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 I    ايم شده گور به زنده نسلی ما

 

  واژه شناسی
  

عواملی چون اندام ھای جنسی بيرونی، اندام  مؤنث يا مذکر، بر اساس زيستی بدنی به عنوانگروه بندی  :بيولوژيک جنس
  .ھای جنسی درونی و تناسلی، ھورمون ھا يا کروموزوم ھا

  
  .تمايل و کشش داشته باشد فردی که از نظر جنسی و عاطفی به ھر دو جنس مرد و زن : )(Bisexualدوجنسگرا 

  
نگليسی و برخی زبان ھای ديگر، که در زبان ا» Homosexual«واژه ای مترادف برای لغت  :)Gay(ھمجنسگرا مرد 

واژه ای مترادف  ]گی[ھمجنسگرا مرد . گاه فقط  برای توصيف مردانی که اساساً به ديگر مردان تمايل دارند، به کار می رود
Gay در انگليسی که برای توصيف مردانی که به مردان ديگر تمايل جنسی و عاطفی دارند به کار می رود.  

   
در زبان انگليسی که برای توصيف زنان و مردانی که به » Homosexual«مترادف برای لغت  واژه ای :ھمجنسگرا

  .ھمجنس خود تمايل جنسی و عاطفی دارند، به کار می رود
  

يک جامعه، رفتار برای تميز دادن ميان آنچه که ) یدر مقابل تمايزات بيولوژيک(معيارھای اجتماعی و فرھنگی  :جنسيت
  . به حساب می آورد»  زنانه«يا » مردانه«

      
يک حالت روانشناختی که بازتابی است از احساس عميق تعلق فرد به جنسيت زنانه، مردانه و يا جنسيتی  :ھويت جنسيتی

   .متفاوت از اين دو
  

خشونت جنسيتی می . خشونتی که بر پايه جنسيت يا ادراک گرايش ھای جنسی عليه فرد اعمال می شود :خشونت جنسيتی
گی، آزارھای روانی، بھره کشی ھای جنسی، آزارھای جنسی، به کار خشونت ھای جنسی، خشونت ھای خانشامل تواند 

اين اصطالح در ابتدا برای توصيف به . گيری رويه ھای سنتی مضر، و رفتارھای تبعيض آميز بر اساس جنسيت فرد باشد
شود که به  خشونت عليه زنان و مردانی به کار گرفته می کار گيری خشونت عليه زنان استفاده می شد، اما اکنون برای بيان

  .علت نحوه ادراک و ابراز جنسيت و گرايش ھای جنسی شان ھدف قرار گرفته اند
  

که با ھمجنس خود نيز ارتباط جنسی گذرا و  دگرجنسگراعبارتی فارسی است که در عرف عام به مردان و زنان  :ھمجنسباز
از اطالق آن ھمجنسگرايان اين عبارت، عبارتی موھن است و . قرار می کنند اطالق می شودبر اساس سوء استفاده جنسی بر

  .  به خود ابا دارند
  

  .شخصی که در درجه اول نسبت به افراد جنس مخالف گرايش و تمايل جنسی و عاطفی  دارد :دگرجنسگرا
  

وی به ھنگام تولد جنبه ھای بارزی از شخصی که ساختمان تشريحی جنسی و يا اندام تناسلی  (Intersex): دوجنسی
  .ھردوجنس را دارد و از اين رو  نمی توان جنس او را مؤنث يا مذکر تعريف نمود

  
  .زنی که اساساً به زنان ديگر تمايل جنسی و عاطفی داشته باشد :)Lesbian(زن ھمجنسگرا 

  
ھا و  ای کلی برای گروه ؛ واژه ی و تراجنسیافراد فراجنسيت، و دوجنس گرايانيان، ھمجنسگرا :)LGBT( دگرباشان جنسی

در اين گزارش اصطالح دگرباش . شود اطالق می» اقليت ھای جنسی«است که گاه نيز به طور جمعی به آنان  يیھا ھويت
  .دانند می تراجنسی و يا فراجنسيتی، دوجنسگرا، ھمجنسگراشود که خود را  جنسی عموماً به افرادی اطالق می
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:MSM  يا ھمجنسگرا اين افراد ممکن است خود را . که با مردان ديگر آميزش جنسی دارند) افراد مذکری يا(مردھا
  .بدانند يا نداننددوجنسگرا 

  
نامتعارف  ای فراگير که شامل تمام افرادی می شود که دارای ھويت جنسيتی يا گرايش ھای جنسی واژه :ھای جنسی اقليت

، مردانی که با مردان و زنانی که با زنان آميزش  فراجنسيتی ھا، تراجنسی ھا، ياندوجنس گرايان، ھمجنسگراھستند، مانند 
  .  .کنند می
  

اين عبارت بر اساس جنس مورد گرايش، گروه بندی . طريقی که تمايالت جنسی و ھيجانی فرد جھت می يابد: گرايش جنسی
  .خود و يا ھر  دو  تمايل داردبه جنس موافق يا مخالف  می شود و بيانگر آن است که آيا شخص اساساً 

  
شخصی است که به درمان ھای ھورمونی، جراحی ھای ترميمی آرايشی و عمل تغير جنسيت  :)Transsexual(تراجنسی 

) از ديد فرھنگ غالب در جامعه(روی می آورد تا ھويت جنسيتی و جنس بيولوژيک خود را با ھمديگر متناسب و ھماھنگ 
خالصی از صفات جنسی ثانويه و  هاحت ھستند و اشتغال ذھنی مداوم بز جنسيت تعيين شده خود نارتراجنسی ھا غالباً ا .کند

ً اندام جنس زن ولی ھويت ) FTM(مرد  –به  –تراجنسی ھای زن  .اوليه خود و کسب تمام صفات جنس مقابل دارند عمدتا
  .جنس مرد ولی ھويت جنسيتی زن را دارند عمدتاً اندام) MTF(زن  –به  –جنسيتی مرد را دارند و تراجنسی ھای مرد 

  
ای فراگير که شامل تمام افرادی می شود که در معرفی ھويت جنسيتی و ابراز تمايالت  واژه : (Transgender)فراجنسيتی

جنسيتی خويش از برآورده کردن انتظارات فرھنگی که بر اساس خصوصيات بيولوژيک آنھا در بدو تولد شکل گرفته اند 
بر خالف تراجنسی ھا، افرادی که خود را فراجنسيتی می دانند الزاما به دنبال تغيير اندام جنسی خويش و .  ی زنندسرباز م

کسب تمام صفات جنس مقابل نيستند و گاه مايل به انتخاب جنسيتی بينابين، جديد و فرا رفتن از ھنجارھای جنسيتی دوگانه 
  . انگار ھستند

  
 WSW:  دوجنسگرا يا ھمجنسگرا اين افراد ممکن است ھويت خود را . که با زنان آميزش جنسی دارند) يا افراد مؤنثی(زنان

  .بدانند يا ندانند
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  خالصــــه
    

  ».در کشور ما چنين چيزی وجود ندارد. مثل کشور شما نداريم ھمجنسبازما در ايران «
  2007امبر سپت 24س جمھور محمود احمدی نژاد، دانشگاه کلمبيا، نيويورک، يير – 

  
در برابرجمعيت حاضر در دانشگاه  2007عنوان رييس جمھور ايران، در سپتامبر ه چنين بود که محمود احمدی نژاد ب

ھمجنسگرايان اين انکار قبيح وی در مورد عدم وجود . وجود ندارد ھمجنسگرايیکلمبيای نيويورک ادعا کرد در کشور وی 
.پيش بود ی می نمايد که  نزديک به چھار سال در ايران ، امروز ھمان قدر پوچ و توخال  

  
يا ترا ھمجنسگرا اين در حالی است که مقامات دولت ايران ھمواره با صدھا تقاضای معافيت از خدمت اجباری بر اساس  

تعداد متعددی از روانپزشکان، روانکاوان و متخصصين جنسی برجسته، با . جنسگرا بودن مردان متقاضی، مواجه ھستند
ايرانی ) دگرباش(و تراجنس دوجنسگرا و ھمجنسگرا افت مجوز قانونی از سوی دولت ايران،  به صدھا مرد و زن دري

عالوه بر آن، ايران در سراسر جھان به دليل تعداد نسبتاً . نمايند» درمان«جنسی  شان را  » انحراف«دھند تا ی مشاوره م
برخی از اين جراحی ھا بر روی مردان و . رد، مشھور شده است زياد جراحی ھای تغيير جنسيت که در آن انجام می گي

و برخورداری " ھمجنسگرايیزدودن لکه ننگ "می دانند اما برای دوجنسگرا يا ھمجنسگرا زنانی صورت گرفته که خود را 
  1.اند شدهعمل جراحی  از امتيازات قانونی، ناگزير به انجام 

  
در ايران، با انکارموجوديت اقليت ھای جنسی از سوی دولت ھمجنسگرايان د موضع گيری احمدی نژاد  در مورد عدم وجو

در محيط ايران امروز اقليت ھای جنسی . خوانی دارد ھم ابراز می نمايد ايران و تحجر و تعصبی که عليه اين اقليت ستمديده
می رسد که حکومت ايران از  اذيت و  به نظر. عنوان مجرم تلقی شده و غالباً مورد اذيت، آزار و خشونت  قرار ميگيرنده ب

ً حمايت می کند و اقليت ھای جنسی اغلب به عنوان افراد   آزار دگرباشان جنسی توسط  افراد و حتی مأموران انتظامی رسما
  .مريض، مجرم، يا  فاسد و غرب زده  پنداشته می شوند

  
ی خود را  عضوی از جمعيت اقليت ھای جنسی رود که ھزاران ايران اما به ھر حال عليرغم  مواضع رسمی،  گمان می

کنند که  البته بر طبق قوانين  مبنی بر رضايت طرفين برقرار میی يانه ھمجنسگراو بسياری ديگر روابط  می دانندايران 
گرچه آمار رسمی در مورد تعداد اقليت ھای جنسی ايران موجود نيست، اما حضور آنھا در . ايران ممنوع گرديده است

عمومی  اماکنیبرای مثال درتھران، . ی از شھرھای بزرگ ايران مانند تھران، اصفھان و شيراز  انکار ناپذير استبسيار
مانند کافه ھا و رستوران ھا،  اماکنبعضی از اين . وجود دارد که به عنوان پاتوق دگرباشان جنسی ايرانی  مشھور است

ھا، از جمله چندين پارک معروف،  ط است، در حاليکه ديگر مکانبيشتر محل معاشرت دگرباشان جنسی مرفه و طبقه متوس
ً محل حشر ونشر دگرباشان جنسی است که اغلب از خانواده ه ھايشان رانده شده  و از سوی جامعه افرادی مطرود ب غالبا

  فروشی به  تنيی ھستند که برای امرار معاش ھمجنسگرااز زمره اين افراد زنان دگرجنس شده و مردان . شمار می آيند 
  .روی می آورند

  
، دوجنسگرا، تراجنسی و فراجنسيتی در داخل ھمجنسگرامرد و زن  125گزارش حاضر ، که بر اساس مصاحبه با بيش از  

و خارج از ايران در طی پنج سال گذشته تھيه گرديده، به ثبت و مستند سازی تبعيض و خشونت رايج عليه زنان و مردان 
، تراجنسی و فراجنسيتی ايرانی و نيز ديگر افرادی که روابط جنسی و نحوه ابراز جنسيت شان با ، دوجنسگراھمجنسگرا

ھا را با توجه  به   بان حقوق بشر اين آزار و اذيت سازمان ديده. معيارھای اجتماعی مذھبی کشور تطابق ندارد  می پردازد
ستگيری ھا و بازداشت ھای خودسرانه، تجاوز به حريم نقض سيستماتيک حقوق بشر از سوی دولت ايران که عموماً شامل د

باشد،  شخصی افراد، بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان و  عدم رعايت موازين حقوقی و استانداردھای محاکمه عادالنه می
 .  مورد تجزيه و تحليل قرار داده است

  
تندروی بسيج، برای ايجاد مزاحمت، دستگيری و  نيروھای امنيتی ايران، از جمله نيروی انتظامی و نيروھای شبه نظامی

اين حوادث غالباً در پارک ھا . کنند ايشان مظنون ھستند، به قوانين تبعيض آميز تکيه می ھمجنسگرايیبازداشت افرادی که به 

                                                           
اجازه داد  تراجنسیدر ايران به رسميت شناخته شد، يعنی زمانی که آيت هللا خمينی طی صدور فتوائی به ايرانيان  1987از سال   تراجنسی ھا حقوق   1

 .تا تحت جراحی بازپردازی جنسی قرار گيرند
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ی به منظور افتد، اما سازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين مواردی را مستند ساخته که نيروھای امنيت و کافه ھا اتفاق می
يا با قوانين ايران مظنون ھستند، به منازل حمله کرده و  بازداشت افرادی که به داشتن روابط جنسی يا ابراز جنسيت ناسازگار

  .اند وبسايت ھا را زير نظر گرفته
  

ھم در ھای عمومی و  سازد که بنا به اظھارات افراد، بسيجيان ھم در مکان اين گزارش ھمچنين مواردی را مستند می
با دگرباشان جنسی يا اشخاص مظنون به دگرباش جنسی  بدرفتاری و در برخی موارد ايشان را شکنجه  ھا بازداشتگاه

  .اند اعضای نيروھای امنيتی را متھم ساختند که به آنھا حمله جنسی يا تجاوز کرده چندين نفر از مصاحبه شدگان. اند هکرد
  

ی که برای مثال، افراد. از به کار گيری قوانين ايران نيز مورد بحث قرار گرفته استھای ناشی  سوء استفادهدر اين گزارش، 
. اغلب تحت محاکمات شتابزده ای قرار می گيرند که اصول عدالت را مد نظر قرار نمی دھد به جرائم جنسی متھم می شوند

مربوط به وجود شواھد و مدارک را که ُحکام شرع که مسئول رسيدگی به موارد لواط ھستند، اغلب دستورالعمل ھای جدی 
در قانون مجازات اسالمی ايران ذکر گرديده ناديده می گيرند و از روش ھای تحقيقی و شواھد پرسش برانگيزی مدد می 

اثبات جرم غالباً بر اساس اعترافاتی است که از طريق شکنجه و . جويند که برای اثبات جرم يا بيگناھی غير قابل قبول ھستند
و با وجود مدارک » علم حاکم شرع«رھای بسيار شديد روانی به دست آمده و دادگاه ھا متھمين به لواط را صرفاً بر پايه فشا

اين گزارش در پايان به رنج ھای ايرانيان دگرجنسيتی و دگر . تبرئه کننده و نيز فقدان شواھد اثبات جرم، محکوم نموده اند
گريخته اند و نيز به خطراتی که ايرانيان فعال  در زمينه مسائل ) به ويژه به ترکيه( باشانی که از ايران به کشورھای ديگر

  .حقوق اقليت ھای جنسی را تھديد می کند، می پردازد
  

، ھمجنسگرا، از جمله مردان و زنان جنسیھای  نسبت به اقليت قوانين ايران بازتاب برخورد خصمانه حکومت ايران
قانون مجازات اسالمی ايران تمام روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج سنتی را . يتی استدوجنسگرا، تراجنسی و فراجنس

. شمارد را بدون توجه به  مرضی الطرفين بودن يا نبودن آن، ممنوع می انهھمجنسگرايکند و به ويژه روابط  جرم تلقی می
، تبعيض عليه اقليت ھای  را تھديد می کنند» ايیھمجنسگرجرائم «به   تعقيب قانونی و مجازات ھای سنگينی که افراد محکوم

. جنسی ايران محسوب می شود، که روابط جنسی مرضی الطرفين آنھا ھميشه و تحت ھر گونه شرايطی جرم تلقی می گردد
برای مثال قوانين ايران لواط را که تعريف آن نزديکی ميان دو مرد، چه با رضايت طرفين و چه با اعمال زور و اجبار 

) مساحقه(مرگ است و برای روابط جنسی ميان دو زن ) لواط(مجازات آميزش جنسی ميان دو مرد . شد، ممنوع می داندبا
شواھد نشانگر آن است که . مجازات مرگ تعيين شده است ،ضربه شالق و برای بار چھارم 100مجازات  ،برای سه بار اول

  .برای جامعه آسيب پذير اقليت ھای جنسی ايران، يک خطر واقعی استخطر اعدام  ھا به اجرا درآمده اند و مجازات اينگونه
  

با  کند يانه مرضی الطرفين را جرم شناخته و مجازات اعدام را درباره آن اعمال  میھمجنسگرامقررات حقوقی که روابط 
منع » جنايات بسيار جدی« که مجازات اعدام را جز در موارد ،تعھدات ايران نسبت به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی

عالوه بر آن، کنوانسيون حقوق کودک،  2.در تضاد و تقابل است  -تصويب نموده 1975ن آن را در سال و ايرا –می نمايد 
که ارتکاب آن در زير سن ھجده ) و يا ھر جرم ديگری(ايران را از اعمال مجازات مرگ در باره افراد به دليل ارتکاب لواط 

کميته حقوق بشر که تفسير ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را به  3.فراد نسبت داده شود، منع می نمايدسالگی به اين ا
حکومت ايران . را جرم می شناسد ھمجنسگرايیکه است  شدهعھده دارد، از تمامی دولت ھای عضو خواستار لغو قوانينی 

ً بر طبق معاھدات بين المللی حقوق بشر و نيز قوا نين عرفی و ھمچنين بر اساس تعھدات ناشی از پيمان ھای منعقده قانونا
بندھايی که در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی آمده است   4.توسط حکومت فعلی و حکومت قبلی ايران تعھداتی دارد

در ايران، اقداماتی  اجازه می دھد که در مورد مقامات ايرانی، از جمله مقامات رسمی مسئول برقراری امنيت و انتظامات
  .انجام شود

  

                                                           
 16، مصوب ]The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)[، »ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی«   2

 .U.N 21[ 52. ، ص16، مدرک 21، سوابق رسمی مجمع عمومی سازمان ملل، نشست    2200A (XXI)، قطعنامه مجمع عمومی 1966دسامبر 
GAOR Supp. (No. 16) at 52[ سند سازمان ملل ،A/6316 )1966(171، بخش 999مان ملل، شماره ، معاھدات ساز ]999 U.N.T.S. 171[ ،
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برای امضاء گشوده  1969 مه  23، از ]The Vienna Convention on the Law of Treaties[کنوانسيون وين در باره قانون معاھدات    4

حت موافقت نامه ھای بين المللی با تغيير ، تعيين می کند که تعھدات ت]U.N.T.S. 331 115[ 331، بخش 115شده،  معاھدات سازمان ملل، شماره 
 . حکومت خاتمه نمی يابند



 

 3    ايم شده گور به زنده نسلی ما

را که  ی از قانون مجازات اسالمیھاي سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران می خواھد تمام قوانين و نيز ديگر بخش
يانه مرضی الطرفين را جرم می شناسد، علی الخصوص قوانينی که مجازات اعدام را تحميل می نمايد، ھمجنسگراروابط 

و آزار و اذيت، دستگيری، حبس، تعقيب قانونی، و محکوم نمودن دگر باشان جنسی يا افردای که روابط الغاء نموده 
سازمان ديده بان حقوق بشر . يانه دارند را، بر اساس مقررات قانون مجازات اسالمی يا ديگر قوانين متوقف سازدھمجنسگرا

دستگيری دگرباشان جنسی و باقی افرادی که گمان می رود  ھمچنين از مقامات ايران می خواھد تا دست از آزار و اذيت و
که پيش از عمل تغيير جنسيت، با  دگرجنس گونهو يا مردان » زنانه پوش«مانند مردان (متعلق به اقليت ھای جنسی باشند 
روھای امنيتی و مأمورين ني بردارد ،توسط مأمورين امنيتی، از جمله واحد ھای بسيجی) ظاھر و پوشش زنانه ديده می شوند

ھر گونه استفاده از شھادت ھا يا . که به چنين اعمالی دست می زنند را شناسايی کرده و مورد تعقيب قانونی قرار دھد
اعترافاتی که تحت شکنجه يا تھديد به شکنجه يا ديگر بدرفتاری ھای مأمورين امنيتی به دست آمده يا به نظر می رسد به اين 

  .منوع گرددشکل به دست آمده، بايد م
  

عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان  کميساريایسازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين از ديگر کشورھای عضو و دفتر 
به اجرا  ھجويان دگر باش آسيب پذير ايرانیرا به منظور حفظ حقوق پناھندگان و پنا يیمی خواھد سياست ھا و توصيه ھا

  .درآورند
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  توصـــــــيه ھا
  

 به دولت ايران
يانه مرضی ھمجنسگرامربوط به قانون مجازات اسالمی را که داشتن روابط  يیتمام قوانين و ديگر مقررات اجرا •

 :الطرفين را جرم تلقی می کند، و موارد ذيل از جمله آنھاست و البته به آنھا محدود نمی گردد، را منسوخ نمايد
o  در صورتيکه فاعل و «ت مرگ را برای چنين اعمالی که لواط را جرم دانسته و مجازا 110-11مواد

 تعيين می نمايد؛» مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند
o  بين مردان را جرم شناخته و حد آن را ضربات شالق ) تفخيذ(بدون دخول » معاشقه«که  121-22مواد

 تعيين می نمايد؛) و در صورت ارتکاب برای بار چھارم اعدام(
o  در زير يک پوشش به طور «بين مردان و نيز قرار گرفتن »  وسيدن شھوانیب«که   123-24مواد

 را جرم می داند و مجازات شالق زدن را تجويز می نمايد؛» برھنه بدون ھيچ ضرورتی
o  که مساحقه يا روابط جنسی مرضی الطرفين ميان زنان را جرم دانسته و حد آن را 129-31مواد ،

 .تعيين می نمايد) بار چھارم اعدامای و در صورت ارتکاب بر(ضربات شالق 
  

يانه را صرفاً ھمجنسگراکه محکوم نمودن افراد، از جمله در ارتباط با روابط  را قانون مجازات اسالمی 120ماده  •
و به حکام شرع اجازه می دھد با تکيه بر  ممکن کرده »که از طرق متعارف حاصل شده«بر پايه علم حاکم شرع 

 ؛جرم و يا عدم آن تصميم بگيرند، لغو يا اصالح کنيد در باره وقوع سست و بی پايه قرائن
 

واحد و بدون توجه به جنسيت درباره تجاوز جنسی  يید تا دارای قوانين جناييقانون مجازات اسالمی را اصالح نما •
 و نيز جرم دانستن تجاوز جنسی در ازدواج گردد؛

  
وم نمودن افراد وابسته به اقليت ھای جنسی را بر پايه تخلف اذيت و آزار، دستگيری، حبس، تعقيب قانونی و محک •

مراکز فساد يا ) و يا شرکت در(، داير نمودن )638ماده (عليه عفت عمومی و نقض مقدسات مذھبی در مالء عام 
 متوقف سازيد؛ را) ب 639ماده (به فساد و فحشاء ، و تشويق ديگران )639ماده (فحشاء 

  
تعقيب و محکوميت اقليت ھای جنسی را بر اساس مقررات قانون مجازات اسالمی،  آزار، دستگيری، بازداشت، •

محسوب می » غير اخالقی«قانون مطبوعات، و قانون جرائم اينترنتی که توليد، استفاده و توزيع مطالبی را که 
 شوند از قبيل وب سايت ھا، مطبوعات و ديگر لوازم اقليت ھای جنسی، منع می کند، متوقف سازيد؛

  
يانه مرضی الطرفين بوده ھمجنسگرارا که برای تنبيه افراد دارای روابط  يیتمام انواع محکوميت ھا و مجازات ھا •

که در حال حاضر برای اينگونه محکوميت ھا در زندان ھستند فوراً آزاد  را اند فوراً فسخ کنيد، و تمامی زندانيانی
 د؛يينما

  
م را که مربوط به افرادی است که گفته می شود در زير سن ھجده سال فوراً تمام مجازات ھای غير قانونی اعدا •

 د؛ييمرتکب لواط شده اند، چه اين عمل با رضايت طرفين و يا با اعمال زور بوده است، باطل نما
  

و تراجنسی در نيروھای مسلح را ممنوع می سازد، به اين علت ھمجنسگرا مقررات نظامی را که خدمت ايرانيان  •
 د؛ييھستند، اصالح نما» اختالالت رفتاری«ز نظر اخالقی و جنسی منحرف محسوب شده و دارای که آنھا ا
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به کار گيری آزمون ھای روانی و معاينات جسمانی تحقير آميز را که توسط متخصصين خصوصی و دولتی  •
معافيت از خدمت  يا تراجنسی  است تا شاملھمجنسگرا بھداری انجام می گيرد تا تعيين نمايد آيا شخص متقاضی 

 وظيفه شود، متوقف سازيد؛
  

از ايجاد مزاحمت در مالء عام، بدرفتاری، يا دستگيری اقليت ھای جنسی و يا افرادی که گمان می رود دگرباش  •
در مکان ھای عمومی به وسيله نيروھای امنيتی از جمله )  دگرجنس گونهمانند مردان (باشند، و يا ديگر افراد 

د و اعضاء نيروھای امنيتی را که به چنين اعمالی دست می زنند، تحت ييان، پيشگيری نماواحدھای بسيج اير
 د؛ييپيگرد قرار داده و محاکمه نما

  
به حريم شخصی تمام ايرانيان احترام گذاشته و از آن حمايت کنيد و ھدف قرار دادن يا به دام اندازی اقليت ھای  •

شان از طريق اينترنت و يورش به خانه ھايشان توسط نيروھای امنيتی جنسی در ايران، از جمله به دام اندازی اي
 را متوقف سازيد؛

  
و آزار، بدرفتاری، شکنجه و حمله جنسی به دگرباشان جنسی و افرادی که گمان می رود جزو  اذيتمزاحمت،  •

اء نيروھای اقليت ھای جنسی ايران باشند، توسط نيروھای امنيتی در طی دوران حبس را ممنوع کرده و اعض
 امنيتی را که مرتکب اينگونه اعمال گرديده اند مورد پيگرد و محاکمه قرار دھيد؛

  
استفاده از شھادت ھا و يا اعترافاتی را که به نظر می رسد تحت اعمال شکنجه يا تھديد به شکنجه يا ديگر  •

يانه است، به دست آمده باشند، ھمجنسگراکه مربوط به روابط  يیبدرفتاری ھا در کليه دادرسی ھا، از جمله آنھا
 د؛ييممنوع نما

  
د که مقامات مجری قانون به طور مناسب  در مورد مرتکبين خشونت ھا و بدرفتاری ھای داخل ييتضمين نما •

دگرباش  بدون توجه به اينکه آيا قربانی ،)از جمله مصرف اجباری داروھا و يا درمان از طريق دارو(خانواده 
 يقات کافی نموده و مرتکبين را محکوم نمايند؛جنسی است يا خير، تحق

  
و قانونی شناختن آنچه که فرد ھويت جنسيتی خود  محترمتمام اقدامات قانونی و اداری و ديگر تالشھا را در جھت  •

د مقرراتی وجود داشته باشد که بر اساس آن تمام اوراق صادره توسط ييو اطمينان حاصل نما دھيد می داند انجام
 ر آن جنسيت فرد قيد می شود، نشان دھنده آن ھويت جنسيتی باشد که خود شخص اظھار نموده است؛دولت که د

  
يا  يیبعد از تغيير جنسيت صورت گيرد به ويژه در شرايطی که شناسا يید که تغيير در مدارک شناساييتضمين نما •

 ؛ ستن يا خط مشی يک سازمان الزم اگروه بندی افراد بر اساس جنسيت، مطابق قانو
  

شان مورد تبعيض  د که کارفرمايان خصوصی افراد را بر اساس تمايالت يا ھويت جنسيتیيياطمينان حاصل نما •
و قوانين خاصی را به منظور محافظت از ايرانيان تراجنسی و فراجنسيتی که قبالً به طور قانونی  قرار ندھند

 به تصويب برسانيد؛  توسط دولت ايران به رسميت شناخته شده اند، در برابر تبعيض،
  

ی ايرانی به انجام عمل دو جنس گرا و  ھمجنسگرا از تشويق و ترغيب اقليت ھای جنسی، به ويژه زنان و مردان  •
 ؛مطابق قوانين ايران، دست برداريد» قانونی شدن«جراحی تغيير جنسيت به منظور 

  
فراجنسيتی، از جمله دسترسی به  دسترسی کافی به مراقبت ھای جسمی و روانی برای ايرانيان تراجنسی و •

  .فراھم آوريدھورمون درمانی برای افرادی که تحت عمل جراحی تغيير جنسيت قرار گرفته اند، 
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  ت ھای پذيرای پناھندگان در منطقهبه دولت ترکيه و ديگر دول
م صدور اجازه به دليل عد(پناھندگان و پناھجويان ايرانی را چه در مرز  ييد که ھيچيک ازاطمينان حاصل نما •

و يا پس از ورود به کشور ميزبان، به کشور مبداء باز نگردانند و تمامی آنھا به مراحل درخواست ) ورود
 دسترسی داشته باشند؛ يیپناھجو

 
د که تمامی مأموران انتظامی و مقامات رسمی دولتی با کليه پناھندگان، پناھجويان، و يياطمينان حاصل نما •

استثناء با احترام و عزت نسبت به حقوق انسانی ايشان، رفتار نمايند و تمام تبعيضاتی را که مھاجرين ايرانی، بدون 
 د؛ييبر پايه گرايش جنسی يا ھويت جنسيتی افراد است منع نما

  
 اعمال خشونت آميز عليه پناھندگان، پناھجويان و مھاجرين دگر باش را منع و مجازات کنيد؛ •

  
» شھرک ھا«گرباش به حق آزادی سفر بدھيد و از ارسال پناھندگان و پناھجويان د به تمام پناھندگان و پناھجويان •

متر احتمال دارد به علت تر، يعنی مناطقی که ک و به آنھا اجازه بدھيد در مناطق شھری بزرگ خودداری کنيد
 ؛ساکن شوند ھويت جنسيتی شان ھدف قرار گيرند،ا گرايش ي

  
جمله دگرباشان جنسی اجازه کار بدھيد و در صورت لزوم ھزينه و اسناد مورد به تمام پناھندگان و پناھجويان از  •

 نياز برای کار را در اختيار اين متقاضيان قرار دھيد؛
  

برای پناھندگان و پناھجويان از جمله دگرباشان، دسترسی به خدمات بھداشتی و درمانی را حداقل به ھمان ميزان  •
 د؛ييست، فراھم نماکه برای ديگر افراد غير تبعه ميسر ا

  
اجازه بدھيد پناھندگان و پناھجويان از جمله دگرباشان جنسی بتوانند درخواست معافيت از پرداخت ھزينه ھای  •

، حق دارند )492شماره (قانون پرداخت ھزينه ھای ترکيه  88اقامت کنند و به ايشان اطالع دھيد که بر طبق ماده 
 ت درخواست نمايند؛برای معافيت از پرداخت ھزينه ھای اقام

  
ھستند، معيارھای » پناھندگی موقت«به مأموران پليس که مسئول رسيدگی و مصاحبه با افراد خارجی برای  •

حقوقی الزم برای حمايت از اعضاء گروه ھای خاص اجتماعی را آموزش دھيد؛ به آنھا روش ھای مصاحبه در 
جنسيتی ايشان، و نيز روش ھای گرفتن شھادت در ارتباط با تشخيص ادعاھای افراد مبنی بر گرايش و ھويت 

  .ربوطه به گونه ای غير تھديد آميز را آموزش دھيدموضوعات م
  

  :عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان کميساريایبه دفاتر 
ک را که به علت ابراز گرايش ھا و ھويت جنسيتی افراد در ايران است از نزدي يیحمالت و آزار و بدرفتاری ھا •

پناھجويان ايرايی ھستند  يیکه پذيرای درخواست ھای پناھجو يید، و برای کشورھاييزيرنظر داشته و گزارش نما
 فراھم کنيد؛ يیھا يیو نگران ايذاء و آزار به دليل گرايش ھا و ھويت جنسيتی شان می باشند، راھنما

 
در منطقه و  يیشورھای مرحله اول پناھجوبرای محافظت پناھجويان و پناھندگان دگرباش جنسی از آزار و اذيت ک •

 د؛ييبرای پيشگيری از ھر گونه تھديد به بازگشت، فعاالنه مداخله نما
 

و کشورھای اسکان مجدد، ھمراھی نموده و اسکان سريع آن دسته از  يیبا کشورھای مرحله اول پناھجو •
 د؛يينما پناھندگانی را که احتياج مبرم به خروج از منطقه دارند، سريعاً تسھيل

 
درارتباط با اينکه پناھجويان دگرباش جنسی مصاحبه با مأمورين و مترجمين مرد يا زن را ترجيح می دھند،  •

 د؛ييھمراھی نما
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مترجمين را آموزش دھيد تا مھارت الزم را در کار با پناھجويان دگرباش، از جمله موضوعات محرمانه، حفظ بی  •

د که آنھا از در ھنگام مصاحبه با پناھجويان دگرباش، واژه يين حاصل نماطرفی و احترام، داشته باشند و اطمينا
 ھای مناسب را به کار گيرند؛

 
بر اساس دستورالعمل ھای کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در باره ادعاھای پناھندگی  •

کميساريای عالی سازمان ملل  2002مربوط به گرايش ھا و ھويت جنسيتی افراد و نيز دستورالعمل ھای سال 
 د؛ييمتحد در امور پناھندگان، درباره آزار و اذيت ھای مربوط به جنسيت افراد، مطالب آموزشی تھيه و استفاده نما

 
  .ارجاع دھيد کنار شريک زندگی شانپناھندگانی را که مشخصاً دگرباش جنسی می باشند برای اسکان مجدد در  •

  

از جمله اعضای اتحاديه اروپا، کانادا، استراليا، و سازمان  ھای مربوط، به ديگر دولت
  ملل متحد

که  دگرجنس گونهو  دو جنس گرا ، ھمجنسگرااصرار ورزيد که تمامی دولت ھای ناحيه با مردان و زنان ايرانی  •
 نمايند؛ رفتار با پناھندگان خوردرباز ايران گريخته اند، کامالً مطابق با استانداردھای حقوقی بين المللی 

 
را که به علت ابراز گرايش ھا و ھويت جنسيتی افراد در ايران است از نزديک  يیحمالت، آزار و بدرفتاری ھا •

 زيرنظر داشته  و گزارش کنيد؛
 

در منطقه،  يیبرای محافظت اقليت ھای جنسی پناھنده و پناھجو از آزار و اذيت کشورھای مرحله اول پناھجو •
 د؛ييفعاالنه مداخله نما

 
و بازگشت به کشور مبداء  اغلب برای پناھندگان  يیدر نظر داشته باشيد  که سازگاری کامل با کشور محل پناھجو •

د که کشورھای پذيرای پناھندگان و پناھجويان، با ييو پناھجويان دگرباش جنسی امکان پذير نيست، و پافشاری نما
ستماتيک آزار و اذيت نمی شوند و يا اينکه اقليت ھای اين تصور اشتباه که اقليت ھای جنسی در ايران به طور سي

جنسی تا ھنگامی که گرايش ھا و ھويت جنسيتی شان را پنھان نمايند می توانند در ايران آسوده زندگی کنند، از 
ممانعت به عمل ) چه به طور واقعی و چه به صورت تھديد(بازگرداندن پناھندگان و پناھجويان دگرباش به ايران 

 ؛آورند
 

پاسخگوی احتياج مبرم برای رسيدگی به مراحل اسکان مجدد پناھندگان، از جمله دگرباشان جنسی که نياز فوری  •
 .به ترک منطقه دارند، باشيد

  
  



 

 2010 دسامبر |  بشر حقوق بان ديده   8

 

  روش شناســی
  

دولت ايران به سازمان ھای غير دولتی مانند سازمان ديده بان حقوق بشر اجازه ورود به کشور برای انجام بدون مداخله 
از  –از جمله فعاالن  –عالوه بر آن، بسياری از افراد در داخل ايران . نمی دھد را يقات مربوط به موارد نقض حقوق بشرتحق

ترس اينکه ممکن است دولت آنھا را تحت نظر داشته باشد، نمی توانند از طريق تلفن يا ايميل به راحتی گفتگوھای مفصلی  
يران اغلب منتقدين، از جمله فعاالن حقوق بشر را متھم می نمايد که عوامل دولت ھا دولت ا. در باره حقوق بشر داشته باشند
  .و سازمان ھای خارجی ھستند

  
، تراجنسی و دو جنس گرا ، ھمجنسگراتن از ايرانيان  125با   2010تا  2005سازمان ديده بان حقوق بشر بين سال ھای 

، دوجنسگرا، تراجنسی و ھمجنسگراشوندگان، مردان و زنان اکثريت قاطع مصاحبه . فراجنسيتی مصاحبه کرده است
برای افرادی که در داخل ايران بودند، اين سازمان بيشتر مصاحبه ھای خود را از طريق سرويس ھای . فراجنسيتی بودند

و  ،]Google Chat[» گوگل چت«، ]Yahoo Instant Messenger[» ياھو اينستنت مسنجر«اينترنتی ارسال پيام مانند 
اکثر مصاحبه . تعدادی از مصاحبه ھا از طريق تلفن و ايميل با افراد صورت گرفت. انجام داده است] Skype[» اسکايپ«

ھای باقی مانده به طور حضوری با پناھندگان و پناھجويان دگرباش ايرانی در ترکيه در طی سه سفر جداگانه در سال ھای 
ً  2010و  2008، 2007 بسته به . برخی با کمک مترجمين صورت گرفت. به زبان فارسی بودانجام گرفت که عمدتا

اکثر مصاحبه ھا به صورت انفرادی صورت گرفت، . شرايط موجود، مصاحبه ھا از چند دقيقه تا دو ساعت به طول انجاميد
  . در حاليکه برخی ھم به شکل گروھی بود

  
بان حقوق بشر، از جمله  مسئولين منطقه ای، محققين و  در طول اين دوره پنج ساله پنج تن از کارمندان سازمان ديده

  .مشاورين برای مصاحبه با شھود و جمع آوری اطالعات  برای تھيه اين گزارش فعاليت داشته اند
  

ساکن در اياالت متحده امريکا، کانادا،  سازمان ديده بان حقوق بشر عالوه بر شھود و قربانيان، با فعاالن ايرانی حقوق بشر
ا، و سازمان ھای غير دولتی بين المللی مستقر در ترکيه که بر روی موضوعات اقليت ھای جنسی و پناھندگان کار می اروپ

کنند و ارگان ھای سازمان ملل متحد  مانند دفتر کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان نيز مصاحبه نموده و 
خی از افراد و سازمان ھای فوق الذکر ھم سازمان ديده بان حقوق بشر را به ھمچنين بر. از کمک آنھا برخوردار شده است

  .شھود و قربانيانی که برای اين گزارش با آنھا مصاحبه شده است، معرفی نمودند
  

 سازمان ديده بان حقوق بشر نام ھای واقعی و محل اقامت تمام منابعی که در ايران باقی مانده اند و چندين تن ديگر که در
ھر گاه . ، فاش نکرده است)خانواده شان یو اعضا(ل نگرانی از امنيت ايشان را به دلي ال حاضر در خارج به سر می برندح

  .سن مصاحبه شوندگان قيد شده باشد، مقصود، سن آنھا در زمان انجام مصاحبه است
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  چارچوب قانونی موجود در حقوق بين الملل.  1
    

  ».اساس اين مقررات، از آن در برابر تبعيض محافظت شده است گرايش جنسی، وضعيتی است که بر«
  5کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد –

