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 مقدمه

 

) و سازمان IGLHRC( گرا همجنساین گزارش، مقاله مشترکی از کميسيون حقوق بشر زنان و مردان 
و است  سازمان ملل متحد) برای تسليم به کميته حقوق بشری IRQOایرانی (جنسی دگرباشان 

المللی  نای دولت ایران در موضوع اجرای ميثاق بي سبب تسليم آن، بررسی سومين گزارش دوره
 است. ی و سياسیحقوق مدن

دگرباشان جنسی (زنان حقوق بشِر  یافته سازمانکردن نقض گسترده و  خاطرنشانهدف این گزارش 
 (WSW) و زنانی که با زنان (MSM)، مردانی که با مردان ) تراجنسی و گرا ، دوجنسگرا همجنسو مردان 

 است. المللی بين المللی این کشور تحت ميثاق برخالف تعهدات بين ،در ایران ،رابطه جنسی دارند

را به نقض حقوق  سازمان مللبه طور خاص، توجه کميته حقوق بشری  ایرکيو وهرک  ایگل دو سازمان
 کنند. بشر در موارد زیر جلب می

یی را گرا همجنسهرگونه عمل  (”the Penal Code“)قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران  •
مجازات  گرایانه همجنس یک سری از رفتارهایبرای  لی جدیيبه صورت خداند و  جرم می

 اعدام را در نظر گرفته است.
شود و  قائل نمی تمایزو اجباری،  مندانه رضایتبين رابطه جنسی به اندازه کافی قانون مجازات  •

 شوند. در برخی موارد به اشتباه، قربانيان محکوم و تجاوزگران تبرئه می
تحریک اند که ميزان  داشته یا انهستيزگرا همجنسارشدترین مقامات ایرانی، بارها اظهارات  •

 رساند. خشونت و تبعيض را می
  لزبينگراستيزی در جامعه ایران شرایطی را برای زندگی زنان  ترکيب مردساالری و همجنس •

رابطه گفت به طور قطع منجر به کاهش آزادی بيان و افزایش خطر  توان می کند که ایجاد می
 شود. می آنها جنسی اجباری و خشونت خانگی برای

، ممکن است به جرم لواط و قوانين حاکم بر پوشش مجازات شوند. عالوه بر تراجنسیافراد  •
 این ممکن است از ابراز و تصریح عقاید خود محروم شوند.

های  شود، در معرض دستگيری یانه از آنها مشاهده میگرا همجنس رفتارافرادی که  •
 ت از حق داشتن یک محاکمه عادالنههای دولتی و محرومي خودسرانه، شکنجه در بازداشت

 هستند.
از جمله مدافعان حقوق بشر، اعضای  - افراِد نگران در رابطه با نقض حقوق دگرباشان جنسی •

 بازداشتتهدید به ترسانده و و نيروهای امنيتی  پليس از سوی – نگاران خانواده و روزنامه
 اند. شده

در رابطه با اطالعات مرتبط با دگرباشان جنسی فضای سانسور، از جمله استراق سمع،  •
 ها و تهدید به دستگيری، حاکم است. سایت بستن وب

به طور آیی و داشتن ارتباط با همدیگر در جامعه ایران  برای گردهم دگرباشان جنسیحق  •
 مسائل، رویدادهای عمومی آنان در عمل وجود خارجی ندارند، شود کامل نادیده گرفته می

 شود ی منجر به بازداشت آنان میگيرد و حت خصوصی زندگی آنان مورد هجوم دیگران قرار می
 الین آنان را هم محدود کرده است. و حتی دولت حضور آن

ِر دگرباشان جنسی، مردانی که با مردان و اندازه، وسعت و شدت تخطی دولت ایران از حقوق بش
 رساند. را می المللی بين زنانی که با زنان رابطه جنسی دارند، نقض واضح و روشِن ميثاق
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 عدم تبعيض و حقوق برابر مردان و زنان

 

 )۲۶و  ۳، ۱ماده  ۲(بند 

احترام، برابری و عدم تبعيض برای ها،  در ميان دیگر موضوع کنوانسيون این از ۲۶و  ۳، ۱ موادو ) ۲( بند
تونِن  سازِ  تاریخ پروندهدر  است. آوردهفراهم را  مانند نژاد، رنگ و جنس مواردیی افراد بر اساس  همه

 ۲۶) و ۱(۲بندهای توضيح در  سازمان ملل ، کميته حقوق بشر۱۹۹۴در سال  در مقابل دولت استراليا
د، ننيز باشگرایش جنسی شامل باید  کهشود بل »جنس«به  محدود تنهاشان نباید   اشارهگفت 

افراد  مندانه رضایتیانه گرا همجنساعمال  انگاری جرممخالف  همچنين کميته اضافه کرد این بندها
0Fکند. را نقض میافراد مربوط به حریم خصوصی  ۱۷بند  ،به صراحت ای انگاری جرماست و چنين 

تنها در  ۱
 ، دوساالن همجنس اعمال جنسی بين بزرگ انگاری جرمن دادن به دوازده ماه گذشته، کميته برای پایا

1Fت.تذکر داده اس ها دولت مرتبه به

های مثبت در  گام دولت توصيه شده است تاعالوه بر این، به دو  ۲
 2F۳.بردارند دگرباشان جنسیجهت پایان بخشيدن به تعصب و تبعيض ملی در برابر 

 

 یانه وگرا همجنسجرم شمردن اعمال 

 مندانه رضایتبين رابطه جنسی اجباری و تمایز قائل شدن  دولت برای کوتاهی

که بين دو را  مندانه رضایت اعمال جنسی (”the Penal Code“)قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران 
و چه بين مردان) و مجازات آنها، اعدام در نظر  (چه بين زنان شناسد جرم میشود  همجنس انجام می

3Fشود. میگرفته 

را در کنار  الطرفين مرضییانه گرا همجنسدر حقيقت قانون مجازات در ایران، اعمال  ٤
ای تاثربرانگيز از طرز  گذارد که نشانه آزاری و قاچاق جنسی می هایی مثل تجاوز به عنف، کودک جرم

4Fیی است.گرا همجنسبينش حکومت ایران بر 

٥ 

، یک مرد بالغ، عاقل و دارای اختيار در زمان ارتکاب اسالمی قانون مجازات ۱۱۲و  ۱۱۱ هایمطابق بند
، این قانون ۱۳۰ شود. به همين ترتيب، مادهمحکوم به اعدام  ممکن استیانه، گرا همجنساعمال 

یانه بين زناِن بالغ، عاقل و دارای اختيار پيگرد گرا همجنساز روابط  خاصهای  دهد که شکل نشان می
را در نظر یانه بين زنان و مردان گرا همجنسمکان اجبار در زمينه اعمال جزایی دارد. بنابراین، قانون ا

داده تشخيص  قربانی نباید الزاماً با مجازات مرگ تنبيه شود نيز این امکان را کهو همچنين گرفته 
 .است

                                                            
۱ Toonen v. Australia, CCPR/C/50/D/488/1992) کميته حقوق بشر سازمان ملل ،HRC ،(موجود در:۱۹۹٤آوریل  ٤ ، 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48298b8d2.html 
۲ CCPR/C/ETH/CO/1 ،۲؛۱۲، پاراگراف ۲۰۱۱جوالی ٥CCPR/C/TGO/CO/4 ،۱۸  ۱٤، پاراگراف ۲۰۱۰آوریل 
۳ CCPR/C/MNG/CO/5 ،۲  ؛ ۹ ، پاراگراف۲۰۱۱میCCPR/C/POL/CO/6 ،۱۸، پاراگراف ۲۰۱۰نوامبر  ٥ 
)، مگر اینکه ۱۰۹مسئول و مجرم هستند" (بند  خواهانه به یک اندازه ی جنسی همجنس با توجه به قانون مجازات ایران، "هردو طرف رابطه ٤

 ۱۲۷) بند ۱۱۳و  ۱۱۲و  ۱۱۱روانی داشته باشد. (بندهای -یکی از آنها: تحت اجبار بوده باشد، زیرسن قانونی باشد یا اینکه مشکالت روحی
کند.  شود تعریف می تناسلی آنها میقانون مجازات اسالمی ایران لزبينيسم یا مساحقه را به عنوان عمل جنسی بين دو زن که شامل اندام 

چهار بار اعدام  کرار شود،شان دوباره ت اما اگر جرم )۱۲۹ق است (بندضربه شال۱۰۰یانه بين دو زن گرا همجنس) مجازات روابط ۱۲۷(بند
) اگر دو مرد تنها ۱۱۰. (بندشوند اند اعدام می ) دو مرد بالغ و عاقل که به ميل خود رابطه مقعدی با یکدیگر برقرار کرده۱۳۱(بند. شوند می

مرتبه اعدام  ٤ضربه شالق است و بعد از آن  ۱۰۰شان برای سه بار اول  مرتکب عمل تفخيذ (لذت جنسی بدون دخول) شده باشند، مجازات
) در نهایت، ۱۲۳ند(ب ضربه شالق خواهند خورد.۱۰۰هر کدام از آنها  ) اگر دو مرد زیر یک پتو برهنه یافت شوند،۱۲۲و  ۱۲۱شوند. (بندهای می

 )۱۲٤(بند ضربه شالق مجازات خواهند شد. ٦۰با  ، آنهازنندعاشقانه ی  اگر دو مرد یکدیگر را بوسه
نویسی شده است که به تفصيل راجع به تنبيه بدنی (حدود)  یی در دومين کتاب قانون مجازات اسالمی ایران جزئیگرا همجنسمجازات  ٥

روابط  )۲(زنا وتجاوز به عنف)،  ازدواج )رابطه جنسی خارج از۱اند عبارتند از:  در این کتاب ذکر شدهاختصاص داده شده است. جرائمی که 
نفر یا بيشتر برای زنا  َقوّادی (مترجم: از نظر فقهی به جمع کردن و مرتبط کردن دو )٤یانه زنان، گرا همجنسروابط  )۳یانه مردان، گرا همجنس

سرقت.  )۸قيام مسلحانه،  )۷مصرف الکل،  )٦عمدی،  اتهامات جنسی غير )٥عاميانه: جاکشی کردن)، در فرهنگ  - شود یا لواط گفته می
 همه مربوط به طبيعتِ جنس و جنسيت است. ،اش بحث شده است پنج جرم اولی که در این کتاب درباره

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48298b8d2.html
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یی ها  کاستیبا  مندانه رضایتاجباری یا  یانهگرا همجنستمایز حقوقی ميان اعمال بدبختانه حال، با این 
 وجود دارد.در اینجا است. دو موضوع مهم  همراه

و  »فاعل«به اصطالح اول اینکه با توجه به رابطه جنسی بين مردان، قانون، تمایز قابل توجهی بين 
قائل شده است. قوانين ایران تنها کسی که عمل دخول را انجام داده است به عنوان یک » مفعول«

ت در شناسایی این حقيق این یک قصور محض است شناسد. میی خشونت جنسی  متخطی بالقوه
قربانی عمل دخول روی باشد و اینکه نداده را انجام داده باشد یا  که فرِد فاعل ممکن است عمل دخول

تواند متجاوزین را مسئول  نمیغلط به طور بالقوه، و استدالل انجام گرفته باشد یا نباشد. این منطق 
که در مساحقه، هيچ (با توجه به این دهد. يان را تحت پيگرد قانونی قرار میقربان در عوضو بداند 

 شود.) تبعيضی بين طرفين رابطه جنسی قرار داده نمی

کنند، حتی  یی اشاره میگرا همجنسای که به  دومين مورد هم این است که، همه قوانين جزایی
گيرند  جنسی و تجاوز به عنف قرار نمیگروه خشونت در ، هستندجنسی تجاوز ارتباط با آنهایی که در 
5Fشوند. شناخته و مجازات می یانهگرا همجنساعمال بلکه به عنوان 

٦ 

این قوانين نامساعد هستند، در عمل هم ناکافی و نامناسبند. از آنجا که مجازات  نه تنها در نظر اول
مرگ است، در طرفين یک رابطه  مندانه مندانه و چه غير رضایت رضایت چهیانه گرا همجنساعمال 

تواند منجر به محکوميت به ناحق و در  همواره انگيزه برای بد جلوه دادن حقيقت وجود دارد که می
 نهایت مرگِ به ناحق شود.

