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FänGSLAD

Den militärklädde och skäggige förhörsledaren gick fram och till-
baka i rummet. Han tittade på mig. Blicken var inte alls allvarlig 
utan flörtig och lekfull. För ett ögonblick kändes det som om han 
betraktade mig som ett sexbyte och inte som en fiende. 

Jag kände igen honom. Han var känd i stan som ledare för den 
armé av Khomeinianhängare som snabbt hade bildats efter revolu-
tionen. De kallades revolutionsvakter och hade mycket makt. Han 
var ung och stolt. Jag hade hört av mina killkamrater att han var en 
hänsynslös fiende. Den här dagen var det inte så. Det märktes på 
honom att han hade längtat efter stunden. Att stå mitt framför en 
av stadens mest omtalade MKO-tjejer var ett nöje för honom. 

– Det är bara en sak jag vill veta. Vad håller ni på med vid era 
hemlighetsfulla sammanträden? Jag menar med killarna. Vad gör 
de med er stackars tjejer? Du kan inte vara oskuld längre. Erkänn! 
Det är väl killarna du är ute efter, var ärlig nu! 

Han närmade sig med ett löjligt leende. Hans sätt mot mig 
var så kränkande att jag lyfte handen och gav honom en rejäl örfil. 
Han backade ett steg men behöll sitt leende. Jag fick syn på en 
plastkanna fylld med vatten på bordet. Jag tog upp den och kas-
tade allt vatten på honom och började skrika slagord för kampen 
och mot Khomeini. Några av hans män kom in. De tog hårdhänt 
tag i mig, öppnade en dörr och kastade in mig i rummet bredvid. 

I rummet som saknade möbler och annan inredning fanns yt-
terligare tre tjejer som hade gripits på samma demonstration. Jag 
kände igen dem eftersom jag på ett eller annat sätt hade varit i 
kontakt med dem tidigare. Fast för en kort stund hade jag svårt 
att känna igen Simin. De hade slagit henne så hårt vid gripandet 
att hela hennes huvud och ansikte var svullet. Hon var 16 år och 
hennes farbror var en känd MKO-ledare i Jahrom. 

Etrat, en annan tjej, var 22 år och kom från en mycket religiös 
familj. Hon var ljus, vacker och mycket blyg. Hemma hos henne 
hade jag varit många gånger och visste att alla syskonen var enga-
gerade i kampen. 

Lilla Nasrin var bara 14 år och faktiskt min syssling. Genast 
tänkte jag på hennes föräldrar och hur de skulle hantera detta. 
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Hon var äldsta barnet, och deras ögonsten. Föräldrarna var lärare 
och alla i släkten visste hur hårt de, och speciellt pappan, satsade 
på en akademisk karriär åt Nasrin. 

Så småningom kom det in fler. Mansooreh, min egen lilla mos-
ter, var ett år yngre än jag, alltså 16 år. Jag och hon var lekkompisar 
sedan barndomen och hade kämpat tillsammans från början. Jag 
hörde henne innan de kastade in henne. Hon var stridslysten och 
modig och ropade slagord och slogs mot dem.

Parvin var jämnårig med mig. Hon var en stark tjej och skrat-
tade hånfullt åt männen som kastade in henne.

– Ni kommer att se att vi segrar inom en snar framtid, ropade 
hon. Då vet jag vad jag ska göra med dig, din djävel!

Sist av alla kom Rafaat in. Den 28-åriga trebarnsmamman var 
äldst av alla. Hon klagade över att de hade tafsat på henne och var 
fruktansvärt påstridig och förbannad. Vi visste alla att förutom 
tafsandet var Rafaat mycket hårt drabbad. Hon hade blivit av-
stängd från sin tjänst som administratör på sjukhuset sedan flera 
månader tillbaka. Hennes hus som jag hade besökt många gånger 
hade attackerats av stenkastare som slog sönder fönstren. Hon 
hade blivit misshandlad flera gånger ute av Hizbollahkvinnor. Till 
slut satte de eld på hennes hus och då gick allt hon ägde upp i rök. 
Tillsammans med sin man och sina tre söner var hon nu hemlös 
och bodde tillfälligt hos olika anhängare och släktingar.

Alla var vi upprörda, stridslystna och spända i det spartanska 
rummet. Vi satt på golvet ganska nära varandra. Våra vakter tit-
tade in med jämna mellanrum och varje gång svor de åt oss. Vi var 
uppkäftiga och svarade bittert varje gång. Men Rafaats beteende 
retade dem mest. Hon var mycket stridslysten och attackerade 
med hårda ord varje gång någon öppnade dörren. Vi sjöng fri-
hetssånger högljutt så att de skulle höra att vi inte tänkte ge upp. 
Några gånger anföll de oss med sparkar och slag. Vi var törstiga 
och krävde vatten. Först vägrade de ge oss vatten, men till slut 
kom en vakt in med en plastkanna fylld med ljummet kranvatten. 
Vi turades om och drack små klunkar för att spara så mycket som 
möjligt. Vi visste inte om vi skulle få mer.

Vi satt där, sju tjejer, och skrev historia i vår stad. Stadens re-
ligiösa och starkt traditionella struktur hade gjort att det alltid 
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var ordning, särskilt på kvinnorna. Ingen av oss kunde minnas 
att någon kvinna hade hamnat i fängelse eller gripits på det här 
viset tidigare. Dessutom kom vi alla från stadens mest respek-
terade familjer. Vi märkte ibland att männen inte riktigt visste 
vad de skulle göra med oss. Hederskulturen gjorde att de var lite 
rädda att få hela samhället mot sig. Vi teg alla om våra namn och 
personuppgifter och på grund av könssegregationen i samhället 
behövdes kvinnliga vakter för att identifiera oss. Det fanns ingen 
förberedelse för det då, senare använde de kvinnliga Hizbollah-
anhängare från skolor, arbetsplatser och olika bostadsområden 
till hjälp.

Vad vi inte kände till var den stora folksamlingen utanför bygg-
naden. Det var framförallt anhöriga och kamrater som inte gripits 
under demonstrationen som hade samlats i protest mot gripandet 
och krävde vår frigivning.

