مبانی نظری تاریخنگاری تاریخشفاهی
با تأکید برگفتامنهای تاریخشفاهی فعالیت دو نفر
از زنان انقالب اسالمی ()1372-1342
فائزه توکلی

چکیده:

در مبارزات دوران انقالب اسالمي ايران ،حضور زنان فقط در

صفهاي ميليوني تظاهرات نبود؛ بلکه آنان نقش مهمي در پيشقراولي،

پشتيباني ،همکاري ،هماهنگي و تعميق آن داشتند .عليرغم حضور

پررنگ زنان در تحوالت سرنوشتساز تاريخ معاصر و مشارکت

تمامعيار آنان در مبارزه عليه رژيم پهلوي ،مستندات ،مکتوبات و

منابعي که نقش زنان را تبيين و توصيف کند ،بسيار اندک است .با
اجراي طرح «تاريخشفاهي زنان زنداني مبارز و سياسي دوره
پهلوي دوم و انقالب اسالمی که در سالهاي  1385 -1389انجام

شد ،میتوان به انواع مبارزات آنان اعم از مبارزه مخفی و مسلحانه

و تحمل انواع شکنجههای زندان از سنین  13تا  40سال اشاره نمود و

همچنین به فعالیتهای بعد از انقالب در عرصههای سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی دراغلب سطوح شغلی زنان اشاره نمود .در این مقاله تالش

بر آن است با ارائه مبانی نظری تاریخنگاری تاریخشفاهی و تکیه

موردی از تاریخشفاهی زنان برانواع فعالیتهای آنان در دوره قبل و
بعد از انقالب اسالمی ایران ،به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

به لحاظ کیفی نوع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان چگونه بوده
است؟

گفتمان غالب در متن روایات تاریخی زنان چیست؟

کلیدواژهها:

تاریخنگاری؛ مبانی نظری؛تاریخشفاهی؛ زنان انقالب؛ گفتامن.
تاریخشفاهی ،دوفصلنامه؛ سال سوم ،شامره اول ،شامره پیاپی ،5بهار و تابستان  ،1396صص
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مبانی نظری تاریخنگاری تاریخشفاهی
با تأکید برگفتامنهای تاریخشفاهی فعالیت دو
نفر از زنان انقالب اسالمی ()1372-1342
فائزه توکلی

1

مقدمه:
مبانی نظری تاریخنگاری شفاهی زنان متکی بر روش تحقیق کیفی است و روش پژوهش در این
تحقیق بدین شرح میباشد :در این پژوهش از تحليل روايت و تحليل محتوا که در عمقبخشیدن
به تاریخنگاری تاریخشفاهی بسیار مؤثر ميباشد ،استفاده شده است .تحليل محتوا به دو صورت
كمي و كيفي انجام ميشود.
تحليل كيفي محتوا را تحليل قومنگارانة محتوا 1میخوانند و چنان كه از يك تحقيق كيفي
تاریخشفاهی انتظار ميرود ،براي فهم معناهاي مبادله شده بهكار ميرود .روش تحليل محتوا نيز به
تبع اين كاربرد عبارت است از رفت و آمد توأم با تأ ّمل ميان تشكيل مفاهيم نمونهگيري ،جمعآوري
2
دادهها ،رمزگذاري آنها ،تحليل ،و سرانجام تفسير دادهها .تحليل كيفي محتوا يك كشف مدام
است كه از رهگذر مقايسة مداوم ميان موقعيتها ،محيطها ،سبكها ،تصاوير ،معاني و تفاوتهاي
ظريف معاني با هم حاصل ميشود)(Altheide D.L., 1987,10 (1): 65-77
در تاریخشفاهی مراحلي كه از نمونهگيري گرفته تا جمعآوري دادهها و تشكيل مفاهيم و
رمزگذاري آنها ،تحليل و تفسير دادههاي حاصل از مصاحبه انجام ميشود ،مورخ تاریخشفاهی را
در اين راه قرار ميدهد تا به جاي تمركز بر واژهها به «قالبها» توجه نمايد .قالب عبارت است
از نحوه سازماندهي فضا (در رسانههاي چاپي و صفحات وب) يا زمان (راديو و تلويزيون) و نيز
سبك ارائه مطلب .بايد ديد كه رسانه ،محتوا را در چه بستهبندياي ارائه ميكند و از اين راه چه
تفسيرهايي در مخاطبان بر ميانگيزد.
به عنوان مثال پخش تاریخشفاهی و مصاحبه زنان زنداني سیاسی دوران محمدرضا شاه در
رسانه در ايام خاص (مراسم ويژه دهه فجر) تأثيرگذار خواهد بود يا در طول سال در شبكه زنان و
برنامههاي ويژه توانمندسازي آنان در عرصههاي اجتماعي.