  

  حق حيات
که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام  يیدر کشورھا«المللی حقوق سياسی و مدنی بيان می دارد  ميثاق بين 6ماده 

ل کميته حقوق بشر که مسئو 6».زم االجراء در زمان ارتکاب جنايتجائز نيست مگر در مورد مھمترين جنايات طبق قانون ال
  7.باشد» يیاقدام کامالً استثنا«اظھار داشته است که چنين مجازات اعدامی بايد يک  معتبر تفسير اين ميثاق می باشد

  
ھم ميثاق بين المللی . اردعالوه بر آن، مجازات اعدام نوجوانان در حقوق بين الملل ممنوع شده و اين ممنوعيت جنبه مطلق د

به ويژه مجازات اعدام برای افرادی که در حين ارتکاب جرم، زير  ،حقوق مدنی و سياسی و ھم کنوانسيون حقوق کودک
و کنوانسيون حقوق  1975ايران ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را در سال  8.ھجده سال داشته اند را ممنوع می کنند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخصوصاً از  2009و  2007بين سال ھای . به تصويب رساند 1994کودک را در سال 
  9.دولت ايران خواست تا به مجازات اعدام نوجوانان پايان دھد

  

                                                           
و نيز کميته حقوق بشر سازمان ملل قاطعانه از کشورھا خواسته است قوانينی در رد تبعيض، تصويب نمايند که صراحتاً گرايش جنسی را قيد نمايد،    5

مشاھدات «نگاه کنيد به کميته حقوق بشر سازمان ملل، . منع نمايند ويت جنسی استه بر پايه گرايش و ھدر قانون اساسی شان تمام تبعيض ھائی را ک
-http://daccess-dds، قابل دسترسی در 28، پاراگراف 2007ژوئن  CRC/C/SVK/CO/2   ،8» اسلواکی: نھائی

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/429/29/PDF/G0742929.pdf?OpenElement  ) ؛  کميته )2010اکتبر  21تاريخ دسترسی
، قابل دسترسی در 22، پاراگراف 2004ژوئيه  CCPR/CO/81/NAM   ،30»  ناميبيا: مشاھدات نھائی«حقوق بشر سازمان ملل، 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.81.NAM.En?Opendocument    ،) اکتبر  21تاريخ دسترسی
، قابل 11اگراف ، پار2000نوامبر  CCPR/CO/70/TTO   ،3» ترينيداد و توباگو: مشاھدات نھائی«؛  کميته حقوق بشر سازمان ملل، )2010

 21تاريخ دسترسی (  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.70.TTO.En?Opendocumentدسترسی در 
، قابل 23، پاراگراف1999ژوئيه  CCPR/C/79/Add.110  ،29»  لھستان: یمشاھدات نھائ«؛ کميته حقوق بشر سازمان ملل، )2010اکتبر 

خ تاري( http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a61db0e519524575802567c200595e9c?Opendocumentدسترسی در  
 ؛)2010اکتبر  21دسترسی 
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 .U.N 21[ 52. ، ص16، مدرک 21، سوابق رسمی مجمع عمومی سازمان ملل، نشست    2200A (XXI)،  قطعنامه مجمع عمومی  1966دسامبر 

GAOR Supp. (No. 16) at 52[ سند سازمان ملل ،A/6316 )1966( 171، بخش 999، معاھدات سازمان ملل، شماره ]999 U.N.T.S. 171[ ،
 .به اجرا درآمده 1976مارس  23از 

ای کلی که به تصويب ، مجموعه تفاسير عمومی و توصيه ھ)1982نشست شانزدھم، (» 6تفسير عمومی شماره «کميته حقوق بشر سازمان ملل،   7
 .6، ماده )1994( 6. ص  HRI/GEN/1/Rev.1ارگان ھای معاھدات حقوق بشر رسيده، سند سازمان ملل 
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 .U.N 21[ 52. ، ص16، مدرک 21، سوابق رسمی مجمع عمومی سازمان ملل، نشست    2200A (XXI)ی ،  قطعنامه مجمع عموم 1966دسامبر 

GAOR Supp. (No. 16) at 52[ سند سازمان ملل ،A/6316 )1966( 171، بخش 999، معاھدات سازمان ملل، شماره ]999 U.N.T.S. 171[ ،
، مصوب ]Convention on the Rights of the Child (CRC)[» حقوق کودککنوانسيون «؛ 6)5(به اجرا درآمده، ماده  1976مارس  23از 
 .37)الف(، ماده )به اجرا گذاشته شده 1990سپتامبر  2از ( 3، بخش 1577، معاھدات سازمان ملل، شماره 1989نوامبر  20

 A/RES/62/168 ،20ند سازمان ملل ، س»وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران«، 168/62مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه    9
 خود 2005ک نيز در گزارش ژانويه ھمانطور که کميته حقوق کود«اين قطعنامه از دولت جمھوری اسالمی ايران می خواست .  2008مارس 

ق بشر در جمھوری اسالمی وضعيت حقو«؛ و »سال داشته اند، لغو نمايد 18درخواست نموده است، اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 
سال داشته اند عليرغم تعھدات جمھوری اسالمی ايران  بر اساس ماده  18از اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زير «، که در آن دادستان »ايران

ونی برای اعدام نوجوانان، ابراز انزجار ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و عليرغم اعالم استمھال قان 6و  4کنوانسيون حقوق کودک و مواد  37
سال داشته اند را لغو کرده و مھلت قانونی برای اعدام نوجوانان و اعدام  18اعدام افرادی که در حين ارتکاب جرم زير «و از ايران خواست » نمود

، سند سازمان ملل »ع مجازات به کلی منسوخ گرددتوسط سنگسار را مراعات نمايد و اين مھلت ھا را به عنوان قانون، به اجرا درآورد تا اين نو
A/RES/61/176 ،1  1، پيوست 2007مارس. 
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  حق آزادی و امنيت
ھمچنين  9ماده   ».ھر کس حق آزادی و امنيت شخصی دارد«ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تأکيد می کند که  9ماده 

اين مطلب دولت را متعھد می سازد که  در برابر تھديدھای معلوم نسبت به . را ممنوع می سازد» دستگيری ھای خودسرانه«
بی توجه نباشد و اقدامات مناسب و معقولی برای محافظت از آنھا انجام  يی آنھا قرار دارندزندگی افرادی که در قلمرو قضا

م می دارد که ھنگامی که تھديدھای معلوم و آشکاری عليه افراد و گروه ھا وجود دارد با انجام اين قانون دولت را ملز 10.دھد
ً محدود به اين  يیتالش ھا از جمله تحقيقات کامل در باره اين تھديدھا و پايان دادن به آنھا، اقدام نمايد، که البته اقدام صرفا

ه مسئول معتبر تفسير ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ک(کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد . تالشھا نمی شود
مکرراً کشورھا  را به دليل انجام ندادن اقدامات کافی برای محافظت افراد در ) نظارت بر پيروی کشورھا از آن می باشد

يته ھمچنين ناتوانی اين کم. معرفی کرده است  9برابر تھديد ھای پياپی به مرگ، ناقض تعھدات خود نسبت به اجرای ماده 
کشورھا در محافظت از افراد در برابر خشونتی که به علت گرايش ھای جنسی آنھا به ايشان وارد گرديده را مورد انتقاد 

  11.قرار داده است
  

، شتابزده يا خودسرانه اظھار داشته است که چنانچه سيستم يیبازرس ويژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام ھای فراقضا
، موفق نباشديک کشور در انجام تحقيقات در باره قتل ھای مربوط به گرايش جنسی  يا ھويت جنسيتی افراد  يیجناحقوق 

  12».مسئوليت ھمه قتل ھای صورت گرفته از سوی  افراد غيردولتی طبق قوانين حقوق بشری با دولت کشور می باشد«
  

  زمحافظت در برابر شکنجه و رفتارھای غير انسانی و تحقيرآمي
اگرچه . خود ھر گونه شکنجه و رفتار غير انسانی را منع می نمايد 10و  7ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  در مواد 

ايران از امضاء کنندگان کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارھا يا مجازات ھای ظالمانه، غير انسانی يا تحقير آميز 
در قوانين . وع منع شکنجه ريشه ھای عميقی در حقوق عرفی بين الملل داردنيست، اما موض) »کنوانسيون منع شکنجه«(

  13.ايران نيز شکنجه منع گرديده است
  

ً آنچه را که دولت ھا بايد برای اعمال ممنوعيت  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون منع شکنجه مشروحا
 در صورت وقوع تخلفات،يب قانونی، و نيز فراھم نمودن غرامت مؤثر انجام دھند، از جمله وظيفه آنھا برای تحقيق و تعق

کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد ھمچنين اين مطلب را روشن نموده است که وظيفه حفاظت از مردم  14.توضيح می دھد

                                                           
، ]Delgado Páez v. Colombia[، دلگادو پائز عليه کلمبيا 1985/195برای مثال نگاه کنيد به پيام ھای کميته حقوق بشر سازمان ملل شماره    10

،  1991/468؛ شماره 1993ژوئيه  14، مصوب ]Bwalya v. Zambia[ه زامبيا ، بواليا علي1988/314؛ شماره 1990ژوئيه  12مصوب 
، موجيکا عليه جمھوری 1991/449؛ شماره 1993اکتبر  20مصوب ] Oló Bahamonde v. Equatorial Guinea[اولوباھامونده عليه گينه 

 Jayalath[سريالنکا جياالت جياواردنا عليه ، 2000/916؛ شماره 1994اوت  10، مصوب ]Mojica v. Dominican Republic[دومينيک 
Jayawardena v. Sri Lanka, adopted July 26, 2002 [26  واکا عليه کلمبيا 1999/859؛ 2002ژوئيه ،]Vaca v. Colombia, 

adopted April 1,  2002 [ چونگوئه عليه زامبيا 1998/821؛ 2002آوريل  1مصوب ،]Chongwe v. Zambia [ ؛ 2000ر نوامب 9مصوب
 .2006سپتامبر  5مصوب ] Arachchige Lalith Rajapakse v. Sri Lanka[سريالنکا ، آرچيک الليت راجاپاکسه عليه 2004/1250و شماره 

 :Human Rights Committee, “Concluding Observations[» السالوادور: مشاھدات نھائی«ھمان، و کميته حقوق بشر سازمان ملل،    11
El Salvador[  شماره ،CCPR/CO/78/SLV  ،22  قابل دسترسی در 16، پاراگراف 2003ژوئه ، 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.78.SLV.En?Opendocument  ) 2010سپتامبر  12تاريخ دسترسی.( 
، شماره »بازرس ويژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام ھای فراقضائی، شتابزده يا خودسرانه، مأمور در گواتماال گزارش «   12

A/HRC/4/20/Add.2   ،19  قابل دسترسی در 2007فوريه ،http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/108/99/PDF/G0710899.pdf?OpenElement ) 2010سپتامبر  12تاريخ دسترسی.( 

جه ھم استفاده از شکن 2004قانون حقوق شھروندی سال  9و  6، ،1قانون مجازات اسالمی و نيز مواد  578ماده . 38، ماده »قانون اساسی ايران«   13
 .را به ويژه به منظور گرفتن اعتراف ممنوع می سازند

، مصوب ]Rodriguez v Uruguay[رودريگز عليه اوروگوئه  1988/322برای مثال نگاه کنيد به پيام کميته حقوق بشر سازمان ملل،  شماره    14
، 2002/1096؛شماره 1994ژوئيه  20 ، مصوب]Blanco v Nicaragua[بالنکو عليه نيکاراگوئه  1988/328؛ شماره 1994ژوئيه  14

 .2003نوامبر  6، مصوب ]Kurbanov v Tajikistan[کوربانوف عليه تاجيکستان 
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مرتکب شده اند، بلکه  در برابر شکنجه يا رفتار غير انسانی نه تنھا مربوط به اعمالی می شود که مقامات دولتی مانند پليس
  15.شامل مواردی نيز می شود که توسط افراد غيردولتی ارتکاب يافته است

  

  »استماع عادالنه«حق برخورداری از يک 
  :ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين می کند که 14ماده 

  
که به دادخواھی وی به  ھر فردی حق دارد. ھمه در برابر دادگاه ھا و ديوان ھای دادگستری مساوی ھستند

  16.طور منصفانه و علنی در يک دادگاه صالح، مستقل و بيطرف که طبق قانون تشکيل شده، رسيدگی شود
  

در اسرع وقت و به طور مشروح به زبانی که برايش قابل فھم باشد، از نوع «ھمچنين تصريح می کند که متھم بايد  14ماده 
وقت و تسھيالت کافی برای تھيه دفاعيه و ارتباط با وکيل منتخب خود «، »مطلع شود ل اتھامی که به او نسبت داده شدهو عل

  17».محاکمه وی بدون تأخير غير موجه برگزار شود«،  و»را داشته باشد
  

  عدم تبعيض و حقوق بنيادين 
ند که حقوق شناخته متعھد شو«ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی از دولت ھای عضو اين پيمان می خواھد که   2ماده 

اين ماده » .شده در اين ميثاق را درباره کليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاکميتشان بدون ھيچگونه تمايزی تضمين کنند
تضمين نمايد که برای ھر فردی که حقوق و آزادی ھای شناخته شده در اين ميثاق «که دولت بايد  کندھمچنين تصريح می 

تضمين کند مقامات صالح نسبت به تظلماتی «و اينکه » شرايط جبران خسارت موثر را فراھم نمايدد، درباره او نقض شده باش
حق برخورداری از غرامت وجود دارد، چه مرتکب، به عنوان يک مقام  18».که حقانيت آن محرز شود، ترتيب اثر بدھند
يه اشخاص در مقابل قانون مساوی ھستند و کل«تضمين می نمايد که  26ماده . رسمی عمل کرده باشد و چه به طورفردی

کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در چندين مورد اين » .بدون ھيچگونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند
بنا براين  19.مطلب را روشن کرده است که اين قوانين شامل محافظت در برابر تبعيض بر اساس گرايش جنسی می شوند

  .، منع گرديده استو اجرای عدالت ق بين الملل عدم رعايت تساوی در تامين امنيت مطابق حقو

                                                           
، مجموعه تفاسير عمومی و توصيه ھای کلی متخذه توسط ارگان )1992، 44نشست (» 20تفسير عمومی شماره «کميته حقوق بشرسازمان ملل،    15

 Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human[ھای معاھدات حقوق بشر 
Rights Treaty Bodies[ سند سازمان ملل ،HRI/GEN/1/Rev.1  7، ماده )1994( 30. ، ص. 

 16صوب ، م]The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)[، »ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی«  16
 .U.N 21[ 52. ، ص16، مدرک 21، سوابق رسمی مجمع عمومی سازمان ملل، نشست    2200A (XXI)،  قطعنامه مجمع عمومی  1966دسامبر 

GAOR Supp. (No. 16) at 52[ سند سازمان ملل ،A/6316 )1966( 171، بخش 999، معاھدات سازمان ملل، شماره ]999 U.N.T.S. 171[ ،
 .14)1(به اجرا درآمده، ماده  1976مارس  23از 

 .ھمان   17
 .ھمان   18
؛ 1994آوريل  4، مصوب ]Toonen v  Australia[،   تونن عليه استراليا 1992/488نگاه کنيد به پيام کميته حقوق بشر سازمان ملل، شماره    19

 ,Young v Australia, Communication no. 941/2000[،  يانگ عليه استراليا 2000/941پيام کميته حقوق بشر سازمان ملل شماره 
adopted September 18, 2003. [ کميته حقوق بشر ھمچنين از دولتھا به طور جدی خواسته است قوانينی عليه . 2003، مصوب سپتامبر

بر پايه گرايش و ھويت جنسی تبعيض تصويب نمايند که به وضوح شامل گرايش ھای جنسی نيز بشود و در قوانين اساسی شان تمام تبعيض ھائی را که 
، شماره ]Concluding Observations: Slovakia“[» اسلواکی: مشاھدات نھائی«نگاه کنيد به کميته حقوق بشر سازمان ملل، .  است لغو نمايند

CRC/C/SVK/CO/2  ،8  قابل دسترسی در  28، پاراگراف 2007ژوئن ،http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/429/29/PDF/G0742929.pdf?OpenElement ) ؛ کميته )2010سپتامبر  16تاريخ دسترسی

ژوئيه  CCPR/CO/81/NAM  ،30شماره ] Concluding Observations: Namibia[» ناميبيا: مشاھدات نھائی«حقوق بشر سازمان ملل، 
، قابل دسترسی در 22، پاراگراف 2004

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.81.NAM.En?Opendocument ) سپتامبر  16تاريخ دسترسی
شماره ] Concluding Observations: Trinidad and Tobago[» ترينيداد و توباگو: مشاھدات نھائی«؛ کميته حقوق بشر سازمان ملل، )2010

CCPR/CO/70/TTO   ،3  قابل دسترسی در 11، پاراگراف 2000نوامبر ،
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.70.TTO.En?Opendocument ) ؛ )2010سپتامبر  16تاريخ دسترسی

، شماره  1999ژوئيه  Concluding Observations: Poland[ ،29[» لھستان: مشاھدات نھائی«کميته حقوق بشر سازمان ملل، 
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، آزادی بيان )9ماده (و نيز حق امنيت ) 17ماده (ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بر حق حفظ زندگی خصوصی افراد 

دی برای تشکيل زندگی در محيطی آرام؛ آزادی اين حقوق مستلزم داشتن آزا. تأکيد دارد) 21ماده (، و آزادی تجمع )19ماده (
از جمله ھويت جنسيتی  از طريق پوشش و رفتار؛ و آزادی در حرکت و ديدار با افراد در مالء عام بدون  ،در ابراز ھويت

ر مردم از ايذاء و آزا. دولت بايد در برخورداری از اين حقوق مردم را محافظت نمايد. ترس از آزار و اذيت يا حمله می باشد
به دليل بھره برداری از اينگونه آزادی ھا بايد تا آنجا که ممکن است جلوگيری شود و در صورت وقوع، محکوم و مجازات 

  .گردد
  

قوانين ايران در تعيين مقررات مربوط به ھر يک از اين حقوق و باقی محدوديت ھای دولتی اعمال شده بر اين حقوق ، فقط 
يعنی محدوديت ھا  –را تحميل کند که با معيارھای حقوقی بين المللی مطابقت داشته باشد  يیھامی تواند آن گونه محدوديت 

ھمانطور که کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد اظھار داشته . بايد  برای نيل به يک ھدف قانونی شديداً ضروری باشند
؛  آنھا بايد برای موفق شدن درعملکرد محافظتی اقدامات محدوديت برانگيز بايد با اصل تناسب تطابق داشته باشد«است، 

شان مناسب باشند، و در مقايسه با ديگراقدامات ممکن که می توانند به نتيجه مطلوب برسند کمترين مزاحمت را ايجاد کنند؛ 
داً اصل عدم ھر گونه محدوديتی ھم بايد اکي 20».آنھا ھمچنين بايد با منافعی که برای حفظ آن می کوشند تناسب داشته باشند

  .تبعيض را رعايت نمايد
  

که کارشان در ارتباط با موضوعات  يیبرای مجازات مدافعان حقوق بشر، از جمله آنھا يیھرگز نبايد يک چنين محدوديت ھا
ھم بازرس ويژه دبيرکل مدافعان حقوق بشر و ھم نماينده ويژه . گرايش و ھويت جنسيتی است، مورد استفاده قرار گيرد

  :اظھار داشته اند که) به نقل از بازرس دبيرکل(لل متحد در مورد شکنجه، سازمان م
  

متوجه مدافعان حقوق برخی گروه ھای خاص است زيرا که کار آنھا ساختارھای اجتماعی و نيز .... خطرھای بزرگتری 
و توجيه نقض حقوق بشر  روش ھای سنتی و تعبير مفاھيم مذھبی را که ممکن است در طول ساليان دراز برای ناديده گرفتن

از جمله موضوعاتی که حائز اھميت خاص . مورد استفاده قرار می گرفته است، به چالش می کشد يیاعضاء چنين گروه ھا
فعاليت ... خواھند بود که بر روی موضوعات جنسيت، به ويژه گرايش جنسی  يیھا گروه ھای حقوق بشر و آن... د نمی باش
نه تنھا به وسيله نيروھای دولتی، بلکه توسط ديگر  و مطرود گشتن، و منزوی اً در مقابل تعصباتگروه ھا غالب اين. دارند

  21.بسيار آسيب پذير ھستند نيز عامالن اجتماعی
  

  درمان ھای پزشکی و محافظت از کودکان
اينکه کودکان و  کنوانسيون حقوق کودک تصريح می دارد که بايد به ديدگاه ھای کودک، مطابق با سن و ميزان بلوغش و

کميته حقوق  22.ارزش الزم داده شود،  والدين شان بايد در باره سالمت کودک از اطالعات و پشتيبانی برخوردار شوند
حق کودک برای ابراز نظراتش و مشارکت در «کودک در تفسير مقررات مندرج در کنوانسيون حقوق کودک گفته است 

کودکان و نوجوانان بايد متناسب با «و نيز »ه با مراقبت ھای پزشکی صادق استدر مورد تصميمات فردی در رابط... امور 
بايد اطالعات مربوط به درمان ھای پيشنھادی و تأثيرات و نتايج » .ھايشان، در مراحل تصمصم گيری شرکت نمايند يیتوانا

فعاالنه در طرح «نوجوانان حق شرکت کميته حقوق کودک ھمچنين تأکيد داشته است که  23.آنھا در اختيار ايشان گذاشته شود
                                                                                                                                                                             

CCPR/C/79/Add.110  قابل دسترسی در 23، پاراگراف ،
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a61db0e519524575802567c200595e9c?Opendocument ) 16تاريخ دسترسی 

 ).2010سپتامبر 
 .Toonen v[» تونن عليه استراليا«نگاه کنيد به  . 4، پاراگراف 1988مارس  ICCPR/C/SR.749  ،23، در 32/16تفسير عمومی شماره    20

Australia[ 8.3، پاراگراف.  
ج؛ نقل شده در  89، پاراگراف  E/CN.4/2001/94 (2001)، سند سازمان ملل  »گزارش نماينده ويژه به دبير کل در باره مدافعان حقوق بشر«   21
ملل، ، مجمع عمومی سازمان »گزارش بازرس ويژه در مورد سؤال راجع به شکنجه و ديگر رفتارھا يا مجازات ھای ظالمانه، غير انسانی و تحقيرآميز«

 .2001ژوئيه  A/56/156   ،3شماره  
، معاھدات سازمان ملل، شماره 1989نوامبر  20، مصوب ]Convention on the Rights of the Child (CRC)[کنوانسيون حقوق کودک    22

 .24)2)(ائی(، و 13، 12، مواد )1990سپتامبر  2قابل اجرا از ] (U.N.T.S.3 1577[ 3، بخش 1577
حقوق کودک که بايد مورد «، 12، تفسير عمومی شماره ]UN Committee on the Rights of the Child[ق کودک سازمان ملل کميته حقو   23

 39، پاراگراف ھای شماره   CRC/C/GC/12 (2009)، سند سازمان ملل شماره]The right of the Child to be heard[» توجه قرار گيرد
 ).د( 39و ) ب(
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اگر آنھا از بلوغ کافی برخوردارند، بايد از فرد نوجوان،  24».ريزی و برنامه ريزی برای سالمت و پرورش خود را دارند
  25.پس از دادن آگاھی، رضايت گرفته شود و ديگر رضايت والدين در اين حال الزم نخواھد بود

  
به ويژه اظھار داشت که ماده مربوطه درميثاق خود،  14ی در تفسير عمومی شماره رھنگکميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و ف

ھر گونه «د نموده است بايد مورد تدقيق قرار گيرد تا ييحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، که ايران آن را امضاء و تأ
ابزارھا و استحقاق افراد  ی متی، به عالوهسال يیتبعيض در دسترسی به مراقبت ھای پزشکی و عوامل تعيين کننده و زيربنا

برای برخورداری از آنھا، به دالئل نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذھب، عقايد سياسی و غيره، منشاء ملی يا اجتماعی، 
با تأکيد (، گرايش جنسی )وی يا ايدز.آی.از جمله اچ(مالکيت، تولد، معلوليت ھای جسمی يا ذھنی، وضعيت سالمت 

موقعيت مدنی، سياسی، اجتماعی و غيره، که ھدف يا تأثير آن  از بين بردن و يا خدشه وارد کردن به اصل ، و )مضاعف
  26.ممنوع شود» تساوی در برخورداری و استفاده از حق سالمت و بھداشت باشد

  
  ]:Yogyakarta Principles[اصول يوگياکارتا  18بر طبق ماده 

  
ھويت جنسيتی اش مجبور به قرار گرفتن تحت ھر گونه درمان، ھيچکس را نمی توان به دليل گرايش يا 

معھذا طبق ھر نوع . در يک درمانگاه کرد شدنانجام معالجات، آزمايش پزشکی يا روانی، يا محبوس 
طبقه بندی خالف آن، گرايش و ھويت جنسيتی ، به خودی خود و به نفسه يک مسئله يا بيماری محسوب 

  27.يا مداوا قرار گرفته و يا سرکوب شود نشده و قرار نيست تحت درمان
  

تمام اقدامات قانونی، اداری و غيره «به ويژه درمان کودکان را مطرح نموده و دولت ھا را مخاطب می سازد که  18ماده 
د که بدن ھيچ کودکی به منظور تحميل يک ھويت جنسيتی بر وی، بدون داشتن رضايت ييصورت گيرد تا اطمينان حاصل نما

آزادانه و آگاھانه آن کودک، مطابق سن و ميزان بلوغش، و با توجه به اين اصل که در تمام اقدامات مربوط به  کامل،
کودکان، بايد در درجه اول بھترين منافع کودکان در نظر گرفته شود،  تحت درمان ھای غير قابل برگشت پزشکی قرار 

روش ھای محافظت از کودک را طوری اتخاذ کنيد که در نتيجه «اين ماده ھمچنين خطاب به دولت ھا می گويد   28».نگيرد
  29».آن ھيچ کودکی در خطر و يا مورد سوء استفاده ھای پزشکی قرار نگيرد

                                                           
سالمت نوجوانان مذکور «، 4، تفسير عمومی شماره ]UN Committee on the Rights of the Child[» ودک سازمان مللکميته حقوق ک«   24

، سند سازمان ] Adolescent health in the context of the Convention on the Rights of the Child[» در کنوانسيون حقوق کودک
 ).د( 39و ) ب( 39پاراگراف ھای شماره  ، Doc. CRC/GC/2003/4 (2003)ملل شماره

 .32ھمان، پاراگراف    25
، ]The right to the highest attainable standard of health[حق دستيابی به باالترين استاندارد بھداشت : 14تفسير عمومی شماره    26

، شماره  22، نشست ]Committee on Economic, Social, and Cultural Rights[کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی 
E/C.12/2000/4  ،11/8/2000 18-19، پاراگراف ھای. 

گروھی از  2006در سال . 18اصول يوگياکارتا در باره به کار گيری قوانين بين المللی حقوق بشر در باره گرايش و ھويت جنسی، ماده    27
. دند و پيش نويس يک سلسله اصول بين المللی را در باره گرايش و ھويت جنسی تھيه نمودندمتخصصان حقوق بشر در يوگياکارتا در اندونزی گرد ھم آم

راھنمای جھانی برای حقوق بشر که مؤيد استانداردھای التزامی حقوقی بين المللی بوده و تمام کشورھا بايد از «آنھا اصول يوگياکارتا را به عنوان يک 
 ).2010نوامبر  13تاريخ دسترسی ( /http://www.yogyakartaprinciples.orgياکارتا ، اصول يوگ. ارائه دادند» آن پيروی کنند

 ).بی( 18ھمان، ماده    28
 ).سی( 18ھمان، ماده    29
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  تبعيض ھای حقوقی عليه اقليت ھای جنسی.   2
  

  ».لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند«
  111المی، ماده مجازات اس قانون –

  

  تبعيض آشکارعليه اقليت ھای جنسی
روابط   30.سنتی صورت گيرد، جرم می شناسد يیقانون ايران ھر گونه روابطی را که خارج از پيوندھای زناشو

يانه چه مرضی الطرفين باشد و چه باالجبار، مخصوصاً در قانون مجازات اسالمی ايران مورد بحث قرار گرفته ھمجنسگرا
در گروه مجازات ھای حدود قرار می گيرند، يعنی گروھی  ھمجنسگرايیطبق قانون مجازات اسالمی ايران جرائم  بر. است

 31.الھی تعيين شده و مدعی آن خداوند است] اسالمی[از مجازات ھا که به طور قطع ميزان آنھا در شرع يا ھمان قانون 
  .جازات شديد از جمله مرگ قرار می گيرندمحکوم شوند تحت م ھمجنسگرايیافرادی که به داشتن روابط 

  
قانون مجازات اسالمی ايران لواط را اوج کاميابی جنسی بين مردان می داند، چه با دخول صورت گرفته باشد و چه بدون  
در ھر دو مورد، فرد متھم در صورتی مجازات  33.نيز قابل مجازات است ميان زنان يا مساحقه يانهھمجنسگراروابط  32.آن

  .شود  که تشخيص داده شود بالغ، عاقل و مختار بوده استمی 
  

در صورتی مرگ خواھد بود که ھر دو طرف از اين شرايط برخوردار  نزديکی ھمجنسگرايانه ميان دو مردمجازات 
بالغ  اگر يک مرد بالغ محکوم به داشتن لواط با يک مرد نابالغ شود، مرد 35.نحوه اعدام را قاضی تعيين خواھد کرد 34.باشند

ضربه شالق محکوم خواھد شد مگر آنکه معلوم شود به اختيار خود در  74اعدام خواھد شد در حاليکه مرد نابالغ  به تحمل 
ضربه شالق  74يانه با يکديگر می شوند، ھمجنسگراافراد نابالغی که محکوم به داشتن روابط  36.اين امر شرکت نکرده است

  37.يکی از آنھا به اختيار خود در اين امر شرکت ننموده است تعزير خواھند شد مگر آنکه ثابت شود
  

                                                           
ين زنان روابط غير قانونی ب( 637؛ ھمچنين نگاه کنيد به  قانون مجازات اسالمی ايران، ماده  1-3قانون مجازات اسالمی، ايران، کتاب دوم، ابواب    30

در فصل اول ) يعنی زنای غير محصنه و زنای محصنه(يانه کيفری دگرجنس گراروابط ). و مردان که به اعمال جنسی منتھی نشود را ھم ممنوع می کند
ر گرديده  در ذک» مساحقه«و » لواط«قانون مجازات اسالمی مطرح می شود در حالی که روابط ھمجنسگرايانه  که در قانون مجازات اسالمی به عنوان 

تحمل شالق می باشد، ) از جمله زنای غير محصنه(مجازات روابط غير قانونی ميان مردان و زنان غير مزدوج . شرح داده شده است 3و  2فصول 
محصنه   اما  زناکاران. 90، 88قانون مجازات اسالمی، ايران، مواد . اگرچه که در نتيجه تکرار اين عمل، متخلف مجازات اعدام خواھد داشت

 .99-107قانون مجازات اسالمی، ايران، مواد .  مجازاتشان اعدام با سنگسار است
. مرتکب شده اند» قانون الھی«جرائم حدود، آنھائی ھستند که اساساً جرائم عليه اراده خداوند يا . 12-13، مواد »قانون مجازات اسالمی، ايران«   31

محصنه، و دزدی است مطابق قانون شرع مشخص است و ھيچکس از جمله قاضی نيز نمی تواند آن را  مجازات اينگونه جرائم که شامل لواط، زنای
ممکن ) جرائم ديگری که شامل حدود، قصاص، يا ديه نمی شوند(يا تعزير ) جرائم تالفی جويانه(مجازات برای  ديگر جرائم مانند قصاص . تغيير دھد

 .باشداست مجازات با اختيار قربانی يا حاکم شرع 
 .108، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   32
 .127، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«. به عنوان روابط ھمجنسگرايانه ميان زنان از طريق اندام تناسلی تعريف شده است» مساحقه«   33
گونه التزام کيفری تبرئه می نمايد زيرا وی باالختيار مايل به مرد قربانی تجاوز را از ھر  111ماده . 111، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   34

اما به ھر . در ايران لواط  اجباری يا تجاوز به يک مرد توسط مرد ديگر را اغلب لواط به عنف يا لواط عقابی می نامند. شرکت در اين عمل نبوده است
عالوه بر آن، بر طبق قانون ايران، سن قانونی در ھنگام . ف و مرضی الطرفين استحال بايد توجه داشت که بر طبق قانون ايران لواط شامل لواط به عن

سال  9برای پسران و ) ماه  شمسی 5سال و  14معادل (سال قمری  15ايران 1991سن بلوغ است که در قانون شرع تعريف شده و در قانون مدنی سال 
، 1991، نوامبر »قانون مدنی ايران«؛ 49، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«. دهبرای دختران تعيين گردي) ماه شمسی 8سال و  8معادل (قمری 

 18موضوع اعدام زير «برای گفتگو در باره مباحث مطروحه در باره بلوغ و مسئوليت جنائی در ايران، ھمچنين نگاه کنيد به عماد باقی، . 1210ماده 
تاريخ دسترسی (    ?http://www.emadbaghi.com/en/archives/000924.php، قابل دسترسی در 2007، ژوئيه »سال در ايران

 .نگاه کنيد 3ھمچنين برای بحث در باره استفاده ايران از قانون لواط و مجازات اعدام نوجوانان به بخش  ). 2010ژوئيه 
 .110، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   35
 .112، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   36
 .113، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   37
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 100تحمل ) يا ھر نوع آميزش جنسی بدون دخول بين مردھا(مجازات عمل تفخيذ، يعنی ماليدن ران ھا يا باسن ھا به يکديگر 
ت او اعدام خواھد اگر فردی برای بار چھارم به اين جرم محکوم شود مجازا. ضربه شالق برای ھر يک از طرفين می باشد

ھرگاه دو مرد كه «عالوه بر آن   39.ضربه شالق است 60ميان دو مرد يا دو زن حد اکثر » شھوانی«مجازات بوسيدن 38.بود
ضربه  99ھر يک تا » با ھم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش بطور برھنه قرار گيرند

  40.شالق تعزير خواھد شد
   

ضربه  100يا مساحقه، بدون در نظر گرفتن آنکه کداميک فاعل يا مفعول بوده است،  ھمجنسگرايیان محکوم به مجازات زن
ھرگاه دو  42.زنانی که برای بار چھارم به جرم مساحقه محکوم شوند، مجازات اعدام دريافت خواھند نمود 41.شالق می باشد

 100در زير يک پوشش بطور برھنه قرار گيرند، به کمتر از زن كه با ھم خويشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت 
  43.ضربه شالق تعزير می شوند

  
را ھدف قرار نمی دھد و فقط شامل حال افرادی می شود که مرتکب روابط  ھمجنسگرا اگر چه اين قانون فی نفسه افراد 

تراجنسی و ، يا  دگرجنسگرا، دو جنس گرا  ،ھمجنسگرابدون در نظر گرفتن آنکه آيا فرد خود را (يانه شده باشند ھمجنسگرا
عليرغم اينکه  اشخاص . ، در عمل به طور غير متناسبی شامل حال اقليت ھای جنسی ايران می گردد)می داندفراجنسيتی 

نيز تحت تأثيرات منفی جرم جامعه ، اين 44تا حدی توسط قانون ايران به رسميت شناخته شده اندتراجنسی و فراجنسيتی 
عليرغم به رسميت شناخته شدن توسط قانون، به اين علت که  آنھا. قرار گرفته است ھمجنسگرايی در کشورانگاری 

ً توسط نيروھای امنيتی، و ديگران ھدف قرار گرفته و دچار مزاحمت و آزار و اذيتھمجنسگرا   محسوب می شوند، غالبا
عمل جراحی تغيير جنسيت قرار نگرفته اند و دارای ايرانی که تحت تراجنسی و فراجنسيتی ھای  عالوه بر آن . ميشوند

  .تحت مجازات کيفری قرار می گيرند ھستند، مطابق قانون ايرانروابط مرضی الطرفين با ھمجنس  بيولوژيک خود 
  

باً، اعتراف نمايد، چه شفاھاً و چه کت ھمجنسگرايیبر طبق قانون ايران اگر فرد متھم چھار بار در برابر قاضی به انجام عمل 
، چه بين مردان و چه بين ھمجنسگرايیشھادت دھند که اين عمل را مشاھده نموده اند، عمل » مرد عادل«و يا اگر چھار

يانه نموده اند، اگر شخص توبه نمايد، ھمجنسگرادر مورد افرادی که اقرار به داشتن رابطه  45.زنان، اثبات شده تلقی می شود
يانه بدون انجام ھمجنسگرابر طبق قانون ايران اگر مردی متھم به اعمال  46.ر نمايدقاضی می تواند دستور عفو وی را صاد

 47.پيش از دادن شھادت توبه نمايد، محکوميت منتفی خواھد شد قه متھم گرديدهنزديکی شده باشد، و يا اگر زنی که به مساح
قانون   48.د، فرد را محکوم به لواط نمايدخو» علم«در صورت فقدان اعتراف يا نبودن شھود عينی، قاضی می تواند بنا بر 

قاضی صادر شده باشد بايد بر اساس مدارک و شواھد موجود باشد، و نه صرفاً » علم«ملزم می دارد که حکمی که بر اساس 
  .اعتقاد شخصی قاضی بر اينکه متھم، گناھکار و مجرم است

  
مانند اثبات بر پايه شھادت شھود (استوار به نظر می رسد ظاھراً  ھمجنسگرايیعمل  چه برخی از معيارھای شواھد مثبت اگر

» ھمجنسگرايیجرائم «اما تھديد واقعی پيگرد بر اساس قانون و مجازات سنگين برای محکومين به ) عينی يا اعتراف شخص
يانه مرضی اھمجنسگرمقررات قانونی که عمل . نشان دھنده تبعيض ھای قانونی آشکار عليه اقليت ھای جنسی ايران می باشد

الطرفين را جرم تلقی می کند در تضاد و تقابل با تعھدات حقوقی بين المللی ايران بر طبق ميثاق بين المللی حقوق مدنی و 

                                                           
 . اما به ھر حال اگر فاعل غير مسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل مرگ است. 121-22، مواد »قانون مجازات اسالمی، ايران«   38
 .124، ماده  »قانون مجازات اسالمی، ايران«   39
 .123اده ، م»قانون مجازات اسالمی، ايران«   40
 . 129، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   41
 .131، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   42
 .ضربه شالق خواھند خورد 100پس از محکوميت برای بار سوم، ھر يک از متخلفين، . 134، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   43
 .مراجعه نمائيد 10در ايران، به بخش  تی  و تراجنسیفراجنسيبرای گفتگو در باره حقوق افراد    44
اگر متھم کمتر از چھار بار به لواط اعتراف نمايد تعزير خواھد شد و يا مجازاتی کمتر از آن . 114و117، مواد »قانون مجازات اسالمی، ايران«   45

 .115، ماده »ی، ايرانقانون مجازات اسالم«). که ممکن است شامل تنبيه بدنی باشد(دريافت خواھد داشت 
 . 126و133، مواد »قانون مجازات اسالمی، ايران«   46
 .125و132، مواد »قانون مجازات اسالمی، ايران«   47
 .120، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   48
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عالوه بر آن، کنوانسيون حقوق  49.مجاز می شمارد» سنگين ترين جرائم«سياسی می باشد که فقط مجازات اعدام را در باره 
سال داشته اند مرتکب جرمی  18اعدام برای افرادی که گفته می شود ھنگامی که کمتر از  کودک ايران را از صدور حکم

