در کتاب» راه  دراز گذار« 
آمده است. مؤلف اين کتاب با استناد به سرمقاله های دوران حکومت محمدرضا، معتقد است که 
اين گفتمان در پی القای مشروعیت رژيم سلطنتی موروثی است و منبع اين مشروعیت را اقتدار 
کاريزمايی و پاتريمونیالیستی سنتی معرفی می کند. در اين گفتمان، حکومت پادشاهی بهترين نوع 
حکومت شناخته می شود . در اين گفتمان همه ارزش های مثبت از قبیل عدالت، محبت، دادگری 
و ... به پادشاه نسبت داده می شود. پادشاه به منزله پدر خانواده، بزرگ ملت است، برگزيده خداوند 
و مالك و فرمانروای مردم است و مخالفت با او مخالفت با خداوند و ذات هستی است. در اين 
گفتمان، دين و دولت همبستگی دارند و اساسًا پادشاهان اسباب رونق اسالم شده اند و پادشاهی با 

عدل و داد و قانون آمیخته است. 
از سال 1341 با آغاز نهضت، امام خمینی )ره( در دوران نخست وزيری اسداهلل علم فعالیت  های 
بسیاری در جهت مقابله با نظام شاهنشاهی انجام داد که شامل سخنرانی ها، پیام ها، نامه  ها و بیانات 
متعددی است که در نتیجه آن ها گفتمانی تازه و جريان مردمی نیرومندی علیه نظام شاهنشاهی 
شکل گرفت و موجب واکنش های مختلفی از سوی نظام حاکم شد؛ مانند لغو اليحه انجمن های 
ايالتی  و واليتی، دستگیری امام و بسیاری از ياران ايشان، سرکوب شديد قیام 15 خرداد 1342 و 
سرانجام تبعید امام از کشور. سر آغاز اغلب مبارزات مردمی، ريشه در اين دوره تاريخی دارد. زنان 

همراه با ساير مبارزان در اين دوران علیه حکومت استبدادی مبارزه نمودند.
ب(سرکوبساواک، سازمان اطالعات و امنیت کشور از اواخر سال 1335ش کار خود را 
آغاز کرد. وظیفۀ اصلی ساواک شناسايی و نابود کردن کلیه کسانی بود که به نحوی با ديکتاتوری 

شاه به مخالفت بر می خاستند. 
در شکل گیری ساواک آمريکا و اسرائیل نقش عمده ای داشتند. همکاری مشترک موساد و 
سیا در ايران شکل گرفت و هدف از آن تأسیس يك نیروی پلیس مخفی در ايران بوده  است. 
بنیانگذاران اين سازمان، سازمان سیا را الگوی شکل گیری اولیه آن تعیین کرده بودند. کارشناسان 
سیا و سپس موساد در ايران به طور فعال به آموزش متدهای خبرچینی و جمع آوری اطالعات مربوط 
به مخالفان حکومت شاه، به اعضای ساواک پرداختند. کتابی که بنا به خاطرات حسین فردوست 
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يکی از مقامات بلندپايه اين سازمان - نگاشته شده است نیز، بر نقش بارز عوامل اطالعاتی آمريکا 
و اسرائیل در شکل گیری ساواک تأکید می ورزد. 

مقامات و مأموران آن عمدتًا از ماموران فرمانداری نظامی و رکن دو ارتش و شهربانی تأمین 
می شدند و وظیفه اصلی اين سازمان شناسايی و نابود کردن کلیه کسانی بود که به نحوی با حکومت 
شاه به مخالفت بر می خاستند و طبق منابع مؤثق غربی، ساواک برای اين منظور از هر ابزاری از 
جمله شکنجه استفاده می نمود. طبق گفته يك کارشناس سابق سازمان اطالعاتی آمريکا، سیا با نام 
»جسی ِجی لیف« )Leaf   g،Jesse(  تکنیك های شکنجه توسط سیا به اعضای ساواک تعلیم داده 
می شد. پس از انقالب و سرنگونی استبداد شاهنشاهی در سال 57، يك حلقه فیلم در رابطه با اين 
سازمان پیدا شد که توسط سازمان سیا برای آموزش ساواک در نحوه شکنجه دادن زنان ساخته شده 
بود. نخستین رئیس اين سازمان، تیمور بختیار در سال 1340 به دلیل احساس خطر شاه در اقدام 
وی به کودتا از کار برکنار شد و به يکی از مخالفان حکومت تبديل گشت. وی بعدها در سال 1349 
با دستور مستقیم شاه و به دست يکی از مأموران ساواک در عراق به قتل رسید. ساواک نخست 
به منظور شناسايی و بازداشت اعضای حزب توده تأسیس شد، اما فعالیت های خود را بسط داد و 
به جمع آوری اطالعات و زير نظر گرفتن هرگونه مخالفان حکومت پهلوی، دانشجويان دانشگاه ها، 
نويسندگان، ژورنالیست ها و شخصیت های  و  اتحاديه های کارگری و همین طور روحانیون شیعه 
ادبی به منظور اعمال سانسور پرداخت. اين سازمان همچنین عملکردهای برون مرزی خصوصًا در 