 .1دانشجوی دکرتای تاریخ ،دانشگاه آزاد ،تهران
مرکز؛ Email:faezehtavakoli@yahoo.com

2. Ethnographic content analysis
3. Constant discover
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مراحل تحقیق کیفی محتوا
 1 .1مسئلهاي را كه بايد بررسي شود ،بايد مشخص كرد.
 2 .2مطالعه منابع مرتبط با موضوع در سايتها ،روزنامهها و برنامههاي تلويزيوني.
 3 .3آشنايي با قالبهاي ارائه مطالب در تعداد محدودي از اسناد كه بايد تحليل كيفي شوند.
 4 .4مفهومپردازي ،كه اين مرحله مهمترين مرحله تحليل محتوا است .نخست با توجه به
پرسشهاي تحقيق و براي هدايت جمعآوري دادهها ،مقولههايي فهرست ميشوند و
همراهمان با توجه به زمينه نظري ،مالكهايي براي تعريف آن مقولهها وضع ميشوند.
5 .5تنظيم شيوهنامه جمعآوري دادهها كه به چه جنبههايي از متن مصاحبه تاریخشفاهی بايد توجه
كرد اهميت دارد.
 6 .6جمعآوري دادهها و بازبيني آنها ،پس از  50درصد كار انجام گرفته كه فرآيند آن تا پايان تحقيق
ادامه داشته باشد .مفاهيم و مقولههايي كه بر پايه استقراء از دادهها شكل ميگيرند ،دائم ًا با
دادههاي جديد محكزده اصالح و تكميل ميشوند تا سرانجام مفاهيمي سازگار با همه دادهها
پديد آيند .مفهوم پايايي 1در تحليل كيفي محتوا همين سازگاري است .بهعنوان مثال بررسي
شرايط روحي و رواني زنان زنداني سياسي در زندان و مقايسه توانمنديهاي آنان (تسلط بر
زبانهاي خارجي متفاوت ،مهارتهاي عملي مانند گلسازي و كارهاي دستي و توانايي حافظه
آنان در زمينه حفظ آيات قرآن كريم و تالوت آن و  )...در مقابله با فشارها و استرسهاي داخل
زندان و گذراندن دورة محكوميت ،مقوله «توانمنديهای زنان و زندان» را در بهرهگيري از
مطالعه تاریخشفاهی زنان سياسي و زنداني براي مورخ تاریخشفاهی روشن مينمايد.
 7 .7اين مفاهيم و مقوالت ،سنگ بناي تفسير مورخ از پديده و به عبارت ديگر ،ابعاد گوناگون
تفسير او را شكل ميدهند (رفيعي ،1387 ،ص172ـ.)173
انواع فعالیتهای زنان سیاسی و زندانی دوره پهلوی ()1357-1342
از سال  1389-1385با سی نفر از زنان فعال در حوزه مبارزات پیش از انقالب و فعالین حوزههای
گوناگون پس از انقالب مصاحبه و تاریخشفاهی زنان توسط نویسنده در مرکز مؤسسه نشر آثار
امام ثبت و ضبط شد که بخشی از آن زیر چاپ میباشد .در این نوشتار با تحلیل متن روایتهای
تاریخشفاهی زنان با تکیه بر حجم نمونه روایت دوتن از زنان زندانی سیاسی گزینش شده است
1. Reliability
 .2تاریخشفاهی زنان سیاسی و زندانی که بنا بر نوع و مدلهای گفتمانی ،فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ایشان بدینقرار نقل روایت
دوره پهلوی اول ،مجری فائزه توکلی ،شده است:
موسسه نرش آثار امام(ره)1387 ،ـ ،1385
خانم رضوانه دباغ ،متولد  1336فرزند آقاي محمدحسن دباغ و مرضيه حديدچي ،متولد تهران،
زیر چاپ.
به سبب فعاليتهاي مادرش به فعاليتهاي سياسي عالقهمند شد و در مدرسه دخترانه رفاه با
2
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گروههاي اسالمي مبارز ارتباط يافت و به همراه تعدادي ديگر از دانشآموزان از جمله سوسن
حدادعادل به كارهاي هنري و جمعي ميپرداخت .او سرودها و اشعاري كه از راديو عراق پخش
ميشد با دوستانش جمعآوري كرده و در دفترچهاش نوشته بود .پس از دستگيري مادر و تعدادي
از معلمان و دانشآموزان مدرسه رفاه ،در مرداد  1352دفترچه رضوانه بهدست مأموران افتاد و
او را دستگير كردند و به كميته مشترك ضدخرابكاري بردند .او به شديدترين وجه ممكن توسط
شكنجهگراني چون منوچهري شكنجه شد .مادر وی از زنان فعال و مبارز سیاسی به نام خانم
مرضیه حدیدچی (دباغ) است که در فعالیتهای ضد رژیم پهلوی از مبارزان برجسته زنان بود.
در بخشی از مصاحب ه با ایشان تأکید بر مراحل تربیتی و پرورشی این زنان است .اشخاص نخبه
و کلیدی که وجه ممیزه آنان با دیگر اقشار زنان جامعه آن دوران شرکت مستقیم در مبارزه علیه
رژیم شاه بود .در زیر ابتدا به خانواده و سپس به نوع فعالیتهایشان اشاره میشود .وی درخصوص
خانوادهای که در آن رشد نموده میگوید:
«پدرم اهل کار و تالش بود و در بازار در تهيه و تكثير و توزيع اعالميههاي حضرت امام (ره)
فعاليت گستردهاي داشت وي مبارزه علني نداشت .مادرم خیلی واضح و روشن فعالیتهای سیاسی
ـ اچتماعی انجام میداد .مادرم در خانواده فرهنگی بزرگ شدند که با کتاب و کتابخوانی عجین
بودند .روشنگری و روشنفکری مادرم از پدر و مادربزرگم ،علی پاشا حدیدچی و فاطمه احمدی بود
که خدا هر دو را رحمت کند .آنها از افراد تأثیرگذار دورانشان بودند .زمانيكه در خیابان نيروهوايي
(پیروزی) ساكن بودند در حسینیه خوانساريها براي اهالي جلسات مذهبي و كالس قرآن برگزار
ميكردند» .وی از تربیت و آموزشهای خانواده چنین میگوید:
«مادر به طریقی ما را تربیت کرده بود که از همان کودکی پیرو نظم و انضباط در کارهایمان
بودیم .هر کدام از ما وظیفة خاصی داشتیم .حتی قبل از ورود به دبستان (دوره پیش دبستانی)
در منزل به ما آموزشهای اولیه را میدادند .هر روز هفته ساعاتي را به آموختن قرآن ـ احكام
ـ بازيهاي بچگانه و تقريب ًا در نظافت و مرتبكردن خانه هماهنگي خاصي را با هم داشتيم».
خانم رضوانه از دوران کودکی فردی مسئول و وظیفهشناس و متعهد تربیتشده بود و
روشنگریهای مادر در دوران کودکی و نوجوانی در پروسه تربیتی ایشان تأثیر بهسزایی داشت .در
زیر به ویژگیهای مادر که الگوی ایشان بود اشاره میشود:
ویژگی شخصیتی مادر (مرضیه حدیدچی)
مرضیه حدیدچی متولد  ۱۳۱۸همدان و از زندانیان سیاسی فعال که در مبارزه مسلحانه با حکومت
پهلوی قبل از انقالب ایران شرکت داشته و از نمایندگان مجلس شورای اسالمی است .وی از
شاگردان سیدمحمدرضا سعیدی بود .در سال  ۱۳۵۳پس از دو بار بازداشت توسط ساواک با کمک
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محمد منتظری و با پاسپورت جعلی از کشور خارج شد .دباغ ابتدا به لندن و از آنجا به فرانسه و
انگلیس رفت و در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ایرانی شرکت کرد .در عربستان سعودی به
توزیع اعالمیههای امام خمینی (ره) در میان زائران میپرداخت اما بیشتر فعالیتهای او در خارج
از کشور مربوط به آموزش مبارزات چریکی در سوریه و لبنان زیرنظر محمد منتظری و با حمایت
امام موسی صدر میشد .او در برپایی یک اردوگاه نظامی در سوریه برای آموزش چریکهای ضد
شاه ایرانی مشارکت داشت و توانست نسل جوانی از ایرانیان مبارز را با تاکتیکهای شبهنظامی
آشنا کند .رضوانه دباغ در نقل خاطراتشان از مادر چنین میگوید« :مادر انسان دقيق و منظمي
بود ،همانطور كه براي هر ساعت ما برنامهريزي كرده بودند اين خصلت را در مورد شاگردان خود
نيز اجرا ميكرد .مادر در حسينيههاي شهر ري ،صادقيه در خيابان آب منگل در ري ،حسينيهاي در
انتهاي خيابان شهيد معيري با مسئوليت حاج آقاي طباطبايي و حسينيهاي در محله كن ،به مناسب
ايام خاص مذهبي برنامههايي را برگزار ميكردند .از آنجاييكه جوانان و بچهها نسبت به مادر
لطف و ارادت خاصي داشتند با اشتياق به گفتههاي ايشان گوش ميدادند .مادر از آنها به عنوان
بچههاي انقالبي ياد ميكند .شاگردان ایشان هم اکنون در گوشه و كنار اين مرزو بوم هر كدام به
عنوان مادر ،استاد ،معلم و  ...مشغول خدمت به خدا و مردم هستند .مادر فردي پر كار و پرتالش
بودند .دائم در سفرهاي داخلي و خارجي بودند و يا زماني هم كه در زندان بودند ،بايد كارها دقيق
و مرتب انجام ميشد .در نبود مادر مسئوليت همه چيز با خواهر بزرگم راضيه خانم بود .ايشان
حكم مادر دوم ما را داشتند .همسرشان هم در اين راه يار خوبي برايشان بود .وقتي راضيه بود ،مادر
مطمئن بود همه چيز روال خودش را طي خواهد نمود».