 

 به تبعيض تحریک

و زنانی  (MSM)های جنسی هستند و مردانی که با مردان  افرادی که جزو جامعه اقليت عليهتبعيض 
کنند محدود به قانون نيست. مقامات رسمی ایران بارها  رابطه جنسی برقرار می (WSW)که با زنان 

اند. در طی یک  را در اظهارات عمومی خود محکوم کرده گرا همجنسیانه و افراد گرا همجنساعمال 
یی گرا همجنسنژاد درباره  احمدی جمهور وقت، محمود ، رئيس۲۰۱۱پتامبر س ۲۲مصاحبه مطبوعاتی در 

6Fبار و کثيف است برای بشریت زیان یی... اینگرا همجنسعمل شنيع «کرد:  عنوان

، از ۲۰۱۱در ژانویه  »۷
یی جدایی بشریت از کمال خود گرا همجنس« های ایرانی نقل شد که گفته بود همان فرد در رسانه

7Fاست

 نتحت عناوییی گرا همجنسبه  بارها ای هللا سيدعلی خامنه مشابه همين، رهبر ایران آیت »۸
8Fتاخته بود. »فساد اخالقی«و » نشدنی رفتار بيان«، »شرمساری«، »رسوایی«مانند 

۹ 

از  آن را مثالی و اند بندی کرده طبقه در زمره اعمال مجرمانه را ییگرا همجنس ،مقامات حکومتی
دهند تا  میاجازه  های دولتی و خصوصی به بخش ورند و به این شکلآ شمار می به فروپاشی اخالقی

این  9F۱۰.ادامه دهندو  روا دارندبر دگرباشان جنسی  را ای سازی اجتماعی و تنبيه گسترده محدودنوع  هر
قابل توجهی از دگرباشان جنسی ایرانی از وطن خود آواره و  شمارشدید است که  ستيز به قدری

10Fاند. مجبور به پناهندگی در کشورهای دیگر شده

۱۱ 

                                                            
 ی لواط"ها اند: "مجازات از قانون مجازات اسالمی اینگونه عنوان شده ۱۳۰و  ۱۱۲، ۱۱۱بندهای  ٦
ی آمریکا در یک  طلبانه های توسعه های ایاالت متحده: سياست ناتو در خاورميانه با سياست جمهور در مصاحبه خود با رسانه "آقای رئيس ۷

 )۰۳/۱۰/۲۰۱۱(نشست  http://dolat.ir/NSite/FullStory/?id=206515 ست." مشاهده کنيد در:ا راستا
 )۰۳/۱۰/۲۰۱۱(نشست  http://alef.ir/1388/content/view/93350یی در ایران"، مشاهده کنيد در: گرا همجنسنژاد درباره  "نظر احمدی ۸
 ای را ببينيد: هللا خامنه می آیتیی از صفحه رسگرا همجنسجستجوی مقاالتی درباره  ۹

http://farsi.khamenei.ir/search-result?q ۰۳/۱۰/۲۰۱۱(نشست =سنجمه (http://farsi.khamenei.ir/search- 
result?q=%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3 

های جنسی  ی کامل رسيدگی به خشونت و تبعيض عليه اقليت " یک پروندهWe are a Buried Generationگزارش حقوق بشر با نام " ۱۰
 ایرانی است.  ۱۰۰ایرانی بر اساس شهادت بيش از 

http://www.hrw.org/reports/2010/12/15/we-are-buried-generation 
که آزار و اذیت  دگرباش ایرانی جنسی ۱۲٥بان حقوق بشر سه بار به ترکيه رفت و با  دیده مانز، سا۲۰۱۰و آوریل  ۲۰۰۷بين اکتر سال  ۱۱

، مصاحبه کرد. برای جزئيات شان ذکر کرده و به همين دليل در ترکيه مقيم موقت بودند جویی خاطر هویت جنسی خود را دليل پناه شدن به
 اه کنيد به:کيه نگبيشتر درباره وضع اسفناک پناهندگان دگرباش ایرانی در تر

http://alef.ir/1388/content/view/93350
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 ها وابط جنسی زنان با زنان و لزبينر

شکلی ترسناک  )، بهWSWکنند ( و زنانی که با زنان رابطه جنسی برقرار می ها حقوق بشر لزبين نقض
ستيزی وضعيت خطرناکی گرا همجنسمردساالری و  رکيبتمحدود و اندک مستند و ثبت شده است. 

ه عنوان . بدهد قرار می کاری پذیری و مخفی آسيب از ییح باالسط آنها را در و ها ایجاد کرده برای لزبين
احتماالً کمتر قادر زیرا آنها  است احتمال دستگيری خودسرانه کمتر ها گی نسبت بهها  مثال، برای لزبين

گونه استنباط شود که آنها  . اما نباید اینآزادانه در جامعه نشان بدهندخود را به این خواهند بود که 
های  محدودیتبا گرا  ای که زنان دگرجنس در جامعه ی دارند.بهتردر امنيت هستند یا زندگی  لزوماً 
ستيزی نيز در گرا همجنس با ها، محدودیتعالوه بر این  ها هستند، لزبينروبرو ر زندگی خود د یفراوان

دولت در  کوتاهیزنان و سنتی  های به دليل انتظارات اجتماعی از نقش .باید کنار بيایندزندگی خود 
 ها دهد، لزبين حقوقی میبه آنها اجازه استقالل کامل اقتصادی و  که زنان حقوق احيا و احقاق

 ها آنهای خود داشته باشند و با احتمالی بيشتر ممکن است  توانند وابستگی بيشتری به خانواده می
ها از  توان دریافت که لزبين می ،ها نتيجه این محدودیت در را مجبور به ازدواجی اجباری با یک مرد کنند.

ين موانع در عين حال، هم .اند انسانی و آزادی بيان، محروم شدهاساسی خود یعنی کرامت  حقوق
گرا  جنسی با مردان دگرجنس رابطهی خود، مجبور به داشتن  ها را برخالف خواسته ممکن است لزبين

 بسياریزندگی  دری شوهر، یک حقيقت  ی پدر و مادر و چه در خانه کند. خشونت خانگی، چه در خانه
از نقش جنسی و هنجارهای  یزن ا اگرگویند فرض تمام دالیل به ما می ،از زنان است و در نتيجه

 د.گير در معرض خشونت قرار می به احتمالی زیاد سر باز زد مرسوم آن

 

 تراجنسیافراد حقوق 

که که در ميان اولين کشورهای مسلمان در جهان است آشکارا حق این افتخار را دارد  حکومت ایران
به رسميت  را کامالً در قوانين خود افراد تراجنسی و حی تغيير جنسيت را قانونی ساختعمل جرا

 اهميت بسياری دارد تا بتوانند به حقوق مرد و زن، این تصریح یافراد تراجنسشناسد. برای  می
 11F۱۲.بشر خود دست یابند بنيادین

اش اهانت به  و فردی که پوشش حاکم استنوع پوشش در ایران بر  گيرانه سختبا این حال، قوانينی 
12Fممکن است با مجازات زندان روبرو شود. ،قانون تلقی شود

افراد توانند  نمی گاهیمقامات ایرانی  ۱۳
تحت قوانين لواط و دگرپوشی دستگير  شان، وضع پوشش آنها را به خاطر را بشناسند و تراجنسی

را در معرض طيف وسيعی از  افراد تراجنسیدر این موارد، مقامات ایرانی ممکن است  13F۱٤.کنند می
،  تراجنسی. تجاوز جنسی به زنان قرار دهنداز سخنان تنفرآميز گرفته تا ضرب و شتم فيزیکی  آزارها

به خاطر اینکه  ای تهدیدبرانگيزتر است مخصوصاً  مانند تجاوز به عنف، در بازداشت دولتی به طور ویژه
شوند که برای مردان تعبيه شده  نگه داشته میها و اماکنی  زندانی غالبا در زندان تراجنسیزنان 

14Fاست.

۱٥ 
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برد  ) یک سازمان غيردولتی در ایران است که برای پيشhttp://gid.org.irحمایت از بيماران مبتال به اختالل هویت جنسی در ایران ( انجمن ۱۲
برای مقابله با  ۲۰۰۷و متحدان پزشکی خود در سال  تراجنسید. این انجمن، توسط جمعی از فعاالن کن فعاليت می افراد تراجنسیحقوق 

 ، تاسيس شد.افراد تراجنسیتبعيض حقوقی، اجتماعی و شغلی عليه 
ضربه  ۷٤محکوم به ماه زندانی یا  روز تا دو ۱۰از قانون مجازات اسالمی، فردی که عفت عمومی را به خطر بياندازد، از  ٦۳۸طبق بند  ۱۳

 شالق خواهد شد.
 ساله در قم به دليل پوشيدن چادر (حجاب سنتی سرتاپایی برای ۱٥های خبری ایرانی، یک پسر  گزارش ،با توجه به۲۰۱۱سپتامبر  ۲٤در  ۱٤

 زنان) دستگير شد و برای ارزیابی روانی به ایستگاه پليس فرستاده شد، نگاه کنيد به:
 http://www.fardanews.com/fa/news/162819/%D9%BE%D8%B3%D8%B1- 
%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1- 
%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF 

من سه بار بازداشت شدم و به بدترین شکل «گفت:  IRQOسالگی خود، به سازمان  مرد به زن در اواخر بيست تراجنسیسایه، یک  ۱٥
خواهند با شما نزدیکی (از نظر جنسی)  کنند، بعضی از آنها می احترامی قرار گرفتم... زمانی که آنها شما را بازداشت می مورد بی ممکن

از نظر و هزاران لفظ دیگر، بترسانند و  کنند شما را با خواندن کلماتی مانند احمق، خوک کثيف، کونی، ایدزی کنند... آنها ابتدا سعی می
کنند شما را تحریک به انجام کارهایی کنند که بعدتر بر اساس رفتارتان، عليه شما شکایت کنند. حتی  ه کنند. آنها سعی میروانی شکنج

http://gid.org.ir/
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فضایی دروغين خلق شده  ها، جنسيتبه رسميت شناختن  هاِی صریح دولت در پشت ظاهِر سياست
 آنکه بخواهد حافظ د تاسگرایی و تفاوت جنسيتی دارکه از پایه سعی در حفظ مکتِب دگرجن است

 دارای، ایران بعد از تایلند ۲۰۰۸سال  تا 15F۱٦.باشد حقوق افراد از لحاظ تماميت جسمی و بيان جنسيتی
 16F۱۷.بودعمل جراحی تغيير جنسيت در دنيا تعداد بيشترین 

کنند  برای سازگاری با جنسی که آنها تجربه میرا تغيير دادن بدن خود  باید حق تراجنسیافراد 
یک زندگی ، سود ببرندیک زندگی کامل  قادر باشند از تمامی ُبعدهای اما همچنين بایدداشته باشند 

، به دست تغييرات ناشی از تغيير جنسيت نسپارندشان را  بدن عاری از تبعيض تا اگر انتخاب کردند
17Fتحت قانون به رسميت شناخته شوند.

