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  مقدمه
ادعاهاي مبني بر تجاوز و خشونت جنسي زندانيان سياسي توسط مقامات جمهوري اسالمي بعد از پيروزي انقالب اسالمي 

جاي تعجب نيست كه امروز يك آمار دقيقي از شمار اما هيچ .  پديدار شد و با درجات مختلف تا به امروز ادامه دارد
كه دامنه خشونت جنسي و  يهيچ گزارش جامع. افرادي كه مورد تجاوز در زندانهاي ايران قرار گرفته اند وجود ندارد
ودي از قربانيان تعداد محد: استداليل آن مبرهن . تجاوز را در زندانهاي ايران به تصوير بكشد تا كنون تدوين نشده است

و يا ننگ اجتماعي، ) 2(به دليل اعمال فشار و همنوايي دولت، ) 1(تجاوز جنسي آماده اند تا به بيان تجربيات خود يا 
مقامات جمهوري اسالمي پديده خشونت جنسي در زندانهاي ايران را كه نگهبانان و بازجويان براي درهم . بپردازند

ان، تحقير و سركوب مخالفان، اعتراف گيري و نهايتاً تهديد آنان و ديگران شكستن روحيه مقاومت بازداشت شدگ
  . اند كنند را هميشه پرده پوشي و يا تاييد ضمني كرده استفاده مي

 
بر قرباني  يزيكي، رواني و اجتماعي زيانبار و درازمدتيتجاوز هميشه يك پديده دردآور و رنج دهنده است و اثرات ف

خيلي از  1.عام، حتي سالها بعد بيان كنند مالءتوانند تجارب خود را در  قابل درك است كه بسياري از قربانيان نمي. دارد
كه در  معدود افرادي با توجه به اين حالت، مي توان گفت. قربانيان هرگز با خانواده هاي خود در اين مورد حرف نزدند

  . كنند مورد تجاوز گفتگو كرده اند در واقع تنها درصد كمي از مجموع قربانيان را نمايندگي مي
 

. سازد سال حيات جمهوري اسالمي مستند مي 30را در طول  - دو زن و سه مرد -اين گزارش رنج و مصائب پنج قرباني
ي قرار گرفت و با قربانيان تجاوز جنسي ديدار چهار شاهد قرباني تجاوز اند و شاهد پنجم، شخصاً مورد تهديد تجاوز جنس

اما همه . سه شاهد فعاليتهاي سياسي داشتند، اولي در ابتداي انقالب، و دومي در جريان سالهاي اخير. و گفتگو داشته است
ار يكي از شاهدان عالوه بر آنكه به شكل گروهي مورد تجاوز قر. آنان به شكل گروهي و خشن مورد تجاوز قرار گرفتند

همه آنان از مصائب تجاوز رنج كشيدند و تعدادي از . گرفت، مورد بهره برداري جنسي يكي از نگهبانان نيز قرار گرفت
  . آنان نيز كوشيدند تا خودكشي كنند

 
. مركز اسناد حقوق بشر ايران با تعداد زيادي از قربانيان تجاوز و كساني كه مورد تهديد جنسي قرار گرفتند گفتگو كرد

 از تعداد از آنان نخواستند كه علناً در اين مورد گفتگو كنند، ما صميمانه به احساسات و خواست آنان احترام گذاشته و
  . مينماي آنانيكه در اين مورد با ما گفتگو كردند ابراز سپاس و امتنان مي

  

                                                            
ادعاهاي جديد تجاوز پرده از اين كار بر ( ,New Prison rape allegations in Iran Bring practice to lightنگاه كنيد گلزار اسفندياري،  ١
  http://www.rferl.org/articleprintview/1808311.html ، قابل دسترس2009اوت  26، راديو فردا، )دارد مي
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I.  1357تجاوز و خشونت جنسي در زندانهاي ايران از سال  
  

خشونت جنسي بازداشت شدگان توسط مقامات دولتي ايران بعد از انتخابات رياست  گزارشات متعددي از تجاوز و
به طور مثال، پسر نوجواني به اسم اردشير شرايط بازداشت خود را در يك  2.شد آشكار 1388خرداد  12جمهوري 

بازداشتگاه غير رسمي شرح داده و گفت كه در آنجا چندين بار مورد تجاوز قرار گرفت و شاهد بود افراد ديگري نيز از 
كه وي به دليل عدم افشاء  گزارش داد» سارا«يك زن جوان به اسم  3.اتاق بيرون برده شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند

به او » از باال و پائين«او گفت كه بازجو . محل اختفاء برادرش چندين مرتبه توسط بازجويش مورد تجاوز قرار گرفت
او مجبور شد تا به دروغ اعتراف كند كه با برادرش رابطه جنسي داشته . او فرو كرد» دستش را در بدن«تجاوز كرد و 

  4.گرفت ي بعد از آزادي احضار و مورد تجاوز بازجو قراراوچندين مرتبه حت. است
 

پسر ديگر در جريان تظاهرات مخالفان در يكي از  40از دستگيري خود همراه با » رضا«پسر نوجواني با اسم 
وقتي او جريان . كردند مورد تجاوز قرار گرفت رضا در حاليكه ديگران نگاه مي. كشور خبر داد» هاي بزرگ شهرستان«

 5.اي را به ديگران نگويد تجاوز را به بازجوي خود اطالع داد، بازجو نيز به او تجاوز كرد تا به او بياموزاند كه چنين افسانه
شخص ديگري كه ادعا مي كند عضو سابق بسيج بود گفت كه تجاوز به عنف بازداشت شدگان امتيازي بود كه به اعضاي 

او گزارش داد كه وي و يكي از بستگان وي متوجه . كنندگان اعطا شده بودسپاه پاسداران و بسيج براي سركوب تظاهر
ايستد و  وقتي بستگان وي در مقابل مقام ارشد مي. كنند ردسال دستگيرشده تجاوز ميشدند كه اعضاي بسيج به پسران خ

. است پسنديده يكار امروز فتح المبين است و عمل آنان«گويد  خواهد، او آهسته و تبسم كنان درجواب مي جواب مي
  6»كنين؟ چرا شكايت مي. هيچ اشتباهي از آنان سر نزده است

  
يكي از . ديري نگذشت كه خبر بدرفتاري با بازداشت شدگان زندان كهريزك واقع در خارج شهر تهران همگاني شد

مهدي كروبي، سخنگوي .  شنيدبازداشت شدگان سابق گزارش داد كه وي فريادهاي زندانيان جوان و آرام را در آنجا مي 
وقت  ، نامه اي به آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، رئيس1388انتخابات رياست جمهوري  هايسابق مجلس و يكي از نامزد

                                                            
، قابل دسترس 48-47و سركوب دگرانديشان در ايران، ص  1388انتخابات : گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران، پيامد خشونت بار نگاه كنيد، به 2

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3300.html]ت باربعد پيامد خشونه اين ب از[ 
، قابل دسترس  2009سپتامبر    11مارتين فليچر و گزارشگر ويژه در تهران، تجاوز و شكنجه جوابي براي شجاعت پرسيدن برنده شدن احمدي نژاد در انتخابات، تايم،  3
. timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6829921.ecehttp://www.    
   php‐http://www.iranrights.org/farsi/document.1512كتابخانه حقوق بشر و دموكراسي، مصاحبه بنياد برومند با سارا، قابل دسترس  4

 Iranian Boy who defied Tehran hardliners tells  of prison]هما همايون، پسر جواني كه محافظه كاران تهران را با بازگو كردن تجاوز به چالش كشيد،  5

,] rape ordeal   ،قابل دسترس 2009اوت،  22تايم ،. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6805885.ece  
، قابل دسترس 2009دسامبر  Iran militia man, ‘I hope God forgives me [16[ليندسي هيلسم، مليشا ايران، اميدوارم خداوند مرا عفو كند،  6

me‐forgives‐god‐hope‐i‐man‐militia‐http://www.channel4.com/news/iran.  
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بعد از انتخابات را  ات، فرستاد و در آن نامه ادعاي تجاوز و شكنجه بازداشت شدگان تظاهرنظام تشخيص مصلحت مجمع
اين موج تجاوزها، همانگونه كه خانم شادي صدر، وكيل ايراني، به درستي  7.مطرح كرد و رژيم نيز آن بازداشتگاه را بست

نبود، بلكه ادامه همان فعاليتهاي است كه از اوايل انقالب تا كنون در جمهوري » پيشامد تصادفي«خاطرنشان ساخت، يك 
   8.اسالمي ادامه دارد

  
ادعاهاي مبني بر تجاوز و خشونت جنسي زندانيان سياسي توسط مقامات جمهوري اسالمي بعد از پيروزي انقالب اسالمي 

در اوايل انقالب، بيشتر پسران و دختران جوان به خاطر فعاليتهاي .  پديدار شد و با درجات مختلف تا به امروز ادامه دارد
از همان ابتدا، گزارشهاي  9.شدند و مذهبي و به اتهام جرايم كوچك دستگير مي قوميسياسي و عضويت در گروهاي 

، سازمان عفو بين الملل از 1982به طور مثال، در سال . جنسي توسط بازجويان منتشر شد و اذيت آزار مربوط به تجاوز و
شد گزارش  وسط سپاه پاسداران اداره ميكه ت كميتهيكي از ساختمان  تجاوز يك دختر توسط سپاه در سلول انفرادي در

  10».او باكره بوده است. دخول كنند يبر واو را مجبور ساخته اند از دهان و مقعد « عفو بين الملل نوشت كه . داد
 

، نماينده ويژه سازمان ملل در امور ايران گزارشات منظمي را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران 1985از ابتداي سال 
، 1987در گزارش سال . منتشر كرد كه در آن ادعاهاي تجاوز و خشونت جنسي در زندانهاي ايران را مستند سازي كرد

هاي مختلف و از جمله خشونت  ين خلق ايران شاهد شكنجهعضو سازمان مجاهد 6نماينده ويژه خاطرنشان ساخت كه 
نفر در زندان اوين در سال  70ينا وطني گزارش داد كه او شاهد اعدام مخانمي به اسم  11.اندجنسي در زندانهاي ايران بوده 

نماينده ويژه  12.بودندبود، كه در ميان قربانيان زنان حامله و زنان كه مورد تجاوز قرار گرفته بودند نيز شامل  1982
. ه اندهمچنين گزارش داد كه سه تن از شاهدان توسط دكتر كالدين ژينت از جنوا مورد آزمايش پزشكي قرار گرفت

                                                            
  ، 1388مرداد  9؛ نامه مهدي كروبي به هاشمي رفسنجاني، 51، ص 1نگاه كنيد، پيامد خشونت بار، پانويس  7
، روز آنالين، قابل دسترس 1388مرداد  28شادي صدر، تجاوز به مثابه يك شكنجه سيتماتيك،  8

2f9ff3f328.html‐ust/19/article/http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2009/aug  
9
  ]. از اين ببعد خاطرات آيت اهللا منتظري) [ 2001(، 585نگاه كنيد به آيت اهللا حسين علي منتظري، خاطرات آيت اهللا منتظري، مجموعه پيوستها و دست نويسها، ص  
 

  php‐105‐http://www.iranrights.org/farsi/document.146سترس ، قابل د1985، آوريل 4، شماره 15عفو بين الملل، خبرنامه عفو بين المللي، جلد 10
، 347رن بيستم در ايران، ص ؛ براي معلومات بيشتر راجع به زندانياني كه در باره تجاوز حرف زده اند، نگاه كنيد به، پروين پايدار، زنان و پروسه سياسي در ق)8/5/1389(
رضا عالمه زاده، مصاحبه ويديويي  ؛http://www.nasrinparvaz.com/Book/10.htm، قابل دسترس، 1؛ نسرين پرواز، زير بوته الله عباسي، فصل دهم، ص )1995(

نينا اقدم، تجاوز به زنان در زندان هاي جمهوري  ؛.http://www.youtube.com/watch?v=_vTM3MyzcsM&NR=1سترس، با نينا اقدم، آري حالم خوبه، قابل د
  اسالمي، متن سخنراني نينا اقدم، كانون زندان سياسي، قابل دسترس،  

zendanian.org/DOCuments%20(htm)/Nina%20Aghdam.html‐http://www.kanoon.  
، اسناد 50ق بشر در ايران، گاليندوپل، پاراگراف شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، كميسون حقوق بشر، گزارش ويژه نماينده كميسيون در باره وضعيت حقو  11

  ]. 1987ازاين ببعد گزارش گاليندوپل ) [1987ژانويه  E/CN.4/1987/23U.N. Doc.  )28سازمان ملل، 
  ). الف( 47همانجا، پاراگراف  12
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عفونت جدي داشت كه رحم و آپانديس او «ن به اسم اعظم به دليل تجاوز ادكتر ژينت تاييد كرد كه يكي از شاهد
  13».ه استگرفت و تخمدان چپ او مورد عمل جراحي قرار شده برداشته 

  
خبر داد كه زندانيان مورد تجاوز مقامات زندان قرار  زندانييك ، نماينده ويژه از شهادت 1989و 1988در گزارش سال 

و تجارب خود  ديده هازنداني سابق  16، نماينده ويژه جلسات غيررسمي برگزار كرد كه در آن 1988در سال  14.گيرند مي
خود را طرفدار «تن باقيمانده  9هفت تن آنان بهايي و . در زندان و شرايط آن و شكنجه و تجاوز را بازگو كردند

؛ و سپس اعدام شد مورد تجاوز قرار گرفت  ساله 60يكي از شاهدان گفت كه خانمي  15.معرفي كردند» مجاهدين خلق
گزارشاتي مربوط به  16.ه استداد بوده است كه سپاه پاسداران دختران را مورد تجاوز قرار مي ديگر گفت كه او شاهد

، شهادت شهرزاد 1989گزارش سال  17.تهديد تجاوز جنسي عليه زندانيان زن و بستگان زن زندانيان مرد نيز در ميان آمد
مقامات . كنجه و تجاوز قرار گرفت ديوانه شدعلوي شهيدي را نيز تعريف مي كند كه يك زن زنداني بعد از آنكه مورد ش

  18.او را از دسترسي به مراقبتهاي پزشكي و رواني محروم كردند و در نتيجه آن زن خودكشي كرد
 

عزيز از  قباله نكاحهاي زندانيان سياسي اعدام شده  شاهدان همچنان به نماينده ويژه گفتند كه مقامات به تعدادي از خانواده
 19.داد كه فرد اعدام شده قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته است ظاهراً نشان مي قباله. دست رفته آنان را داده است

 20.آيند نيز گزارشات مشابهي را عنوان كردند كه دختران باكره قبل از اعدام جبراً به عقد موقت در مي يتعداد ديگر
گزارشاتي نيز در چندين  21.اح موقت مورد تجاوز قرار داده تا مانع رفتن آنان به بهشت شوندپاسداران دختران را بعد از نك

  22.هاي قربانيان شريني و پول همراه با جنازه فرد اعدام شده فرستاده اند مورد وجود داشت كه مقامات به خانواده

                                                            
  ). الف( 51همانجا، پاراگراف  13
، اسناد سازمان 9عي سازمان ملل، كميسيون حقوق بشر، گزارش نماينده ويژه كميسيون راجع به وضعيت حقوق بشر در ايران، گاليندوپل، پاراگراف شوراي اقتصادي و اجتما 14

مي سازمان ملل متحد، گزارش به شوراي اقتصادي و اجتماعي، ؛ مجمع عمو]1988از اين ببعد گزارش گاليندوپل )[ 1988ژانويه  E/CN.4/1988/24 U.N. Doc ،)25ملل 
  ]. 1989از اين ببعد يادداشت دبيركل ) [1989نوامبر  A/44/620 )2. ، اسناد سازمان ملل78وضعيت حقوق بشر در ايران، يادداشت دبير كل سازمان ملل، پاراگراف 

، اسناد سازمان 16-12تماعي، وضعيت حقوق بشر در ايران، يادداشت دبير كل سازمان ملل، پاراگرافهاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، گزارش به شوراي اقتصادي و اج 15
  ].1988از اين ببعد يادداشت دبيركل [ ،) 1989نوامبر  U.N. Doc. A/43/705 ،)2 ملل 

  .16و  14همانجا، پاراگرافهاي  16
17
  .34همانجا، پاراگراف  

  . 34، پاراگراف 13، پانويس 1989يادداشت دبيركل   18
  . 27همانجا، پاراگراف  19
در ازدواج موقت، . با يك زن غير مزدوج) مزدوج و يا مجرد(گويند يك قرارداد حقوقي است ميان يك مرد  مي) كه به آن صيغه و يا نكاح موقتي(نكاح موقت در ايران  20

در ازدواج موقت، هر دو طرف رابطه بايد بر مدت ازدواج و . زني كه به عقد در مي آيد مي تواند باكره، بيوه، و يا طالق شده باشد. زن در وقت ازداوج بايد غير مزدوج باشد
تواند قبل از تكميل  بعالوه نمي تواند در عين زمان در عقد بيشتر از يك نفر در آيد و اما زن نمي. تواند با زنان زيادي ازدواج كند مرد در ازدواج موقت مي. مهريه زن توافق كنند

  ahkam.html‐islam/298‐http://takteb.ir/articles/45.نگاه كنيد به رساله امام خميني، احكام نكاح، قابل دسترس  . كردن مدت معين با شخص ديگري عقد بندد
فوريه  25؛ شهرنوش پارسي پور، نقدي بر زنداني تهران مارينا نعمت، راديو زمانه، )2007( 101؛ مارينا نعمت، زنداني تهران، ص 10، پانويس 1987دوپل نگاه كنيد، گالين 21

شد كه به  الهه شادي، مصاحبه با سودابه اردوان، به دختران اعدامي تجاوز مي ؛post_234.htmlhttp://zamaaneh.com/parsipur/2009/02/، قابل دسترس 2009
، قابل دسترس ]از اين ببعد مصاحبه شاد با اردوان[، 2009اوت  16بهشت نروند، راديو فردا، 
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اي به آيت اهللا روح اهللا خميني از سوي  هكاربرد خشونت جنسي و تجاوز در زندانهاي جمهوري اسالمي با ارسال نام

منتظري در آن نامه نحوه برخورد جمهوري اسالمي با . جانشين وي در آن زمان آيت اهللا حسين علي منتظري تاييد شد
  :   زندانيان را زير سوال برد و نوشت

 
يا آكردند؟  تصرفدانيد در بعضي از زندانهاي جمهوري اسالمي دختران جوان را به زور  آيا مي

دانيد چه بسيارند  يا ميآدانيد هنگام بازجويي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رائج است؟  مي
اند و كسي به  هاي بي رويه كور  يا كر يا فلج يا مبتال به دردهاي مزمن شده زندانياني كه در اثر شكنجه

  23؟ .رسد داد آنان نمي
 

، گزارشگر ويژه مكرراً يادآوري 1990در سال . بازجويان و نگهبانان ادامه داشتاما، گزارشات مربوط به تجاوز توسط 
 24».تا پرده بكارت او را قبل از اعدام بردارند آورند در ميعقد نكاح به جوان محكوم به اعدام را به زور  اندختر«كرد كه 

جنسي قرار گرفته است و  و اذيت آزار دان موردگزارش داده شد كه نواب علي قائم مقامي در زندان قم توسط مقامات زن
همچنين لباسهاي او را با ادرار و مدفوع ساير زندانيان . مجبور شده است تا ناظر جريان شكنجه چند زنداني ديگر باشد

كل وحشيانه مهرانگيز يگانه وقتي كه دوسال و نيم حكم زندان خود را سپري مي كرد، بارها و بارها به ش  25.آلوده كردند
گفته شد كه يك  26.داشت به دليل اين تجاوزها او نياز به عمل جراحي روده. در زندان تبريز مورد تجاوز قرار گرفت

  27.زنداني مرد مجبور به اعمال عمل جنسي شد و زنداني ديگر مورد بهره برداري جنسي چهار نگهبان قرار گرفت
  

بوده توسط  زنان جوان زندانيبازجوها به ، يك زنداني سابق به نماينده ويژه گفت كه او شاهد تجاوز 1991در سال 
اي جنسي از زندانيان زن داشته است و اگر ه ، نماينده ويژه گزارش داد كه يك قاضي شرع خواسته1992در سال  28.است

                                                                                                                                                                                                
http://www.radiofarda.com/content/F7_Soudabeh_Ardavan_IV_on_Torture_in_Iran_Prisons/1800927.htmlنسرين پرواز، زندان ادامه  ؛

  http://www.nasrinparvaz.com/M/Marina%20Nemat.htm.، قابل دسترس 2007اوت  4كنم،  دارد و من از توابين دفاع مي
زندانيان زن قبل از اعدام « ”,Iran Briefing( ،Female Prisoners Raped Before Execution “Lest They Go To Paradise(نگاه كنيد به ايران بريفينگ   22