آموزشهاي مادر
آموزش اوليه را در منزل نزد مادر فرا گرفتیم .خواندان قرآن ،احكام و مسائل ديني ،و مفاتيح.
هفتهاي يكبار هم آقاي موسوي به منزل ما ميآمدند و به ما درس خداشناسي و توحيد ميدادند.
شخصيت ايشان براي من خيلي جاذب و گيرا بود .مادر عالوهبر دروس مذهبي به مسائل ديگر
ما هم رسيدگي ميكردند .مثل خوراك ،پوشاك ،تفريح و سرگرمي ،رفتن به مسافرت( ،زيارتي يا
سياحتي) ،حتي در رشتههاي سرود خواني ،شعر ،دكلمه و نمايشنامه هم ما را آموزش ميدادند .با
اين برنامهها هدفي خاص را دنبال ميكردند .به ياد دارم قرار بود در مكاني به نام مركز صادقيه
حوالي خيابان آب منگل در خيابان ري ،جشني برگزار شود و ما در آنجا نمايش اجرا كنيم .نمايش
فضاي زمستان را نشان ميداد .مادري به خاطر ظلمي كه به او شده بود مسئوليت زندگي به
دوشش افتاده بود و با رختشويي منزل اعيان و اشراف امرار معاش ميكرد .بازيگر بايد لباس
مندرس ميپوشيد و برف مصنوعي روي سرش ميريختيم كه واقعيتر بهنظر آيد ،با امكانات
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محدودي كه در اختيارداشتيم تمام سعي و تالش مادر اين بود كه همه چيز عالي برگزار شود.
حتي بعضي مواقع برنامهها را خصوصيتر و در منزل خودمان برگزار ميكرديم .مثال خانوادههاي
زندانيان را در منزل جمع ميكرديم و براي آنها سرود و دكلمه ميخوانديم كه آن موقع سرودي
كه مرسوم بود  ...گل پونه بابات رفته ،دلم خونه  ...و هدف از این مراسم بهتصويركشيدن جور
زمانه و آگاه نمودن مردم بود .در انتخاب مدارس ما ،مادر همواره نظارت دقیقی داشت چنانکه در
مدرسه رفاه دورهای خاص را تجربه نمودیم.
روشهای تربيتي و آموزشي رفاه
همه ما كه در رفاه درس ميخوانديم طالب يادگيري بوديم .نهايت استفاده را از لحظه لحظههايي
كه در كنار دبيران و كادر آموزشي بوديم ،مي برديم .در آنجا دائم به ما امر و نهي نميكردند.
ما خودمان مسائل را مي ديديم ،درك ميكرديم و بعد هم عمل ميكرديم .بهطور مثال فهميده
بوديم نماز را بايد اول وقت خواند .حال اگر كوتاهي ميكرديم ،كسي ما را توبيخ نميكرد .بلكه
خودمان را شماتت ميكرديم و از دست خودمان ناراحت و عصباني ميشديم .يا اينكه دروغ و
درغگويي در ميان ما وجود نداشت .ما همگي اين عزيزان (مؤسسين و كادر آموزشي و پژوهشي)
را به عنوان الگوهاي رفتاري ،علمي و شخصیتي خودمان انتخاب كرده بوديم و تالش ميكرديم
از آموزشهايي كه ميبينيم نهايت استفاده را ببريم .در حال حاضر اين شيوه در منزل هم مرسوم
است چنانکه فرزندان با الگوبرداري از ما و درك اخالق و كردار و گفتار ما رفتارشان را تنظيم
ميكنند.
فعاليتهاي سياسي مدرسه رفاه و دوستان هم رزم
من دوستان زيادي نداشتم و اگر هم با تعدادي در ارتباط بودم خيلي عادي و متعارف بود .من بيشتر
با خانم سوسن حداد عادل دوست بودم .ما عالوهبر درسخواندن و گوشدادن به حرفهاي دبيران،
هنگام زنگ تفريح كتابخواني ميكرديم .آن موقع مطالعه بعضي از كتابها را ساواك ممنوع
كرده بود .ما كتابها را با روزنامه جلد كرده و در زنگهاي تفريح و يا ورزش آنها را مطالعه و
به دوستان نيز پيشنهاد ميكرديم .خانم حداد عادل از من باهوشتر و زرنگتر بود .گاهي كه از
لحاظ درسي دچار مشكل ميشدم ،او خيلي سريع مطالب را برايم جمعوجور ميكرد و مرا شارژ و
آگاه به سركالس ميفرستاد.
از فعالیتهای سیاسی اینکه ،من شبها راديو عراق گوش ميدادم ،آن موقع پيامهاي امام
خمینی (ره) را از آنجا پخش ميكردند و بعد پنهاني و زير لحاف آنها را مينوشتم و صبح زود كه
به مدرسه ميرفتم داخل ميز بچهها ميگذاشتم به طوريكه متوجه من نشوند .من و سوسن هيچ
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وقت گروهي كار نميكرديم .فقط خودمان بوديم و بس .هر دو در خانوادههاي مذهبي و متعصبي
بزرگ شده بوديم و به سياست و مسائل آن بيگانه نبوديم و احتياجي نبود كسي به ما بگويد اينكار
را چگونه انجام دهيم و يا چكار كنيم .با الگوبرداري از آن ها ،همان راه را پيدا كرده بوديم .اما در
اين راه سوسن خيلي از من محكمتر و مصممتر بود و شايد اگر با فردي غير از من دوست بود
متحمل رنجهاي بسياري نميشد؛ اميدوارم مرا حالل كند .تنها كسي كه در تمام موارد در كنار هم
بوديم سوسن حداد عادل بود .ايشان يكي از صميميترين دوستان من بودند.
در مدرسه رفاه که درس ميخوانديم زير راه پله زنگهاي تفريح دورهم جمع ميشديم و
نهجالبالغه ميخوانديم .یکی از نکات مهمی که در زندگی مبارزاتی از نهجالبالغه درس گرفتیم
مفهوم یکی از خطبههای آن بود« :اگر كوهها از جا كنده شدند ،شما محكم باشيد ».اين مطلب
آويزه گوشمان شده بود كه اگر راهي را انتخاب كرديم ،محكم و مقاوم باشيم .نوع انتخاب خيلي
مهم است و مهمتر از آن چگونه رفتن آن راه است و ما با مطالعه نهجالبالغه سعي ميكرديم براي
سؤاالت خود جواب قانعكنندهاي پيدا كنيم.
مدرسه رفاه در كل مکانی برای مبارزه بود .دبيران سركالس سير تكاملي انسان را اينچنين
به تصوير ميكشيدند كه مث ً
ال اين دامنه كوه است و كم كم بايد باال رفت و باال رفت و در عين
حال مواظب صعود و سقوط خود باشيم.
دستگيري و زندان
اوايل تابستان سال  1352در پايان سال تحصيلي نهم بودم که به دنبال فعالیتهایی که در
مدرسه داشتم دستگیر شدم .من اعالميههاي امام را مينوشتم و اصل آنها را در كالسوري پنهان
ميكردم .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 فكر ميكردم امنترين جا براي اين اعالميهها
داخل همان چمدان است .ولي ساواك كالسور را از داخل چمدان پيدا كرد .شب قبل منزل ما
عروسي يكي از بستگان بود و رفت و آمد هم زياد شده بود علت حملة اوليه ساواك به منزل ما
شلوغي شب عروسي بود كه آنها فكر كرده بودند برنامهاي در راستاي مبارزاتي در منزل ما در
حال انجام است .حدود يك هفته مردان ساواكي كه  5نفر بودند در خانة ما مستقر شدند تا هر
كسي به اين منزل رفت و آمد داشت را دستگير كنند كه به دنبال اين استقرار تعدادي از بستگان
دستگير شده و پس از يافتن كالسور كه حاوي برخي اعالميهها بود مرا دستگير كردند .الزم به
ذكر است چمداني كه مربوط به لوازم خريد عروسي بود مورد دستبرد قرار گرفت ،طالجات را نیز
تصرف کردند و با آتش سیگار تمام پارچههایی را که مادر شوهرم خریده بود سوزاندند.
بهخاطر دارم پدرم به آنها اصرار ميكرد كه مرا به جاي او ببريد .ولي من پدر را قانع كردم
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كه آنها دنبال من آمدهاند و با من كار دارند .فقط سعي كردم پوششي با خودم ببرم كه در آنجا
دچار مشكل نشوم .اما آنها اولين كاري كه ميكردند حجابمان را برميداشتند و اين اولين شكنجه
روحي من بود .دو ماشين جلو درب منزل توقف كرده بودند .دو نفر عقب يك نفر جلو با راننده و
من هم با آن هيكل ضعيفم با چشمبند و دستبند ،وسط دونفر عقب نشستم.
همه آدمها از زندان يك برداشت دارند .چهارديواري كه هيچ روزنه و نوري ندارد و آدمي را
درون خود ميبلعد .تحمل آن شرايط در آن برهه از زمان براي فردي به سن و سال من ( 14سال)
آسان نبود .تنها يك انسان وارسته ،مؤمن و قوي تاب و توان شكنجههاي روحي و جسمي آنها را
داشت .در آن شرايط سخت اگر اسمي از كسي برده شده و مطلبي كه نبايد گفته ميشده و گفته
شد من از همين جا از همة آن عزيزان معذرت ميخواهم( .تضرع و گريه) من در شرايطي قرار
گرفتم كه حق دوستان را ادا نكردم .هرچند آنها هنوز هم نسبت به من لطف دارند و با من در
تماس هستند ،در بين اين افراد سوسنجان بيشتر از بقيه آزار و اذيت ديد و خودم را مسبب تمام
اين مسائل ميدانم و اميدوارم مرا حالل كنند.
سلولها ،نمور و نمناك بودند ،هر بار كه براي بازجويي ميرفتيم با تني مجروح باز ميگشتيم
