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کردم که پشت آن نگاه  وقتی مصاحبه مینا خانی را در ایران وایر خوانده بود، با من تماس گرفت. حتی خیالش را هم نمی

وز خوابیده؟ چند در بسته را در راهروهای هزار توی دادگاه خانواده باز کرده؟ آرام چه روزهای دهشتباری از خاطره تجا

ای فهم مشترک  با انبوه نگاه های حقارت بار و کنجکاو دیگران چه کرده؟ چند بار راهروهای دادگستری را به دنبال لحظه

ی منابع طبیعی از تهران به برخی از گوی من و شیرین، دانشجوی بیست و شش سالٔه مهندس و پایین و باال رفته؟ ... گفت

 این سوال ها پاسخ داده است.

 تجربه تجاوز چطور به سراغت آمد؟

ام خیلی اهل مراوده نبودند، من دختری خجالتی بودم که عزت نفس باالیی نداشتم و معموال به یک انزوای  خانواده

ه ظاهر موجهی آشنا شدم که تدریس خصوصی داشت. بردم. در ایام کنکور، به طور اتفاقی با مرد ب خودخواسته پناه می

رفتم، معرفی اش کرد. دو جلسه اول کالس تدریس  های کنکور به آنجا می ای که برای کالس یکی از اساتید موجه موسسه

ها جای کافی برای این کار نداشتند قرار شد  های موسسه برگزار شد و از آنجایی که آن خصوصیمان در یکی از کالس

آمد. احساس  اش رفتم به نظرم همه چیز غیر عادی می بعدی در منزل استادم حاضر بشوم. اولین باری که به خانهجلسه 

کردم. کلید را که پشت سر من در قفل چرخاند، فرصت هیچ واکنشی به من داده نشد. به سرعت به طرفم آمد. با یه  خطر 

ها هل داد. تمام تالشم را برای مقاومت کردن انجام دادم. به  قحرکت سریع شالم را برداشت و من را به سمت یکی از اتا



حال بودم و حجم فاجعه مغزم را کرخت کرده بود.  لرزید. سست و بی هایم کرد. تمام وجودم می زور شروع به کندن لباس

تر است و توان مغلوب کردنش را ندارم. کشاکش فیزیکی که باال گرفت و فهمیدم به لحاظ فیزیکی قوی  

اکنشت بعد از آن اتفاق چه بود؟و  

توانستم بگویم دیگر باکره نیستم؟ پدرم بیماری قلبی داشت. نگران بودم بعد از  ام بگویم؟ چطور می جرات نکردم به خانواده

توانستم به پدرم بگویم  آبرویی سکته کند. حتی دوست پسر هم نداشتم و سر بزیر و نجیب بودم. چطور می فهمیدن این بی

ام؟ ردی همسن و سال خودش هتک حرمت شدهتوسط م  

 به فکرت نرسید از یک پزشک زنان برای تایید ماجرا مشورت بگیری؟

دادم که البد چیزی نشده! اما وقتی به سوزش آن لحظه و دردهای  کرد. به خودم امید می اوایل ذهنم ماجرا را انکار می

دانستم اتفاق افتاده. دست آخر طاقت  کردم می کردم و جزییات جریان را در ذهنم مرور می میوحشتناک کشاله رانم فکر 

نیاوردم و برای معاینه به یک دکتر زنان مراجعه کردم. یعنی مجبور شدم به جای انکار کردن، حقیقت را بپذیرم. کارم 

ام ثبت کردم. قبل از این اتفاق  ر مسیر زندگیها بود که چند خودکشی ناموفق د همان روز   شده بود سرزنش کردن خودم.