  . 21مصاحبه شاد با اردوان، پانويس  ؛http://iranbriefing.net/?p=62، قابل دسترس 2010اوت  26، »تا به بهشت نروند«گيرند،  مورد تجاوز قرار مي
  ).2001(، 105بشر در ايران، سوء استفاده از نسبيت فرهنگي، ص  رضا افشاري، حقوق؛ 587، ص 8خاطرات منتظري، پانويس   ٢٣
  ]. 1990از اين ببعد، يادداشت دبيركل سال [، )1990نوامبر  U.N. Doc. A/45/697 ،)6، اسناد سازمان ملل متحد 82كل، پاراگراف 24
  ). k( 55همانجا، پاراگراف  25
  ) Y( 55همانجاف پاراگراف  26
  ) u(و ) s( 55همانجا، پاراگراف  27
  . 129همانجا، پاراگراف  28
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او دستگير و بعد از يك مدت كوتاه دوباره از حبس آزاد . گرفتند شكنجه و تجاوز قرار ميكردند مورد  آنان مقاومت مي
 29.گردد گردد و به وظيفه قبلي خود به عنوان بازجو در همان زندان استخدام مي مي

، وبالگنويسان، و دانشجويان زنداني گزارش دادند كه بازجويان آنان را تهديد به روزنامه نگارانّ، 1999در ابتداي سال 
هاي آنان  شدند اگر اعتراف نكنند اعضاي خانواده همچنين زندانيان تهديد مي 30. تجاوز كردند و يا مورد تجاوز قرار دادند

شجويي كه تصوير او در روي جلد نشريه به عنوان نمونه، احمد باطبي، دان. دستگير و مورد تجاوز قرار خواهند گرفت
  در حين«نوشت كه،  اي نامه به خاطر شركت در يك تظاهرات دانشجويي منتشر شد، در 1999ژويئه  13اكونوميست در 

 31». شدم  المدت طويل  هاي زندان و ، تجاوز ،شكنجه ام خود و خانواده  اعدام  بارها تهديد به  بازجويي

در زندان سپري كرد، گفت را دستگير و شش ماه و نيم  1383اميد معماريان، روزنامه نگار و وبالگنويس، كه در مهر ماه 
   كه بازجوي او

  
 »بچه خوشگله«گفت  اوقات به من مي از خيلي. كرد ركيكي استفاده ميخيلي كلمات در طول بازجويي 

وقتي . كرد هايم را لمس مي گرفت، يا دستها و شانه كرد، لپها و گوشهايم را مي با صورتم بازي مي و يا
هنگام انجام . خواهد كاري با من بكند كردم كه مي تصور مي. ترسيدم كرد من خيلي مي اين كارها را مي

. كردم قط گريه ميخواهد، و من ف داد كه از من چه مي اين كارها به صورت گرافيك به من توضيح مي
ساله در يك اتاق تنها با من نشسته بود و راجع به موضوعات جنسي  55يك مرد . حالم خيلي بد بود

 32.زد حرف مي) گذاشتم كه من حتي با دوستان نزديك خود نيز به راحتي در ميان نمي(

 
برند كه داماد  ء اهللا يواش، يواش تو را ميانشا«در حين انتقال معماريان به زندان اوين، يكي از نگهبانان تهديدكنان گفت، 

دانستم كه توانايي  تجاوز جنسي در زندانهاي ايران سابقه تاريخي دارد و هيچ بعيد نمي« :مي دانست اين رامعماريان . »كنند
علي افشاري، يكي از رهبران جنبش دانشجويي سابق ايران، بعد از دستگيري در اوايل سال  33».اين كار را داشته باشند

                                                            
گاليندوپل، پاراگراف  شواري اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر، گزارش در باره وضعيت حقوق بشر در ايران توسط نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر، 29

  ). 1992از اين ببعد گزارش گاليندوپل [ ،)1992ژانويه  U.N. Doc. E/CN.4/1992/34  ،)2، اسناد سازمان ملل متحد، 134
، قابل AI Index MDE 13/027/2004، اسناد عفو بين الملل 1383تير  16نگاه كنيد به عفو بين الملل، ايران پنج سال بي عدالتي و بدرفتاري، مورد اكبر محمدي،  30

bb24‐11dd‐d5b7‐http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/027/2004/en/029bcfdb‐دسترس، 

1fb85fe8fa05/mde130272004en.htmlدند و معاينات پزشكي براي شكنجه دانشجويان سابق كه به اروپا آمدند و تقاضاي پناهندگي كر 2001و  2000در سال (  ؛
تير توسط مقامات جمهوري اسالمي  18و حتي بعد از  1999اين تجاوزها بعد از ژوئيه . هاي كه ديده بودند دريافت كردند، به شمول تجاوز به آلت كه مردها قرباني آن بودند

  .)صورت گرفته بود
  php‐201‐http://www.iranrights.org/farsi/document.394ابل دسترس ، ق2000مارس  23نامه احمد باطبي به رئيس قوه قضائيه، 31 

، قابل دسترس 40، ص 1388گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران، اعترافات اجباري، هدف قرار دادن فعاالن اينترنتي ايران، تير   32
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3296.html   
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كرد كه اگر اعتراف نكند، حرمت او را خواهند  بازجو در گوشهاي او تعريف مي. كند ، تجربه مشابهي را بازگو مي2000
    34.به مقعد او فرو خواهند كرد كردند كه بطري را ريخت و بعد نحوه انجام تجاوز جنسي را براي او تعريف مي

 
به خاطر شركت در يك تظاهرات دانشجويي دستگير و به زندان اوين منتقل  1381مهديس، دختر جواني كه در سال 

  : شد، گزارش داد كه وي چندين مرتبه توسط بازجو در زندان مورد تجاوز قرار گرفت
 

اما آنها حتي . اثر آن من خونريزي شديد داشتم در. شد بعد از بازجويي دوم تا سه روز به من تجاوز مي
دو مرد بودند و . به طرز وحشتناكي به من تجاوز كردند. يك نوار بهداشتي نيز در اختيار من قرار ندادند

كردم كه من  بار اول من التماس مي. زدند صدا مي» حاجي«يا » سيد«يكديگر را . اسم خود را نگفتند
. »!تا حاال نچشيدي؟ حاال بچش«ا من نكنيد و آنها خيلي راحت گفتند، دوشيزه هستم و اين كار را ب

در اثر اين كار دست من . بازجويان براي در آوردن لباسهاي من، با قيچي آنها را پاره كرده بودند
  35.من بسيار اذيت شدم. كشند گفتند كه اگر به كسي بگويم خانواده من را مي. زخمي شد

 
داليان به طور مكرر توسط دو  ثرياژه سازمان ملل در باره خشونت عليه زنان گزارش داد كه ، گزارشگر وي2002در سال 

او يادآوري كرد كه اين حادثه يك  .در زندان اوين مورد تجاوز قرار گرفته است 1997ساعت در سال  24مرد در ظرف 
نيست و زنان زنداني به طور منظم توسط قضات و مقامات بلند پايه دولتي در زندان مورد تجاوز قرار  انحصاريمورد 
  36.باشد او ادعا كرد كه براي اين منظور سوئيت هاي خاصي در زندان موجود مي. گيرند مي

 
وي چند روز بعد از . ل شدبازداشت و به اوين منتق 2003زهرا كاظمي خبرنگار و عكاس ايراني االاصل كانادايي در سال 

او در . بود به بيمارستان منتقل شد» تجاوز جنسي خشن«دستگيري به خاطر جراحات شديد، از جمله عاليمي كه حاكي از 
دستگير  2007يك فعال دانشجويي گزارش داد كه وقتي او و فعاالن همكار او در ژوئيه  37.اثر آن جراحات جان داد

                                                            
   http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3269.html، قابل دسترس 50مركز اسناد حقوق بشر ايران، شهادتنامه علي افشاري، پاراگراف 34 
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كومار ستماوي، اين گزارش  شواري اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر، گزارش نماينده ويژه درباره خشونت عليه زنان، علل و پيامدهاي آن، خانم راديكا  36

 Report of the special Rapporteur on Violence agansit women, its causes and[مكاتبات با دولت،  2000/49به تعقيت فيصله كميسيون حقوق بشر 

consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human rights resolution 2000/49, 

communication to and from Government,[ اسناد سازمان ملل 49، پاراگراف ،U.N. Doc. E/CN.4/2002/83/Add.1 ،)28 2002 ژانويه( ،] ازاين ببعد
  .  ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/104/44/PDF/G0210444.pdf?‐dds‐http://daccess، قابل دسترس ]گزارش كومارستماوي

، قابل دسترس )2006(، 8-7ات در ايران، مرگ خبرنگار عكاس زهرا كاظمي، ص مركز اسناد حقوق بشر ايران، مصئونيت از مجاز 37
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3244.html  
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تا آنان را وادار به اعتراف به اتهامات  ندد تهديد تجاوز با شيشه نوشابه و يا تخم مرغ قرار دادشدند، بازجويان آنها را مور
   38.جدي بكنند

 
 
اما مقامات جمهوري اسالمي پيوسته ادعاهاي تجاوز جنسي را تكذيب كردند و شكايتهاي دريافت شده را بي پاسخ 

اي به تقاضاهاي مكرر سازمان ملل  كننده گاه پاسخ قانع همچنين دولت اسالمي هيچ 39.گذاشتند و از قربانيان حمايت نكردند
، سفير ايران گفت كه اسم مذكور در 1992تاييد تجاوز در سال  هطور مثال، درپاسخ ب.  متحد درباره تجاوز جنسي نداد

از شكنجه در  اي تاييد شده  هيچ نمونه لبحااو همچنين گزارش داد كه تا . وجود ندارد احوالزندان قزوين و دفتر ثبت 
خشونت  ارتباط با ، نماينده ويژه سازمان ملل در2001در سال  40.گزارش داده نشده است 1991و  1990ايران در سالهاي 

دولت ايران گزارش دستگيري وي را . داليان از دولت ايران شد ثرياراجع به ادعاي تجاوز  پاسخگوييعليه زنان خواهان 
   41.در آن تاريخ تاييد كرد، اما ادعاي تجاوز را بي پاسخ گذاشت

  
، چندين نهاد دولتي به تحقيق در باره وضعيت اسفناك زندانها، به شمول ادعاهاي تجاوز و خشونت جنسي 2009در سال 

اما  42باآنكه بعضي نگهبانان و مقامات قضايي بازداشت و مورد مواخذه قرار گرفتند،. در بازداشتگاه كهريزك، پرداختند
، كميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان در حوادث بعد 2009در دسامبر . ادعاهاي تجاوز تكذيب شد

  : از انتخابات گزارشي را منتشر كرد و در آن گفت
 

و هيات دبير خانه شواري عالي نيز در اين خصوص به تفصيل اعضاي كميته بررسيهاي ديگري داشته 
بررسي كرده و نتايج هرسه كميته مجلس، قوه قضائيه و دبيرخانه شوراي عالي دقيقاً منطبق برهم بوده و 

شود ضمن بررسيهاي همه جانبه انجام شده به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده و  آن اينكه اعالم مي
  43نماييم آن را قويا تكذيب مي

 
 

                                                            
 You can detain anyone for[داشت كنيد، سركوب گسترده فعاالن مستقل در ايران،نگاه كنيد به ديده بان حقوق بشر، شما مي توانيد هركسي را به هرجرمي باز 38

anything, Iran’s broadening clampdown of independent activism،[ 2008(، 43، ص .(  
  . 23-10، ص 10، پانويس 1987؛ گزارش گاليندوپل 4، ص 24، پانويس 1990نگاه كنيد به يادداشت هاي دبيركل  39
40
  . 359، پاراگراف 29، پانويس 1992زارش گاليندوپل گ  

؛ كميسيون حقوق بشر، گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، تهيه شده توسط موريس دانبي كاپيتورن، نماينده 50، پاراگراف 37گزارش كومارستماوي، پانويس   41
قابل دسترس ) 2002ژانويه  Doc. E/CN.4/2002/42 )16، اسناد سازمان ملل، 31ويژه كميسيون حقوق بشر، ص 

518ca4/40fc68cd8a9a97f9c1256b8100525f97/$http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700
.FILE/G0210126.pdf  

، قابل دسترس )2010(، 13نگاه كنيد به گزراش مركز اسناد حقوق بشر ايران، يك سال بعد، سركوب در ايران ادامه دارد، ص  42
.iran.html?p=3‐in‐continues‐suppression‐later‐year‐a‐http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3162  

 
   48، ص 1پيامد خشونتبار، پانويس  43
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II. كند  تجاوز قوانين بين المللي و ايران را نقص مي 

  

ثبوت جرم، همان گونه كه توسط  هاي، اما معيارشود محسوب ميبا آنكه تجاوز در قوانين جمهوري اسالمي ايران جرم 
، 2005در سال . قابل اثبات هستند سختي نماينده ويژه سازمان ملل متحد درباره خشونت عليه زنان ذكر شد، خيلي باال و به

تواند ادعاي خود را ثابت بكند كه چند شاهد مرد معرفي  قرباني تجاوز تنها در صورتي مي«كر شد، ذنماينده ويژه مت
باال به  هاياين معيار اثباتكند كه قرباني به خاطر عدم  اي را در اين مورد به عنوان نمونه يادآوري مي او حادثه. »كند

  . باشد به مراتب دشوارتر است براي قرباني كه در زندان مي هااين معيار 44.جرم زنا متهم شد
  

در هردو نظام قضايي شكنجه قطعاً . شود كند و مطابق قوانين بين المللي شكنجه محسوب مي تجاوز قوانين ايران را نقص مي
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع  «گويد،  مورد ميقانون اساسي ايران در اين  38اصل . باشد ممنوع مي

يا مجازاتهاي غيرانساني و  ممنوعيت بين المللي شكنجه در كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها 45».ممنوع است
ميثاق بين  7 كند از جمله ماده شكنجه را ممنوع مي ،همچنين چندين سند بين المللي ديگر 46.رحمانه مدون شده است بي

يا  هيچكس را نميتوان مورد آزار و شكنجه يا مجازات«گويد،  المللي حقوق مدني و سياسي كه در اين مورد مشخصاً مي
باشد، اما اين  جمهوري اسالمي عضو  ميثاق بين المللي منع شكنجه نمي 47».قرار داد رفتارهاي ظالمانه يا خالف انساني
اين باشد كه  ميشكنجه  بين الملليممنوعيت مدون كننده باشد چون ميثاق فوق صرفاً  معاهده براي ايران الزم االجرا مي

  48.ايجاد شده استقبالً ممنوعيت 

 
  : شكنجه چنين تعريف شده است. مطابق قوانين بين المللي، تجاوز در زندان شكنجه محسوب مي شود

 

                                                            
رش نماينده ويژه در خصوص خشونت عليه زنان، داليل و نتايج آن، ياكين ارتورك، گزا شواري اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر،نگاه كنيد به  44

قابل دسترس در  E/CN.u/2006/61/add.3اسناد سازمان ملل  56پاراگراف 
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/848/822/document/en/text.html.  

  38، ماده 1358قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 45
سازمان ملل متحد،  39اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ضميمه  39/46رحمانه، مصوب قطعنامه  كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي غير انساني و بي 46

    http://iranhrdc.org/httpdocs/English/aadel.htm ،  قابل دسترس UN Doc. A/39/51 (1984); 1465 UNTS 85اسناد سازمان ملل متحد 
  ، 7ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده  47
وقتي كه توسط بازجو در اياالت متحده بر قوانين مهاجرت توسط دادستان كل » نظر خاص مورد«امدهاي ضمني كاربردي اصطالح نگاه كنيد به رنه ردمن، تعريف تجاوز، پي 48

 Defining “Torture”: The Collateral Effect on Immigration Law of the Attorney General’s Narrow Interpretation of[استفاده شود، 

“Specifically Intended” When Applied to United States Interrogators[ ،62 N.Y. Univ. Annual Survey of Am. Law 465, 470 (2007). 
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شود كه عمدا درد يا رنج جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد،  شكنجه به هر عملي اطالق مي
به منظور اهدافي از قبيل اخذ اطالعات يا اقرار از شخص مورد نظر يا شخص ثالث، يا تنبيه شخص مورد 

ه منظور نظر يا شخص ثالث به اتهام عملي كه وي مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است، يا ب
يا اجبار شخص مورد نظر يا شخص ثالث و يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از  هديدتارعاب، 

اشكال تبعيض باشد، منوط به اينكه چنين درد و رنجي توسط كارگزار دستگاه حاكمه يا هر شخص 
مامور مزبور  ديگري كه در سمت مامور قرار دارد يا به موجب ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني

  49. تحميل شده باشد
  

، نمايندگان ويژه دائماً تاكيد كرده 1985تاسيس دفتر نمايندگي ويژه سازمان ملل متحد در باره شكنجه در سال  آغازاز 
به طور مثال، اولين گزارشگر ويژه اين نهاد، پيتر كويجمانز، تجاوز را به عنوان شكنجه   50.باشد اند كه تجاوز شكنجه مي

  : اين موضع خود را مجدداً تاييد كرد 1992خود قلمداد و در سال  198651در گزارش سال 
 

ها عمل شنيع و خالف شان و چون تجاوز و خشونتهاي جنسي برضد زنان، به ويژه در بازداشتگاه
 52.شود شود، اين عمل شكنجه محسوب مي انساني، و تماميت جسماني انسان محسوب ميحيثيت 

 
كميته برضد شكنجه، نهادي كه وظيفه نظارت بر تطبيق و احترام كشورها با ميثاق بين المللي منع شكنجه را دارد، نيز 

هاي بين المللي دادگاه 53.مي شودليس در بازداشتگاه ها تجاوز محسوب يادآوري كرد كه تجاوز زنان توسط نيروهاي پ
 54.هاي قضايي خود تجاوز را شكنجه دانستند نيز در فيصله  ندااسابق و رو سالويبراي يوگ

                                                            
  . ، ماده اول46كنوانسيون منع شكنجه، پانويس  49
، اين حكم به 2008در سال . بررسي كند» به خاطر بررسي موضوعات مربوط به تجاوز« نماينده ويژه را  1985كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد براي اولين بار در سال  50

به دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر، گزارشگر ويژه درباره شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي غير انساني و . ك.ر. مدت سه سال تمديد شد
  orture/rapporteur/index.htmhttp://www2.ohchr.org/english/issues/t.رحمانه،  بي
 .U.N. Doc، اسناد سازمان ملل متحد، 119شواري اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر، گزارش نماينده ويژه، پيتر كويجمانز، پاراگراف   51

E/CN.4/1986/15 15.، قابل دسترس.pdf‐1986‐CN_4‐http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/report/E  
52
 .U.N. Doc ، اسناد سازمان ملل متحد، 35شواري اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر، خالصه از يادداشت جلسه بيست و يكم، پاراگراف   

E/CN.4/1992/SR.21 ،)11  مارس  8(ري حقوق بشر، ؛ نگاه كنيد همچنان، بيانيه مانفرد نوواك، گزارشگر ويژه درباره تجاوز در سيزدهمين اجالس شوا)1992فوريه
مانفرد نواك مجدداً تاكيد (، http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9918&LangID=E، قابل دسترس )2010

  .) »شود ازداشتگاه هميشه تجاوز محسوب ميتجاوز در ب«كرد كه 
، قابل دسترس )2006نوامبر  CAT/C/37/D/279/2005 ،)17ام عليه سويدن، اسناد كميته عليه شكنجه، .تي و ك. نگاه كنيد، طور مثال به، سي 53

http://www.unhcr.org/refworld/docid/47975b00c.html ،)ال عليه سويس، .؛ وي.)كميته اعالم كرد كه تجاوز مكرر زنداني در زندان رواندا شكنجه است
قابل دسترس ) هد كه تجاوز توسط پوليس بالروس شكنجه استد دادگاه حكم مي(، )2006نوامبر  CAT/C/37/D/262/2005،)20اسناد كميته نظارت بر شكنجه، 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/47975afd21.html .  
 12(، 150، فيصله دادگاه تجديد نظر، پاراگراف  No. IT‐96‐23 & It‐96‐23/1‐Aطور مثال نگاه كنيد، دادستان عليه كنارك، ات ال، اسناد دادگاه يوگوسالويا سابق،   54

شونت جنسي ماهيتاً باعث كند كه خ كميته استدالل مي( aj020612e.pdf‐http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun، قابل دسترس )2002جون 
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 .No؛ دادستان عليه آكايسو، اسناد دادگاه بين المللي رواندا، فيصله، »باشد ازاينرو، قلمداد كردن آن به عنوان شكنجه درست مي. شود رنج و درد شديد، ذهني و جسمي، مي

T,‐4‐96‐ICTR قابل دسترس )1998سپتامبر  2(، 687، پاراگراف ،http://69.94.11.53/ENGLISH/cases/Akayesu/judgement/akay001.htm#7_6 ،
ح صورت بگيرد شكنجه تجاوز هرگاه توسط مقامات دولتي، يا تحريك آنان، يا با رضايت ضمني و همنوايي مقامات رسمي و افراد ذيصال«كند كه  دادگاه استدالل مي