بدون اينكه مداويي روي ما صورت گيرد و همين امر موجب عفونتهاي شديد ميشد .در آن
شرايط غيرقابل تصور و تحمل ،هر روز كه ميگذشت وضع جسماني من بدتر و بدتر ميشد .حتي
در حالت نشسته هم نميتوانستم نفس بكشم تمام مفاصلم درد ميكرد .تنفس برايم مشكل شده
بود بهقدري ضعيف شده بودم كه ساواك هم ترسيده بود كه هر لحظه ممكن است بميرم .در
نهايت مرا به بيمارستان شهرباني منتقل كردند( .در حال حاضر بيمارستان امام سجاد نام دارد و در
خيابان بهار واقع است) 15 .روز در آن بيمارستان بستري بودم .آنها حتي در بيمارستان هم نكات
سخت امنيتي را اجرا ميكردند و جالب اينكه در همان حال يكي از زندانيها فرار كرده بود و در آن
شرايط واقعا همه ما خوشحال بودیم و ساواك ديوانه و عصباني بود .بعد از بهبودي نسبي دوباره
مرا به زندان کمیته مشترك بازگرداندند.
چهار ماه در زندان كميته مشترك بودم .بعد مرا به زندان قصر منتقل كردند .وضع جسمانيام
كمي بهتر شده بود .قرار شد مرا دادگاهي كنند .در اولين جلسه دادگاه كه تقريب ًا خصوصي برگزار
شد ،رئيس دادگاه گفت :اين دختر كه به سن قانوني نرسيده چرا او را نگه داشتيد تا كار به دادگاه
برسد  ...براي من يك وكيل تسخيري گرفتند كه به اصطالح از من دفاع كند و به طريقي قضيه را
جمعوجور كنند .در قانون قضا افرادي كه به سن قانوني نرسيده باشند و جرمي مرتكب شده باشند
به دارالتأديب منتقل ميشوند و ميخواستند اين تصميم را در مورد من انجام دهند كه با اعتراض
شديد من مواجه شدند و من اين جرأت را پيدا كردم و گفتم :من كه قاتل و دزد نيستم شما حق
نداريد مرا به آنجا بفرستيد  ...وقتي با رفتار قاطعانه من مواجه شدند از ترفند ديگري استفاده كردند.
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گفتند :چون كم سن و سال هستي طبق قانون بايد سرپرست تو (پدر يا مادر) تعهد بدهد .جالب اين
بود كه مادرم نيز يكي از همان زندانيان بود ،و رئيس دادگاه گفت :اينها خانوادگي خرابكار هستند.
اما باالخره دادگاه راي به آزادي من داد.
زندگینامه خانم عالیه امامزاده خاله شهید جهانآرا
خانم عالیه امامزاده در سال 1334در شهر اهواز در خانوادهای مذهبی متولد شد .پدرش،
سيدمحمدعلي امامزاده و مادرش فاطمه موسوي نام داشتند .بعد از طی دوره تحصیالت ابتدایی و
متوسطه در رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران قبول شدند .از سال  1345همراه برادر که به دبيري
مشغول شده بود به جهت کهولت پدر به محل خدمتشان در خرمشهر نقل مکان نمودند .با ورود
به خرمشهر نقطه عطفي در زندگي عالیه پديد آمد .زيرا باعث شد با خواهر و خواهرزادههايش
(خانواده آقاي جهانآرا) بيشتر ارتباط داشته باشند و در خرمشهر به فعالیتهای عقيدتي و سياسي
با پسران خواهرش (محمد و علي جهانآرا) پرداختند و رسم ًا پس از مدتی با گروه منصورون که از
گروههای هفتگانه مبارز و مسلمان بودند مبارزه علیه رژیم شاه را آغاز نمودند .وی در خاطراتش
در مورد خصوصیات خانوادگیشان چنین میگوید:
«پدربزرگهای مادری و پدریام در کار تدريس قرآن و مكتوب كردن قرآن (قرآن دستنوشته)
بودند .مادرم سواد َمكتبي داشتند و در منزل به صورت مكتبخانهاي قرآن و علوم قرآن تدريس
ميكردند ،كه اين امر در خانوادهمان در ميان خانمها متداول بود .يعني از ابتداي صبح منزل ما محل
رفت و آمد دانشآموزان بود و من نماز و خواندن قرآن را در كنار همين شاگردان مادرم ياد گرفتم.
مادرم بسيار به تحصيالت ما اهميت ميداد و دوست داشت در درس پيشرفت داشته باشيم.
مادرم زن بسيار آرام و حرمت نگهداري بود .به ياد ندارم حتي يكبار هم با من مجادله لفظي داشته
باشند .اگر اشتباهي هم ميكردم در اوج ناراحتي سكوت ميكردند و سپس بعد از آرامش ايراد و
اشكاالت ما را گوشزد ميكرد.
پدرم آزادتر با مسائل مذهبي برخورد ميكرد .مادرم از نظر مذهبي خيلي مقيدتر بودند و هر شب
براي ما داستانهاي قرآني تعريف ميكردند .از قبيل ميثم عمار ،صحابه حضرت علي و حضرت
محمد و  ...يا اينكه هر شب يك سوره كوچك قرآني برايمان تالوت ميکردند كه اين روند در
خانواده ادامه داشت .به دليل شرايط مذهبي كه بر جو خانوادهمان حاكم بود .در منزل خواهر بزرگم
مراسم خاص اعياد مذهبي ،عزاداريها ،شبهاي قدر و احياء و  ...برگزار ميشد .در دوره تحصیل
دوران دبستان را با چادر به مدرسه ميرفتم و هيچ مشكلي هم برايمان پيش نميآمد .وارد مقاطع
باالتر هم شدم باز هم حجاب را رعايت ميكرديم البته تا قبل از ورود به دبيرستان پوششمان را
بر اساس الگوبرداري از مادر انجام ميداديم ولي به اين مقطع كه رسيدم در حفظ ارزشها و عقايد
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خودمان آگاهانهتر قدم برداشتم در نتيجه باعث بروز مشكالتي در مدرسه شد .من با خواهر محمد
جهان آرا و دختر عموي ايشان خانم فريده نعمتزاده هم مدرسهاي بوديم خواهر شهيد جهان آرا كه
كتابهاي سياسي بين بچهها رد و بدل ميكرد به دفتر دبيرستان احضار شد و تهديد كرده بودند
كه اگر از اين كار دست برندارد مراحل را به ساواك ارجاع ميدهند .البته كتابهايي كه ميخوانديم
داستانهاي قرآني و آموزنده اخالقي بود و كتابهاي دكتر علي شريعتي را نيز مطالعه ميكرديم.
همچنين جزوههايي كه از قم برايمان ميرسيد .در مورد كشورهاي افريقايي و جزوههاي ديني
وشناخت ماركسيسم و ديدگاههاي ماترياليستي .در سال  1354در خرمشهر دورههاي عقيدتي و
سياسي با پسران خواهرم (محمد[و] علي) داشتيم .شرايط اجتماعي خرمشهر مذهبي بود ،به عبارتي
مذهب بيشتر از سياست بر جامعه تسلط داشت .جوانان بيشتر سياسي بودند .تا موقعي كه مذهب و
سياست تداخل پيدا نميكردند مشكلي براي كسي پيش نميآمد ،اما به محض تجمع اين دو واژه
زنگ خطر براي رژيم روشن ميشد و سختگیري و پيگيريهاي ساواك شروع ميشد».
فعاليتهاي سياسي و اجتماعي
بنابه داليلي از قبيل دستگيري و زندان و ساواك ،خانوادهها زياد اجازه نميدادند كه دخترانشان
وارد مسائل سياسي و خصوص ًا عمليات مبارزه بر عليه رژيم پهلوي شوند و خيلي با افراد بيرون
از فاميل ارتباط داشته باشند .رفت و آمدهاي ما خيلي محدود بود .سعي ميكرديم فعاليتهايمان
بيشتر جنبه فرهنگي و آگاهي فكري داشته باشد.
اكثر اوقات محمد تعداد زيادي كتابهاي دكتر شريعتي ،دفاعيات مبارزين ،چه مسلمان چه
كمونيست را در اختيار ما ميگذاشت و بايد آنها را در مدت كوتاهي مطالعه ميكردي م و نتيجه را به او
گزارش ميدادي م و ضمن ًا با يكديگر بحث ميكرديم كه اگر روزي گرفتار شديم چه جوابهايي بدهيم.
بستر و زمينهساز فعاليتهاي ما بيشتر خودسازي و آگاهيدادن به افراد و مطالعهكردن بود.
جابجايي بعضي كتابها و بعضي جزوات سياسي را خيلي ما انجام نميداديم تا اگر با داشتن اين
مدارك گرفتار ميشديم پاسخگويي به ساواك مشكل بود.
يكي ديگر از كارها در خرمشهر ،رونويسي از تمام اعالميهها و جزوات سياسي ،دفاعيات
مبارزين و پيادهكردن نوار سخنرانيها بود .چون در آن زمان دستگاه فتوكپي نبود و اگر هم بود
ما نميتوانستيم براي تكثير اين اعالميهها و جزوات از فتوكپي استفاده كنيم؛ مجبور بوديم شبانه
روز وقتمان را به نوشتن ،آنهم پنهان از پدر و مادر و بزرگان و ديگران بگذرانيم .كار تحقيق
روي متون كتابها ،قرآن ،مطالعه كتابهاي مبارزين فلسطيني ،آفريقائي ،الجزاير و كتاب مادر اثر
ماكسيم گوركي ،خوشههاي خشم ،خرمگس و ك ً
ال هر كتابي كه انقالبي بود ميخوانديم در اين
دوره برايمان فرقي نميكرد مذهبي باشد و يا غيرمذهبي ،هدف ما مبارزه با ديكتاتوري و رژيم
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ظلم پادشاهي بود .البته كتابها را نقد ميكرديم .با نگاه انتقادي ميخوانديم و بحث ميكرديم.
در هر حال تكثير دستي و رد و بدل كردن كتابها كار سختي بود كه با رعايت مسائل امنيتي بايد