  50.گرديده اند، منع می نمايد
  

يانه مرضی ھمجنسگرااما به ھر حال شايد نگران کننده ترين موضوع، تأثيرات عملی آن بخش ازقوانين ايران باشد که عمل 
دارد ھای به ظاھر باالی مورد نياز برای اثبات عمل ھجنسگرايانه در قانون عليرغم استان. الطرفين را جرم تلقی می کند

ايران، قوانين مدّل بر اثبات جرم طوری نوشته شده اند که در عمل می توان آنھا را به طرق مختلف بسياری تعبير نموده و 
  .مورد سوء استفاده قرار داد

  
ماده . خود يا اقرار شخص، وی را محکوم نمايد، مشکل ساز است» علم«به ويژه قوانينی که به قاضی اجازه می دھد بر پايه 

در » طرق متعارف حاصل شده«قانون مجازات عمومی ايران به حاکم شرع اجازه می دھد که بر پايه علم خود که از  120
ر باره وقوع چنين باره لواط حکم جاری نمايد،  يعنی روشی که در عمل ُحّکام شرع را قادر می سازد برای تصميمگيری د

اينگونه مقررات ھمچنين در عمل راه را برای اعمال تعصبات . جرمی بر روی قرائن و امارات سست و بی ثبات تکيه کنند
  51.شخصی قضات نسبت به ظاھر يا رفتار متھم و تأثير بر روی حکم صادره ھموار می سازد

  
و شھادت و اقراری که از طريق به کار گيری زور  نع می کندژه برای گرفتن اعتراف مقانون ايران اعمال شکنجه را به وي

عالوه بر آن، افرادی که مسئول به کار گيری شکنجه ھستند  52.به دست آمده باشد، در دادگاه فاقد ارزش و اعتبارخواھد بود
زندانيان از تراف با وجود اين استفاده از شکنجه در ايران برای گرفتن اع 53.تحت پيگرد قرار گرفته و مجازات می شوند

   54.به عنوان مدرک پذيرفته می شوند يیاين اقرارھا در محاکمات جناامری نسبتاً رايج است و غالباً 
  

اليحه ای را وتو  2002در ماه ژوئن  –می باشد  شش فقيه و شش حقوق دانکميته ای که متشکل از  –شورای نگھبان ايران 
ود تا يک سری محدوديت ھای خاصی  برای استفاده از شکنجه عنوان نموده کرد که پيشتر توسط مجلس به تصويب رسيده ب

 يیامتناع دولت ايران از به کار بستن حتی ابتدا 55.و استفاده قضات از اعترافاتی که تحت فشار گرفته شده را محدود سازد
به وسيله پليس و نيروھای  ترين احتياط ھا در مقابل شکنجه، چه به طور ويژه به دستور قاضی صورت گرفته باشد و چه

  .امنيتی اعمال شده باشد، آشکارا اين پيام را ارسال می دارد که می توان از دستگيرشدگان به ھر روشی اقرارنامه گرفت
  

  قوانين ديگری که ممکن است شامل حال اقليت ھای جنسی شود
  قوانين اخالقی مؤثر بر اقليت های جنسی

را مطرح نمی کنند  ھمجنسگرايیھستند که به طور خاص روابط  يیتأثير قوانين جنا اقليت ھای جنسی ايران ھمچنين تحت
در حقيقت . جنسيت و اخالقيات تطابق ندارند  اما شامل حال افرادی می شوند که با معيارھای قابل قبول اجتماعی مربوط به 

                                                           
 16، مصوب ]The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)[، »ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی«   49

 .U.N 21[ 52. ، ص16، مدرک 21، سوابق رسمی مجمع عمومی سازمان ملل، نشست    2200A (XXI)،  قطعنامه مجمع عمومی  1966دسامبر 
GAOR Supp. (No. 16) at 52[ سند سازمان ملل ،A/6316 )1966( 171، بخش 999، معاھدات سازمان ملل، شماره ]999 U.N.T.S. 171[ ،

 .6)2(به اجرا درآمده، ماده  1976مارس  23از 
 .ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی نيز اعدام متخلفين نوجوان را منع می کند 6)5(ماده . 37) الف(، ماده »کنوانسيون حقوق کودک«   50
 .زارش مراجعه نمائيداين گ 8قاضی، لطفاً به بخش » علم«برای بحث بيشتر در باره محکوميت ھای لواط بر پايه    51
، )قانون حقوق شھروندی(» قانون احترام به آزادی ھای شخصی و حفظ حقوق شھروندی«ھمچنين نگاه کنيد به . 38، ماده »قانون اساسی ايران«   52

 .129، ايران، ماده »آئين دادرسی کيفری«؛ 9ماده 
 .9، ماده »ن حقوق شھروندیقانو«؛ 38، ماده »قانون اساسی ايران«برای مثال نگاه کنيد به    53
، قابل دسترسی در 2006اکتبر  8، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، []» دگرباشان ايرانی را به سوی شکنجه باز نفرستيد: ھلند«   54

http://www.hrw.org/en/news/2006/10/08/netherlands-no-deportations-lgbt-iranians-torture .يشتر در برای بحث ب
 .اين گزارش مراجعه نمائيد 8باره اعترافات اجباری به بخش 

مثالً ھيچگونه محدوديتی برای مدت زمانی که می توان يک . اما به ھر حال حتی اين قانون ھم محافظت ھای ناقصی در مقابل شکنجه ارائه می کرد   55
بقات دستگير شدگان را کامالً از اينگونه محافظت ھا محروم می ساخت، از جمله فرد را در زندان انفرادی نگاه داشت ارائه نمی کرد، و برخی از ط

متھم شده اند، يک گروه بندی کلی از ناراضيان يا متخلفين اخالقی که می تواند طوری تفسير شود که اقليت ھای ) دشمنی با خدا(افرادی که به محاربه 
 .جنسی را نيز در بر گيرد
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ھای امنيتی قرار می گيرند، اغلب با دگرباشان جنسی  که ھم در مکان ھای عمومی و ھم در محيط ھای خصوصی ھدف نيرو
از اينگونه  يیمثال ھا. اتھاماتی روبرو می شوند که مربوط به تخلفات عليه عفت و اخالق عمومی است تا جرائم جنسی

، و 57»فحشا«يا » فساد«، دائر کردن و يا اداره مراکز 56است که انجام عمل حرام در انظار عمومی يیقوانين شامل آنھا
مقررات ديگری نيز در قانون مجازات اسالمی ايران در . را قابل مجازات می داند 58»فحشا«و » فساد«ن به تشويق ديگرا

مورد توليد، استفاده و توزيع مطالب و تصاويری که طبق قوانين ايران غير اخالقی محسوب شود، وضع گرديده است که 
  59.دگرباشان جنسی می شود شامل حال وبسايت ھا، متون نوشتاری، و ديگر ابزار بيان جامعه

  
سازمان ديده بان حقوق بشر در طی تحقيقاتش با چندين تن از دگرباشان جنسی ايرانی که نھايتاً به چند تخلف اخالقی مختلف  

پليس  2003برای مثال در سپتامبر . يانه نداشت، محکوم گرديده بودند، مصاحبه کردھمجنسگراکه ھيچ ارتباطی با اعمال 
خصوصی در خانه يکی از آنان در شيراز دستگير کرده و آنھا را برای چندين روز  يیدان را در يک گرد ھماگروھی از مر

شرکت در «بر طبق گفته يکی از مردان دستگير شده به نام امير، قاضی پنج تن از متھمين را  به . در بازداشت نگاه داشت
ه اين مھمانی خصوصی را برگزار کرده بود به جرائم مختلف، شخصی ک 60.متھم نموده و آنھا را جريمه نمود» مجامع فساد

دائر نمودن «، »، و نوارھای صوتی غير اخالقی ومستھجنيیتوليد و در اختيار داشتن سی دی ھا، نوارھای ويديو«از جمله 
  .متھم گرديد» جريحه دار نمودن عفت عمومی«و » مرکز فساد و تشويق جوانان به فساد و فحشا

  
ن سازمان ديده بان حقوق بشر از شواھدی پرده برداشت که بيانگر آن بود که دادستان ھا مدافعان حقوق بشری را عالوه بر آ

که بر روی موضوعات مربوط به اقليت ھای جنسی کار می کنند، يا ھر فرد ديگری را که حکومت به او به چشم انتشار 
اخالل در «اينگونه جرائم می تواند شامل . يت ملی متھم می کننددھنده و مروج فرھنگ دگر باشی بنگرد، به نقض قوانين امن

اينگونه افراد ھمچنين ممکن است به دو جرم . باشد 61»تبليغ عليه نظام«، و »شرکت در تجمعات غير قانونی«، »نظم عمومی
ترويج فساد بر روی «، و افساد فی االرض يا »دشمنی با خدا«يا  محاربه: نيز متھم شوند) خداوند  جرم عليه(قابل حد 

  62.مجازات ھر دوی اين جرائم مرگ است. »زمين
  

  مقررات معافيت از خدمت در ارتش
اما به ھر حال مقررات ارتش،  63.سالگی می رسند اجباری است 18خدمت نظام وظيفه برای تمام مردان ايرانی که به سن 

اين افراد به طور دائم از خدمت نظام وظيفه  64.دو تراجنسی را در نيروھای مسلح ممنوع می سازھمجنسگرا خدمت مردان 
برای اينکه بتوان فرد را  65.به حساب می آيند» اختالالت رفتاری«معاف ھستند زيرا آنھا، منحرفين اخالقی و جنسی دارای 

اری برای خدمت وظيفه نامناسب تشخيص داد، مردھا بايد تحت يک سری آزمون ھای روانی و جسمانی قرار گرفته و بر بسي
عليرغم  روند طوالنی ، طاقت فرسا و چه بسا . يا تراجنسی ھستندھمجنسگرا از موانع اداری فائق آيند تا ثابت کنند که آنھا 

  .تحقير آميز  دريافت معافيت ، صدھا نفر تالش می کنند برای اجتناب از خدمت نظم وظيفه معافيت دريافت کنند
  

معافی دريافت کرده بودند، به سازمان ديده بان حقوق  66)و نه ھويت جنسيتی شان( چندين تن که بر اساس گرايش جنسی شان 
خصوصا در  - تبعيض موردکه در طی مراحل معافيت تحمل کرده بودند، بسيار  يیبشر گفتند که عالوه بر تحمل تحقير ھا

                                                           
 .اين ماده ھمچنين زنانی ھم که در مالء عام بدون حجاب باشند را نيز شامل می شود. 638، ماده »ايران قانون مجازات اسالمی،«  56
 ).الف(639، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   57
 ).ب(15، ماده »قانون جرائم اينترنتی ايران«ھمچنين نگاه کنيد به). ب( 639، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   58
 .»قانون جرائم اينترنتی ايران«؛ »قانون مطبوعات ايران«ھمچنين به طور کلی نگاه کنيد به . 640، ماده »قانون مجازات اسالمی، ايران«   59
 .2005سپتامبر  16، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با امير«برای مثال نگاه کنيد به    60
 .610- 11و  498-512، مواد »قانون مجازات اسالمی، ايران«  61
 .183-88، مواد »قانون مجازات اسالمی، ايران«  62
فتن مردانی که يا خدمت نظام وظيفه را به اتمام نرسانده اند و يا معافی دريافت نکرده اند از برخورداری از يک سری امتيازات خاص مانند گر  63

 .گواھينامه رانندگی يا سفر به خارج محرومند
 .»معاينات و معافيت ھای پزشکی ايران مقررات«نگاه کنيد به    64
مشموالن دگر جنسيتی متقاضی معافی، بيش از اين به 2010از اوايل سال . 8، شماره 33، ماده »مقررات معاينات و معافيت ھای پزشکی ايران«   65

 .عنوان افراد دارای اختالالت روانی يا رفتاری طبقه بندی نمی شوند
بر طبق گفته ھای مدير . را افراد دارای اختالالت رفتاری نمی داند تراجنسی اعالم داشت که ديگربعد از اين ايرانيان  ارتش ايران 2010در فوريه    66

اجازه می دھد که يا به عنوان افراد دارای اختالالت  تراجنسی گروه ھای آسيب پذير اجتماعی در سازمان بھداری کشور، مقررات جديد به ايرانيان 
از اين به بعد  بر روی کارت ھای معافيت از خدمت نظام وظيفه شان  به عنوان افراد دارای تراجنسی ھا« .ال به ديابت تقسيم بندی شوندھورمونی يا مبت
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اختالالت «علت معافيت اين افراد بر روی کارت ھای ترخيص ايشان نوشته بودند  قرار گرفته اند، چرا که  -زمينه استخدام
  67.است» انحرافات جنسی«از قبيل » رفتاری

  
از ارتش، ھمانطور که توسط دادگاه ھای بين  و تراجنسی ھاھمجنسگرايان سازمان ديده بان حقوق بشر معتقد است که حذف 

نکه اي  68.قليت ھای جنسی استمصداق تبعيض عليه اق بشر نيز به وضوح مطرح گرديده، حقو يیالمللی نظير دادگاه اروپا
، عالوه بر تحميل اين مراحل به مردانی وضع می کندو تراجنسی ھمجنسگرا شھروندان  ربيی را ايران يک چنين معافيت ھا

که به دنبال اين معافيت ھستند، منعکس کننده امتناع حکومت ايران از برخورد با دگرباشان جنسی به عنوان شھروندانی که 
  .داری از احترامی برابر با ديگر شھروندان ھستند، می باشدشايسته برخور

  
را پر کنند که توسط  سازمان نظام وظيفه عمومی برای تمام مردان  يیافرادی که در پی معافيت ھستند بايد ابتدا فرم ھا

د که توسط سپس متقاضيان تحت يک سری آزمايش ھای اوليه قرار می گيرن. است شدهسال تھيه  18مشمول خدمت باالی 
. د کنندييمتقاضی را تشخيص داده و تأ» انحراف جنسی«پزشکان و روانپزشکان خصوصی صورت می گيرد که بتوانند 

عالوه بر آن اکثر اين پزشکان . تعداد کمی از پزشکان در ايران اين آزمون ھا را انجام می دھند و اکثر آنھا مقيم تھران ھستند
اينکه متقاضيان به ھمراه والدين شان مراجعه نمايند،  ھند از انجام آن خودداری می کنند مگرکه اين آزمايش ھا را انجام می د

عدم وجود تعداد کافی پزشکانی  69.فرزندانشان آگاه نيستند يا تراجنسی بودنھمجنسگرا که بی شک بسياری از اين والدين، از 
فرزندان " مشکل جنسی"به مطلع ساختن والدين در مورد اصرار پزشکان ، باشند يیکه مايل و قادر به انجام چنين تست ھا

خود، و ھزينه ناشی از انجام اينگونه تست ھا، عمالً امکان معافيت برای ھزاران تن از افرادی که در صورت نبودن اين 
  .مشکالت مايل به طی اين مسير بودند را سلب می کند

  
متقاضی . يد آنھا را به سازمان نظام وظيفه عمومی باز گرداندپس از آنکه پزشک خصوصی فرم ھا را پر  کرد، متقاضی با

اينات پزشکی و روانپزشکی احضار نامه ای از طريق پست دريافت خواھد داشت که بايد در تاريخ معين برای انجام مع سپس
ارسال می گردد و  نتايج اين معاينات سپس به سازمان نظام وظيفه. به يکی از بيمارستان ھای محلی مراجعه نمايدبيشتر، 

سپس متقاضی بايد برای آخرين سری مصاحبه ھا و آزمايش ھا که توسط پزشکان دولتی  انجام می شود، به اين سازمان 
  70.مراجعه کند و اين پزشکان تصميم خواھند گرفت که آيا شخص بايد به طور دائم معاف شود يا خير

  
  :ل دريافت معافيت از خدمت نظام وظيفه را اينطور شرح می دھدساله، راه نسبتاً معمو 24ی ھمجنسگرا، يک .سعيد ھـ

  
من . به دکتری برومفتند که بايد ھمراه پدر يا مادرم بعد به من گ. صحبت کردند يیابتدا دکترھا با من تنھا

من به مادرم قول دادم که اگه اون با من بياد من ھم شروع کنم . خيلی به مادرم التماس کردم که با من بياد
من مجبور بودم . بعد از دو جلسه مالقات به من يک سری سؤاالت کتبی دادن. به زن ھا توجه نشون بدم

باالخره من رو . پنج صفحه سؤال ھای بی ربطی رو که راجع به دوران بچگی و زندگيم بود جواب بدم
، من معافيم رو جلسه 10کالً بعد از . برای تاييد نظر پزشک نخست، پيش دو تا دکتر ديگه ھم فرستادن

  71. گرفتم
  

                                                                                                                                                                             
 Transgenders No Longer Classified as having Behavioral“[، بی بی سی فارسی ».اختالالت رفتاری تقسيم بندی نمی شوند

Disorders on their Military Exemption Cards,” BBC Persian[ ،6  قابل دسترسی در 2010ژانويه ،
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100106_l07_transsexual_iran_sarbazi_armyexemption.shtml ،

 ).2010اوت  23تاريخ دسترسی (
که  سازمان ديده بان حقوق بشر در طی تحقيقاتش با افراد بيشماری از جمله فعاالن حقوق بشر صحبت کرد که ھمگی اظھار داشتند تنھا متقاضيانی   67

برای مثال نگاه کنيد به مصاحبه . م وظيفه  واجد شرايط خواھند شداعالم نمايند، برای معافيت از خدمت نظا) »فاعل«و نه ( » مفعول جنسی«خود را 
محمد رضا به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که برداشت وی از اين  قاعده اين است که . 2010آوريل  4سازمان ديده بان حقوق بشر با محمد رضا، 

 .داشته باشد نس گرادگرجاگر شخصی فاعل باشد می تواند خود را اصالح نموده و آميزش جنسی 
، )96/33986و  96/33985درخواست نامه ھای شماره ] (Smith and Grady v United Kingdom[» اسميت و گريدی عليه بريتانيا«   68

 .www.echr.coe.int، ھر دو قابل دسترسی در 90-105، پاراگراف ھای 1999سپتامبر  27حکم دادگاه مورخ 
، 2009مارس  The Guardian[ ،17[، گاردين ]Rainbow Over Tehran[» رنگين کمان باالی تھران«سعيد کمالی دھقان،   69

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/mar/16/iran-gay-rights ،) 2010سپتامبر  30تاريخ دسترسی.( 
 .2010آوريل  4، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با محمد رضا«   70
 .2007نوامبر  2، ».مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با سعيد ھـ«   71
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و تراجنسی ھای ايرانی در عمل ھمجنسگرا عليرغم اين واقعيت که  مراحل معافيت از خدمت نظام وظيفه برای مردان 
ً عادی به نظر می آيد، متقاضيان از مزاحمت و آزار و اذيت در امان نيستند محمد . سالھاست که وجود داشته است و تقريبا

او به مطب دکتر . ، معافيت پزشکی خود را چند سال قبل از ترک ايران، گرفتھمجنسگراساله  رضا، يک مرد سی و يک
معافيت از خدمت نظام وظيفه که به دنبال  را فريدون محرابی، يک روانپزشک معروف مراجعه نمود که بسياری از افرادی

  :ل معافيت اينطور شرح می دھدمحمد رضا تجربه خود را از طی مراح.  مورد معاينه  قرار داده است ھستند
  

. يک وقت مالقات در بيمارستان نظامی با دکترھای ارتش به شما ميدن] پس از فرستادن فرم ھاتون[
چرا می خوای معافی بگيری؟ از اونجا خيلی خوشت خواھد «وقتی من اونجا رفتم، دکتر بھم گفت 

داشت منو . منو خيلی ناراحت کردحرفاش . بعدش ھم به من عکسھای سربازا رو نشون داد 72».اومد
] برای  معاينه[وقتی که . بعدش ھم به من گفت بايد مورد معاينات بيشتری  قرار بگيرم. مسخره می کرد

  .داشت می لرزيد اق گذاشتم تنمتپامو تو ا
  

بايد بری در مقابل يک ھيئتی از دکترھا و مشکالتت رو . بعدش می ری و آزمايش ھای بيشتری می دی
ولی در مورد خيلی از دوستام . خدا رو شکر الزم نديدن که منو معاينه بدنی بکنن.  ن شرح بدیبراشو

بعد از . خالصه اينکه بايد به جلو خم بشی و دکتر با انگشتش مقعدتو چک کنه.  اين معاينه رو انجام دادن
نو يک اونھا م. س دکترھا برخوردش با من خوب بوديير. اون دکترھا نظرشون رو می نويسن

  73. تشخيص دادن» ی تمام عيارھمجنسگرا«
  

ساله، يکی از متقاضيانی  است که مجبور شد مورد معاينات بدنی تحقير آميزی  قرار  26ی ھمجنسگراميسان، يک مرد 
از آنجا که برای کسانی که انجام عمل لواط . گيرد تا به اصطالح مشخص گردد که آيا آميزش جنسی مقعدی داشته است يا خير

از سوی آنھا محرز گردد، مجازات سنگينی وجود دارد، بسياری از متقاضيان معافيت سربازی، نسبت به روند معاينه 
  :گويد ميسان می .پزشکی مشکوک و معترض ھستند

  
دکترھای ارتش باور نمی کردن، برای . ھستمھمجنسگرا خيلی بھم سخت گذشت تا تونستم ثابت کنم که 

اونھا ھم گفتند من مثل مردھا رفتار می کنم و بنابراين مرد . پزشک قانونی ھمين ھم منو فرستادن پيش
پزشک ] به ھر حال[. ينکه من مرد ھستم يا نه، ندارهمن بھشون گفتم که اين ھيچ ربطی به ا. ھستم

  74.اين کار خيلی توھين آميز بود. قانونی من رو معاينه مقعدی کرد
  

  :ميسان سپس ادامه می دھد
  

من . وقتی که باالخره کارت معافی مو گرفتم ديگه برام ھيچ ارزشی نداشت. يلی سخت بوداين مراحل خ
  75.احتياج نداشتم برم دکتر که به من بگه من کی ھستم

  
ساله، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که پزشک خصوصی و پزشک ھای ارتش که  28ی ھمجنسگرااحمد، يک مرد 

من به افسرھای ارتش «: ھمجنسگراعی کردند او را قانع نمايند که وی تراجنسی است نه در طول اين مراحل وی را ديدند س
وجود ھمجنسگرا توی ايران که . نيستیھمجنسگرا اونا گفتن نه، تو . ھستم و نمی تونم توی ارتش بيامھمجنسگرا گفتم که من 

  76».تو تراجنسی ھستی. نداره
  
  

                                                           
عمال ھمجنسگرائی در ارتش غير معمول نيست، و چندين تن چندين تن از مردانی که با سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه نمودند اظھار داشتند ا  72

برخی از اين تجربيات شامل آميزش مرضی الطرفين بوده در حاليکه . از آنان در مورد تجربه ھائی که در ھنگام خدمت در ارتش داشتند شھادت دادند
 .برخی ديگر حاکی از سوء استفاده ھای جنسی بود

 .2010آوريل  4، »وق بشر با محمد رضامصاحبه سازمان ديده بان حق«   73
 .2010آوريل  6، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با  ميسان«   74
 .ھمان   75
   .رايج تر است" فراجنسيتی"از اصطالح "  تراجنسی"در ايران اصطالح . 2006نوامبر  30، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با احمد«   76

ه است زيرا تراجنسی ھای ايرانی بر طبق قانون از محافظت ھای ب"  تراجنسی"داشته بيمار خود را متقاعد سازد که وی اين دکتر احتماالً سعی 
 .اين گزارش مراجعه کنيد 10برای گفتگو در باره حقوق تراجنسی ھا به بخش . خصوصی برخوردار ھستند
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  رايیھمجنسگمجازات اعدام برای اعمال .   3
  

حتی بيسواد . ا  دار زدنه، يا سنگسار، يا گردن زدنبھمجنسگرايی تو ايران مجازات . اين توی قانونه«
  ».حتی يه بچه ايرانی ھم اين قانون رو می دونه. ترين آدم توی مسجد ھم اين قانون رو می دونه

                             2007اکتبر  29تراجنسی ايرانی در تبعيد،  نلی، زن –
  

از ماه مه . مرضی الطرفين، مجازات اعدام اعمال می کند ھمجنسگرايیايران يکی از معدود کشورھايی است که برای عمل 
: شده اند می دھد ھمجنسگرايیشش کشوردارای قوانينی بوده اند که به آنھا اجازه اعدام افرادی را که مرتکب عمل  2010

در طی سال ھای اخير در باره اينکه چند تن به علت  77.، سومالی، و نيجريهموريتانی، عربستان سعودی، يمن، سودان
يا ) يا آيا اصالً آميزش جنسی داشته اند(اعدام شده اند، آيا معدومين آميزش مرضی الطرفين داشته اند  ھمجنسگرايیارتکاب 

با . ھای مفصلی صورت گرفته است را برای اعدام ھدف قرار می دھد، بحثھمجنسگرايان خير و اينکه آيا دولت مخصوصاً 
، اين واقعيت ھنوز ھم برقرار است  که خطر اعدام تمام ايرانيانی را که به چنين اعمالی يیوجود مطرح شدن چنين بحث ھا

  .دست می زنند، تھديد می کند، و اقليت ھای جنسی ايران به طور نامتناسبی از اينگونه قوانين تبعيض آميز تأثير می پذيرند
  

  ام به جرم لواطاعد
بدون دخول، چه ميان مردان و چه ميان زنان، تجويز می  ھمجنسگرايیاگرچه قوانين ايران مجازات اعدام را برای اعمال 

کند، اما اکثريت قاطع دادرسی ھا، محکوميت ھا و اعدام ھای  گزارش شده  در مورد افراد در ايران، مربوط به پسران يا 
متھم و اعدام شده اند در  ھمجنسگرايیتشخيص اينکه آيا افرادی که به جرم اعمال . م شده اندمردانی است که به لواط متھ

د ميزان وقوع اعدام ھای مربوط به عمل ييتأ. بسيار دشوار است حقيقت اعضاء اقليت ھای جنسی ايران بوده اند يا خير
  .نيز به ھمان اندازه مشکل است يیھجنسگرا

  
نخست آنکه محاکمات مربوط به مسائل اخالقی در ايران اکثر اوقات به طور . وجود دارد برای اين وضعيت چندين دليل

دوم آنکه خشم بين المللی در باره ميزان اعدام ھا دولت را بر آن داشته است که گزارش مجازات . خصوصی برگزار می شود
نيز مانند ھمجنسگرا برای افراد نا مجنسگرايیھسوم آنکه لواط و اعمال  78. ھای اعدام توسط مطبوعات را شديداً کنترل کند

چھارم آنکه طبيعت محافظه کار جامعه ايرانی و شرم و ننگی که با  79.اعضاء اقليت ھای جنسی ايران قابل مجازات است
ً تحقيق در باره اينکه آيا فرد متھم حقي )نامتعارف و جنسيتی یو به طور کلی حاالت جنس(ھمجنسگرايی  قتاً پيوند دارد غالبا

  .عضو جامعه اقليت ھای جنسی بوده است يا خير را پيچيده تر می سازد
  

ً آنکه ايرانی ھا در . که به لواط محکوم شده اند و اعدام گرديده اند، خيلی به ندرت فقط به اين جرم متھم گرديده اند يینھايتا
. خی از آنھا مجازات مرگ به ھمراه داشته است بسياری از موارد دادگاه آنھا را به جرائم ديگر نيز متھم نموده است که بر

بدون تجزيه و تحليل مورد به مورد، ھميشه نمی توان دانست که در چه مواردی دادگاه افراد را به علت گرايش جنسی يا 

                                                           
ن بين المللی مردان و زنان ھمجنسگرا، دوجنسگرا،  فزاجنسگونه و دوجنسی ، انجم»نفرت از ھمجنسگرائی، مورد حمايت دولت«نگاه کنيد به    77
]Daniel Ottosson, “State Sponsored Homophobia,” International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 

Association (ILGA)[ قابل دسترسی در . 2010، مه
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2010.pdf ،) نوامبر  13تاريخ دسترسی

و گروه ھای بين المللی ھمچنين در ميان وکال . بر طبق گزارش اين مؤسسه در بخش ھائی از سومالی و نيجريه مجازات لواط مرگ است). 2009
 .حقوق بشر بحث ھائی وجود دارد که آيا لواط در امارات متحده عربی مجازات مرگ دارد يا خير

بر طبق گزارش برخی از گروه ھای حقوق بشر و فعاالن حقوق دگرباشان، ايران از . ايران به تناسب جمعيت باالترين ميزان اعدام را در دنيا دارد   78
 .دگرباش جنسی را اعدام نموده استصدھا  1979سال 

بنابراين مردانی که با مردان ديگر يا زنانی که با زنان ديگر . قانون ايران داشتن روابط ميان دو ھمجنس را جرم تلقی می کند نه ھمجنسگرائی را   79
 .يگرد قرار گيرندمی دانند نيز ممکن است مطابق قانون تحت پ دگرجنس گراآميزش جنسی دارند يا افرادی که خود را 
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برای مثال در چندين مورد قابل توجه مجازات مرگ در طول دھه گذشته  80.ھويت جنسيتی شان به اعدام متھم نموده است
لت متھمين را به انواع مختلفی از جرائم جنسی که مجازات مرگ داشته اند، از قبيل لواط، زنای محصنه، يا تجاوز، متھم دو

حد اقل در برخی از اين موارد، دادستان ھای ايرانی در دادرسی افراد برای دالئل سياسی، اتھامات اخالقی يا . نموده است
  81.جنسی جدی را شامل کرده اند

  
جال برانگيزترين موردی که مشکل بودن ارسال گزارش در باره اعدام دگرباشان را نشان می دھد، پرونده محمود شايد جن

به دار  2005ه ييژو 19عسگری و اياز مرھونی می باشد، دو پسر بچه ای که در شھر مشھد در شمال غرب ايران در 
به جرم خود اقرار کرده بودند، به لواط به عنف به يک پسر بچه ھر دوی آنھا به گفته مقامات ايران پس از آنکه . آويخته شدند

موقع ارتکاب جرم  صورت گرفت  عالوه بر اعتراضات فراوانی که در باره سن آنھا در 82.سيزده ساله محکوم شده بودند
ھمجنسگرا ت آنکه ، برخی از گروه ھای حقوق بشر معتقدند که آنھا به عل)سال داشت 18اقل يکی از آنھا در آنزمان زير حد(

سازمان ديده بان حقوق بشر اعدام آنھا را محکوم نموده اما نتوانست مشخص کند که آيا در حقيقت آنھا به . بوده اند اعدام شدند
  83.يانه  مرضی الطرفينھمجنسگرااعدام شده اند و يا انجام  اعمال  ھمجنسگرا يیعلت 

  
يعنی ھنگامی که  2000ساله را به دليل تجاوز به سه پسر در سال  20يک دادگاه محلی ماکوان مولودزاده  2007در سال 

مانند پرونده عسگری و مرھونی، اعدام مولودزاده انتقاد بين المللی تعداد بيشماری . ساله بوده است، به اعدام محکوم کرد 13
بودنش ھدف قرار گرفته ھمجنسگرا  از فعاالن و سازمان ھا را برانگيخت که برخی از آنھا ادعا می کردند مولودزاده به علت

ه ايران جداً درخواست نمود که با ييد نمايد اما از قوه قضاييسازمان ديده بان حقوق بشر نمی توانست اين ادعا را تأ84.است
توجه به اينکه وی در زمان ارتکاب تخلف، صغير بوده، و با اشاره به موارد متعدد بی نظمی در محاکمه مولودزاده و محکوم 

اين موارد شامل اين حقيقت می شود که متھم در موقع محاکمه اقرار خود را . ردن وی، حکم اعدام مولودزاده را  لغو نمايدک
و افرادی که گفته می شد قربانی ھستند نيز اتھام خود را ) و ادعا نمود که تحت شکنجه از او گرفته شده است(تکذيب کرده 
ً متعھدند دستورات  سازمان ديده بان حقوق. تکذيب نمودند بشر به مقامات دادگاه محلی کرمانشاه يادآوری نمود که آنھا قانونا

   85.بيشتری بر روی اين پرونده صورت گيرد يیه را پيروی کرده و اجازه دھند تحقيقات قضاييقوه قضا
  

  .اعدام شد 2007دسامبر  5مولودزاده در تاريخ 
  

سال گذشته مواردی را گزارش نموده اند که در آن افراد به دليل اتھام لواط  در اين مدت روزنامه ھای ايران در طی چندين
دو مرد را به  2005تھران در سال  يیبرای مثال، بر طبق روزنامه فارسی زبان اعتماد ملی، دادگاه جنا. اعدام گرديده اند

را کشف نمود که اين دو  يیر ويديوھمسر يکی از اين دو مرد نوا ،بر طبق گزارش روزنامه اعتماد 86.اعدام محکوم نمود
روزنامه  2005نوامبر  13در روز . يانه  با يکديگر پرداخته بودند و آنھا رابه مقامات معرفی نمودھمجنسگرامرد به اعمال 

                                                           
يانه، مرضی الطرفين يا به دگرجنس گرايک پيچيدگی ديگر اين است که بر طبق قانون مجازات اسالمی ايران، روابط جنسی ھمجنسگرايانه و    80

که در باره (  63- 107، مواد »قانون مجازات اسالمی ايران« به طور کلی نگاه کنيد به. عنف، خارج از روابط ازدواج سنتی، حکم اعدام در بر دارد
، »قانون مجازات اسالمی ايران« مانند زنا با محارم و زنای محصنه بحث می کند؛ ھمچنين نگاه کنيد به » روابط غير قانونی«زنای غيرمحصنه و ديگر 

ز مردی به مرد ديگر بحث می اگرچه به طور غير مستقيم، اما در باره تجاو( 110-111، )يان بحث می کنددگرجنس گرادر باره تجاوز ) (د(82مواد 
 ).کند

. ، برای مثال دکتر علی مظفريان، يکی از رھبران سنی مسلمانان به جرم جاسوسی، زنای محصنه و لواط محکوم و اعدام گرديد1992در آوريل    81
قابل دسترسی در ). 2004( 8. ايران، ص: پروژه صفرا، گزارش اطالعات کشور

http://www.safraproject.org/Reports/SP_Country_Information_Report_Iran.pdf ،) 2010اوت  15تاريخ دسترسی.( 
 .لواط به عنف گاھی اوقات لواط عقابی نيز ناميده می شود   82
، قابل دسترسی در  2005ژوئيه  27ه آيت هللا محمد ھاشمی، نامه سازمان ديده بان حقوق بشر ب   83

http://www.hrw.org/en/news/2005/07/26/human-rights-watch-letter-irans-head-judiciary 
 .ھرگز معلوم نشد که آيا مولودزاده  ھمجنسگرا بوده است يا خير   84
، قابل دسترسی در 2007دسامبر   4مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر،   ،اطالعيه»از اعدام متخلف نوجوان پيشگيری کنيد: ايران«  85

http://www.hrw.org/en/news/2007/12/04/iran-prevent-execution-juvenile-offender  اعدام را در  مجازات: ايران«؛
، قابل دسترسی در 2007نوامبر  2، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر،  »مورد نوجوانان لغو کنيد

http://www.hrw.org/en/news/2007/11/02/iran-revoke-death-sentence-juvenile-case 
 .2006مارس  7، »خطر بازگرداندن ھمجنسگرايان ايرانی«: ھاجرت، ھلندنامه سازمان ديده بان حقوق بشر به وزير وردونک، وزير معاشرت و م   86
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پس ) ساله 25. (و علی الف) ساله 24. (نيمه رسمی کيھان تھران گزارش کرد که دولت ايران دو مرد را به نام ھای مختار ن
  87.آنکه به لواط محکوم گرديدند، در ميدان شھيد با ھنر در شھر شمالی گرگان در مالء عام به دار آويخت از
  

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تصريح می کند که دولت ھايی که مجازات اعدام را منسوخ ننموده اند، بايد فقط آن را 
بشر که مسئول معتبر تفسير اين ميثاق می باشد گفته است که مجازات کميته حقوق . اعمال کنند» جدی ترين جنايات«برای 

  .باشد» يیيک اقدام کامالً استثنا«اعدام بايد يک 
  

. سازمان ديده بان حقوق بشر تحت ھر شرايطی با مجازات اعدام به دليل ماھيت ظالمانه و غير انسانی اش مخالف است
اين اصول . شده است کرامت انسانی و محترم بودن شخصيت ھر انسان بناموازين و اصول حقوق بشری بر اساس احترام به 

از آنجا که تمام . را نمی توان با مجازات مرگ، نوعی از مجازات که در بی رحمی و قطعيت منحصر به فرد است، آشتی داد
امل تمام مراحل دادرسی اشتباه پذير ھستند احتمال اعدام افراد بيگناه حتی در صورت اجرای ک يیجنا يیسيستم ھای قضا
  .    ھميشه وجود دارد

  

  برای جرم لواط حکم ھای جاری اعدام
سازمان ديده بان حقوق بشرھمچنين چندين مورد را مستند ساخته است که افراد به لواط محکوم شده و در انتظار اعدام می 

از شيراز، و نعمت . محسن ج 88.ل بوده اندسا 18بسياری از اين افراد در ھنگام ارتکاب تخلف مزبور، اطفال زير . باشند
يانه  مرضی ھمجنسگرامتھم و محکوم به ارتکاب اعمال  2009ھستند که در سال  يیصفوی از اردبيل، موارد مجزا

. اين اتھامات را انکار نمود و ھيچ شاھدی ھم عليه او شھادت نداد. محسن ج. سالگی شدند 18الطرفين در سن کمتر از 
در زمان نوشتن اين . سالگی دستگير شد و توسط دادگاھی در اردبيل محاکمه گرديد 16در سن  2006صفوی در سال 

وکيل   مدافع اين دو مرد مکرراً اظھار نگرانی نموده است که . گزارش، ھنوز تاريخی برای اعدام آنھا معين نگرديده است
  89.موکلين وی ممکن است ھر لحظه اعدام شوند

  
تخلفات جنسی نياز به اقرار شخص برای چھار بار يا  اثبات که ،شرعی ايران يیالزم در قوانين جنا دادگاه ھا عليرغم شرط

قانون  120قاضی بر ماده . در مورد محسن ج. شھادت چھار شاھد مرد دارد، اين دو مرد را به اعدام محکوم کرده اند
. خود در باره گناھکار بودن شخص تصميم بگيرد» معل«مجازات اسالمی تکيه کرد که به وی اجازه می داد صرفاً بر اساس 

  90.در باره شواھد عليه صفوی ھيچگونه اطالعاتی در دست نيست
  

حميدی نخست . دادگاھی در شھر تبريز در شمال غرب ايران برای ابراھيم حميدی حکم اعدام صادر نمود 2010ه ييدر ژو
در ابتدا ھر چھار تن بر پايه شھادت . ه مرد جوانی تجاوز نموده اندبه ھمراه سه تن از دوستانش متھم و محکوم شده بود که ب

بعداً قربانی شھادت خود را پس گرفت و فقط اظھار داشت که  به باور او اين چھار تن . قربانی تجاوز، به لواط محکوم شدند
قانون مجازات  120اما بر طبق ماده  سه تن از اين چھار متھم عاقبت از اين اتھام تبرئه شدند،. سعی  در تجاوز به وی داشتند