 ).».باشد مي
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  سعيده سيابيشهادتنامه 
  

  سعيده سيابي    :اسم كامل
  1339تير  20  :تاريخ تولد

  آذربايجان، ايران    :محل تولد

  خانه دار      :شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  2011ژانويه  19    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

 

. توسط سعيده سيابي تاييد شد 2011مي  28تهيه و در تاريخ  تلفني با خانم سعيده سيابي مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس   
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  شهادتنامه

 

همراه با شوهر و نوزاد چهار  1360در اول دي سال . اسم من سعيده سيابي است و اهل آذربايجان ايران هستم .1
ار جنسي و در دوران بازجويي مورد شكنجه، اذيت و آز. ام دستگير شده و چهار سال و نيم در زندان ماندم ماهه

  . تجاوز قرار گرفتم
 

سال قبل در زندان بر من گذشته،  29بعضي از اتفاقاتي كه . بازگويي خاطرات تلخ گذشته خيلي دردناك است .2
خواهم  امروز، مي. هايي از آن هرگز از ذهنم پاك نخواهد شد اكنون از ذهنم پاك شده است، اما قسمت

 .  هايي از آن را با شما درميان بگذارم قسمت

 

من و شوهرم، هر دو فعال سياسي بوديم و مانند بقيه اعضاي خانواده . گ شده اممن در يك خانواده سياسي بزر .3
ما اعتقاد داشتيم كه تاسيس جمهوري اسالمي يك عقب گرد . هايمان از ابتدا با جمهوري اسالمي مخالف بوديم

ر ما را به باور ما بر اين بود كه آخوندها افراد نااليق و وحشي هستند كه كشو. تاريخي براي كشور ما است
  .  از اين رو، همه اعضاي خانواده هاي ما با اين رژيم مخالف بوديم. سوي نابودي خواهند برد

 

. كرد رژيم همه مخالفان را به شدت سركوب مي. سال هاي اول انقالب، سال هاي خيلي بدي براي ايرانيان بود .4
رژيم عرصه فعاليت سياسي را بر فعاالن و . كرد گذراند و نابود مي تيغ مي آنان را دستگير، شكنجه كرده و از دم 

 .مخالفان خود تنگ تر و تنگ تر مي كرد
 

به خاطر فقر مالي، من و شوهرم با خانواده خواهرم كه تازه ازدواج كرده بود، بطور مشترك و با هم در يك  .5
ني براي ماندن نيست بعد از مدتي فهميديم كه محل شكونت ما، ديگر محل ام. كرديم خانه، در تبريز زندگي مي

  . و تصميم گرفتيم آنجا را ترك كنيم
 

من و . بعد از اين كه متوجه خطر شديم و دوستانمان دستگير شدند، خواهرم با شوهرش آنجا را ترك كردند .6
در همين زمان، يكي از هم حزبي هاي ما كه دستگير شده و در زير . شوهرم هم به دنبال خانه ديگري بوديم

 . براي همين، من و شوهرم هم دستگير شديم. ا را لو داده بودشكنجه، آدرس م
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  دستگيري

. آن شب، مهمان هم داشتيم. دادم، بيدار بودم چون به پسرم شير مي. ساعت چهار و نيم شب اول دي ماه بود .7
اتاق چون نفت جيره بندي شده بود و ما هم نفت اضافي نداشتيم، او با ما در يك . مهمانمان پسر جواني بود

در همين هنگام، ناگهان متوجه شدم كه تمام . توانستيم تنها يك اتاق را گرم كنيم ما با مشقت مي. خوابيده بود
ما در يك . شدند و پاسداران تمام راه پله ها، پشت بام، بالكني و همه جا را اشغال كردند درها به هم كوبيده 

 .كوچه پر از پاسدار شده استديدم، در يك آن همه . كرديم كوچه بن بست زندگي مي
 

بدون سوال و جواب، ما و مهمانمان را در چند دقيقه . همه مسلح بودند. بالفاصله، پاسداران وارد خانه شدند .8
سوال ما را جواب . ما يك سوال داريم! خانم«: در جوابم گفتند. علت دستگيري را از آنها پرسيدم. دستگير كردند

به هزاران نفري كه قبالً دستگير كرده بودند . اين يك دروغ روشن بود» .نباشيد نگران. گرديد دهيد و برمي مي
 . دانستيم اين يك روال عادي دستگيري در آن زمان بود و همه ما آن را مي. نيز همين دروغ را گفته بودند

 

زب توفان را ما در درون زودپز، نشريه ح. آنان همه سوراخ و سمبه ها، حتي داخل كفش هاي ما را هم گشتند .9
نيم ساعت بعد، چشمان ما را بستند و بردند و در . آنها آن را هم يافتند و با خود برداشتند. جا سازي كرده بوديم
من را با . حتي نگذاشتند كفشم را بپوشم. اجازه ندادند چيزي براي پسرم و خودم بردارم. يك پيكان نشاندند

قبل از اين كه چشمان . دين ماشين جا دادند و چشم هاي ما را بستندما را از هم جدا كرده، در چن. دمپايي بردند
. ما را ببندند، در يك لحظه متوجه شدم كه چهار اتومبيل در جلو و چهار اتومبيل در عقب اتومبيل ما ايستاده اند

ولي تعدادي از . دندالبته اين را بعداً فهميدم كه ما را به آنجا بر. از همانجا ما را به مركز سپاه پاسداران بردند
  . بعد ها شنيديم كه هر كس براي ديدن ما به آنجا رفته، دستگير شده است. پاسداران در خانه ما ماندند

 

اگر «: وقتي ما را از ماشين پياده كردند، شوهرم كه مرد بسيار آزموده، تيز هوش و اهل مطالعه بود، به من گفت .10
اينها گفته اند، از شما . را نگو  اين! نه« : گفتم. »ده اي، من را ببخشديگر همديگر را نديدم و اگر از من بدي دي

كار ما . از اين به بعد، بايد خيلي زرنگ باشي«: شوهرم در فرصتي به من گفت. »گرديد يك سوال داريم و بر مي
 »!ها گذشته از اين حرف

 
اين سلولي آهني . م سر پا بايستم، بردندمن و پسرم را به سلولي بسيار سرد كه فقط مي توانست. از هم جدا شديم  .11

من . كرد زمستان بود و سرماي شديد و هواي سرد آذربايجان بيداد مي. تر از يك متر در يك متر بود و كوچك
  .  و پسرم هم لباس گرمي نداشتيم
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 بازجويي

من چشم بند . آمد رفت و ديگري مي يكي مي. آمدند بازجويان پشت سر هم مي. بازجويي، بالدرنگ آغاز شد .12
موقعيت تشكيالتي، . ولي آنها به اندازه كافي در باره ما اطالعات داشتند. داشتم و فقط صداهاي آنها را مي شنيدم

. ما دستگير و بازجويي شده بود، ما را لو داده بودفكر كنم كسي كه قبل از . دانستند اسم اصلي و مستعار ما را مي
 . وي همه اطالعات مربوط به ما را در اختيار آنها گذاشته بود

 

ابن رفتار آنها خيلي . ها با كلمات زشت توام بود زدند و همه بازجويي بازجويان با دشنام و تحقير ما را صدا مي  .13
گفتند و متهم به كارهاي غيراخالقي و رابطه جنسي با رفقايي  مي "فاحشه"من را . داد كرد و عذابم مي ناراحتم مي

. گفتند؛ شما كساني هستيد كه به هيچ اصول اخالقي پايبند نيستيد مي. كردند هاي تيمي مي حزبيم، در خانه
منظورشان آن بود كه سكس مشترك هم داشتيم . هاي تيمي، همه چيز تان مشترك است گفتند؛ شما در خانه مي

  .نين نبودولي چ
 

 

مي . در ابتدا، بازجويان از من خواستند تا اسامي دوستان، خواهر و برادرانم و محل اختفاي آنان را افشاء كنم .14
من اظهار بي . شناختم، پرسيدند اسم تمام كساني را كه مي. گفتند، در غيراين صورت، چنين و چنان خواهيم كرد

 6:30در راه بودم كه صداي راديو ساعت . به اتاق شكنجه بردند آنها من را از راهرويي تنگ. اطالعي مي كردم
 . صبح  را اعالم كرد و چند لحظه بعد شكنجه ها شروع شدند

 

. زدند به كف پاهايم مي. بازجويان با هر چه كه در دستشان بود، مانند كابل، سيم و شالق به جانم افتادند و زدند .15
در همان . گرفتند هاي نظامي خودشان مي پاهايم را زير پوتين. برومبعد، مجبورم كردند تا در همان وضع، راه 

مواظب پسرم بودم كه . خورد بعضي از اين ضربه ها، به طور مستقيم به او مي. حال، پسرم هم در آغوشم بود
وضوع آنها از اين م. خواستم فقط به او نخورد مي. اگر به من مي خورد، عيبي نداشت. ضربه هاي آنها به او نخورد

 .  كردند تا من را به اعتراف مجبور كنند سوءاستفاده مي

 

روز بعد، با شالق به كف . اولين شب، وقتي به سلول برگشتم، متوجه شدم كه سر و پشتم زخمي شده است  .16
هفتاد سانتي متر بود، همان طور كه آدم را به  -من را به يك تخت آهني كه به اندازه شصت . پاهايم زدند

براي . نقريباً لختم كردند. بندند، من را بر روي آن تخت آهني انداختند و دستها و پاهايم را بستند ميبرانكارد 
سپس، شالقم . بستند و پشتم را با يك مالفه پوشاندند اينكه كارشان اسالمي جلوه كند، موهاي سرم را با روسري 
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كشيد كه از گلويش  آن قدر جيغ مي. ه بودندگذاشت وقتي شالق مي زدند، پسرم را در گوشه همان اتاق .  زدند
  . ترس و حشتي را كه اين پسر، در همان چهار ماهگي تجربه كرد، باور كردني نيست. آمد خون مي

 

بعد از مدتي، سلولم را عوض كردند و من . در ماه اول، اين نوع شكنجه، روزانه و براي چند ساعت، ادامه داشت .17
ماندن . شد، منتقل كردند يك متر در يك متر و نيم بود و اصال دو متر هم نمي را به يك سلول جديد كه تقريباً

اما ديوارهايش پر از . محيط سلول بي اندازه كثيف و آلوده بود. در چنان سلول كوچكي، خودش شكنجه بود
عارهاي روي بعضي از ش. افردي هم تاريخ شكنجه خود را. افرادي تاريخ اعدام خودشان را نوشته بودند. شعار بود

همه شعارها و نوشته ها بر روي ديوار سلول، كنده . داد ديوارها خيلي نيرومند بود و به آدم قدرت و توان مي
هر چيزي در پتوها بود؛ادرار، نجاست، خون،استفراغ، موي . شش  پتو در كف سلول بود -پنج . كاري شده بودند

پتويي به من دادند .  با مشت به ديوار زدم و پتو خواستم. ردمدر نتيجه،از هيچ يك از آنها استفاده نك. كنده شده
 . خيلي نگران حال پسرم بودم. كف سلول موازئيك بود و بسيار سرد. كه گندتر از پتوهاي موجود در سلول بودند

 

يك قطعه يخ قنديل . آمد، براي هميشه قفل شده است ديگري هم در سلول بود كه به نظر مي در مهر و موم شده .18
اين قنذيل از سقف تا كف سلول طول . سانتي متر از حفره آبريز كوچك سقف آويزان بود 20بسته با قطر 

 . معلوم بود كه آن قنديل در اثر برف و باران تشكيل شده بود.  داشت

 

و   .آب سرد بود. روزي سه بار و هر بار براي ده دقيقه تا يك ربع  اجازه مي دادند تا از دستشويي استفاده كنم .19
 . من مجبور بودم پسرم را با آب سرد بشويم و خودم نيز از آب سرد استفاده كنم

 

زنان براي دو روز پياپي و مردان يك . دادند اما زنان اكثريت را تشكيل مي. نگهبانان، هم زن بودند و هم مرد .20
دادند كه بيشتر از نيم ساعت از دستشويي  بعضي از مردها خيلي مهربان بودند و اجازه مي. روز كشيك مي دادند

وقتي نوبت او بود، . همه بيشتر با من مهربان بود يك مرد ميانسال كه خيلي مومن و مودب بود، از. استفاده كنم
آن بندي كه من در آن بودم، هشت سلول . زد در را محكم نمي. داد كه از دستشويي استفاده كنم بيشتر وقت مي

 . برد تا آخر سر به من وقت بيشتري بدهد او ساير زندانيان را قبل از من به دستشويي مي. داشت

 
بعد، خيلي مصمم شدم و گفتم كه . ه ادامه داشت و اتفاقات ناگواري براي من افتاددر طول آن يك ماه، شكنج .21

بعد از . خواستند آنان در باره برادر، خواهر و پدرم اطالعات مي. دهم حتي اگر بميرم، به شما هيچ اطالعاتي نمي
م را دستگير كنند، آنان را دانستم اگر آنان برادران و خواهران مي. مدتي، پدرم را دستگير و خيلي شكنجه كردند

برادران و . ازاين رو، تصميم گرفتم كه تحت هيچ شرايطي، زبان نگشايم. نيز به شدت شكنجه خواهند كرد
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براي خانواده . در واقع، شيرازه خانواده ما تحت فشار دولت از هم گسسته شده بود. خواهرانم همه فراري بودند
 . ام، آن دوران، دوران خيلي مشكلي بود

 
كردند، من صداي او را  وقتي او را شكنجه مي. هاي شوهرم تحت شكنجه بود بدترين شكنجه براي من، شنيدن ناله .22

اين كار را . كردند آنان صداي او را از طريق يك بلندگو كه در اتاق من كار گذاشته بودند، پخش مي. شنيدم مي
كامالً در . حمل شوم، اما شكنجه شوهرم را نشنومها را مت من حاضر بودم شديدترين نوع شكنجه. كردند عمداً مي

 . شدم شكستم و نابود مي مي  هم

 
غذا هم كافي . لباس و كهنه نداشتم تا او را تميز كنم. پاهاي پسرم از بس ادرار كرده بود دچار سوزش شده بود .23

سرم هميشه از گرسنگي پ. شير و امكانات نبود تا براي پسرم غذا تهيه كنم. بعد از مدتي، شيرم خشك شد. نبود
وقتي به آن روزها . با آنكه خودم تحت فشار بودم، سعي مي كردم تا از پسرم خوب مواظبت كنم. كرد گريه مي
گويم چگونه توانستم آن همه شكنجه، فشار و مشكالت روحي را  افتم و با خود مي كنم، در حيرت مي فكر مي

 .فل نباشمتحمل كنم و در عين حال، يك لحظه هم از پسرم غا
 

  

 محروميت از حق حظانت پسرم

قبل از آن، . پسرم، درآنجا آسيب ديد. اين يك نوع شكنجه ديگري بود. بعد از يك هفته، پسرم را از من گرفتند .24
گفتند كه . به من گفتند كه من اجازه ندارم در يك كشور اسالمي، پسرم را با تربيت غير اسالمي بزرگ كنم

توانم مادر خوبي براي  دين هستم و از آنجاييكه من كافرم، نمي چون من بي. حرام استشرعاً شير من براي پسرم 
اند تا پسرم را به سازمان بهزيستي منتقل كنند تا در  بار ديگر آمدند و گفتند كه آنان تصميم گرفته. فرزندم باشم

يك زن پاسدار . رد شويد من مخالفت كردم و گفتم مگر از روي جنازه من. آنجا با تربيت اسالمي بزرگ شود
چند فحش بد داد و . تا نزديك شد، من با لگد به شكمش زدم و او افتاد. آمد تا او را به زور از آغوش من بگيرد

 . رفت

 

فكر نكن كه خداوند اين بچه را براي   "جنده"بعد، يك مرد پاسدار قوي هيكل آمد و دشنامم داد و گفت كه    .25
بعد، آمد و از  ".ه را براي مملكت اسالمي داده است و تو هيچ حقي بر او نداريتو داده است، خداوند اين بچ

ناگهان شنيدم .  من او را محكم در آغوشم گرفته بودم. ام گرفت و به طرف خود كشيد كتفهاي پسر چهار ماهه
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دستانم . شداحساس كردم كه پسرم دو تيكه . ناخودآگاه دستهايم شل شدند. كه مهره هاي پشت پسرم صدا دادند
 . شل شدند و او پسرم را گرفت و با خود برد

 

بعد، من را براي بازجويي بردند و گفتند كه من لياقت نگهداري پسرم را ندارم، چون كافرم و دستانم نجس است  .26
گفتند كه او مخلوق خداوند است و بايد توسط يك شخص  مي. شود خورد، او نجس مي و وقتي دستانم به او مي

در جريان بازجويي صداي پسرم را شنيدم و دانستم كه اين يك شيوه ديگر فشار بر من . زرگ شودمسلمان ب
. بعدها دانستم كه يك زن زنداني ديگر، در آن موقع، از پسرم مواظبت كرده بود. براي گرفتن اعتراف است

 . بعداً، وقتي به بند عمومي منتقل شدم، آن زن را، مالقات كردم

 

در آن . كرد بشدت گريه مي. بعد از دو ساعت پسرم را دو باره آوردند. من بازجويي كردند براي دو ساعت از .27
گاهي بر پشتم، گاهي بر . شكنجه ام كردند و زدند. دو ساعت خيلي اذيتم كردند و خيلي برايم سخت گذشت

گفتند كه پسرم را . تهديدم كردند كه من هرگز دوباره پسرم را نخواهم ديد. مي زدند پاهايم و گاهي برسرم 
. اما نگران بودم كه مبادا پسرم عليل شود. باور داشتم كه آنان هيچ غلطي با پسرم نخواهند كرد. خواهند كشت

چندين بار چه در آن زمان و . توانم هم بگويم نمي. ام كه چي اتفاقي بر او در زندان افتاد من هنوز، به پسرم نگفته
بالخره يكي از پزشكان گفت كه مشكل او از عصب . خيلي سختي كشيد. چه اكنون او را به دكتر برده ام

  . سياتيك است
 

 تجاوز 

به من گفتند كه . بعد از يك هفته، ديدند من را به هيچ صورتي نمي توانند بشكنند، تهديد به تجاوز كردند .28
 . ا من بكنندتوانند هركاري كه بخواهند، ب ارزم و آنان مي موجودي بي ارزشي هستم كه به پشيزي نمي

 

من در يك خانواده سياسي بزرگ شدم و از طفوليت درگير . وقتي تهديد به تجاوز كردند، كامالً خرد شدم  .29
رسيد كه روزي قرباني تجاوز جنسي شوم  اما هرگز به تجاوز فكر نكرده بودم و به ذهنم نمي. مسايل سياسي بودم

وقتي اين را گفتند، ديوانه شدم . رايم غير قابل باور بودتصور تجاوز جنسي، ب. و مورد خشونت جنسي قرار بگيرم
آنان به اصطالح خودشان، رو لج » .توانيد چنين كاري بكنيد به هيچ عنوان شما نمي. شما غلط مي كنيد«و گفتم، 
 . افتادند

 
بدنم زخم بود و درد داشت، اما به زخم بدنم . من را به اتاق شكنجه بردند و دستان و پاهايم را به تخت بستند  .30

اي كه من را  از عصبانيت خود و از عمق فاجعه. احساس كردم كه حالت غش به من دست داد. كردم فكر نمي
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اما حواسم متوجه پسرم . كشيدم فس ميبه سختي ن.  كردم داد، احساس خفگي مي كرد و داشت رخ مي تهديد مي
 .  شنود، فقط و فقط به فكر او بودم بود، به فكر او بودم كه او شاهد است و مي بيند و مي

 

توانند صداي شكنجه شوهرم را به گوش من برسانند، حتماً  كردم كه اگر آنان مي در عين حال، به اين فكر مي .31
ازاينرو، تصميم گرفتم به هيچ صورت، صدايي درنياورم . ش او برسانندتوانند صداي تجاوز به من را نيز به گو مي

 .كنند اي متوجه آن شود كه دارند به من تجاوز مي كه حاكي از تجاوز باشد و شوهرم به گونه
 

لحظاتي بعد احساس كردم .  من در حالي افتاده بودم كه نميدانم اغماء بود يا چه.  فكر مي كردم، سكته كرده ام  .32
وقتي به هوش آمدم، خودم را در سلول . بعد غش كردم و واقعا بيهوش شدم. حساس ضعف، خشم و نفرتا... 