صورت ميگرفت.
به خاطر دارم زمانيكه در خرمشهر ،منزل برادرم زندگي ميكرديم .محمد هر شب ساعت
 11به بعد به منزل ما ميآمد و ساعتها از نيمهشب گذشته با هم مباحثه ميكرديم و كتاب
ميخوانديم .كه در سال  50يا  51فصل پاييز بود كه گروهشان توسط ساواك لو رفت و همگي
دستگير شدند .ابتدا در ساواك خرمشهر تحتِبازجويي بودند و سپس به زندان اهواز انتقال يافتند.
دركل تمام زندانيان زيرنظر ساواك بودند .ابتدا محسن را دستگير كردند و بقيه را هم در منازلشان
دستگير كردند .بعد از دستگيري خواهرزادههايم حساسيت سياسي و مذهبي خانواده ما و ك ً
ال شهر
خيلي بيشتر شد و ما سعي ميكرديم به هر نحوي كه ممكن است به مالقاتشان برويم .بعد از
انتقال به زندان اهواز با افراد مذهبي و سياسي ديگري در زندان آشنا شدندكه بعدها همين امر
باعث تشكيلگروهي بهنام منصورون گرديد.
عصمتيه مركز آگاهي و فعاليتهاي مذهبي خانمها
در خرمشهر مركزي بود به نام عصمتيه كه در آگاهي خانمهاي آنجا بسيار مؤثر بود .سركار خانم
احمدزاده ،خانم مغازهاي و خانم مرعشي برنامههاي مذهبي متنوعي داشت مسئوليت آن بهعهده
خانم معصومه افشار بود ،كه از حوزة علميه مشهد به آنجا آمده بود .خيلي مهربان و خوشرو بودند
و به همين دليل خانمهاي زيادي را مجذوب خودشان كرده بودند .ايشان در آن مركز درسهاي
حوزوي تدريس ميكردند .من هم به آنجا ميرفتم و درس حوزوي ميخواندم .حضور من در
عصمتيه از دوران دبيرستان بو د يعني در كنار مدرسه به كالسهاي خانم افشار ميرفتم .بعدها كه
براي زندگي به اهواز رفتيم به عصمتيه اهواز هم ميرفتم.
شروع زندگي مخفيان ه
در سال  1355در رشته جامعهشناسي دانشگاه تهران قبول شدم .در تهران قرار بود خبرهاي
دانشگاه را به علي جهانآرا بدهم و او مسئول آموزش من باشد .بیست روزي بود كه به كالس
ميرفتم .من در خوابگاه دانشجويي در اميرآباد بودم .مادر و يكي از خواهرهايم قرار بود براي
سرزدن به من تهران بيايند .ساعت ده صبح بود كه محمد با من تماس گرفت و دنبال من آمد
و گفت كه بايد هرچه زودتر از تهران بروم و به محل خاصي عزيمت كنم .علي جهانآراء بر اثر
اصابت گلوله به پايش زخمي شده بود و مدارك و اسنادي هم به دست ساواك افتاده بود .امكان
داشت مرا هم دستگير كنند .تصور كنيد حال خانوادهام فرداي همان روز به ديدن ما آمده بودند
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و از من هيچ خبري نبود به هرجا كه توانسته بودند سر ميزدند .آنها بسيار نگران شده بودند
زيرا دختري از شهرستان وارد محيط بزرگ و پرفساد آن زمان تهران شده بود و به ناگهان مفقود
گرديده بود .خانوادهام تا بهشت زهرا و بيمارستانهاي مختلف براي پيداكردن من رفته بودند .تا
سه روز خانواده ام از من بيخبر بودند.
زمانيكه محمد دنبال من آمد و اين موضوع را عنوان كرد كه بايد از اين پس بهطور پنهاني
و در يك خانه تيمي زندگي كنم .خيلي كالفه شده بودم زيرا هيچگونه آموزشي در اين رابطه
نديده بودم .افرادي بودند كه از سن كم براي چنين مواردي آموزش ديده بودند؛ مثل خواهر آقاي
بصيرزاده كه از  12سالگي آموزش كاملي ديده بود؛ براي آنها تحمل شرايط راحتتر بود .من و
زهرا بصيرزاده باهم در يك منزل بوديم .البته ايشان كام ً
ال به مسائل امنيتي زندگي مخفي آگاهي
داشتند .ولي به دليل عدم آگاهي ،قبول و پذيرش اين شرايط براي من دشوار بود .خانه تيمي ما
در شهر كاشان بود؛ شهري كه ساواك آنجا بر خالف شهر تهران و ديگر شهرها خيلي قوي نبود.
شرايط زندگي در خانه تيمي
زندگي مخفي به دو صورت بود يكي كام ً
ال مخفي كه حتي با نزديكترين افراد خانواده هم نبايستي
ارتباط برقرار ميكرديم و دوم زندگي نيمهمخفي كه ميشد سالي يكبار يا براي اعياد و يا در صورت
لزوم مراسمي خاص ميتوانستند با خانوادههايشان مالقاتي داشته باشند .من از گروه اول بودم.
به خاطر دارم وقتي به كاشان رسيديم و از اتوبوس پياده شدم محمد دست مرا گرفت و گفت بايد
سرت را پايين بيندازي و چشمهايت را ببندي تا هيچ چيز و هيچ كس را نبيني .به اصطالح متوجه
نشوم كه مرا از كجا و چه راهي بهسمت منزل ميبردند تا اگر دستگير شدم خانه را بلد نباشم .در
آن شرايط هر چه فرد اطالعات كمتر داشت هنگام دستگيري راحتتر بود.
داشتن اسلحه هم از ديگر موارد امنيتي بود كه البته تهيه اسلحه بسيار كار دشواري بود .فكر
ميكنم برادران هركدام اسلحه داشتند ولي ما از چاقو ،پنجه بوكس به عنوان سالح سرد جهت
دفاع شخصي استفاده ميكرديم .كپسول سيانور را از زمانيكه بيرون از منزل ميرفتيم زير زبانمان
ميگذاشتيم كه اگر دستگير شديم با سم خودمان را بكشيم .چون تحمل شكنجههاي ساواك
بسيار سخت بود.
وظايف فردي در دوره زندگي مخفيانه
زندگي در آنجا بر اساس اصول منظم و خاصي بود و هركس مسئوليتي داشت .بايد تمام كارهايي
را كه در طول روز انجام ميداديم حتي زمان آن را يادداشت ميكرديم .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 مسئولمان ميداديم و اگر از لحاظ زماني مقداري يكي بيشتر از حد معمول
يا كمتر از آن بود بايد پاسخگو ميبوديم و خودمان را طبق نظر مسئولمان اصالح ميكرديم.
زهرا به دليل آموزشهايي كه توسط برادرش از قبل ديده بود بيشتر از من از خانه خارج ميشد
و من بيشتر در خانه بودم .اخبار و گزارشات را مينوشتم و تايپ ميكردم و چون تايپ به صورت
دستي بود و صداي بلندي داشت بايد زير دو لحاف ميرفتم و آنجا تايپ ميكردم تا صدايش به
بيرون درز پيدا نكند .حتي ما مجبور بوديم در خانه خيلي آهسته حرف بزنيم .از ديگر مسئوليتها،
شناخت نسبت به همسايگان و اهالي محل بود كه ببینیم چه افرادي هستند و چه َجوي بر محيط
زندگيمان حاكم است و آنها در مورد ما چه فكر ميكنند.
درستكردن كوكتل مولوتُف و همينطور تعويض و دستكاري پالكهاي ماشين از ديگر
كارهاي ما بود .بهطور مثال اگر با ماشين بچهها به جايي ميرفتند و ساواك آنها را شناسايي
ميكرد بايد سريع ًا پالك ماشين را عوضميكرديم تا گروه دستگير نشود يا لو نرود.
شرايط ما شرايط دشواي بود .شايد به تنها چيزي كه اهميت نميداديم غذاخوردن و مواد
غذایيمان بود .تمام وقتمان صرف فعاليتهاي داخل و خارج خانه ميشد .استرس ،دوري از خانواده
همگي براي بروز يك بيماري روحي كافي بود در حاليكه بههمخوردن تناسب وعدههاي غذايي
هم به آن اضافه شده بود .محروميتهاي غذايي زيادي داشتيم چنانكه بهخاطر دارم مدتي من و
زهرا تنها تخممرغ ميخورديم كه سردي مان كرده بود و در مقابل مدتي خودمان را با خرما تغذيه
ميكرديم كه باز گرميمان ميكرد .در كل اوضاع مالي خوبي هم نداشتيم .بهطور مثال يك بار علي
پدرش را بهطور اتفاقي در تهران ديده كه ايشان  1000تومان به علي داده بودند .در آن زمان خواهرم
زايمان كرده بود و چون نوه اول خانواده بود من خيلي اصرار داشتم او را ببينم و محمد ترتيب اين
مالقات را داد و در اين مالقات خواهرم گردنبندش را به ما هديه داد تا آن را بفروشيم با اينكه وضع
مالي خودشان هم چندان خوب نبود .به هر حال روزگار سختي را طي كرديم.
دستگيري و زندان
همانطوريكه كه گفتم يكي از خواهرانم تازه زايمان كرده بود و من دوست داشتم به هر نحوي او
و بچهاش را دوباره ببينم و محمد قول داد كه زمینه را فراهم كند و قرار ما در پارك شهر تهران شد.
قبل از رفتن من كمي استراحت كردم و در خواب ديدم كه دستگير شدهام .خيلي در فكر خود
رفتم زيرا خاطرات اشرف دهقان را در هنگام دستگيري و زندان و مسائلي كه برايش پيش آورده
بودند را خوانده بودم .روح ًا تحتِتأثير اين جزوه ُمردم و وضع جسمي خوبي هم نداشتم .شرايط
امنيتي تهران را هم درست نميدانستم.
خالصه س ِر قرار رفتيم .من و با خواهر و شوهر خواهرم بوديم .درست  27شهريور بود .ناهار

