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ماموران « آمیز توهین»در اعتراض به رفتار ( اکتبر ۱۳)ماه   نفر از زنان زندانیان سیاسی از روز چهارشنبه دهم آبان ۹

اما فقط عکس هشت نفر از آنها دیده  ٬هایی که در این چند روز از این زنان منتشر شده ها و پوستر در همه عکس. اند زده

دشو می . 

خبرها در   در بعضی. شود عکسی از او پیدا نمی  وجوی اینترنتی ها نیست و در هیچ جست در هیچکدام از عکس ٬نفر نهم

 .«زندانی گمنام»: کنار نام او نوشته شده است

قاب خالی به  ٬چرخد و در کنار عکس آن هشت زن دیگر های اجتماعی دست به دست می در دو پوستری هم که در شبکه

 .راحله ذکایی: نفر نهم گذاشته شده و زیر آن نوشته شده استیاد 

  

 بند نسوان زندان اوین -۶۸۳۱اول آذرماه  ٬پنجشنبه

  

تولد . های مدافع حقوق زنان دیدم پنج سال پیش در جریان بازداشتم به خاطر فعالیت در گروه ٬بار راحله ذکایی را نخستین

هایش برایش سورپرایز پارتی گرفته بودند با دو کیک صبحانه نیلو که شهال  اتاقی های بند مالی بود و هم یکی از زندانی

تر  ها کوچک اتاق سه از همه اتاق. فک که به جای شمع داخل کیک فرو کرده بودندپ ۲۲جاهد برایشان کنار گذاشته بود و 

شویی وکیل بند شده  تشت رخت. نفر در اتاق بودند ۲۲آن شب اما بیشتر از . زندانی ۹بود با چهار تخت سه طبقه برای 

رقصید و  رفت وسط اتاق می ی میهرچند دقیقه یکبار یک. خواند آواز می ٬بود تنبک و دختری که دیشب بازداشت شده بود

 .شدند شان سنگینی کند٬ یک دفعه همه ساکت می بعد انگار که دیوارهای زندان روی

  

او  منتشر شده است٬ اما  ٬اند اسم راحله ذکایی در کنار هشت زنی که در بند سیاسی زندان اوین اعتصاب غذا کرده

داند از کجا آمده و  نمی ٬داند به چه اتهامی آنجاست نمی ٬داردکه هیچکس خبری از او ن« زندانی گمنامی است»همچنان 

  هیچ عکسی از او نیست

جای   بار آنجا دیدم؛ با موهای لخت کوتاه٬ روی سپید و چشمان درشت مشکی که رد خودزنی و خالکوبی راحله را اولین

 .هایش نگذاشته بود سالم روی دست

  



راحله آمد کنارم و اشاره کرد به کتابی که دستم  ٬تمام شد ٬های بند شدن چراغ جشن تولد که با توبیخ زندانبان و خاموش

 «آجی میشه یه دقیقه این کتابت را ببینم؟»: بود

  

 «.شعر دوست داری؟ کتاب فروغ فرخ زاده٬ یک شاعر زن که وقتی خیلی جوان بود تصادف کرد و مرد»: گفتم

  

 :فروغ« تولدی دیگر»خواندن کتاب را گرفت دستش و شروع کرد به از حفظ 

  

 ست  همه هستی من آیه تاریكی

 كه ترا در خود تكراركنان

 های ابدی خواهد برد  ها و رستن  به سحرگاه شكفتن

... 

  

راحله هم عاشق فروغ بود و بیشتر از من شعرهایش . کتاب فروغ تنها چیزی بود که مخفیانه با خودم به زندان برده بودم

سوی همیشه  زیر نور المپ کم ٬شان ها که یکی یکی برگشتند به سلول زن. شب با هم رفیق شدیم همان. را حفظ بود

 .مان های زندگی روشن راهرو نشستیم به تعریف کردن قصه

  

کردند  هایش سرقت مسلحانه می گفت که دایی خودش می. است« سرقت مسلحانه»سالش بود و شنیده بودم که اتهامش  ۲۲

 .بردند که کسی به آنها مشکوک نشود با خودشان می« پوشش»لگی به عنوان سا ۳۳و او را از 

  

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

خشن بود و قلدر و راحله را از . های اشرار مرز ایران و پاکستان شوهرش دادند ساله بوده که به یکی از سردسته ۳۱

شوهرش چند سال بعد در یک درگیری مسلحانه کشته شد و برای راحله پسری ماند . هر چه مرد بود ترساند و بیزار کرد