اين سوزش هزاران برابر از سوزش . در واقع، آن سوزش، من را به هوش آورد. سوزش خيلي بدي داشتم. يافتم
خيلي . شتم فرو كرده انداي و يا چاقويي را به پ احساس مي كردم يك چيز گداخته شده. شكنجه ها بيشتر بود

 ! خيلي وحشتناك! وحشتناك بود

 
كردم كه من آلوده و براي ابد، لكه دار  كردم و فكر مي احساس گناه مي. كردم، زنده نباشم بعد از آن، آرزو مي .33

احساس . كردم احساس بدبختي ، ذلت و نابودي مي. ام خيلي دردناك بود خيلي گريه كردم و گريه. شده ام
كردم بي ارزش و بي معني  احساس مي. ه هيچ چيزي براي من نمانده است كه براي آن، زندگي كنمكردم ك مي
احساس مي كردم كه اصال و ديگر وجود . ام كردم كه آدم كثيفي شده كردم و فكر مي احساس گناه مي. ام شده

  . ام خارجي ندارم، موجود بي ارزش و بي معني اي شده
 

آن . چون يك زن پاسدار، قبالً، از من پرسيده بود. دانستند آنها اين را مي. ريود بودموقتي به من تجاوز كردند، پ .34
پس چه «: پرسيد. زن پاسدار قبل از تجاوز آمد و از من پرسيد كه پريود هستم؟ گفتم كه به شما چه ربطي دارد

گفت كه » !شتي مي دهيداگر بگويم پريودم، برايم نوار بهدا«سوال كردم، » !كار خواهي كرد االن كه پريودي
بعد براي همين، من از پشت خيلي . خيال از همه چيز گفتم كه آره پريودم من هم بي. به خاطر آن نمي پرسم

خودم پريود بودم و هيچ . چون خونريزي داشتم. از پشت ديگه. از هر دو طرف، نميدانم. كردم احساس درد مي
كردم و از  ف چادرم، به عنوان حوله، براي پسرم استفاده مياز يك طر. وسيله اي هم براي تميز كردن نداشتم

هرگز نمي .  چون سوزشي از پشت احساس كردم. من مطمئنم. كردم طرف ديگر آن، براي خودم استفاده مي
توانم آن را از ذهنم  پاك كنم و يا آن را حل كنم و با آن كنار  خواهم اين موضوع را به ياد بياورم و هرگز نمي

. توانم به آن حادثه فكر كنم سال، مي 30تازه گيها، بعد از . زنم آيد، آن را پس مي هر وقت به يادم مي .بگذارم
 . دانم چه شد نمي. كنم شوم وقتي به آن لحظه فكر مي عاجز مي
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ي پاها و پشتم را ها زخم. شوكه شده بودم و ترس داشتم. اما در آن لحظه، متوجه نبودم. آنان سه نفر بودند .35
خيلي . آلود بود دردناك و غم. كردم كه چاقوي تيزي را در بدنم فرو كرده اند تصور مي. فراموش كرده بودم

  . كردم احساس ذلت، شرمساري، حقارت، بدبختي مي. گريه كردم
 

ها، ساعتها و شب  گذشت ثانيه. كردم به زمان فكر نمي.  براي من، زمان در زندان مفهوم خود را از دست داده بود .36
وقتي در آن حالت در آنجا بودم، اصالً نمي . من را در يك سلول تاريك انداخته بودند.  و روز بي معني شده بود

 .توانستم حدس بزنم كه چه مدتي، بر من گذشته است
 

م كه تجاوز هم البته بعد از ساليان سال، وقتي كه به كانادا آمدم و روانپزشكها را مالقات كردم، باالخره فهميد .37
ولي آن موقع، احساس گناه و حقارت . يك نوع شكنجه است و هيچ فرقي با  ساير اشكال شكنجه ندارد

ساله  29او چهار ماه داشت و اكنون . از آن زمان تاكنون جرئت نكرده ام به چشمان پسرم نگاه كنم. كردم مي
  . است
 

روز و تاريخ دقيق آن حوادث، . مورد تجاوز قرار گرفتم فكر كنم در پانزدهمين روز دستگيريم، براي دومين بار .38
تمام ديوار پر از .  سلولم نيز كامالً تاريك بود و نمي توانستم حساب شب و روز را بگيرم. فراموشم شده است

من هم تقويمي براي خود درست . خط بود و زندانيان توسط اين خط ها براي خودشان تقويم درست كرده بودند
كنم كه آن روز، روز پانزدهم  ازاينرو، تصور مي. كشيدم گذشت، خطي بر ديوار مي هر روز كه مي .كرده بودم

  .بود
 

ها گذشت و  اما آن شب، ساعت. زدند معموالً وقتي زندانيان گرسنه بودند، در مي. درب سلول، در آن روز باز نشد .39
وقتي نگهبانان . آرامش در زندان حاكم بودآن شب، نوعي . زندانيان نيز سر و صدا راه نيانداختند. كسي نيامد

معموالً ساير زندانيان از من راجع . زديم كسي در آنجا نيست و با هم حرف مي دانستيم كه هيچ  آمدند، ما مي نمي
اما راجع به جرم و اتهاماتم هيچي . كردند به شوهرم، پسرم ، سن و سال او و چيزهاي خيلي معمولي سوال مي

كسي سر و صدا نكرد و كسي از من  آن شب، با آنكه درب هيچيك از سلول ها باز نشد، هيچ  اما. پرسيدند نمي
  . چيزي نپرسيد

  
پاهاي پسرم سوخته بود، چون وقتي او .  در اين مدت، دستم به آب گرم نرسيده بود. هفته دوم بازداشتم بود .40

. ست و پاهاي او را با آب سرد پاك كنمگردن، د. توانستم او را با آب سرد بشويم كرد، من فقط مي مدفوع مي
پانزده دقيقه وقت داشتم و من بايد تمام اين كارها را در همان پانزده دقيقه تمام . تمام بدن او سوخته بود

 . داشتم من بايد هميشه يكي از آنها را پاك نگه مي. پسرم تنها دو تكه كهنه داشت و ديگر هيچ. كردم مي
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. وقتي آن شب كسي نيامد كه در را باز كند، تصور كردم كه ساير زندانيان نااميد شده اند و به خواب رفته اند .41
 . دادند به دستشويي برويم چون در آن شبها اجازه نمي. آن شب متوجه شدم كه چرا سلولها آنقدر كثيف هستند

 

اما آن . شنيدم چون صداي پاهاي آنان را مي. شدم كردند، من متوجه مي معموالً وقتي نگهبانان كشيك عوض مي .42
ناگهان . در حيرت بودم كه نگهبانان چرا كشيك عوض نكردند. كسي را نشنيدم شب، من صداي پاي هيچ 

آمد كه براي هميشه قفل شده است،  صداي پاهايي را در پشت در سلولم كه مورد استفاده نبود و به نظرم مي
 . كسي به در زد. شنيدم

 

. كردند، فرق دارد متوجه شدم كه صداي پا،از صداي پاهاي نگهباناني كه كشيك عوض مي. ب ندادممن جوا .43
خواهند برد و سوال و جواب  تصور كردم كه من را براي بازجويي، يا دستشويي. صداي پاها به سلول نزديكتر شد

 .  كردم كه دريچه روي در باز شد من به اين چيزها فكر مي. خواهند كرد

 

. كرد انگار داشت به من حمله مي. به من ذل زد. ريش داشت! خيلي وحشتناك. قيافه وحشتناكي داشت خيلي .44
به گوشه  سلول رفتم تا خودم را پنهان كنم و خودم را به ديوار . وقتي اين حالت او را ديدم، تكان خوردم

 . در آغوشم بود كشيدم چادرم را به روي پسرم كه. كرد نگاه هاي زننده او خيلي اذيتم مي.  چسباندم

 
هايي كه ما را در آنها بازجويي  او به طرف همان سلول. »نه« گفتم . بعد، به من اشاره كرد كه بيا نزديكتر  .45

. درب را آهسته باز كرد و وارد سلول شد و به طرف من آمد. كردند رفت و چند دقيقه بعد، با كليد برگشت مي
 . ام خواهد كرد ورت، خفهتهديد كرد كه خاموش باشم، در غيرآن ص

 

گفت كه . اي را كه نسبت به من در دل داشته است را اظهار كند بعد گفت  كه او آمده است تا عشق و عالقه  .46
گفت كه من را هميشه زير نظر داشته است و همه جا من را . آيد من را دوست دارد و از من خيلي خوشش مي

 . با چشمان خود دنبال كرده است

 

دستش را از روي . شدم داشتم خفه مي. ، دستش را روي دهنم گذاشت»كثافت عوضي«بگويم كه  تا خواستم .47
اضافه . زد آهسته حرف مي. دهند داند كه آنان براي پسرم شير نمي بعد گفت؛ او مي. دهنم برداشت تا نفس بكشم

كه صدا در نخواهم  با سر اشاره كردم. كرد كه اگر من سكوت كنم، دستش را از روي دهانم برخواهد داشت
داند كه من مدتي است از دست اينها در اذيت هستم و شكنجه شده ام، اما  بعد برگشت و گفت كه او مي.  آورد

براي پسرم شير و پوشك و لباس بياورد، به شرط آن كه من . قول داد كه كمكم كند. او مانند آنان نيست
 . رضايت دهم و مانع خواست پليد او  نشوم
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هايم چشم  در جريان بازجويي. اما من او را قبل از آن روز نديده بودم. ن هم يكي از بازجويانم بوده باشدشايد اي .48
گفت كه از او نپرسم چگونه من را ديده است، اما او هميشه من را زير . آمد صداي او آشنا به نظر مي. بند داشتم

ها را اكنون به فارسي  است كه جريان آن گفتگو برايم مشكل. زد به زبان تركي با من حرف مي. نظر داشته است
 . زنده كنم

 

گفتم . دهم بميرم تا به اين ذلت تن بدهم گفتم ترجيح مي. دهم چنين كاري را با من بكني گفتم هرگز اجازه نمي .49
كه من روزي از اين جهان خواهم رفت و هيچ فرق نخواهد كرد،اگر زودتر از اين دنيا بروم، اما من هرگز تن 

نمي توانستم دقيق فكر . من جسماً و روحاً در آن زمان شكننده بودم. التماس و تمنا كرد. دهم اين ذلت نمي به
 . خواستم رضايت بدهم هرگز نمي. رضايت ندادم. كرد ذهنم درست كار نمي. كنم

 

ي از همان شوم كه او شايد يك كنم، متوجه مي اكنون كه راجع به آن زمان و جريان گفتگوهاي آن شب فكر مي .50
شناسمت ، بدنت خيلي خوش فرم  گفت كه مي مثالً وقتي او مي. كساني بود كه قبالً به من تجاوز كرده بودند

كنم كه اين يكي هم، از جمله كساني بود كه هفته گذشته به من  ازاينرو، فكر مي. است، ادا در نيار و اين چيزها
 . ه بعد از تجاوز اول بودچون اين حادثه دقيقاً يك هفت.  تجاوز كرده بودند

 

من در گوشه . و مانند اينها... كرد و پيشنهاد داد كه سلول من را عوض كند، تابانه اظهار عشق و عالقه مي او بي .51
آهسته و . گفت كه دلش به حال من مي سوزد. بيست سال بيشتر نداشتم. سلول مات و مبهوت و شوكه شده بودم

زد و  به بدن من دست مي. زدم دستش را پس مي. كرد من را نوازش مي. ه شدنمي دانم چ. زد آميز حرف مي محبت
كشيم، متاسف  شناسد و از رنجي كه من وپسرم در زندان مي او مي گفت كه من را مي. كردم من دستش را رد مي

 .من دست او را رد مي كردم. خواست بدن من را نوازش كند كرد و مي با پسرم با مالطفت رفتار مي. است
 . فرياد زدم. ناگهان به فكرم رسيد كه فرياد بزنم و كمك بخواهم

 

باز هم متوجه شدم كه . و افزود كه قبالً بند را تخليه كرده است» كنم تر از اوني هستي كه فكر مي بچه«گفت؛  .52
  دهمن سا. او از قبل برنامه ريزي كرده بود. آمد هيچ صدايي از سلولها نمي. سكوت كامل در بند حاكم است

گفت كه اكنون خيلي دير شده است كه كاري بكنم و خود را . كردم كه ديگران در خوابند لوحانه تصور مي
گفت . چيزهاي مانند اين ها را گفت كه اكنون و دقيقاً به خاطرم نيست. نجات دهم و بايد تن بخواسته او بدهم

بعد گفت كه دستت به جايي . شته استاي ندارم و كار از كار گذشته و آب از سرم گذ كه ديگر هيچ چاره
قبول كرد و . گفتم كه اجازه بده پسرم را بشورم و دستشويي بروم. چون تنها من او در بند هستيم. رسد نمي

دستشويي . در را باز كرد و من را قشنگ بدون چشم بند به دستشويي برد.  »برمت من خودم مي!  چشم«گفت؛ 
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اين اولين باري بود كه من پسرم را با آب گرم . يم آب گرم آوردبعد رفت و برا. هم خيلي كوچك بود
دانم تميز بود و يا كثيف را براي پسرم آورد و گفت  كه با اين  همين طور، يك  تكه پارچه كه نمي. شستم مي

دير ! دير ميشه«گفت؛  مكرراً مي. آرامش نداشت. ترسيد خيلي هم مي... بعد دوباره . ات را پاك كن هم بچه
. كامال هوس بازانه اين كار را مي كرد. او در موقع تجاوز، با من بد رفتاري نكرد. »!زود باش! زود باش! يشهم

. اي گذاشت او پسرم را گرفت و در گوشه. پسرم در آغوشم بود.  دانم كه ساعت چند بود و چقدر وقت برد نمي
    .او كارش را كرد و رفت. قبول نكردم و پسرم را در آغوشم گرفتم

 

دانم  نمي. دانستند نگهبانان ديگر، اين موضوع را نمي. كامال پنهاني و به دور از چشم ديگران كارش را انجام داد .53
. چون زندانيان ديگر را از بند بيرون برده بود. ظاهراً يك مامور رده بااليي بود. او چه منصبي در زندان داشت

بعد گفت كه براي اين . كسي در داخل آن هشت سلول نبود يچ وقتي از دستشويي برگشتم، همه درها باز بود و ه
بعد تهديد كرد و گفت كه اگر مقاومت كنم، دست بندم خواهد زد و در آن . لحظه، خيلي زحمت كشيده است
او . متاسفانه زورم به او نرسيد. گفت كه به هر قيمت اين كار را خواهد كرد. صورت، بيشتر اذيت خواهم شد

 .  گاه،آن مرد كثيف پيدايش نشد  با زور كارش را با من كرد و بعد رفت و ديگر هيچ. ر از من بودخيلي نيرومندت

 

احساس مي كردم كه همه قسمت هاي بدنم را كه . كردم و از خودم متنفر بودم بعد از آن، خيلي احساس گناه مي .54
. خواستم هر قسمت بدنم كه دست او به آن خورده را با چاقو قطع كنم مي. با او در تماس بود، با چاقو بريده اند

گفتم كه من گناهكارم كه  مي. كردم س گناه ميشديداً احسا. كردم آن قسمتهاي بدنم، كثيف شده اند تصور مي
گفت كه زود باشم، خودم  آمد كه او به من مي وقتي كه به يادم مي. به او اجازه دادم چنين كاري را با من بكند

گفتم كه  با خودم مي. خيلي عصباني و آشفته بودم. كردم كه چرا در مقابل خواست او كوتاه آمدم را سرزنش مي
كردم كه او  در ابتدا فكر مي. من هيچ راه فرار نداشتم. ه گذاشتتم او با من چنان كاري را بكنداين من بودم ك

مرد لعنتي رفت . كردم بر خودم لعنت مي. اما وقتي او برنگشت، خيلي ناراحت شدم. براي پسرم شير خواهد آورد
 . و ديگر برنگشت

 
خيلي راجع . اول پسرم را بكشم و بعد خودم را. شتمبه دنبال چيزي مي گ. بعد، تصميم گرفتم كه خودكشي كنم  .55

كردم و بيشتر رنج  كردم، بيشتر خودم را سرزنش و مالمت مي هر چه بيشتر فكر مي. كردم به آن حادثه فكر مي
 . دهد اين احساس تا االن هم رنجم مي. بردم مي
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  خاطرات زندان

وقتي من را . اولين آنها، مربوط به خواهر زن برادرم است. من راجع به تجاوز به دختران باكره چند خاطره دارم .56
او . آنان هم اين موضوع را تاييد كردند. به بند عمومي منتقل كردند، دوستان خواهر زن برادرم را در آنجا ديدم

او در . او، قبل از اعدام، با خانواده اش مالقات داشت. اعدام شده بود 1361دستگير و در سال  1360در سال 
كنند و همچنين به مادرش گفته بود كه به او  ريان يكي از اين مالقاتها، به مادرش گفته بود كه او را اعدام ميج

سه خواهر در زندان با من در بند . يك خاطره ديگري نيز در اين مورد دارم. تجاوز كرده اند تا به بهشت نرود
خواهران او . صفيه صادقي اعدام شد. ه صادقي بوداسامي آنان اكرم صادقي، شفيقه صادقي و صفي. عمومي بودند

آنان به من گفتند كه يك پاسدار صفيه را قبل . به من گفتند كه خواهرشان قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفت
بينند كه  بعد از نيم ساعت، مي. كردند، برد از اعدام به كتابخانه زندان كه از آن براي عبادت نيز استفاده مي

رود و از  بينند كه خواهرشان دوال راه مي مي. تواند راه برود آيد، اما بسختي مي ن از كتابخانه بيرون ميخواهرشا
پسران ما در زندان با . يكي از آن سه خواهر، پسري هم سن و سال پسر من داشت. درد شكم و پائين تنه مي نالد

 .دارمهم يك عكس يادگاري گرفتند كه من هنوز هم آن عكس را با خودم 
 

 

نامزدي، ازدواج و . در كل، شانزده ماه با شوهرم زندگي كردم. از زندان تبريز آزاد شدم 1363من در اواخر سال  .57
شوهرم را مجبور . بعد از دستگيري، ما را براي هميشه از هم جدا كردند. تولد پسرم، همه شانزده ماه طول كشيد

بعد، او را متهم به قاچاق هيروئين به داخل زندان . نكرده بود كرده بودند تا مصاحبه ويديويي كند، اما او قبول
خبر اعدام او را . اعدام شد 1362او دو روز قبل از آغاز سال نو خورشيدي . دهند كنند و حكم اعدام به او مي مي

 .  دو ماه بعداز اعدامش، به من دادند

 
 زندگي بعد از زندان

هيچ . درآمدي هم نداشتم.  نه پولي داشتم، نه خانه و نه امكاناتي. كشيدمبعد از آزادي از زندان در به دري زيادي  .58
چون وضعيت خيلي خطرناك بود، همه . اي كنم كسي برايم كاري نمي داد و نمي توانستم خانه اي هم اجاره

  .كردند كه من آنان را به خطر خواهم انداخت دانستند و فكر مي چرا كه من را آدم سياسي مي. ترسيدند مي
 

. او قبالً زنداني و شديداً شكنجه شده بود. بعد، با برادر شوهرم كه هفت سال بزرگتر از شوهرم بود ازدواج كردم .59
يكي از داليل ازدواجم با برادر شوهرم، وجود . برد ازاينرو، او هم افسردگي داشت و از مشكالت روحي رنج مي

خواستم با ازدواج با كس ديگري، از پسرم  د، من نميچون پدر شوهرم از لحاظ قانوني قيم پسرم بو. پسرم بود
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اي جز ازدواج با برادر  چاره. پسرم در آن وقت، هفت ساله بود. خواست پسرم را از من بگيرد او مي.  دور شوم
توانستم  او، براي من، همه چيز بود و من نمي. در نبود پسرم، دنيا براي من هيچ مفهومي نداشت. شوهرم را نداشتم

 . او را تحمل كنم دوري

 

در ايران، . وقتي پسر دومم شش ساله شد، سرطان سينه گرفتم.  پسر كوچكترم نتيجه همين ازدواج دومم است .60
پسر بزرگم با عموي . بعد ايران را به قصد كانادا ترك كردم. دو سال بعد، عمل كردم. شيمي درماني مي كردم

پسر بزرگم وقتي به كانادا رسيد، بيست و . اكنون با من است اما بعد از هفت سال جدايي،. خود در ايران ماند
ساله  29ساله و پسر بزرگترم  20پسر كوچكترم . كند سال است كه با من زندگي مي 4پنج ساله بود و اكنون 

 . است

 

ايم براي بار دوم در اينجا به خاطر گوش ه. اينجا در كانادا هم سرطان رحم گرفتم و پزشكان من را عمل كردند  .61
. چون شوهرم، پدر شوهرم و پاسداران آنقدر بر گوش هايم زده بودند كه گوش هايم كر شده بود. عمل شدم

اما اين . اما كمرم به شدت درد مي كند و به آرتروز وخيم نيز مبتال شده ام. ام اكنون شنواييم را باز يافته
ت و با افراد هم سن وسال خودم ديد و بازديد دارم ام خوب اس روحيه.  ام را بشكنند ها نتوانسته اند روحيه مريضي