خود در باره گناھکار بودن متھمين به لواط، تصميم بگيرند،  حميدی به » علم«اسالمی که به قضات اجازه می داد بر پايه 
 16حميدی در زمان وقوع تخلفی که به وی نسبت داده می شد و نيز در زمان متھم شدن به لواط  91.لواط به عنف محکوم شد

                                                           
، قابل دسترسی 2005نوامبر  21، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر،  »دو مورد ديگر اعدام به دليل اعمال ھمجنسگرايانه : ايران«   87

 .http://www.hrw.org/en/news/2005/11/21/iran-two-more-executions-homosexual-conduct ,2005در 
اعدام يک متخلف نوجوان ديگر، . »2009مورد در  4و حد اقل  2008حد اقل ھفت مورد در  –ايران در اعدام متخلفين نوجوان پيشرو است «   88

در فوريه . ک ماه به تعويق افتادبرنامه ريزی شده بود، اما در لحظه آخر برای ي 2009اکتبر  21صفار انگوتی، که به قتل محکوم شده بود برای 
تقاضاھای مشابھی ھم . سال داشته اند را لغو نمايد 18مجمع عمومی سازمان ملل از ايران خواست تا اعدام افرادی که در ھنگام تخلف کمتر از 2009

 .مطرح شد 2010در ھنگام بررسی جھانی ايران در برابر شورای حقوق بشر  در فوريه 
، قابل 2009نوامبر  4، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، »ت اعدام را در مورد  متخلفين نوجواان لغو کنيد مجازا: ايران«    89

 .http://www.hrw.org/en/news/2009/11/03/iran-revoke-death-sentences-juvenile-offendersدسترسی در 
 . ھمان   90
نفری که برای قتل يک مرد جوان تبريزی به مرگ محکوم  شده  بودند و صدور حکم اعدام برای يکی از  تبرئه سه تن از چھار«محمد مصطفائی،    91

وت ا 6تاريخ دسترسی ( 2010ژوئيه  http://www.modafe.com/NewsDetail.aspx?Id=415  ،4، مدافع، قابل دسترسی در »آنان
2010.( 
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ھم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ھم کنوانسيون حقوق کودک . اشت و بنابراين کودک  به حساب می آمدسال د
  .سال داشته اند را ممنوع می کند 18اعدام افرادی که در حين ارتکاب جرم کمتر از 

  
نيز به علت نارسايی ھای حقوقی بر اساس يکی از مطالبی که در وبالگ محمد مصطفوی، وکيل آنھا، نوشته شده بود، حميدی 

صطفوی، موکل وی تحت شکنجه و فشار مجبور به بر طبق گفته م. موجود در پرونده اش بايد از اتھام تجاوز تبرئه می شد
  :مصطفوی در وبالگ خود نوشت 92.اعتراف نامه ای شد که در آن تقصير اين جنايت را به عھده می گرفت یامضا

  
ه ام که بسياری از پرونده ھای اعدامی را که من کار بر روی آنھا را قبول من در گذشته ھم اعالم کرد

اين مورد نيز يکی از . کرده ام، تا حدی ناقص و معيوب بوده که برای آنھا حکم اعدام نبايد صادر می شد
  93.گناه به اعدام محکوم گرديده ھمان پرونده ھاست که شخصی بی

  
حداقل چھارفرد ديگر مطلع است که به جرم لواط به عنف يا تجاوز، احکام اعدام  سازمان ديده بان حقوق بشر از پرونده

 .دريافت کرده اند و در خطر مرگ قرار دارند
  

  مجازات مرگ برای متخلفين نوجوانان
  .سال داشته اند درجھان پيشرو است 18ايران در اعدام افرادی که در حين ارتکاب جرم کمتر از 

  
حد اقل ھشت  2007ھفت تن، و در  2008قل چھار متخلف نوجوان را اعدام نموده است؛ در سال ايران حدا 2009در سال 

متخلف نوجوان برای جرائمی از قبيل تجاوز، جرائم مربوط به مواد  100در حال حاضر  بيش از  94.تن را اعدام کرده است
م تمام شواھد موجود در کشور، در سال س جمھور محمود احمدی نژاد عليرغيير 95.مخدر، و قتل حکم اعدام گرفته اند

  96.سالگی مرتکب شده اند، اعدام نمی کند 18ادعا نمود که کشور وی  افراد را برای جناياتی که در زير سن  2008
  

ای  -اعدام شدند کمتر از سال ھای قبل بود، اما ايران ھنوز قدم ھای اساسی 2009اگرچه تعداد متخلفين نوجوانی که در سال 
» استمھال غير الزامی«رييس قوه قضاييه ايران يک  2008در فوريه . نسوخ کردن اين نوع عملکرد برنداشته استبرای م

ً بخشنامه ای اداری و غير الزام آور برای قضات در باره اعدام نوجوانان است –صادر نموده است  ھمچنين در . که اساسا
ازات اعدام نوجوانان را برای جرائم غير قتل ممنوع خواھند کرد مقامات اعالم نمودند که مقامات قضايی ايران مج 2008

اما ايران به صدور و اجرای مجازات ھای مرگ برای  . که در صورت تصويب مجلس، بالفاصله قابل اجرا خواھد بود

                                                           
 .ھمان    92
 .ھمان   93
، قابل دسترسی در 2008نوامبر  4، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر،  »ايران امسال ھفتمين متخلف نوجوان را به دار می آويزد«   94

http://www.hrw.org/ en/news/2008/11/04/iran-hangs-seventh-juvenile-offender-year .د که در سال گزارش می شو
به مجازات اعدام نوجوانان خاتمه : ايران، عربستان سعودی، سودان«نگاه کنيد به . ايران حد اقل يک متخلف نوجوان را به دار آويخته است 2010
-http://www.hrw.org/en/news/2010/10/09/iran-saudi، قابل دسترسی در 2010اکتبر  8،  سازمان ديده بان حقوق بشر،»دھيد

arabia-sudan-end-juvenile-death-penalty. 
 From Cradle to[» گزارشی در باره اعدام کودکان در ايران: از گھواره تا گور«، ]The Foreign Policy Centre[مرکز سياست خارجی    95

Coffin: A Report on Child Executions in Iran[ ،2009 قابل دسترسی در ،http://fpc.org.uk/fsblob/1063.pdf ) تاريخ دسترسی
اعدام نوجوانی برای دوشنبه برنامه ريزی : ايران«، ]Amnesty International[؛  اطالعيه مطبوعاتی سازمان عفو بين الملل ) 2010نوامبر  26
-http://www.amnesty.org/for، قابل دسترسی در  2009اکتبر  Iran: Execution of juvenile scheduled for Monday[ ،1[» شده

media/press-releases/iran-execution-juvenile-scheduled-monday-20091002 ) 2010وامبر ن 26تاريخ دسترسی( 
داراست، رئيس جمھور ايران، احمدی نژاد در مصاحبه ای با نيويورک تايمزدر پاسخ به اين سؤال که ايران در اعدام نوجوانان در دنيا مقام اول را    96

برای . سال تعيين نموده 18ب جرائم، کجا آنھا را اعدام کرده اند؟ در واقع قانون ما سن اعدام را برای ارتکا. در ايران نوجوانان اعدام نمی شوند«: گفت
 An“[، نيويورک تايمز »مصاحبه ای با رئيس جمھورمحمود احمدی نژاد«نگاه کنيد به » .را از کجا آورده ايد 30ھمين ھم من نمی فھمم شما عدد 

Interview With President Mahmoud Ahmadinejad”, New York Times[ ،26  2008سپتامبر .
http://www.nytimes.com/2008/09/26/world/middleeast/26iran-

transcript.html?_r=1&pagewanted=2&ref=middleeast ) 2010نوامبر  26تاريخ دسترسی.( 



 

 2010 دسامبر |  بشر حقوق بان ديده   24

س و شورای تا اين تاريخ ھيچ ممنوعيتی در باره اعدام متخلفين نوجوان به وسيله مجل 97.متخلفين نوجوان ادامه می دھد
  98.نگھبان که ارگان قانونی مسئول تشخيص تطابق قوانين مصوب مجلس با قانون شرع می باشند،  تصويب نگرديده است

  
ھم کنوانسيون حقوق کودک . مجازات اعدام برای نوجوانان در حقوق بين الملل منع گرديده است و اين ممنوعيت قطعی است

سالگی مرتکب تخلف گرديده  18اسی به ويژه اعدام را برای افرادی که در زير سن و ھم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سي
و کنوانسيون حقوق کودک را در سال  1975ايران ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را در سال . اند ممنوع می کنند

ً  2009و  2007بين سال ھای . تصويب نمود 1994 دو بار از ايران خواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخصوصا
ھفتمين اجالس بررسی  در طی بررسی ايران در 2010به اعدام نوجوانان پايان دھد و کشورھای عضو مجدداً در فوريه 

  99.ادواری جھانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را در باره اين موضوع اعالم داشتند

                                                           
] Robert Tait[، رابرت تيت 37، نشست شصت و سوم، پاراگراف 2008اکتبر  A/63/459 ،1مجمع عمومی سازمان ملل، گزارش شماره     97
 Iran bans public executions amid death sentence[» رفتن اعدام ھا ايران اعدام در مالء عام را ممنوع می کنددر ميان اوج گ«

boom[ گاردين ،]The Guardian[ ،31  2008ژانويه .http://www.guardian.co.uk/world/2008/jan/31/iran.international 
 ).2010نوامبر  25تاريخ دسترسی (

اما به ھر . سال معرفی نمود 18مجلس ايران، بر طبق تعھدات قانونی بين المللی ايران، اليحه ای را برای افزايش حد اقل سن اعدام به  ،2003در    98
 .حال شورای نگھبان از تصويب آن خودداری نمود

 A/RES/62/168 ،20ازمان ملل ، سند س»وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران«، 168/62مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه    99
خود ،  2005ھمانطور که کميته حقوق کودک نيز در گزارش ژانويه «اين قطعنامه از دولت جمھوری اسالمی ايران می خواست .  2008مارس 

بشر در جمھوری اسالمی وضعيت حقوق «؛ و »سال داشته اند، لغو نمايد 18درخواست نموده است، اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 
سال داشته اند عليرغم تعھدات جمھوری اسالمی ايران  بر  18از اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زير «، که در آن مجمع عمومی »ايران

نونی برای اعدام نوجوانان، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و عليرغم اعالم استمھال قا 6و  4کنوانسيون حقوق کودک و مواد  37اساس ماده 
سال داشته اند را لغو کرده و مھلت قانونی برای اعدام  18اعدام افرادی که در حين ارتکاب جرم زير «و از ايران خواست » ابراز انزجار نمود

، سند »وع مجازات به کلی منسوخ گرددنوجوانان و اعدام توسط سنگسار را مراعات نمايد و اين مھلت ھا را به عنوان قانون، به اجرا درآورد تا اين ن
 .1، پيوست 2007مارس  A/RES/61/176 ،1سازمان ملل 
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  خانواده، مدرسه و جامعه.   4
  

خانواده شما، شما را نمی پذيرد و شما را نفرين می کند، ديگر چه انتظاری از جامعه می توان وقتی که 
  داشت؟

  2007سپتامبر  9ايرانی در تبعيد، ی ھمجنسگراعلی،  –
  

مانند بسياری از کشورھای ديگر، اقليت ھای جنسی ايران  مورد مزاحمت، تبعيض و آزار و اذيت از سوی افراد غيردولتی 
اکثريت قاطعی از افرادی که در طی تحقيقات سازمان ديده بان حقوق . اعضاء خانواده خود و جامعه قرار می گيرند از جمله

بشر، با اين سازمان مصاحبه نمودند اظھار داشتند که بسياری از مشکالتی که اقليت ھای جنسی از آن رنج می برند، از آزار 
  . ی گيردو اذيت و غفلتی است که از درون خانه ريشه م

  
يانه را ھمجنسگراآسيب پذير ھستند زيرا قوانين کشور اعمال  يیاقليت ھای جنسی در ايران به ويژه در برابر چنين اذيت ھا 

امنيت، که  از نه تنھا اقليت ھای جنسی. يانه حکم اعدام را اعمال می کندھمجنسگراجرم می شناسد و برای برخی از اعمال 
، بلکه اگر از مقامات کمک بطلبند بايد از پيگرد قانونی احتمالی نيز در راھم کند، برخوردار نيستندبايد فشرايط آن را قانون 

اين قربانيان برای گزارش کردن سوء استفاده ھا ) و عالقمندی( يیبنابراين قانون ايران تاثير منفی بر روی توانا. ھراس باشند
و آنھا را بيش از پيش نسبت به مزاحمت، آزار، باج خواھی و سوء که نسبت به آنان روا می شود می گذارد  يیو آزارھا

  . کنداستفاده از سوی افراد  آسيب پذير  می 
  
از جمله اعضاء خانواده که عليه اقليت ھای جنسی ايران مرتکب خشونت  قصور دولت در تحقيق، تعقيب و تنبيه عامالن 

اين تعھدات شامل مسئوليت محافظت از شھروندان . را نقض می نمايد گرديده اند، تعھدات ايران بر طبق قوانين بين المللی
از احقاق حق مؤثری برخوردار «و حصول اطمينان از اينکه افرادی که حقوقشان ضايع گرديده » بدون ھيچگونه تبعيضی«

چه به عنوان چه مرتکب به عنوان مقام رسمی عمل کرده باشد و  ،حق برخورداری از غرامت وجود دارد. می شود» شوند
ن مورد اين نکته را تصريح نموده است که بر طبق اين قوانين متحد در چنديکميته حقوق بشر سازمان ملل  100.عامل شخصی

   101.بايد ازاعمال تبعيض به علت گرايش جنسی ممانعت نمود
  

                                                           
 16، مصوب ]The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)[، »ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی«   100

 .U.N 21[ 52. ، ص16، مدرک 21سمی مجمع عمومی سازمان ملل، نشست ، سوابق ر   2200A (XXI)،  قطعنامه مجمع عمومی  1966دسامبر 
GAOR Supp. (No. 16) at 52[ سند سازمان ملل ،A/6316 )1966( 171، بخش 999، معاھدات سازمان ملل، شماره ]999 U.N.T.S. 171[ ،

 .2به اجرا درآمده، ماده  1976مارس  23از 
؛ 1994آوريل  4، مصوب ]Toonen v  Australia[،   تونن عليه استراليا 1992/488زمان ملل، شماره نگاه کنيد به پيام کميته حقوق بشر سا   101

کميته حقوق بشر . 2003، مصوب سپتامبر ]Young v Australia[،  يانگ عليه استراليا 2000/941پيام کميته حقوق بشر سازمان ملل شماره 
ی عليه تبعيض تصويب نمايند که به وضوح شامل گرايش ھای جنسی نيز بشود و در قوانين اساسی ھمچنين از دولتھا به طور جدی خواسته است قوانين

: مشاھدات نھائی«نگاه کنيد به کميته حقوق بشر سازمان ملل، .  شان تمام تبعيض ھائی را که بر پايه گرايش جنسی و ھويت جنسيتی است لغو نمايند
، قابل دسترسی در  28، پاراگراف 2007ژوئن  CRC/C/SVK/CO/2  ،8، شماره ]Concluding Observations: Slovakia“[» اسلواکی

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/429/29/PDF/G0742929.pdf?OpenElement ) 5تاريخ دسترسی 
شماره ] Concluding Observations: Namibia[» ناميبيا: مشاھدات نھائی«؛ کميته حقوق بشر سازمان ملل، )2010نوامبر 

CCPR/CO/81/NAM  ،30  قابل دسترسی در 22، پاراگراف 2004ژوئيه ،
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.81.NAM.En?Opendocument ) ؛ )2010نوامبر  5تاريخ دسترسی

شماره ] Concluding Observations: Trinidad and Tobago[» ترينيداد و توباگو: مشاھدات نھائی«کميته حقوق بشر سازمان ملل، 
CCPR/CO/70/TTO   ،3  قابل دسترسی در 11، پاراگراف 2000نوامبر ،

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.70.TTO.En?Opendocument ) ؛ )2010نوامبر  5تاريخ دسترسی
، شماره  1999ژوئيه  Concluding Observations: Poland[ ،29[» نلھستا: مشاھدات نھائی«کميته حقوق بشر سازمان ملل، 

CCPR/C/79/Add.110  قابل دسترسی در 23، پاراگراف ،
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a61db0e519524575802567c200595e9c?Opendocument ) 5تاريخ دسترسی 

 ).2010نوامبر 
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  مزاحمت و آزار و اذيت توسط خانواده و بستگان
به دليل گرايش جنسی و ھويت جنسيتی آنان، اغلب آسيب می بيند و يا حتی  پيوندھای خانوادگی بسياری از دگرباشان جنسی،

گسسته می شود و در نتيجه آنھا در مقايسه با شرايطی که در آن از حمايت خانواده برخوردار باشند، بسيار بيشتر در برابر 
وند، خانواده ھا را بر آن می دارد که اين  تنش ھا که اغلب در سنين اوليه ظاھر می ش. آزارھای جامعه آسيب پذير می شوند 

زندگی فرزندان خود را شديداً زير نظر بگيرند، و از شدت استيصال، خشم يا شرمزدگی، عليه آنان برخيزند و گاه حتی آنان 
  102.را به کلی طرد نمايند

  
نکه والدين  او و ساله از يکی از دھات کوچک اطراف اصفھان تعريف کرد که چگونه  پس از آ 24ی ھمجنسگرامتين،  

يانه برقرار نموده است، وی به دفتر مالی محل ھمجنسگرامقامات مدرسه  به وی شک بردند که او با پسرھای ديگر روابط 
  :سال داشت 13در آن زمان متين . در مسجد احضار شد

  
اره می گيری؟ چرا اينقدر از ما کن«اون گفت .  وقتی به مسجد رفتم مال از من پرسيد چرا من مرتباً نميام

رو  يیمن سعی کردم تمام تھمت ھا. من انکار کردم که اصالً مشکلی دارم» چرا به من اعتماد نمی کنی؟
اون به من گفت که کاری که من می کنم اشتباھه و من باعث ننگ خانواده و . که به من زده بودند رد کنم

و شروع کرد قسمتی از قرآن رو که  می دونی مجازات لواط چيه؟«بعدش از من پرسيد . محله ام می شم
بعدش با اصرار از من خواست که راه راستو دنبال کنم . در باره لوط و غضب خداوند ھست برام خوند

  103.»ھيچوقت برای عوض شدن خيلی دير نيست«به من گفت » .و به گناھام اعتراف کنم
  

احساس می  اظھار داشتند که از اَوان کودکی به نمودندبسياری از ايرانيان دگرباش که با سازمان ديده بان حقوق بشر مصاح
بعضی از آنھا بسته به شخصيت خود و موقعيت خانواده شان در بيان تفاوت ھای خود . دارند» تفاوت«کردند با ديگران 

اين  اکثر آنھا احساس می کردند که. گريزان بودند اجتماعیراحت تر بودند در حالی که برخی ديگر از برقراری روابط 
، غالباً آنھا را آماج مزاحمت ھا و آزار و اذيت قرار ميداد، از جمله آزارھای جنسی که ھم توسط اعضاء خانواده و »تفاوت«

ساله ايرانی در تبعيد، شکل کلی اذيت ھا و  26ی ھمجنسگرا، يک .حسين م. ھم بستگان نسبت به آنھا روا داشته می شد
  :طرف اعضاء خانواده ھايشان تحمل می کنند، اينطور توصيف می کندرا که دگرباشان  جنسی از  يیآزارھا

  
مشکالت وقتی شروع می شه که اعضاء خانواده کم کم می فھمند که تو به خاطر ظاھرت، جوری که 

اونا نمی تونن اينو بپذيرن، و اينجاست که . که می گی، با اونا فرق داری يیرفتار می کنی، يا چيزا
مثالً  وقتی من بچه بودم، پسر عموھای بزرگترم و بچه ھا ھميشه منو مسخره  .مشکالتت شروع می شه

خالی و بھم  اتاقاونا حتی منو می بردن توی يک . می کردن و بعضی وقتا بھم می گفتن بچه سوسول
  .بعدش ھم که کارشون تموم می شد بھم می گفتن کونی. تجاوز می کردن

  
کار  من چی«مادرم می گفت . اونا خيلی منو اذيت کردن. خبر شدنپدر و مادرم باالخره از اين جريان با 
  104.بعدشم اون منو از خونه بيرون کرد  »کردم که يک بچه مريض نصيبم بشه؟

  
. استسازمان ديده بان حقوق بشر دريافت که محدوديت ھا و کنترل ھای خانوادگی عموماً عليه دختران شديدتر از پسران 

ا زمانی که مشکوک می شدند دخترانشان بيش از حد به دخترھای ديگر عالقه نشان می دھند، رفته تعجبی نيست که خانواده ھ
ً متعارفی را از عکس العمل يک مادر وحشت  30ی ھمجنسگرارودابه، . رفته فشار را افزايش می دادند ساله، داستان نسبتا

  :ش تعريف می کندزده به ھنگام مشاھده بازی کردن دختر شش ساله  خود با دختر خاله ا
  

من از دخترخاله ام خوشم . اولين تجربه من از دوست داشتن جنس مؤنث وقتی بود که من شش ساله بودم
و بعضی وقتا ھم بعد از ظھر ھا که مادرامون کمی می خوابيدن، ما توی . ما ھميشه با ھم بوديم. ميومد

                                                           
واده و بستگان اتفاق می افتد، البته تنھا دگرباشان جنسی جوان يا کودکانی که دارای ھويت جنسی يا خشونت و آزاری که به دست اعضاء خان   102

ھمانند بسياری ديگر از کشورھا، کودکان در ايران برای ھر گونه رفتاری که به نظر می رسد . جنسيتی ناسازگار با جامعه ھستند را در بر نمی گيرد
اين مطلب به ويژه در باره ھر نوع رفتار جنسی . قبول را می شکند، تنبيه می شوند که گاه اين تنبيه بسيار شديد است معيارھای اجتماعی يا فرھنگی قابل

 . يانه که خارج از پيوندھای ازدواج سنتی صورت گيرد، صدق می کنددگرجنس گراھمجنسگرايانه يا 
 .2010آوريل  12، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با متين«   103
 .2006اکتبر  2، ».مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با حسين م«   104
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من بلوز اونو باال می زدم و . س کنممن ھميشه دوست داشتم اونو لم. آشپزخونه دکتر بازی می کرديم
يک روز مادرم اومد پيش . و بعضی وقتا ھم سينه ھاشو مزه می کردم. سرمو روی سينه اش می گذاشتم

و بعدش ھم مادرم منو از . من که کتک خوبی خوردم!! به راه افتاد يیچه سر و صدا!! چه صحنه ای. ما
  105.ون فرياد می زد که من آبروی اونو بردما. ما با وضع بدی از اونجا رفتيم. گوشام گرفت

  
  :ھمانطور که رودابه بزرگتر می شد، مشکالت وی با مادرش ادامه پيدا می کرد

  
مگه ممکنه که يک زن، زن «اون ھميشه می پرسيد . ھستم» مريضی«مادرم ھميشه می گفت که من آدم 

من با بعضی از دوستام که دختر و ھميشه در مورد دوستی » ديگه ای رو اينطوری دوست داشته باشه؟
من اولين دختری رو که عاشقش شدم يادم . ھميشه در اين مورد با من دعوا داشت. بودن، متعجب بود

و ھر . وقتی فاطمه تلفن می کرد مادرم گوشی رو به من نمی داد. مادرم فھميد. اسمش فاطمه بود. مياد
! يدھمجنسبازشما «ی خط و با گريه می گفت موقع ھم که من گوشی رو بر می داشتم، اون ميومد رو

  106»حاال من با شماھا چه کار کنم؟ !ابيدشما ھا خر
  

تعداد زيادی از دگرباشان جنسی  که با سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه کردند، به موضوع کتک خوردن از پدر 
بق تمايالت جنسی شان رفتار می کردند يا به دليل مادرشان و يا خواھر و برادرشان اشاره داشتند، يا به اين علت که آنھا مطا
نمونه ای از آزار و اذيت  پدرش نسبت . سعيد ھـ. اينکه گرايش جنسی و ھويت جنسيتی شان را به والدينشان اظھار می داشتند

  :به خود را اينطور تعريف می کند
  

ولين بار يک کامپيوتر داشتم و وقتی که من برای ا] ساله ھستند 16يا  15که معموالً ھمه [در کالس نھم 
باالخره چت روم . رفتم دگرجنسگراتونستم به اينترنت دسترسی پيدا کنم، من به چت روم پسرھای 

ما . من پسری رو در يکی از اين چت روم ھا پيدا کردم که دوست پسرم شد. ھا رو پيدا کردمھمجنسگرا 
ھمين موقع ھا بود که پدرم چند تا . رو می ديديماول با تلفن صحبت می کرديم و بعد از يه مدت، ھمديگه 

يه روز . اون با من دعوا کرد و منو شديداً کتک زد. روی کامپيوترم پيدا کردھمجنسگرايان عکس از 
من تونستم از خونه بيرون برم و رفتم به خونه يکی . رفتم خونه و اون فقط شروع کرد به کتک زدن من

ردم و رفتم با دوست پسرم در يک شھر کوچک در نزديکی مشھد به من خونه رو ترک ک... از دوستام 
من با اون ھشت . که دوست پسرم دانشگاه می رفت شروع به زندگی کردم يیاسم شھر گل آباد يعنی جا

. در طول اين مدت سعی کردم برگردم خونه، اما پدرم منو داخل خونه راه نمی داد. تا نه ماه زندگی کردم
  107.ھر گل آباد با مادرم صحبت می کردم اما تماسی با پدرم نداشتممن گاه گاھی از ش

  
اين بدرفتاری شامل  . مصاحبه ھا ھمچنين شکلی متداول از آزار و اذيت از طرف برادرھای بزرگتر را ھم آشکار ساخت

شونت توسط در چند مصاحبه،  مواردی از خ. آزار و اذيت و تھديد، زير نظر گرفتن شخص به طور دائم و خشونت بود
 25ی ھمجنسگراعلی، يک  108.که با اعضاء نيروھای امنيتی ايران مانند بسيج يا سپاه کار می کردند، بازگو شد يیبرادرھا

  :ساله به ياد می آورد که
  

ھمينطور که بزرگتر شدم، ھمه چيز به خاطر ظاھر . برای من بزرگترين مشکالت داخل  خانواده ام بود
اون برای وزارت ارشاد کار . ادر بزرگترم خيلی محافظه کار و خيلی مذھبيهبر. و رفتارم بدتر می شد

حافظه کار ايرانی مثل خانواده آخه می دونيد، توی خانواده ھای م. من با برادرم خيلی فرق دارم. می کنه
اگه يه پسر ابروشو برداره يا موھاشو بذاره بلند بشه، بدون شک گرفتاری ھای بزرگی درست می  من
يک  –بودن فقط راجع به سکسه ھمجنسگرا اونا فکر می کنن . اونا که اين چيزا رو درک نمی کنن. شه

                                                           
 .2008آوريل  9، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با رودابه«   105
 . 2008آوريل   9، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با رودابه«   106
 .2007نوامبر  2، ».مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با سعيد ھـ«   107
 1979بسيجی يا نيروی مقاومت بسيج، يک گروه داوطلبانه شبه نظامی متشکل از زنان و مردان است، يک گروه مردمی شبه نظامی که در نوامبر   108

ر ايران بسيجی ھا تحت نظر سپاه پاسداران انقالب اسالمی ھستند و در سراس. توسط آيت هللا خمينی برای پيشبرد اھداف انقالب اسالمی به وجود آمد
آنھا يک رشته فعاليت ھای وسيعی را انجام . شعبه دارند، از جمله در بسياری از مؤسسات اجتماعی مانند مدارس، دانشگاه ھا، مساجد، و ادارات دولتی

رفتار و طرز پوشش می دھند، اما يکی از اصلی ترين وظائف آنھا کمک به برقراری قانون و نظم، سرکوب نارضايتی، و اعمال تفسير محافظه کارانه 
 . اسالمی است؛ سپاه عبارت مختصر برای سپاه پاسداران است، که نام ديگری برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی است
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ً منو رنج می ده. نياز جسمی وقتی که خانوادت تو را . اونا منو مريض و ديوونه می بينن. و اين واقعا
  109قبول ندارن و نفرينت می کنن، ديگه از جامعه چه توقعی ميشه داشت؟ 

  
از او و دوست پسرش، سھيل، که با يکديگر خلوت کرده  يیو تعريف کرد که چگونه بعدھا برادرش ويديو علی ادامه داد

  :بودند را پيدا کرد
  

من اين فيلمو توی خونه ام قايم کرده بودم و ھر از گاھی که دلم برای سھيل تنگ می شد نگاه می 
. دوربين کوچک دستی تماشا می کردميک روز من اين فيلمو در آوردم و داشتم اونو روی يک ... کردم

من نمی دونستم که برادرم ھم خونه . فيلم فقط روی نوار دوربين ضبط شده بود و نه روی نوار ويديو
من دوربين رو کنار . نييوقتی داشتم فيلمو نگاه می کردم برادرم منو صدا کرد که بيام طبقه پا. ھست

چه «دفعه شنيدم که برادر بزرگترم طبقه باال فرياد می زنه ن بودم يک ييوقتی طبقه پا. کامپيوترم گذاشتم
اون اومد طبقه . من می دونستم که اون فيلمو ديده. من بود اتاقاون توی » کار کردی؟ چه گندی زدی؟

. من تونستم از خونه فرار کنم و بيام بيرون. ن و شروع کرد به زدن من و می گفت که منو می کشهييپا
  110... برادرم با سپاه ارتباط داره . خيلی ترسيده بودم

  
از تالش در شمال ايران، در باره کتکی تعريف کرد که پس از دستگير شدن در يک  ھمجنسگرايیساله  26فرزام، مرد 

  :در شھر رشت در شمال غرب ايران، از دست برادر بسيجی اش خوردھمجنسگرايان مھمانی 
  

اون اينقدر بدجور منو زد که دماغم و دست . سالم کنممن رفتم بھش . يک ھفته بعد برادرم اومد خونه
اق و منو با يک شلنگ تبعد منو کرد داخل يک ا. اون اينقدر منو زد که بعدش خسته شد. راستم شکست

  .زد
  

اگه [برادرم گفت که من آبروی خانواده رو بردم و . پدرم ھيچ چی بھش نگفت. اون شب برگشت... 
بعداً ھم . اون می گفت که من به کارش لطمه زدم. اون منو خواھد کشت ]بخوام به اين وضع ادامه بدم

  111. من تا يک ماه از خونه بيرون نرفتم. ابرو و موی سرم رو با تيغ تراشيد
  

  درمان ھای پزشکی و روانی
انواده شان از سازمان ديده بان حقوق بشر با تعدادی از افراد دگرباش مصاحبه انجام داده است  که به علت شک يا نگرانی خ

خانواده آشکار ساخته بودند،  یاعضا رایشان را ب حاالت جنسی ايشان و يا پس از آنکه آنھا گرايش جنسی يا ھويت جنسيتی
خانواده ھا از انواع سازمان ھای خدمات . معموالً توسط والدينشان برای انجام معالجات پزشکی و روانی فرستاده شده بودند

ن زنان، متخصصين اعصاب، روانشناسان و روانپزشکان در پی دريافت کمک يين خانواده، متخصصبھداشتی از قبيل مشاور
و »  متخصصين  جنسيت «سازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين با افرادی مصاحبه کرد که والدين شان آنھا را نزد . بودند

. مشکالت جنسی و جنسيتی تخصص دارند برده بودند که اکثراً در تھران بوده و در تشخيص و درمان ھايی روانپزشک
، مانند ھورمون درمانی و توصيه به انجام جراحی يیدرمان ھای متنوعی از مشاوره و آزمايش روانی گرفته تا تجويز دارو

  .تغيير جنسيت وجود داشت
  

يا ھويت جنسيتی  حد اقل چند تن از مصاحبه شوندگان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند که برای اصالح گرايش جنسی
  .شان،  آنھا را مجبور به انجام درمان ھای بی تأثير  يا خطرناک نمودند

  
ساله، توضيح می دھد پس از آنکه وی گرايش ھای جنسی اش را برای والدين خود و دوست  26ی ھمجنسگراشبنم ، يک  

  :دخترش گفت، چه روی داد
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دختر شما . ھمه چيز نرماله«يش، به مادرم گفت من پيش يک دکتر ھورمون رفتم و بعد از چند تا آزما
داروی ضد [به من . رو ھم مصرف کردم يیمن پيش چند روانشناس رفتم و قرص ھا» .يک زنه
 يیبعداً فھميدم که اينا داروھا. دادن که به من حالت تھوع می داد و تمام مدت می خوابيدم] افسردگی

  112. ا ميدنھ ھستن که به آدمای خيلی مريض توی بيمارستان
  

  :ست، چه اتفاقی افتادھمجنسگرامونا، دوست دختر شبنم، توصيف می کند که ھنگامی که به مادرش گفت 
  

من » .ھمه چيز درست ميشه. ناراحت نباش، ما بھت کمک می کنيم«گفت . مادرم شروع به گريه کرد
او . ھمه چيزو به دکتر گفتممن . روز بعد به ديدن يک روانشناس رفتيم. فکر کردم شايد بتونم تغيير کنم

اما در عوض ھمه . به من گفت در جلسات روان درمانی اون شرکت کنم و قول داد که منو معالجه کنه
مادرم منو پيش دکتر . به مادرم گفته بود و پيشنھاد کرده بود که منو بفرستند خارج] پنھانی[چيز رو 

ت جنسی منو بگيره و به من قرص ھای خواب آور اونم نسخه ای داد که بتونه جلوی تمايال. ديگه ای برد
  113. من اينو قبول نکردم. اون به من گفت که من از لحاظ روحی بيمار ھستم. داد
  

يادم مياد که . ما بودمداد و من برای سه روز توی حالت کدکتر سوم ھم مقدار اشتباھی از دارو رو به من 
. مادرم خيلی عصبانی شد و رفت پيش دکتر. می کنه يادآوريش ناراحتم. کپسول ھای قھوه ای رنگی بود

بعد از اون، منو » .ارزش اين کار ھا رو نداره] دختر[مھم نيست، اين «دکتر ھم دراومد و گفت 
.  ديگه منو پيش دکتر ديگه ای نبردن. نتيجه آزمايش ھا نرمال دراومد. فرستادن پيش يک دکتر ھورمون
  114. زدواج کنمبعد از مدتی به من پيشنھاد کردن ا

  
  .مونا درخواست والدينش را نپذيرفت

  
ساله از کرج، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت پس از آنکه به پدر و مادرش گفت  28ی ھمجنسگرافرخ، مرد 
بر طبق گفته فرخ، برخی از اين متخصصين سبک . ست، آنھا او را نزد يک سری روانپزشک و روانشناس بردندھمجنسگرا

  :نيستھمجنسگرا خود را دارا بودند که او را قانع کردند » ی اسالمیروانشناس«
  

ن، به خاطر اينکه شک کرده بودند که من دسالم بود، پدر و مادرم منو پيش يک روانپزشک بر 17وقتی 
ھستم و اونم اين  رو به پدر و مادرم ھمجنسگرا من به روانپزشکم گفتم فکر می کنم . ھستمھمجنسگرا 

بعدش ھم اونا منو پيش يک . اونا منو تحت فشار گذاشتن. رش خيلی غير حرفه ای بوداين کا. گفت
  .... روانپزشک اسالمی بردن که به من گفت من بيماری دارم اما می تونم بھتر بشم

  
اونا گفتن . ھستم دو جنس گرا سالم شده بود اونا منو قانع کرده بودن که من در واقع  21تا موقعی که 

برای ھمين ھم من برای يک سال و » .بشی دگرجنسگرااگر بخوای، می تونی «ھستن و ا دوجنسگرھمه 
بعد از يه مدت، تصميم . اما ما ھيچوقت با ھم سکس نداشتيم. دو ماه برای خودم يک دوست دختر گرفتم

ش تموم برای ھمين ھم باالخره رابطه ام باھا. گرفتيم با ھم بخوابيم، اما من فقط حالت تھوع بھم دست داد
من در باره گذشته ام بھش حقيقتو  .شدن جدی ھستم دگرجنسگرااون  فکر می کرد که من  برای . شد

  115]. و اونم حرفمو باور کرد[باشم  دگرجنسگراگفته بودم اما فکر می کردم می تونم 
  

ينش او را در يک بيمارستان ساله، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که والد 24، .ی ديگری به نام سعيد ھـھمجنسگرامرد 
  : قرار دادند روانی بستری کردند و وی را در سن بيست سالگی تحت درمان با شوک الکتريکی

  
اونا منو به يک . يک روز پدر و مادرم به خانه مادر بزرگم اومدن و به زور منو با خودشون بردند

. يرغم ميل من، منو اونجا بستری کردناونا عل. بيمارستان روانی به نام دھکده علومی در تھران بردند
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رو به من تزريق کردن که  يیروز اول من فرياد می کشيدم و اعتراض می کردم برای ھمين ھم دارو
صبح روز بعد و يک روز در ميون منو صبح زود بيدار می کردن و به من شوک . منو خواب آلود کرد
دکتر می گفت که اين منو . س کننده می دادنقبل از دادن شوک ھم بھم داروی بيح. الکتريکيمی دادن
ھر بار به من شوک الکتريکی می دادن، مغزم کند می شد و حافظه ام ھم خوب کار . معالجه می کنه

ً افسرده بودم. نمی کرد مادرم عصبانی شد برای اينکه فھميد من عوض بھتر شدن دارم بدتر می . واقعا
بعد از چند روز پدر و مادرم . وک الکتريکی رو متوقف کردناون به پدرم التماس می کرد و اونا ش. شم

من توی اون بيمارستان روانی برای ھشت روز بستری . موافقت کردن که منو از اونجا مرخص کنند
بعد از مرخصی از بيمارستان . از اون ھشت روز اونا پنج روزش رو به من شوک الکتريکی دادن. بودم

پيش چند تا از . فقط با دوستام بودم. م ارتباطم رو با خانواده ام قطع کردممن تما. ديگه به خونه برنگشتم
حتی چند بار به . در طی اين مدت من شروع کردم به بريدن بدنم، چون شديداً افسرده بودم. دوستام موندم

  116. خاطر اين وضع مجبور شدم برم بيمارستان
 

ی در مورد اينکه بھترين چيز برای فرزندشان چيست، موضوعی مراقبت پزشکی از کودکان و حق والدين برای تصميم گير
با وجود اين پيچيدگی ھا، حقوق بين الملل تصريح می کند که يک کودک حق . پيچيده و خارج از حوصله اين گزارش است

اينکه و » تصميمات مربوط به مراقبت ھای پزشکی شخصی، شرکت نمايد... ديدگاه ھای خود را بيان داشته و در «دارد 
 ».در مراحل تصميم گيری دخيل گردند شانھای در حال رشد يینيز بايد متناسب با توانا نحتی خردساالکودکان و «
 

  :می گويد] Yogyakarta Principles[اصول يوگياکارتا  18عالوه بر آن، ماده 
  

ت ھر گونه ھيچکس را نمی توان به دليل گرايش جنسی يا ھويت جنسيتی اش مجبور به قرار گرفتن تح
معھذا  ھر . درمان، انجام معالجات، آزمايش پزشکی يا روانی، يا محبوس گرديدن در يک درمانگاه کرد

نوع طبقه بندی خالف آن، گرايش جنسی و ھويت جنسيتی ، به خودی خود و به نفسه بيماری محسوب 
  117.نشده و قرار نيست تحت درمان يا مداوا قرار گرفته و يا سرکوب شود