در حال حاضر، یک شرط الزم در مقابل قانون برای به رسميت  ۱۸
را از حق  تراجنسیدولت ایران، افراد  .استآنها عمل جراحی تغيير جنسيت  ،این افراد شناختن

از یکی از حقوق  تراجنسیکند و ممکن است در اثر اجبار، افراد  انتخاب اختياری خود سلب می
 محروم شونداز زندگی خود اساسی بشری یعنی لذت بردن 

 ها: توصيه

، تمام و با فوریت شودی مورد رضایت طرفين، جرم زادیی  یانهگرا همجنساعمال  یز تماما •
 .شودیانه که مجازاتشان مرگ است لغو گرا همجنسهمه مقررات مربوط به اعمال 

 مندانه رضایتاعمال  باری ویانه اجگرا همجنساعمال  ک و معيار واضح قانونی برای تمایزیک مال •
 .شود مشخص

یانه و گرا همجنسانگيز و موهن نسبت به اعمال  زبان نفرت رفتار مقامات ایرانی در استفاده از •
 .یابدافراد دگرباش جنسی، پایان 

برابری کامل حقوقی و اقتصادی زنان، برابری در همه حقوق و امتيازاتی که به مردان تخصيص  •
 داشتن یک زندگی کامل و امن، در زنان لزبين داده شده است، به منظور تسهيل توانایی

 .شودتضمين 
اند یا خير، به  نجام دادهدربرابر قانون، صرف نظر از اینکه عمل تغيير جنسيت را ا افراد تراجنسی •

 .شناخته شوندرسميت 
، شودایرانی فراهم  افراد تراجنسیی سطوح برای  خدمات حقوقی، پزشکی و روانی در همه •

 آنها باشد. انتخاب فردیبرابر درمانی و عمل تغيير جنسيت که باید  مانند دسترسی به هورمون

 ،تا به خشونت و تبعيض گيردبرنامه آموزش جمعی و کمپينی برای ارتقاء آگاهی مردم شکل  •
گرایش یا هویت جنسی تعيين  با یفرض ای یواقع یانطباق که اساس نیا صرف بر هم آن

 .پایان داده شود شده برای خود ندارند
  

                                                                                                                                                                                         
برند. آنها شما را برای مدتی نگه  زمانی که شما هيچ کاری نکردید، آنها شما را به مفاسد (دفتر معاونت اخالقی و اجتماعی پليس) می

گيرد... تا زمانی که شما به دادگاه برده  فرستند... و قاضی برای سرنوشت شما تصميم می را به دادگاه می دارند. سپس آنها شما می
ا اند. آنه شوند، انگار که همه افسران به تفریح آمده ی مثل ما روبرو میدکند. وقتی که آنها با موار شوید، هر افسری شما را مسخره می

خواهد با تحقير ما برای خود سرگرمی  کنند دلشان می دارند و زمانی که با یک مورد "جذاب" برخورد می کارتمام روز با قاتلين و دزدان سرو
کم ما  های روحی کم زنند. این آسيب هایی است که آنها به شما می ماند زخم گذرد و آنچه باقی می یها م ی این بدبختی ایجاد کنند... همه

و با جيغ از خواب  بينم کنم. کابوس می د. من خيلی اوقات بدون هيچ دليلی شروع به اشک ریختن میکن های غيرنرمال تبدیل می را به انسان
 موجود است. IRQOبه پایان رساند. متن مصاحبه در سازمان  ۲۰۰۸سایه زندگی خود را با اقدام به خودکشی در جوالی  »شوم. بيدار می

 ) مجله حقوق بشر جهان اسالم.۱(٥) ۲۰۰۸اداری جنسی در جمهوری اسالمی ایران" (راشا بحرینی، "از انحراف تا غير نرمالی: گفتمان  ۱٦
 ۲۰تا۱۹همان قبلی، صفحه  ۱۷
نگرانی جدی خود را درباره افزایش «ت حقوق دگرباشان جنسی در ایران، خود درباره وضعي ۲۰۱۰بان حقوق بشر، در گزارش  سازمان دیده ۱۸

نخواهد این نيستند و کسانی که شاید دلشان  تراجنسینسيت قرار گرفتن افرادی که حتی تشویق دولت برای تحت عمل جراحی تغيير ج
  های جراحی تغيير جنسيت در ایران، با این واقعيت که رفتار اعالم کرد. همراهی و همزمانی ارتقای سحط عمل »عمل را انجام دهند...

که تمایل ندارند زیر تيغ  یافراد تراجنسيگرایان و  یان، دوجنسگرا همجنسای ای قوی بر یی یک جرم است، در اثر قانون، یک انگيزهگرا همجنس
الین نيز در این لينک موجود . به صورت آن۸۱"، صفحهWe are a Buried Generationجراحی تغيير جنسيت روند، شده است. نگاه کنيد به: "

 است:
http://www.hrw.org/reports/2010/12/15/we-are-buried-generation 
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 حق زندگی

 )۶(بند 

هيچ فردی  داند. طبق همين بند زندگی کردن را حق همه مردم دنيا میکنوانسيون این بند ششم از 
ست، چنين نباید خودسرانه از زندگی محروم شود و در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده ا

المللی  بيندومين پروتکل اختياری ميثاق  اعمال شود. »ترین جرائم جدی«مجازاتی باید فقط برای 
18Fمعرفی شد. »لغو مجازات اعدام« با موضوع سياسی حقوق مدنی و

 سير عمومیاتفاین کميته در  ۱۹
اعمال شود و فقط باید با » استثنایی کامالً «باید در موارد تنها  مجازات اعدام خود اعالم کرده است که

صورت گيرد. روندی که شامل حق دادرسی عادالنه در یک دادگاه » تر از آن تضمين روندی انسانی«
19Fهای حداقلی برای دفاع از خود، باشد. گناهی و تضمين فرض بی تقل، پيشمس

در دوازده ماه  ۲۰
رگونه اِعمال مجازات اعدام اعالم کرده است که ه های پایانی خود بندی جمعدر این کميته گذشته، 

باشد که به تضمين دسترسی به یک سيستم حقوقی  »کنوانسيون ۱۴در انطباق با ماده «باید 
20Fکند. طرفانه اشاره می منصفانه و بی

که قوانين کشور در طول سال گذشته برای این به سه این بند ۲۱
21Fمجازات اعدام را لغو کنند، توصيه شده است.

۲۲ 

ن که حداقل اند یا دو ز دیگر آميزش جنسی داشتهیکدو مرد که با کند  بيان می در ایران قانون مجازات
قت، برخی از در حقي 22F۲۳.به اعدام محکوم شوند مکن استاند م سه مرتبه با هم آميزش جنسی داشته

دالل شود اینگونه است ها استفاده می که نظرات آنها برای قضاوت در دادگاه علمای طراز اول دینی
یی است زنده سوزاندن آنها یا گرا همجنسبرای کسانی که جرمشان  کنند که شکل برگزیده قتل می

بين یک تعامل  است که ای به اندازهایران نظام حقوقی  قصور در 23F۲٤.کوه استپرتاب کردن آنها از باالی 
مربوط به  های پروندهشود و در خيلی از  قائل نمیکافی و تجاوز جنسی تمایز  مندانه رضایتجنسی 

که آیا فرد (افراد) تجاوز به عنف کرده یا بر اساس اغلب معلوم نيست  چونلواط ابهام ایجاد کرده است، 
24Fای داشته است. رضایت طرفين رابطه

۲٥ 

 

 

                                                            
 لغو مجازات اعدام. با هدفسياسی: المللی حقوق مدنی و  دومين پروتکل اختياری ميثاق بين ۱۹
 .۳۰/۰٤/۱۹۸۲): ٦ : حق حيات (بند۰٦شماره  تفسير عمومی ۲۰
۲۱ CCPR/C/ETH/1  ،۲۵  ۱۹، پاراگراف ۲۰۱۱جوال. 
 .٦، پاراگراف ۲۰۱۱می  CCPR/C/MNG/C/5 ،۲؛ ۱۲، پاراگراف ۲۰۱۱جوالی  CCPR/C/KAZ/C/1 ،۲۱همان قبلی؛  ۲۲
های آن  قانون مجازات اسالمی ایران دارای چندین بخش اختصاص داده شده به رابطه جنسی با همجنس همراه دخول و مجازات ۲۳

های اثبات رابطی  : روش۱۲٦ تا۱۱٤هایش، بندهای  همجنس مرد و مجازات : تعریف رابطه جنسی بين دو۱۱۳تا  ۱۰۸باشد. بندهای  می
: کمک کردن به ایجاد مقاربت ۱۳۸تا ۱۳٥: مقاربت جنسی بين دو زن، بندهای ۱۳٤تا  ۱۲۷یانه در دادگاه. بندهای گرا همجنسجنسی 

 یانه.گرا همجنسمقاربت جنسی : در تعریف و مجازات برای اتهام غيرقانونی ۱٦٤تا  ۱۳۹جنسی بين دو همجنس و بندهای 
 ۱۸، در خطبه نماز در دانشگاه تهران در قضایيه قوهوقتِ و رئيس رتبه روحانيون  کی از اعضای عالیهللا موسوی اردبيلی، ی برای مثال، آیت ۲٤

ها را داده است... که بر اساس شریعت ثابت شده  ها، مرد یا زن، اسالم شدیدترین مجازاتگرا همجنسبرای «اظهار داست:  ۱۹۹۰می 
 و دراید سر و گردنش را از بدن جدا کد یا اینکه برگه داشت و با شمشير به دو نيم کد، آنها را باید ایستاده ننتوقيف شو باید افراد ایناست 

ینکه آنها مردند، چوب جمع کرد و آتشی به پا کرد و جایی برای جسد آنها در نظر گرفت، سپس در ... بعد از اانداختآنها را از بلندی به پایين 
آوری کرد و سوزاند یا اینکه باید یک  آتش انداخته شوند. یا اینکه باید به باالی کوه برده و به پایين پرتاب شوند و سپس بقایای جسد را جمع