154

دو فصلنامه تاریخ شفاهی ،شامره 5

خورديم و من از آنها خداحافظي كردم؛ غافل از اينكه آنجا نزديك ساختمان ساواك بود و بسيار
ناامن بود .از خيابان كه عبور كردم يكدفعه چند نفر از پشت بهسمت من حمله كردند .سيانور كه
نداشتم و از چاقو هم نتوانستم استفاده كنم .خالصه مرا دستگير كردند و پارچهاي روي صورتم
انداختند و داخل يك پيكان وسط دو مرد قوي هيكل مرا نشاندند .البته آنها هويت واقعي مرا
نميدانستند .عكس و مدركي هم عليه من نداشتند( ،تعقيب و مراقبت) و از طرفي من خودم را
كمي عقب افتاده ذهني و بسيار ساده نشان دادم .هرچند وضع ظاهري من براي آنها كافي بود كه
بدانند از مبارزين هستم .چادر مشكي و كفش كتاني و مرتب به عقب نگاه كردن ،نحوه راه رفتن؛
البته من منكر قضايا بودم و گفتم براي خريد لباس از قم به تهران آمدهام .و خود را منصوره دهقان
معرفي كردم ،مرا به زندان بردند ابتدا انفرادي رفتم حرفهاي قبلي را تكرار ميكردم.
شرايط زندا 
ن
ابتدا در زندان انفرادي بودم زيرا آنها شك داشتند كه من سياسي هستم يا يك فرد عادي.
بعد از دو الي سه روز كه در كميته مشترك بودم در سلولي كه ظرفيت آن هشت نفره بود با
تعداد بيشتر زنداني قرار گرفتم .خودم را به نام منصوره دهقان معرفي كردم .در آن سلول يكي
دوستان خرمشهريام به نام خانم زهرا َچل َ
ِنكر را بهطور اتفاقي ديدم كه او را دو هفتهاي سرپا
از
ِ
نگه داشته بودند و پاهايش ورم كرده بود .يكي ديگر از بچههاي كمونيست را  18روز رويش آب
يخ می ریختند بيدار نگه داشته بودند تا نخوابد و هر مدتي يكبار تشنج ميكرد .ناگفته نماند كه
در اوائل دستگيريم چون اسمم را به صليب سرخيها داده بودند و از سلول من بازديد كرده بودند
،نميتوانستند مرا شكنجه كنند.
بعد از انفرادي چون تصور نميكردند من سياسي هستم مرا براي معاينه به پزشك قانوني بردند
چون فكر ميكردند من دختر فراري هستم و بعد از اينكه سالمت جسمي بنده ثابت شد بعد از چند
روز مرا به انفرادي بردند .در سلول انفرادي يك زنداني بود كه بعد از چند ساعت بودن كنار هم
و حرفهاي كليزدن خيلي آرام به من گفت كه مرا فرستادهاند پيش تو كه با تو دوست شوم و از
تو اقرار بگيرم و به آنها گزارش دهم .من هم كه ديدم كه همه قرارها سوخته و منازل تيمي هم
عوض شده است ،چيزهايي در ذهنم مشخص كردم كه بگويم .در واقع تصميم گرفتم چيزهايي
را اعتراف كنم و خودم را معرفي كنم چون هيچ راه چارهاي نداشتم .يكي از هم سلوليهاي من
در انفرادي خانم صغري اكبرنژاد (كه بعد همسر شهيد محمد جهانآرا شد) بود .بعد از مدتي وقتي
فهميدند من با محمد و علي جهانآراء در ارتباط بودم عصباني شدند .در هر صورت آدم در آن
شرايط خيلي نميتواند خوب تصميم بگيرد با توجه به اينكه من كتاب اشرف دهقان را خواند ه بودم
و تحتِتاثير آن قرار گرفته بودم.
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اعترافات عاليه امام زاده
شرايط زندان خيلي برايم سخت بود من شكنجه فيزيكي نشدم ولي از لحاظ روحي خيلي تحت ِفشار
بودم و تصميم گرفتم به هر نحوي از اين جهت كه خودم را رها كنم و راه نجاتي بيابم .براي
همين اعالم كردم كه ميخواهم اعتراف كنم و خانة تيمي قم را نشانتان بدهم .لذا تصميم گرفتند
من را به محلي كه من گفتم در شهر قم ببرند .پس از مدتي كه آنها را دور خودشان چرخاندم
فهميدند كه من دارم بازيشان ميدهم دستور دادند كه به تهران برگرديم .در برگشت سر راه جلوي
رستوراني نگه داشتند و من بالفاصله پياده شدم و خودم را جلوي ماشيني انداختم آنها مرا محكم
گرفتند و به ماشين برگرداند و به سرعت به طرف تهران حركت كردند و مجدداً به زندن انفرادي
منتقل شدم و در آنجا با دكتر سيمين صالحي كه از مبارزين گروه چپ بود هم سلول شدم كه
ايشان از ناحيه چشم مصدوم بود.
ورود صليبسرخيها
شرايط و محيط زندان خيلي كثيف و غيرقابل تحمل بود؛ بهخصوص تعداد زنداني بيش از گنجايش
هر سلول بود .زمانيكه ورود صليبسرخي را اعالم ميكردند وضعيت زندان و زندانيان تغيير
ميكرد .افرادي را كه زير شكنجههاي اسفناك بودند براي اينكه توسط صليبسرخيها ديده
نشود ،آمارشان را به آنها نميدادند و با ماشين دور شهر ميچرخاندند .بعد از اينكه خانمي كه از
حرفهاي من به بازجويش گزارش ميداد آزاد شد خانمي را به سلول من آوردند كه فرزندنش
را دستگير كرده بودند ،همسرش خارج از كشور بود و اينها هم قصد اقامت به آنجا را داشتند كه
در فرودگاه دستگير شدند خيلي ناآرام و عصباني بود .البته هدف ساواك از اين تغيير سلول بيشتر
حرفكشي از من بود .در آن موقع اوضاع روحي خوبي نداشتم .چون بايد حرفهایي را به بازجويم
ميگفتم يعني به زعم آنها اعتراف ميكردم .چون بايد تمام حرفهايم حساب شده ميبو د و
اطالعات اساسي از گروه را نميگفتم.
در آن شرايط سخت به لحاظ روحي مورد آزار بودم .تنها چيزي كه به من آرامش ميداد تالوت
آياتي از قرآن بود .در تاريكي سلول شماره چشمهايم زياد شده بود .تنها ارتباطي كه با محيط بيرون
داشتم شنيدن صداي اذاني بود كه از دور به گوشم ميرسيد .زياد بهخاطر ندارم چه مدت در اين
سلول هشت نفره بودم اما از ابتدا هم متوجه اختالف بين مبارزين مسلمان و مجاهدين و چپيها
شدم .هر كدام موضعشان مشخص بود ما به فتواي امام بايد از كمونيستها دوري ميكرديم حتي
غذاخوردنمان را جدا كرده بوديم .انعكاس خيلي شفافي از اختالفات و مرزبندي در زندان بين
گروههاي مبارز مسلمان به وجود نيامده بود.