Kvällen närmade sig och vi var fortfarande spända och satt 
hopkrupna i ett hörn av rummet. De beväpnade männen vaktade 
utanför rummet. Simin hade mycket ont och jag misstänkte att 
hon hade en fraktur i sitt ansikte. Svullnaden var enorm och vi vis-
ste inte hur vi skulle hjälpa henne. Rafaat fortsatte klaga på deras 
tafsande och tyckte att det var fruktansvärt förnedrande. 

När dörren öppnades gick hon till attack och ropade en massa 
slagord. Männen blev rasande och sprang ut och in ur rummet. 
Plötsligt stormade fyra–fem män in, rakt mot Rafaat och började 
slå och dra i henne. Utanför skrek en man och gav order om att ta 
ut henne. Jag hörde hur de osäkrade sina gevär och sköt i luften. 
De ville avrätta Rafaat. Jag var fortfarande gruppens ledare. Jag 
tvekade inte utan skrek till tjejerna:

– Kom igen kamrater! Låt dem inte ta ut henne!
Jag kastade mig med hela min vikt på henne på golvet. Andra 

tjejer gjorde samma sak. Männen sparkade med sina hemska stöv-
lar och drog i oss. Vi kämpade med all kraft och drog Rafaat mot 
oss. Några tjejer började gråta och be, vi var skräckslagna. Svordo-
mar, skrikande och Rafaats slagord fyllde luften. Jag höll hårt för 
hennes mun, och bad henne lugna sig. Några män låtsades vara 
medlare och till slut gav de upp. Innan de lämnade rummet ho-
tade de oss och sa att om vi fortsatte vara så påstridiga skulle det 
bli ett blodbad i rummet. 
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Efter denna händelse insåg jag att Rafaats beteende var lite 
överdrivet och så provocerande att hon höll på att äventyra våra 
liv. Jag samlade alla och bad Rafaat ta det lugnt och inte utsätta 
andra för fara, mer än den vi redan var i. Trots allt var det hon i 
gruppen som var trebarnsmor och för mig var det lite konstigt att 
hon bortsåg från detta.

Första natten låg vi med tomma magar och slagna och trötta 
kroppar på det bara golvet. Simins smärta gjorde natten ännu svå-
rare. Jag hörde henne mumla ”mamma” i sömnen. Jag sov inget 
den natten.

På morgonen var vi lite lugnare, men alla undrade över vad 
som pågick hos våra familjer. Vi visste i alla fall att situationen var 
nästan samma i hela landet, speciellt i stora städer.

Det visade sig att folkets protester och vakternas ovana att 
hantera kvinnliga fångar gjorde att de kontaktade centralen. Stor-
staden Shiraz låg 30 mil från vår stad och därifrån kom order om 
att vi skulle skickas dit med fångtransport.

Efter nästan ett dygn fick vi en skål med någon sorts ärtsoppa 
och en bit tunnbröd. Vi åt men blev långt ifrån mätta.

Framåt eftermiddagen hämtade de en minibuss och bad oss 
komma ut och stiga på. När bussen körde ut från stora porten såg 
jag för en kort stund min mamma bland folket som ropade i pro-
test. Hon såg mig också och sprang efter bussen. Vi var på väg till 
Shiraz, det var det enda vi visste.

Vid solnedgången var vi framme. Bussen körde direkt till Ade-
labad och Rafaat kände igen området. Det var länets största fäng-
else. Jag tyckte att de skulle informera oss ordentligt om vart vi var 
på väg och vad de tänkte göra med oss. När de beordrade oss att 
stiga ut började jag protestera. 

– Nej! Vad är det som pågår? Vi måste få veta vad det här är 
för ställe. Om det är ett fängelse vill vi först se ett brev från åkla-
garmyndigheten som tillåtit att vi arresteras. 

Alla satt kvar och ingen ville stiga av varken efter hot eller tjat. 
Utanför stod massor med beväpnade Hizbollahmän. Helt plöts-
ligt hoppade en arg ung man in och skrek en massa fula ord.

– Vem leder dessa djävlar? skrek han. Visa mig henne! 
En annan man kom emot mig och drog så kraftigt i mig att ar-

men till min tröja gick av. Den arge mannen tog fram en kniv och 
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närmade sig mig. Några andra män hoppade på honom och bad 
honom lugna sig. Till slut steg vi ut ur bussen utan att de berättade 
att vi var i Adelabad eller vad som skulle hända. 

De tog trots allt inte emot oss. 
– Det är fullt, det finns ingen plats här, sa de i Adelabad.
Bussen fortsatte med oss till ett före detta militärfängelse i 

Shiraz, känt som Tredje arméns fängelse.
Hela vår grupp hamnade i ett rum på ungefär tio kvadratmeter. 

Nu hade det blivit mörkt ute, men det spelade ingen roll. Rummet 
hade inget fönster eller galler. Det var en varm sommarnatt. De 
kastade in oss hårdhänt och var mycket aggressiva. När vi var i 
korridoren märkte vi att det fanns många rum i olika storlekar 
proppfulla med nygripna fångar, tjejer alltså. Vi anade att det be-
rodde på dagens liknande demonstration i Shiraz.

Senare fick jag reda på att det vid den tiden fanns 300 tjejer 
och nästan lika många killar i just detta fängelse i Shiraz. Detta 
trots att Adelabad, länets största häkte, redan var fullt med van-
liga och politiska fångar. Det vittnade om att en liknande mas-
sarrestering av demonstranter, som den i Jahrom, hade ägt rum i 
Shiraz samma dag. 
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ISoLerInG

Vi bankade på dörren när vi ville gå på toa eller ha vatten. Vak-
terna var mycket otrevliga och brydde sig inte om oss varje gång. 
Helt plötsligt blev det kolsvart i rummet. Strömmen hade gått 
och vi kunde inte ens se varandra. Som en naturlig reaktion bör-
jade vi banka på dörren igen. Efter lång tid öppnade några män 
dörren. De var mycket aggressiva och spända och såg trötta ut. De 
stormade in.