قصد جدی کرده بودم تا در رشته پزشکی قبول بشوم. اما بعد از آن دنیای من زیر و رو شد.تا چند ماه به جای دوره کردن 

کردم. ها، در خلوت اتاقم گریه می درس  

  کی تصمیم گرفتی شکایت کنی؟ 

ام را جمع کنم و شهامتش را پیدا  ام سکوت کردم تا توانستم توان و قدرت ذهنی آبرویی و واکنش خانواده چند ماه از ترس بی

کنم برای شکایت کردن. موضوع را با فرد مورد اعتمادی در میان گذاشتم و هم او بود که تشویقم کرد به مراجع قضایی 

ورد آزار و اذیت زنان و کردم قانون در م مراجعه کنم. قول کمک و مساعدت هم داد. وقتی شکایت کردم، تصور می

دیدم این  ها و مجالت می خصوصا مسئله تجاوز سختگیر است. تصویر و اخبار اعدام متجاوزین به عنف که در خبرگزاری

 تصور را برایم ایجاد کرده بود که قانون تمام قد پشت سر زنهای ستمدیده ایستاده ولی بیهوده بود.

ترین حق تو بود که  قانون مجازات اسالمی طبیعی ۲۸بر اساس ماده شماره چه شد که این تصورت باطل شد؟ به هر حال 

 مورد حمایت قضایی قرار بگیری...

با طرح شکایتم اولین اتفاقی که رخ داد مجرم جلوه دادن خودم بود. به جای کمک و همدردی با الفاظی چون فاحشه و 

تر از ماجرای تجاوز  ونده برایم شوکی به مراتب دردناکمعتاد مواجه شدم. پوزخند قاضی و روند دردناک رسیدگی به پر

 بود. چون تمام باورم به قانون و عدالت در راهروهای تو در توی اداره آگاهی و دادگاه و پزشکی قانونی بر باد رفت.

 برخورد قاضی چطور بود؟

شنید، متجاوز ورزشکار  را نمی ام؟ گفتم خواستم فریاد بزنم اما شک نداشتم کسی صدایم گفت چرا درخواست کمک نکرده

هایم کارش را  بود. هر چقدر تقال کردم نتوانستم از خودم دورش کنم، سریع مرا به پشت خواباند و بدون توجه به التماس

آبرویی شکایت و رفت و آمد به دادگاه را به جان بخرم؟ جزییات را  ام چرا باید بی کرد. گفتم اگر به میل خودم آنجا بوده

هایم را به هم نزدیک کنم تا  کردم پا ام اما فایده نداشت، سعی می کردم. به متجاوز گفتم باکره دم. گفتم التماس میشرح دا

کرد. نتواند دخول کند، او به طرز جنون آمیزی با تبلتی که روی تخت گذاشته بود، فیلم پورنو نگاه می  

 به پزشکی قانونی اشاره کردی ...

حال و  به پرونده که اوج گرمای تابستان بود، بعد از دوندگی زیاد به شدت عرق کرده و بی اولین روز دادگاه رسیدگی

بعد من را به پزشکی قانونی ارجاع دادند. آنجا با « معتادی؟! به نظر نئشه هستی»خسته بودم. قاضی من را دید و گفت 



ترین حس همدری با من  رسید کوچک نظر نمیرفتارهای عجیب سه پزشکی مواجه شدم که در حال معاینه کردنم بودند. به 

ها حین انجام معاینه باالی سرم تند تند  کشیدم و استرس زیادی داشتم یکی از پزشک داشته باشند. در حالی که خجالت می

داد. با کف دست روی رانم ضربه آرامی کوبید و گفت تو حداقل پنج  کرد و با سواالت نیش دارش رنجم می ام می بازجویی

ای. این مسئله یک بار یا دو بار نیست. روی میز معاینه طوری با من رفتار شد که انگار رسما  ل رابطه جنسی داشتهسا

ها وکیلم گفت این شیوه برخورد، یک ترفند برای آزار روحی شاکی است تا فکر کند هیچ راهی برای  ام. بعد یک فاحشه

هایی از این دست که  در واقع اقدامی است برای کاستن حجم پروندهاثبات ادعایش وجود ندارد و شکایتش را پس بگیرد! 

 تعدادشان روز به روز در محاکم قضایی رو به افزایش است.

 تهدید هم شدی؟

همان جلسه اول وقتی وارد اداره آگاهی شاهپور    بله، برای پیگیری پرونده به دستور قاضی مرا به آگاهی شاپور فرستادند.