156

دو فصلنامه تاریخ شفاهی ،شامره 5

زمانيكه من آزاد شدم جريانات داخلي زندان را براي خانوادهام توضيح دادم .ديگر مجاهدين
اسالم را با مرجعيت قبول نداشتند .خواهرهاي رضايي هم در آنجا بودند .بعد از مدتي ما را به
زندان قصر بردند.
دادگاه و محكوميت
من طي دو دادگاهي كه برايم برگزار شد در اولي به ده سال محكوميت و دومي به هفت سال
محكوميت به جرم اقدام عليه امنيت كشور و عضويت در گروه مخفي و مسلح محكوم شدم .تاريخ
دادگاه من مصادف بود با هفدهم دي چهلم شهداي قم در تبريز كه در قم تظاهرات برپا بود.
مفاهیم و مقولههای گفتمانی غالب روایتهای زنان
در بررسی و تحلیل متن مصاحبههای خانم رضوانه دباغ و خانم عالیه امامزاده مقولههای مشترک
و مفهومی استخراج و در دو گفتمان موضوعی و مقوله مفهومی تبیین شده است که در زیر میآید:
 	.1گفتمان اجتماعی
گفتمان اجتماعی با محوریت خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی و رشد و تعالی
انسان و توافق عقیدتی و آرمانی در خانواده زمینهساز اصیل حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان
است و در متن تولیدشده تاریخشفاهی زنان ،گفتمان اصیل و اساسی میباشد .گفتمان مشترک
در تمامی مصاحبهها تأکید بر شرایط متن مذهبی و فرهنگی و سیاسی خانواده از منظر گفتمان
اجتماعی به مفاهیم مرتبط در این مقوله اشاره میشود:
الف) خانواده مذهبی؛ زنان در تبیین شرایط خانوادگی بر مذهبیبودن تأکید فراوان داشتند و
در متن این کلمه بارها تکرار شده است .مؤلفههای مرتبط در مصاحبه خانم امامزاده و خانم دباغ
عبارت است از :پدر و مادر مذهبی ،تربیت مذهبی ،ارزشهای مذهبی و شرایط مکانی مذهبی که
محل رجوع آنان بهشمار می رفت ،بیان شده است.
ب) خانواده فرهنگی؛ در خانواده زنان مؤلفههای فرهنگی عبارتند از :انس با قرآن ،شرکت
همراه با پدر و مادر در مراکز فرهنگی مانند مساجد و حسینیهها ،رعایت حجاب اسالمی ،فعالیتهای
فرهنگی و خودسازی در دوره جوانی و دوران مبارزه و دوره زندان.
ج) خانواده سیاسی؛ زنان انقالبی اغلب در خانوادههایی رشد کردند که یکی از والدین و یا برادران
و یا آشنای خانوادگی سیاسی و نسبت به مسائل حکومت زمان و جور و ظلمها آگاهی و اشراف داشتند.
دوستان سیاسی و فعال نیز با شرکت در برنامههای مخفی از یاوران اصلی آنان بودند.
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.2گفتمان سیاسی حاکم دوره پهلوی
بافت موقعیتی (زمان ،مکان ،مخاطب و  )...در ساخت گفتمان سیاسی تأثیری اساسی دارد .به همین
دلیل بهلحاظ تاریخی میتوان از وقایع و حوادث پانزده خرداد تا حوادثی که گفتمان تازه را در مسیر
سخت و خونبار پیروزی قرار داد ،اشاره نمود.
الف) استبداد شاهنشاهی ،در آغاز دهه چهل ،گفتمان شاهنشاهی با سلطه آمریکا
در ایران به خصوص پس از تصویب الیحه کاپیتوالسیون گفتمان حاکم است .برخی محققان،
ویژگیهایی برای گفتمان شاهنشاهی بر شمردهاند که یکی از این موارد در کتاب« راه دراز گذار»
آمده است .مؤلف این کتاب با استناد به سرمقالههای دوران حکومت محمدرضا ،معتقد است که
این گفتمان در پی القای مشروعیت رژیم سلطنتی موروثی است و منبع این مشروعیت را اقتدار
کاریزمایی و پاتریمونیالیستی سنتی معرفی میکند .در این گفتمان ،حکومت پادشاهی بهترین نوع
حکومت شناخته میشود .در این گفتمان همه ارزشهای مثبت از قبیل عدالت ،محبت ،دادگری
و  ...به پادشاه نسبت داده میشود .پادشاه به منزله پدر خانواده ،بزرگ ملت است ،برگزیده خداوند
و مالک و فرمانروای مردم است و مخالفت با او مخالفت با خداوند و ذات هستی است .در این
گفتمان ،دین و دولت همبستگی دارند و اساس ًا پادشاهان اسباب رونق اسالم شدهاند و پادشاهی با
عدل و داد و قانون آمیخته است.
از سال  1341با آغاز نهضت ،امام خمینی (ره) در دوران نخستوزیری اسداهلل علم فعالیتهای
بسیاری در جهت مقابله با نظام شاهنشاهی انجام داد که شامل سخنرانیها ،پیامها ،نامهها و بیانات
متعددی است که در نتیجه آنها گفتمانی تازه و جریان مردمی نیرومندی علیه نظام شاهنشاهی
شکل گرفت و موجب واکنشهای مختلفی از سوی نظام حاکم شد؛ مانند لغو الیحه انجمنهای
ی و والیتی ،دستگیری امام و بسیاری از یاران ایشان ،سرکوب شدید قیام  15خرداد  1342و
ایالت 
سرانجام تبعید امام از کشور .سرآغاز اغلب مبارزات مردمی ،ریشه در این دوره تاریخی دارد .زنان
همراه با سایر مبارزان در این دوران علیه حکومت استبدادی مبارزه نمودند.
ب) سرکوب ساواک ،سازمان اطالعات و امنیت کشور از اواخر سال 1335ش کار خود را
آغاز کرد .وظیفة اصلی ساواک شناسایی و نابودکردن کلیه کسانی بود که به نحوی با دیکتاتوری
شاه به مخالفت بر میخاستند.
در شکلگیری ساواک آمریکا و اسرائیل نقش عمدهای داشتند .همکاری مشترک موساد و
سیا در ایران شکل گرفت و هدف از آن تأسیس یک نیروی پلیس مخفی در ایران بوده است.
بنیانگذاران این سازمان ،سازمان سیا را الگوی شکلگیری اولیه آن تعیین کرده بودند .کارشناسان
سیا و سپس موساد در ایران بهطور فعال به آموزش متدهای خبرچینی و جمعآوری اطالعات مربوط
به مخالفان حکومت شاه ،به اعضای ساواک پرداختند .کتابی که بنا به خاطرات حسین فردوست
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یکی از مقامات بلندپایه این سازمان  -نگاشته شدهاست نیز ،بر نقش بارز عوامل اطالعاتی آمریکا
و اسرائیل در شکلگیری ساواک تأکید میورزد.
مقامات و مأموران آن عمدت ًا از ماموران فرمانداری نظامی و رکن دو ارتش و شهربانی تأمین
میشدند و وظیفه اصلی این سازمان شناسایی و نابودکردن کلیه کسانی بود که بهنحوی با حکومت
شاه به مخالفت بر میخاستند و طبق منابع مؤثق غربی ،ساواک برای این منظور از هر ابزاری از
جمله شکنجه استفاده مینمود .طبق گفته یک کارشناس سابق سازمان اطالعاتی آمریکا ،سیا با نام
«جسی ِجی لیف» ( )Leaf g،Jesseتکنیکهای شکنجه توسط سیا به اعضای ساواک تعلیم داده
میشد .پس از انقالب و سرنگونی استبداد شاهنشاهی در سال  ،۵۷یک حلقه فیلم در رابطه با این
سازمان پیدا شد که توسط سازمان سیا برای آموزش ساواک در نحوه شکنجهدادن زنان ساخته شده
بود .نخستین رئیس این سازمان ،تیمور بختیار در سال  ۱۳۴۰به دلیل احساس خطر شاه در اقدام
وی به کودتا از کار برکنار شد و به یکی از مخالفان حکومت تبدیل گشت .وی بعدها در سال ۱۳۴۹
با دستور مستقیم شاه و بهدست یکی از مأموران ساواک در عراق به قتل رسید .ساواک نخست
بهمنظور شناسایی و بازداشت اعضای حزب توده تأسیس شد ،اما فعالیتهای خود را بسط داد و
به جمعآوری اطالعات و زیرنظر گرفتن هرگونه مخالفان حکومت پهلوی ،دانشجویان دانشگاهها،
اتحادیههای کارگری و همینطور روحانیون شیعه و نویسندگان ،ژورنالیستها و شخصیتهای