شده  ه(تاکيدات اضاف »هایی برای جرائم دیگر نداریم. اتما چنين مجاز و زنده زنده آنها را در آن انداخت.چاله ایجاد کرد، در چاله آتش به پا کرد 
 است.) رجوع کنيد به:

http://www.unhcr.org/refworld/country,,IRBC,COUNTRYREP,IRN,,3ae6a8170,0.html 
دهند بيشتر  المللی درباره آزار و اذیت دگرباشان جنسی مطلع هستند و ترجيح می های بين رسد مقامات ایرانی، از حساسيت به نظر می ۲٥

های  های حقوق بشری به طور معمول مجازات به اعدام را به عنوان متجاوز به عنف معرفی کنند. در حالی که سازمان گرا همجنسمحکومين 
خوانند، بنابرین عملکرد دولت توانایی  ها را برای پاسخگویی در موارد خشونت جنسی فرامی کنند، آنها دولت و رسوا میاعدام را علنی 

روی داد  ۲۰۰۵کند. شاید باالترین مشخصات در این زمينه در جوالی  رو می هالملل را برای محکوم کردن این موارد با پيچيدگی روب جامعه بين
های محمود عسگری و ایاز مرهونی، در شهر مشهد در مالعام به دار آویخته شدند. پس از این اتهام که آنها به زور  نامکه دو پسر نوجوان به 

ضربه شالق خوردند. قبل و بعد از اعدام آنها، درباره ماهيت دقيق  ۲۲۸ساله تجاوز کرده بودند. هر دو پسر قبل از اعدام  ۱۳به یک پسربچه 
هایی وجود داشت. این یک مورد از مواردی است که عدم شفافيت در سيستم قضایی ایران و اِشکال در گزارشِ با  جرم و جنایت آنها بحث

 کند. خاطرنشان می گرایان ایرانی را همجنسدقت درباره اعدام 



۹ 
 

ترین جرائم در  گوید که ایران مجازات اعدام را تنها برای جدی گزارش دولت به کميته حقوق بشر می
25Fگيرد. نظر می

ایران به یک انون شود، اما ق قتل در ایران یکی از جرائمی است که با اعدام مجازات می ۲٦
دهد که اگر از طرف خانواده قربانی بخشيده شد، مجازات  قاتل محکوم به اعدام این فرصت را می

و با گنجایش مالیمتی  تساب این مورد در گزارش دولتبا احبنابرین،  اعدام او با موفقيت تخفيف یابد.
اعمال  که داردپن دولت ایران میکه برای سایر اعمال مجرمانه در نظر گرفته شده است، 

 تر از قتل باشند. یانه باید جدیگرا همجنس

برابر  رسمی درنقض حقوق بشر در ایران، خشونت قانونی های  ترین جنبه کننده ی از نگرانیک
شود.  اعمال می ها شخصی لباسدگرباشان جنسی است که هم توسط عوامل دولتی و هم توسط 

دولتی  به طور خاص و خشونت انهستيزگرا همجنسای که اینجا مطرح است توأمانی خشونت  مساله
 ،اگر او بتواند ثابت کند که قربانیتعميم یافته است. برای مثال، فردی که مرتکب قتل شده است 

دهد  درخواست حکم تجدید نظر برای کاهش مجازات میمهدورد الدم (شایسته مرگ) بوده است 
با توجه به فقه شریعت، مهدورد الدم کسی است که مرتکب یک جرم و جنایت  26F۲۷.(حداکثر دو سال)

در  که) است مجاز او خون ختنیر که یکس یعنی است، شدن کشته مستحق شرعاً (و حياتی شده 
مجازات مرگ یا سنگسار در نظر گرفته شده است، قوانين جزایی جمهوری اسالمی ایران برای او 

27Fیی.گرا همجنسمانند 

۲۸ 

اجتماعی  یو بدنام ی شدید بر آزادی مطبوعاتها دودیت، محمبهمبا توجه به سيستم دادرسی 
 اجرایی گرا همجنس، دشوار است که بدانيم تا چه حد مجازات اعدام برای در ایران ییگرا همجنس

ی  یانهگرا همجنسال ليستی از اعم در کنار جرائم، ای های دولتی به صورت دوره شده است. رسانه
اعتبار چنين ادعاهایی، به قطع دشوار است. با این  بررسید، اما نکن بانيان مجازات اعدام اعالم میقر

مندانه  رفتارهای جنسی رضایتدهد که دولت ایران نه تنها  حال، موارد کافِی اتفاق افتاده نشان می
28Fکند. میهم آن را اجرا مجازات داند که بر این اساس  میبين دو همجنس را جرم 

۲۹ 

یی هستند و بر این اساس اعدام گرا همجنسدر ميان کسانی که متهم به اعمال  توجه شود،
29Fاند. قرار گرفته اعدام مجازات و حتی اتهامشوند، افراد زیر سن قانونی، مورد این  می

۳۰ 

 :ها توصيه

 شود.باطل  یانهگرا همجنسمجازات مرگ برای همه اعمال  •
 اده شود.دبه اعدام افراد زیر سن قانونی پایان  •
به ها  مجازات وشود متوقف سن قانونی هستند اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم، زیر  •

 تخفيف یابد.المللی  طور قابل توجهی، مطابق استاندارهای بين

  

                                                            
ای  گزارش دورهالمللی حقوق سياسی و مدنی، سومين  ميثاق بين ۴۰های عضو تحت بند  با توجه به گزارش ارائه شده توسط دولت ۲٦

 . موجود در:۲۷۳کشورهای عضو، ایران، صفحه 
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs101.htm 

 ۲-۲۹۵قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران، بند  ۲۷
28 http://irbar.ir/law-articles-database/3380/3491 

، روزنامه فارسی زبان اعتماد گزارش داد که دو مرد در دادگاه کيفری تهران به مرگ محکوم شدند، پس از ۲۰۰۵به عنوان مثال، در مارس  ۲۹
 ا را به پليس معرفی کرد. ببينيد:شان پيدا کرد و آنه یانهگرا همجنساینکه همسر یکی از آنها یک نوار ویدئویی از اَعمال 

http://www.hrw.org/en/news/2006/10/08/sweden-stop-deportations-lgbt-iranians 
سالگی  ۱۸هایی است که در زمان زیر سن  هایی از اعدام را ببينيد) مثال ۲۷مواردی مانند محمود عسگری و ایاز مرهونی (پانویس شماره  ۳۰

 سال سن داشت. ببينيد: ۱۸ اند. وکيل این دو نفر گفت: حداقل یکی از آنها در زمان اعدام، کمتر از انجام شده
http://news.gooya.com/politics/archives/033525.php 
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رحمانه، رفتار یا تنبيه  های بی ممنوعيت شکنجه و مجازات
آميز؛ حق آزادی و امنيت فردی؛ و رفتار  غيرانسانی و اهانت

 با افراد محروم از آزادیدرست 

 )۱۲و ماده سوم از بند ۱۰، ۹، ۷(بند

خود، حقوق همه افراد را در رهایی از  ۱۰و ماده یکم از بند  ۹، ۷به خصوص در بندهای  ،کنوانسيوناین 
آميز، به  انسانی و توهينرحمانه، غير های بی های خودسرانه و رفتارها و مجازات شکنجه، بازداشت

متعهد ها باید  کند که دولت اشاره می ۷خود در بند  تفاسير عمومیدر کميته شناسد.  رسميت می
بایست کسانی را که ممنوعيت  و میشوند که مجریان قانون را با به طور خاص و مثبت، آموزش دهند 

30Fند.نکنند، مسئول بدا شکنجه را نقض می

ها باید ثبت شوند، همراه با نام  وییزمان و مکان تمام بازج ۳۱
همه کسانی که در آن محل حاضرند و این اطالعات باید برای مقاصد قضایی یا اداری در دسترس 

شود، رد  کنوانسيون نقض می ۷بند  آمده از جایی که در آنبه دست  شواهدِ باید  یدادگاه هرباشند. 
31Fکند.

باید با تمامی افرادی که «اعالم کرده است:  ۱۰خود در بند  تفاسير عمومیبه با استناد کميته  ۳۲
که ست ای ا قاعده. این های بشری خود محروم هستند با احترامی شایسته آنان برخورد کرد از آزادی

مانند نژاد،  هر گونه تبعيض در مسائلیباید بدون در نظر گرفتن  و باید در سرتاسر جهان اجرا شود
موارد به  ، خاستگاه بومی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا دیگریعقاید سياس رنگ، جنس، زبان، مذهب،

ممنوع « برچيده شدن اعمالی چونخواستار  خود های پایانی بندی جمع درکميته  32F۳۳»کار گرفته شود.
33Fبازداشت خودسرانه«، »التصویر شدن اجباری

34Fتبعيد«و » شکنجه«، »۳٤

 این خواسته، .شده است »۳٥
35Fکند که یک قاضی نباید از شواهد به دست آمده تحت شکنجه استفاده کند دوباره تاکيد می

 در و ۳٦
ها، ساختار  بدرفتاری زده شده باشد، دولت باید در این مکان  های بازداشتی که اتهام مکان مورد

بررسی قرار و به طور شفاف مورد  مناسبی را برای حصول اطمينان از این موضوع که همه ادعاها قویاً 
 36F۳۷.اجرایی کند ،گيرند

37Fشوند. به طور مداوم و خودسرانه بازداشت می ،شوند فرض می گرا همجنس که یدر ایران مردان

در  ۳۸
شکنجه  زیربه دست آمده  »اعترافات« مکراراً  است و یک امر عادیهای دولتی، شکنجه  گاهبازداشت

 و گمان دیگران بر اساس فرض شوند. محکوميت این مردان غالباً  می ها متهم شواهدی برای محکوميت
 معتبر. یاست نه بر اساس شواهد

 بازداشت خودسرانه

، هنگام معاشرت در هستند گرا آنها همجنس کنند دیگران فرض میو مردان که  تراجنسیزنان 
نها هنگام قدم زدن در شوند. آ و مردان دیگر حضور دارند بازداشت می تراجنسیکه زنان هایی  مکان

شوند. مردان  بازداشت میبا یک ضربه به در خانه،  های خود شوند. آنها در خانه خيابان بازداشت می
از قانون اساسی جمهوری  ۳۲به خاطر تخلفشان دستگير شوند. اگرچه بند  کمی هستند که واقعاً 

                                                            
 .۱۰/۰۳/۱۹۹۲) : ۷(بند رحمانه و یا مجازات مربوط به منع شکنجه و رفتار بی ۷عمومی تفسير ینی ز: جایگ۲۰تفسير عمومی شماره  ۳۱
 ۱۲و  ۱۱همان قبلی پاراگراف  ۳۲
پاراگراف  ۱۰/۰۴/۱۹۹۲): ۱۰در مورد رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی (بند ۹عمومی  تفسيرینی ز: جایگ۲۱تفسير عمومی شماره  ۳۳