بعضي . جلسات هفتگي منظمي با همفكرانم دارم. و فعاليت هايي هم در امور بهبود حقوق زنان انجام مي دهم
كنيم و هر كمكي از دست ما ساخته باشد،  وقتها، راجع به خوشي ها، دردها و مصائب هايمان با هم درد دل مي

 . دهيم جام ميديگر ان براي هم

 

اما . سال سكوت كردم 20در آنجا، . ام كسي، حتي با خواهرم گفتگو نكرده  من در ايران راجع به تجاوز با هيچ .62
از حركاتم متوجه شد و گفت كه حتماً در زندگي . وقتي به كانادا رسيدم، به يك روانپزشك مراجعه كردم

سال هاست كه مورد تراپيهاي مختلف قرار . اولين بار ، سر دلم را نزد او باز كردم. مشكالت زيادي را داشته اي
قرص  60تا  50بينم و هر روز  هنوز هم كابوس مي. برم اما تاكنون از پيامدهاي آن حادثه رنج مي. مي گيرم
 . خيلي ها ترغيبم كرده اند تا عليه جمهوري اسالمي اقامه دعوا كنم اما شكايت نكرده ام. كنم صرف مي

 

براي همين هم داستانم را براي شما . كنند ند و مطمئن هستم كه مرا درك مياكنون ، پسرانم بزرگ شده ا .63
هدفم از بيان خاطرات تلخ . داستان من نزد شما امانت است و اميدوارم از آن بخوبي استفاده كنيد. تعريف كردم

 . زندگيم به شما، آن است كه آنچه بر من اتفاق افتاده، بر ديگران اتفاق نيفتد
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  مجتبي سميع نژادشهادتنامه 

  

    مجتبي سميع نژاد    :اسم كامل

  1359مهر  8  :تاريخ تولد

  تهران، ايران    :محل تولد

  نگار، فعال حقوق بشر وبالگنويس، روزنامه      :شغل

  

  ايرانمركز اسناد حقوق بشر   :سازمان مصاحبه كننده

  1389بهمن  15    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

  

  . توسط سميع نژاد تاييد شد1390ارديبهشت  28تهيه و در تاريخ  تلفني با مجتبي سميع نژاد مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
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  شهادتنامه

قبل از ترك ايران، دانشجوي رشته ارتباطات و روزنامه . ام متولد شده 1359و در سال   من مجتبي سميع نژاد هستم .1
 . نگاري در ايران بودم

  
الف  2روز با قرار وثيقه از بند  88بود كه  بعد از  1383آبان   10اولين بار در تاريخ . من دوبار دستگير شدم .2

، بازداشت و بعد از بيست و يك ماه از زندان 1383من به 24در   مجدداً  دو هفته بعد،. زندان اوين آزاد شدم
 .  آزاد شدم

 

نويس در وبالگم دستگير شدم، اما در طول بازداشت به دليل  باراول به خاطر افشاي خبر بازداشت سه وبالگ .3
وهين مانند اتهام ت. مطالبي كه در وبالگم نوشته بودم، اتهامات جديدي بر من وارد شد كه اتهاماتي سنگين بودند

اي، اقدام عليه امنيت ملي، تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، و از همه  به آيت اهللا خميني و آقاي خامنه
  . النبي بود تر  سب جدي
 

نفر به درب خانه آمدند وگفتند  4. من با مادر، يكي از برادرانم و دوستم در منزل بودم. و نيم شب بود 8ساعت  .4
وقتي رسيدم، اول عكسي را به من نشان دادند و پرسيدند كه آيا . به درب منزل رفتم من. كه از من سوال دارند

. اي را به من نشان دادند، كه پرينت مطالبم در وبالگم بود بعد پرونده. صاحب عكس من هستم؟ من تاييد كردم
ندادند و با تهديد  نشان. من حكم قضايي خواستم. خواهند خانه را جستجو كنند هستند و مي» مامور«گفتند كه 

صرفاً مي . مادرم و من بارها از آنان پرسيديم كه آنان مامور كجا هستند، اما آنان جوابي ندادند. وارد خانه شدند
مثالً يكي  از آنان . با اسم مستعار خود را معرفي كردند. اسامي آنان را پرسيديم. گفتند كه مامور امنيتي هستند

  . گفت "تهراني"اسم خود را 
 

من از اتفاقاتي كه بعداً افتاد و از گفتگوهاي دوران بازجويي متوجه شدم كه آنان عضو يك گروهي كه توسط  .5
براي مبارزه با جرايم اينترنتي و مشخصاً ) كه بعداً ترور شد(سپاه و با دستور قاضي مرتضوي و قاضي مقدس 

  . نويسان تشكيل شده بود هستند وبالگ
 

را بر خود داشت، به شكل رسمي اعالم نشده بود، اما وجود داشت و هدف آن » نترنتدفتر اي«اين نهاد كه نام  .6
اما مقامات . من به نحوي در وبالگ خودم به وجود اين نهاد اشاره كرده بودم. نويسان بود  سركوب وبالگ

  .  خواستند وجود اين نهاد را به شكل رسمي تاييد كنند حكومتي نمي
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پدر من نيز در موقع تفتيش به خانه . همه منزل را جستجو كردند. منزل ما بودندحدوداً يك ساعت و نيم در  .7
در جريان جستجوي خانه، مدام توهين . ايشان نيز از آنها حكم قضايي خواست، اما آنان نشان ندادند. رسيد
طالب آن را يكي از آنان از من خواست كه وارد وبالگم شوم و م. كردند دادند و تهديد مي كردند، فحش مي مي

نويس را تكذيب كنم و بگويم كه آنان در محفل مهماني با  بويژه، خبر بازداشت آن سه وبالگ. تغيير بدهم
يكي از آنان خواست با خشونت برخورد كند، اما مادرم و برادرم . ابتدا آن را ننوشتم. اند مشروب دستگير شده
من . در زندان خواهم پوسيد و حكم اعدام خواهم گرفتيكي از آنان تهديد كرد كه سالها . جلوي آنان را گرفت

خوانندگان وبالگم از فحواي متن . خواستند اي كه آنان مي گونه مجبور به تغيير مطلب شدم، اما نه به آن
براي مثال نوشته بودم كه من بعد از اين مسئله براي . ام توانستند درك كنند كه من تحت فشار آن را نوشته مي

دانستند كه در ماه رمضان  آن موقع ماه رمضان بود و همه مي. روم مايشگاه كتاب به شيراز ميبازديد از ن
 .شود نمايشگاه كتابي برگزار نمي

 

. آنان آمده بودند تا من را دستگير كنند. شدم كردم، بازهم آزاد نمي من احتماال اگر خبر بازداشت را تكذيب مي .8
  . كرده بودندآنان همه وسايل شخصي من را قبالً جمع 

 

بند زدند و به پدرم گفتند كه آنان چند تا سوال از من دارند و من فردا آزاد خواهم  بعد من را با خود بردند، چشم .9
وقتي داخل ماشين نشستيم، به من دستبند زدند و . منتظر ما بودند -يكي ون و ديگري پژو  -دو ماشين. شد

  . رممجبورم كردند كه سرم را ميان زانوهايم بگذا
 

. حدود نيم ساعت بعد به جايي رسيديم كه بعدا متوجه شدم زندان اوين است. متوجه نشدم كه من را كجا مي برند .10
من را اول براي معاينه پزشكي بردند، در آنجا چند تا سوال در مورد سوابق پزشكي من كردند و فشار خونم را 

الف سپاه  2ند و سرانجام، من را به يك سلول در بند دقيقه من را رو به ديوار نگهداشت 45بعد حدود . گرفتند
آمدند و تهديد  مدام آدم هاي مختلفي مي. اين بند شايد در قسمت جنوب شرقي اوين واقع باشد. منتقل كردند

جوجه كردن يك شيوه شكنجه بود . كنيم مي» ات جوجه«ماني، و  ها اينجا مي كنيم، سال كردند كه شكنجه مي مي
  . زدند كردند و شالق مي بستند و آويزان مي پاها را ميها و  كه دست

 

تكه كاغذي به من دادند كه اگر .  روز در آنجا بودم 4. همان شب من را به يك سلول انفرادي منتقل كردند .11
يك دريچه كوچك در قسمت تحتاني در سلولم قرار . خواستم به دستشويي بروم آن را از دريچه بيرون بگذارم 

ماه قبل از دستگيري  4در اين چهار روز، وبالگنويسي را ديدم كه خانمش . دادند آن برايم غذا ميداشت كه از 
در آنجا من متوجه شدم كه او زنده . من خبر درگذشت او را در اثر يك سانحه در اهواز در وبالگش نوشته بود

  .برد است و در بازداشت به سر مي
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بازجو داشتم كه همه عضو  13ي بازداشت حدود  در طول دوره. در شب چهارم، اولين بازجويي من شروع شد .12
حدود . يكي از بازجوبانم سيد امير نام داشت. كردند كار مي» دفتر اينترنت«يك تيم بودند و تحت نظر همان 

. شايد هنوز هم باشد. ران شده استچهار سال قبل متوجه شدم كه وي مسئول حراست دانشگاه عالمه طباطبايي ته
 6متوجه شدم كه . در شب چهارم، وقتي من را براي بازجويي فراخواندند، خيلي زود دوباره به سلولم برگرداندند

خواهد نماز بخواند و نيم  يكي از بازجويان بعد از پرسيدن نامم گفت كه مي. اتاق بازجويي در آن بند وجود دارد
به مجرديكه وارد . نيم ساعت بعد، من را دوباره براي بازجويي بردند. بازجويي بياورندساعت بعد من را براي 

اتاق بازجويي شدم، بدون آنكه كسي از من سوال و جوابي كند، سيلي محكمي به صورتم اصابت كرد، و يك 
ضرب و . ردندسوال و جوابي نك. نفر من را به ديوار چسباند و بعد پنج شش نفر به ضرب و شتم من پرداختند

بعد از نيم ساعت، من به زمين افتادم و از بيني و دهانم خون .  شتم به همان صورت تا نيم ساعت ادامه داشت
مدتي بعد نگهباني . بعد من بر روي صندلي يك نفره نشاندند. اين باعث شد كه از ضرب و شتم باز ايستند. آمد

  . را صدا زدند و من را به سلول فرستادند
 

تهران، اتهامات من را نوشت  21بعد از ظهر، يك بازپرس به نام محبي از داسراي ناحيه  4آن روز ساعت فرداي  .13
وي اين . اتهامات من اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي بود. و از من خواست كه آن را امضاء كنم

پرسيدم . از من خواست تا آن را امضاء كنمبعد . مليون توماني به من تفهيم كرد 150دو اتهام را با  قرار وثيقه 
در جواب . پرسيدم كه آيا خانواده من اطالع دارند. گفت كه تعيين قرار وثيقه است و امضاء كن. كه چيست

يك از اتهامات من را  البته او مصاديق هيچ. خانواده من اطالع نداشت. او دروغ گفت. گقت كه اطالع دارند
 .آيد در جواب گفت كه حق داشتن وكيل نداري و كسي به سراغت نمي. درخواست وكيل كردم. نگفت

 
يك بار وقتي من را براي بازجويي بردند، يك حوله پالستيكي را دور سرم پيچيدند، دستبند زدند، پاهايم را با  .14

د شديداً سرم در. طناب بستند، به زمين خواباندند و بعد شوكي به من دادند كه احتماال شوك الكتريكي بود
بعد بازجويانم گفتند كه آنان براي بازجويي من . ها و ضرب و شتم تا مدتي ادامه داشت اين نوع بازجويي. گرفت

يك سري از . نويسان، و محل سكونت و شماره آنان را نگويم نخواهند آمد  تا زماني كه اسامي دوستانم، وبالگ
خواستم به آنان معرفي كنم، ازاينرو،  تم و نميشناخ شناختم و يك سري ديگر را مي وبالگ نويسان را من نمي

روز كسي به سراغ من  12دوباره مرا به سلولم بازگردادند و مدت . گفتم كه من نمي دانم آنان در كجا هستند
وقتي آنان نيامدند، من دست . بازجويانم تنها راه ارتباطي من با دنيايي بيرون بودند. خيلي بر من فشار آمد. نيامد

از شدت ضرب و شتم . روز بازجويان آمدند 12بعد از . اب غذاي خشك زدم كه دو روز طول كشيدبه اعتص
ام عوض شد و ضرب و شتم مجدداً  ها بيشتر به شكل مكالمه ادامه يافت تا آنكه تيم بازجويي بازجويي. كاسته شد
 .آغاز شد
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ينترنت مانند حسين رئيسسي، محمد رضا وبالگنويس و كاربر ا 21ي بازداشت متوجه شدم كه آنان  در طول دوره .15
خوانساري، كاوه رمضاني، افشين زارعي و همان سه وبالگنويسي كه من خبر دستگيري آنان را در وبالگم منتشر 

الف زندان  2اند و با من در همان  بند  كرده بودم؛ محمد بالدي، اميد شيخان و پيوند شريفي را دستگير كرده
همه ما را مورد ضرب و شتم  . كردند زمان بازجويي مي اتاق هم 6ها، شش نفر ما را در بعضي شب. اند اوين محبوس

نويسان كه  يك شب، يكي از بازجويان از دو تن از وبالگ. آن شبها، شبهاي خيلي سنگيني بود. دادند قرار مي
كناري سلول من بودند، هاي  و در اتاق) گويم و من اسم آنان را به خاطر مسايلي اكنون نمي(باهم دوست بودند 

  .خواست كه به داشتن رابطه جنسي با همديگر اعتراف بكنند 
او خاطره تلخ ديگري را نيز . پسر جواني بود. يكي از اين دو وبالگنويس در سلول بغل دستي من زنداني بود .16

كه چندين او به من گفت . كرديم ما از دريچه پايين درب سلولهايمان با هم صحبت مي. برايم تعريف كرد
نگهبان  6ما . مرتبه نگهبان داخل زندان به سلول او آمده و از او خواسته است با او رابطه جنسي داشته باشد

او گفت كه خيلي التماس و گريه و زاري كرده بود كه با او اين كار . آمدند داشتيم كه در سه شيفت مختلف مي
مشكالت . كرد تقاضاي دستشويي كند زنداني جرئت نمي وقتي آن نگهبان، سر پست نگهباني بود، اين. را نكند

  . شديدي براي او از اين بابت پيش آمده بود
 

من دوشب متوالي بر .  كوبيديم خواستيم با همديگر حرف بزنيم، با مشت بر ديوار همديگر مي وقتي ما هردو مي .17
ن نگهبان از او خواسته تا با او رابطه شب سوم وقتي آمد برايم تعريف كرد كه آ. ديوار او كوبيدم، اما او نيامد

او گفت كه نگهبان معموالً نيمه شبها به . گذراني بود هدف نگهبان از اين كار صرفاً خوش.  جنسي داشته باشد
من او را تشويق كردم . فكر كنم اين حادثه در جريان هفته سوم بازداشتم صورت گرفت. شد اتاق او داخل مي
 4حال او بعدها،  با اين. تري براي او بسازند اي سنگين ترسيد اگر شكايت كند پرونده اما او مي. كه شكايت كند

  . ماه آزاد شدند  اكثر وبالگنويسان ديگر بعد از يك. سال حكم زندان گرفت
 

ام بزنم  و به آنان اطمينان بدهم كه حالم خوب  بعد از چند روز، اجازه دادند كه يك تلفن مختصري به خانواده .18
 .  گفتگويم با خانواده بيشتر از يك دقيقه طول نكشيد. است و در زندان هستم

 

. ي مالقات كردمحدود يك ماه و نيم بعد از بازداشتم، يكي از اين دوستان وبالگنويسم را در سرويس بهداشت  .19
او صرفاً توانست برايم بگويد كه يك كاسه پر از نجاست را  شب قبل جلو او گذاشتند و از . خيلي ناراحت بود

او گفت كه او همكاري نكرد و آنان كاسه پر از . او خواستند يا همكاري كند و يا كاسه پر از نجاست را بخورد
 .نجاست را به خورد او دادند
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بازهم از . آمده اند ام براي بازجويي من را براي بازجويي بردند، متوجه شدم كه تيم بازجويي قبليهمان شب، وقتي  .20
چنانچه قبالً گفتم، من تعدادي از آنان را . من خواستند كه آدرس و مشخصات دوستان وبالگنويسم را بنويسم

به همين دليل . گر نوشته بوديمهايي بروي وبالگ همدي با آنان آنالين دوست شده بودم، كامنت. شناختم نمي
كاسه . نيمه شب بود. ترين اتفاق دوران بازداشتم رخ داد همان شب تلخ. شناسم كردند كه من آنان را مي فكر مي

قلم و . كني يا اعتراف مي خوري گفتند كه دو انتخاب داري، يا مي. پر از نجاست را آوردند و جلو من گذاشتند
بعد آنان سرم را به زور به طرف ظرف نجاست بردند و . گفتم كه اطالع ندارم من. كاغذي به من نشان دادند

 . نفر بازجو در اتاق حضور داشت 4آن شب، . مجبورم كردند كه آن را بخورم

 

شكجه . بازجويي ها ادامه داشت. چيزي نخوردم روزي هيچ 6و  5. بعد از اين حادثه، من اعتصاب غذا كردم .21
مثال مي گفتند كه چون پدرت خيلي دنبال تو مي آمد، . ما فشار رواني افزايش يافتفيزيكي كاهش پيدا كرد، ا

. خيلي ناراحت شدم و در نتيجه با يكي از بازجويانم درگير شديم. يك بار به مادرم فحش دادند. ما او را گرفتيم
درباره . ي من خواندنداند و او اعتراف كرده است و اعترافات او را برا بار ديگر گفتند كه دوستم را گرفته

بازهم راجع به وبالگنويسان ديگر از من . گفتند كه چه حكمي خواهم گرفت كردند و مي اتهامات من صحبت مي
نويس به نام بهزاد كه مقاالتي راجع به دين در وبالگ خود نوشته بود،  راجع به يك وبالگ. پرسيدند مي
ه يا او را معرفي كنم و يا با باتوم خودشان به من تجاوز خواهند آنان گفتند ك. شناختم من او را نمي. پرسيدند مي
  .  كرد
 

بعضي وقتها، تجاوز جنسي را با . ناپذير بازجوييها بود تهديد جنسي و سوال درباره مسايل جنسي بخش جدايي .22
از . كنند يگفتند كه چگونه به من تجاوز م مثالً مي. دادند كه شرم آور بود ريزترين جزئيات آن برايم شرح مي

بويژه، يكي از دوستانم كه ژورناليست . كردند من راجع به نزديكي جنسي با دوستانم كه دختر بودند سوال مي
چندي قبل با آن دوستم كه بعد از انتخابات . خواستند من به داشتن رابطه جنسي با او اعتراف كنم مي. بود

يز تحت فشار گذاشته بودند تا به داشتن رابطه جنسي با بازداشت شده بود، گفتگويي داشتم و فهميدم كه او را ن
خواستند تا چگونگي رابطه جنسي دوستم با نامزدش را براي آنان  همچنين آنان از من مي. من اعتراف كند

 . تعريف كنم

 
 7-6او مرا براي . من چشمبند و دستبند داشتم. بعد از دور دوم اعتصاب غذايم، يك روز يك روحاني را آوردند .23

از مشكالت زندان، حكم و بالهاي كه بر من . ساعت روي صندلي نگهداشت و صحبت كرد و آجيل خورد
آن شب متوجه شدم كه . از مسايل سياسي و انتخابات آمريكا و ايران حرف مي زد. خواهد آمد حرف مي زد

  .قرار بازداشت من براي دو ماه ديگر تمديد شده است
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من اعتصاب . ام ديدار كنم بعد اجازه دادند تا با خانواده. دست به اعتصاب غذا بزنماين باعث شد تا براي بارسوم  .24
آنان به جاهاي مختلفي مراجعه كرده . ام تا آن زمان نمي دانستند كه من در كجا هستم خانواده. غذايم را شكستم

 . بودند، اما هيچ نهادي پاسخگو نبود

 

ام، بازجوييان از من خواستند تا يك مصاحبه ويديويي بكنم و راجع به اينترنت و تاثيرات  بعد از روز شصت .25
هاي  خواستند استفاده از اينترنت ميان خانواده آنان در واقع مي. هاي ايراني گفتگو كنم مخرب آن ميان خانواده

روز با قرار وثيقه  88شار بر من كاسته شد و بعد از بعد از هشتاد روز، ف. من مصاحبه نكردم. ايراني بد تلقي شود
 . من در تمام اين مدت در سلول انفرادي بودم. از زندان آزاد شدم

 

دقيقاً در همان شبي كه از زندان آزاد شدم، يك وبالگ جديدي براي خودم ساختم و اتفاقاتي كه بر من در  .26
از آن، به كانون مدافعان حقوق بشر كه تحت رياست  روز بعد 3-2حدود . زندان رفته بود را در آن شرح دادم