Parvin började protestera och vi andra följde hennes exempel.
– Vad fan håller ni på med? Så många i ett så litet rum i denna 

värme. Och så ingen belysning, så omänskligt. Vad gör ni med fol-
ket egentligen? Vart är demokratin på väg?

Mansooreh satt närmast dörren när de lyste in med den starka 
ficklampan. Rätt vad det var gav sig en av männen på henne och 
började slå. Nu var det jag som gick till attack. För mig var Manso-
oreh som en lillasyster. Upprörd skrek jag och bad dem sluta. Nå-
gon där ute skrek:

– Dra ut henne, den djäveln! Hon ska till isoleringen!
– Där sitter de som ska skjutas! skrek en annan.
Medan min högljudda protest och deras hotfulla ord fyllde 

korridoren slog de mig och drog mig mot isoleringsavdelningen.   
Den ljusgrå järndörren till isoleringen öppnades. Cellerna 

var hoppackade i en kubformig byggnad och runt hela byggna-
den gick en korridor som var ungefär två meter bred. Fängelset 
var byggt av utländska arkitekter några år före revolutionen och 
själva byggnaden var ganska modern. Mig låste de in i den första 
cellen närmast dörren. Cellen var tre meter gånger en och en halv 
och det var ganska högt i tak. Väggarna på tre sidor var av betong. 
Framsidan bestod till hälften av en gallerdörr och till hälften av en 
betongvägg. Golvet var bart och av cement. I cellen fanns inget 
tvättställ eller toalett, de fanns utanför i en separat avdelning, där-
för behövde man ropa på vakten med jämna mellanrum. Det låg 
några grå arméfiltar på golvet i cellen. 

Jag hade hört talas om isoleringen men detta var första gången 
i mitt liv som jag upplevde den i verkligheten. Till en början stod 
jag häpen mitt i cellen och visste inte vad jag skulle göra.



50

Vakten låste in mig, låste korridordörren och lämnade avdel-
ningen. Så småningom började jag röra mig i cellen. Taket var 
högt och när jag gick längs långsidan kunde jag ta fyra–fem steg, 
på bredden två–tre steg. Jag gick fram till väggen och kände på 
den med mina fingrar, som om jag ville testa om det var sant. Ar-
resteringar av politiska motståndare hade pågått i lite mindre ut-
sträckning i flera månader. Som bevis kunde man se teckningar 
och ibland inristade slagord på väggen. Streck som visade hur 
länge vistelsen hade varat hade ritats av tidigare fångar. Jag gick 
fram till väggen som jag delade med granncellen. Hade jag någon 
granne? Jag knackade i väggen och inväntade svar. Efter en kort 
stund hörde jag samma ljud från andra sidan. Jag var inte ensam. 
I cellerna omkring mig fanns andra fångar, mina kamrater, tjejer 
och killar. Jag tror att det totalt fanns 20 celler på isoleringen, med 
en fånge i varje.  

Det var lite alarmerande att låsas in på isoleringen och man 
började alltid oroa sig för fångar som fördes dit. Vakterna hotade 
gång på gång med att de väntade på order för att avrätta isolerade 
fångar. Men trots allt visste vi att mycket av det vi fick höra av vak-
terna var tomma hot som skulle sprida ännu mer skräck bland oss. 
Vid den tiden hade den iranska regimen just börjat utrota olik-
tänkande. Ett antal motståndare och speciellt MKO-anhängare 
hade dödats under sina aktiviteter ute i städerna. I Shiraz hade 
avrättningar i fängelset inte börjat än.

Det var första gången på länge som jag överhuvudtaget var en-
sam. Tusen tankar virvlade runt i mitt huvud. Jag kunde inte kon-
centrera mig och tänka på en sak i taget. Vad skulle de göra med 
mig? Vad var det som pågick där ute? Var det fortfarande strider 
i staden? Kommer folk att revoltera som man gjorde för några år 
sedan mot shahen? Tåga mot landets alla fängelser och befria de 
politiska fångarna? Jag lyssnade noga efter slagord. Det var så tyst. 
Ibland bröts tystnaden när någon fånge hostade, mumlade något 
eller ropade: Fångvakten! Det betydde att man ville gå på toa. 
Många gånger ropade man i onödan för vakten brydde sig inte om 
oss. Han låste och försvann med jämna mellanrum. Vakterna var 
ofta så fanatiska att de äcklades av att andas samma luft som oss, 
som i deras ögon var hädare. 
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De andra fångarnas lugn fick mig också att samla mig lite. 
Det får bli vad det blir, tänkte jag. Jag är en av alla. Jag ville inte 

vara rädd. Tankarna började komma i ordning. Jag märkte att en 
tanke dominerade: Min familj. Var är de? Vad gör min stackars 
mamma? Mina syskon? Min pappa som försvarade hederskultu-
ren gillade inte att jag som tjej sysslade med politik. Han tyckte att 
min mamma totalt hade misslyckats med att uppfostra mig till en 
pliktmedveten flicka. Han skyllde allt på mamma och jag hade bli-
vit deras nya konfliktämne. Han hotade mamma gång på gång:

– Du får sätta stopp för henne, händer det något då sticker jag. 
Jag vill inte försörja er längre, ni håller på att vanhedra mig.

Vad pågick hemma hos mig? Vad skulle mamma göra om pap-
pa inte försörjde familjen längre? 

 Jag gissade att det inte låg i mammas natur att sitta hemma 
och gråta i det här läget. Hon var säkert redan i Shiraz någonstans 
utanför de olika häktena och letade efter mig. 

Jag tänkte på det sista jag hade sett av min familj under gårda-
gen. Jag var hemma en sväng för att hämta några saker och tala om 
för min syster var jag hade gömt brevet, mitt testamente, som jag 
hade skrivit ifall jag aldrig skulle komma tillbaka. 