 چهارم
۳٤ CCPR /C/TGO/CO/4 ،۱۸  ۱۷، پاراگراف ۲۰۱۱آوریل 
۳٥ CCPR/C/ETH/CO/1 ،۲۵  ۱۶، پاراگراف ۲۰۱۱جوالی 
۳٦ CCPR/C/KAZ/CO/1 ،۲۱  ۲۲، پاراگراف ۲۰۱۱جوالی 
۳۷ CCPR/C/KAZ/CO/1 ،۲۱ ؛ ۱۴، پاراگراف ۲۰۱۱والی جCCPR/C/BGR/CO/3 ،۲۵  ۸، پاراگراف ۲۰۱۱جوالی 
شود.  این عمل انجام نمیها وجود دارد، اما هيچ دليلی وجود ندارد که ثابت کند  و لزبين افراد تراجنسیمستندات کمی از بازداشت  ۳۸

کند که بتوانند نقض حقوق بشر صورت گرفته  کار را سخت می اجنسیافراد ترها و  برای لزبين آبرویی منحصراً  پدرساالری و ننگ و بیتوأمانی 
 روی خود را گزارش دهند.
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صورت  اً مکرر عمل این کار های خودسرانه را ممنوع کرده است، ولی در اسالمی ایران، دستگيری
  38F۳۹.گيرد می

مردان به دليل آنچه که  و تراجنسیزنان های خصوصی، این  چه در انظار عمومی و چه در موقعيت
اند و سپس به دليل شواهد خالف واقع،  شود انجام داده شوند هستند و آنچه را که تصور می رض میف

39Fتند.خودسرانه هس های دستگيری در خطر گيری به طور چشم

٤۰ 

 شکنجه

40Fبا توجه به قانون مجازات، برای محکوميت به عنوان لواط، باید شواهدی وجود داشته باشد.

قانون  ٤۱
یانه را دیده باشند باید به این حقيقت شهادت دهند گرا همجنسواضح است: چهار مرد عادل که عمل 

41Fیا اینکه متهم خود در دادگاه، چهار بار به این موضوع اعتراف کند.

با این حال، در عمل، دولت ایران  ٤۲
 داده است. بسط این موضوع اثبات و یک پندار معيوب را درباره چگونگی اقناع

یی هستند این است که دولت یا عواملی گرا همجنسترین سناریو برای مردانی که مظنون به  مرسوم
مکن است برای تحقير ضمنی دولت برخوردار هستند، م نظاميان) که از حمایت ها (شبه مانند بسيجی

از او  قابل توجهی، صرف نظر از درستی موضوع، متهم او را شکنجه کنند و او را آزار دهند تا به طور
42Fاعتراف بکشند.

آباد در استان اصفهان، به اتهام  در شهر نجف ۲۰۰۸در سال  »بابک«به عنوان مثال  ٤۳
43Fیی و تجاوز جنسی دستگير شد.گرا همجنس

ر زندان بود، ماموران زندان با ماهی که او د در دو ٤٤
گناه  پوشيدن لباس شخصی، او را بارها و بارها مورد تجاوز قرار دادند. اگرچه او عليه اتهامات وارده بی

اعمالی را که مرتکب نشده  مسئوليتبود، بابک در هم شکسته شده بود و در نهایت مجبور شد که 
44Fقبول کند.بود 

 که برای مردان در نظر هایی مکاندر  برند و سر می ر بازداشت بهکه د تراجنسیزنان  ٤٥
گيرند  ها مورد خشونت و ارعاب دیگران قرار می در این مکان احتماالً  ،شوند حبس میگرفته شده است 

 .شوند واقع میها مورد خشونت جنسی دیگران نيز  و احتماالً به شکل مرسوم در این مکان

شود، در این گونه  آوردن شواهد مورد نياز به آن متوسل میدومين راهی که دولت ایران برای به دست 
45Fموارد، آزمایش اجباری مقعد است.

یی گرا همجنساین آزمایش بر این باور نادرست استوار است که  ٤٦
تواند از طریق تغيير شکل مقعد و یا از طریق ضایعاتی که به دليل دخول  به معنای واقعی کلمه می

المللی این عمل را به  ناسایی شود. اگرچه کارشناسان بيناست، ش چيزی در مقعد به وجود آمده
اند، مقامات ایرانی استفاده از این  عنوان یک علم نادرست و یک روش شکنجه از اعتبار ساقط کرده

                                                            
کند. در  توان دستگير نمود مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می هيچ کس را نمی«: ۳۲ی جمهوری اسالمی ایران، بند قانون اساس ۳۹

به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده  تباً صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله ک
 »این اصل طبق قانون مجازات گردد. ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از مقدماتی به مراجع صالحه

را به اتهام » عباس«نظامی) شخصی به نام  مامور شبهدر رودهن، در حومه تهران، دو بسيجی ( ۲۰۰۱آگوست  ۱۶برای مثال، در  ٤۰
اش بردند و مورد ضرب و شتم  گرایی بازداشت کردند، در حالی که او مشغول قدم زدن عادی در خيابان بوده است. آنها او را به خانه همجنس

کرد برای همسر سابقش  دا کردند عباس ادعا میها در خانه او جواهراتی را پي کنند. بسيجی قرار دادند و تهدید کردند که به او تجاوز می
عباس در نهایت به » تواند زن داشته باشد؟! آنها سر من فریاد کشيدند که یک مرد با موی بلند چگونه می«کند:  است، عباس بازگو می

 ئه و آزاد شد.گرایی گشت. در یک روند غيرمعمول، عباس سرانجام تبر پليس محلی برده شد جایی که رسماً متهم به همجنس
 ۱۲۸و  ۱۲۰،۱۲۶تا۱۱۴قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران، بندهای  ٤۱
بندی مبهم  شود این است که بنا به صالحدید قاضی، متهم در دسته راه دیگری که برای تحت پيگرد قانونی قرار دادن لواط استفاده می ٤۲

 گيرد. تجاوز یا سوءاستفاده قرار می
گيری با زور و شکنجه در  تحت اعتراف«نویسد که افراد در ایران مکرراً  ، می۲۰۱۱در گزارش ساالنه خود در سال الملل  سازمان عفو بين ٤۳

 ببينيد:» شوند. گيرند و محاکمه می مدت زمان بازداشت و در غياب وکيل قانونی خود قرار می
 http://www.amnesty.org/en/region/iran/report-2011 )۱۰/۰۳/۲۰۱۱، (نشست   

 .۲۰۰۹دسامبر  ۱۶ها موجود است.  مصاحبه با نویسنده ٤٤
. وی با قرار وثيقه از زندان آزاد شد و بالفاصله به مدت یک ماه در بيمارستان های فيزیکی دائمی شد توسط این حوادث دچار آسيببابک،  ٤٥

 و پس از آن فرار کرد و در حال حاضل یک پناهجوست.بستری گردید. ا
٤٦ "We are a Buried Generation ." 

 . به صورت آنالین در این آدرس موجود است:۲۶صفحه 
 http://www.hrw.org/reports/2010/12/15/we-are-buried-generation 

http://www.amnesty.org/en/region/iran/report-2011
http://www.amnesty.org/en/region/iran/report-2011
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هایی تحت لواط بسازند و آنها را در این فرآیند شکنجه  دهند تا عليه مردان پرونده روش را ادامه می
46Fکنند.

٤۷ 

 

 :ها توصيه

 

دولتی  ها توسط مقامات ایرانی و نيروهای شبه تی بی جی های خودسرانه ال اِعمال دستگيری •
 .شودمتوقف  بایدها،  مانند بسيجی

الذکر در طول زمان بازداشت، پایان  ها توسط نيروهای فوق تی بی جی اِعمال شکنجه روی ال •
 .یابد

که از نظر  شته شونددر اماکنی نگه داتحت بازداشت  افراد تراجنسیکه  حاصل شوداطمينان  •
جنسی احساس امنيت کنند و اقدامات احتياطی برای حفاظت آنها از تجاوز جنسی فراهم 

 باشد.
گرایانه، آن هم بر اساس شواهد ناکافی پایان داده  به تعقيب افراد به دليل اعمال همجنس •

دست آمده از طریق شکنجه به عنوان مدرک در شود؛ به ویژه از پذیرش اظهارات و اعترافات به 
 های قانونی ایران، به طور قاطع خودداری شود. دادگاه

هستند و زیر سن قانونی متهم الذکر  به اَعمال فوق ،در مواردی که افراد شودتضمين  •
 حقوق مدنی والمللی  تاری در بندهای ميثاق بينبر اساس استاندارهای مختلف رفباشند  می

 ، زندانی و با آنها رفتار شود.حقوق کودکدیگر موارد، از جمله کنوانسيون و  سياسی

 حق برخورداری از یک محاکمه عادالنه

 )۱۴و ۹ بند(

کنوانسيون، برابری در مقابل قانون را که باید برای هر فرد یک دادرسی منصفانه و علنی از این  ۱۴بند 
تفاسير کند. کميته در جزئيات  شکل بگيرد، تضمين میتوسط یک دادگاه مستقل تحت نظارت قانون 

که دولت باید به متهم را در طول فرایند دادرسی و هم تعهداتی  را حقوق افراد ، همخود عمومی
47Fکرده است. مشخصبدهد، 

تاکيد کرده است که نه تنها به تعيين  ۱۴کميته روی بند  به طور خاص، ٤۸
تنها باید بر کند. یک فرد  پردازد که روشی را بر اساس حقوق و وظایف مشخص می اتهامات جنایی می

نفوذ  و ، محکوم شود و متهم باید بدون محدودیتاستثابت شده  یشکهيچ بدون  که اش گناه اساس
های پایانی  بندی در جمع داشته باشد. کميته حقوق بشر مجدداً  دخالت ناروا، دسترسی به وکيل و

 48F٤۹.مند شوند بهره ۱۴شان باید از امنيت تضمين شده در بند  در طول محاکمهافراد  تاکيد کرد که خود

خود نقض هنجارهای  ، به خودیمندانه بين دو همجنس رضایتاگرچه جرم دانستن رابطه جنسی 
در پرونده که توسط این کميته  مواردیشامل شود  میالمللی حقوق بشر و استاندارهای آن  بين

فرایند برای همه این استانداردهای عملی شدن  ؛تعریف شده است ساز تونن در مقابل استراليا تاریخ
باید اند،  نين لواط، شدهیانه در یک دولت با قواگرا همجنسمردم از جمله کسانی که متهم به عمل 

                                                            
ها آنها  نفر را دستگير کردند. پليس ۷۸در شهر اصفهان، نيروهای امنيتی به یک مهمانی خانگی یورش بردند و  ۲۰۰۷برای مثال، در مارس  ٤۷

گاه رسيدند دوباره آنها را مورد ضرب و شتم قرار  های ون منتقل کردند و وقتی که بازداشت وشتم وحشيانه دستگير و به ماشين را با ضرب
شدگان را به اداره پزشکی قانونی برای انجام معاینات فرستاد.  يس برای اینکه بتواند اتهام لواط را ثابت کند، برخی از بازداشتدادند. پل
 موجود است. IRQOو  IGLHRCهای  ها در سازمان مصاحبه

): ۱۴مستقل تحت نظارت قانون. (بند ها و حق دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه : برابری در مقابل دادگاه۱۳شماره  تفسير عمومی ٤۸
۱۳/۰۴/۱۹۸۴. 