  
را  قانونی، اداری و غيره تمام اقدامات الزم«به ويژه درمان کودکان را مطرح نموده و از دولت ھا می خواھد که  18ماده 

انجام دھند تا اطمينان حاصل نمايند که بدن ھيچ کودکی به منظور تحميل يک ھويت جنسيتی بر وی، بدون داشتن رضايت 
يزان بلوغش، و با توجه به اين اصل که در تمام اقدامات مربوط به کامل، آزادانه و آگاھانه آن کودک، مطابق سن و م

تحت درمان ھای غير قابل برگشت پزشکی قرار منافع کودکان در نظر گرفته شود، کودکان، بايد در درجه اول بھترين 
که در نتيجه  روش ھای محافظت از کودک را طوری اتخاذ کنيد«اين ماده ھمچنين خطاب به دولت ھا می گويد   118».نگيرد

  119».آن ھيچ کودکی در خطر و يا مورد سوء استفاده ھای پزشکی قرار نگيرد
  

  مزاحمت و اذيت و آزار در مدرسه، دانشگاه، و اجتماع
يکی از  يیبسياری از دگرباشان جنسی که با سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه کردند اظھار داشتند که دوران مدرسه ابتدا

در اين دوران بسياری از دگرباشان جنسی برای نخستين بار در معرض واقعيت . ی زندگی شان بوده استتلخ ترين دوره ھا
که نگاه، عمل يا احساس متفاوت با ديگران، اغلب به معنی تمسخر،  يیھای تلخ دنيای بيرون قرارمی گيرند، يعنی جا

بسياری از مصاحبه شوندگان به سازمان ديده بان . مزاحمت و اذيت و آزار به دست ھم کالسی ھا، معلم ھا و ديگران  بود
  .حقوق بشر گفتند که در مدرسه ھم توسط ھم کالسی ھا و ھم آموزگاران، قربانی آزارھا و سوء استفاده ھای جنسی شده اند
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  :ساله از تھران گفت 29ی ھمجنسگرامانی، يک مرد 

  
ھستيم، و به ھمين علت ھم مرکز تمسخر ، ما متوجه می شيم که با ديگران متفاوت يیدر دوران ابتدا
بچه ھا برامون اسم ھای مسخره می گذارن مثل خاله زنک، چون ما ظاھرمون زنونه تر . ديگران ميشيم

ھمين موقع ھاست که کم کم فکر می کنيم در واقع ما . ھست و دوست نداريم مثل پسرای ديگه بازی کنيم
  120. يک چيزيمونه

  
و دبيرستان،  يین جنسی به سازمان ديده بان حقوق بشر می گفتند پس از طی دوران راھنمادر حاليکه برخی از دگرباشا

. اوضاع برايشان بھتر شد، بعضی ديگر ابراز می داشتند که ھمانطور که بزرگتر می شدند، مشکالتشان نيز افزايش می يافت
يی که برای داشتن دانشجوھا. ند تعريف کردندداشت يیرا که با دفتر حراست دانشگاه يا بسيج دانشجو يیچند تن برخوردھا

چند تن به سازمان ديده . معلق و يا به کلی اخراج می شدنداز تحصيل دستگير می شدند، اغلب يا » فعاليت ھای غير اخالقی«
  .خانواده نشوند» سرشکستگی«بان حقوق بشر گفتند که خانواده ھايشان آنھا را از دانشگاه در آوردند تا آنھا موجب 

  
  :اخراجش از دانشگاه را اينطور توصيف می کند. حسين م

  
گشته بودم و  ھمجنسگرايان اق کامپيوتر دانشگاه، روی کامپيوتر دستی ام به دنبال عکسھای تمن توی ا

. فکر کنم کنترلم می کردن، چون بعدش کميته تنبيھی دانشگاه منو نگھداشت. اونھا رو نگاه کرده بودم
اونا منو متھم به ترويج . رو که من آنالين نگاه می کردم ديدن يیو گفتن سايت ھا منو بردن به دفترشون

  121. ی کرده و از دانشگاه اخراجم کردنھمجنسبازفرھنگ 
  

، وی را در حال بوسيدن دوست 2008فرزام، دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد تھران، تعريف کرد بعد از آنکه در سال 
  :چه اتفاقی افتادپسرش در دانشگاه گرفتند، 

  
حواسمون نبود که يک . عليرضا دنبالم اومد و ما ھمديگه رو به طور مختصر نزديک کمدھا بوسيديم

به جای اون منو فرستادن به . چند روز بعد رفتم تا مدارک فارغ التحصيلی مو بگيرم. دوربين اونجاست
در دانشگاه ھا و مؤسسات  واحد ھای دولتی مسئول نظارت بر نظم و امنيت عمومی(دفتر حراست 

پرسيدم آيا مشکلی پيش . س دانشگاه رو ببينميياونا به من گفتند برم و ر  122).دولتی در سراسر کشور
س دانشگاه توش ييس حراست و رييکه ر] اسم حذف شده[اقی بردند تاونا منو به ا. اومده و اونا گفتند نه

اق تبعدش يک نفر مانيتوری رو که توی ا. اب ندادنداونا جو. »سالم«من وارد شدم و گفتم . نشسته بودند
چرا اين «اونا پرسيدند . بود روشن کرد و روی صفحه تصوير من بود که داشتم عليرضا رو می بوسيدم

  123».کار رو کرديد؟  شما بيماری جنسی داريد
  

صيلی اش مانده بود از دانشگاه مقامات دانشگاه عاقبت فرزام را عليرغم آنکه فقط چند ھفته به دريافت مدرک فارغ التح
عالوه بر فشارھای موجود در خانه و مدرسه، اقليت ھای جنسی دچار مزاحمت و اذيت و آزار در اجتماع نيز . اخراج کردند

  :زندگی اش را اينطور شرح داد. حسين م. می شوند
  

ا معلم ھام مشکل از زمانی که من مدرسه رو شروع کردم تا زمان دانشگاه، من با بچه ھای ديگه و ب
من خيلی به ظاھر . ھمينطور که بزرگتر شدم حتی موقع راه رفتن در خيابون ھم مشکل داشتم. داشتم

اينجور کارھا توی جامعه . مثالً من ابروھامو برمی داشتم و موھام رو درست می کردم. خودم می رسيدم
اگر سوار تاکسی می . ردند بچه کونیاغلب برام اسم ميگذاشتند و منو صدا می ک. ايران قابل قبول نيست

توی مغازه ھا مغازه دارھا با . شدم، اغلب بھم پيشنھاد ھمخوابگی می شد و حتی دستمالی می شدم
» .مجبور نيستی اآلن پرداخت کنی، می تونی بعداً جورای ديگه به ما پرداخت کنی«مسخرگی می گفتند 
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ً منو محدود . مثل يک فاحشه ھستم احساس می کردم. اين چيزا خيلی منو ناراحت می کرد خانوادم واقعا
يک روز که با يک پسر ديگه خلوت کرده بودم، پدرم مچ منو گرفت و به عنوان تنبيه منو . می کردند

تو دانشگاه خيلی از ھمکالسی ھام تعجب می کردن که من چرا به . مجبور کرد دستامو بکنم توی توالت
ر ازم حق حساب گرفتن چون بعضی از ھم کالسی ھام شک کرده چند با. دخترای ديگه نگاه نمی کنم

  124. بودند که من تو خط پسرا ھستم
  

  :ساله ھم مشکالتی شبيه به حسين داشت 24ی ھمجنسگراسھيل، يک مرد 
  

بعد از اون، مشکالتی بود که در مدرسه ھا، دانشگاه و در کار . اولين مشکالت من با خانواده ام بود
و بعداً وقتی بزرگتر شدم، نمی . چکتر بودم ھيچکس نمی خواست با من دوست بشهوقتی من کو. داشتم

که ھمش ھم به خاطر اين بود که فکر  –تونستم کار پيدا کنم چون ھيچکس نمی خواست منو استخدام کنه 
من اجازه . وقتی پدر و مادرم با خبر شدند، خيلی منو محدود کردند. می کردن من با بقيه فرق دارم

اونھا . تم بدون با خبر کردن اونھا در باره اينکه کجا می رم و چه کار می کنم، از خونه بيرون برمنداش
راجع به پسرھای ھم سن و سال من در مدرسه که به خونه ما تلفن می کردند و سؤال ھای درسی 

من دائماً به  .توی دانشگاه با استاد ھا، کارمندھا و دانشجوھا خيلی مشکل داشتم. داشتند، شک می کردن
باالخره پدرم منو مجبور کرد از . خاطر ظاھرم و جوری که رفتار می کردم توبيخ و اذيت می شدم
   125.دانشگاه انصراف بدم چون نگران بود که من آبروی خانواده رو ببرم
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  مزاحمت ھا و آزار و اذيت ھای دولت در اماکن عمومی.   5
  

ی خيابون برداری ببری بھش تجاوز کنی و بعد برش آخه چطور ممکنه يه دفعه يکی رو از تو«
  »گردونی،  انگار که ھيچ اتفاقی نيافتاده؟

  2007سپتامبر  28ھمجنسگرای در تبعيد، صبا، ايرانی  –
  

را به نفسه جرم تلقی نمی کنند، اما با وجود اين اقليت ھای جنسی ايران در سراسر کشور در  ھمجنسگرايیقوانين ايران 
ً با مزاحمت و آزار و اذيت  توسط اعضاء نيروی انتظامی، امنيتی و نيروھای اطالعاتی ايران مواجه اماکن عمومی  مرتبا

تحقيقات نشان می دھد که اکثر درگيری ھای خيابانی بين نيروھای امنيتی و اقليت ھای جنسی ريشه درتالش سازمان . ھستند
 سی ندارد و در واقع بخشی از سرکوب عمومی نيروھای منکراتو ريشه کن کردن اقليت ھای جن يیيافته رژيم برای شناسا

  126.يت ھای جنسی ھم می شودگريبانگير اقل و را دارند بر تمام ايرانيان پوشش اسالمی کشورکه قصد تحميل  است
  

افراد را سازمان ديده بان حقوق بشر مواردی را مستند ساخته است که در آن به نظر می رسد نيروھای امنيتی  با اين وجود،
ً بر اساس. مورد  ھدف قرار می دھند» بودنھمجنسگرا مشکوک به «به دليل  ظاھر جسمانی يا طرز رفتار  اين شک غالبا

ً در پايتخت، تھران. است به وجود آمده و اشخاصی که با آنان معاشر بوده، وی فرد، و مکان و  ،برخوردھای خيابانی غالبا
،  احتماالً به اين دليل که  در مراکز شھری، جمعيت دگرباشان جنسی بزرگتر است نيز نواحی شھری بزرگتر روی می دھد،

مکان ھای عمومی آنھا را نمی توان مانند شھرھای کوچکتر به راحتی زير نظر داشت و تحت کنترل قانون درآورد و سر و 
  .وضع و نوع پوشش اقليت ھای جنسی آراسته تر و گوياتر است

  
، برداشتن ابرو، تراشيدن موی سينه، به دست کردن انگشتر شست و استفاده موی سر با بلند کردنمعموالً ھمجنسگرا مردان  

اين رفتارھا اغلب سبب تحريک و برانگيختن خشم نيروھای انتظامی و بسيجی می . از لوازم آرايش به ابراز خود می پردازند
گونه مأموران منکرات شھر جلوی مردم را در خيابان ساله از شيرازتعريف می کند که چ 26ی ھمجنسگرااحمد، مرد . شود

  :ھا می گيرند
  

. مأمور منو برد توی خيابون و توی گوشم زد.... گرفتن ] ی شيراز[چند بار منکرات منو در خيابون ھا 
می مونی،  ھمجنسبازمثل اين مردای . تو شبيه دخترا ھستی«اون گفت . ازش پرسيدم من چه کار کردم

اينقدر بدجور به من » .دفعه ديگه اگر بگيرمت حسابی خدمتتو می رسم«بعدش گفت » ارامثل اين لواط ک
با اين پسر «لگد می زد که يک زنی که داشت از توی خيابون رد می شد شروع به التماس کرد و گفت 

  127.سوار موتور سيکلتش شد و رفت] اين مأمور[بعدش » بيچاره چه کار می کنی؟
  

  :او ادامه داد
  

کيفم رو گشتن و گردنبندی رو ] مأموران امنيتی ناجا. [م تازه از شيراز اومده بودم و تابستون بودبار دو
من «گفتم » چرا اين رو داری؟«اونا پرسيدن . تا مرد که کنار ھم ايستادن 32پيدا کردن که روش سمبول 

اونا خيلی محکم . چشمھای من سبزه. اونھا يک خط لب ھم توی کيفم پيدا کردن» .اون رو دوست داشتم
که تو چشمات گذاشتی بيفته  يیتا لنزھا«پرسيدم چرا اين کار رو کرديد و اونا گفتن . زدند توی صورتم

  ».واقعی چشم ھای منه] رنگ[نه اين «من گفتم » .بيرون
  

                                                           
مقامات موج جديدی از يک سری عمليات مبارزه با منکرات و سرکوب  2010در اوايل . اين سرکوب ھا به نظر می رسد حالت دوره ای دارد   126

ش اسالمی را رعايت نکرده و به ديگر اعمال منافی عفت عمومی ايرانيان در سراسر کشور، به ويژه عليه زنان که به نظر می رسيد معيارھای پوش
، لوس »پليس منکرات سرکوب ديگری در باره پوشش و طرز موی غير اسالمی به راه انداخته است: ايران«نگاه کنيد به . پرداخته اند، را آغاز نمودند

 Iran: Morality Police Launch Crackdown on Clothing and Hairdos Deemed Un-Islamic,” Los Angeles“[آنجلس تايمز 
Times[ ،25  قابل دسترسی در2010مه ،http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2010/05/iran-fashion-

crackdown.html  ) 2010دسامبر  9تاريخ دسترسی.( 
 .2006نوامبر  30، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با احمد«   127
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ولش کن، اين «رفيقش گفت » ما باھاش چه کار کنيم؟«بعد يکی از اونا برگشت به رفيقش گفت  ... 
  128».اگه دفعه ديگه بگيريمت، شالقت می زنيم«بعدش روش رو به من کرد و گفت  ».کثافته

  
که طالب رابطه جنسی با  يی، مردھاھمجنسگرامانند تھران دارای نواحی خاصی ھستند که مردان  يیعالوه بر آن شھرھا

ً به آنجا می ) زنبخصوص تراجنسی ھای  مرد به (مردھای ديگر ھستند و فراجنسيتی ھا و تراجنسی ھای ايرانی  غالبا
ھستند "اختالل ھويت جنسی"دچار اين است که آنھا" تشخيص پزشکی" افراد فراجنسيتیعده ايی از  حداقل در مورد 129.روند
اين رو آنھا می توانند مجوز رسمی از سوی مقامات کسب کنند که پيش از عمل تغيير جنسيت شان در مکان ھای  و از

و نيز اشخاصی که در انظار عمومی با آنھا ( عليرغم اين رسميت يافتن، فراجنسيتی ھا 130.ندعمومی مانند زنان لباس بپوش
در برابر مزاحمت و آزار  بوده و يیھمچنان از سوی نيروھای امنيتی قابل شناسا) ھمجنسگرامانند مردان  ،معاشرت می کنند

  131.و اذيت آسيب پذير ھستند
  

که ھنگامی که او تنھا در حال قدم زدن در پارک دانشجوی تھران ق بشر گفت ه سازمان ديده بان حقوبھمجنسگرا يک مرد 
وی به سازمان ديده بان . بود، محلی که عموماً دگرباشان جنسی شھر به آن سر می زنند، يک عضو بسيج جلوی او را گرفت

کرده و پس از چند دقيقه به او حقوق بشر گفت که در ابتدا بسيجی از او در باره اينکه چرا به پارک آمده شروع به پرسش 
دستمو . در ھمون لحظه بود که اون به من پيشنھاد نزديکی کرد. ما توی يک قسمت مجزا بوديم«: حمله جنسی نموده است

  132» .من امتناع کردم و اونم ادامه نداد]. شلوارش[گرفت و گذاشت روی فاق 
  

گزارش ھايی . زاحمت گرفته تا کتک زدن و حتی حمله جنسی باشداذيت و آزار در خيابان ھای ايران می تواند از فحاشی و م
گاھی اوقات دگرباشان  .در دست است در پارک ھای کشوريی ھمجنسگراجمعی افراد مظنون به  هاز بازداشت ھای دست
ی گيرند تا تعھد د، برده شده و مورد فشار قرار منکه به وسيله بسيج يا نيروی انتظامی اداره می شو يیجنسی به بازداشتگاه ھا

ممکن  آنھا سپس آزاد می شوند، اما. دھند که ديگر مثالً در مناطق خاصی گرد ھم جمع نشوند يا در مالء عام آرايش نکنند
در اکثر مواقع اما نيروھای امنيتی افراد را واقعاً دستگير . است توسط مأموران مورد خشونت لفظی و فيزيکی ھم قرار گيرند

  .ای رسمی انتقال نمی دھند، بلکه آنھا را در خيابان ھا آزار داده و اذيت می کنندو به بازداشتگاه ھ
  

و ديگر افرادی که با (ھميشه تشخيص اينکه کدام نھاد امنيتی مسئول ھدف قرار دادن و آزار و اذيت دگرباشان جنسی 
ايران، عالوه بر نيروھای انتظامی، در . در خيابان ھای ايران است، آسان نمی باشد) معيارھای اجتماعی منطبق نيستند

سازمان ھای نيمه رسمی و خود گمارده بسياری  به ظاھر مسئول محافظت از عفت عمومی ھستند و نيروی انتظامی و قوه  
برای مثال نيروی انتظامی تھران شصت گروه مراقبتی مخصوص به نام  2002در سال . قضاييه نيز از آنھا حمايت می کنند

ه تحت نظارت خود اقدام به ييقوه قضا 2004در اواخر  133.کيل داد تا رفتارھای مردم را در شھر کنترل کنديگان ويژه تش
اين سازمان که در ابتدا از سربازان . تأسيس گروه جديدی به نام ستاد حفاظت اجتماعی، برای نظارت بر جرائم اخالقی کرد

تشکيل » افراد منحرف«و نيز » ی اجتماعی در ھر محله و ناحيهھا شرارت«غير شاغل سابق تشکيل يافته بود، برای کنترل 
در قم، شھری که در جنوب غربی تھران قرار دارد، به خبرنگاران  يیيک مقام عاليرتبه قضا 2005ه ييدر ژو 134.يافته بود
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و  پارک دانشجو، پارک ملت، منطقه زير پل کريم خان، و رستوران ھا و مناطق تجاری از جمله نواحی تھران ھستند که به پاتوق مردان ھمجنسگرا   129

مقامات مرتباً اين رستوران ھا را می بندند يا فقط  محدود به استفاده خانواده ھا می کنند، اما مسلماً پاتوق ھای جديدی . . معروف می باشند تراجنسی
  . جانشين آنھا می شوند

، قابل دسترسی 2008فوريه  Iran’s ‘Diagnosed Transsexuals’,” BBC[ ،25“[، بی بی سی »به تشخيص پزشک در ايران پ تراجنسی« 130
ھای مرد به زن تا پيش از عمل جراحی  تراجنسی). 2010دسامبر  11تاريخ دسترسی (، http://news.bbc.co.uk/2/hi/7259057.stmر د

برای بحث بيشتر در . روابط جنسی داشته باشند  ناز جھت قانون و بيولوژی، مرد محسوب می شوند و در نتيجه از نظر قانونی مجازنيستند که با مردا
 .اين گزارش مراجعه نمائيد 10باره قوانين  و سياست ھای ايران در مورد ايرانيان تراجنسی، به بخش 

 .اين گزارش مراجعه نمائيد 10برای بحث بيشتر در باره تبعيض و خشونت عليه ايرانيان فراجنسيتی و تراجنسی ، به بخش    131
 .2010آوريل  19، »حبه سازمان ديده بان حقوق بشر با محمد رضامصا«  132
واحدھای جديد پليس منکرات تناقض ھائی : ايران«، ]Charles Recknagel and Azam Gorgin[نگاه کنيد به چارلز رکناگل و اعظم گرگين    133

، قابل دسترسی در 2002ژوئيه  Iran: New ‘Morality Police’ Units Generate Controversy[  ،RFE/RL  ،25[» ايجاد می کند
http://www.rferl.org/content/Article/1100367.html ،) 2010سپتامبر  13تاريخ دسترسی.( 

بازگرداندن : ه سازمان ديده بان حقوق بشر به وزارت خارجه سوئد، سوئدنگاه کنيد به نام. اساسنامه اين بخش ظاھراً به مطبوعات ايرانی درز کرد   134
-http://www.hrw.org/en/news/2006/10/08/sweden، قابل دسترسی در 2006اکتبر  8دگرباشان ايرانی به سوئد را متوقف نمائيد، 
stop-deportations-lgbt-iranians 
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اين . داوطلب رسمی معتبر در سراسر شھر تشکيل گرديده است 1970واحد ستاد حفاظت اجتماعی دارای  210گفت که 
  135.ه  برای انجام اقدامات بيشتر در آينده ھستندييستادھا مسئول گزارش تخلفات جدی اخالقی به نيروھای انتظامی قوه قضا

  
را )  ناجا( دگرباشان جنسی که با سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه کردند، بسيجی ھا و نيروی انتظامی جمھوری اسالمی

اگر چه بسياری از تحليلگران بسيج را يک نيروی شبه  136.ی خيابانی معرفی کردندبه عنوان دو عامل اصلی برخوردھا
نظامی به حساب می آورند، اما بسيج رسماً بخشی از دستگاه امنيتی نظام بوده و تحت پوشش سپاه پاسداران که با رھبر ايران 

ً مشغول ايجا. پيوند مستقيم دارد، عمل می کند زار ايرانيان دگرباش ھستند، د مزاحمت و آبه واحد ھای ناجا ھم که عموما
يا نيروھای مبارزه با مفاسد اجتماعی گفته می شود مأموران لباس شخصی وابسته به بسيج و ديگر » منکرات« اغلب

  .نيروھای امنيتی و اطالعاتی نيز در بسياری از برخوردھای خيابانی نقش دارند
  

را  2007وحشتناک خود با چند تن از اعضاء بسيج در تھران در سال  ساله به نام حميد برخورد 26ی ھمجنسگرايک مرد 
  :طور تعريف کرد اين

  
ن تا اونا ييبه ما گفتن که ما بايد شلوارھامون رو بکشيم پا. اونھا از ما پرسيدن آيا ما پسر ھستيم يا دختر

شلوارھامون رو  ما. تاريک بود. من ھرگز اينو فراموش نمی کنم... بتونن با چشمای خودشون ببينن 
ما .  بعدش به ما گفتن که ما سوار ماشين ھاشون بشيم تا بتونن ما رو ببرن به بازداشتگاه. نييکشيديم پا

  137. باالخره گذاشتن ما بريم.... خيلی گريه و التماس کرديم 
  

قوق بشر گفت که عوامل او به سازمان ديده بان ح. ساله تھرانی، به اين اندازه خوش شانس نبود 32ی ھمجنسگراصبا، مرد 
او يکی از اين . چندين بار مورد تجاوز قرار دارند ،امنيتی پس از اين که او را به طور تصادفی در خيابان متوقف کردند

  :طور توضيح داد برخوردھا با نيروھای لباس شخصی در تھران را اين
  

د لباس شخصی جلوی ما رو گرفتند ھا راه می رفتيم که دو تا مر من يه روز داشتم با دوستم توی خيابون
. می خواد يیمن تعجب کردم و ازش پرسيدم چرا از ما کارت شناسا. خواستند يیو از ما کارت شناسا

ً يادم نمياد . که به نظر رسمی می رسيد به من نشون داد يیاون گفت که پليسه و يک کارت شناسا دقيقا
مسخره بازی «گفت . م چه کار اشتباھی کرديمخيلی ترسيده بودم، پرسيد. روی کارت چی نوشته بود

» !لطفاً توضيح بديد. نه من نمی فھمم«من گفتم » .تو می دونی و ما ھم می دونيم چه کار کردی. درنيار
  138. من فھميدم منظورش چيه» .مثل شما رو زير نظر داريم يیما آدم ھا«اون گفت 

  
  :صبا ادامه داد
  

با من بيا «اون گفت . اگه به حرفشون گوش کنيم، توی دردسر نمی افتيم به ما گفت که بايد با اونھا بريم و
ً چيزھا. فکر کردم می خواد ما رو بکشه. من ترسيده بودم» .و من زود بر می گردونمت اينجا  يیمرتبا

من و دوستم توی تاکسی . يک تاکسی صدا کرد» .به نفعته به من گوش کنی«می گفت مثل اين که 
  .يگه که ھمکارش بود، با موتورسيکلتش دنبال ما می اومداون مرد د. نشستيم

  
ديدی، گفتم که بايد . ھمينه«گفت ] يکی از اونا[وقتی رسيديم، . اونھا ما رو بردند توی يک خونه خالی

اق ديگه و و يکی ديگه ھم به من تجاوز تيکی از اون مردھا دوستم رو برد به يک ا» .حرفمو باور کنی
کار رو می کرد، ھی می گفت که اگه باھاشون ھمکاری کنم، برای ما دردسر  وقتی داشت اين. کرد

باورم نمی ]. به ھمون محل اول[بعدش ھم ما رو توی ماشين گذاشتن و برگردوندند . درست نمی کنن
. فقط توی خيابون ھا راه می رفتم و ھيچ کاری نمی کردم. کابوس داشتم. رفتم خونه و حالم بد شد. شد

  .ارو مرتباً کارش ھمين بودانگار که ي
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 .ناجا رسماً بخشی از وزارت اطالعات می باشد   136
 .2010آوريل  13، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با حميد«  137
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آخه ... فکر کردم اونھا می خوان ما رو بکشن . ھيچوقت نمی تونم بپذيرم که چنين اتفاقی برام افتاد... 
چطور ممکنه يه دفعه يکی رو از توی خيابون برداری ببری بھش تجاوز کنی و بعد برش گردونی،  

  139انگار که ھيچ اتفاقی نيافتاده؟ 
  

خيابانی با نيروھای امنيتی  مزاحمت ھا و درگيری ھای ازمان ديده بان حقوق بشر در موردمرد که با س یھمجنسگراچندين 
مصاحبه کردند معتقد بودند که آنھا قربانيان برنامه ھای دام گذاری بسيج بوده اند که برای به تله انداختن آنھا در ھنگام 

ھمجنسگرايان باره افرادی از جامعه چند تن از آنھا در. ی شده بودراحديگر در اماکن عمومی، ط» يانھمجنسگرا«مالقات با 
 ً برخی ديگر نيز شرايط » .آنھا را لو داده بودند«سخن گفتند که به نظر ايشان، خبرچين ھای جيره خوار بوده و اساسا
رادی با وضعيت مشابه خبرچين يا افھمجنسگرايان مشکوکی را توصيف می کردند که حاکی از تبانی ميان نيروھای امنيتی و 

  :ساله شيرازی تعريف کرد 22ی ھمجنسگراپيام، . بود
  

يک روز ھمينطور که داشتم با دوستم علی توی خيابون راه می رفتم، يک پسری شروع به تعقيب ما 
سعی کردم به صورتش نگاه نکنم، اما اومد . فکر کردم شايد از ما خوشش اومده و کمی ترسيدم. کرد

اون منو غافلگير کرد . آيا می تونه از موبايل ما برای يک مکالمه سريع استفاده کنه طرف ما و پرسيد
بعد از اينکه من و علی از ھم جدا شديم، موبايلم . يک تلفن کوتاه کرد و رفت. بنابراين موبايلمو بھش دادم

. زنگ زده بوداون با تلفن من به موبايل خودش . جواب دادم و متوجه شدم که ھمون پسره بود. زنگ زد
ما با ھم صحبت کرديم و قرار گذاشتيم  که شب بعد در تقاطع مالصدرا با ھم . خودشو حميد معرفی کرد

 يیعلی ھم اون طرف خيابون جا. علی ھم از نظر امنيت با من به محل قرار مالقات اومد. مالقات کنيم
. ما يکی از دوستاش ھمراھش بودحميد ھم اومد ا. که ما قرار مالقات داشتيم توی ماشينش نشسته بود

من از اين وضعيت خوشم نيومد و گفتم » آيا می خوای با ما بيای؟. ما يک خونه خالی داريم«اون گفت 
پيشنھاد کرد که توی . حدود سی دقيقه بعد به من تلفن کرد و معذرت خواست. نه و سوار ماشين علی شدم

ھمينطور که به حميد . من قبول کردم. خواھد بودخيابون حکيمی ھمديگه رو ببينيم و گفت که تنھا 
ما شروع به صحبت کرديم و يک دفعه دو . نزديک می شدم ديدم که دوباره با ھمون دوستش اومده

پنج تا مرد بودند، دو تا روی يک موتور و سه تا روی يکی . موتورسيکلت سوار کنار ما نگه داشتند
ل می کردند و بعد ھم ما رو کنار ديوار رديف کردن و شروع اونا از ما سؤا. اونھا بسيجی بودند. ديگه

   140. اونھا به من گفتند سوار موتور بشم اما گذاشتن حميد و دوستش برن. به گشتن ما کردن
  

ً بدون . و تھديد قرار دادند يیآنھا پيام را به پايگاه بسيج محل بردند و در آنجا به او توھين کرده، او را مورد بازجو نھايتا
  .شکيل پرونده، او را رھا کردندت
  

ھای انجام شده توسط نيروھای امنيتی ايران، بخشی که آزار سازمان ديده بان حقوق بشر ھنوز از شواھدی که گويای آن باشد
و ھدف قرار دادن و ريشه کن کردن اقليت ھای جنسی ايران می باشد، پرده  يیاز يک اقدام سازمان يافته برای شناسا

اما به ھر حال تحقيقات نشان می دھد که آزار، دستگيری خودسرانه و شکنجه اقليت ھای جنسی ايران توسط . تبرنداشته اس
برخی از اين آزارھا به بھانه اجرای . امری غير معمول نيست، نيروھای امنيتی به خاطر وضعيت ظاھری شان در انظار

ضی ديگر توسط نيروھای امنيتی خودسری اعمال می شود در صورتی که بع 141قانون مجازات اسالمی ايران انجام می شود،
اين سوء استفاده ھا که فقط بخش کوچکی از آن در اين گزارش گنجانده شده، نقض . که قانون را به دست خود گرفته اند

ی دستگيری ھا«ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی محسوب می شود که  9تعھدات بين المللی ايران، از جمله ماده 
  .را برای تمامی شھروندان تضمين نموده است» حق آزادی و امنيت شخصی«را منع کرده و » خودسرانه

  
سازمان ديده بان حقوق بشر معتقد است اين نيروھا تا حدی به اين دليل مرتکب خشونت عليه اقليت ھای جنسی ايران ميشوند 

  .ھی ندارندکه می دانند قربانيان پناھگاه يا محلی برای تظلم و دادخوا

                                                           
 .ھمان  139
 .2007سپتامبر  27، »ه بان حقوق بشر با پياممصاحبه سازمان ديد«  140
 ).در باره شکستن حرمت مقدسات مذھبی( 638برای مثال نگاه کنيد به قانون مجازات اسالمی ايران، ماده   141
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  آزارھای دولتی و تعرض به حريم شخصی.   6
  

مثل اين که توی چت روم ھا اتفاق می افته به ما گفته بودن، اما چه کار می  يیبچه ھا در مورد چيزھا
  .و حاال توی دردسر افتاده بودم –می دونستم خطر داره . تونستم بکنم؟ من اين طوری بودم

  2006دسامبر  7ر تبعيد، ھمجنسگرای دفرشاد، ايرانی  –
  

عالوه بر بد رفتاری با اقليت ھای جنسی در اماکن عمومی، نيروھای امنيتی ايران با تعرض به حريم شخصی دگرباشان 
می باشند نيز برای ايشان  ايجاد مزاحمت کرده و آنھا را اذيت و آزار و دستگير  ھمجنسگرايیجنسی و افرادی که مظنون به 

ديده بان حقوق بشر دو روش اصلی به کار گرفته شده توسط نيروھای امنيتی را که سبب دستگيری اقليت  سازمان. نموده اند
يورش به منازلی که افراد آن مظنون به شرکت در فعاليت ھای غير اخالقی بوده اند،   -ھای جنسی گرديده مستند نموده است 

  .از آنھا ديدن می کنندھمجنسگرا ژه مردان که اقليت ھای جنسی، به وي يیو  زير نظر گرفتن وبسايت ھا
  

يورش به منازل توسط نيروھای امنيتی که در عرض چندين سال گذشته توجه بسيار زيادی را در جھان به خود معطوف 
فعاليت ھای غير اخالقی باشد که محيط ھای خصوصی را در بر می می رسد بخشی از يک سرکوب گسترده  داشته، به نظر
و نيز ) يیدگرجنسگراو چه  ھمجنسگرايیچه از نوع (ه داشتن روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج سنتی گيرد، از جمل

  .مصرف و حمل مشروبات الکلی و مواد روان گردان غير قانونی
  

  يورش به منــــازل
خصوصی  ، مأموران يونيفورم پوش و لباس شخصی، به يک مھمانی2010ه ييژو 10شب روز شنبه،  10در حدود ساعت 

که چندين تن از آنان خود (، دوستان پسرشان ھمجنسگرامرد  17حد اقل . در شھر شيراز در جنوب غرب ايران حمله بردند
. و نيز افرادی ديگر حضور داشتند) معرفی می کردند دگرجنسگراو يا دوجنسگرا نمی دانستند و خود را يا ھمجنسگرا را 

 15اين مردھا در روز . و به يک بازداشتگاه در بلوار مدرس انتقال داده شدند مھمانان حاضر ھمگی در محل دستگير شدند
  142.ه برای نخستين بار در دادگاه حضور يافتندييژو
  

که يک سازمان حقوق بشر مستقر در کانادا است و فعاليتھای خود را وقف حمايت  ،)IRQO( گرباشان جنسی ايرانسازمان د
ده است، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که تمامی اين مردھا را در ابتدا به اتھام از حقوق دگرباشان جنسی ايرانی کر

بالفاصله پس از اين دستگيری ھا، دگرباشان شيراز به وحشت . لواط، شيطان پرستی و مصرف الکل دستگير کرده بودند
يری ھای بيشتری صورت گيرد و فکر ھا به دست آمده است دستگ يیافتادند که در نتيجه اطالعاتی که در طی اين بازجو

بازداشت شدگان ] Yahoo Messenger ID[» ياھو مسنجر«کردند که اطالعات به دست آمده درباره ايميل ھا و شناسه 
  143.ممکن است برای مورد ھدف و حمله قرار دادن جامعه دگرباشان جنسی شھر استفاده شود

  
قامات افراد دستگير شده را برای دو ھفته در بازداشت نگاه داشتند و بر طبق اظھارات سازمان  دگرباشان جنسی ايران، م

سازمان دگرباشان جنسی ايران  اخيراً سازمان ديده بان حقوق بشر را مطلع نموده . سپس آنھا را با قرار وثيقه آزاد نمودند
قادر نبوده است اين اطالعات را مستقالً سازمان ديده بان حقوق بشر . است که دادستان ھا اتھامات اين افراد را فسخ نموده اند

 .د نمايدييتأ
 

و ھمجنسگرا است که توسط نيروھای امنيتی صورت می گيرد و در آن مردان  يیواقعه اخير شيراز نمونه ای از يورش ھا
مورد از سازمان ديده بان حقوق بشر چند . و نيز گاھی اوقات افراد فراجنسيتی و تراجنسی دستگير می شوند دو جنس گرا 

                                                           
اشان جنسی دگرب سازمان. در اختيار سازمان ديده بان حقوق بشر قرار گرفته است )IRQO( گرباشان جنسی ايرانسازمان داين اطالعات توسط    142

يک سازمان غيرانتفاعی مدافع حقوق بشر دگرباشان جنسی ايرانی مستقر در کانادا است و  فعاليت خود را وقف مستند سازی آزار و اذيت  ايران 
 .دگرباشان جنسی ايران توسط دولت ايران، و نيز کمک به پناھندگان و پناھجويان دگرباش جنسی ايرانی نموده است

 .ھمان   143
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، تراجنسی و دو جنس گرا، ھمجنسگرااين يورش ھا را که در سال ھای اخير صورت گرفته و در طی آن ده ھا مرد 
ھميشه معلوم نمی شود که آيا اين حمالت به دنبال ھدف  144.دستگير و بازداشت شده اند را مستند نموده است دگرجنسگرا

از جانب (گزارش ھای داده شده  بهصورت گرفته و يا در واکنش قرار دادن و تحت نظر داشتن منازل مسکونی شخصی 
در حد اقل يک مورد، فردی گفت که پس از آنکه وی و دوستانش را در ). برای مثال ھمسايه ای که با اين اعمال مخالف است

ره يک مھمانی يکی از پست ھای بازرسی به علت ھمراه داشتن مشروب الکلی گرفتند، بسيج او را مجبور نمود تا در با
بر طبق گفته يک شاھد، نيروھای بسيج قول دادند که اگر چنين اطالعاتی در . در تھران به آنھا خبر دھدھمجنسگرايان 

کامران تعريف می کند پس از آنکه آنھا بسيج را به . اختيارشان قرار دھد، مجازات سبک تری را برايش در نظر گيرند
  :ادمھمانی ھدايت کردند چه اتفاقی افت

  
ھمه ] وقتی که صاحب خونه در رو باز کرد. [ما به مھمونی رفتيم، زنگ در رو زديم و رفتيم طبقه باال

 شرکت داشتند که چھار تا شون] انیدرمھم[نفر  10حدود . از ديدن ما به ھمراه مقامات حيرت زده شدند
بره و چه افرادی اونجا بسيجی ھا اومدن توی خونه و ھمينکه متوجه شدن اونجا چه خ. تراجنسی بودن

فوراً . اونھا حتی به ما نمی گفتن چرا اونجا ھستند.  ھستند، ھمه چيز رو راجع به الکل فراموش کردند
اونھا متوجه شدن که يک نفر کاندوم . ھمه رو رو به  ديوار کرده و شروع به بازرسی بدنی کردند

. نييفرستند و ھمه ما رو بردن طبقه پابعدش يکی شون تلفن کرد که يک اتومبيل کمکی ديگه ب. داشت
  145.ھمه ما رو بردند به قرارگاه خيابون پيروزی. يک مينی بوس اومد

  
کامران به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که ھيچ يک از افرادی که در پارتی شرکت داشتند به لواط محکوم نشدند، اما 

  .را بودن و مصرف مشروبات الکلی متھم، محکوم و مجازات شدندچند تن از آنھا به دليل تخلفات اخالقی ديگر مانند دا
  

 10صورت گرفته است، موردی باشد که در ساعت ھمجنسگرايان که به اجتماعات  يیشايد يکی از شرم آور ترين يورش ھا
در شھر  اتفاق افتاد که در آن واحدھای بسيج و پليس به يک جشن تولد خصوصی  که در آپارتمانی 2007مه  10شب روز 

تن که متھم به پوشيدن لباس جنس مخالف شده  8زن و حد اقل  4تن از جمله  87آنھا . اصفھان  برگزار شده بود، حمله بردند
عوامل نيروی انتظامی و بسيجی ھا تمام دستگير شدگان را به خيابان ريختند، بسياری از آنان را تا . بودند را دستگير کردند

بسياری از منابعی که با  گفته ھای بر طبق. آنقدر زدند تا پشت و صورت شان خون آلود شد کمر لخت کردند و آنھا را
مقامات چھار زن را . سازمان ديده بان حقوق بشر تماس گرفتند، چند تن از افراد دستگير شده دچار شکستگی استخوان شدند

  146.به ھمراه يک کودک روز بعد آزاد نمودند
  

و بسياری از بازداشت شدگان از داشتن وکيل مدافع محروم  اد بازداشت شده را مالقات نمايندند افراعضاء خانواده اجازه نيافت
ً به جرم  24از کل دستگير شدگان، . شدند و نيز داشتن و » به راه انداختن اعمال ناشايست اخالقی و جنسی«مرد نھايتا

در اصفھان تمام اين افراد را به مجموعه ای از انواع  يک دادگاه 2007در ژوئن . نوشيدن مشروبات الکلی محاکمه گرديدند
 5000تا  1000برابر (ميليون لایر  50تا  10ضربه شالق و جريمه  80اکثر آنھا به حد اکثر . جرائم مختلف محکوم کرد

  147.محکوم شدند) دالر امريکا
  

راسر کشور برای به اجرا درآوردن به نظر می رسد که حمله به ميھمانی در اصفھان، بخشی از يک سرکوب گسترده در س
مرد  87پس از اين حمله، نيروی انتظامی تعقيب، ايذاء و آزار و بدرفتاری با افرادی که با . قوانين پوشش و کردار بوده است

ديده چندين نفر به سازمان . را تشديد نمود داشتن اعمال ھمجنسگرايانه بودند دستگير شده مرتبط بودند، و يا اصوالً مظنون به

                                                           
؛ قابل دسترسی در 2008مارس  27، »به خانه ھای شخصی به دليل امور غير اخالقی، يورش برده شد: ايران«ای مثال نگاه کنيد به بر   144

http://www.hrw.org/en/news/2008/03/27/iran-private-homes-raided-immorality  به دستگيری ھا به اتھام امور : ايران«؛
، قابل دسترسی در 2007مه  16، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، »غير اخالقی، پايان دھيد

http://www.hrw.org/en/news/2007/05/16/iran-end-arrests-immorality-charges. 
 .2007اکتبر  31، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کامران«   145
سی ، قابل دستر2007مه  16، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، »به دستگيری ھا به اتھام امور غير اخالقی، پايان دھيد: ايران«   146
 http://www.hrw.org/en/news/2007/05/16/iran-end-arrests-immorality-chargesدر 
، 2008مارس  27زمان ديده بان حقوق بشر، ، اطالعيه مطبوعاتی سا»به خانه ھای شخصی به دليل امور غير اخالقی، يورش برده شد: ايران«   147

 http://www.hrw.org/en/news/2008/03/27/iran-private-homes-raided-immoralityقابل دسترسی در 
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کرده تا  مشخصات افرادی که با ايشان تماس دارند را  يیبان حقوق بشر گفتند که نيروی انتظامی آنھا را بازداشت و بازجو
  148.در اختيار پليس قرار دھند

  
او آزار . ساله اصفھانی، در اين مھمانی شرکت کرده بود و به زحمت از دستگير شدن گريخت 35ی ھمجنسگرامازيار، مرد 

  :و  پيگرد افراد توسط پليس را که به دنبال اين دستگيری ھا اتفاق افتاد، اينطور تعريف می کند و اذيت
  

ً مشکوک دريافت کردم . دو يا سه روز بعد از اين واقعه من روی موبايلم يک سری تماس ھای واقعا
ج ھستيم، تو ما بسي«اونھا فقط می گفتند . خودشون رو معرفی نمی کردن] کسانی که تماس می گرفتند[

من وانمود می کردم که » .شدی و بايد بيای و خودتو به ما تسليم کنی يیشناسا ھمجنسبازبه عنوان يک 
  .شخص ديگه ای ھستم و مکالمه رو قطع می کردم

  
من با . مايک روز، دو يا سه ھفته قبل از اينکه ايران رو ترک کنم، سر کار بودم که اونھا رفتن خونه ... 