Ingen visste riktigt i detalj vad jag höll på med. I organisatio-
nen hade vi lärt oss att inte berätta om våra möten, planer och 
ansvar för någon, inte ens våra närmaste. Men det var självklart 
för alla att det handlade om aktiviteter inom MKO och mot den 
fundamentalistiska regimen med Khomeini i spetsen. Den dagen 
var farmor på besök. Hon hade kommit för att hjälpa mamma att 
få stopp på mig. Jag hörde samtalet mellan mamma och farmor 
ute i hallen:

– Ta tag i henne och håll henne hemma. En tjej behöver inte 
blanda sig i politik. Lär henne matlagning och hushållsarbete is-
tället. 

– Nej farmor! Ni ska inte tro att jag vill uppfostra min dotter 
till en hushållerska. Det räcker att jag och ni har varit det, vem har 
tackat oss? Men jag vill gärna att hon satsar på sina studier och sin 
framtid i stället. 

– Har du tänkt på om de kidnappar henne och gör en massa 
otäcka saker? Ja, våldtar till exempel? Hela släkten blir  vanhedrad. 
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– Jag är orolig just för sånt, hennes pappa dödar henne om 
något så hemskt händer, sedan tar han livet av sig själv, det har 
han sagt. Jag fattar inte. Hon som var så duktig i skolan. Jag som 
räknade med att hon skulle komma in på högskolan, sa mamma 
och började gråta.

– Vad ska en tjej göra med utbildning och jobb? Hon ska gif-
tas bort, svarade farmor. Det är bäst att sysselsätta dem med man, 
barn och hushåll. Det är alla dessa skolor som har gjort tjejer så 
olydiga. De tror att de får göra allt som killar gör.

Stadens andliga ledare höll jämt och ständigt tal och bad folk 
att sätta stopp för oss. Han uppmuntrade sina anhängare att döda 
oss. De skulle ha en särskild plats hos Gud, de som tog bort Guds 
fiende från jorden. Varje dag var det något hus som blev attack-
erat, folk kastade sten och misshandlade MKO-anhängare. 

Läget var väldigt spänt och det visste mamma och farmor.
Jag lämnade rummet för att gå vidare till gården och ut genom 

dörren.
– Nej! Jag tänker inte låta dig lämna huset, det är för farligt! 

ropade mamma.
Farmor hjälpte henne och de började jaga mig. Mamma bad 

min lillasyster springa och låsa grinden. Gården var omringad 
av en drygt två meter hög mur och hade en grind som var lika 
hög. De visste inte att jag var på väg in till staden för att leda en 
demonst ration. 

– Kära barn! Gör inte så mot oss! Gud bevare oss! Vi älskar 
dig och vill ditt bästa.

 Mamma kämpade hårt och drog i mig. Min lillasyster stod i 
ett hörn och grät. Jag hade inte mycket tid. Allt var planerat minut 
för minut. När jag märkte att dessa två kvinnor höll på att förstöra 
planerna blev jag arg på dem och bad dem öppna dörren och låta 
mig gå. När ingenting hjälpte började jag klättra på grinden och 
dra mig upp. Mamma drog så hårt att jag blev tvungen att sparka 
henne. Sparken träffade henne i ansiktet. Jag lyckades klättra över 
grinden och kasta mig ut på gatan. Mamma och farmor grät och 
sprang efter mig. 

Det var den sista bilden jag hade av min familj där jag satt i 
min cell. Jag skämdes och hade skuldkänslor för att jag hade  råkat 
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sparka min mamma i ansiktet. Det hade verkligen inte varit me-
ningen. Jag älskade min mamma och jag älskade och respekterade 
min farmor. Hur kunde allt utvecklas på det viset? För första 
gången skyllde jag på MKO. Tänk om detta var sista gången min 
familj fick se mig i livet. Skulle detta bli deras sista minne av mig? 
Det var fruktansvärt och jag fylldes av skuldkänslor. Jag ville ra-
dera den stunden ur mitt liv.

När jag öppnade mina ögon var det morgon. Jag hade sovit 
så djupt på filtarna i cellen att jag till en början inte visste var jag 
befann mig. Först när jag såg gallren kom jag ihåg att jag hade till-
bringat första natten i en cell i Tredje arméns fängelse i Shiraz. 
Fångvakten hade delat ut frukosten som bestod av fårost med 
tunnbröd, te och socker. I alla fall hade mina nerver lugnat ner sig 
efter min djupa sömn. Jag hade nästan inte ätit något på 48 tim-
mar, jag åt frukosten och drack teet med några sockerbitar i. 

I cellen fanns absolut ingenting att göra. Jag satt i ett hörn, 
glodde på väggen framför mig och försjönk i mina tankar igen. 
Den här situationen kunde inte fortsätta hur länge som helst. De 
måste ge upp någon gång. Vi hade bara för några år sen kämpat 
alla tillsammans, en blodig kamp för att störta diktatorn och nå 
demokrati. Nästan hela samhällets intellektuella elit var mot fun-
damentalisterna. Enligt MKO sjöng Khomeinis regim på sin sista 
vers. MKO, alltså de som gav Khomeini sitt fulla stöd när han 
övertog makten, hade helt vänt honom ryggen. Liksom alla andra 
var jag övertygad om att vi hade kommit till finalen. Vi var på väg 
att segra, det var det ingen tvekan om.  

I cellen fick vi varken lyssna på radio eller läsa någon tidning. 
När jag frågade efter en bok kom vakten med Koranen, men jag 
hade ingen lust att läsa Koranen trots att jag fortfarande var tro-
ende. Tiden gick så långsamt. Minsta ljud var intressant att lyssna 
på, men oftast var tystnaden tung. En sådan tystnad hade jag inte 
upplevt tidigare. Ibland hördes det när vakterna låste in nya fångar 
i cellerna eller tog ut någon. Jag satt på golvet och bara tänkte. Jag 
nynnade ibland de sånger jag kunde och trodde att de skulle stärka 
mig. Ibland reste jag mig upp och gick snabbt fram och tillbaka i 
cellen för att anstränga mig fysiskt. Då låtsades jag att jag gick i 
stan och fantiserade om stadens ljud, människor och bilar.  
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Tredje dagen i cellen hände något otroligt. Vakten glömde låsa 
när han ledde mig in i min cell efter ett toalettbesök. Sedan låste 
han korridordörren och försvann. Först trodde jag inte riktigt att 
det var sant. Han kanske stod och tjuvtittade någonstans. Jag vän-
tade i en kvart medan jag med spänning planerade att springa runt 
ett varv i korridoren och se vilka de andra fångarna var och växla 
några ord med dem. Jag tänkte i förväg att om han kommer till-
baka innan jag har kommit fram till toaletterna så skyller jag på att 
jag hade magknip igen och inte kunde vänta. Men jag hade ingen 
plan för vad jag skulle säga om han kom på mig på helt andra si-
dan korridoren. Ändå kunde jag inte låta bli, jag sprang ut och 
stannade en kort stund vid varje cell. Det var bara jag som var tjej, 
resten var killar. De hade svårt att fatta att jag inte var inlåst. Jag 
berättade högt så att så många som möjligt skulle höra vad som 
hade hänt så att jag skulle slippa förklara för var och en. 