ادبی بهمنظور اعمال سانسور پرداخت .این سازمان همچنین عملکردهای برون مرزی خصوص ًا در
خبرچینی و تحتِنظر قراردادن دانشجویان ایرانی مخالف حکومت در خارج از کشور هم داشت.
در واقع از سال  ۱۳۴۲به بعد بود که شاه به سازمانهای امنیتی خویش از جمله ساواک توسعه
بخشید ،بهطوریکه از  ۵۳۰۰مأمور تماموقت و تعداد بسیار اما نامعلومی از خبرچینان پارهوقت
تشکیل میشد .ساواک در سرکوبی عناصر ضدنظام سلطنتی فعالیت گستردهای داشتهاست .این
سازمان به عنوان عامل شکنجه و اعدام مخالفین به ویژه انقالبیون ایران شناخته میشود .چنانکه
بین سالهای  ۱۳۵۰تا  ۳۶۸ ،۱۳۵۵تن از چریکهای مخالف حکومت را بهقتل رسانده و در بین
سالهای ۱۳۵۰تا ( ۱۳۵۷قبل از سرنگونی حکومت شاهنشاهی) حدود صد زندانی سیاسی را اعدام
نمودهاست .این سازمان همچنین در دورة حاکمیت نصیری (دوره نخست وزیری هویدا) به یاری
هزاران مأمور رسمی و انبوه خبرچینان و شیوههای متنوع شکنجه و سرکوب ،کار کنترل تمامی
محافل و سازمانها را انجام میداد .ایجاد کمیته مشترک ضد خرابکاری به کمک شهربانی در
سال  1350به ساواک حضور آشکار بیشتری بخشید .بدینترتیب ساواک توانسته بود جز تعدادی
از رهبران مذهبی و برخی از روشنفکران و تبعیدشدگان به خارج ،همه را بترساند .در تاریخشفاهی
زنان بر فشارهای متعدد ساواک تأکید شده است (آبراهامیان ،ص.)347
ج) زندان و آزار و شکنجه ،یکی از روشهای دستگاه سرکوب و رایج دوره پهلوی
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استفاده از شکنجه و آزار زندانیان سیاسی بود و به نوعی از گفتمانهای حاکم حکومت بهشمار
میرفت .در مورد آزار و شکنجه ،فوکو( ،1391ص )16فیلسوف معاصر در کتاب تنبیه و زندان
اشارات عمیقی دارد که در تبیین مکانیسم گفتمانی فوق موردِتوجه است:
«تا قبل از پایان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم بدن به منزله آماج اصلی کیفر بود اما بعد
از آن این امور ناپدید شد .مراسم تنبیه رو به افول نهاد و فقط به یک روش جدید آیین دادرسی یا
اداری یا اجرایی تبدیل شد و کمکم نمایشدادن تنبیه متوقف شد .پس تمایل بر آن بود که تنبیه و
مجازات به پنهانترین بخش فرایند کیفری بدل شود روشهای تنبیهی مالحظهکارانه شد ،دیگر
با بدن کاری نداشتند شاید گفته شود زندان و حبس و کار اجباری بهطور مستقیم بر بدن اعمال
میشود ،اما رابطه تنبیه -بدن با رابطه تنبیه  -بدنی یکسان نیست دیگر بدن حکم یک ابزار را
داشت .از آنجا که آزادی حق هر فرد است آنها با حبس زندانی میخواستند آزادی را از او بگیرند،
درد جسمی و بدنی دیگر عنصر اصلی کیفر نیست .بعد مرگ یکسان برای مجرمین پیشنهاد شد
که هر مجرمی با مرگ تنبیه شود بدون آنکه شکنجهای صورت گیرد در گذشته بارها مرگ را
جلوی چشم محکوم میآوردند .تقلیل مرگ هزار باره به اعدام امری بسیار اخالقی است .سپس
گیوتین اختراع شد که در یک لحظه بدون لمس بدن زندگی را میگرفت .در ابتدای سده نوزدهم
نمایش عظیم تنبیه جسمی محو شد .بدن تعذیب شده کنار رفت و نمایش درد حذف شد .پس باید
بهجای آنکه تعذیب بر بدن اعمال شود بر روح و قلب و اندیشه محکوم وارد آید .تعذیب قضایی
به منزله آیینی سیاسی است بخشی از مراسمی است که قدرت با آن خود را نمایان میکند زیرا
جرم عالوه بر قربانی مستقیم ،به پادشاه حمله کرده و چون جرم به جسم پادشاه کرده ،زیرا قانون
توسط پادشاه نوشته میشود ،پس حق تنبیه مانند جنبهای از حق پادشاه برای جنگ با دشمنان بود
اعدام در مالء عام در واقع میخواست قانونی را که رنگ باخته است را دوباره احیا کند .مردم برای
نمایش عمومی دعوت می شدند زیرا باید آگاه شوند و به چشم خود میدیدند چون باید میترسیدند
اما گاه همین مردم ممکن بود سرپیچی خود از قدرت را نشان دهند و شورش کنند و محکوم را از
زیر دست جالد بیرون بکشند .از آنجایی که قشرهای فقیر جامعه حق دخالت در عدالت را نداشتند
بنابراین در همان جاییکه عدالت علنی بود قشرهای فقیر دخالت فیزیکی میکردند .در نیمه دوم
سده هجدهم اعتراض علیه تعذیب همه جا دیده میشد و تأکید بر آن بود که باید به رویارویی
جسمی با محکوم پایان داد و باید اصل انسانیت محکوم زیر سوال نرود» .
اغلب زنان پس از دستگیری مورد آزار و شکنجه ساواک قرار گرفتند چنانکه آثار آن بعد از
مدتها تاکنون برجا مانده است .خانم رضوانه دباغ در اثر شکنجههای متعدد دچار رماتیسم قلبی شد
و خانم امامزاده نیز از شکنجههای روحی و روانی بسیار آزرده شد .از دیگر خانمهای زندانی که از آزار
و شکنجههای دوره شاه آسیبهای فراوان دیدهاند میتوان به خانمها :مرضیه دباغ ،خانم حسینی و
خانم سجادی و میرخوانی و منظر خیر و سوسن حدادعادل و رودباری و جزایریها و نانکلی و غفاری
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و ملکی و موسوی و طالقانی و حسنزاده و میهمانچی و باستان حق و رحیمی و واثقی اشاره نمود.
نتیجهگیری:
زنان نقش مهمي در پيشقراولي ،پشتيباني ،همكاري ،هماهنگي و تعميق مبارزات در دوران سیاه
پهلوی دوم داشتند .برغم برخي برداشتهاي سطحي ،حضور زنان فقط در صفهاي ميليوني
تظاهرات نبود ،بلكه آنان در انواع مبارزه مشاركت و مداخله تمام عيار داشتند و خود به تنهايي يا در
كنار همسر ،برادر ،خواهر ،پدر و يا فرزند و ديگر ياران مبارز با ضربه وار د آوردن بر ساختار رژيم و
با تحمل رنج و سختي ،چه در زندان چه در جاهاي ديگر در سرنگوني رژيم كوشيدند و شركت در
تظاهرات فقط بخشي از جنبههاي عينيت يافته مبارزه زنان در سالهاي پاياني رژيم پهلوي بود،
ا ز اينرو عليرغم حضور پررنگ زنان در تاريخ معاصر و تحوالت سرنوشتساز و مشاركت تمام
عيار در جنبش و مبارزه عليه رژيم ،مستندات ،مكتوبات و منابعيكه نقش زنان را تبيين و توصيف
نمايد بسيار اندك است ،با ذکر گوشه کوچکی از شرح مبارزات زنان انقالب با روش تاریخشفاهی
میتوان بهحضور گسترده زنان در عرصههای مبارزاتی پی برد و چنین ميتوان گفت با چنين
پژوهش و نظاير آن چه آسان ميتوان به نظرات سطحي موجود درباره مبارزه زنان ،خط بطالن
كشيد و نمونهاي از زناني را يافت كه خود پيشقراول مبارزه براي خانواده و اطرافيان بودند و
مبارزه ديگران به تبع آنها بوده و نه آن كه آنها به تبع افراد خانواده و نزديكان وارد جرگة مبارزه
شوند ،برخي از آنها در اين راه جان به جان آفرين تسليم كردند و ياد و خاطرهاي هم از آنها
وجود ندارد؛ برخي با شور انقالبي و آگاهي تمام قدم در مبارزه مسلحانه گذاشتند و شديدترين نوع
مبارزه را طي نمودند ،شكنجه شدند ،زنداني گرديدند ،محروميتهاي اجتماعي اقتصادي و سياسي
بر آنها مقرر شد ،تحت انواع فشارهاي رواني قرار گرفتند و  ...اما عليرغم آن از تالش و مبارزه
دست برنداشتند و خط خونين مبارزه را تا به انتها بر دوش كشيدند.
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