پسر شما «گفته بودن ] به خانواده من[زندگی می کردم و خانوادم بعداً به من گفتن که اونھا  پدر و مادرم
وقتی . و بايد بياد خودشو به مرکز نيروھای انتظامی معرفی کنه» اصفھانيه ھمجنسبازعضو يک گروه 

  149.روز بعد از اون مھمونی بود 10اين حدود . رفتم خونه با خانواده ام درگيری داشتم
  
تن ديگر را دستگير  46پليس به دو مھمانی خصوصی در اصفھان حمله کرد و حد اقل  2008و فوريه  2007دسامبر  در

يانه انجام داده اند يا نه،  از آنھا معاينات ھمجنسگرادر باره اينکه آيا آنھا اعمال » مدرک«نمود و برای به دست آوردن 
  150.يچگونه اتھام و دسترسی به وکيل، ھفته ھا در زندان ماندندبرخی از آنھا بدون داشتن ھ. پزشکی به عمل آورد

  
در اين ھمجنسگرايان ساله از تھران، تجربه خود را پس از شرکت در يک مھمانی  26یھمجنسگرا، يک مرد .حسين م

  :شھر، اينطور تعريف می کند
  

و دوست پسرم به بود که من  2007زمستون سال . آخرين دستگيری ام باعث شد که ايران رو ترک کنم
ما رو توی پارتی در حاليکه با ھم . در تھران رفتيم که بسيج بھش حمله کرد ھمجنسگرايان يک مھمونی 

 15حدود . سکس داشتيم دستگير کردن و بردن به پايگاه بسيج که در زيرزمين يه ساختمون واقع شده بود
جا نگه داشتن و بعد در دادگاه امام ما رو چھار شب اون. اق کردنتھمه مون رو توی يک ا. نفر بوديم

به جرم شرکت [ھمگی ما رو . و شرکت در يک تجمع فاسد دستگير کردن ھمجنسگرايیخمينی به جرم 
ضربه شالق محکوم کردن و به ما گفتن که بايد ظرف يک ماه برای اجرای حکم  80به ] در تجمع فاسد

  .به دادگاه برگرديم
  

بسيج موبايل ھای ھمه رو . بايل ھاشون از ما عکس گرفته بودنبعضی از افراد توی مھمونی با مو
من اينو می دونم چون بعداً سعی کردن ما رو مجبور کنن . توقيف کرده بود و اين عکس ھا رو ديده بودن

به لواط اعتراف کنيم و به ما گفتن که آخرين مجازات ما اعدامه و اونھا از اين عکسھا به عنوان مدرک 
خانوادم خونه . روز در بازداشت، من به قيد ضمانت آزاد شدم 5بعد از . ده خواھند کردعليه ما استفا

بعد از اينکه آزاد شديم، عموی دوست پسرم ھم به ما گفت که بسيج . مادربزرگمو به عنوان وثيقه گذاشتن
ما مه برای ما اومد که در اون از  15احضاريه رسمی ھم در تارخ . عکسھا رو به اون نشون داده

من و دوست پسرم پيش از تاريخ . خواسته بودن در روز سی ام خودمون رو به دادگاه معرفی کنيم
  151.دادگاه، از ايران فرار کرديم

  

                                                           
 .ھمان   148
 .2007اکتبر  2،  »قوق بشر با مازيارمصاحبه سازمان ديده بان ح«   149
، 2008مارس  27، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، »به خانه ھای شخصی به دليل امور غير اخالقی، يورش برده شد: ايران«   150

 http://www.hrw.org/en/news/2008/03/27/iran-private-homes-raided-immoralityقابل دسترسی در 
 .2006اکتبر  2، ».مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با حسين م«   151
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است که به سازمان ديده بان  ھمجنسگرايیساله  26فرزام، مرد . نيروی انتظامی به مھمانی ھای کوچکتر ھم يورش برده اند
که او به ھمراه  به يک جشن تولد ،، در رشت در شمال ايران2004لباس شخصی در سال حقوق بشر گفت مأموران سپاه و 

فرزام توضيح داد که . در اين مھمانی مشروب الکلی سرو می شد. تن ديگر در آن شرکت کرده بود، يورش بردند 24
ھا چگونه تمام مھمانان را دور او تعريف کرد که آن. مأموران سپاه به ھمراه لباس شخصی ھا با شکستن در وارد خانه شدند

يکديگر جمع کردند و با باتوم آنھا را مورد ضرب و شتم قرار دادند، بطری ھا را شکستند و در جستجوی مواد مخدر و 
وی گفت که آنھا ھمگی مھمانان را به يک بازداشتگاه برده و تا . مدرک جرم، تمام لوازم خانه را در ھم ريخته و پاره کردند

 30بر طبق گفته فرزام، روز پس از مھمانی، مقامات زندان به ھر يک  .يی به عمل آوردندعد از آنان بازجوصبح روز ب
 152.ضربه شالق زده و آنگاه بازداشت شدگان را مجبور کردند کفش ھايشان را درآورده و پياده با پای برھنه تا منزل بروند

 .برای او مشخص نبود که بر چه اساسی اين تنبيه بدنی انجام شده است که در ابتدا  فرزام به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت
  

  کنترل اينترنت
، عوامل پليس مخفی در 2004بر اساس اطالعاتی که در اختيار سازمان ديده بان حقوق بشر قرار گرفته است، در ژوئن 

گذاشته و آنھا را دستگير ھمجنسگرا  با مردان يیقرار مالقات ھا) چت روم(اق ھای گفتگوی اينترنتی تشيراز از طريق ا
در طی اين سرکوب، پليس امير را دستگير و برای يک ھفته در بازداشت نگاه داشته و مکرراً او را مورد ضرب و . کردند

. ضربه آن فوراً اجرا شد 100ضربه شالق محکوم نمودند که  175در شيراز امير را به تحمل  يیمقامات قضا. شتم قرار داد
. ه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت او نمی دانست جرمش چيست و ھرگز او را از دالئل اين محکوميت مطلع نکردندامير ب

امير گفت به دنبال آزاد ساختن وی، مأموران امنيتی او را مرتباً تحت نظر قرار داده و به طور خودسرانه او را دستگير می 
، تاريخ آزادی او، تا زمانيکه او از کشور 2005ه ييفت که از تاريخ ژوامير به سازمان ديده بان حقوق بشر گ. نمودند

  153.گريخت، نيروی انتظامی وی را مرتباً تھديد می کرد
  

بر روی اينترنت پخش و سبب نگرانی در ميان جامعه  رھای اصلیشيراز و ديگر شھ 2004اخبار دستگيری ھای سال 
حقوق دگرباشان جنسی در خارج از ايران، نيروھای مدافع ی از گروه ھای بر طبق گفته برخ. اقليت ھای جنسی ايران گرديد

ً سايت ھای اينترنتی پر طرفدار برای قرار مالقات را چک می کردند تا ھم مردان  و ھم ھمجنسگرا امنيتی مرتبا
به دام  ی غير مظنون راھمجنسگرافريب داده و مردھای  جم شرکت می کردند-روم من-در چتکه  را يانیدگرجنسگرا

ھای دولت در تحت نظر داشتن سايت ھای متعلق به  يیسازمان ديده بان حقوق بشر قادر به تاييد روش ھا و توانا 154.اندازند
ه ايران در عمليات سازمان يافته برای ييدگرباشان نبوده و نيز نتوانسته شواھدی دال بر اشتغال نيروھای امنيتی و قوه قضا

اما عليرغم اين . و ديگر اعضاء جامعه دگرباشان ايران به دست آوردھمجنسگرا داختن مردان ھدف قرار دادن و به دام ان
بوده اند، جمع آوری نموده است که ھمجنسگرا مطلب، اين سازمان در طی سال ھا اظھاراتی را از چندين تن، که بيشتر آنان 

  .شده انداظھار کرده اند از طريق تله ھای اينترنتی به دام افتاده و دستگير 
  

است که مأموران لباس شخصی  پس از گذاشتن قرار مالقاتی با اواز  ھمجنسگرايیاحمد از شيراز، يکی از چندين مرد 
  :طريق اينترنت، وی را دستگير نمودند

  
ی فاعل می ھمجنسگرامن يک مرد «من به يکی از چت روم ھا رفته بودم که ديدم روی صفحه نوشته 

معموالً من ھيچوقت جواب نمی . و بعد از چند دقيقه فوراً يک پيام برام اومد من ھم پاسخ دادم» .خوام
اما اين بار جواب دادم و گفتم که من يک مرد . م توی شيراز خيلی سرشناس بودادادم چون خانواده 

من ازش . و اون دوباره به پيام من پاسخ داد. عصر بود 4يا  3ساعت . در شيراز ھستمھمجنسگرا 
اون خودشو توصيف کرد و خيلی سريع از طريق اينترنت چند تا عکس از . افه ش چه جوريهپرسيدم قي

                                                           
عموالً به سرعت و با م» شرکت در يک تجمع فاسد«، مجازات جرائمی از قبيل 2010آوريل  9، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با فرزام«   152

 .کارآئی و به دنبال يک محاکمه مختصر در حضور حاکم شرع،  اجرا می شود
 .2005سپتامبر  16، ».مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با امير و«   153
تيب قرار مالقات است که منجام نام يک سايت پر طرفدار برای تر. 2006مارس  16، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با آرشام پارسی«   154

چندين نفر که با  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه کرده اند در مورد امنيت . از خدمات آن برخوردار می شوند  دگرجنس گرامردان ھمجنسگرا و 
 .اين سايت ابراز نگرانی نموده اند
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اون از من . خودش فرستاد، که خيلی غير عادی بود، چون توی شيراز معموالً اينقدر سريع نمی فرستن
ً از ھز نظر ھمون. من گفتم من رنگم روشن تره و چشمھام سبزه. پرسيد من چه شکلی ھستم  اون واقعا
ً ازش خوشم اومد. جوری بود که می خواستم کی می تونيم ھمديگه رو ببينيم؟ می شه «گفت . واقعا

  .من خيلی ھيجان زده بودم» با ھم مالقات کنيم؟  6ساعت 
  

. ما با ھم در يک خيابونی به اسم خيابون ذاکری نزديک يک تابلوی آگھی ھای شھری مالقات کرديم... 
من گفتم بيا بريم طرف خيابون » کجا بريم؟«اون گفت . منم گفتم اسمم دنيه .اون خودشو محمد معرفی کرد

  ».بيا بريم توی يک خيابون ساکت تر ھمون دور و بر. نه، بيا بريم يه جای خلوت تر«اون گفت . شارمن
  

 متر نرفته بوديم که يک ماشين کنارمون نگه داشت و راننده به من دستور داد سوار شم و به 15حدود ... 
مردی که . اون ھيچی نگفت» تو اينو می شناسی؟«من به محمد نگاه کردم و گفتم 155.من گفت بچه کونی

محمد ھم اومد و پشت ماشين کنار من نشست و . توی ماشين بود پياده شد و من رو ھل داد توی ماشين
س ؟  من تو رو با خودم می برم و باھات يک سک]با ھتاکی[می خوای سکس داشته باشی «گفت 

من ازش . ن نگه دارمييبعدش به من گفت که ساکت باشم و سرم رو پا» .... وحشتناکی داشته باشم که 
رو به راننده کرد و . محکم توی صورتم زد و من فقط گريه می کردم» آخه من چه کار کردم؟«پرسيدم 

ن ھم که اين ھمين اآل –من شديداً می لرزيدم » بين خودمون باشه، قيافش بد نيست، مگه نه؟«گفت 
   156.جريان رو براتون ميگم تمام بدنم می لرزه

  
وی به سازمان ديده . ضربه شالق محکوم گرديد که به اجرا در آمد 100و تحمل » ترويج رفتار غير اخالقی«احمد نھايتاً  به 

وی انتظامی، و ھم از طرف نير يیبان حقوق بشر گفت که در طی مدتی که در بازداشت بود، ھم از طرف مقامات قضا
  .مداوماً مورد ھتاکی و آزار و اذيت ھای روانی قرار گرفت

  
ھمجنسگرايان ) چت روم(اق ھای گفتگوی اينترنتی تدر يکی از ا که امير از شيراز نيز به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت

امير شريک ايده آلش را برای او  اين فرد از امير پرسيد به دنبال چه نوع مردی است و. ايرانی، مشغول صحبت با فردی بود
چند دقيقه بعد شخصی ديگر به چت روم پيوسته و خود را فردی معرفی کرد که دقيقاً دارای خصوصيات مورد . توصيف کرد

به مدت ) وب کم(آنھا با دوربين اينترنتی . امير از او عکس خواست و اين مرد ھم عکسی برايش ارسال کرد. نظر امير است
در کمتر از . م تماس گرفتند و موافقت کردند که ھمان روز کمی ديرتر در يک محل عمومی با ھم مالقات کنندکوتاھی با ھ

يک دقيقه پس از مالقاتشان، شخصی از پشت به امير نزديک شده و آرام به شانه او زد، او را دستبند زده و چشم ھای او را 
گذاشته بود، با مأمور » قرار مالقات«سپس شخصی که با امير . ھل داد بسته و او را به درون اتومبيلی که منتظر آنھا بود،
  157.دستگيری سالم و تعارف کرده و قدم زنان دور شد

  
ً دلش برای «امير به ياد دارد که در طی زمان رانندگی به طرف بازداشتگاه، مأمور بازداشت کننده از او پرسيد که آيا  واقعا

او ھفت روز در . رد که او را به يک سربازخانه ارتشی خواھد برد که به او تجاوز کنندمأمور تھديد ک. »کير تنگ شده است
متن گفتگوی اينترنتی وی را در  يیدر طی بازجو. و ضرب و شتم بود يیدست مأموران نيروی انتظامی در حال بازجو

را که با يکی از  يیير يکی از گفتگوھاام. بازجوھا به وی گفتند که از دستگيری ھای سابق وی نيز مطلعند. مقابلش گذاشتند
  :بازجوھا داشته اينطور بيان می کند

  
  .ات رفتارھای جنسی ات را به من بگوييجز: بازجو
  .بغل کردن، بوسيدن، نوازش کردن:  امير

  ای بابا، تو ھيچوقت سکس نداری؟: بازجو
  .نه: امير

  .بايد کار ديگه ای ھم کرده باشی: بازجو
  .ا ممکنه که با دھن باشهخب، بعضی وقت: امير

                                                           
 . عبارت تحقير آميزی برای ھمجنسگرا می باشد» کونی«  155
 .2006نوامبر  30، »ن ديده بان حقوق بشر با احمد مصاحبه سازما«   156
 .2005سپتامبر  16، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با امير «   157
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  158حاضری اآلن برای من ھم بکنی؟: بازجو
  

او به سازمان ديده بان . ، امير را به دادگاھی بردند که بار نخست نيز در آنجا مجازات گرديده بوديیپس از ھفت روز بازجو
گفتگوی  اتاقھايش در  عکس او و متن صحبت. حقوق بشر گفت که نمی داند مقامات او را به چه جرمی متھم نموده اند

  :سپس حاکم شرع از او سؤال کرد. اينترنتی به عنوان مدرک عليه وی ارائه  گرديد
  

  آيا شما عمل دخول را ھم انجام داده ايد؟: قاضی
  .نه، من فقط با مردھای ديگه معاشقه می کردم: امير

  يعنی چه؟: قاضی
  .بغل کردن، بوسيدن: امير

رف ديگر عمل دخول را انجام نداده است؟ من می توانم شما را ھيچوقت يکی از شما به ط: قاضی
  159.اگر نتيجه آن مثبت باشد، شما محکوم خواھيد شد. بفرستم برای معاينه پزشکی

  
او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که در . امير ھيچوقت به لواط محکوم نشد و از او معاينه پزشکی ھم به عمل نيامد

  .شالق محکوم گرديد و مقامات پس از اجرای حکم او را آزاد ساختند ضربه 175عوض وی به 
  

ی ديگری از شيراز، يک برخورد بر روی اينترنت را توضيح می دھد که به عقيده او سبب شد نيروی ھمجنسگرا ،ايرج
  :کندانتظامی خانه او را تفتيش 

  
ً از من خوشش ا. اون خودشو احمد معرفی کرد... من مردی رو آنالين مالقات کردم  ون گفت که واقعا

من ھميشه خيلی در باره نشون دادن صورت يا . مياد و می خواد منو با  وب کم  ياھو مسنجر ببينه
بيا . نه، من اينجوری راحت نيستم«تصويرم به صورت آنالين، مواظب بودم، برای ھمين ھم گفتم 

ً مالقات کنيم ا تو خودت رو نشون نمی دی ببينم کی اما قبل از اون بھش گفتم چر. ھمديگه رو شخصا
چرا «من پرسيدم . اون ھم خودشو آنالين و از طريق وب کم نشون داد و عينک آفتابی زده بود» ھستی؟
من ھم چندان عالقه ای به انجام اين مالقات نداشتم، در . اما اون حاضر نشد» بر نمی داری؟ عينکتو

  .يمنتيجه ما برای يک ھفته فقط با ھم چت می کرد
  
با » .من يک فروشگاه نرم افزارھای کامپيوتری دارم و تو می تونی بيای اونجا«اون گفت ] يک روز[

. نمی دونم چرا، اما اصالً احساس ترس نمی کردم. ھم قرار مالقات گذاشتيم که به اون فروشگاه برم
به من شماره تلفنی داده  اون. اون برام آشنا به نظر می رسيد و من ازش سؤالی نکردم. کامالً راحت بودم

  . بود که باھاش قرار مالقات بگذارم و من ھم از خط تلفن خونه باھاش تماس گرفتم
  

اين مغازه توی يک پاساژ در شيراز ... عصر به مغازه اون برم  5ما طوری قرار گذاشتيم که من ساعت 
من به پاساژ . وتری رو پيدا کنيدکه شما می تونيد تمام نرم افزارھای کامپي يیبه اسم مال صدرا بود، جا

اون با دو تا . رفتم و بر اساس تصويری که از اون روی وب کم ديده بودم، از فاصله دور اونو شناختم
  .من فکر کردم که چون داره با کسی صحبت می کنه مزاحمش نشم. مرد ديگه ايستاده بود

  
ديگه می خواستم برم که متوجه شدم . دمدقيقه منتظر ش 15يا  10من قبل از اينکه با اون صحبت کنم، 

حتی خاطره اش ھم منو آزار می . يکی از اون مردھا دور کمرش تلفن بی سيم شبيه تلفن بسيجی ھا داره
  160.اينقدر ترسيده بودم که برگشتم خونه مادر بزرگم. ده

  
  :ايرج ادامه داد
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داشت گريه می . ی رو برداشتاين بار گوش. چند ساعت بعد سعی کردم دوباره به خواھرم زنگ بزنم
  161.منو تفتيش کردن اتاقاون گفت از وزارت اطالعات اومدن به خونه و . کرد

  
ھرھای بزرگ مانند اصفھان سازمان ديده بان حقوق بشرھمچنين شواھدی را از تله گذاری ھای احتمالی اينترنتی در ديگر ش

می اصفھان ظاھراً با پاسخ دادن به آگھی ھای شخصی، ، نيروی انتظا2008در مارس . جمع آوری نموده است و تھران
که با آنھا در تماس  را به عمل آورد تا نام دوستان و افرادی يیو از آنان بازجو را بر روی اينترنت به دام انداختچندين مرد 

مردان بر روی تلفن پليس ھمچنين پس از دستگيری اين افراد، تصاوير تحريک آميزی از . ھستند در اختيار پليس قرار دھند
   162.ھمراه يکی از آنھا پيدا کرد و بر طبق گزارش ھا، وی به سه سال حبس محکوم گرديد

  
 2007به خاطر می آورد چطور پس از مالقات شخصی به نام آرش در يک چت روم ياھو در تھران، در سال . محمد س

  :دستگير شد
  

تو انتخاب کن «: اون به من گفت. مالقات کنيمما تصميم گرفتيم که يک روز در يک مکان عمومی با ھم 
من به دنبال يک روز تعطيل غير از جمعه شب ھا، توی تقويم . که کی بھترين موقع برای مالقات ماست

با  2007ه ييژو 26ما روز . می خواستم يک پنجشنبه شب باشه که خيابون ھا شلوغ باشن. نگاه کردم
  ».ھم مالقات کرديم

  
ما مقابل فروشگاه ھمديگه رو . وی يک پاساژ در خيابون ولی عصر ھمديگه رو ببينيمما تصميم گرفتيم ت

کمی در اطراف قدم زديم و نشستيم و . ديديم و به طرف پارک دانشجو که نزديک اونجا بود قدم زديم
اگه بخوای می «بعد از مدتی گفت . اون کمی بيشتر راجع به خودش گفت و من ھم کمی از خودم گفتم

بنابراين ما شروع به قدم زدن » .بريم که کمتر جلوی چشم باشيم تا بتونيم به ھم نزديکتر بشيم يیجا تونيم
ً ھيچکس توش نبود اون دستامو گرفت و شروع به . کرديم و يک خيابان کوچکی پيدا کرديم که تقريبا

  .منو لمس می کرد و می ماليد –بازی کرد 
چرا دستمو اينقدر «گفتم . ی کردم دستمو بيرون بکشمسع. يک دفعه مچ دست منو خيلی محکم گرفت

دو تا حزب  163.اون منو به طرف يک پيکان سفيد که توی خيابون پارک شده بود ھل داد» محکم گرفتی؟
سعی کردن به زور منو توی ماشين بکنن . مثل بسيجی ھا بودن 164.اللھی با تسبيح از اتومبيل پياده شدن

باالخره اونھا به پشت پاھام لگد زدن و من رو به زور توی ماشين و من ھم مقاومت می کردم، اما 
  .انداختند

  
اونھا توی ماشين مرتب به من می گفتن کونی و لواط کار و می گفتن من به خاطر داشتن اينجور 

من و دو مرد . آرش جلو نشسته بود. با راننده جمعاً پنج نفر توی ماشين بوديم. تمايالت مثل حيوون ھستم
شما با من چه «من گفتم ... اون موقع متوجه شدم که اون من رو به اينھا لو داده . عقب نشسته بوديم ديگه

آرش دستشو کرد توی کيفش و يک سری فتوکپی درآورد »!کار داريد؟ شما ھيچ مدرکی عليه من نداريد
  165».ست که من باھاش داشتميياينھا تمام چت ھا«و گفت 

  
. ه داشتند و سپس وی در برابر قاضی  شرع محاکمه شدک قرارگاه محلی نيروی انتظامی نگمقامات محمد را سه روز در ي

ً به او ناسزا می گفتند نيز در ھنگام  ،»آرش« ،خبرچين او. او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که مأموران پليس دائما
اظھار نامه ای کتبی که قول (به امضاء تعھدی او را مجبور . دقيقه به طول انجاميد حضور داشت 45تا  30محاکمه ای که 

کردند که قول می داد ديگر به سراغ سايت ھای ) مورد نظر نشود» غير قانونی«می دھد شخص از اين پس مرتکب عمل 
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 او نمی داند که نھايتاً به چه جرمی. ضربه شالق زدند 100نرود و نيز پيش از آزاد ساختن وی، به او ھمجنسگرايان اينترنتی 
  166.متھم و محکوم شده است

  
  : اتفاق افتاد، ابراز داشت 2004ی ديگری از اصفھان، نيز شھادت مشابھی را از واقعه ای که در سال ھمجنسگرافرشاد، 

  
برم که ِگی روم ناميده می شد تا افرادی رو که مثل خودم بودن پيدا  يیمن عادت داشتم به چت روم ھا

ما از طريق عکس و وب کم خودمون رو . در اون شرکت می کردندمردم از تمام شھرھای مختلف . کنم
 23من با شخصی که می گفت حدود . معرفی می کرديم و توصيف می کرديم که چه قد و شکلی داريم

  . از توضيحاتی که می داد خيلی جذاب به نظر می اومد. سال داره قرار مالقاتی رو ترتيب دادم
  

اون گفت خونه ای خالی رو سراغ داره، برای ھمين ھم . خيابون ببينيمما قرار گذاشتيم ھمديگه رو توی 
تصميم گرفتيم با تاکسی بريم که يک ماشين کنار ما نگه داشت که دو مرد در . تصميم گرفتيم بريم اونجا

من در عقب بين مردی که قبالً سوار بود و فردی . ما سوار شديم. جلو و يکی ھم در عقب نشسته بودن
به محض اينکه ماشين شروع به حرکت کرد، اين دو مرد سر من . مالقات کرده بوديم، نشستمکه با ھم 

من می اونھا کلمات رکيکی به . ن کشيدن، چشمھام رو چشمبند زدند و شروع کردن به زدن منييرو پا
  .تکرار کردن اون کلمات  برام راحت نيست –گفتن

  
مثل اين که توی چت روم ھا اتفاق  يیبچه ھا در مورد چيزھا .ع بود که فھميدم توی دام افتادماون موق... 

و  –می دونستم خطر داره . می افته به ما گفته بودن، اما چه کار می تونستم بکنم؟ من اين طوری بودم
  167.حاال توی دردسر افتاده بودم

  
او معتقد است که بازداشتگاه توسط . فرشاد را به محل نامعلومی بردند، چشمبند زده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

دستگير نشده و او را مجبور » که در ھنگام عمل«مقامات به او گفتند خيلی خوش شانس بوده . نيروھای انتظامی اداره می شد
پس از دو روز . شرکت نخواھد کردھمجنسگرايان به امضاء تعھد نامه ای کردند که قول می داد او ديگر در چت روم ھای 

  .اشت،  فرشاد آزاد گرديددر بازد
  

حق داشتن ) 9در ماده (حق برخورداری از حريم شخصی برای افراد، ) 17در ماده (ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 
که دولت ايران با کنترل و زير نظر داشتن رفتار  يیآزادی ھا بيان را مورد تأکيد قرار می دھد،آزادی ) 19در ماده (امنيت و 
ً و به طور سيستماتيک نقض می کندو گفتار ا يورش به خانه ھا و زير نظر  .يرانيان، حتی در محيط ھای خصوصی، مرتبا

گرفتن اينترنت توسط نيروھای امنيتی ايران نه تنھا حقوق اقليت ھای جنسی ايران بلکه حقوق اساسی تمام ايرانيان را به بھانه 
  .ی پيروی از اخالقيات نقض می نمايد

  
ده بان حقوق بشر مکرراً از دولت ايران خواسته است تا به حقوق شھروندان خود برای حفظ حريم شخصی در سازمان دي

عليرغم اين تقاضاھا، دولت ايران با . خانه ھايشان احترام گذاشته و مکالمات آنان بر روی اينترنت را کنترل و سانسور ننمايد
ان برای کنترل و زير نظر داشتن اعمال خصوصی افراد به نقض تعھدات به کار گيری نيروھای امنيتی از جمله سپاه پاسدار

  168.بين المللی اش ادامه می دھد

                                                           
 .ھمان   166
 .2006دسامبر  7، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با فرشاد«   167
، )ئیا( 10، شماره 17، جلد »سانسور اينترنت در خاورميانه و افريقای شمالی: آزادی کاذب«برای مثال نگاه کنيد به سازمان ديده بان حقوق بشر،    168

: ايران«؛  ھمچنين نگاه کنيد به http://www.hrw.org/en/reports/2005/11/14/false-freedom، قابل دسترسی در 2005نوامبر 
، قابل دسترسی در 2010مارس  24، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، »حمالت جديد ھمساز شده به گروه ھای حقوق بشر

http://www.hrw.org/en/news/2010/03/24/iran-new-coordinated-attack-human-rights-groups ،) در باره نقش سپاه
 ).پاسداران در کنترل و مسدود نمودن وبسايت ھا سخن می گويد



 

 45    ايم شده گور به زنده نسلی ما

  

  بدرفتاری و آزار و اذيت توسط نيروھای امنيتی در دوران  بازداشت.   7
  

بعد دو مردی که ما را به . وقتی داخل شديم، آنھا ما را در سلولی کردند و دور کمرمان پيش بند بستند
  .جا آورده بودند به ما حمله جنسی کردندآن
  2006اکتبر  2ھمجنسگرای ايرانی در تبعيد، ، .حسين م –

  
نيروھای امنيتی از آزار و اذيت ھای لفظی، روانی، و جسمی برای آزار و ھراساندن دگرباشان جنسی و گرفتن اعتراف و 

يده بان حقوق بشر مصاحبه کرده اند و با نيروھای امنيتی اکثر دگرباشانی که با سازمان د. تعھد از آنان استفاده کرده اند
چند نمونه . يا بازداشت خود شکايت داشتند/برخورد داشته اند، از آزارھای لفظی يا ايذاء و اذيت در طی دستگيری، انتقال و

  .يا تجاوزمی شداين آزارھا شامل حمالت جنسی . از اين آزار و اذيت ھا به حدی شديد بوده که شکنجه محسوب می گردد
  

را جمع آوری نموده که حکايت از آزار جسمی و شکنجه، از جمله ضرب و شتم و  يیسازمان ديده بان حقوق بشر شھادت ھا
فرشاد به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که نيروھای . شالق دگرباشان جنسی تحت بازداشت توسط نيروھای امنيتی می کند

ھمجنسگرايان الق زدند زيرا وی از امضاء تعھدی که قول می داد وی ديگر از وبسايتھای او را ش 2004انتظامی در سال 
  :ديدن نخواھد کرد، امتناع می ورزيد

  
اونھا . بعداً فھميدم که اونجا نوعی مدرسه بود. ھنوز چشمبند روی چشمھام بود که منو به يک خونه بردن

بودن، از جمله فردی که روی وب باھاش قرار  ديدم که ھشت تا ده نفر اونجا. چشمبندم رو برداشتن
اونھا شروع کردن به کتک زدن و ناسزا گفتن به من تا اينکه باالخره غرور من رو . مالقات گذاشته بودم

  .اونھا تھديد کردن که منو می کشن و به دار می زنن و بعد ھم من رو زدند. شکستن
  

ی که موقع عمل دستگيرت نکرديم، چون اگر کرده خيلی شانس آورد«اون گفت  .... يک نفر اومد.... 
اون يک کاغذ جلوم گذاشت و سعی کرد ازم » .بوديم، کاری می کرديم که حتماً حکم اعدام بگيری

اين کاغذ می گفت که من توی يک چت روم بودم و قسم می خورم . اسمم رو ازم پرسيد. اعتراف بگيره
  .که دوباره ھرگز اين کارو نکنم

  
در نتيجه اونھا ھم من رو روی يک تخت خوابوندند و با يک . ش گفتم که اينو امضاء نمی کنممن بھ... 