– Kamrater vilka är ni? ropade jag. Har någon någonting att 
säga ifall jag förflyttas, kom igen! Snabba på! Det är farligt!

– Du, jag vill säga nåt! ropade en kille tillbaka. Kom hit! 
Han var nervös. 
– Mitt namn är Nasser. Säg till kamraterna där ute att jag och 

fem andra killar greps vid ett uppdrag. Ingen vet om detta. De har 
fått tag i en hel del bevis och material som var hos oss. Många är 
i fara. Hälsa vidare till mina kvinnliga släktingar om du kommer 
till avdelningen.

Jag försökte lägga några namn och viktiga saker som han nämn-
de på minnet. I cellen bredvid satt motståndslegenden Qashg haii 
och sa sitt namn, han sa mycket övertygande att det var kört för 
honom. Då förstod jag verkligen situationens allvar. Qashqaii kom 
från en stor nomadsläkt som för cirka 200 år sedan tvångsförflyt-
tades från norra Iran till området kring storstaden Shiraz. Deras 
hemspråk var turkiska. De var kända för att ha varit upproriska 
mot makten och även om de själva var feodalherrar och ville ha 
makt, så var det just deras motstånd mot den centrala makten un-
der olika perioder som uppskattades, mest på grund av att dessa 
centrala makter ofta hade varit diktaturer. Speciellt under revolu-
tionen var de hedrade för sitt mod och motstånd. Qashghaiis släkt 
var känd i Irans historia för sin kamp under kolonialismen och 
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mot Pahlavimonarkin. Trots det var han nu betraktad som rikets 
och islams fiende.

Jag hade gärna velat höra honom berätta mer, han var ju en le-
gend! Men jag vågade inte stanna kvar ute i korridoren längre. Jag 
hann springa tillbaka till min cell med viktig information som jag 
skulle försöka föra vidare. Dörren till min cell stod olåst men jag 
ville inte riskera mer, det kunde kosta mig livet. Dagen därpå läng-
tade jag något oerhört efter friheten, den kändes så långt borta.

Bara några dagar senare kom nyheten att båda männen jag 
pratat med hade avrättats. Regimen lät tidningar skriva sådana 
nyheter på ett hotfullt sätt för att skapa skräck bland folk och 
motståndare utanför fängelset. Nyheten om Qashqaiis avrättning 
slog ner som en bomb i hela Iran. Folk undrade hur han kunde av-
rättas. För bara ett par år sedan hedrades han och hans bröder som 
hjältar. Vi hörde även på nyheterna att en rikskänd poet, Saeed 
Sultanpour, som också var hedrad under revolutionen för sitt ra-
dikala skrivsätt, blev arkebuserad i Evinfängelset i Teheran. Att ta 
bort ikoner under pågående revolution tydde på att det inte fanns 
några gränser för Khomeinis regim. Ingen oliktänkare gick säker. 

En gång när vakten hade lämnat avdelningen, klättrade jag upp 
på gallerdörren. Mitt framför mig och nära taket fanns ett fönster, 
med galler förstås. Jag ville se världen genom det fönstret. När jag 
till slut hade klättrat upp tillräckligt nära taket i min cell, fick jag 
syn på träden långt borta. När jag ansträngde mig mer kunde jag 
se bilar och människor någonstans långt borta. Det kändes som 
om det var hundra dagar sedan jag hade sett livet utanför fäng-
elset. Jag fick tårar i ögonen. Skulle jag någonsin mer vara därute 
igen? Jag längtade efter solen och att andas frisk luft. Jag kände 
med hela min varelse hur deprimerande och långtråkigt det in-
låsta livet var. Det hade ingen betydelse om det var dag eller natt. 
Tiden gick så sakta.  

I cellen bredvid hade jag fått en ny granne. Han verkade vara 
galen. Han gapade och skrek en massa saker som jag inte kunde 
begripa. Det fanns inget sammanhang i hans ord. En gång hörde 
jag vakten be honom klättra ner. Han hade klättrat upp på gallret. 

– Nej, jag vill inte, jag är en apa. Ingen kan tvinga ner mig från 
mitt träd. 
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Vakten hämtade en kollega och de tjatade på mannen en 
stund. 

– Djävla idiot, det måste ha blivit fel, sa de. Han är en galning, 
han har kommit fel.

Plötsligt hörde jag något som smällde från hans cell rakt ut i 
korridorväggen.

– Vad var det du kastade? frågade vakten medan han gick mot 
cellen.

– Min klocka.
– Men du slog sönder den, din idiotdjävel.
– Jag vill inte ha den förbaskade klockan! skrek mannen.
– Vad är det för fel på den då?
– Den är mig otrogen, min klocka vill lura mig.
Hans beteende ledde till att de ansåg att han hade gripits av 

misstag i samband med massgripandet. Även när de skulle släppa 
ut honom var han envis och ville inte lämna cellen. Till slut kom 
några vakter till hjälp och drog och släpade ut honom medan han 
gjorde en massa oväsen.