٤۹ CCPR/C/ETH/1 ،۲۵  ؛ ۲۲، پاراگراف ۲۰۱۱جوالیCCPR/C/KAZ/CO/1 ،۲۱  ۲۲، پاراگراف ۲۰۱۱جوالی. 
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ایران وقيحانه، حقوق کسانی را که متهم به لواط هستند با دولت با این حال،  49F٥۰.قرار گيردمورد احترام 
 کند. المللی نقض می عدم اِعمال روند دادرسی آنها طبق استانداردهای بين

 

ر صورتی قابل قبول است ، شواهد اَعمال جنسی بين دو مرد یا دو زن تنها دایران مجازات قانونطبق 
در محضر یک قاضی در دادگاه  هد مرد قابل اعتماد حاضر به شهادت عليه عمل آنها) چهار شا۱که: 

چهار مرتبه به اتهام  - تحت اراده آزاد و سالمت کامل عقالنی -) هر کدام از طرفين متهم 50F٥۱ ۲.باشند
51Fخود اعتراف کنند.

٥۲ 

52Fپيش از محاکمه هستند افرادی که بر اساس اعترافات هنوز

53Fنامه ، تکذیب شهادت٥۳

آوری  ، جمع٥٤
54Fاعترافات با استفاده از شکنجه

55F، شهادت کمتر از چهار شاهد٥٥

و گاهی اوقات بدون هيچ گونه  ٥٦
56Fشهادتی یا اعترافی

اند. برخی متهمين به لواط بدون تفهيم اتهام عنوان  م لواط محکوم شده، به جر٥۷
57Fشوند. شده عليه آنها، محاکمه می

58Fشوند.  ا بدون دسترسی به وکيل محاکمه میه بعضی ٥۸

٥۹ 
59Fاند. آنها را به لواط متهم کرده مدافعان حقوق بشر برای بی اعتبار کردن هایی وجود دارند که گزارش

٦۰ 
60Fاند که به ُموکل خود دسترسی محدود دارند. متهماِن لواط گزارش کرده کالیو

خبرنگاران، وکال یا  ٦۱
کنند،  گفتن درباره این موارد یا به چالش کشيدن حکم دادگاه می ای که جرات به سخن  اعضای خانواده

61Fشوند. با آزار و اذیت و حتی شکنجه توسط دولت روبرو می

علم «، قضات اغلب بر روی در این موارد ٦۲

                                                            
٥۰ Toonen v. Australia ،CCPR/C/50/D/488/1992)کميته حقوق بشر سازمان ملل ،HRC ،(۴  رجوع کنيد به:۱۹۹۴آوریل ، 
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/48298b8d2.html )۲۸  در دسترس گذاشته شده است) ۲۰۱۱سپتامبر 

شود و  دهند و شهادت آنها قبول میشاهد شهادت ب ۴. درصورتی که قبل از دادگاه کمتر از ۱۱۷قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران، بند  ٥۱
گرایانه، شهادت  تواند در مورد روابط همجنس ) زنان نمی۱۱۸اگر اتهامات جنسی ناروا (قذف) زده باشند، متهم و مجازات خواهند شد. (بند 

 )۱۱۹دهند. (بند 
در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.  . اعتراف در صورتی نافذ است که اقرارکننده۱۱۴قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران، بند  ٥۲

) اقرار در حين تحقيقات ۱۱۶اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جمسی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است. (بند 
 )۱۱۵رار گيرد. (بند تواند مورد استفاده ق بار انجام شود، شهادت نمی ۴قابل قبول نيست و اگر اقرار کمتر از 

در این صورت اثبات » مرتبه در مقابل قاضی شرع انجام شود. ۴اقرار به لواط باید «کند که:  قانون مجازات به طور واضح بيان می ۱۱۴بند  ٥۳
ات پيش از شوند. مکوان مولودزاده بر اساس اعتراف های پيش از محاکمه نيز به عنوان مدرک کافی پذیرفته می شود، هرچند اعتراف می

 ,Iran: We are a Buried Generationاز " ۲۹محاکمه که هرگز آن اعترافات را در دادگاه انجام نداده بود، به حکم اعدام محکوم شد. صفحه 
Discrimination and Violence Against Sexual Minorities in Iranبان حقوق بشر. منتشر شده در:  "، کتاب سازمان دیده

http://www.hrw.org/node/94978  ۲۹/۰۹/۲۰۱۱، تاریخ 
 قبلی پانویس ٥٤
 ,Iran: We are a Buried Generationاز " ۷۲و  ۷۱گفت که اعترافات اوليه خود را تحت شکنجه اقرار کرده است. صفحات  متين به دادستان ٥٥

Discrimination and Violence Against Sexual Minorities in Iranبان حقوق بشر. منتشر شده در:  "، کتاب سازمان دیده
http://www.hrw.org/node/94978  ۲۹/۰۹/۲۰۱۱،تاریخ 

 Iran: We are aاز " ۳۰محسن.ج از شيراز و نعمت صفوی هر دو بدون بدون چهار شاهد عينی که الزم است، مجاکمه شدند. صفحه  ٥٦
Buried Generation, Discrimination and Violence Against Sexual Minorities in Iranبان حقوق بشر. منتشر شده  "، کتاب سازمان دیده

 ۲۹/۰۹/۲۰۱۱، تاریخ http://www.hrw.org/node/94978در: 
 قبلی پانویس ٥۷
گفت که تعدادی از موکليِن متهم به لواِط خود را که در حين دادرسی دسترسی به  IGLHRCدکتر کيان، وکيل مدافع ایرانی، به سازمان  ٥۸

وکيل نداشتند، رایگان وکالت آنها را پذیرفته بود و در بعضی موارد، دیده بوده است که وکيل اختصاص داده شده به متهم، هيچ تمایلی به 
 موجود است. IGLHRC یانه دو فرد ندارد و در نتيجه نمایندگی ضعيفی از متهمان صورت گرفته بود. متن مصاحبه درگرا همجنسطه دفاع از راب

 قبلی یسپانو ٥۹
رسمی است، گزارش کرد که سه مرد که تنها با حروف  ، خبرگزاری دانشجویان ایران که یک خبرگزاری نيمه۲۰۱۱برای مثال در سپتامبر  ٦۰

رغم  های م.ت، ت.ت و م.چ، در شهر اهواز به دليل ارتکاب به عمل لواط اعدام شده بودند. علی خود معرفی شدند با عنواناول اسم 
الطرفين  گرایانه مرضی ، ما نتوانستيم این ادعا را تایيد کنيم که آیا آنها بر اساس رابطه همجنسIRQOو  IGLHRC وجوی دو سازمان پرس

ای بودند که متهم به لواط شدند تا آنها را از درجه اعتبار ساقط و محکوم به مرگ نمایند.  ی ادعاها، فعالين سياسیاعدام شدند یا بنا به برخ
 اینجا را ببينيد: 

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1839696. 
 پانویس قبلی ٦۱
ی شخص که زندانی شده اعالم کردند و به دليل حمایت از  نگارانی که حمایت خود را به عنوان نماینده وکال، اعضای خانواده و روزنامه ٦۲

اند که آنها نتوانستند به صورت آشکارا به دليل ترس از استراق سمع  گزارش داده IRQOو  IGLHRCگرایانه محاکمه شدند به  اعمال همجنس
نگار روزنامه اعتماد کسی که پوشش  و نيروهای امنيتی ایران در این موارد بحث کنند. سرنوشت ميترا خلتعبری، روزنامه از طرف دولت

دهد که چطور دولت  الملل را به خود جلب کرد، نشان می ) انجام داد و توجه جامعه بين۶۶ی مورد آقای مولودزاده (پانویس شماره  گسترده
دهند. خانم خلعتبری توسط نيروهای امنيتی  کنند، مورد هدف قرار می تحت حمایت دولت را افشا می ستيزیگرا همجنسکه ایران کسانی را 

کرد اخراج شد. تحت این فشار مداوم، او مجبور  ی خود را از دست داد و از دانشگاهی که در آن تحصيل می ایران تحت فشار قرار گرفت، حرفه
 موجود است. IGLHRCد. متن مصاحبه در شد ایران را ترک کند و به آلمان پناهنده شو

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48298b8d2.html%20(28
http://www.hrw.org/node/94978
http://www.hrw.org/node/94978
http://www.hrw.org/node/94978
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گيری کنند، علم قاضی باید بر  کنند تا برای تعيين گناه متهم مطابق قانون تصميم تکيه می 62F٦۳»قاضی
63Fنه در جایگزینی حقایق. باشدد اساس حقایق و شواه

٦٤  

 

 

 

 :ها توصيه

های شبه نظامی  ها توسط مقامات دولتی و گروه تی بی جی ی ال های خودسرانه به بازداشت •

 .شوندآزاد  اند شدهکه غيرقانونی زندانی  همه کسانی و فوراً  داده شودمانند بسيج پایان 

بدون در نظرگرفتن گرایش جنسی، هویت جنسی یا فرضا اعمال که همه مردم  شودتضمين  •

های قانون ساسی و  درست، نامتناقض با تعهد فرایند دادرسی تحت یکیانه، گرا همجنس

 شوند. حمایت می سياسی حقوق مدنی والمللی  دهای ميثاق بينبن

اطمينان  .دارندیانه وکيل قانونی گرا همجنسکه افراد متهم به اعمال  شوداطمينان حاصل این  •

که ارتباط بين متهم و وکيلش به طور منظم و تعریف شده است و اطمينان حاصل  شودحاصل 

 ، دارد.نيست ستيز دگرباشکه متهم دسترسی به وکيل مدافعی که  شود

گرایانه، آن هم بر اساس شواهد ناکافی پایان داده  به تعقيب افراد به دليل اعمال همجنس •
پذیرش اظهارات و اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه به عنوان مدرک در شود؛ به ویژه از 

 های قانونی ایران، به طور قاطع خودداری شود. دادگاه
در هنگام وقوع جرم، زیر سن قانونی هستند بر اساس متهمانی که  داده شودتضمين این  •

و دیگر  سياسی و حقوق مدنیالمللی  ختلف رفتاری در بندهای ميثاق بيناستاندارهای م
 ، زندانی و با آنها رفتار شود.ه کنوانسيون حقوق کودکموارد، از جمل

شوند  یانه میگرا همجنسکه نام و هویت کسانی که متهم به ارتکاب جرم اعمال  شودتضمين  •

 محرمانه بماند.

های فعال حقوق بشری مستقل، بتوانند بر روند  نگاران و سازمان تضمين کنيد که روزنامه •

گزارش  های خود را علناً  بتوانند یافته ،آنها متهمين لواط، با رعایت محرمانگی محاکمه و رفتار با

 کنند.