دوباره به خانه پدرش برگشت و مجبور بود که در هنگام  ٬ربعد از مرگ شوه. فقط یک سال داشت ٬که موقع بازداشتش

 .هایش باشد های مسلحانه همراه دایی سرقت

  

 «رفتی٬ یا فرار می کردی؟ شد که نمی نمی»: پرسیدم ٬گفت بار که از این ماجرا می یک

 «کردم؟ ام را چکار می بچهکردم  تازه گیرم که فرار هم می. بریدند سرم را می»: با تلخندی نگاهم کرد و جواب داد

  

در مشهد بازداشت شده « مشارکت در سرقت مسلحانه»به اتهام  سال داشت  ۳۹هنگامی که  ۳۱۳۳ذکایی سال  راحله 

کنند و مقدارش  مواد مخدر پیدا می ٬هایش بندی وقتی که در وسائل یکی از هم ٬بعدتر. بود و حکمش چهار سال زندان بود

بهای . گیرد تا او را از اعدام نجات دهد راحله بخشی از آن را بر عهده می ٬م برایش صادر شودآنقدر بوده که حکم اعدا

گفت که این کار را برای رفاقت کرده و  خودش اما می. این تصمیم اضافه شدن ده سال دیگر حبس به حکم راحله بود

تر شد وقتی که دوباره در بساط  ین؛ بهایی که راحله پرداخت٬ اما خیلی سنگین بود و سنگ«رفاقت بهایی دارد»

 .اش کراک پیدا کردند و اعدام شد همبندی

  

غم که داشته باشی٬ راه »: گفت می. بعد از آن بود که راحله هم به مواد مخدر پناه برد تا به قول خودش غمش سبک شود

ترین راه تحمل  مواد ساده فرار که نداشته باشی٬ ظرف ده دقیقه هر مواد مخدری بخواهی که کف دستت باشد٬ کشیدن

 «.ای نکبتی است که دچارش شده

  

 .به قول خودش با بدبختی و فقط به خاطر عسل و پسرش. آن موقع که دیدمش تازه ترک کرده بود

بعد . خواهری که شوهرش هم جرم راحله بود و چند سال پیش اعدامش کرده بودند. دختر پنج ساله خواهرش بود ٬عسل

خواهری که . ساله راحله بود ۲۲واهرش خودکشی کرده بود و مانده بود عسل که حاال در خانه خواهر از اعدام او هم خ



ساله خودش را هم  ۳۳پسر هفت ساله راحله و خواهر و برادر دوقلوی  ٬تازه ازدواج کرده بود و عالوه بر عسل

 .کرد سرپرستی می

  

در مشهد بازداشت شده « مشارکت در سرقت مسلحانه»به اتهام  سال داشت  ۳۹هنگامی که  ۳۱۳۳ذکایی سال  راحله 

کنند و مقدارش  مواد مخدر پیدا می ٬هایش بندی وقتی که در وسائل یکی از هم ٬بعدتر. بود و حکمش چهار سال زندان بود

بهای . ا از اعدام نجات دهدگیرد تا او ر راحله بخشی از آن را بر عهده می ٬آنقدر بوده که حکم اعدام برایش صادر شود

  این تصمیم اضافه شدن ده سال دیگر حبس به حکم راحله بود

موقع بازداشت او فقط یک سال داشته و بیشتر از دلتنگی برای پسری که شش سال از دیدنش . گفت از پسرش چیزی نمی

شناسنامه ندارد و کسی هم خورد که پسرک  نگران نزدیک شدن سن مدرسه رفتنش بود و غم این را می ٬محروم بود

 .نیست که پیگیر کارش باشد

  

توانست از مشهد به  کرد هنر کرده بود و دیگر نمی اش همین که چهارتا بچه قد و نیم قد را بزرگ می ساله ۲۲خواهر 

 .مالقات راحله بیاید که پسرش را ببیند یا دنبال کارهای اداری باشد که قدم اولش وکالت داشتن از راحله بود

  

مالقات در زندان اوین فقط به معنای دیدن نزدیکان و کمتر . های زندان را راحله بدون مالقاتی سر کرد بود تمام این سال

با . گرفتن کمی پول برای خرید مایحتاج اولیه زندگی در زندان است ٬تر مالقاتی داشتن معنای مهم. شدن دلتنگی نیست

ها  اما وضعیت غذای زندان به قدری بد است که اگر زندانی  ٬اهار و شام دارندها سهمیه صبحانه و ن اینکه همه زندانی