Det tog några månader innan jag fattade att galningen i cellen 
bredvid var min kamrat Sirus Khoshbouei, en MKO-kille i min 
stad som hade gripits i Shiraz. Han hade låtsats vara mentalsjuk 
för att kunna komma ut och fortsätta sin kamp. Strax efter sin 
frigivning ledde han en attentatgrupp inom MKO:s beväpnade 
styrkor. Han utförde ett hämndattentat mot en ayatolla som hade 
givit order om många unga motståndares död. Sirus visste att at-
tentatet skulle kosta honom livet. Han sköts ihjäl av några livvak-
ter, men ayatollan tog han med sig i döden. Man kan undra hur 
det kommer sig att en ung, intelligent och intellektuell man väljer 
döden framför ett liv under förtryck. Självklart har en hel del just 
med åldern att göra. Som ung brukar man vara mindre rädd för 
döden. Är det inte därför just unga män i alla krig plockas från 
befolkningen och skickas till fronten? I Sirus fall, och för MKO-
anhängare generellt, var tron på Gud också en viktig faktor. Vi 
trodde verkligen på ett liv efter döden och en belöning för våra 
insatser hos Gud. Sedan trodde vi att vår död var ett bevis på det 
barbariska och systematiska våldet som staten utövade, bevis som 
vi ville att folket skulle få. 
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Efter en vecka fick jag sällskap i cellen och det var skönt att ha 
någon att växla några ord med. En tjej i min ålder flyttades in till 
min cell. Hon berättade en massa saker om sin arrestering i Shiraz 
som hade skett några dagar före min. Egentligen var hon och hela 
hennes familj krigsflyktingar från Iran-Irak-kriget. 

Hon hade inte duschat på cirka tio dagar och kliade sig i håret 
hela tiden. Till slut när vi var på toaletten kunde hon inte låta bli, 
hastigt bestämde hon sig för att tvätta håret. Den enda hygien-
produkten som fanns var lite tvättmedel i en skål. Hon tvättade 
håret med tvättmedlet medan vakten stod utanför och ropade 
argt. Tiden för toalettbesök var begränsad till bara några minuter. 
Efter varje besök kollade de så att man inte hade gömt något med-
delande till nästa besökare.  

Vi hade inte ens en handduk så hon tog sin slöja på sitt långa 
blöta hår. Vi kom in i cellen och föll i skratt.

– Det fattas bara en torklina för att hänga upp dig med ditt 
långa hår, skämtade jag.

Hon sa till mig att tala om mitt namn så fort som möjligt. Or-
der hade kommit om att skjuta alla fångar som vägrade identifiera 
sig. MKO hade också på något sätt skickat budskapet att vi inte 
skulle göra motstånd vad gällde namn och identitet. 

– Ta er ut! Vi behöver styrkor! löd ordern.
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I FänGeLSeT I ShIrAz

Efter två veckor i isoleringen flyttades jag till den stora avdel-
ningen. Det blev genast mycket bättre och jag kände mig inte så 
ensam längre. Där fanns en massa tjejer inlåsta. De flesta var i min 
ålder, majoriteten hade gripits under de senaste dagarnas protes-
ter. Många var högskolestuderande. De flesta var från Shiraz men 
några kom från andra små städer i regionen. Av alla de andra tje-
jer som greps samtidigt med mig i min stad hittade jag bara min 
lilla moster Mansooreh. Resten hade flyttats till Adelabad, och en 
hade släppts fri.

Avdelningen bestod av två salar på ungefär 40 kvadratme-
ter var. Runt salarna gick en två meter bred korridor. Salarna var 
inte låsta. Det fanns två toaletter till omkring 100 fångar och lika 
många duschar. Vi organiserade oss tidigt för att klara livet på 
avdelningen med de resurser som fanns. Man fick ställa sig i toa-
lettkö innan man blev kissnödig. Vi hade ett schema för duschen. 
Naturligtvis hade vi ansvaret för renhållning och det krävde också 
organisation. Samma gällde fördelningen av maten som servera-
des i stora kärl. Vi sov på golvet bredvid varandra på arméfiltar 
som vi använde både som madrass, täcke och kudde.

Två gånger om dagen körde vi gympa som alla var tvungna att 
delta i. Gymnastiken skulle ersätta avsaknaden av fysisk ansträng-
ning som vi var vana vid i det normala livet utanför fängelset och 
minska risken för att vi hamnade i depressioner. Dessutom gav 
det signalen att vi trots allt hade livsgnistan kvar och inte ville 
gå under. Själv var jag ju annars ingen atletisk typ men förstod 
betydelsen av gympan och deltog därför i programmet. Några 
tjejer var gympaledare och de var så stränga att det krävdes hårda 
förhandlingar med dem om man ville stå över. Aldrig i mitt liv, 
vare sig förr eller senare, har jag tränat så mycket som jag gjorde 
under den perioden. Gympaledarna var så starka, pigga och glada 
att man i deras närvaro nästan glömde att man var i fängelse. De 
var busiga, sprang runt och jagade varandra och var en stor källa 
till glädje. De avrättades alla senare. Jag var inte kvar i fängelset 
då, men fick veta att de behöll sitt glada humör ända tills de häm-
tades. 
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Vi bildade små grupper och hade dagliga möten i varje grupp. 
Efter revolutionen var det väldigt populärt bland ungdomar att 
samlas för att diskutera politik, filosofi och för att fördjupa sina 
kunskaper om samhället. I varje grupp hade vi lästimmar varje 
dag. I själva verket hade vi inte en enda bok, ett papper eller en 
penna till hands. Vi utsåg vid varje möte en person som till nästa 
möte skulle berätta om en bok hon hade läst, vad hon hade fått 
för budskap och ge en recension av boken. Ofta handlade det om 
världsberömd litteratur.    

Där fanns anhängare till alla de olika motståndsrörelserna, 
marxister, socialister, MKO-anhängare och även några nationa-
lister. Majoriteten var från MKO. Det var det första och bästa 
tillfället jag fått att möta folk med så många olika tankar. Ibland 
gick våra åsikter isär, men vi ville inte hamna i debatter och diskus-
sioner nu när vi alla satt i samma båt. Solidariteten var stor. 