هاي به  در عين حال به كميسيون حقوق بشر اسالمي شكايت كردم و نامه. خانم شيرين عبادي قرار دارد پناه بردم
  . آقاي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه وقت و محمد خاتمي، رئيس جمهوري وقت، فرستادم

 

اي دريافت  بود كه احضاريه 1384بهمن ماه  24صبح روز . د بازداشت شدمبه همين داليل، دوباره دو هفته بع .27
در آنجا بازجويم، محبي، گفت كه . تهران براي بازپرسي احضار شوم 21كردم كه از من خواسته بود تا در ناحيه 

بعد  .به شما گفته بوديم كه نبايد راجع به اين اين مسايل با كسي حرف بزني و در جايي آن را مطرح بكني
اتهامات من  را نوشت كه عبارت بودند از اقدام عليه امنيت ملي، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، 

ارتداد، تشويق به فساد و فحشا، ايجاد رابطه ) كه در قانون جزا چنين جرمي وجود ندارد(انكار مهدويت 
  .  اي اهللا خميني و آقاي خامنه نامشروع، سب النبي و توهين به آيت

 

وكيل من . در آن زمان دو وكيل گرفته بودم. من امضاء نكردم. محبي از من خواست كه اتهاماتم را امضاء كنم .28
. من گفتم كه تا وكالي من نباشند، حاضر به امضاء نيستم. آقاي محمد سيف زاده و آقاي  فريدون شامي بودند

اء نكردم و بازپرس محبي حكم دستگيري من من امض. بازپرسم گفت كه اگر امضاء نكني، بازداشت خواهي شد
در زندان اوين نام نويسي و انگشت نگاري كردند، اما . من را به قرنطينه زندان اوين انتقال دادند. را صادر كرد

  . بعد من را به زندان قزل حصار كرج انتقال دادند. دو روز در قرنطينه اوين بودم. معاينات پزشكي نكردند
 

منتقل  3من را به واحد . واحد داشت 8قزل حصار .  منتقل كردند 3در آنجا، من را به واحد  بعد از پذيرش من .29
ها مجدداً راجع به روابط  بازجويي. در قزل حصار چندين بار بازجويانم آمدند و از من بازجويي كردند. كردند

ا خانمي كه از كشور خارج شده ها نيز مجددا راجع به روابط من ب خواستند  در آن بازجويي آنها مي. جنسي بود
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بعداً شنيدم كه وقتي آن خانم از سفر خارج به ايران برگشته بود، ايشان را تحت فشار گذاشته . بود  سوال كردند
 . اما او زير بار آنان نرفته بود. ام بودند تا عليه من در دادگاه شكايت كند كه من از او سوء استفاده اخالقي كرده

 

در آنجا . شد در  زندان قزل حصار مواد مخدر به وفور يافت مي. را به سالن ديگري انتقال دادندبعد از مدتي من  .30
 18مخصوصاً  زندانياني كه بعد از . بارها شاهد اين نوع فاجعه بودم. شاهد تجاوز به زندانيان كم سن و سال بودم

دند، مورد سوء استفاده اخالقي زندانيان سالگي تازه از كانون اصالح و تربيت به زندان قزل حصار فرستاده مي ش
من . شدند سال نگهداري مي 24اكثر جوانان زير  3واحد  1در سالن . گرفتند تر در آنجا قرار مي شرورتر و قوي

كردند، آنان را بخاطر تنبيه  ها كه اين جوانان تخلفي مي بعضي وقت. بيشترين قربانيان تجاوز را در آن واحد ديدم
پذير بودند و به آساني مورد سوء  آنان در ميان زندانيان شرور بيشتر آسيب. فرستادند يگر ميهاي د به سالن

  .   گرفتند استفاده جنسي قرار مي
 

البته، خودم و ساير زندانيان تجاوز به زندانيان . من نشنيدم كه اين بچه ها توسط نگهبانان مورد تجاوز قرار بگيرند .31
من بار اول . توجهي به گزارشهاي ما نكردند اما آنان هيچ. ن چندين بار اطالع داديمرا به نگهبانان و به رئيس زندا

اتاق  7-6هرسالن حدود . اولين بار تجاوز را در حمام ديدم. در هفته اول متوجه تجاوز به بچه ها در زندان شدم
يك . اخل دوش را ديدشد هم از پايين و هم از باال آن دربها د دوش داشت كه دربهاي آن كوچك بودند و مي

اكثر زندانيان زندان قزل . هاي سالني كه بودم تجاوز را به چشم ديدم بار در حين حمام و چندين بار نيز در سلول
  .اند ها آشنا هستند و آن را ديده حصار با اين صحنه

 

ازاينرو، من به . فتمبند مسئوليت آمار را براي تقسيم جيره غذا به عهده گر در سالني كه بوديم به خواسته وكيل .32
بارها در جريان . زدم تا شمار زندانيان را ثبت و به مسئول بند گزارش بدهم هاي  مختلف سر مي ها و سلول اتاق

  . گيرند ديدم كه زندانيان شرور از زندانيان خردسال بهره مي رفتم، مي اين نوع بازديد، وقتي به درب اتاقي مي
 

در زندان با . ماه به بند زندانيان افغان در قزل حصار تبعيد شدم 6رم، اما من براي دقيقاً تاريخ آن را به خاطر ندا .33
يك روز صبح، در اين بند در خواب بودم كه صداي فرياد خيلي بلند به گوشم . كردند  افغانها خيلي بد رفتار مي

مامور شب جروبحث كرده  هاي افغاني با هاي افغاني بود، گفت كه يكي از بچه وكيل بند كه يكي از بچه. رسيد
با باتوم به او تجاوز كرده . فرياد او بود. گفت راست مي. و او را به نگهباني برده اند و اين فرياد، فرياد او است

 . بودند

 
بچه . بعد از تجاوز، دو زنداني افغان او را به بهداري زندان براي مداوا بردند و بعد از دوساعت به بند برگشتند .34

من از زندان با آقاي باقي تماس گرفتم و . توانم كاري براي او بكنم يا خير من پرسيدند كه آيا مي هاي افغان از
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زنداني تجاوز شده آن را . من شكايت نامه را نوشتم. تصميم گرفتيم كه شكايت كنيم. از ايشان مشورت خواستم
. ايشان با وكيل بند به نگهباني رفتند. ندامضاء كرد و زندانيان ديگر نيز به عنوان شاهد شكايتنامه را امضاء كرد

متوجه شدم كه مقداري پول نيز به قرباني . ساعت بعد، آنان با پالستيك ميوه و آب ميوه و تحفه برگشتند 3-4
  . تجاوز داده اند و او را متقاعد كرده اند كه از  شكايت خود صرفنظر كند

 

اگر پيگيري كنم، با مشكالت جدي . بعد مقامات زندان من را احضار و تهديد كردند كه پرونده را پيگيري نكنم .35
  .  مواجه خواهم شد، چون  شاكي از شكايت خود شخصاً صرفنظر كرده است

 

نشان  خواستند واكنشي به آن اما نمي. مقامات زندان در مورد تجاوز و شكنجه هاي جنسي كامال اطالع داشتند .36
آنان تجاوز را به عنوان يك امر عادي و روزمره مانند مواد مخدر و دعواي هاي كه در زندان صورت . بدهند
اما واقعيت چيز . توانند جلو تجاوز جنسي در زندان را بگيرند گفتند كه نمي آنان مي. گرفت، پذيرفته بودند مي

  .تي به شكل نمادين تنبيه كنندكردند كه زندانيان قلدر را ح آنان تالش نمي. ديگري بود
 

دادگاه انقالب اسالمي بود كه در آنجا به اتهام اقدام  13اولين آن در شعبه . من سه پرونده در سه دادگاه داشتم .37
دادگاه من را از اتهام اقدام عليه امنيت ملي . عليه امنيت ملي و توهين به آيت اهللا خميني و خامنه اي محاكمه شدم

. اي و خميني به اشد مجازات كه دوسال زندان بود محكوم كرد نهتبرئه كرد، اما به اتهام توهين به آيت اهللا خام
به خاطر پرونده دومم در دادسراي ويژه ارشاد به اتهام تشويق به فساد و فحشا و نشر اكاذيب به قصد تشويش 

از اتهام تشويق به فساد و فحشا تبرئه شدم، اما به اتهام . ادهان عمومي و ايجاد رابطه نامشروع محاكمه شدم
ماه حبس محكوم شدم؛ بابت رابطه نامشروع كه مصداق آن يك قطعه عكس دسته  10تشويش اذهان عمومي، به 

ترين  سومين و سنگين. جمعي بود كه با دوستان خود  در كوه گرفته بودم به صدهزار تومان جرمانه شدم
. تهام يا تبرئه است و يا اعدامحكم اين ا. به اتهام سب النبي صورت گرفت 76ام در دادگاه كيفري شعبه  محاكمه
ماه حبس و  34من در مجموع به . كرد ماه طول كشيد و باالخره دادگاه من را از اين اتهام نيز تبرئه 6ام  محاكمه

 .  هزار جريمه محكوم شدم 100

 

دم و بعد در سال در ايران مان 2بعداً . ماه حبس، سرانجام با قيد ضمانت از زندان آزاد شدم 21بعد از سپري كردن  .38
 . از ايران خارج شدم 1387آبان 
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  شهادتنامه

  پيشينه

 

در يك شركت قايقراني كار قبل از خروج از ايران اسم من مريم صبري است، بيست و يك ساله هستم و  .1
 . مردك  مي

 

آن  دانشجويان سياسي هيئتوارد دانشكده هنرهاي زيبا در تهران شدم و بعد از مدتي عضو  1385در سال  .2
هاي  در برنامه. هم نداشتم اي در آن زمان عضو هيچ گروه سياسي نبودم و فعاليت سياسي گسترده. دانشگاه شدم
، حراست دانشگاه، كه يك 1386در سال . كردم شد شركت مي كه در دانشگاه برگزار مي يو تظاهرات غيرسياسي

دائم من را  صورتنهاد امنيتي در سطح دانشگاه است، در ابتدا به شكل موقت، اما بعد توسط يك نامه رسمي به 
  .  از دانشگاه اخراج كرد

 

آوردم و در تظاهراتهاي اعتراضي بعد  ياليتهاي سياسي روبه فع 1388در جريان انتخابات رياست جمهوري سال  .3
در جريان يكي از اين تظاهراتها، توسط افراد لباس شخصي دستگير و به زندان . از انتخابات شركت كردم

  . جنسي قرار گرفتم منتقل شدم كه در آنجا بارها مورد شكنجه و تجاوز ينامشخص
  

  انتخابات

 

ترديد داشتم و حتي براي تحريم آن تبليغ  1388 شركت در انتخابات رياست جمهوري نسبت بهدر اوايل  .4
ي رضايت از وضع موجود تعبير اي دادن ما را به معنأكردم چون اعتقاد داشتم كه مقامات جمهوري اسالمي ر مي

ي كرد و از معرف از طرف خود كه خاتمي موسوي را به عنوان نامزد رياست جمهوري هنگامياما . خواهند كرد
اگر موسوي انتخاب گردد، فضا مانند كه اميدوار شدم . حمايت كنند، تغيير موضع دادم از اومردم خواست تا 
انتخاباتي موسوي در تهران پيوستم و به نفع او به تبليغ  مپيناين بود كه به ك. خواهد شد دوران خاتمي باز

شور و شوق مردم . بودم از خانه وني داشت من بيرونيكه موسوي مناظره تلويز يمعموالً در شبهاي. پرداختم
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چون اعتقاد داشتند كه احمدي نژاد حتماً در انتخابات . »احمدي باي باي«دادند  مردم شعار مي. بود يتنها بي
  . بازنده خواهد شد

 

اما از رأي داديم  ما. شديمجمهوري اسالمي ما بازيچه يك بازي سياسي توسط . اما اميدهاي ما نقش برآب شد .5
ما به . ي كشاندأقهاي روصند پايرا  قبل مشخص بود كه چه كسي رئيس جمهور است و فقط با اين بازي ما
مي طرفداران موسوي و كروبي به ما . خيابانها آمديم تا نارضايتي خود را از مهندسي نتايج انتخابات اعالم كنيم

م كه تعدادمان بيشتر آرايي است كه به گفته دولت گفتيم كه همه با هم بايد به خيابانها برويم تا نشان بدهي
  .موسوي و كروبي آورده بودند

  

  تظاهرات

 

كه در  يروزهاي. حضور داشتم ،1388مرداد  8 خود، من در همه تظاهرات بعد از انتخابات تا روز دستگيري .6
  . نيست من آورم اما تاريخ آنها دقيقاً در خاطر تظاهرات حضور داشتم را به خاطر مي

 

، قرار بود تظاهرات از ميدان انقالب آغاز و تا ميدان آزادي ادامه يابد اما برنامه ]1388خرداد  25[روز دوشنبه  .7
 27و  26[روزهاي سه شنبه و چهارشنبه . تغيير كرد و ما از ميدان امام حسين راه افتاديم و به ميدان آزادي رفتيم

بعد از ظهر . يما در ولي عصر و ميدان هفت تير جمع شدندصدا و س مقابل ساختمانتظاهركنندگان ] 1388خرداد 
اولي در . روز سه شنبه دو تظاهرات جداگانه به راه افتاد. صورت گرفت يشنبه، در ميدان هفت تير تظاهرات پنج

روز دوشنبه مردم . دادند تظاهركنندگان از تجريش تا راه آهن شعار مي. ميدان هفت تير بود و دومي در تجريش
  . در خيابان كارگر دست به اعتراض زدند بازهم

 

. هدف ما از اين تظاهرات اعتراض به اعالم رسمي نتايج انتخابات و محكوم كردن تقلب دولت در انتخابات بود .8
ما . شويمبويژه با لباس شخصيها، درگير ه خواستيم با نيروهاي امنيتي، ب ما نمي. آميز بود تظاهرات ما مسالمت

. كردند اما گاهي افراد لباس شخصي ما را تحريك به خشونت مي. كرديم ا از خشونت پرهيز ميداديم، ام شعار مي
صدا و سيما در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در پاسخ به تظاهرات حاميان دولت  مقابل ساختمانتظاهرات ما در 

دهيم كه تعداد ما بيشتر از بنشان  اهما روز بعد به خيابانها رفتيم تا به آن. انجام شده بودبود كه روز قبل از آن 
  . باشد آنها مي
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ارسال بودند و به همان دليل  تلفنهاي همراه از كار افتاده. فراوان مواجه بودمشكالت با  رساني در آن روزها اطالع .9
لتر يكه في و وبالگهاي 360هاي اجتماعي مانند فيسبوك، ياهو ما توسط تلفنهاي ثابت و شبكه. بود ناممكنپيامك 

شعار ما اين . بين ما بود تباطرا براي فعالين اجتماعي، زمينه مناسب هايوبالگ. گرفتيم نشده بودند با هم تماس مي
  .  قوي باشيم اي رسانهانند توانيم م دا شويم، ميصبود كه هركدام از ما يك رسانه هستيم و اگر هم

 

ا هآناز دو نفر . ميكرد ر تظاهرات شركت ميد هچهار يا پنج نفردر گروههاي  خود من معموالً با دوستان .10
با من دستگير شدند و  همراه اهدو نفر از آن. برند سر ميه همكالس من در تهران بودند كه فعالً در اختفا ب

  .  ا آمده استهدانم چه بر سر آن نمي
 

ا ههمه آن. سپاه بودندشدند بيشتر نيروهاي ويژه پليس تهران، بسيج و  كه با تظاهركنندگان درگير مي ينيروهاي .11
دختر يا پسر، زن يا مرد،  شخص كردند و مهم نبود كه خشونت با تظاهركنندگان برخورد مي  خشن بودند و با

  . يكسان بودند خشونتدر . بود جوان يا پير
 

حت ا تهدانم آن نمي. دادند عالوه بر اين نيروها، لباس شخصيها نيز تظاهركنندگان را مورد ضرب و شتم قرار مي .12
رحمانه  تر بودند و بي لباس شخصيها خشن. مشكل است يكديگرا از هتفكيك آن. امر بسيج بودند يا سپاه

همه ريش . استو قابل تشخيص خاص  بسياربسيجيها   قيافه. دادند تظاهركنندگان را مورد ضرب و شتم قرار مي
شلوار گشاد  و تا خرخره بسته دارندو هاي كيپ  يقه ،ا يك شماره بزرگ استهآن هايپيراهن. ريش دارند يا ته
  .باشد ا كامالً متمايز از ديگر نيروها ميهيونيفورم ندارند، اما طرز لباس آنبا آنكه . پوشند مي
 

 هستندبسيج  عده از نيروهاي يكفدائيان رهبر . جدي داشتند يفدائيان رهبر نيز در سركوب تظاهركنندگان نقش .13
دانند و هرگونه توهين به او را مانند  اي را امام زمان خود مي آنها خامنه .نداي دار كه وفاداري خاصي به خامنه

   .دارند دانند و او را حتي از ناموس نيز عزيزتر مي توهين به ناموس خود مي
 

شد از آنان خواست تا خود را معرفي  تصور نكنم كه مي. فعاليت نيروهاي امنيتي هماهنگ شده بوددر آن روزها  .14
ا آمده بودند تا از ما هآن. دادند كردند و به سوالهاي ما پاسخ نمي خشن و خصمانه برخورد ميخيلي . كنند
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رحمانه در ميدان هفت تير  بي بسياريكبار يك پسر جوان را . دادند عادي را نمي هايجواب سوال. زهرچشم بگيرند
  . كرد او توجه نمي پرسشاما كسي به ! ددنز مياو را كه آخر چرا  پرسيد فرياد ميبا او . زدندكتك  

 

با  سالميامهوري جنتظامي ايروي ن. با گسترش تظاهرات در هفته اول، تعداد نيروهاي امنيتي نيز افزايش يافت .15
بوس پر از نيروهاي  دو مينييروي انتظامي يكبار شاهد بودم كه ن. كرد وارد ميشهر به بوس نيرو  و ميني  اتوبوس

  . جديد را در ونك پياده كرد
 

كردند و بعد به ضرب و شتم،  آور استفاده مي ، از گاز اشكمروهاي امنيتي معموالً قبل از ضرب شتم با باتوني .16
داديم و بعد فرار  گاهي ما خشونت آنان را با خشونت پاسخ مي. پرداختند تعقيب و دستگيري تظاهركنندگان مي

ها تعقيب،  خانهداخل اهركنندگان را تا گاهي لباس شخصيها تظ. اين مانند بازي موش و گربه بود. كرديم مي
اه ر ، ميدان كاج،من همراه با چند نفر ديگر در سعادت آباد شب شنبه يك. كردند ضرب و شتم و دستگير مي

را از از همراهان من آنها تعدادي . دويدم و پنهان شدم نم. بسيج ما را ديد و به تعقيب ما پرداخت. رفتم مي
  . ا پناه داده بود را نيز دستگير كردندهظاهراً كسي كه به آن. و دستگير كردند هها بيرون آوردنآپارتما

 

مثال يك روز . كردند ا را تحريك به خشونت ميهگاهي نيروهاي امنيتي تظاهركنندگان را هدف قرار داده و آن .17
آزادي بوديم و  انميدمدتي در . داد رفت و شعار مي از چهار راه امام حسين به ميدان آزادي مي جمعيتدوشنبه 

رفتيم  در سكوت راه مي. داديم نمي يدر برگشت هيچ شعار. بعد تصميم گرفتيم به چهار راه امام حسين برگرديم
به ميان جوانان . شودبداد تا دعوا  و به مردم دشنام ميدر رفت و آمد بود بسيج . كرديم و تصاويري را حمل مي

ا در خيابان آزادي نزديك به خيابان انقالب به ميان جميعت هاز آناي  دسته. كرد ا را تحريك ميهرفت و آن مي
بسيجيها با لباس . كي از آنها را گرفته و دعوا شده بوديآن مرد نيز يقه . يك نفر دشنام دادند همسرآمدند و به 

  . م آويزان بودباتو بوده و از كمر آنها شخصي
 

. تظاهركننده را دسته جمعي مورد ضرب و شتم قرار دادندك بار ديگر در ميدان ونك، نيروهاي امنيتي افراد ي .18
ما در خيابان ولي عصر بوديم و به طرف . نيروهاي امنيتي با تيغ و چاقو به جان تظاهركنندگان افتاده بودند

آمد   ا ميهنيروهاي امنيتي و بسيج در چهار راه ونك به ما حمله كردند و هركس كه سر راه آن. رفتيم پارك مي
به سوي تظاهركنندگان دويد و چاقو را حمل مي كرد ا كه چاقو هيكي از آن. دادند د ضرب و شتم قرار ميرا مور

  .افتاد يدانم كه چه اتفاق ترسيده بودم فرار كردم و نمي كه بسيارمن . از كمر خود بيرون آورد
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ركنندگان بودم كه مرد تيراندازي نيروهاي امنيتي به سوي تظاهشاهد در ميدان آزادي  ،دوشنبهروز در يك  .19
او . تيري كه از فراز ساختمان بسيج شليك شده بود به پشت سر او اصابت كرد. در آن حادثه جان باخت يجوان
  . بوددر ميدان آزادي  جمقابل ساختمان بسي زمان شليك گلوله در
 