خیلی زود از پا  ٬فقط با همان جیره روزانه سر کنند و پولی برای خرید کمی میوه و شیر از فروشگاه زندان نداشته باشند

 .افتند می

  

ها یا  کردند و در ازای شستن ظرف و لباس ر را میهای دیگ معموالً کارگری زندانی ٬مالقاتی مثل راحله های بی زندانی

راحله اما به . گرفتند مقدار کمی میوه و شیر و ماست یا تن ماهی می ٬های چندین و چند ساعته در فروشگاه زندان صف

راحله اما . درآمد کارگری بیشتر از کارگاه بود و کارش هم کمتر. رفت سازی می به کارگاه عروسک ٬جای کارگری

هایش  غصه. بعد از اعتیادش از فضای داخل بند گریزان بود. داد تا به قول خودش از بند فرار کند اه را ترجیح میکارگ

کارگاه . شود ترسید که دوباره گرفتار می مواد مخدر هم هنوز فراوان و در دسترس و می. سرجایشان بودند

گرفت و  هزار تومان می ۳۲تا عصر کار کردن در ازای هر ماه از صبح . سازی زندان شده بود پناهگاهش عروسک

های به درد  همه کتاب. هایش کتاب بگیرد رفت تا برای شب بیداری به کتابخانه می ٬گشت عصرها هم که از کارگاه برمی

های هری پاتر را  گفت کتاب می. خوانی افتاده بود بخور کتابخانه اوین را خوانده بود و چند وقتی بود که به دوباره

 .ربار خوانده است و حسرت خواندن جلد تازه و دیدن فیلمش را داردچها

  

مالقات در زندان اوین فقط به معنای دیدن نزدیکان . های زندان را راحله بدون مالقاتی سر کرد بود راحله تمام این سال

اولیه زندگی در زندان  گرفتن کمی پول برای خرید مایحتاج ٬تر مالقاتی داشتن معنای مهم. و کمتر شدن دلتنگی نیست

  است

سال ۲۲شد که حتی  دیدی باورت نمی اش را که نمی های پر از خالکوبی و رد خودزنی دست. جوان بود٬ خیلی جوان

 .هایش پر از شور زندگی بود٬ قبل از آنکه دوباره معتاد شود چشم. داشته باشد

  



میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز گفته بودم برایش از کمپین یک  ٬یک شب وقتی که از دلیل بازداشتم پرسید

همه را مو به مو گوش کرد و . تر شوند کنند تا شاید قوانین تغییر کنند و کمی عادالنه  و زنانی که آن سوی دیوار تالش می

که مجلس  روزی. و تالش برای حقوق زنان گفته است های زندانی از کمپین  چند روز بعد برای زن شنیده بودم که 

تازه از بازجویی برگشته بودم که اول صدای . هنوز زندان بودم ٬تصویب برابری ارث زن و شوهر را تصویب کرد

ها را از بند پایین شنیدم و بعد راحله را دیدم که دوان دوان از پله ها باال آمد و گفت مژده بده خبر  هورا و کف زدن زن

 .خوب دارم

  

خوان قانون ارث  االن اخبار اعالم کرد می»: دید منتظر سئوال من نشد و با ذوقی کودکانه گفتنگاه مات و مبهوتم را که 

گفتن  شون می گفتم و همه های اتاقمون از کمپین می قبلش داشتم برای زن. را درست کنن که ارث زن و شوهر برابر بشه

 «.و همه هورا کشیدن ها عوض بشو هستن که یه دفعه اخبار اینو گفت برو بابا مگه این قانون

  

هاتون نداری ما هم  آجی از اون بیانیه»: نگاهم کرد و پرسید ٬بعد با امیدی که خیلی وقت بود توی چشمانش ندیده بودم

 «امضا کنیم؟

شنیده بود که . ها را از دستش پاک کند خواهد جای خالکوبی همان روزها بود که شروع کرد به درس خواندن و گفت می

های درسی  خواسته بود که برایش کتاب. افتاده بود به جانش« بیرون»ها عفو بخورد و وسوسه  ضی زندانیشاید به بع

شبانه و دور از چشم شوهر و  ٬بعد از آن را تا دوم دبیرستان. بفرستند٬ تا دوم راهنمایی بیشتر مدرسه نرفته بود

دا کند و پسر خودش و دختر خواهرش و خواهر و خواست کار پی دلش می. هایش خوانده بود و امتحان داده بود دایی