Två gånger i veckan hade vi friskluftstimme och lika många 
gånger var det tillåtet med besök. Första gången jag var ute i solen 
och fick frisk luft hade det gått cirka 20 dagar sedan jag sist hade 
varit utomhus. Solen bländade mig och jag hade svårt att öppna 
mina ögon. Jag nös gång på gång och det kändes speciellt på min 
hud. Vi passade på och vädrade våra filtar, kammade håret och 
gjorde stretchövningar. Vi hade bara en timme på oss att njuta av 
solen och luften utomhus varje gång. 

När min mamma var på besök första gången bröt hon ihop 
hela tiden. Det var en främmande känsla att prata med sin mor 
med dubbla rader av galler med en meters avstånd emellan. Hon 
sa att hon tillbringade nästan hela dagarna på den islamiska åkla-
garmyndigheten och vädjade om min och Mansoorehs frigivning. 
Pappa kom aldrig på besök. Han var besviken och ville inte ha 
med mig att göra längre. Mamma berättade att läget var så spänt 
att pappa hade tagit min lillebror, vars liv var i fara, och flytt från 
Jahrom.

När friskluftstimmen minskades till en gång i veckan blev det 
uppror internt. Vi demonstrerade inne på avdelningen, stampade 
med fötterna i golvet, slog ihop våra aluminiumtallrikar och ro-
pade slagord så att hela avdelningen skakade. Det tog inte lång tid 
innan vakterna stormade in och gick till anfall. De slog, sparkade 
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och sköt i luften för att sätta skräck i oss. De tjejer som stod främst 
fick ta emot hårda slag. Ett tiotal togs ut för piskstraff och isole-
ring. Jag klarade mig nästan oskadd denna gång.

Vi kunde höra hur de piskade våra kamrater i rummet utanför 
avdelningen. Några stod med öronen intill väggen och räknade 
antal rapp, det kunde vara upp till 70 slag per person. Jag und-
rade hur det kändes att piskas så hårt och tyckte synd om mina 
medfångar. Vakterna öppnade dörren, en av dem bar en tjej som 
hette Ima på ryggen och kastade in henne. Hon hade fått många 
piskslag men var fortfarande så stolt att hon tittade på dem med 
ett hånfullt leende. I våra ögon var Ima verkligen en hjälte. Tänk 
att kunna behålla sin stolthet efter en sådan hemsk tortyr. Tyvärr 
ledde sådana hjältedåd ofta till ännu hårdare bestraffningar. Ima 
var en gymnasieelev i min ålder som något år senare avrättades i 
fängelset i Shiraz. Idag beundrar jag mod, men det är bra att ib-
land sätta gränser så att modet inte går över till dumhet. Det är 
en avvägning mellan vad man vinner och förlorar. Då tyckte jag 
att det var starkt att våga ge sitt liv för kampen, idag tycker jag att 
livet är det allra dyrbaraste vi har. 

Våra besökare var i början tillåtna att ta med sig frukt, kakor 
och hygienartiklar. Vi hade bildat ett kollektiv och samlade allt i 
en hörna, som vi kallade förrådet, för att sedan dela rättvist mel-
lan oss. Många fick inte besök, en del föräldrar hade inte hittat 
sina döttrar än. De släktingar som inte kom från Shiraz hade inte 
möjlighet att komma på besök så ofta. Många tjejer kom från 
andra städer och Shiraz var bara deras studieort.

Ett annat skäl var att en del familjer hade förskjutit sina döttrar 
i samband med gripandet. De tyckte att det var tjejernas fel och 
kände sig vanhedrade. De ville inte längre ha tillbaka sina döttrar.

Det kom även in ett par prostituerade kvinnor i vår cell som 
hade gripits ute på stan. Tredje arméns fängelse var inte avsett för 
vanliga fångar, men med avsikt sattes de bland oss politiska fångar. 
Vakterna ville på så sätt nedvärdera oss och fördärva vår självkäns-
la. Vi hade absolut inte ont av det och mötte de prostituerade med 
respekt och systerskap. 

En av dem hade en kraftig blödning från underlivet, så kraftig 
att våra ransonerade bindor inte räckte till henne. Hon var tyst 
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och skamsen inför den grupp oskulder som vi var, och ville inte 
berätta om vad som hade orsakat den kraftiga blödningen. Vi ville 
hellre hjälpa henne än ställa en massa frågor. Flera gånger bad vi 
vakterna att hjälpa henne till en läkare.

– Låt henne blöda ihjäl, den djävla horan, svarade de varje 
gång. 

Till slut satt hon orörlig i ett hörn och då gick chador efter cha-
dor åt. Vi gjorde små kuddar av tygsjoken som hon fick sitta på. 
När kvinnan nästan var på väg att svimma hämtade de henne. Vi 
fick aldrig veta vad som hände med henne. Vi visste dock att pro-
stitution i sig inte var belagt med dödsstraff, utan det var handel 
med kvinnor och äktenskapsbrott som straffades med döden. Pro-
stituerade dömdes till fängelse och piskslag. Vi kunde bara hoppas 
att hon fick vård eftersom hon såg ut att vara mycket sjuk.    
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hämnDATTenTAT

Det fanns en högtalare som användes för allmän information och 
för kallelser. De lät oss lyssna på nyheter två gånger om dagen via 
högtalaren, inte för att vara demokratiska utan för att de använde 
nyhetssändningarna för att göra propaganda. En dag blev det plöts-
ligt dödstyst på hela avdelningen. På nyheterna sa de att Hizbollahs 
huvudkontor hade sprängts i luften. Detta hade hänt under parti-
ets stormöte för centralkommittén. Genast började man misstänka 
MKO för attentatet. Drygt 70 av Hizbollahs toppmän och ayatol-
lor dog. En av dem var ayatolla Beheshti, Khomeinis närmaste man. 
Detta betraktades som motståndsrörelsens första hämndattentat. 
Efter det började regimen avrätta oliktänkande i stor skala. 

Varje gång dörren till avdelningen öppnades den dagen var 
vi rädda att de skulle öppna eld och göra en massaker. Vi var ju 
fångar. Regimen utlyste landssorg och kallade attentatet en krigs-
handling mot Gud. Vi var alla oroliga för vad som skulle hända 
med våra familjer och anhöriga. Stormen hade börjat. I Teheran 
hade massavrättningar inletts. 