انگار که . وقتی اين کار رو می کردن دستھام به تختخواب بسته بود. شلنگ آب شروع کردند به زدن من
خون  احساس می کردم از پشتم. اونھا رکيک ترين حرفھا رو بھم می زدن.دود از پشتم  در می اومد

اما وقتی کاغذ رو جلوم گذاشتن، . دقيقه تصميم گرفتم تا اون کاغذ رو امضاء کنم 40تا  30بعد از . مياد
بعد از اينکه گفتم نه، دوباره منو به . ھيچ دليلی نداشت امضاء کنم. بھشون گفتم که امضاء نمی کنم

  169.تختخواب بستن و به شالق زدن رو از سر گرفتند
  

سپس او را از . گذاشته و به ناحيه ای در خارج از شھر بردند يیراد فرشاد را با چشمبند درون خودروپس از آن، ھمان اف
خود را . او صبر کرد تا صدای اتومبيل را شنيد که دور می شد و سپس چشمبندش را برداشت. داخل اتومبيل بيرون انداختند

   170.ديگر تاريک شده بود. در ناحيه ای پرت و دورافتاده ديد
  

وی به . مشابھی داشت یساله از تھران که با دوست پسرش در ميدان ونک تھران قدم می زد نيز تجربه  22ابراھيم، 
ھم  دگرجنسگرااين عمل در ميان مردان  –در دست دوست پسرش انداخته بود  سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که او دست

ً غير معمول نيست ابراھيم به . دوست پسرش کمی آرايش کرده بود 171.نزديک شدند که چندين مأمور پليس به وی –لزوما
  :سازمان ديده بان حقوق بشر گفت
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با نحوه . ھستيم  و به ھمين دليل ھم اونھا ما را بردندھمجنسگرا مسلّمه که ما . ما در اينجا در اقليتيم
  172.ار کنيمرفتاری که ما داريم برای ديگران خيلی مشخصه و برای ما ھم خيلی مشکله که انک

» مشکل رفتاری«ابراھيم پرسيد که چرا آنھا را متوقف نموده اند و نيروی انتظامی به آنھا گفت چون او و دوست پسرش 
ھنگامی که آنجا بودند، مقامات آرايش روی صورت . او گفت که پليس آنھا را داخل وانتی کرده و به قرارگاه محلی برد. دارند

  .راً به صورت آنھا سيلی زدند و تا صبح روز بعد آنھا را حبس نمودنددوست پسرش را پاک کردند، مکر
  

ابراھيم به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که نيروی انتظامی به او و دوست پسرش گفت بايد تعھد نامه ای را امضاء نمايند 
او گفت . است نيايندھمجنسگرايان وق که پات يیکه قول می دھد آنھا ھرگز دوباره يکديگر را نبينند و ديگر ھرگز به محل ھا
به ھيچيک از آنھا يک نسخه از اين برگه داده . که آنھا را با ايجاد ھراس مجبور به امضاء اين سند بدون خواندن آن کردند

سپس يکی از مأموران به ابراھيم گفت که عالوه بر تعھد مبنی بر ظاھر نشدن با يکديگر در مکان ھای عمومی، اين . نشد
  173.د آنھا را ملزم می دارد که ديگر بعد از اين پوشش يا آرايش نامناسب نداشته باشندتعھ

  
مصاحبه نمود که اظھارات دقيق و روشنی از ھمجنسگرا سازمان ديده بان حقوق بشر در طی تحقيقاتش ھمچنين با چندين مرد 

ساله که در يک مھمانی  22ی سگراھمجنامير، . لمس شدن ھای نامناسب و تجاوز جنسی در ھنگام بازداشت داشتند
او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت . خصوصی در شيراز دستگير شده بود، در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت

، بازجوھايش به وی چشمبند زده و يک آلت مردانه مصنوعی را که در طی حمله 2003از وی در سال  يیکه در طی بازجو
آنھا » سکس داری؟ يیتوی چه حالت ھا«: يکی از بازجوھا از او پرسيد. بودند، به دھان وی فرو بردندبه مھمانی پيدا کرده 

   174.او را تھديد کردند که اگر به اين پرسش پاسخ ندھد، آنھا توسط پزشک قانونی از وی معاينه به عمل خواھند آورد
  

و دوست پسرش . نيروی انتظامی حسين م 2006سال در قم، يکی از محافظه کار ترين و مقدس ترين شھرھای ايران، در 
که وی و دوستش در ھنگام اقامت در بازداشتگاه دچار شدند  يیاو از تحقيرھا. را احتماالً به خاطر ظاھرشان، متوقف نمود

  :سخن می گويد
  

 دوست. ما برای ديدن يک دوست، به قم رفته بوديم. بار دوم من ھمراه دوست پسرم در قم دستگير شدم
اونھا . دو نفر مرد لباس شخصی جلوی ما رو گرفتند. پسرم کمی آرايش داشت و موھاش ھم بلند بود

ما  .»!يدھمجنسبازشما دو تا «يکی از اونھا گفت . بودن ]مأموران امنيتی لباس شخصی[حزب اللھی 
يژه برای پليس اين يک قرارگاه و. در قم بردن اونھا ما رو به پايگاه ستاد ارتشباھاشون بحث کرديم و 

اونھا در حقيقت يک گروه دستچين شده از » .امر به معروف و نھی از منکره«منکرات ھست که کارش 
وقتی داخل . ه دستور می گيرن بر عليه رفتارھای غير اسالمی عمل کنندييبسيج ھستن که از قوه قضا

عدش ھم ھمون دو تا مرد که ب. اونجا شديم ما رو توی يک سلول انداختن و دور کمرمون پيش بند بستند
روز بعد . ما رو بيست و چھار ساعت اونجا نگه داشتن. ما رو به اونجا بردن، به ما تعرض جنسی کردن

سرھامون رو تراشيدن و ما رو مجبور کردن يک ورقه ای رو امضاء کنيم و به ما گفتند برگرديد تھران 
   175.و ديگه ھيچوقت دوباره پاتون رو توی قم نگذاريد

  
  :اينطور تعريف کرد 2001صبا از تھران، تجربه ھای خودش رو با عوامل نيروی انتظامی در سال 

  
ما . من در شمال ايران در يک خيابون کوچک در حاليکه با دوست پسرم خلوت کرده بودم، دستگير شدم

شد و  يک نفر از پشت به ما نزديک. ما داشتيم ھمديگه رو می بوسيديم. توی يک کوچه فرعی بوديم
اون مرد گفت که بايد باھاش برم و من . برگشتم و دوست پسرم ھم فرار کرد. ترسيدم. بازوی منو گرفت

اون يک برگه کاغذ سفيد رو گذاشت جلوم و . به ايستگاه پليس محلی برد» فساد اجتماعی«رو به اتھام 
من » .مردھا سکس دارمھستم و با  ھمجنسبازمن «به من گفت بنويسم . ازم خواست اون رو امضاء کنم

  .ھر کاری که اون گفت کردم چون خيلی ترسيده بودم
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چه [او به من گفت که اگر روزی به کسی بگم . اون سه بار در سه فرصت مختلف به من تجاوز کرد... 
من رفتم خونه، اما . ، اون کاغذ رو به دادگاه ميده...و يا از ديدن مجدد اون خودداری کنم ] اتفاقی افتاده

يکی از مأموران نيروی انتظامی [اون . برمی گشتم تا اون دوباره به من تجاوز کنه] از ترسم[بعد 
  176.بود اما لباس شخصی می پوشيد] محلی

  
به وسيله دو مأمور امنيتی لباس شخصی در  2009، پس از انتخابات رياست جمھوری ژوئن ھمجنسگراساله  26فرخ، مرد 

در شھر کرج،  ،مھدی کروبی ،]رياست جمھوری[خ و يکی از دوستانش برای کانديدای فر. خيابان ھای کرج دستگير شد
را نصب می کردند که چھلمين روز درگذشت ندا آقا  يیآنھا پوسترھا. کيلومتری غرب تھران، کار می کردند 20حدود 

ر خيابان ھای تھران کشته شد، با شليک گلوله د انتخاباتسلطان، تظاھر کننده ای که در طی تظاھرات اعتراض آميز پس از 
  .را گرامی می داشت

  
کی به شما گفته اين «اون گفت . من چشمبند داشتم. بردن]داخل يک ساختمان[ما رو به يک محل نامعلوم 

اونھا ما رو از . بعدش راجع به موھا و ابروھام از من پرسيد 177».کار رو بکنين؟ شما از منافقين ھستيد
من بھش گفتم پيش از اينکه بتونم  » !ھستی] ی زنھمجنسگرا[تو لزبين « به من گفت. ھم جدا کردند

من بھشون گفتم که من تراجنسی ھستم و در ايران  . اما اونھا من رو زدن. لزبين باشم بايد اول دختر باشم
من بھشون ياد آوری . تراجنسی ھا مورد حمايت قانون ھستن و وظيف او اينه که از من محافظت کنه

   178.خمينی در حمايت از تراجنسيھا فتوا صادر کرده بود کردم که
  

او را به محلی برده و برايش شوھر پيدا «سپس آنھا به وی گفتند که قرار است . پاسخ مأموران امنيتی، ضرب و شتم فرخ بود
  .فرخ گفت که پس از آن، آنھا به وی تجاوز کردند 179».کنند

  
ده بان حقوق بشر تعريف کرد که وی مورد حمله دو تن از عوامل لباس ساله، برای سازمان دي 42ی ھمجنسگرانويد، 

نويد از کافه ای که متعلق به وی و  2007در سال . شخصی قرار گرفت که بعداً متوجه شد ايشان عضو بسيج محل می باشند
گشت که در راه توسط در شھر کوچکی در خارج از تھران قرار داشت و محل مورد عالقه جوانان بود، به خانه اش باز می 

بسيج به او دستبند زده . نويد معتقد است که وی به علت ظاھر و نيز موی بلندش، ھدف قرار گرفته بود. دو مأمور دستگير شد
ھنگامی که به مقصد رسيدند، آنھا وی را از اتومبيل به بيرون ھل داده و پس از ضرب و . و او را تا منزلش ھمراھی کردند

سی دی ھا [» غير اخالقی«ھنگامی که داخل منزل بودند، يک کارتون حاوی مطالب . ور به داخل خانه بردنداو را به ز ،شتم
  :سپس به گفته نويد، لباس ھای وی را درآورده و به او تعرض جنسی کردند. پيدا کردند] يانهھمجنسگراو تصاوير 

  
اونھا من رو روی . و خودم را کثيف کردم من باال آوردم. آلتش را با زور در دھانم فرو برد] يکی از آنھا[

بعد يکی از . تمام مدت به زدن من ادامه می دادند. زمين کشيدند و توی حمام انداختن و با آب سرد شستند
  180.اونھا يک گيرنده ماھواره پيدا کرد و به من گفت حد اقل برای شش ماه با خونه ام خداحافظی کنم

  
» مھمانخانه«آنھا به محل ديگری رفتند که به نويد گفتند . او را به زور داخل اتومبيل کردندمأمورھا نويد را لباس پوشانده و 

بسيجی ديگری آنجا بود که در خانه را باز کرد در . آنھا وی را از داخل خودرو به بيرون کشيده و بار ديگر او را زدند. است
  :نويد شرح می دھد که پس از آن چه اتفاقی افتاد. پزخانه حبس کردندحاليکه دو نفر ديگر او را به داخل خانه رانده و در داخل آش

  
بعد ھم با استعمال . لباسھام رو درآورد] يکی از مأمورھا. [آشپزخانه کثيف و متعفن و پر از سوسک بود

اون دو . اون من رو انداخت روی زمين و به من تجاوز کرد. يک چراغ قوه و باتوم به من تجاوز کرد
  181.ھم تو اين کار شرکت کردننفر ديگه 
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وقتی نويد در باره نامه پرسيد، گفتند که . پس از اتمام کارشان، يکی از مأموران يک اعتراف نامه به نويد داد تا امضاء کند

پس از آن او را بيرون کشيده و روی سرش آب . سپس باز ھم او را زدند تا نامه را امضاء کرد. اين حکم اعدام وی می باشد
 يیپس از آنکه شستن خود را تمام کرد، يکی از بسيجی ھا چاقو. ريخته و به او گفتند خودش را بشويد يیو مايع ظرفشوسرد 

تو رستوران باز می کنی تا بچه ھای ما را ! تو ايدز را به شھر ما آورده ای«او می گفت .  آورده و موھای بلند وی را بريد
  182» !آلوده به ايدز کنی

  
موران چند ساعت ديگر ھم او را مورد ضرب و شتم و ناسزا قرار دادند تا باالخره وی را به ايستگاه پليس نويد گفت که مأ

او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که ھنگامی که مأموران نويد را به ھمراه اعتراف نامه و لوازم مصادره . محلی بردند
ته شد که ورود به خانه نويد با زور، نادرست بوده و اعتراف نامه نيز شده از منزلش تحويل مقامات محلی دادند، به آنھا گف

نويد به سازمان ديده بان حقوق . آنھا نامه ای ديگر برای نويد تھيه کرده و او را مجبور به امضای آن نمودند. ارزشی ندارد
ً او از اتھام لواط . کمه کردندبشر گفت که او را به جرم لواط و داشتن گيرنده ماھوراه  و سی دی ھای غير مجاز محا نھايتا

 تبرئه شد زيرا حکومت نتوانست مدرکی که نشان دھنده ارتکاب او به لواط باشد ارائه دھد و فقط به داشتن گيرنده ماھواره
  .پرداخت جريمه نقدی محکوم گرديد به و متھم

  
عينی به پليس شکايت کرد که او و پس از آنکه يک شاھد  2007است که در سال  ھمجنسگرايیساله  24متين، مرد 

او به سازمان ديده بان حقوق بشر . دوستانش در يک باغ عمومی در خارج از اصفھان به لواط مشغول بوده اند، دستگير شد
به او و  گفت دوستانش که با وی در باغ بودند، تصميم گرفته بودند داستان ھايشان را با ھم ھماھنگ سازند و تمام ماجرا  را

  .او ارتکاب به لواط را انکار نمود. دوست ديگر نسبت دھنديک 
  

متين چندين روز متوالی بازداشت، ضرب و شتم و شکنجه را توصيف نمود که به اعتقاد او برای مجبور ساختن وی به 
ندين بار مقامات زندان در طی مدت بازداشت چکه متين ھمچنين به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت . اعتراف طرح شده بود

که او ھم (دوست وی، احسان . به وی تجاوز نموده اند که در نتيجه آن وی دچار آسيب ھای جدی گرديده است
او نخستين . اما به ھر حال متين به مقاومت ادامه داد. در برابر فشار تسليم شده و به لواط اعتراف نمود) ستھمجنسگرا

  :ی به وی وارد شد را اينگونه شرح می دھدضرب و شتم و شکنجه ای که در ايستگاه پليس محل
  

اونھا اين کار رو . اونھا ما رو دستبند زده و از پاھامون آويزان می کردند و روی ما آب سرد می ريختند
اين کار رو دوباره  جواب نمی داديم،» درست«ل ھاشون اگر به سؤا. برای پنج تا ده دقيقه ادامه می دادند

  183.حال مرتباً با مشت و با باتوم من رو می زدندر ھمين . انجام می دادند
  

او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که معتقد است آنھا آشناھای . متين می گويد بقيه از جمله احسان باالخره آزاد شدند
ته ديگر در به ھر حال وی برای دو يا سه ھف. معتبری داشته اند که قادر بوده اند مقامات پليس را تحت تأثير قرار دھند

  :او شرح می دھد که در طول اين مدت چقدر درمانده شده بود. بازداشت ماند
  

با زيرپوشم يک طناب دار درست . سعی کردم خودکشی کنم. ديگه بيش از اين نمی تونستم تحمل کنم
به فکر می کنی «به من گفتن ]. که در سلولم بود ديدن[اما اونھا ھمه چيز رو از طريق دوربينی . کردم

  184» ھمين راحتی ھا می تونی خالص بشی؟
  

گفت که چه بايد بنويسد و اينکه  زجو به متين که ھنوز چشمبند داشتبا .ر شکسته و قبول کرد اعتراف کندمتين نھايتاً تحت فشا
پس از اعتراف، متين را به زندان مرکزی اصفھان به نام دستگرد . متين و دوستش احسان مرتکب عمل لواط شده اند

  .رستادندف
  

او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات زندان ابتدا او را نپذيرفتند، زيرا وی به علت ضربات شديد کتک و شکنجه 
عاقبت نام او را ثبت کرده و او را به بند  185.ای که در بازداشتگاه پليس متحمل شده بود، از نظر جسمی در شرايط بدی بود

                                                           
 .ھمان   182
 .2010آوريل  12، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با متين«   183
 .ھمان   184
 .ھمان   185



 

 49    ايم شده گور به زنده نسلی ما

. محلی که وی دو ماه را در آنجا سپری کرده و مجبور به شرکت در کالس ھای آموزش اخالق شدنوجوانان منتقل نمودند، 
وی دچار خونريزی . متين می گويد که نگھبانان زندان ھم بارھا به او تجاوز کردند. اما مشکالتش ھنوز ھم تمام نشده بود

ديده بان حقوق بشر گفت مطمئن بود که باالخره در  وی به سازمان. مقعدی شد، اما احساس می کرد نمی تواند به کسی بگويد
وی پيش از تشکيل دادگاھش . آزاد کردند 2008باالخره مقامات متين را با سپردن وثيقه در سال  186.زندان کشته خواھد شد

  .به ترکيه فرار کرد
  

امنيتی ايرانی ارتکاب يافته،  بدرفتاری و آزاری که عليه بازداشت شدگان، از جمله اقليت ھای جنسی ايران توسط نيروھای
اگرچه ايران عضو کنوانسيون منع شکنجه و ديگر . ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را نقض می کند 10و  7مواد 

نيست، منع شکنجه در حقوق عرفی بين ) کنوانسيون منع شکنجه(رفتارھا و مجازات ھای ظالمانه، غير انسانی يا تحقيرآميز 
 ً   187.شکنجه که شامل حمله جنسی يا تجاوز می شود نيز در قوانين ايران ممنوع گرديده است. ريشه دارد المللی عميقا

  

                                                           
 .انھم   186
نيز استفاده از شکنجه را  2004قانون حقوق شھروندی سال  9، و 6، 1قانون مجازات اسالمی و مواد  578ماده . 38قانون اساسی ايران، اصل    187

 .به ويژه برای گرفتن اقرار، ممنوع می نمايند
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  بد رفتاری در طی اجرای عدالت.   8
  

  .اين تمام محاکمه بود. در تمام مدت قاضی صحبت می کرد. دقيقه طول کشيد 45تا  30محاکمه 
  2007ايرانی ھمجنسگرای در تبعيد، ، .محمد س –

  
ندين نفر که با سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه کرده اند، تجارب خود را از حضور در برابر قضات، چه در طول چ

اظھارات آنھا بيانگر اختيارات وسيعی است که مطابق . مرحله تحقيقات پرونده شان و چه در ھنگام محاکمه بيان داشته اند
مقرراتی نيز که بر اعتراف . فردی را محکوم نمايند» اً بر پايه علم قاضیصرف«قانون به قضات داده شده که اجازه می دھد 

شکنجه زندانيان . به دست آمده از شخص متھم به عنوان مدرک جرم تکيه می کنند نيز به ھمان اندازه مشکل ايجاد می کنند
رغم مقررات موجود در قانون علي ،در ايران برای گرفتن اعتراف امری غير معمول نيست، و اين اعترافات اجباری اغلب

  . اساسی که به خصوص آن را ممنوع می سازد،  به عنوان مدرک در محاکمات کيفری پذيرفته می شود
  

دادستان ھا و قضات که با اقتدار فراوان و مفاھيم و افکار متحجرانه نسبت به اقليت ھای جنسی ايران مجھز گرديده اند، از 
برای گرفتن اعتراف به جرم از » غير اخالقی«و ديگر فعاليت ھای  ھمجنسگرايیھمين به ھراساندن و تحت فشار گذاشتن مت

ھا و محاکمات اغلب جلسات کوتاھی ھستند که بدون حضور  يیتحقيقات، بازجو. ايشان چندان دچار عذاب وجدان نمی شوند
متھم فرصت ناچيزی . دھند اقرار نمايد به او دستور می ،را ارائه داده» مدرک جرم«وکيل برگزار شده و در آن  به متھم 

  .برای بيان ماجرا از طرف خود دارد، اگر اصوالً چنين فرصتی به وی داده شود
  

پس از يک برنامه به دام اندازی از طريق اينترنت، دستگير شد، محاکمه و مجازات خود را  2007که در سال . محمد ت
  :چنين شرح می دھد

  
مگر فتو کپی چت ھا و تعھدی که ] من ھرگز مدارکی نديدم. [ديدممن ھرگز مدارک محکوميت رو ن

می گفتن و توھين می کردن  ھمجنسبازدر دادگاه قاضی و مأموران بسيج به من . مجبور بودم امضا کنم
من » چرا اين کار رو می کنی؟«قاضی از من پرسيد. آرش، کسی که من رو لو داده بود ھم اونجا بود... 

بعد اون .  من می خواستم با کسی باشم که مثل من باشه. من اينطوری احساس می کنم –گفتم نمی دونم 
 45تا  30محاکمه بين ... » درست است؟. می دانيد که اين عمل در اسالم گناه به حساب می آيد«پرسيد 

  .اين تمام محاکمه بود. قاضی تمام مدت صحبت می کرد. دقيقه طول کشيد
  

يک  اتاقداخل . جداگانه بردند اتاقاونھا من رو به يک ... که شالق بزنن  يیبعد اونھا منو بردن يک جا
اونھا دست ھای من رو به قسمت فلزی نيمکت بستن و من . نيمکت بود، مثل نيمکت ھای توی پارک ھا

تموم «بعد از شالق زدن، گفت ... يک نفر به من صد ضربه زد . رو با يک شالق بلند پالستيکی زدند
بود که برای چندين روز خونريزی می  يیپر از پوسته ھا. بدنم شديداً درد می کرد» .آزادیشد، حاال 

دو . اونھا فقط به من گفتن بلوزم رو بپوشم و برم خونه. اونھا حتی زخمھای من رو پانسمان نکردن. کرد
  188.ماه طول کشيد تا زخمھا کامالً خوب شد

  
رد که حاکم شرع که ھيچ مدرکی نداشت تا اثبات کند که وی مرتکب لواط احمد برای سازمان ديده بان حقوق بشرتعريف ک

صورت گرفت، وی را مورد  2004در عوض، قاضی در طول محاکمه که در سال . شده است، او را به اعدام تھديد می کرد
  :سرزنش و اھانت قرار داده و سپس به تحمل شالق محکوم نمود

  
!  من بايد بگذارم شما را بکشند! ستور بدھم شما را سنگسار کنندمن بايد د«قاضی رو به ما کرد و گفت 

. ما گريه و التماس می کرديم» شما می دانيد که مجازات افرادی از قبيل شما در اينجا مرگ است؟
در عوض او به ما » .اگر بار ديگر شما را  دستگير کنم، شما را اعدام خواھم کرد«عاقبت اون گفت 

                                                           
 .2007، ».مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با محمد ت«   188
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او سر ما داد . وقتی که مجازات رو اعالم کرد، ما شروع به گريه کرديم. ق دادضربه شال 100مجازات 
  »!من بايد خيلی بيشتر از اين برای شما سخت می گرفتم –گريه زاری نکنيد «کشيد 

  
برای . بی نھايت دردناک بود. من خيلی خونريزی داشتم. اونھا ما رو به زندان برگردوندن و شالق زدند

  189. م روی پشتم بخوابمماه ھا نمی تونست
  

او به ھمراه  190.در يک مھمانی خصوصی در شيراز دستگير شد 2003ساله ای است که در سال  22ی ھمجنسگراامير 
امير در باره محاکمه اش که به دنبال يورش به مھمانی انجام شده بود، . چند مرد ديگر در دادگاھی در شيراز محاکمه گرديد

وی به اين سازمان گفت که در طی نخستين مالقات اين مردھا . زمان ديده بان حقوق بشر قرار دادات دقيقی در اختيار ساييجز
شما ھمگی مثل زنھا ھستيد و ھمزمان با ھم صحبت می کنيد، بريد «: با قاضی، قاضی آنھا را مورد انتقاد قرار داد

  191»!بيرون
  

او يک پرسش از روی . تی را پرسيد که بازجو پرسيده بودبار دوم که امير به دادگاه برده شد، قاضی از او ھمان سؤاال
خب پس اين جواب «سپس پرسيد . گزارش بازجو خواند و سپس پاسخی را که گفته می شد امير گفته، قرائت نمود

جلسه استماع . و زير شکنجه داده بود،  اصالح نمايد يیاو به امير فرصتی نداد تا پاسخی را که در طی بازجو».شماست
  :گاه بدون آنکه به امير فرصتی برای دفاع از خود داده شود، خاتمه يافتداد
  

  آيا می دانيد که مجازات شما می تواند مرگ باشد؟: قاضی
  چرا؟ مگر من چه کار کرده ام؟: امير

آيا شما نمی دانيد که آميزش جنسی چيزی . زيرا شما خالف قانون الھی و طبيعت رفتار کرده ايد: قاضی
د برايش يک دختر صيغه کند تا ييان و زنان با يکديگر انجام می دھند؟ به مادرش بگواست که مرد
  193چرا او اين پسر را پيش يک دکتر نمی برد؟ 192.معالجه شود

  
متھم اصلی که مھمانی را . بر طبق يک نسخه از حکم قاضی که امير ارائه داده است، در اين پرونده شش متھم وجود داشته

خريد و در «، »تھيه و تملک سی دی ھا، نوارھای ويديو، و نوارھای صوتی مستھجن و غير اخالقی«ه ترتيب داده بود، ب
، خريد و در اختيار داشتن گيرنده ماھواره، دائر کردن اجتماعات )ورق بازی(اختيار داشتن مشروبات الکلی و لوازم قمار 

ديگران از جمله  متھم، و »جريحه دار کردن عفت عمومیقی، و فاسد و تشويق جوانان به شرکت در اعمال فاسد و غير اخال
دالر  125جريمه نقدی معادل  پرداخت در پايان، امير به. فقط به مصرف الکل و شرکت در اجتماع فاسد محکوم شدند امير

  194. امريکا محکوم گرديد
  

. يافت کرده بودند، سخن گفتنددر» جرائمشان«که آنھا برای  يیچندين تن از شھود در مورد خودسرانه بودن مجازات ھا
يانه بر روی کامپيوترش پيدا ھمجنسگراکه  پس از آنکه مقامات عکس ھای سکسی  ،ساله 26ی  ھمجنسگرا،  مرد .حسين م

  :، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتشدکردند، دستگير و از دانشگاه اخراج 
  

اين «قاضی پرسيد . من به دادگاه رفتم. آدرس خونه برام اومدمدت کوتاھی بعد از اين جريان، از دادگاه يک احضاريه به 
اون » .چھار تا، حاج آقا«من گفتم » روی بلوزت چند تا دگمه داری؟«اون پرسيد . »بله«من گفتم » کامپيوتر دستی توست؟

  195».ضربه شالق 120چھار ماه حبس و «گفت 
  

                                                           
 .2006نوامبر  30، »بان حقوق بشر با احمدمصاحبه سازمان ديده «   189
 .2005سپتامبر  16، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با امير«   190
 .ھمان   191
اين عمل توسط روحانيون مذھب . است  که اجازه می دھد که يک مرد مجرد و يک زن روابط جنسی داشته باشند» ازدواج موقت«صيغه يک     192

 .ب رسمی ايران است، به رسميت شناخته شدهشيعه اثنی عشری که مذھ
 .2005سپتامبر  16، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با امير«   193
 .ھمان   194
 .2006اکتبر  2، ».مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با حسين م«  195
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نموده که نشان می دھد اظھارات متھمين مبنی بر اعمال  را جمع آوری يیسازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين شھادت ھا
 ً فرھنگ مصونيتی کمک می نمايد که استفاده از ] پا گرفتن[و اين عمل به  توسط قضات ناديده گرفته می شود شکنجه، مرتبا
توسط عوامل برای مثال نويد پس از تحمل شکنجه و حمالت جنسی . را برای گرفتن اقرار تشويق می کند يیچنين راه کارھا

بسيج در شھر کوچکی در خارج از تھران، به دادگاه احضار شد تا در باره جرائمی که به آن متھم شده بود، از جمله لواط، 
قاضی از دادستان خواست تا شخص دومی را که در عمل لواط  که نويد به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت. محاکمه شود

دولت  نتوانست ھيچگونه شريک جرمی ارائه دھد، قاضی اتھام لواط را باطل کرده و فقط ھنگامی که . شرکت داشته نام ببرد
ھنگامی که نويد سعی . نويد را به جرم داشتن گيرنده ماھواره و سی دی ھای غير مجاز به پرداخت جريمه نقدی محکوم کرد

تناع کرده و جلسه دادرسی را خاتمه کرد به قاضی آثار زخمھای  بزرگ روی بدنش را نشان دھد، قاضی از ديدن آن ام
  196.داد
  

وی نھايتاً . اما نويد مصمم بود تا پرونده را دنبال کرده و عليه عوامل بسيجی مسئول شکنجه و تجاوز به او، اقامه دعوی کند
نويد . می دادموفق شد نامه ای از دفتر دادستانی دريافت نمايد که او را برای معاينه صدمات وارده به پزشکی قانونی ارجاع 

پس از انجام معاينات کامل پزشکی، دکتر به او گفت که نمی تواند . به ديدن پزشک قانونی رفت 2007اوت  22در روز 
  .نتيجه گيری کند که آسيب ھای مقعدی او در اثر تجاوز ايجاد شده؛ خونريزی ھا ممکن است ناشی از بواسير باشد

  
کرده و به دفتر  يیعليه دو بسيجی دنبال می کردند، توانستند آن دو تن را شناسا را  يیکه اين پرونده جنا يیدادستان ھا 

نويد به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که بسيج ھرگز به اين جنايات محکوم نشد، زيرا دادستان 197.دادستانی احضار نمايند
از بسيج  يیخواھرش شروع به دريافت تھديدھاچندين ماه پس از اقامه دعوی عليه بسيج، ھم او و ھم . عاقبت پرونده را بست

  198.از کشور گريخت 2008او در سپتامبر . محلی کردند که به عقيده نويد برای ھراساندن وی ارسال می شد
  

عليه  وی  2007 ه در انجام تحقيقات در مورد آزارھای جدی که نيروھای امنيتی درييمتين نيز در باره ناتوانی قوه قضا
که به لواط متھم شده  ،در طی بازداشت و شکنجه مکرر متين. به سازمان ديده بان حقوق بشر اطالع داد د،مرتکب شده بودن

باره رفتارھای خشونت آميزی که قاضی، شکايات او را در. رع بردندبود، وی را چندين بار در دفتر دادستانی نزد حاکم ش
  :يلی سريع رد کرد و او را مورد سرزنش قرار دادنيروھای امنيتی با وی داشتند، از جمله شکنجه و تجاوز، خ

  
بھش گفتم که در زندان مورد آزار قرار . رو تکان داد دادستان سرش. دادستانی رفتمروز بعد به دفتر 

» حاال  که دستگيرت کرديم می خوای عليه ما شکايت کنی؟«اون به من بد و بيراه گفت که . می گيرم
  .ببرن و ازم اعتراف بگيرن اون به مقامات دستور داد من رو

  
دادستان  دوباره سرم داد کشيد و از من پرسيد آيا حاضرم اعتراف . من دوباره به دفتر دادستان رفتم... 
من . من ھمه چيز رو انکار کردم و بھشون گفتم که اون اعترافی که از من گرفتن زير شکنجه بوده. کنم

  199.و گفت باالخره توی زندان می پوسی تھديد کرد اون منو. کب لواط نشدمبھشون گفتم که من مرت
  

و سعی کرد با چرب زبانی او را به اعتراف به اشتباھاتش و ادامه  االخره لحنش را با وی تغيير دادمتين گفت که دادستان ب
حقوق بشر گفت متين به سازمان ديده بان . او اعتراف نامه ديگری را مقابل وی گذاشت تا امضاء نمايد. زندگی تشويق نمايد

به . که او با خود انديشيد که قاضی می تواند به او کمک کند، بنابراين او کاغذ را امضاء کرده و ارتکاب لواط را پذيرفت
  .محض اينکه اين کار را کرد، قاضی او را به زندان باز گرداند

  
  200.ز فرا رسيدن محاکمه، از کشور گريختمتين پس از آنکه خانواده اش وثيقه گذاشتند، عاقبت از زندان آزاد شد و پيش ا

  
يک «برخورداری از حق که ايران يکی از امضاء کنندگان آن می باشد،  ،ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 14ماده 

اين ماده ھمچنين . برای افراد تضمين می کند را »طرف دادخواھی منصفانه و علنی در يک دادگاه صالح، مستقل و بی

                                                           
 .2010آوريل  13، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با  نويد«   196
 .ھمان   197
 .نھما   198
 .2010آوريل  12، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با متين«   199
 .ھمان   200
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را داشته » بايد وقت و تسھيالت کافی برای تھيه دفاعيه خود و ارتباط با وکيل منتخب خود«ند که شخص متھم تضمين می ک
سال است که نقض مرتب و سيستماتيک حق برخورداری از  15معھذا سازمان ديده بان حقوق بشر برای بيش از . باشد

مقامات . مردم خودش انجام می شود، مستند ساخته استتشريفات حقوقی و محاکمه عادالنه را که توسط دولت ايران عليه 
ً از مالقات متھمين با وکالی شان جلوگيری کرده و آنھا را در برابر آزار و اذيت و شکنجه که به منظور گرفتن  مرتبا

ضات محاکمات به ندرت به صورت علنی برگزار می گردند، ق. اعترافات اجباری انجام می شود، آسيب پذير تر ساخته اند
اغلب برای محکوم و مجازات کردن متھمان، به اعترافات اجباری تکيه می کنند و امکان کمی برای متھم در دفاع از خود 

  201.وجود دارد
  

 ھمجنسگرايیکه به  يیتحقيقات سازمان ديده بان حقوق بشر در باره اجرای عدالت در باره اقليت ھای جنسی، به ويژه آنھا
تحقيقات بيانگر آن است که اکثريت گسترده اقليت ھای جنسی که . ھای مشابھی را آشکار می سازد محکوم شده اند، بدرفتاری

ً متھم و محاکمه نمی شوند ً مطابق قانون لواط . بازداشت می شوند، حقيقتا افرادی که عليه شان اعالم جرم می شود، واقعا
متھمين . عفت و عصمت عمومی محاکمه می گردند يا نقض» کوچکتر« ھمجنسگرايیمحاکمه نمی شوند، بلکه برای جرائم 
محاکمات  203گرفتن اقرار تحت فشارھای روانی و جسمی امری غيرمعمول نيست، 202اغلب به وکاليشان دسترسی ندارند،

  . بينھايت کوتاه ھستند و تنبيه بدنی اکثر اوقات فوراً اجرا می گردد
  

ه ييو ديگران، قوه قضا. انند پرونده ھای ابراھيم حميدی، محسن جدر صورتی که افراد برای ارتکاب لواط محاکمه شوند، م
خود » علم«قانون مجازات اسالمی تکيه می کنند که به قاضی اجازه می دھد بر پايه  120اغلب به اعترافات يا ماده 
شرع اجازه می دھد قانون مجازات اسالمی ايران به حاکم  120ھمانطور که قبالً ذکر شد، ماده  204.محکوميت را صادر نمايد
در باره لواط رأی خود را صادر نمايد، که اين در عمل قضات را »  از طرق متعارف حاصل شده«که بر اساس علم خود که 

 يیمحکوميت ھا. قادر می سازد بر قرائن و امارات سست و بی پايه تکيه نموده و تصميم بگيرند آيا جرمی واقع شده يا خير
بر اساس  می می گويد،قانون مجازات اسال 120ت که تحت شکنجه گرفته شده و يا آنطور که ماده که بر پايه اعترافاتی اس

  . نقض می کند جھت  برخورداری ازتشريفات حقوقی شواھد پرسش برانگيز حاصل شده، حقوق متھمين را از
  
  

                                                           
-http://www.hrw.org/en/middle-eastnبرای کار سازمان ديده بان حقوق بشر در مورد ايران، به طور کلی نگاه کنيد به    201

africa/iran 
اين گزارش در باره نحوه رفتار با بازداشت شدگانی که برای شرکت در يک مھمانی ھمجنسگراھا در اصفھان در  6برای مثال نگاه کنيد به بخش    202
 .دستگير شدند 2007مه  10
ھمچنين . ين گزارش مراجعه نمائيدا 7برای بحث عمومی در باره استفاده از بدرفتاری و شکنجه اقليت ھای جنسی در ھنگام بازداشت، به بخش    203

، قابل 2006اکتبر  8، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، »بازگشت به شکنجه در ايران را متوقف سازيد: ھلند، سوئد«نگاه کنيد به 
 http://www.hrw.org/en/news/2006/10/08/netherlands-sweden-bar-deportations-torture-iranدسترسی در 

 .اين گزارش مراجعه نمائيد 3و  2به بخش ھای » بر پايه علم حاکم شرع«برای بحث بيشتر در باره صدور محکوميت    204
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  دو جنس گرا و ھمجنسگرا زنان .   9
  

  .که دلم می خواھد زندگی کنمھستم و دوست دارم آن طور ھمجنسگرا من يک زن 
  2010 آوريل 5ی ايرانی در تبعيد، ھمجنسگرامريم،  –

  
  .در ايران باشد دو جنس گرا و ھمجنسگرا خانواده و کنترل ھای جامعه ممکن است بزرگترين تھديد برای امنيت و رفاه زنان 

  
ی ھمجنسگراخانواده و جامعه، زنان  یان حقوق بشر نشان می دھد که اعضاتحقيقات صورت گرفته توسط سازمان ديده ب

د تا خود را با معيارھای قابل قبول اجتماعی تطابق داده و گرايش ھای جنسيتی شان را به نايرانی را تحت فشار قرار می دھ
ً  داليل محکمی برای ترس از آشکار شدن گرايش خود دارندھمجنسگرا زنان . طُرق گوناگون سرکوب کنند . خصوصا

در ميان زنان متمرد، بسيار گسترده » انحرافی«جامعه و نيز مأموران قانون در ايران، در باره اين رفتار موشکافی ھای 
، ھمجنسگرازنان  .می يابد است و اين وضعيت با توجه به اين واقعيت که زنان کمتر از مردان آزادی سفر دارند، بيشتر شدت

بعضی از اين نوع  .و معالجات پزشکی اجباری سخن گفته اند از خشونت ھای خانوادگی، ازدواج ھای تحميلی به کرات
  .اين گزارش مورد بحث قرار گرفته است 4فشارھا و اذيت ھا در بخش 

  

  اعمال فشار برای ازدواج
مجبور به ازدواج ھمجنسگرا به عنوان بخشی از فشارھای ھميشگی خانواده و جامعه بر روی زنان ايرانی، بعضی از زنان 

ف نظر از گرايش جنسی و ھويت جنسيتی، فشارھمرنگ بودن با جماعت، به ويژه در شھرھای کوچک تر و صر. می شوند
می ھمجنسگرا اما اثرات عاطفی و روانی آن برای زنان . شھرستان ھا در سراسر کشور توسط تمام زنان احساس می شود

اشاره می کند زيرا بر اساس قانون مجازات اسالمی،  اين نکته به ويژه به واقعيتی بسيار حساس. تواند خانمان برانداز باشد
  205.تجاوز به زن توسط شوھر معنا ندارد

  
يا خواستار آميزش با زنان  دو جنس گرا ، ھمجنسگراسازمان ديده بان حقوق بشر با تعدادی از زنان ايرانی که خود را 

آنھا، خانواده ھای شان آنھا  ھمجنسگرايیآشکار شدن  چند تن از آنھا به اين سازمان گفتند پس از. مصاحبه نمود کردندمعرفی 
اگر ايشان از اين ازدواج سر باز می زدند، والدين شان آنھا را طرد می کردند و آنھا . را مجبور به ازدواج با مردھا نمودند

متوجه گرايش جنسی آنھا ھميشه وحشت داشتند که شوھرانشان . ھم ھيچ گونه امکانی برای اداره خود به طور مستقل نداشتند
  .و طالق آنھا، آبرويشان را ببرند اينکه با اعالن علنی اين موضوعآنھا شده و ايشان را آزار و اذيت کند، يا 

  
  :طور بيان نمود ساله، مشکل را اين 23ی ھمجنسگراشادی، 

  
اونھا مجبور شدن . من دوستان زيادی دارم که ھمگی مجبور به داشتن يک زندگی دوگانه شدن

در ايران زنھای دو جنس گرا ی زيادی ھستند . دواج کنن و به طور مخفيانه ھم دوست دختر دارناز
اونھا فقط . که در واقع ھمجنسگرا ھستند اما برای اينکه دوام بيارن مجبور شدن دوجنسگرا باشن

من دوست ھای بزرگتری دارم که به من ميگن . برای اينکه زندگيشون بگذره با مردھا سکس دارن
من با شوھرم فقط مثل يک . ای کاش چيزھايی که تو امروز می دونی من بيست سال پيش می دونستم

خيلی از مردم فکر می کنند که . در فرھنگ ايران، طالق ھنوز ھم مايه ننگه. ھمخونه زندگی کردم
من در شرايطی بودم که . خيلی ھا ھستن که شرايط شون از من بدتره... زن مطلقه، فاحشه است 

تونستم طالق بگيرم، اما زنھای ھمجنسگرای زيادی ھستن که مجبور شدن ازدواج کنن و راھی 
  206. برای فرار ندارن

 
  

                                                           
 .قانون مجازات اسالمی تجاوز جنسی را فقط آميزش جنسی اجباری خارج از پيوند سنتی ازدواج می داند 82ماده    205
 .2008سپتامبر  27 ،»مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با شادی«   206
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  :او ادامه داد
  

 دواج با مردی که اونھا می شناختنحبس کردن و مجبورم کردن به از اتاقخانواده من، منو توی يک 
اونھا فکر . تحصيلم رو پرداخت نخواھند کرداونھا تھديد کردن که اگه رضايت ندم ھزينه . رضايت بدم

. ھر وقت من با اين مرد سکس داشتم، بينھايت افسرده می شدم. کنن» درست«می کردن می تونن منو 
ديگه به مرحله ای رسيده بود که ترجيح می . من ھم ديگه خوابيدن با اون رو کنار گذاشتم] بعد از مدتی[

بعد از مدتی من دوست دخترم، دريا رو در اينترنت مالقات  .ته باشمتا اينکه با اون سکس داشدادم بميرم 
اون تمام ايميل ھامون رو . شوھرم به من شک کرد و بدون اطالع من کامپيوترم رو ھک کرد... کردم 

اون من رو تھديد کرد که اگر بھش باج ندم، جريان رو به . خوند و تمام مکالمات تلفنی ما رو ضبط کرد
ً با ترس زندگی می کرديم] من و دوست دخترم. [پليس بگه خانواده ام و اون زندگی ما رو مثل . دائما

من به . مدتی اوضاع به ھمين منوال بود تا باالخره من ھمه چيز رو به خانواده ام گفتم. جھنم کرده بود
ديگه نمی  اما من –من رو بکشيد –خواد با من بکنيد  اونھا گفتم شما می تونيد ھر کاری که دلتون می

ً اونھا از من حمايت کردن و من تونستم بعد از پرداخت مبلغ زيادی . تونم به اين وضع ادامه بدم نھايتا
  .پول و مھريه ام به اون، طالقم رو بگيرم

  
اون دائماً تھديد می کرد که . من نقل مکان کرده و با دريا  زندگی کردم، اما اون دائماً ما رو می ترسوند

ما . اون حتی تھديد کرد که دريا را خواھد کشت. عليه ما داره به پليس مراجعه خواھد کرد با مدارکی که
  207. مبلغ زيادی پول به اون داديم و برای مدتی رفت، اما باز برگشت

  
زنان متأھل ايرانی که  در  که با سازمان ديده بان حقوق بشر صحبت کردند، اظھار داشتند بسياری ازھمجنسگرا چندين زن 

به  يک زن ھمجنسگرا از تھران،. مردندمی ش دو جنس گرا ندانسته و ھمجنسگرا با زنان ديگر رابطه داشتند، خود را  اشيهح
  : سازمان ديده بان حقوق بشر گفت

  
ت کننده خيلی ناراح. رو می شناسم که مجبورشون کردن ازدواج کننھمجنسگرا من خيلی از زن ھای 

خانواده . که مجبور به ازدواج می شن يیاصليه، بخصوص برای اونھامشکل  برای ما خانواده... است 
ھستی و فکر می کنن که اگه تو رو مجبور کنن ازدواج کنی، ھمه چيز ھمجنسگرا ات متوجه می شن که 