خبرچینی و تحت ِنظر قراردادن دانشجويان ايرانی مخالف حکومت در خارج از کشور هم داشت. 
در واقع از سال 1342 به بعد بود که شاه به سازمان های امنیتی خويش از جمله ساواک توسعه 
پاره وقت  از خبرچینان  نامعلومی  اما  بسیار  تعداد  تمام وقت و  از 5300 مأمور  به طوری که  بخشید، 
تشکیل می شد. ساواک در سرکوبی عناصر ضد نظام سلطنتی فعالیت گسترده ای داشته  است. اين 
سازمان به عنوان عامل شکنجه و اعدام مخالفین به ويژه انقالبیون ايران شناخته می شود. چنان که 
بین سال های 1350 تا 1355، 368 تن از چريك های مخالف حکومت را به قتل رسانده و در بین 
سال های 1350 تا 1357 )قبل از سرنگونی حکومت شاهنشاهی( حدود صد زندانی سیاسی را اعدام 
نموده  است. اين سازمان همچنین در دورۀ حاکمیت نصیری )دوره نخست وزيری هويدا( به ياری 
هزاران مأمور رسمی و انبوه خبرچینان و شیوه های متنوع شکنجه و سرکوب، کار کنترل تمامی 
محافل و سازمان ها را  انجام می داد. ايجاد کمیته مشترک ضد خرابکاری به کمك شهربانی در 
سال 1350 به ساواک حضور آشکار بیشتری بخشید. بدين ترتیب ساواک توانسته بود جز تعدادی 
از رهبران مذهبی و برخی از روشنفکران و تبعید شدگان به خارج، همه را بترساند. در تاريخ شفاهی 

زنان بر فشارهای متعدد ساواک تأکید شده است )آبراهامیان، ص347(.
پهلوی  دوره  رايج  و  سر کوب  دستگاه  روش های  از  يکی  وشکنجه، آزار و زندان ج( 
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استفاده از شکنجه و آزار زندانیان سیاسی بود و به نوعی از گفتمان های حاکم حکومت به شمار 
زندان  و  تنبیه  فیلسوف معاصر در کتاب  فوکو)1391، ص16(  آزار و شکنجه ،  می رفت. در مورد 

اشارات عمیقی دارد که در تبیین مکانیسم گفتمانی فوق مورد ِتوجه است:
»تا قبل از پايان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم بدن به منزله آماج اصلی کیفر بود اما بعد 
از آن اين امور ناپديد شد. مراسم تنبیه رو به افول نهاد و فقط به يك روش جديد آيین دادرسی يا 
اداری يا اجرايی تبديل شد و کم کم نمايش دادن تنبیه متوقف شد. پس تمايل بر آن بود که تنبیه و 
مجازات به پنهان ترين بخش فرايند کیفری بدل شود روش های تنبیهی مالحظه کارانه شد، ديگر 
با بدن کاری نداشتند شايد گفته شود زندان و حبس و کار اجباری به طور مستقیم بر بدن اعمال 
می شود، اما رابطه تنبیه- بدن با رابطه تنبیه - بدنی يکسان نیست ديگر بدن حکم يك ابزار را 
داشت. از آنجا که آزادی حق هر فرد است آن ها با حبس زندانی می خواستند آزادی را از او بگیرند، 
درد جسمی و بدنی ديگر عنصر اصلی کیفر نیست . بعد مرگ يکسان برای مجرمین پیشنهاد شد 
که هر مجرمی با مرگ تنبیه شود بدون آنکه شکنجه ای صورت گیرد در گذشته بارها مرگ را 
جلوی چشم محکوم می آوردند . تقلیل مرگ هزار باره به اعدام امری بسیار اخالقی است . سپس 
گیوتین اختراع شد که در يك لحظه بدون لمس بدن زندگی را می گرفت . در ابتدای سده نوزدهم 
نمايش عظیم تنبیه جسمی محو شد. بدن تعذيب شده کنار رفت و نمايش درد حذف شد. پس بايد 
به جای آنکه تعذيب بر بدن اعمال شود بر روح و قلب و انديشه محکوم وارد آيد . تعذيب قضايی 
به منزله آيینی سیاسی است بخشی از مراسمی است که قدرت با آن خود را نمايان می کند زيرا 
جرم عالوه بر قربانی مستقیم، به پادشاه حمله کرده و چون جرم به جسم پادشاه کرده، زيرا قانون 
توسط پادشاه نوشته می شود، پس حق تنبیه مانند جنبه ای از حق پادشاه برای جنگ با دشمنان بود 
اعدام در مالء عام در واقع می خواست قانونی را که رنگ باخته است را دوباره احیا کند . مردم برای 
نمايش عمومی دعوت می شدند زيرا بايد آگاه شوند و به چشم خود می ديدند چون بايد می ترسیدند 
اما گاه همین مردم ممکن بود سرپیچی خود از قدرت را نشان دهند و شورش کنند و محکوم را از 
زير دست جالد بیرون بکشند. از آنجايی که قشرهای فقیر جامعه حق دخالت در عدالت را نداشتند 
بنابراين در همان جايی که عدالت علنی بود قشرهای فقیر دخالت فیزيکی می کردند . در نیمه دوم 
سده هجدهم اعتراض علیه تعذيب همه جا ديده می شد و تأکید بر آن بود که بايد به رويارويی 