Vi var tvungna att ta det lugnt. Gruppgympan som var en na-
gel i vakternas öga lades ner omedelbart. De trodde att vi förbe-
redde oss för partisankrig med gympan. Till slut kom en grupp 
svartklädda män in. De varken slog oss eller öppnade eld. Väldigt 
lugnt hotade de oss och sa att minsta motstånd eller högljudda 
protest skulle straffas med döden framöver. 

Genom nygripna som kom in fick vi höra MKO:s budskap till 
sina anhängare:

– Inget motstånd i onödan! Vägra erkänna samröre med 
MKO! Ta er ut ur fängelset så fort som möjligt. Regimen sjunger 
på sista versen, vi behöver förstärkning, ut ur fängelset!

Läget fortsatte att vara spänt, även i Tredje arméns fängelse 
hade avrättningar kommit igång. Det började på den manliga av-
delningen. Tidigare brukade vi samlas på kvällarna och sjunga re-
volutionssånger. Marxisterna sjöng Internationalen och vi sånger 
för MKO, kampen och friheten. Nu vågade vi inte ens sjunga.  

Jag och Mansooreh höll varandra sällskap hela dagarna. Vi 
oroade oss och oron blev värre för varje dag som gick. Vad hade 
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hänt? Varför kom ingen på besök? Ville familjen inte ha oss läng-
re? Vi tänkte på syskon, kusiner, sysslingar och våra kamrater. Vad 
gjorde de? I min släkt var tonåringarna i de flesta familjerna aktiva 
inom MKO. Frihetstänkandet hade spritts mellan oss. Min gene-
ration var själva revolutionens generation. Vi hade alla varit med, 
demonstrerat och gett Khomeini stöd för att avskaffa monarkin 
och återskapa demokrati. Vi kunde inte tolerera att fundamen-
talister tog över genom en sådan kupp, även om de hade revolu-
tionsledaren Khomeini på sin sida.

Khomeinis ord var fortfarande avgörande för många. Man 
ville inte tänka själv, Khomeinis ord var Guds ord, och Guds ord 
var ”Döda dem”! Khomeini hade gång på gång förklarat i sina tal 
att MKO numera var islams och Irans värsta fiende. 

Till slut fick jag och Mansooreh besök. Mamma var där på 
andra sidan i sin svarta chador. När jag frågade henne varför det 
tagit så lång tid sedan sist fick jag inget riktigt svar. Hon hade grå-
ten i halsen men försökte le och prata med oss. Efter mamma kom 
min morbror Ramin, som var en ung man. En kort stund kände 
jag inte igen honom trots att han stod så nära mig. Han var svart-
klädd, orakad och såg mycket trött ut. Även han pratade om all-
männa saker och försökte vara lugn. Helt plötsligt bröt han ihop.

– Vad har hänt? Vad är det? Snälla morbror, varför är du svart-
klädd? 

Han kunde inte prata, han bara grät, till slut mumlade han 
fram nånting:

– De dödade honom! 
– Vem?! skrek jag och Mansooreh nästan samtidigt.
– Hamid! Hamid är inte bland oss längre. Han bröt ihop igen, 

men försökte lugna sig. Ni måste hålla er lugna, läget är fruktans-
värt allvarligt! 

Besökstiden var slut. Vi fick inte veta mer. Vi tog vägen till-
baka till avdelningen med tunga steg.

– Nej, nej, nej! Det kan inte vara sant. Snälla Mansooreh, tror 
du på det han sa? 

– Nej, omöjligt. Jag kan inte tro… Hamid… vår Hamid! 
På avdelningen lade alla märke till att något hade hänt oss. Det-

ta var det första dödsbeskedet på så nära håll på hela avdelningen. 
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Alla omringade oss och ville höra detaljer. Vi hade inget mer att 
säga, vi stod bara där och skakade. Avdelningen kom sedan att 
vara plats för tusentals dödsbud men vid den stunden var vi de för-
sta som upplevde en nära anhörigs död på grund av motståndet.

Min 20-årige kusin Hamid, han som jag planerade en fram-
tid tillsammans med, hade de tagit livet av. Jag kunde inte begripa 
det. Jag fylldes av olika känslor hela tiden. Ibland hoppades jag att 
det inte var sant. Hamid hade varit starkt närvarande i mitt liv, vi 
gillade varandra, vi skulle gifta oss senare när vi var färdiga med 
kampen och studierna. Hamid var så förälskad. Alla i släkten hade 
lagt märke till det. Många trodde att vi var skapade för varandra. 
Många skämtade med oss ganska ofta men vi hade inte bråttom. I 
min släkt var det inte acceptabelt med äktenskap i för tidig ålder. 
Vi ville heller inte prata om kärlek när vi kände ansvar för att delta 
i kampen. 

Hamid läste kemi på högskolan. Bara månader innan hade 
min moster oroligt föreslagit oss båda att lämna landet och resa 
till USA för vidare studier som hon skulle finansiera själv. 

– Ni reser dit i varandras sällskap, börjar läsa och bestämmer 
sedan om ni vill gifta er med varandra, inga krav alltså. 

– Nej tack! hade svaret varit från oss båda. Vi behövs här och 
nu och inte i USA.

På kvällen ordnades en minnesstund för Hamid, trots att de 
andra inte visste riktigt vem han var. Vi sjöng om kampen, mot-
ståndet, martyrskap och frihet. Jag kunde helt enkelt inte accepte-
ra vad jag hade fått veta. Under ceremonin försökte jag berätta om 
Hamid och hans liv. Det kändes så konstigt att prata om honom 
som en död person. Jag hade en känsla av att Hamid fortfarande 
levde och allt det här bara var en hemsk mardröm. Helt plötsligt 
bröt jag samman och föll ihop. Jag kunde inte tänka och ville kom-
ma ut och höra hela sanningen berättas gång på gång och själv se 
att Hamid verkligen saknades för att kunna förstå.   