هایت تمام شد حاال که  ها و رفت و آمد ای که از بازپرس شنیدم این بود: خوشی از ورودم اولین جمله شدم، بالفاصله بعد

هایش مدام مرا زیر پوستی تهدید  ای؟ بعد از آن بازپرس پرونده مابین حرف کارت را ساخته به فکر شکایت کردن افتاده

ام به این  توانم مسئله تجاوزم را اثبات کنم و اگر قصد کرده کرد که پیگیری شکایتم به ضرر خودم تمام خواهد شد و نمی می

ام! بعد از خروج از اداره آگاهی وسط خیابان به شدت گریه  بهانه با طرف ازدواج کنم، راه درستی را انتخاب نکرده

آتش می  کردم. در طول مسیر تا خانه چند بار تصمیم گرفتم خودم را زیر یک ماشین عبوری بیاندازم. وجودم در می

کال متوجه شدم روح کلی قانون  سوخت اما سکوت و پنهان کردن هم چاره درد نبود. نوعی همکاری با متجاوز است. 

ها حتی اگر تجاوز ثابت  ام پیش از این عمال طرف مردهاست حتی اگر آن مرد، یک مرد متجاوز باشد. تا جایی که خوانده

دادند، اما بعد قانونی تصویب شده که در  رش البکاره )دیه بکارت( را میشد به فرد آسیب دیده اجازه گرفتن ا هم نمی

دهند خسارتی بابت دیه بکارت از جانی دریافت کند. حاال تصور کنید با  صورت ثابت نشدن تجاوز، به بزه دیده اجازه نمی

خواهم. می ام را شود، بیایی و بگویی من ارش البکاره آن دیدگاهی که در مردان سیستم قضا دیده می  

 در این مدت خانواده ات هم در جریان قرار داشتند؟

ترین روش دادگاه ها، فرستادن دادنامه دادگاه بدون پاکت پستی به  بله، اما یک اتفاق وحشتناک هم اینجا رخ داد. در واقع، بد

ها  در نبود شاکی به همسایه درب منزل شاکی است. مامور تحویل دادنامه، بدون در نظر گرفتن هویت فرد گیرنده، نامه را

کند. این رویه، یک برخورد اشتباه نیست  آبرویی را برای فرد شاکی فراهم می دهد و همین حرکت زمینه بی هم تحویل می

نتیجه،  بلکه عمال فاجعه است. به نظر من کسی که مورد تعرض قرار گرفته است بهتر است به جای شکایت و درگیری بی

اش آشتی کند. کند تا دردی که بابت تعرض متحمل شده درمان بشود و بتواند با بقیه زندگی به روانپزشک مراجعه  

 نتیجه دادگاه به کجا رسید؟

خوشبختانه آخرین روز جلسه دادگاهم در حضور یک خبرنگار آمریکایی برگزار شد که برای مشاهده روند رسیدگی به 

جلسه حضور داشت. یک شانس نادر بود. در تمام مدت رسیدگی،  های تجاوز در ایران با مجوز قانونی در آن پرونده

ها، متهم را تحت فشار گذاشتند و او را تحقیر کردند و به او توپیدند و با من به مالیمت و مهربانی رفتار  قاضی و مستشار

. اما وقتی حکم رسم کرد. خوشحال و سرمست بودم که به حقم می کردند. قاضی عمال از موضع یک وکیل از من دفاع می

به دستم رسید شوکه شدم. متهم از جرم زنای به عنف به علت نبود مدارک کافی تبرئه و به علت زنای بدون عنف به صد 

ضربه شالق محکوم شد. برای من با مهر و عطوفت قاضی پرونده و نفوذ کسی که تشویقم کرده بود از متجاوز شکایت 

ام باقی ماند، حس تحقیر و  ه از آن همه دوندگی مثل رسوبی روی روح خستهکنم، شالقی در نظر گرفته نشد اما آنچ

 دلخوری عمیق بود.

 