جسمی با محکوم پايان داد و بايد اصل انسانیت محکوم زير سوال نرود« .
اغلب زنان پس از دستگیری مورد آزار و شکنجه ساواک قرار گرفتند چنان که آثار آن بعد از 
مدت ها تاکنون بر جا مانده است. خانم رضوانه دباغ در اثر شکنجه های متعدد دچار رماتیسم قلبی شد 
و خانم امام زاده نیز از شکنجه های روحی و روانی بسیار آزرده شد. از ديگر خانم های زندانی که از آزار 
و شکنجه های دوره شاه آسیب های فراوان ديده اند می توان به خانم ها: مرضیه دباغ، خانم حسینی و 
خانم سجادی و میر خوانی و منظر خیر و سوسن حداد عادل و رودباری و جزايری ها و نانکلی و غفاری 
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و ملکی و موسوی و طالقانی و حسن زاده و میهمانچی و باستان حق و رحیمی و واثقی اشاره نمود.

نتیجهگیری:
زنان نقش مهمي در پیش قراولي، پشتیباني، همکاري، هماهنگي و تعمیق مبارزات در دوران سیاه 
میلیوني  در صف هاي  فقط  زنان  حضور  برداشت هاي سطحي،  برخي  برغم  داشتند.  دوم  پهلوی 
تظاهرات نبود، بلکه آنان در انواع مبارزه مشارکت و مداخله تمام عیار داشتند و خود به تنهايي يا در 
کنار همسر، برادر، خواهر، پدر و يا فرزند و ديگر ياران مبارز با ضربه وارد  آوردن بر ساختار رژيم و 
با تحمل رنج و سختي، چه در زندان چه در جاهاي ديگر در سرنگوني رژيم کوشیدند و شرکت در 
تظاهرات فقط بخشي از جنبه هاي عینیت يافته مبارزه زنان در سال هاي پاياني رژيم پهلوي بود، 
از  اين رو علي رغم حضور پررنگ زنان در تاريخ معاصر و تحوالت سرنوشت ساز و مشارکت تمام 
عیار در جنبش و مبارزه علیه رژيم، مستندات، مکتوبات و منابعي که نقش زنان را تبیین و توصیف 
نمايد بسیار اندک است، با ذکر گوشه کوچکی از شرح مبارزات زنان انقالب با روش تاريخ شفاهی 
با چنین  و چنین مي توان گفت  برد  پی   مبارزاتی  در عرصه های  زنان  به حضور گسترده  می توان 
پژوهش و نظاير آن چه آسان مي توان به نظرات سطحي موجود درباره مبارزه زنان، خط بطالن 
بودند و  اطرافیان  براي خانواده و  مبارزه  يافت که خود پیش قراول  را  زناني  از  نمونه اي  کشید و 
مبارزه ديگران به تبع آن ها بوده و نه آن که آن ها به تبع افراد خانواده و نزديکان وارد جرگۀ مبارزه 
شوند، برخي از آن ها در اين راه جان به جان آفرين تسلیم کردند و ياد و خاطره اي هم از آن ها 
وجود ندارد؛ برخي با شور انقالبي و آگاهي تمام قدم در مبارزه مسلحانه گذاشتند و شديدترين نوع 
مبارزه را طي نمودند، شکنجه شدند، زنداني گرديدند، محرومیت هاي اجتماعي اقتصادي و سیاسي 
بر آن ها مقرر شد، تحت انواع فشارهاي رواني قرار گرفتند و ... اما علي رغم آن از تالش و مبارزه 

دست برنداشتند و خط خونین مبارزه را تا به انتها بر دوش کشیدند.
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