. آید می گفت عسل٬ فقط پنج سال دارد اما آنقدر شیطان است که خواهرم از پسش برنمی. برادر دو قلویش را بزرگ کند

 .ترسید معتادش کنند می. ترسید مثل عسل را هم ببرند دزدی می. هایش شوهر خواهرش عسل را فرستاده خانه دایی

  

 .«ها یک مشت خیالبافیه بیخوده همه این»: گفت می. رفت شد و می ها یکدفعه بلند می حرف وسط این

اش را  ساله ۳۱تونه شکم پسر  سواد و بیکار هستم که حتی نمی ساله بی ۱۲ده سال دیگه که آزاد بشم٬ یه زن »: گفت می

 «.تازه اگه تا اونموقع من هنوز یادش باشم. سیر کنه

  

اصالً یادم رفته بیرون چه . ام به زندان عادت کرده.خورم  زیاد غصه نمی. ما هم اینطوریه دیگهسرنوشت »: می گفت

 «.نمی دونم اگه برم بیرون باید چکار کنم. جوری بود

  

خواسته بود که برایش . افتاده بود به جانش« بیرون»ها عفو بخورد و وسوسه  شنیده بود که شاید به بعضی زندانی

شبانه و دور از چشم  ٬بعد از آن را تا دوم دبیرستان. فرستند٬ تا دوم راهنمایی بیشتر مدرسه نرفته بودهای درسی ب کتاب

خواست کار پیدا کند و پسر خودش و دختر خواهرش و  دلش می. هایش خوانده بود و امتحان داده بود شوهر و دایی

  خواهر و برادر دو قلویش را بزرگ کند

تری داشت و کسی آنجا  از بند زندانیان مالی که فضای نسبتا امن٬چند هفته بعد راحله را در راستای طرح تفکیک جرایم

ها بساط  به بند مجرمان مربوط به مواد مخدر و سرقت فرستادند که در همه اتاق ٬کرد علنا مواد مخدر مصرف نمی

هرچه راحله و دیگران گفتند که . نفره بمعتاد بودند ۱۳هر اتاق  مصرف مواد رسما پهن بود و بیشتر از نیمی از ساکنان

 ٬هنوز دو هفته نشده. صدایشان شنیده نشد ٬او تازه ترک کرده و در شرایط آن بند امکان بازگشتش به اعتیاد زیاد است

توانش برای مبارزه  ناامیدتر از قبل شده بود و. کشید این بار کراک می. کم مصرف مواد مخدر را از سر گرفت راحله کم

درخشید  اگر هم دیداری بود آن راحله قبل با چشمانی که گهگاه از امید می ٬دیدمش بندمان جدا شده بود و زیاد نمی. کمتر

بار که همه عزمم را جمع کردم و خواستم با او حرف بزنم  یک. ها را کنار گذاشته بود و اغلب خمار بود کتاب. نبود



دونی اگه  دونی هشت سال زندان یعنی چی؟ می تونم عوض کنم؟ می چی را می»: کرد و گفتنگاهی عاقل اندر سفیه 

یه زن تنهای معتاد که نه درس خونده نه . برگردم دوباره باید برم توی همون خونه و مجبورم که برم دزدی یا قاچاق

 «...دونم اون موقع چند سالشه نمی ای که خواد بکنه اون هم با یک پسربچه کاری بلده گیرم هم که آزاد بشه چکار می

  

ابروهایش را تراشیده بود٬ اما . حالش خوب نبود. ام اینها را گفت و راهش را کشید و رفت و دیگر ندیدمش تا روز آزادی

های درسی و قلم نقاشی را  امیدی که دوباره راحله را از اعتیاد جدا کرد و کتاب ٬چشمانش هنوز کورسویی از امید داشت

آخرین خبرم از او اما تبعیدش به . اینها را از کسانی که بعد از من زندان رفتند و آزاد شدند شنیدم. دستانش گذاشتتوی 

 .زندان یک شهرستان کوچک بود و دیگر هیچ خبری از او نداشتم

  

همیشه به این فکر سن خواهرم بود و  شاید به خاطر اینکه هم. با من بود فکرش اما در تمام این پنج سال همیشه زندان 

شاید به خاطر دلبستگی . حال و روز دیگری داشته باشد ٬شد با ان همه استعداد و عشق به زندگی کردم که می می

 .دانم نمی... شاید به خاطر رویاهایش. مان به فروغ مشترک

  

کتاب « .روشن باشند و آزادبه امید روزهایی که شاید »: بار آخری که دیدمش کتاب فروغم را به او دادم و برایش نوشتم