 هايها در ميدان شنبه نجتظاهركنندگان معموالً پ. شاهد تيراندازي در ميدان ولي عصر بودم يدر پنج شنبه ديگر .20
. آغاز شد ،جايي كه من بودمميدان، تيراندازي دو سه خيابان دورتر از جنوب . شدند تير جمع مي عصر و هفت ولي

لباس . بعد شنيدم كه دو نفر در اثر آن تيراندازيها زخمي شدند. بودند براي اختفابه دنبال محلي  و دهمه دويدن
كردند، اما نيروهاي امنيتي كه يونيفورم نظامي به تن داشتند تير  تيراندازي ميشخصيها مستقيماً به سوي مردم 

اي به يكي از  تير ساچمه. بسيار دردناك هستندكردند كه  اي شليك مي تيرهاي ساچمه. كردند هوايي شليك مي
  . كبود شد و تا مدتي درد زيادي داشت قسمتي از پايم و اصابت كرد نم پاهاي

 

  دستگيري

 

 نمرده، اينما  يندا«شعار ما اين بود . دادم هلم ندا، من با جميعت تظاهركننده در بهشت زهرا شعار ميروز چ .21
دردست  يما گلهاي. »احمدي حيا كن، مردم رو رها كن«، »استعفا استعفا ،ديكتاتورحكومت «، »مردهه كه دولت

داديم و گلها را پرپركرده و به  ا گل ميهما به آن. »بسه برادر كشي! برادر ارتشي«داديم كه  داشتيم و شعار مي
  .  نداشتند و فقط ناظر بودند يآنان با ما كار. افشانديم طرف آنان مي

 

نگاه كردم  خود وقتي به پشت سر. »!بدويد«ها فرياد زدند  عصر بود كه ناگهان بچه 5:15ا ي 5اما در ساعت  .22
فرار كردم و بعد از كلي كتك خوردن  نيزمن . ودندبيش از صد نفر ب. ديدم كه پر از نيروي بسيج و سپاهي است

با باتوم . اند تا به خود آمدم و خواستم فرار كنم ديدم لباس شخصيها من را احاطه كرده. افتادمو دويدن، به زمين 
  . بودند مردپنج  .من را با خود بردند سپساول كتك زدند و . افتادند نم به جان

 

افراد ديگري را نيز دستگير . گذاشتندنداشت  يكه هيچ عالمت سفيد خل يك ونمن را چشمبند و دستبند زدند دا .23
بر نام من را پرسيدند و . لحظاتي گذشت و ون به راه افتاد. شنيدم ا را ميهآن يمن صداي پا. كردند و آوردند

كه از دوستان  يدانم و دختر ديگر را نمي او كه اسم يختردداخل ون پنج نفر بوديم از جمله . نوشتنداي  برگه
كه مملو از  ندماشينهاي زياد ديگري نيز بود. ماطالعي كرده بودي ما نسبت به يكديگر اظهار بيمن بود اما 
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دليل دستگيري همه ما، شركت كردن در . من شخصاً هفت، هشت تا ون را شمردم. دستگيرشدگان بودند
  . آنها گفتند كه ما اغتشاشگر بوديم. تظاهرات بود

 

ي بسيار طوارد حيا ما. پياده كردند مكانيزمان زيادي گذشت تا ما را در . ه به كجا ما را منتقل كردندنفهميدم ك .24
 چشمان. آهني باز شد بك دري سپس. ين رفتميرسيدم و از آن پا  كانيد از چند قدم به پلكوچك شديم چون بع

اتاق . ار كوچك و مربع شكل بودمبسي يدر اتاقكه چشمبند را باز كردند، ديدم  و هنگامي كه بسته بود من
 اتاق. توانستم بنشينم و پاهاي خود را دراز كنم فقط مي دراز بكشم؛توانستم در آن  نميآنقدر كوچك بود كه 

  . كثيف و بدبو بودكف اتاق موزاييك و بسيار . توانستم چيزي را ببينم نمي. پنجره نداشت و بسيار تاريك بود
 

را به دستشويي يا براي  نديدم چون آنان وقتي م من نگهبانان را نمي. ثبت نكردنددر اين بازداشتگاه اسم ما را  .25
كه تنها  زدند مي هايينقاب آنهاهم من چشمبند نداشتم،  هنگامي كهزدند و  چشمبند ميبه من بردند  يبازپرسي م

  .ا قابل ديد بودها و دهان آنهچشم
 

وقتي من را به دستشويي . سكوت مطلق در آنجا حاكم بود. انيان در سلولهاي انفرادي بودندكنم همه زند تصور مي .26
به داخل  يبا كوچكترين لغزشكردم كه  تصور مي. واقعاً كثيف بود توالت. شنيدم بردند، هيچ صدايي را نمي مي
. الي حفره چاه ساخته شده بودقديمي دهات بود كه سراشيبي مثلث گونه بادستشوييهاي  توالت مانند. افتم  مي چاه
  . چهار يا پنج بار اجازه داشتم از دستشويي استفاده كنم يروز
 

دو روز بعد از  ييك. روزي كه در اينجا بودم فغان، ناله و دشنامهاي زيادي را شنيدم 15يا  14در مدت  .27
كردند، اما  چندين نفر از من بازجويي بلكه نداشتم خاصبازجو  كيمن . دستگيري، من را براي بازجويي بردند

هيج يك از بازجويان را نديدم، به استثناي آخرين بازجوي من كه . ا من را تفهيم اتهام نكردندههيچ يك از آن
ريش و موهاي روشن و  بود با سفيد رنگ و يلمرد بلند قد، هيك. را برداشت و من توانستم او را ببينم خود نقاب
  . خواهم كردفراموش ن رگزكالً قيافه كريهي داشت كه تا آخر عمر ه .بود بيني او شكستهانگار 

 

گيرم؟ چگونه فعاليتهاي خود را  پرسيدند كه رهبر من چه كسي است؟ از چه كسي دستور مي در بازجويي مي .28
كنم؟  اولين بازجويي شايد دو ساعت و نيم  را مالقات مي خود كنيم؟ در كجا و چگونه دوستان هماهنگ مي

  . ول كشيدط
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اول گذشت، فقط بازجويان تغيير كرده بودند، اما همان سوالهاي گذشته را  بازجويي بازجويي دوم و سوم مثل .29
است  نم ناراحت شد و تهديد كرد كه عواقب بدي در انتظار بسيار در خاتمه بازجويي سوم، بازجو. تكرار كردند

تا تو باشي حرف بزني ! هراتفاقي كه براي تو افتاد، خودت مقصر هستي! خوب، خودت خواستي بسيار«ت، فوگ
اين تهديدي بود كه در . »كنيم طور ديگري با تو برخورد مينيز با ما راه نيامدي و ما ! را باز كني خود ناو ده

 منظور او از آنمتوجه  لحظهدر آن من . فرستادند خود من را به سلول سپس. بازجويي سوم با آن روبرو شدم
  . ها نشدم تهديد

  

  تجاوزهاي جنسي مكرر

 

 ظاهراً«گفت،  سپس. بازجو همان سوالهاي گذشته را پرسيد. بازجويي چهارم مانند دفعات قبل آغاز شد .30
چيزي  باز من »خواهي راه بيايي، نه؟ نمي«گويم، گفت،  وقتي ديد كه من هيچ نمي »خواهي حرف بزني، نه؟ نمي
االن پس . را پس بدهم تو يأم تا را آمدهنيز خواستي؟ من  را مي خود يأر. خوب، باشدبسيار «گفت،  او. منگفت
هنگام كتك . را محكم در دست گرفت من هاي مرد شانه آناحساس كردم كه  »يا نه؟ است ببين خوب ،دهم مي
 من را و به زور لباسهاي هاز روي صندلي بلند كرد من را .گرفت نمي محكم رگز من را آنچنانه من زدن

گفت،  خنديد و مي مي. دادم قسم مي او را شناخت به هر چه مي. كردم زدم، گريه و التماس مي جيغ مي. درآورد
باشد،  ،خدا به تو را«گفتم،  كردم و مي باز گريه مي. »خود خود را اذيت نكن بي. من خدا و پيغمبر ندارم«

. چرا ناراحتي. را بدهم تو يأخواهم ر اول راه نيامدي، حاال مي! ديگر نه«گفت،  مي. »كنم هركاري بگوييد مي
. دهم ميپس را  تو يأبا پررويي ر نيزخواستي، من  را مي خود يأر. پررو بودي. دكني؟ گريه ندار چرا گريه مي

  . »گريه نكن
 

. برگرداندند لبودم كه من را به سلومن تقريباً نيمه بيهوش . او به من تجاوز كرد. افتاد، افتاد اتفاقي كه نبايد مي .31
 براي من هر. مدتي گذشت هدانم چ نمي. انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است كه كردند نگهبانان طوري برخورد مي

  .لحظه آن مانند يك سال گذشت
 

مثل اين كه «گفت،  سپس. واالت قبل را دوباره تكرار كردئهمان س نيزاو . بازجوي جديدي داشتم ين بارپنجم .32
مانند . لباسهاي من را درآورد. »كنيم خودت برخورد مي انندبا تو م نيزما . خيلي خوب. شود تو باز نميدهان 

اگر اينجا خود را هم بكشي، كسي «گفت،  داد و مي خنديد و فحش مي كشيدم و او مي گذشته من جيغ و داد مي
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بعد . ي دومين بار مورد تجاوز قرار گرفتمبه اين صورت برا. »زياد خودت را اذيت نكن. شنود را نمي وت صداي
  . به سلول خود رفتم سپسمن اول به دستشويي و . من را به سلول فرستادند

 

بازجو . تنها با اين تفاوت كه من ديگر تضرع و گريه نكردم. در بازجويي ششم نيز افتاد همين اتفاقعين  .33
شايد تو را ! گريه كن! گريه كن. ول كنمتو را كني؟ گريه كن، شايد  چرا التماس نمي«گفت،  خنديد و مي مي

فتد، اما بي او برايقرار است اتفاقي  هچ كه داند بعضي وقتها انسان مي. »دبسوزبراي تو  نم دلشايد . ول كنم
 خود دوباره من را به سلول. كردم و نه التماس نه گريه مي. حالت را داشتم آنمن . اهميت نداردبراي او ديگر 

   .برگرداندند
 

 چشمبند. به من تجاوز كرد سپسرا پرسيد و  يوالهايئبار آخر كه من را به بازجويي بردند، بازجو مانند گذشته س .34
 هي زندهخوا ي بيرون؟ ميوي برهخوا مي«گفت، . را ديدم او نشست و من صورتمن  را باز كرد، روبروي من
فقط بگذاريد . كنم ، بگو چه بكنم؟ هر چه شما بگوييد ميدباش. بله«گفتم،  كردم و مي گريه مي نيزمن  »ني؟ابم

 ، تو راگفت، نه خنديد و مي مي. »اذيت نكنيدمن را  اينطوري ديگر. بروم] از اينجا[يا بكشيد يا بگذاريد . بروم
و  گويم بروي ولي شرط دارد و شرط آن اين است كه بايد هرجايي كه ما مي. كنيم آزاد مي تو را !فعالً كشيم  نمي

كس بيرون از زندان   نبايد با هيچنيز در مورد قضاياي اينجا . خواهيم انجام بدهي بيايي و هركاري كه ما مي
هستيم و  تو ما مدام دنبال. گذاريم زنده بماني كنيم و نمي را زير آب مي تو اگر حرف بزني، ما سر. حرف بزني

مثل خيل افراد ديگر كه . ماني پا خطا كني، زنده نميدست از . گذاريم قسر در بروي نمي. كنيم تعقيب ميتو را 
بعد  »!فقط بگذاريد بروم. چشم. باشد«گفتم،  كردم و مي من گريه مي. »ميري مي نيزكس نفهميد، تو  مردند و هيچ

  . »اگر بروي مديون ما هستي و بايد هركاري بگوييم انجام بدهي. يهست مديون من«تهديد كرد و گفت، 
 

باشم،  »دختر خوبي«بعد بازجو گفت كه من را به دادگاه خواهند برد و بايد براي آن آماده باشم و افزود اگر  .35
  . به دادگاه نخواهم رسيداصالً باشم،  »دختر بدي«تمام خواهم شد و اگر  نم دادگاه به نفع

 

من هرچه شما . باشد« در آخر من گفتم،. اهمشروط به همكاري با آن يآزاد ؛به اين صورت من آزاد شدم .36
درد  تتو خوبي، فقط كمي بدن«خنديد و گفت، . »ولي به من فرصت دهيد تا خوب شوم. كنم بگوييد، مي

هنوز . اينها چيزهاي مهمي نيست! داري كمي هم كوفتگي و استخوان درد و شايد هم در رفتگي استخوان. كند مي
در تظاهرات شركت كنم، . كنم شد كه من با آنها همكاريبعد قرار بر اين . گفتم كه خوب است، باشد »!اي زنده
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نه در تظاهرات  ديگر اما من. ا بدهمنها را بگيرم و به آهها آشنا شوم و تلفن آن با بچه. عكس و فيلم بگيرم
  .ا همكاري كردمهآن اشركت كردم و نه ب

 

كه در روز اول  يهاي از پله و منآمدند به دنبال من دانم چه مدت گذشت تا اينكه  نمي. من را به سلول بردند .37
 يبعد سوار ماشين. دانستم در يك محيط باز هستم. خورد من هواي تازه به مشام. پايين رفته بودم، دوباره باال آمدم

مرداد  23فكر كنم كه روز . رفت غروب بود و هوا به تاريكي مي. كردند  در پارك چيتگر آزاد من را شديم و
  . بود

  

  بعد از آزادي

 

ا فقط هكردم آن فكر مي. من دو سيم كارت داشتم. زنگ زدند من بعد از آزادي، سه و يا چهار بار به موبايل .38
گوييم كه  را ميدقيق زنيم و ساعت  به تو زنگ مي«به من زنگ زد و گفت،  بازجو. شماره يكي از آنها را دارند

وقتي الزم باشد، خودمان به تو خبر . به تو مربوط نيست«پرسيدم به كجا و جواب داد،  .»بيايي ييبه جا
در آخر . بعد تهديد كرد و گفت كه گوشي را خاموش نكنم، در دسترس باشم و به تلفن جواب بدهم. »دهيم مي

  .»كار داريمبا تو . مييآ ميبه دنبال تو كنيم و  ما با تو هماهنگ مي«گفت، 
 

بعد از آن تقريباً نصف شب بود كه . دور انداختمه موبايل را خاموش كردم و سيم كارت را ب. ترسيدم بسيارمن  .39
فكر كردي «بازجو گفت، . تماس بگيرندگوشي  ا آنمن اصالً انتظار نداشتم كه ب. زنگ زدند نم به موبايل ديگر

بهانه «شروع كرد به فحش دادن و گفت، . خراب بود من گفتم كه گوشي »تواني از دست ما قسر در بروي؟ مي
 چند روز بعد گوشي را روشن كردم تا شماره يكي از دوستان. ندادم و گوشي را خاموش كردم من ادامه »!رونيا

چرا «همان فرد بود و شروع كرد به فحاشي و گفت، . تا گوشي را روشن كردم، زنگ خورد. را بردارم خود
پيچاني؟  مي دهي؟ معلوم هست كجايي؟ چرا خانه نرفتي؟ من را گوشي را خاموش كردي؟ چرا جواب ما را نمي

  . دور انداختم نيزگوشي را خاموش كردم و سيم كارت را . »كنيم شوخي داريم يا شوخي مي وت فكر نكن ما با
 

كميساريايي عالي سازمان ملل متحد در امور «به . دو روز بعد، من ايران را به قصد تركيه ترك كردم .40
  . رفتم و در خواست پناهندگي دادم »پناهندگان
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وني يبعد از آن كه از زندان بيرون آمدم يك مصاحبه تلويز. مسئول دستگيري من چه كساني بودنددانم  نمي .41
  . اي  پذيرفتند كه سپاه مسئول دستگيري من بوده است قالهمبعد از اين مصاحبه، مقامات دولتي در   كردم

 

اي  مي براي پدرم احضاريهدادگاه انقالب اسال. ا پدر و برادرم را دستگير كردندهوقتي به تركيه رسيدم، آن .٤٢
پنج سال . اطالع ندارم كه به دادگاه رفت يا نه. فرستاده بود و از او خواسته بود تا در دادگاه انقالب حاضر شود

وسيله ايميل با او در تماس بودم، ه كه ب خود  من از طريق پسرعمه. ام هاست كه با پدرم رابطه ندارم و او را نديد
نوشته بود كه پدر و  او. خبري نيست نيز ام االن چند وقت است كه از پسر عمه. افتماز اين موضوع اطالع ي

كه دروغ  مگردم و در صدا و سيما اعالم كنازاز من بخواهند دوباره به ايران ب تابرادرم را شديداً تهديد كردند 
  . گفتم و هيچ تجاوزي به من نشده است
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 شهادتنامه

 

  زندگي من 

تا قبل از خروج از كشور كه . در استان اصفهان متولد شدم 1365سال دارم و در سال  24. يار است اسم من متين .1
چون در زندان مورد شكنجه و تجاوز قرار گرفته بودم و به دليل ترس از . بودمهفده ماه پيش بود، در ايران دانشجو 

روبرو شدن من با اين آزار و اذيتها اين بود كه مقامات دولتي  دليل. اعدام توسط جمهوري اسالمي از ايران خارج شدم
 . اعدام است پي بردند كه مطابق قوانين ايران، مجازات اين جرم به همجنسگرا بودن من

 

حدوداً نه يا دوازده ساله بودم كه متوجه شدم ابراز عالقه من نسبت به دوستان و همجنسان من با ديگر پسرهاي هم  .2
باشد و صرفاً يك دوستي معمولي نيست بلكه من كششي خاص نسبت به جنس  كامالً متفاوت مي  سن و سال خودم

ري ذهني شدم و به خاطر تصوري كه از اين كردم كه دچار بيما اوايل فكر مي. كردم موافق خود احساس مي
تواند  با گذشت زمان و بزرگ شدن متوجه شدم كه كسي نمي. كردم احساسات غيراخالقي داشتم خود را سرزنش مي

من قبول كردم كه همجنسگرا هستم و . را به خاطر احساساتي كه داشتم سرزنش كند چرا كه آنها اساساً بد نبودندمن 
 . به جز پذيرفتن آن انجام بدهمتوانستم كاري  نمي

 

كنم مادر من شك كرده بود  تصور مي. هنگامي كه بزرگ شدم مجبور بودم همجنسگرا بودن خود را مخفي نگاه دارم .3
. هايي در من وجود دارد اما من هرگز راز خود را با او يا ديگر اعضاي خانواده خود در ميان نگذاشتمكه تفاوت

ترسيدم خانواده نتوانند احساسات من را، با آنكه توانايي كنترل  نگاه داشتم چون مي همجنسگرايي خود را نزد خود
اين . اثرات روحي و رواني بدي بر من گذاشته بود  مخفي نگه داشتن اين راز از خانواده. آنها را نداشتم درك كنند

 . دوران بسيار سختي در زندگي من بود
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   بازداشت

در مكاني . از ديگر دوستان همجنسگرا براي قدم زدن به پاركي بروم نفرپنج  -تصميم گرفتم با چهار  1386در سال  .4
. افرادي كه در پارك بودند متوجه كار ما شدند و به ما حمله كردند. خلوت در پارك ما دست به عمل جنسي زديم

د به پدر يكي از دوستان حاضر در مورد همجنسگرايي بعد از يك درگيري مختصر، كساني كه به ما حمله كرده بودن
 . در نتيجه پدر او نيز از ما به پليس شكايت كرد. ما خبر دادند

 

پليس اصفهان به دليل رفتار . يك هفته بعد از آن واقعه پليس اصفهان من را براي بازجويي به پاسگاه احضار كرد .5
وقتي خود را معرفي كردم، بازداشت شده و براي بازجويي به . است آميز خود نسبت به زندانيان بدنام وحشيانه و جنون

 . بازداشتگاه اداره آگاهي برده شدم

 

  اولين مرحله در بازداشتگاه

براي دو يا سه هفته در بازداشتگاه پليس آگاهي در يكي از شهرهاي اصفهان نگاه داشته شده و در تمام اين مدت  .6
آنها همچنين . خواستند كه من به لواط و همجنسگرا بودن اعتراف كنم ويان ميبازج. شدم  توسط مأمورين بازجويي مي

با اينكه من برايشان روشن كردم كه آن . خواستند اطالعاتي درباره مكانهاي اجتماع همجنسگرايان در اصفهان مي
 . خواهند ندارم ولي باز من را شكنجه كردند اطالعاتي را كه مي

 