 آزادی عقيده و بيان

 )۱۹(بند

 تردر بيش کميتهشناسد.  ه را به رسميت میحق آزادی بيان و عقيد ،کنوانسيوناز این  ۱۹بند 

 بنای سنگ«ها  داشت که هر دوی این ایده هاراند، اظ منتشر شده که اخيراً  تفاسير عمومی خود

                                                            
گرایانه را  همجنس  (علم قاضی) رابطه» دریافت خود«اساس تواند بر  قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران، قاضی می ۱۲۰طبق بند  ٦۳

 های سنتی در طول ساليان سال به دست آمده است. محکوم کند که این علم به روش
سال داشته  ۱۳شود تنها  فقره ارتکاب به تجاوز به عنف مقعدی (ایقاب) که در زمان وقوع جرم گفته میمکوان مولودزاده به جرم چندین  ٦٤

های درگير در این مورد، از جمله شاکی و شاهدان، گفته بودند که اظهاراتشات در طول تحقيقات، تحت دروغ  شناخته شد. اگرچه تمام طرف
 ۵المللی مکوان در تاریخ  را اصل قرار داد و مکوان را محکوم کرد. عليرغم فشارهای بين» علم و دانش خود«و فشار اخذ شده است، قاضی 

 اعدام شد. رجوع کنيد به : ۲۰۰۷دسامبر 
 http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/330.html 
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64F»هر جامعه آزاد و دموکراتيک است.

تمام قوانين داخلی باید آزادی بيان را رعایت کنند و  ٦٥

 در های درون دولت باید بدون سانسور یا محدودیت کار خود را انجام دهند. آزادی عقيده رسانه

 »نگاری روزنامه«و » قوق بشربحث ح«، »گفتمان سياسی«های جامعه از جمله  همه الیه

از رفتار دولت مانند ی حقوق بشر نگرانی شدید خود را  دارد. در دوازده ماه گذشته، کميته عموميت

نگاران  های اینترنتی و همچنين آزار و اذیت کالمی و فيزیکی روزنامه سایت مسدود کردن وب

65Fمدافعين حقوق بشر اعالم کرده است.

٦٦ 

 یها وهيش و گسترده نظارت ،ییگرا همجنس به اشاره هرگونه از یريجلوگ یبرا یرانیا مقامات

 یگراهراس همجنس) اتخاذشده استيس( با تضاد در است ممکن که اند كرده جادیا یسانسور

هيات ، ۲۰۰۷. به عنوان مثال، در آگوست ، باشدشود یم داد اشاعه دولت توسط كه یرسم

طلب ایرانی را به دليل  ) یک روزنامه اصالحAdvisory Board Press or PAB( نظارت بر مطبوعات

کانادایی که در دفاع از حقوق دگرباشان جنسی شاعر ایرانی با اقامت مصاحبه با ساقی قهرمان، 

ای به حقوق دگرباشان  اگرچه مصاحبه به خودی خود هيچ اشاره ، توقيف کرد.است ای مطرح  چهره

روزنامه را  شرح و گزارشتصميم گرفتند که  ارت بر مطبوعاتنظجنسی نداشت، با این وجود هيات 

66Fیی ربط دهند.گرا همجنس به ترویج

٦۷ 

هایی را چاپ کنند که فساد  توانند کتاب قانون مطبوعات ایران، ناشران تنها میاز  ۹ با توجه به بند

67Fاخالقی نداشته باشند و از قانونی اساسی پيروی کنند.

هيچ ناشری مجوز انتشار بنابرین،  ٦۸

، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد ۲۰۱۱موضوع خاص دگرباشان جنسی را ندارد. در سپتامبر سال 

هایی که به بحث درباره  اسالمی، سازمان دولتی مسئول سانسور، آشکارا تایيد کرد که کتاب

خواهند  سانسور از انتشار ، پيشدنکنگرایش جنسی افراد فرهنگی مشهور در ایران اشاره 

68Fشد.

که نماد  ای سرکوب هر مورد تجاری برایقانون کمپينی را  مجریان، همين راستادر  ٦۹

برای آنچه  ؛ آنها این کار رااند برپاکرده » ییگرا همجنسنمادهای «است مانند » فروپاشی فرهنگی«

 69F۷۰.دهند انجام می شود، امنيت اجتماعی میافزایش باعث  شانکه به نظر

خود را در فضای مجازی عليه   یانهگرا مجنسد هدولت ایران مبارزات ض های اخير، در سال

های دگرباشان جنسی شروع کرده است. مقامات مخابرات ایران به طور  ها و وبالگ سایت وب

ر های فارسی دگرباشان جنسی که از خارج از کشو سایت منظم از دسترسی ایرانيان به وب

70Fشود. منجر به جلوگيری از دسترسی به اطالعات میکه  دنکن شوند جلوگيری می مدیریت می

از  ۷۱

                                                            
٦٥ CCPR/C/GC/34 ،۲۱  ۲۰۱۱جوالی 
٦٦ CCPR/C/KAZ/CO/1 ،۲۱  ؛ ۲۵، پاراگراف ۲۰۱۱جوالیCCPR/C/ETH/1 ،۲۵  ۲۴پاراگراف  ۲۰۱۱جوالی. 
 : ۲۰۰۷آگوست  ۶نيوز،  گرا، روزنامه شرق را بست"، حيات ای با یک همجنس "نشر مصاحبه ٦۷

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&key=&row_id=8923&style=no 
 ۹)، بند ۲۰۰۰اصالح در سال و  ۱۹۸۶(تصویب در سال  ۱۳۶۴قانون مطبوعات  ٦۸
 نيوز،  ، آفتاب۲۰۱۱سپتامبر  ۲۶" شوند هایی که مميزی می های معاون وزیر از کتاب مثال" ٦۹

http://aftabnews.ir/vdcbssb8zrhbffp.uiur.html 
 نيوز، ، خبرگزاری فارس۲۰۱۱تامبر سپ ۲۵" آوری لوازم تحریر منقوش به تصاویر نامتعارف در هرمزگان  جمع" ۷۰

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900703001219 
و  ها)گرا همجنسدوستيابی بين یک وبسایت محبوب برای  - manjam.comو سایت منجم ( IRQOبرای مثال، دسترسی به سایت  ۷۱

ده است. هنگامی که یک فرد گرایان ایرانی خارج از کشور توسط شرکت مخابرات ایران مسدود ش های متعلق به همجنس بسياری از وبالگ
ها جرم است و مجازات جدی به  پيوستن به این وبسایت«کند:  ها برود، او این پيام را مشاهده می کند به یکی از این وبسایت تالش می

 »همراه خواهد داشت.
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خریدند  های ایرانی هاست می های دگرباشان جنسی که از شرکت  ، بسياری از وبالگ۲۰۰۹سال 

این وبالگ «کردند:  هشدارهایی را دریافت می ها این وبالگ ،اند. قبل از بسته شدن ته شدهسب

 71F۷۲».حتوای نامناسب تعطيل شده استمطابق فرمان کارگروه رسمی مسئول به دليل م

72Fسپاه پاسداران انقالب اسالمی حتی سازمان آنالینی را تحت اسم سازمان جرائم سایبری

برای  ۷۳

هایی مانند هک کردن  با استفاده از روش ،خوانند مقابله با آنچه که آنها جرائم اینترنتی می

آنالین تاسيس کرده  تبليغات طات آنالین و حتی انتشارها، شنود، نظارت بر ارتبا سایت وب

73Fاست.

یی گرا همجنس)، به طور منظم مقاالتی عليه www.gerdab.irسایت رسمی آنها ( در وب۷٤

یی مطلب گرا همجنسکنند و درباره مقررات کشور را نقض «شود و کسانی را که  گذاشته می

  رسمی،مقامات  توسط ای ریزی شده از پيش برنامهکند. چنين آزار و اذیت  تهدید می »بگذارند

جدی برای آزادی بيان و عقيده و همچنين دسترسی دگرباشان جنسی ایرانی به اطالعات  نگرانی

 74F۷٥.آورد به وجود می

 :ها توصيه

و دسترسی زادی بيان و عقيده را سانسور که آ را همه قوانين و مقرراتی دولت ایران باید •

 .لغو کندکنند،   میایرانيان از جمله دگرباشان جنسی را به اطالعات محدود 

نهادهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد و سپاه پاسداران، نباید اطالعات مربوط به  •

را از طریق سانسور، تله گذاشتن، دستگيری، تهدید و آزار و اذیت  دگرباشان جنسی

 سرکوب کنند.

 آميز های مسالمت و جمعيتتشکيل آزادانه مجامع 

 )۲۲، ۲۱(بند

را فراهم  زيآم مسالمت یها تيجمع و مجامع آزادانه ليتشکحق  ،از این کنوانسيون ۲۲و  ۲۱بند 

تشر نکرده، اما در آن از منهنوز موضوعات را درباره این  اش تفاسير عمومی ،کند. اگرچه کميته می

استفاده کرده است. به طور خاص، کميته  ۲۲و  ۲۱بند برای تاکيد بر اهميت خود  های پایانی بندی جمع

75Fاست یقوانينی که نيازمند ضمانت اجرایِی دولتی برای تجمعات

سازد که در  که مردم را مجبور می ۷٦

                                                            
 برای مثال این آدرس را مشاهده کنيد:  ۷۲

http://ma2tarafeha.blogfa.com 
 ی رسمی سازمان جرائم اینترنتی را بر روی وبسایت رسمی آنها در این آدرس مشاهده کنيد:  توانيد بيانيه شما می ۷۳

http://www.gerdab.ir/ 
ها و  اشخاص، گروهآقای سلوکی، از سازمان مبارزه با جرائم اینترنتی وابسته به سپاه پاسداران به خبرگزاری رسمی ایرانا گفت بود: " ۷٤

مختلف نباید این تصور را داشته باشند که فضای مجازی و اینترنتی کشور بدون کنترل است تا بخواهند هر عمليات فرهنگی عليه فرهنگ و  کشورهای
براندازان به تمام  سپاه پاسدارانهمچنين ببينيد: " ".نظام مقدس جهوری اسالمی را بر مرحله اجرا گذارند و برای کاربران محيط نا امنی را ایجاد کنند

 : ۲۰۰۹آوریل  ۲۱" .دهد که این نيرو با تمام توان و قاطعيت به وظيفه خود عمل خواهد کرد در جنگ نرم عليه نظام جمهوری اسالمی، هشدار می
http://hamshahrionline.ir/print-78583.aspx 

تهدیدهایی از گرداب، بازوی تحقيقاتی سازمان  گزارش داده است که IRQOتی برجسته به  بی جی های ال نویس اخيرا، یکی از وبالگ ۷٥
ارتش سایبری ایران برای «گوید:  ها می مبارزه با جرائم اینترنتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دریافت کرده است. یکی از این پيام

کند شناسایی شده است.  ر میهای اجتماعی فاسد و خرابکار آماده است. هر کسی که برای این وبالگ کا شناسایی و ازبين بردن گرو
گذارند شناسایی کرده است. آنها از  ها مطالب غيراخالقی می ها و وبسایت ارتش سایبری جمهوری اسالمی ایران همه کسانی که در وبالگ