 .....شاید: ام را خواند و آرام زمزمه کرد نوشته. را گرفت

  

 دوبلین -۲۱۶۲پانزدهم سپتامبر 

  

با دوستی که خواهرش . سپتامبر بود و آفتاب دابلین هنوز آنقدر جان داشت که بشود بساط صبحانه را روی در بالکن چید

 .گفت های خواهرش از بند سیاسی زنان اوین را می گرفتیم و برایم تعریف ر لقمه میتازه از زندان آزاد شده بود نان و پنی

  

از دختری تعریف کرده بود که برایش حکم  ٬شان شناختم هایی که از دور و نزدیک می خواهرش بیشتر از همه زندانی

انگلیسی یاد بگیرد؛ که هیچ مالقاتی خواسته زبان  گفت که دخترک عاشق فروغ بود و دلش می می. اعدام بریده بودند

 .طبع بود نداشت؛ که خیلی بامعرفت و شوخ

  

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

البته او  ٬شناختم که خیلی شبیه این خانم بود گفتم من هم یک زندانی را در بند عمومی می. من یاد راحله افتاده بودم

دستی کرد و گفت اتفاقاً راحله هم اولش  پیش ٬خواهرت چه بود تا بخواهم بپرسم که راستی اسم این دوست. سیاسی نبود

 .بند عمومی بوده

  

 راحله؟ اسمش راحله بوده؟ -

دانستم  ای که هیچکس خبری از او نداشت و نمی راحله. یعنی این زنی که حکم اعدام برایش صادر شده بود راحله بود

 کشد؟ پشت کدام دیوار حبس می

  

. فهمیدم که محکوم به اعدام شده بود و خبرش هیچ جا منتشر نشده بود. مطمئن شدم خودش است های بیشتر که داد نشانی

خبردار   فهمیدم که در اعتراض به این حکم واهی و ناعادالنه اعتصاب غذا کرده بود و لبانش را دوخته بود و هیچکس

 .نشده بود

  

زنان فعال سیاسی و مدنی بازداشت شده را به بند که هنوز  ۳۳های انتخابات  روزهای اول پس از ناآرامی»: گفت

شان کرده بود و همین  هایشان گاه کمک های آنها در تماس تلفنی با خانواده راحله به خاطر محدودیت ٬بردند عمومی می

کمک  های مرتبط با سازمان مجاهدین گفته بودند که به زندانی. شده بود بهانه اتهام محاربه و صدور حکم اعدام برای او

 «.ای و حتماً با آنها ارتباط داری کرده

  

حکمش را به یک سال حبس  ٬هایش را دوخت و اعتصاب غذا کرد بعد از اینکه راحله در اعتراض به این حکم لب

به چند نفر در . آنکه خبری از او در جایی آمده باشد بی. تعزیری تقلیل دادند و حاال او در بند زندانیان سیاسی اوین است

 .دانست که تا پای حکم اعدام رفته است آنجا هم کسی خبری از راحله نداشت و نمی ٬ران ایمیل زدمای

  



 ٬اند اسم راحله ذکایی در کنار هشت زنی که در بند سیاسی زندان اوین اعتصاب غذا کرده ٬خبری حاال بعد از چند ماه بی

 ٬داند به چه اتهامی آنجاست نمی ٬کس خبری از او نداردکه هیچ« زندانی گمنامی است»او همچنان  منتشر شده است٬ اما 

 .داند از کجا آمده و هیچ عکسی از او نیست نمی

  

نه وابسته به حزب و گروهی سیاسی یا  ٬نگار معروف نه یک روزنامه ٬راحله نه یک فعال شناخته شده حقوق بشر بوده

 .ای دارد که صدایش باشند مدنی و نه خانواده

  

چرخد و گاه حتی همان قاب خالی نیز حذف  کننده دست به دست می راحله در پوسترهای زنان اعتصاب جای خالی عکس

محاکمه  ٬های قبل از آن به زندان رفتند ها و همه سال و او انگار نماد همه زنان و مردانی باشد که در این سال. شود می

 .نه صدایشان را شنیدیم اعدام شدند و هیچ گاه نه عکسی از آنها جایی دیده شد و ٬شدند

  

شدگان  اما هیچ گاه صدایشان شنیده نشد و رقمی شدند در آمار بازداشت ٬زنان و مردانی که پابه پای دیگران هزینه دادند

  .ها شمار این سال شدگان بی و اعدام

 
 