او مردي قد كوتاه و نسبتاً چاق بود كه به دليل رفتار ظالمانه و روشهاي بازجويي . بود» ارزني«نام بازجوي اصلي من  .7
 . غيرانساني خود در اصفهان معروف بود

 

همانطور كه با . وقتي براي بار اول وارد اتاق بازجويي شدم متوجه لوله آهني بزرگي شدم كه از سقف آويزان بود .8
به  نمن براي يك لحظه چشما. ودم، صداي خنده شوم ارزني را شنيدموحشت به اين وسيله مشكوك خيره شده ب

از آنجايي كه نسبت به سخنان او مشكوك بودم . هست» لوله سخنگو«سمت او چرخيد و او گفت كه نام آن وسيله 
هان ناگ. خواستم بدانم كه بازجوها قصد داشتند چگونه از آن استفاده كنند همچنان به آن وسيله خيره ماندم و مي
هنگامي كه به صورت وارونه از . وله سخنگو بسته و در هوا آويزان كردندنگهبانها من را گرفتند و از مچ پا به ل

گران مورد ضرب و شتم  من در آن وضعيت توسط شكنجه. آويزان شدم معني واقعي آن را فهميدم» لوله سخنگو«
 .   قرار گرفتم
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با مشت و . ازجوها شگردهاي زيادي را به كار بردند تا از من حرف بكشندآويزان بودم ب» لوله سخنگو«هنگاميكه از  .9
وقتي دستها و پاهاي آنها . قصد شكستن استخوانهاي من را داشتند  زدند به طوري كه انگار با هر ضربه لگد من را مي

وك الكتريكي به من شدند ش وقتي از باتوم و شالق نيز خسته مي. كردند شد از باتوم و شالق استفاده مي خسته مي
لوله «من از آويزان بودن بر . دفاع بودم در تمام اين مدت من آويزان بودم و در برابر حمالت آنها بي. وارد كردند

. بيني و چند دنده من شكست و سر و تن من نيز زخمهاي زياد ديگري برداشتند: چند جراحت برداشتم» سخنگو
در وضعيتي بودم كه ترجيح . دو هفته بازجويي دست به خودكشي زدم ضرب و شتمها آنقدر شديد بودند كه طي آن

 . آويزان نشوم» لوله سخنگو«دادم بميرم اما از  مي

 

در اصفهان هر . هايي بود كه بر من انجام شد تنها يكي از شكنجه» لوله سخنگو«. رفتار آنها با من وحشتناك بود .10
 . لحظه از بازداشت براي من شكنجه بود

 

غذاي اندكي به ما . بازداشتگاه پليس آگاهي اصفهان اجازه مالقات با دكتر يا با خانوادهاي خود را نداشتيمدر  .11
در تمام اين . كردند با زبانهاي خود توالتها را تميز كنيم  نگهبانها ما را مجبور مي. از خوابيدن محروم بوديم. دادند مي

  .كردند يدادند و ما را تحقير م  مدت نيز به ما فحش مي
 

  اتهامات 

. در آنجا قاضي من را از اتهامات خود رسماً مطلع كرد. بعد از يك هفته ماندن در بازداشتگاه، من را به دادگاه بردند .12
از آنجايي كه من صاحب ماشيني بودم كه با آن به پارك رفته بوديم، من به عنوان سازماندهنده سفر به پارك و متهم 

من به  اما ليون تومان بودند آزاد شدندهايي كه هر كدام زير ده مي دوستان من با وثيقه .اصلي ماجرا شناخته شدم
 . ها نيز تشديد شدند با بازگشتن به بازداشتگاه، شكنجه. بازداشتگاه بازگردانده شدم

 

  دومين مرحله در بازداشتگاه

و بدن من را در حالتهاي بدي قرار  كردند  گاهي من را كامالً لخت مي. اين بار روشهاي شكنجه را تغيير دادند .13
وار شالق  من را ديوانه. دادند در اين وضعيت تحقيرآميز، آنها به من توهين كرده و فحشها ناموسي مي. دادند مي
يكبار، . كردند پاشيدند وشوك الكتريكي متصل مي هنگامي كه از سقف آويزان شده بودم به من آب يخ مي. زدند مي
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اينجا خداي تو من «نيد و با تمسخر گفت ارزني صداي من را ش. كردم و از خدا كمك خواستم من با صداي بلند دعا
 . گفت، من كامالً تحت سلطه او بودم راست مي» !هستم

 

اولين بار چند مأمور داخل سلول من آمدند . طي مدت بازداشت سه يا چهار بار در معرض اعدام ساختگي قرار گرفتم .14
من را به زيرزمين بازداشتگاه بردند و به من گفتند اگر براي . ن آمده و بايد اعدام بشومو گفتند كه حكم اعدام م

بعد از اين گفتگو، من را ايستاده كنار ديوار . خود وصيتي دارم يا هر تقاضايي دارم آن را بازگو كنم  خانواده
موران به سمت من آمدند و گفتند أمسپس  .گذاردند، تفنگهاي خود را به سمت من نشانه گرفتند و ماشه را كشيدند

ام توهمي بود كه به دليل اينكه خون زيادي از دست داده بودم دچار  كردم زنده كه من مرده بودم و اينكه تصور مي
 .   اما من را بلند كرده و به سلول خود بازگرداندند. آن شده بودم

 

. گذاشتند را امضا بكنم اي كه در مقابل من مي رگهدر طول آن سه هفته مأموران من را شكستند و من حاضر شدم هر ب .15
من . ها بشوند بعد از اتمام اين تجربيات تلخ، اميدوار بودم كه اعترافاتي كه كرده بودم باعث پايان بخشيدن به شكنجه

 . ده بودمبه انجام عمل لواط و همجنسگرا بودن اعتراف كر

 

  روز دادگاه

اين بار قاضي بسيار مهربان و . آنجا من براي بار دوم قاضي را ديدم. ادگاه بردندبعد از سه هفته، بار ديگر من را به د .16
خواهد تا به من كمك كند اما به شرط آنكه به جرمهاي خود در  او گفت كه من خيلي جوان هستم و او مي. آرام بود

جنسگرا بودم براي گفتن گريه به او گفتم كه من آدم بدي نبودم و حرفي به جز آنكه هم با. دادگاه اعتراف كنم
با شنيدن سخنان من لحن . به او گفتم كه من حق زندگي كردن دارم و از او تمنا كردم تا به من كمك كند. مشتندا

او من را يك لواط كار خواند، و توهين زشتي به من كرد و سپس گفت تا من را از . صحبت قاضي كامالً عوض شد
 . دادگاه بيرون بيندازند

 

  من از زندانتجربيات 

به دليل . قبل از اينكه وارد زندان بشوم من را كامالً معاينه پزشكي كردند. از دادگاه من را به زندان دستگرد بردند .17
خواست تا قبل از مداواي  هاي پيش ازآن متحمل شده بودم، مسئول زندان دستگرد نمي شدت جراحاتي كه در هفته
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من را بپذيرند و من  تاحث، پليس اصفهان مسئولين زندان را قانع كرد بعد از چند ساعت ب. زخمها من را بپذيرد
 . وارد زندان شدم

 

سپس لباس . هنگام ورود به زندان دستگرد، تمام لباسها و وسايل شخصي خود را تحويل مسئولين زندان دادم .18
اتاق كوچكي شدم و وقتي نوبت من رسيد وارد . مخصوص زندان را به تن كردم و به صف ديگر زندانيان پيوستم

سپس من . مسئولين زندان قبل از صدور كارت شناسايي براي من، عكس من را گرفته و از من انگشت نگاري كردند
به منظور بهبود . را به درمانگاه بردند كه در آنجا به من واكسن زده و فرصتي يافتم تا خود را شسته و تميز كنم

 . من را به بند عمومي منتقل كرد» اميني«بودم تا آنكه فردي به نام  زخمها به مدت سه روز در درمانگاه بستري

 

اولين شبي كه در آن بند بودم در مسجد . من در آن زمان بيست ساله بودم و به همين دليل  من را به بند جوانان بردند .19
. بود با زندانيان جديد در دفتر بند صحبت كرد» باقري«داري به نام  روز بعد مسئول بند كه زنداني سابقه. بند خوابيدم

آنجا به دستجات كوچكتري تقسيم شديم و . زندان را براي ما توضيح داد به ما گفت كه بايد ريش بگذاريم و قوانين
 . ما را به اتاقهاي بند فرستادند

 

به . شديم در اتاق من چهارده نفر ساكن بودند كه همگي به زحمت در آن جاي مي. اتاقها كوچك و پر جمعيت بودند .20
ما تمام اتاق . اي در اتاق و بقيه در نمازخانه بخوابند خاطر محدوديت جا، هنگام خوابيدن مجبور بوديم كه به نوبت عده

 . را پر كرده بوديم

 

در اتاق من قاتل، . زندگي در چنين جاي كوچكي با ديگر زندانيان باعث شد كه داستان زندگي آنها را بشنوم .21
بودند چون از عواقب هيچكدام از هم سلوليهاي من آشكارا همجنسگرا ن. قاچاقچي و معتادان به مواد مخدر ساكن بودند

فهميدند كه شخص همجنسگرا است، به او بسيار سخت  اگر مسئولين زندان مي. ترسيدند همجنسگرا بودن در جامعه مي
 . چون به انجام عمل لواط و همجنسگرا بودن اعتراف كرده بودم مشخص بودمتاسفانه پرونده من كامالً . گرفتند مي

 

مقصود از بند مشاوره انجام كارهاي . بند جوانان به بند مشاوره منتقل شدم از آنجايي كه من همجنسگرا بودم از .22
 . آنجا من مجبور به قرائت قرآن، خواندن نماز و شركت در كالسهاي ايدئولوژي بودم. اجباري بود
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   تجاوز

اي از طرف  از مشكالت همجنسگرا بودن اين بود كه در زماني كه در زندان دستگرد بودم بارها به طور وحشيانه .23
دانم كه آنهايي كه به من تجاوز كردند از مسئولين زندان بودند چرا كه به  مي. مسئولين زندان مورد تجاوز قرار گرفتم

كساني كه به من تجاوز كردند من را از بند عمومي به سلولي كامالً . راحتي سيستم سخت حفاظتي زندان را گذراندند
زندانيان معمولي اين امكان را ندارند . خواهند با من بكنند انستند هر كاري كه ميخلوت بردند و در آنجا به راحتي تو

 . اد كنندكه زنداني ديگري را از بند عمومي خارج كرده و به سلولي خلوت ببرند بدون آنكه براي خود مشكل ايج

 

وقتي كه بقيه زندانيان براي . بود اولين باري كه به من تجاوز شد سه يا چهار هفته بعد از انتقال من به زندان دستگرد .24
هواخوري بيرون رفته بودند، سه مرد وارد اتاق من شدند و من را از سلول خود به يك سلول خلوت بردند و آنجا به 

يكي از آنها به من گفت . كردند كردند من را تحقير نيز مي همانطور كه به من تجاوز مي. زور به من هجوم آوردند
وقتي كه كار آنها تمام شد يكي از آنها گفت كه اگر در اين مورد با كسي . نرم هستكه پوست من صاف و 

آنقدر ! دانستم چه بكنم من نمي. ديوانه و وحشي بودند. كشند كه خودكشي به نظر بيايد صحبت بكنم من را طوري مي
كردم آنها يك  ن كه فكر ميتوانستم ديگر مسئولين زندان را از اين اتفاق مطلع كنم چو ترسيده بودم كه حتي نمي

ترسيدم كه اگر در اين مورد با كسي حرف بزنم، متجاوزين تهديد  همچنين مي. همجنسگرا را حمايت نخواهند كرد
حتي . وز آنها، تا چند روز قادر به مداواي زخمهاي خود نبودمبعد از هر تجا. خود را براي كشتن من عملي كنند

 . شد و وضعيت اينگونه ادامه داشت تر مي وضعيت جسمي من همچنان وخيم. ويي برومتوانستم راه رفته يا به دستش نمي

 

  آزادي از زندان

موقتاً و با توديع وثيقه از زندان اي را امضاء بكنم تا  خوشبختانه بعد از مدتي توانستم با وكيل خود ديداركنم و برگه .25
زندان گذرانده بودم چرا كه دادستان پرونده من را در » بازداشت موقت«من مدت دو ماه را به عنوان . آزاد بشوم

ميليون تومان بود كه براي توديع آن عموي  30وثيقه من . تكميل نكرده بود و در ارائه آن به دادگاه اهمال كرده بود
البته هيچ مدركي به من ندادند، تنها گفتند آزاد هستم و سپس من از زندان بيرون . من سند منزل خود را گذاشت

 .  مدمآ

 

در اين . ها و تجاوزهايي كه تحمل كرده بودم، دو ماه در بيمارستان بستري شدم بعد از آزادي براي بهبودي شكنجه .26
بعضي از اقوام رابطه . شديدتر از قبل تهديد كردندمدت خانواده من متوجه همجنسگرا بودن من شدند و من را بسيار 
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حاضر نبودند به من پول قرض بدهند يا كمك كنند تا بدهيهايي كه در نيز   برخي. خود را با من كامالً قطع كردند
 . دوران زندان جمع شده بودند را بپردازم

 

 خروج از ايران

در . توانم از دادگاه جان سالم به در ببرم دانستم كه نمي مي. طي آن مدت تنها فكر من اين بود كه از ايران بگريزم .27
از آنجايي كه سفر به تركيه نياز . رحم است در اينباره بسيار بي و نظام قضايي ايران مجازات همجنسگرايي اعدام است

 .به اين دليل هفده ماه پيش با قطار به تركيه آمدم. به ويزا ندارد براي من ارزانترين راه خروج از ايران بود
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 شهادتنامه

اكنون به عنوان پناهنده در تركيه زندگي . باشم من سرور هستم و ساكن شهر مهاباد در آذربايجان غربي مي .1
  . كنم مي
 

اي بود كه توسط پدرم در همكاري با دستگاه دولتي  دليل اول مشكالت جدي. من به دو دليل از ايران خارج شدم .2
شد و دليل دوم به خاطر تجاوزي كه بر من در يكي از بازداشتگاه نيروهاي انتظامي  ايران بر من و مادرم وارد مي

  .  در تبريز صورت گرفت
 

جد . گويم باشد و يك فرد نظامي است كه ما در كردي  به آن جاش مي ن ميپدرم از عشيره منگور كردهاي ايرا .3
منگوريها عمدتاً ساكن قسمت مركزي مهاباد اند و پيشه اصلي . پدريم مدتها قبل به مهاباد، مهاجرت كرده بود

نگور حامي بيشتر مردان عشيره م. ازاينرو، پدرم نسل اندر نسل نظامي بوده است. باشد مردان آنها نظاميگري مي
آنان از لحاظ قيافه ظاهري . دانند، تا بخشي از مردم كرد جمهوري اسالمي هستند و خود را بيشتر ايراني مي

  . زنند، اما با يك لهجه محلي تفاوتي با ساير مردم كردستان ندارند و با زبان كردي حرف مي
 

من كارت . باشد اسداران قرار دارد ميپدرم بسيجي، يعني عضوي سازمان بسيج مستضعفان كه تحت فرمان سپاه پ .4
گفتند كه پدرم بسيجي است، چون او را در رژه  البته قبل از آن دوستانم مي. عضويت او را روزي در جيبش ديدم

باشد، پدرم هميشه در خدمت  چون بسيج نيروهاي نظامي داوطلب مي. شد بودند، اما من باورم نمي  نظامي ديده
كرديم كه كجا  شود، وقتي سوال مي ديدم كه پدرم براي يك و يا دوشب ناپديد مي گاهگاهي مي. سربازي نبود

رفت، معموالً  وقتي براي خدمت مي. خواست ما بدانيم كه او بسيجي است او نمي. آورد هاي مختلف مي بود، بهانه
هايي چون نجاري، پدرم وقتي در خدمت نظامي نبود، به كار. برد آمد و او را با خود مي ماشيني درب منزل مي

  .پرداخت هاي ديگر مي ، جوشكاري، آلومينيوم سازي، و حرفه بوتيك
 

مادرم كرد و با برادر بزرگترم هردو فعال سياسي و طرفدار كومله و حزب دموكرات كردستان ايران كه هردو  .5
  . باشند از جمله سازمانهاي چپگرا و متعلق به كردستان ايران هستند مي

 

وقتي كه مادرم از خانواده . هميشه با هم نزاع داشتند. مادر و برادر بزرگم رابطه خوبي نداشتند ازاينرو، پدرم با .6
بعد از آن مادرم بيشتر از پيش مورد توهين و تحقير و اذيت  . تر شد پدريم جدا شد، مشكالت خانوادگي ما عميق

  .  گرفت پدرم قرار مي
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بود كه اجازه داد من توسط نيروهاي پاسدار دستگير،  پدرم كسي. من خاطرات زشت و تلخي از پدرم دارم .7
  .  شكنجه و مورد تجاوز جنسي قرار بگيرم

 

مادرم نزد برادر بزرگترم . وقتي برگشتم، مادرم و پدرم از هم جدا شده بودند. من مدتي در خدمت سربازي بودم .8
بعد ما تصميم گرفتيم كه به محله مادر . كند رفته بود و از پدرم نزد او شكايت كرده بود كه پدرم او را اذيت مي

هايي  زندگي در آنجا نيز با مشكالت و نابساماني. ام زندگي كنيم بزرگم برويم، و در آنجا تحت حمايت دايي
در جريان يك درگيري كه با پدرم داشتم، پاهايم شكست، دستم چاقو خورد، چشمم آسيب . جدي همراه بود

  . ديد و سرم شكست
 

ماه، ما  4 - 3اما پدرم بعد از . و مادرم به شهر تبريز رفتيم تا به دور از خصومت پدرم زندگي كنيمبعد از آن من  .9
. من رفتم تا جلو تهديد و دشنامهاي او را بگيرم. را پيدا كرد و به آنجا آمد و به تهديد و دشنام مادرم پرداخت

بعد . ن درگيري با پدرم صداي آمبوالنس آمددر جريا. پدرم با شدت من را با چاقو زد و دست و گردنم را بريد
  . اي ما قرار داشت بردند من را به پاسگاه نيروي انتظامي كه در نزديكي خانه اجاره

 

وقتي . در پاسگاه من را زدند، فحش دادند، به حرمت خواهر و مادرم ناسزا گفتند، و به كرد بودنم توهين كردند .10
وقتي براي پنچ دقيقه چشمم گرم . ام دادند ضرب و شتم كردند و بعد بيخوابي به پاسگاه رسيدم، ابتدا شديداً  من را

شد و  زدند كه گوشهايم از صداي بلند آن كر مي ريختند و يا با باتوم به در آهني سلول مي شد، آب برسرم مي مي
ره آمدند و گفتند روز دوم دوبا. صورت به خواب بروم گذاشتند، به هيچ نگهبانان نمي. پريد خواب از چشمانم مي

كه چون تو با مامور نظامي ايران كه اشاره به پدرم بود درگير شدي، بايد چنان جزايي ببيني كه هرگز فراموشت 
  . ات ديگر چنين جسارتي كني نشود تا در زندگي

 

را روي يك نگهبان آمد، پاهاي خود . چشمانم بسته و هوا اتاق سرد بود. من را در يك اتاق سرد نگهداشته بودند .11
وقتي . بعد يك نگهبان ديگر بطري نوشابه را در من فروبرد و اذيتم كرد. گردنم گذاشت و من را محكم گرفت

چنين   گويم آيا واقعاً پدرم به آنان اجازه شوم و مي كنم خيلي ناراحت و از پدرم متنفر مي به آن حادثه فكر مي
  !جنايتي را داده بود

 

ضربه روحي تجاوز خيلي . اما جراحت به اندازه فشار روحي برايم دردآور نبود. مبعد از آن حادثه جراحت برداشت .12
اما هربار با يادآوردن . يكي دوماه بعد از آن حادثه، چندين مرتبه خواستم خودكشي كنم. دردناكتر از آن بود

آيد، تمام  ادم ميوقتي تجاوز به ي. چون او تنها بود، خودكشي نكردم. زدم تنهايي مادرم، دست به خودكشي نمي
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متاسفانه، تاريخ آن . در آن دوران، من طرفدار يكي از احزاب كرد بودم كه مادرم عضو آن بود. بدنم مي لرزد
  . حادثه مذموم اكنون دقيقاً به خاطرم نيست

 

تا امروز، پدرم از . به تركيه آمدم 1388چند وقت بعد از آن حادثه، من ايران را ترك كردم و در ارديبهشت  .13
اما اكنون، من از لحاظ سياسي بيشتر فعال . كند طريق تلفن كه شماره ما را از خواهرم گرفته، ما را تهديد مي

 . باشم ام و عضو حزب دموكرات كردستان ايران مي شده
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  :گزارش بعدي مركز اسناد حقوق بشر ايران

  .  بشر كه توسط مقامات جمهوري اسالمي نسبت به اقليت كرد ايران روا داشته شده است گزارشي از نقض حقوق
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