 موجود هستند. IRQOاطالعات در سازمان » شهرهای کرمان و تهران از ایران و تورنتو و اونتاریو از کانادا هستند.
۷٦ CCPR/C/JOR/C/4 ،۱۸  ۱۵، پارارگراف ۲۰۱۱نوامبر 
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76Fمناطق دور از دسترس تجمع کنند

کنند که  یا اینکه آنقدر پذیرش درخواست تجمعات را طوالنی می ۷۷

77Fاثر شود بی

 ه است.، مورد انتقاد قرار داد۷۸

مثال زد که در های دگرباشان جنسی،   ها بر گروه به عنوان بخشی از سرکوبتوان پليس ایران را  می

های  ها در جمع . حتی مالقاتاست فعال دگرباش جنسیهای  رابطه با حوادث اجتماعی و گروه

جامعه  ای دشوار شده است. اعضای خودمانی و خصوصی هم برای دگرباشان ایرانی به طور فزاینده

هایی که به آنها حمله  در محل از عواقب حضورشان ای کننده های جنسی به طرز ناراحت اقليت

جمعی، جریمه  های دست شتم، بازداشت و ضرب اقدامات گذشته پليس شامل آگاه هستند. ،شود می

78Fشود. می و حتی زندان

۷۹ 

های  و سایتینترنتی های ا روم های اخير، بيشتر دگرباشان جنسی ایرانی که از چت در سال

ای خود را قربانی  اند، به طور فزاینده الین به عنوان یک ابزار اجتماعی استفاده کرده یابی آن دوست

79Fکنند. جاسوسی و نظارت دولتی احساس می

۸۰ 

 ها: توصيه

 دگرباشان جنسیهای اجتماعی  ها و گردهمایی ه حمالت خود به گروبایست  پليس ایران می •

 را پایان دهد.

 و مجامع آزادانه ليتشکحق جنسی  انها و دگرباش ه گرو برایبایست  مقامات ایرانی می •

مند هستند به رسميت بشناسند  از آن بهره کهمردم را برابر با بقيه  زيآم مسالمت یها تيجمع

 المللی بيناق که ميثی است حقوق تر از ، پایينقانون داخلی و اجرای آنجایی که سطح در  و

 .غالب شودميثاق این استانداردهای باالتر از باید در نظر دارد  حقوق مدنی و سياسی

  

                                                            
۷۷ CCPR/C/KAZ/C/1 ،۲۱  ۲۶، پاراگراف ۲۰۱۱جوالی 
۷۸ CCPR/C/POL/C/6 ،۱۵  ۲۳، پاراگراف ۲۰۱۰نوامبر 
 ۷۸، پليس و نيروهای امنيتی به یک مهمانی خانگی در اصفهان یورش برده و ۲۰۰۷طور که در باال اشاره شد، برای مثال در مارس  همان ۷۹

ای  آوری شده است، پليس به طرز وحشيانه جمع IGLHRCو  IRQOمرد را دستگير کرده بودند. به گفته شاهدان عينی که توسط دو سازمان 
تم قرار داده است. در زمان بازداشت، مردان دوباره مورد های ون، مورد ضرب و ش بود در هنگام انتقال به ماشيناشت کرده مردانی را که بازد

ضرب و شتم و تحقير قرار گرفتند. بعضی از آنها برای معاینات مقعدی به سازمان پزشکی قانونی برده شدند تا پليس بتواند شواهد کافی 
کند. پس از انتشار این خبر، تعداد زیادی از این مردان ایران را به دليل تهدیدات مکرر و فشار روانی از سوی مقامات  درباره اتهام لواط فراهم

 ایرانی که اطالعات آنها را در دست داشتند، ترک کردند.
خبر از تهدیداتی که  IRQOبه  الین گی های آن روم ساله گی و یک بازدیدکننده دائمی چت ۲۷، سروش، یک پسر ۲۰۱۰برای مثال، در سال  ۸۰

های خود به سروش  کرده است داد. او در پيام که در ایران به معنی سپاه پاسداران است) دریافت می» ( سپاه«به اسم   دی از کاربری با آی
اطالعاتی از  IRQOگفت که قوانين سایبری ایران را نقض کرده و با پيگرد قانونی مواجه خواهد شد. رحمان یک پسر گی دیگر از کرمان به  می

ادامه آن به دام انداختن اعضایش با قرار گرایان و در  های همجنس تشکيل یک گروه نظارتِی بسيجی در کرمان که به دنبال شناسایی شبکه
د کرد که را در کرمان بازداشت کرد و او را تهدی تراجنسیهای پياپی بودند، گزارش کرد. به عنوان بخشی از این طرح، پليس یک فرد  گذاشتن
منجر به دستگيری و حادثه  ها را لو ندهد، از حق قانونی و پزشکی خود برای تغيير جنسيت محروم خواهد شد. این تی بی جی اگر او ال

 در آرشيو این سازمان موجود است. IRQOی انجام شده با  در کرمان شد. مدارک در مصاحبه گرا همجنسمحاکمه تعداد زیادی از مردان 
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 ها توصيه

زدایی  بستر شدن افراد با همجنسِ خود جرم ، بوسيدن یا هممندانه رضایتجنسی  آميزشاز  •

 د.شولغو  مندانه رضایتجنسی  آميزشو فورا مجازات مرگ برای  شود

و روش آن  ایجاد شودیانه ارادی یا اجباری گرا همجنستمایز روشن قانونی بين اَعمال یک  •

 معرفی گردد.

در قبال مردان دارند، به طوری که  حقوقیبرابری کامل اقتصادی و  ،زنان شود کهتضمين  •

کنند بتوانند زندگی ایمن و کاملی  ها و زنانی که با زنان دیگر رابطه جنسی برقرار می لزبين

 اشته باشند.د

در برابر قانون صرف نظر از اینکه تحت عمل جراحی تغيير جنسيت قرار  افراد تراجنسی •

 .شناخته شونداند یا نه، به رسميت  گرفته

ایرانی بتوانند دسترسی کامل به خدمات روانی،  افراد تراجنسیکه  فراهم آیدشرایطی  •

جراحی تغيير جنسيت مطلوب پزشکی و قانونی مانند دسترسی به هورمان درمانی و عمل 

 آنها، داشته باشند.

اَعمال  دگرباشان جنسی وآميز و موهنی که مقامات ایرانی در توصيف  تنفرادبيات  •

 کنند باید خاتمه یابد. یانه استفاده میگرا همجنس

 ض،يتبع و خشونت به تا رديگ شکل مردم یآگاه ارتقاء یبرا ینيکمپ و یجمع آموزش برنامه •
 نييتع یجنس تیهو ای شیگرا با یفرض ای یواقع یانطباق که اساس نیا صرف بر هم آن

 . شود داده انیپا ندارند خود یبرا شده
به طور قابل  و شوداعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم، زیر سن قانونی هستند متوقف  •

 حقوق مدنی و المللی بينالمللی شامل بندهای ميثاق  توجهی، مطابق استاندارهای بين
 .یابدها کاهش  و دیگر موارد، از جمله کنوانسيون مربوط به حقوق کودکان، مجازات سياسی

که توسط نيروهای دولتی یا شبيه دولتی در بازداشتگاه انجام  دگرباشان جنسیبه شکنجه  •

 .داده شودشود، پایان  می

زندانی که با افراد با جنسيت متفاوت در یک جا  افراد تراجنسیکه  حاصل گردداطمينان این  •

شوند، احساس امنيت کنند و به خصوص اقدامات احتياطی خاصی به منظور  داری می نگه

 .گيردحفاظت از آنها در برابر تجاوز جنسی انجام 

یانه هستند بر اساس شواهد ناکافی گرا همجنسقانونی افرادی که متهم به اَعمال  به پيگرد •

 .داده شوداند، پایان  ی که تحت شکنجه به دست آمدهیا شواهد

یانه متهم هستند مادامی که در گرا همجنسافراد زیر سن قانونی که به اَعمال  شود تصمين •

برند، سطح باالیی از حفاظت و امنيت دارند. این موارد باید با شرایط ميثاق  بازداشت به سرمی

شود  ایی که مربوط به حقوق کودکان میالمللی حقوق سياسی و مدنی از جمله آنه بين

 همسو باشد.

توسط نيروهای دولتی و شبه نظامی مانند  دگرباشان جنسیی  های خودسرانه به دستگيری •

 .شونداند آزاد  و فورا همه کسانی که غيرقانونی به زندان افتاده داده شودبسيج پایان 
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ت جنسی یا فرضا اعمال گرفتن گرایش جنسی، هوی همه مردم بدون در نظرشود تضمين  •

های قانون ساسی و  یانه، تحت یک فرایند دادرسی درست، نامتناقض با تعهدگرا همجنس

 شوند. حمایت می سياسی حقوق مدنی و المللی بينبندهای ميثاق 

اطمينان  .یانه وکيل قانونی دارندگرا همجنسکه افراد متهم به اعمال  شوداطمينان حاصل این  •

که ارتباط بين متهم و وکيلش به طور منظم و تعریف شده است و اطمينان حاصل  شودحاصل 

 نيست، دارد. ستيز دگرباشکه متهم دسترسی به وکيل مدافعی که  شود

اعتبار  خودسرانه به جرم لواط به منظور بی، مدافعين حقوق بشر کهاین تضمين داده شود  •

 .شوندکردن و اعدام آنها، متهم ن

شوند محرمانه  یی میگرا همجنساسم و هویت افرادی که متهم به اَعمال که  شودتضمين  •

 باقی بماند.

های فعال حقوق بشری مستقل، بتوانند بر روند  نگاران و سازمان که روزنامهشود تضمين  •

گزارش  های خود را علناً  محاکمه و رفتار با متهمين لواط، با رعایت محرمانگی، بتوانند یافته

 کنند.

ان باید همه قوانين و مقرراتی را که آزادی بيان و عقيده را سانسور و دسترسی دولت ایر •

 کنند، بردارد.  ایرانيان از جمله دگرباشان جنسی را به اطالعات محدود می

نهادهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد و سپاه پاسداران، نباید اطالعات مربوط به  •

له گذاشتن، دستگيری، تهدید و آزار و اذیت سرکوب را از طریق سانسور، ت دگرباشان جنسی

 کنند.

 دگرباشان جنسیهای اجتماعی  ها و گردهمایی ه حمالت خود به گرو بایست پليس ایران می •

 را پایان دهد.

 و مجامع آزادانه ليتشک حق یجنس دگرباشان و ها ه گرو یبرا ستیبا یم یرانیا مقامات •
 بشناسند تيرسم به هستند مند بهره آن از که مردم هيبق با برابر را زيآم مسالمت یها تيجمع

 یالملل نيب ثاقيم که است یحقوق از تر نیيپا آن، یاجرا و یداخل قانون سطح که ییجا در و
 .شود غالب ثاقيم نیا از باالتر یاستانداردها دیبا دارد نظر در یاسيس و یمدن حقوق