وقتی که بچه ھم به ميون بياد، اوضاع بدتر . نود و نه درصد مواقع، نتيجه طالق ھست. درست می شه
اونھا ھم شوھر . شون رو پنھان کنن ھمجنسگرايینھا تصميم می گيرن زندگی بعضی از ز. ھم می شه

 - چه دوست دختر و چه شوھر -اما اين برای ھر کسی که درگير اين ماجراست  . دارن ھم دوست دختر
ھا رو ترک نمی کنن، اونھا فقط به شکل ديگه ای در اون سھيم ھمجنسگرا اونھا که جامعه . خيلی سخته

  208.می شن
  
  :ی سی ساله تھرانی، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتھمجنسگرايم، مر
  

من رو مجبور به يک ازدواج تحميلی کردن و من فقط تونستم بعد از چھار  2004خانواده ام در سال 
با وجود اين اونھا می خواستن . ھم دردھای جسمی و ھم عاطفی، طالق بگيرم –سال و کلی مشکالت 
يکی از شوھر خواھرام برای اداره اطالعات يا . رو دوباره مجبور به ازدواج کنن بعد از اين طالق من
اون چندين بار سعی کرد به من تجاوز کنه اما من جرأت نداشتم چيزی بگم، به . امنيت کار می کرد

ھيچ . خصوص که با خانواده ام ھم  که شديداً سعی می کردن دوباره من رو شوھر بدن، مشکل داشتم
  .به ھمين دليل من ھم از خونه فرار کردم. اگر امتناع می کردم کتکم می زد. ای فرار نداشتمراھی بر

  
ً ھمزمان با اين جريان، شوھر خواھرم کامپيوتر من . ھستمھمجنسگرا ھک کرد و فھميد که من  وتقريبا

داشت، با نوع کاری که شوھر خواھرم . برای حفظ آبروی خانواده اش شروع کرد به تھديد کردن من
ی من ھمجنسگرااونھا حتی شماره تلفن دوست ھای .  اونھا می تونستن ھر جای ايران من رو پيدا کنن

و من می دونستم که پدرم به خاطر . رو از روی تلفن موبايلم پيدا کردن و تک تک اونھا رو تھديد کردن
  .مسلماً من رو خواھد کشت» مرد ساالری اش«اين به اصطالح اعتقادات 
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دو روز قبل از خروج از ايران خونه يکی . فته بود که خونه ام رو ترک کرده بودم و فراری بودمدو ھ

  .از دوستانم بودم که تلفنم زنگ زد
  

با يک صدای . ھمين دوستم، رودابه، که من در منزلش بودم، روی خط بود و داشت گريه می کرد
نه اون رفته بودن، داد و فرياد راه لرزان و پر از اضطراب گفت که پدرم و شوھر خواھرم به خو

اونھا داخل آپارتمان نرفته . انداخته بودن، آبروی اونو برده بودن و حتی به صورتش سيلی زده بودن
اونھا گفته بودن ما مريم و . و اون رو تھديد کرده بودن ھمجنسبازبودن، اما توی مجتمع فرياد زده بودن 

  .ش رو می سوزونيمھمجنسبازدوستھای 
  
  209.ز شدت شرمندگی و ترس می لرزيدم، چون خودم رو مسئول اين مشکالت می ديدما

  

  در محيط ھای عمومیدوجنسگرا و ھمجنسگرا زنان 
که برای اين گزارش مصاحبه شدند اظھار کردند به خصوص با توجه به دوجنسگرا و ھمجنسگرا تعداد زيادی از زنان 

اينترنت بخش مھمی از زندگی روزمره شان را  ،و اطرافيانشان ط خانوادهحميل شده بر آنان توسمحدوديت ھای اجتماعی ت
و وبسايت ھای ) ھای گفتگوی اينترنتی اتاق(، چت روم ھای اينترنت ھمجنسگراشايد حتی بيشتر از مردان . تشکيل می داد

 23یھمجنسگرای، شاد.  ی ايرانی استدو جنس گرا و ھمجنسگرا اجتماعی، رسانه يا محيط عمومی مھمی برای زنان 
  :ساله، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت

  
به آنھا اجازه داده دريابند که آنھا ھم در . برای تبادل اطالعات فراھم می کند يیاينترنت برای آنھا فضا

اما به ھر حال بسياری از آنھا ارتباطشان را صرفاً . برابر اين تعصبات و محدوديت ھا حقوقی دارند
آنھا فقط روابطی خصوصی دارند و . د و نمی توانند با جنبه ھای عاطفی آن کنار بيايندجسمی می بينن

اين  نھايتاً سبب می شود . علنی کردن آن را آنطور که مردم معمولی انجام می دھند، در نظر نمی گيرند
. شوند بسياری از آنھا تحت فشار مجبور به ازدواج می. که آنھا خود را حقير و ناراضی احساس کنند

را می شناسم که با يک  ھمجنسگرايیمن اکنون زن . آنھا انجام چنين امری را می پذيرند تا نرمال باشند
آنھا می توانند زندگی ھای خودشان را داشته باشند و از . در ايران ازدواج کرده استھمجنسگرا مرد 

اين . کند و فرزند داشته باشدنرمال يعنی اينکه شخص ازدواج . فشارھای اجتماعی نيز در امان بمانند
  210. آنھا از جھت عاطفی آسيب ديده اند. افراد از خود مفاھيمی منفی در ذھن دارند

  
ساله به نام رودابه، به سازمان ديده بان حقوق بشر در باره نقش مھمی که اينترنت در تسھيل   32ی ھمجنسگرايک زن 

  :شناخت درون ايفا کرده، سخن گفت
  

اما . خيلی دير شناختم، شايد حدود دو يا سه سال پيش بودھمجنسگرا مو به عنوان يک من در زندگی خود
وقتی که حرف از اطالعات و آگاھی می شه در ايران ھميشه برای . ھميشه می دونستم چی می خوام
اين . يک وبسايت به اسم ھمجنس من پيدا شد 2007در حدود سال . لزبين ھا يک خالء وجود داشته

. ، ماھا، چراغ، و منجم رو داشتندھمجنسگرامردھای . مييا کمک کرد از اين وضع بيرون بياخيلی به م
ما برای . اما ھيچ سايتی برای ما لزبين ھا وجود نداشت. اونھا خيلی بيشتر از ما با ھم در ارتباط بودن

استفاده کنيم  »لزبين«باز کنيم و از کلمه ] در وبالگستان فارسی[برای خودمون  يیاينکه بتونيم فضا
  .مجبور بوديم بجنگيم
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من با گروه . اين در رو به روی من باز کرد. بعداً من از وجود مجله اينترنتی ھمجنس من با خبر شدم
متوجه شدم که . ھای ديگه از لزبين ھا بر روی اينترنت آشنا شدم و تونستم بيشتر از اينترنت استفاده کنم

  211.ديگه تنھا نيستم
  

را نسبت به باج خواھی افراد، از جمله حمله ھای ھمجنسگرا يانه، آسيب پذيری زنان ھمجنسگرااشتن روابط ننگ اجتماعی د
ی سی و چند ساله به سازمان ديده بان حقوق بشر گزارش کرد ھمجنسگراشبنم، يک زن . افزايش می دھد ،جسمی و جنسی

ی می خواست با او رابطه جنسی داشته باشد، در غير که وی تماس ھای تلفنی از يک مرد ناشناس دريافت می کرد که از و
او ھمچنين گزارش کرد که شوھر سابق وی به مدت . به بسيج معرفی خواھد کردھمجنسگرا اينصورت او شبنم را به عنوان 

فاده می است] شبنم[چندين سال با استفاده از شواھدی که نشان دھنده رابطه شبنم با زنی ديگر بود، برای باج گرفتن از او 
 212.کرد

 
ھای خطرناکی داشتند، زيرا در  يیھم مصاحبه کرد که رويارو ھمجنسگرايیسازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين با زنان 

موقعيت ھای رسوا کننده ای افتاده بودند يا چون تصميم گرفته بودند در باره زندگی شان علنی تر سخن گويند، اگرچه که اين 
 يیساله از تھران، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که رويارو 35ی ھمجنسگراھنگامه، يک زن . موارد چندان زياد نبود

ھنگامه گفت که شاھدان . نزديک وی با دختری که مدتی بود او را می شناخت، عاقبت وی را مجبور به ترک کشور ساخت
  213.او انداختھم عاقبت ھمه چيز را به گردن » دوستش«در باره وی به پليس خبر دادند و 

ساله و خواننده رپ از تھران، به ديده بان حقوق بشر در باره چند حادثه که در آن  وی و  20ی ھمجنسگراسايه اسکای، زن 
ً به خاطر ظاھرشان توسط پليس بازداشت شدند، سخن گفتھمجنسگرادوستان  سايه ھمچنين به سازمان ديده بان .  يش صرفا

ی را از دانشگاه اخراج کردند چون او و دوست دخترش را در حال بوسيدن يکديگر در و 2007حقوق بشر گفت که در سال 
او گفت که باالخره خانواده اش دريافتند که او به زنان عالقمند است، اما از پذيرفتن آن امتناع . راھرو دانشگاه گرفتند

  .آنھا او را نزد يک روانپزشک فرستادند. ورزيدند
  
او معتقد است پس از آنکه با رسانه ھای . تبر، وی مجبور شد ايران را به قصد ترکيه ترک کندبه ھر حال در اواخر اک 

مصاحبه ھای گمنامی را انجام د در ايران به عنوان يک ھمجنسگرا مربوط به دگرباشان در باره موسيقی رپ و زندگی خو
  214.داد، عوامل امنيتی مکالمات تلفنی وی را تحت نظر گرفتند
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  ايرانيان فراجنسيتی و  تراجنسی  . 10
  

ديگر . بعد متوجه شدم اين کار چقدر مشکل است. من می خواستم يک زندگی خوب و پاک داشته باشتم
  .بيش از اين توان مبارزه نداشتم

   2010آوريل  11ايرانی در تبعيد،  افسانه، تراجنس –
  

بايد بر طبق معيارھای سنتی مطابق با جنسيت بيولوژيکی  است که افراد يی، جا ايران يک جامعه شديداً جنسيت زده است
 215.کندقانون ايران اين ارزشھا را منعکس کرده و رفتاری را که در تطابق با اين معيارھا نباشد مجازات می . شان عمل کنند

ص را ، دولت شخ)يا خصوصيات بيولوژيکی مردان و زنان را ھمزمان نشان دھد(در مواردی که شخص دوجنسی باشد 
اما ايران از اين جھت . تشويق می کند که بين اين دو جنسيت يکی را انتخاب نموده و عمل جراحی تغيير جنسيت را انجام دھد

  . برای افراد تراجنسی ھم انجام شود يیمنحصر به فرد است که اجازه می دھد چنين جراحی ھا
  

  عمل جراحی تغيير جنسيت
ً مطرح نساخته بوددول 1979پيش از انقالب اسالمی سال  ، 1979پس از . ت ايران ھرگز موضوع افراد تراجنسی را رسما

در يک گروه قرار ھمجنسگرا ابتدا دولت جمھوری اسالمی جديد، تراجنسی ھا  و مبدل پوشان جنسی را با زنان و مردان 
احتماالً تحت قوانين ضد لواط ايران و ) شالق زده می شدند(آنھا تنبيه بدنی می شدند . داده و رفتار آنھا را جرم می شناخت

هللا  ھنگامی که آيت 1987به ھر حال  اين  وضعيت در سال . اگر معلوم می شد که تراجنسی ھستند، با اعدام مواجه می شدند
برای مريم خاتون ملک آرا صادر کرد و به وی اجازه داد که به عنوان يک زن زندگی کند و  خمينی فتوا يا فرمان مذھبی

تحت عمل جراحی تغيير جنسيت قرار  1997وی در سال  216. عمل تغيير جنسيت مرد به زن قرار گيرد، تغيير يافتتحت 
  .گرفت

  
افراد تراجنسی اجازه عمل جراحی تغيير جنسيت را می  بهدر حاليکه چند کشور ديگر که اکثريت آنان با مسلمانان است 

می نامند، عمل جراحی تغيير » اختالل ھويت جنسيتی«يا » يت پريشیجنس«دھند، ايران برای آنچه که روانپزشکان آن را 
، به جز تايلند، ايران بيش از ھر کشور ديگری در جھان عمل جراحی تغيير 2008تا سال  217.جنسيت را مجاز می داند

  218.جنسيت انجام می دھد
  

قبول می کند تحت عمل ھنگامی که متخصصين پزشکی تشخيص می دھند شخص مبتال به جنسيت پريشی است و وی 
جراحی تغيير جنسيت قرار گيرد، آنھا ممکن است از مقامات محلی برای وی کسب اجازه نمايند که بتواند پيش از انجام 

اما افرادی که بدون داشتن اين اجازه ملبس به لباس جنس  219.جراحی، در مکان ھای عمومی به عنوان زن لباس بپوشد

                                                           
؛ قابل دسترسی در 2008مارس  27، »نه ھای شخصی به دليل امور غير اخالقی، يورش برده شدبه خا: ايران«برای مثال نگاه کنيد به    215

http://www.hrw.org/en/news/2008/03/27/iran-private-homes-raided-immorality  ) دھد که چندين تن برای توضيح می
 ).پوشيدن لباس ھای جنس مخالف دستگير شدند

ران ھم فتوای اوليه خمينی از آن زمان مورد تأئيد مجدد رھبر ايران، آيت هللا علی خامنه ای قرار گرفته،  و نيز مورد حمايت روحانيون ديگر اي   216
پيشنھاد کند که  حق  تغيير «فدار حقوق تراجنسی ھاست، اظھار داشته مايل است حجت االسالم کريمی نيا، روحانی ميان رتبه ای که  طر. بوده است

از طريق فعاليت ھائی که دارم مردم را با تراجنسی ھا  آشنا کرده و در حقيقت «و نيز در تالش است تا  » جنسيت  جز حقوق انسانی تراجنسی ھا است 
 ».يرد، زائل نمايمننگ يا توھينی که گاھی اوقات به اين افراد تعلق می گ

، قابل دسترسی در 2004باره ايران، سال رد پروژه صفرا، گزارش اطالعات کشوری   217
http://www.safraproject.org/Reports/SP_Country_Information_Report_Iran.pdf )2010اوت  23: تاريخ دسترسی.( 

مورد از اينگونه جراحی  300، دکتر ميرجاللی، يکی از برجسته ترين جراحان تغيير جنسيت در ايران، ادعا نمود که وی بيش از 2005در سال    218
، ]Iran’s Sex-Change Operations,” BBC“[، بی بی سی »جراحی ھای تغيير جنسيت ايران«. ماھه انجام داده است 12ھا در طول يک دوره 

 22: تاريخ دسترسی( http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4115535.stm، قابل دسترسی در  2005ژانويه  5
 ).2010اوت 

 .ن می توانند با شروع ھورمون درمانی، خود را برای انجام عمل جراحی تغيير جنسيت آماده نماينددر طول اين دوره افراد تراجنس ھمچني   219
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ھمرنگ «،  به نام 2008در يک فيلم مستند در سال . د آمدنقانون شکن به حساب خواھمخالف شوند، مبدل پوش جنسی و 
که به چگونگی زندگی تراجنس ھا می پردازد، يک روزنامه نگار مذھبی محافظه کار، خطاب به يک تراجنس » جماعت شو

  :ايرانی در يک کلينيک اينطور می گويد
  

وقتی که ھنوز پسر ھستيد و جراحی نکرده ايد تا . ايد شما مردم خود اين بال را به سر خودتان آورده
وقتی به شما . دختر شويد، قانون، مذھب و عرف به شما اجازه نمی دھد مانند يک دختر لباس بپوشيد

اجازه رسمی برای جراحی بدھند آن را در جيبتان بگذاريد و اگر پليس جلوی شما را گرفت، آن را نشان 
اگر شما می خواھيد مانند دختران لباس بپوشيد «: وی ادامه می دھد. ھد شددھيد و کسی مزاحم شما نخوا

حتی . اما بدن خود را به صورت مرد نگاه داريد، شما تراجنس نيستيد بلکه مبدل پوش جنسی ھستيد
  220».يا دختر باشيد و يا پسر –تصميم تان را بگيريد . ھستيدھمجنسگرا ممکن است شک کنند که شما 

  
مرد در   –محسوب می شود » جديد«ص تراجنسی تحت عمل جراحی تغيير جنسيت قرار گرفت، قانوناً جنس ھنگامی که شخ

تمام مدارک قانونی مانند شناسنامه و پاسپورت نيز بر . ، و زن در مورد  تراجنسی مرد به زن مورد  تراجنسی زن به مرد
، به بسياری از ايرانيان فراجنسيتی و تراجنسی توصيه می اما به ھر حال پس از تکميل اين مراحل. طبق آن تغيير می يابند

اين به اين علت است ھنوز ھم در بين عموم ايرانيان موضوع . شود که در مورد گذشته شان با حکمت رفتار نمايند
  .فراجنسيتی يا تراجنسی بودن و عمل تغيير جنسيت را انجام دادن عليرغم قانونی بودنش، با بدنامی ھمراه است

  
باره تھران معاشر بود، اين مطلب را درايرانی در پاتوق ھای  ھایکه با بسياری از تراجنسی  ھمجنسگرايیبا، مرد ص

  :واقعيت زندگی تراجنسی ھای  ايرانی گفت
  

مشکل فقط فقدان محافظت ھای قانونی نيست، . اونھا حتی چيزی رو که قانون مجاز دونسته نمی پذيرن
ی وقتی که قانون ايران تراجنسی بودن رو مجاز می دونه، باز ھم اين با حت. خانواده وفرھنگ ھم ھست

تراجنسی ھای  ايرانی ھم . ھا که حکمشون اعدامهھمجنسگرا. ديدگاه ھای فرھنگی ايرانی تضاد داره
اغلب اونھا نمی تونن کار پيدا کنن و . ممکنه قانونی باشن اما باھاشون خيلی وحشتناک رفتار می شه

  .نھا رو نمی پذيرهجامعه ھم او
  

اشتباه . ست، تراجنسی ھا ھيچ مشکلی ندارناھمه فکر می کنن که چون تغيير جنسيت در ايران قانونی 
در ھر صورت اينھا اوراق قانونی رو برای ھمه تراجنسی ھاصادر نمی کنند و حتی اگر ھم . می کنن

رو پرداخت کنه؟ و تعداد خيلی ھمه اين مدارک قانونی رو داشته باشی، کی حاضره ھزينه جراحی تو 
شھروندھای  زدواج کنن، کار کنن، و توی جامعهکمی ھستن که واقعاً می تونن اين عمل رو انجام بدن، ا

  221. فعالی باشن
  

باره و پايان نامه دکترای خود را  در ستھا حجت االسالم کريمی نيا، يک روحانی ميان رتبه که طرفدار حقوق تراجنسی
حق تراجنسی ھا برای تغيير جنسيت «احی تغيير جنسيت برای قانون اسالمی نوشته است، اظھار داشت که پيامدھای عمل جر

حقارتی که گاه به  در حقيقت برداشتن لکه ننگ و يا از طريق کار خود و«و اينکه او سعی دارد » خود، از حقوق بشری است
کريمی نيا اھميت عمل جراحی تغيير جنسيت و نيز تفاوت » .اينگونه افراد می چسبد، تراجنسی ھا را به مردم معرفی نمايد

  :را شرح می دھدھمجنسگرايان ميان تراجنسی ھای ايرانی و 
  

اگر می خواھند جنسيت خود را تغيير . اسالم برای مردمی که از اين مشکل رنج می برند درمان دارد
. نھا احتياج به عمل جراحی دارندآ. اين امر برای افراد  دوجنسی ھم صادق است. دھند، راه باز است

ً با قضيه . آنھا مجازند از طريق عمل جراحی تغيير جنسيت، يا مذکر شوند يا مؤنث اين مطلب اساسا
ً ارتباطی با اين موضوع ندارند. تفاوت داردھمجنسگرايان  کاری انجام می ھمجنسگرايان . آنھا مطلقا

  222.دھند که غير طبيعی و خالف مذھب است
  

                                                           
 Wolfe Video, New[، پخش توسط ولف ويديو، نيو آلمادن، کاليفرنيا 2008، ]Be Like Others[» ھمرنگ جماعت شو«طناز عشاقيان،    220

Almaden, CA..[ 
 .2007سپتامبر  28، »مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با صبا«   221
 .2008، »ھمرنگ جماعت شو«   222
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مکان پذير بودن عمل جراحی تغيير جنسيت برای فراجنسيتی ھايی که مايلند تحت چنين عملی قرار گيرند، سازمان عليرغم ا
ديده بان حقوق بشر و ديگر سازمان ھای حقوق بشر اظھار نگرانی نموده اند که دولت فعاالنه افراد را به انجام جراحی 

گروه ھای حقوق .  ا مايل به تغيير جنسيت از طريق جراحی نباشندبازگماری جنسی تشويق می کند، حتی  اگر تراجنس  و ي
در ايران جرم تلقی می  ھمجنسگرايیبشر معتقدند که تشويق دولت ايران به انجام جراحی تغيير جنسيت و نيز اين واقعيت که 

م جراحی نيستند، ايجاد می و  ايرانيان فراجنسيتی که مايل به انجا دوجنس گرايانيان، ھمجنسگراشود، انگيزه شديدی برای 
  . شوند» قانونی«کند  تا عمالً بتوانند 

  
صحبت کرد که به انجام جراحی ھمجنسگرا سازمان ديده بان حقوق بشر در طی تحقيقاتش با چند دگرباش از جمله مردان 

سعی داشت او را ست که تعريف می کند چگونه روانپزشک او ھمجنسگرا، مردی .پيام س. تغيير جنسيت تشويق شده بودند
  :قانع کند که تحت عمل جراحی بازگماری جنسی قرار گيرد

  
ابتدا می گفت که تو يک  تراجنسی  .ک مراجعه کردم که به من کمک کردمن، تنھا، به يک روانپزش

من از . من بھش گفتم که من مرد ھستم و عوض ھم نمی شم. ھستی و می تونی به راحتی عوض بشی
من با . دوست دارم به عنوان يک مرد باھاشون باشم نه به عنوان يک زن مردھا خوشم مياد، اما

با وجود اين، اون . من می دونستم که ھرگز اين کار رو نخواھم کرد. مردانگی خودم ھيچ مشکلی ندارم
  223. می ناميد» تراجنسی ضعيف«اون فقط من رو يک . استفاده نکرد» ھمجنسگرا«ھرگز از کلمه 

  
ساله بسياری از ايرانيان تراجنس که بی صبرانه در آرزوی انجام جراحی گماری  27ا، زن تراجنسی بر طبق گفته آترين

  :وی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت. جنسی ھستند، مورد سوء استفاده قرار می گيرند
  

ه بعضی از دکترھا ھستند که می خوان از دوستانی که توان پرداخت پول جراحی رو ندارن سوء استفاد
برای اين دکترھا مھم نيست که آيا مريضشون می دونه که واقعاً می خواد عمل بشه يا اينکه آيا بايد . کنن

 يیدکترھا. عمل بشه، آيا جراحی به طور مناسب انجام می شه يا چه مشکالت احتمالی ممکنه پيش بياد
ی برن و با ادعاھای ن بيارن اما در عوض قيمت رو باال مييھستن که می تونن قيمت جراحی رو پا

ھستن که دکترھا برای  يیبيمارھای تراجنسی برای اونھا مثل پله ھا. دروغين خودشون رو می فروشن
  224. سود کردن ھر چه بيشتر ازشون باال می رن

  
 عليرغم تسھيالتی که انتظار می رود تراجنسی ھای ايرانی از آن برخوردار شوند، سازمان ديده بان حقوق بشر دريافت که

که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند در نتيجه  عوامل مختلفی از قبيل  طرد شدن از خانواده  يیاز تراجنسی ھا يیدرصد باال
تعداد . ھايشان، ناتوانی در داشتن يک کار با ثبات و خشونت ھای جنسی، دچار ضربه ھای عاطفی شديدی شده بودند

تن » ازدواج موقت«ش به صيغه يا سی ھای مرد به زن ، برای امرار معاچشمگيری از تراجنس ھای ايرانی، به ويژه تراجن
چندين تن از آنان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند عليرغم به رسميت شناخته شدن تراجنسی ھا در ايران، . داده بودند

کلی آنھا را طرد ه معه ھر دو بزندگی شان بدتر از ديگر اقليت ھای جنسی است زيرا احساس می کنند که ھم خانواده و ھم جا
  .کرده اند

  
  :ساله تراجنسی از تھران، بيانگر بسياری از اين احساسات بود 25ھوليا، زن صحبت ھای 

  
حتی اگر . ھويت و با شخص مانند يک فاحشه برخورد کردن يعنی نداشتن جا ودر ايران تراجنسی بودن 

اونھا اين چيزھا . م توی ايران قبولت نمی کننمرد. تغيير جنسيت داده باز ھم وضع ھمون طوره ،شخص
حتی با تغيير جنسيت دادن باز ھم مردم به بدرفتاری و بی احترامی شون نسبت به تو . رو نمی فھمن
ما ھر جا می ريم . و تراجنسی ھايی مثل من خيلی سختهھمجنسگرا وضع برای مردھای . ادامه می دن
در ايران وضع . مردم فکر می کنن ما جذام داريم. جامعه مون در خانواده، در محله و در –مشکل داريم 

ھيچ منبع اطالعات . در مورد اين چيزھا اطالعاتی در دست مردم نيست. مثل اروپا و امريکا نيست
ما نمی تونيم . فرھنگی يا اجتماعی برای کمک به مردم وجود نداره تا بفھمند که ما غير عادی نيستيم

  225.مون آزادانه صحبت کنيم خانواده و دوستھاه اين مسائل با راجع ب
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 61    ايم شده گور به زنده نسلی ما

  
تراجنسی، به ويژه تراجنسی ھای مرد به زن، بيشتر احتمال دارد توسط نيروھای /تحقيقات نشان می دھد ايرانيان فراجنسيتی

از اين  کیي ،آترينا، زنی تراجنسی. نمود امنيتی ھدف قرار گرفته و قربانی شوند، زيرا می توان آنھا را آسان تر شناسايی
  :در خيابان با پليس برخورد داشته شرح داد حوادث را که طی آن وی

  
اونھا فقط به من . من به پليس مدارک قانونی و پزشکی ام رو نشون دادم که می گفت من تراجنسی ھستم

اونھا به من گفتن که من بيماری و آلودگی بين مردم . و لواط کار کثيف 226»کونی اوا خواھر«می گفتن 
  .می کنم و بعد مدارکم رو توی صورتم پرت کردن و به من خنديدنپخش 

  
بدترينش اين بود که . توی ايستگاه پليس اونھا ما رو مجبور کردن بايستيم و به ما اجازه نمی دادن بشينيم

اونھا فاقشون . اونھا در مقابل ما می ايستادن و دستھاشون رو روی آلتشون می گذاشتن و به ما می خنديدن
  227. اين برام شکنجه بود» اين ھمون چيزيه که شما واقعاً دوست دارين؟«لمس می کردن و می گفتن رو 

  
  :ھوليا واقعه ديگری رو تعريف کرد

  
يک بار من داشتم توی پارک راه می رفتم و دو تا از مأمورھای پارک اومدن پيش من و راجع به ظاھر 

کوچک توی  اتاقجبور کردن باھاشون به يک اونھا من رو م. من،  شروع کردن به ايجاد مزاحمت
من گريه می کردم و . خيلی وحشتناک بود. اونھا اول من رو گشتن و بعد به من تجاوز کردن. پارک برم

رو با  اتاقوقتی کارشون رو تموم کردن، من رو مجبور کردن که . می گفتم که به پليس شکايت می کنم
  .من رو تحويل پليس دادن وقتی رفتيم بيرون اونھا. اونھا ترک کنم

  
چطور جرأت «اونھا خيلی عصبانی شدن و گفتن . بھشون گفتم که دو تا مأمور پارک با من چه کار کردن

اونھا من رو به جرم توھين به ھمکارشون » چرا دروغ می گی؟/ می کنی به ھمکارھای ما توھين کنی
اونھا به . د افزايش فساد اخالقی متھم شدمداشتن قص من به جرم. دستگير کردن و بردن به ايستگاه پليس

  »!رو تکرار نکنی يیما بھت ياد می ديم که ديگه چنين دروغ ھا«من می گفتن 
  

اجازه . من پنج روز توی يک سلول نمناک و متعفن در حبس انفرادی بودم. من پنج روز زندان بودم
باره اين اتفاق برام خيلی دن درحرف ز. دم مرده ھستمآثل يک احساس می کردم م. نداشتم شکايت کنم

   228. مشکله
  

  سرگذشت افسانه
. شرح دادرا ساله، مشکالت زندگی کردن در ايران به عنوان يک فراجنسيت و تراجنس  42افسانه، تراجنسی مرد به زن   

. ر پرداختوی تحت عمل جراحی تغيير جنسيت قرار گرفت و به طور قانونی ھويت خود را تغيير داد و به جستجو برای کا
او به سازمان ديده بان  حقوق بشر گفت که برای کار به چند محل مراجعه نمود، اما باقی ماندن در سر کار را بينھايت مشکل 

ً از سوی دولت، يک زن ييھمکارانش از ر. يافت س شان خواستند که او را از کار اخراج نمايد عليرغم اينکه او قانونا
  229.محسوب می شد

  
افسانه در شرايطی نبود که ازدواج . درخواست ھمخوابگی کرد] افسانه[وی  ازاو . س بعدی اش حقيقت را گفتييافسانه به ر

کند، اما احساس کرد مجبور است برای مدتی با وی رابطه جنسی داشته باشد تا ھنگامی که ديگر تحملش برای وی غيرممکن 
: اد کردند که او راه ھای ديگری را برای امرار معاش برگزيندوضعيت مالی سخت شد و چند تن از دوستانش پيشنھ. شده بود
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را کنار گذاشتم و  230مقنعه ام . من کامالً عوض شده بودم. من راھی را در پيش گرفتم که نبايد در آن پا می گذاشتم«
  ».پوشيدم و موھايم را رنگ کردم 231روسری

  
  :وی ادامه داد

  
سال داشت  60حدود. ردم که مايل بود من رو صيغه کنهحدود يک سال بعد مرد ثروتمندی را مالقات ک

او . من با دو زن تراجنسی ديگر و سه زن به يک مھمانی رفته بوديم. ساله بودم 24يا  23و من تقريباً 
ديگه اين «من گفتم . شروع به صحبت با من کرد و پرسيد چرا تصميم گرفتم در اين راه قدم بگذارم

حيفه که تصميم گرفتی اين راه رو انتخاب «اون گفت » .و نمی پرسهروزھا کسی اينطور سؤال ھا ر
  »کنی، حاال می خوای با زندگيت چه کار کنی؟

  
  :افسانه ادامه داد

  
. من حدود يک سال و نيم در اونجا موندم. عاقبت اون خونه خوبی نزديک منزل خودش برام تھيه کرد

ما کامالً . وصی می اومد و بعد می رفت سر کارخصه اون فقط اوقات ب. اون حتی برام يک ماشين خريد
بعد يک روز زنش فھميد و . باره زندگی ديگرش ازش نپرسيدممن ھرگز در. يی داشتيمزندگی ھای مجزا
عزيزم می دونی که حاج آقا «به محض اينکه نشست به من گفت . من ھم گذاشتم بياد تو. اومد خونه من

اون به من گفت . من ھم جواب دادم. سيد چند وقته که باھاش ھستماون از من پر. من گفتم بله» زن داره؟
اون . که يک نفر رو خصوصی استخدام کردن که اونو تعقيب کنه و دو ھفته است که در مورد من فھميده

  »می دونی که من بچه ھام به سن تو ھستن؟«از من پرسيد . مشکوک شده بود
  

اما افسانه او را آرام کرده و با او کنار آمد، . ه شدت خشمگين و پرخاشگر شدافسانه گفت که در يک مرحله ھمسر اين مرد ب
. او از افسانه پرسيد که آيا ھمسر حاج آقا است و افسانه پاسخ داد که او فقط ھمسر موقت است. در نتيجه وی باالخره آرام شد

او ھم چاره ای جز . يغه اش را باطل کندھمسر اين مرد از افسانه قول گرفت که ص. سپس افسانه اسرارش را آشکار ساخت
  .اطاعت نداشت

  
افسانه به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که پس از اين حادثه، او دوباره به زندگی سابقش بازگشت و با چندين مرد ديگر 

ی زيادی را در طی اين مدت او تحقيرھا. صيغه شد که مظنون است تعدادی از آنان اعضاء نيروھای امنيتی ايران بودند
تحمل کرد، چند تن از دوستان تراجنس خود را در اثر خودکشی يا قتل از دست داد، و چندين بار به او حمله شد، از جمله 

ھمچنين وی چندين بار دستگير و زندانی شد و به علت تن فروشی . اينکه سه مرد لباس شخصی بر روی وی اسيد پاشيدند
  :ا برای سازمان ديده بان حقوق بشر اينطور شرح داداو يکی از اين حوادث ر. شالق خورد

  
که اونجا کار می  يیيکی از مردھا 232.ما رو بردن وزرا. بار ديگر که منو گرفتن با دوست پسرم بودم

اونا بازت می کنن تا «: بعدش گفت. من گفتم نه 233.اون پرسيد آيا باز بودم يا نه. کرد منو برد طبقه باال
من می خوام باھات يک  کاری . ال که اين راه رو انتخاب کردی، چادر سرت کنحا. زن بشی، نه فاحشه

... من ازش پرسيدم چرا از من می خواد اين کارو بکنم» .لباسامو دربيار. فکر کن من شوھرتم. بکنم
  .من ھم چاره ای جز اطاعت نداشتم» .می خوام ببينم واقعاً تا چه اندازه زن ھستی«

  
دالر پس انداز کند تا آخرين مرحله عمل تغيير جنسيتش را انجام  10000انه باالخره توانست حدود افس 1999تا حدود سال 

او تصميم گرفت . پس از بازگشت از اين سفر شخصی را مالقات کرد که عاشقش شد. او برای جراحی به تايلند رفت. دھد
من ديگر از تنھا «: و به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتا. تمام پيوندھايش با زندگی گذشته را گسسته و ازدواج را تجربه کند

  ».بودن خسته شده بودم
  

                                                           
 .مقنعه حجاب به سبک محافظه کارانه است که بيشتر صورت زنان را می پوشاند   230
 .شاندزنان را می پو موی روسری واژه ای کلی برای ھر نوع شال آزاد است که   231
 .وزراء نام يک بازداشتگاه در تھران است   232
 .که عمل جراحی تغيير جنسيت انجام داده قادر به انجام آميزش جنسی واژنی ھست يا خيرزن  به مردبه به اين است که آيا تراجنسی  اشاره» باز«   233
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افسانه از ھمان ابتدا با شوھرش در باره اينکه چه کسی بوده، صادق بود و بر طبق گفته او، شوھرش ھم او را ھمانگونه که 
  .آنھا بيش از چھار سال با يکديگر بودند. بود پذيرفت
  

من ھرگز اين چيزھا رو . اون برای من مثل يک پدر و يک برادر می موندمن به شوھرم گفتم که 
باالخره می دونستم کی . من شوھر داشتم.  باالخره می تونستم برم بيرون و سرم رو باال بگيرم. نداشتم
ام رو چند سال پيش گرفته بودم اما حاال می فھميدم که اونھا فقط کاغذ ھستند و  يیمن اوراق شناسا. ھستم

  .ی معنیب
  

ً خيلی با او صميمی شده و به او می گفت دلش می خواھد نوه داشته  افسانه گفت که پس از ازدواجش مادر شوھرش واقعا
قادر نيست حامله شود اما مادر شوھرش سعی داشت او را قانع ] افسانه[او و شوھرش به مادر شوھرش گفتند که وی . باشد

افسانه گفت که پس از مدتی فشار ناشی از ظاھر سازی کردن . ه پزشک مراجعه نمايدبپردازد يا ب يیکند که به درمان دارو
شوھرش مايل بود که ھنوز ھم به اين وانمود کردن ادامه دھد، اما او تصميم گرفت به اين تظاھر . برايش غير قابل تحمل شد

افسانه گفت که پس از شکست در . دا شوندتصميم گرفتند از يکديگر ج 2008افسانه و شوھرش باالخره در بھار . خاتمه دھد
او از حق خود برای سھمی که به عنوان مھريه از . اش، احساس کرد که ديگر ھمه چيز را آزموده است يیزندگی زناشو

  .شان داشت صرف نظر نمود و برای ھميشه ايران را ترک کرد يیدارا
  

من متوجه شدم که اين . بيش نبود يیواما اين آرز. من می خواستم يک زندگی خوب و پاک داشته باشم
  234.ديگر بيش از اين توان مبارزه نداشتم. کار چقدر سخت است

  

                                                           
 .2010آوريل  11، » مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با افسانه«   234



 

 2010 دسامبر |  بشر حقوق بان ديده   64

   

  

محدوديت ھای پيش روی مدافعان حقوق بشری که بر روی موضوعات .   11
  مربوط به اقليت ھای جنسی کار می کنند

  
وص گرايش ھای جنسی و علی الخص ،گروه ھای حقوق زنان و افرادی که در زمينه مسائل جنسيتی

اين گروه ھا اغلب نه تنھا به وسيله نيروھای . ھستند، از اھميت خاصی برخوردارند فعال حقوق باروری
دولتی، بلکه توسط عوامل اجتماعی نيز در برابر تعصب، ناچيز شمرده شدن، و مطرود شدن در ميان 

  .مردم،  آسيب پذير ھستند
  2001ژوييه  3مدافعان حقوق بشر،  ارهگزارش نماينده ويژه دبير کل در ب –

  
 گونه تالشی برای گردھمايی، سازمان دھی يا ترويج اطالعات مغاير با ديدگاه ھای اصلی دولت درباره ھويت در ايران ھر

اين پديده به ايران . جنسيتی و گرايش ھای جنسی، ممکن است به عنوان تبليغات سياسی و تھديد عليه امنيت ملی تلقی شود
مدافعان حقوق بشر که بر روی مسائل مربوط به اقليت ھای جنسی کار می کنند، به ويژه در خاور ميانه، . ود نمی شودمحد

آنھا در اين خطر ھستند که از سوی نيروھای . اغلب توسط دولت ھا بی اعتبار شده و  متھم می شوند که عوامل خارجی اند
انگيز نيست که گروه ھای مدافع حقوق دگرباشان بر بنابراين تعجب  .رار گيرندامنيتی به اتھام جرائم امنيت ملی تحت پيگرد ق

دگرباشان جنسی ايرانی مايلند اين محروميت از حقوق را که بر اقليت ھای جنسی تأثير می گذارد،  خودجنسی در ايران و
  . مطرح نسازند

  
ق بشر، روزنامه نگاران، وبالگ نويسان، اما به ھرحال عليرغم خطرات بزرگی که در اين راه است، مدافعان حقو 

برای اقليت ھای جنسی ) محروميت از اينگونه حقوق(دانشجويان و ھنرمندانی وجود دارند که بر آن شده اند تا اين حقوق و 
ھيچ سازمانی در ايران برای دفاع از حقوق دگرباشان جنسی به طور رسمی به ثبت نرسيده است،  اما در . را مطرح سازند

، در طول دوران اصالحات در دوره رييس جمھور سابق، محمد خاتمی، چندين فعال حقوقی، شروع به 2000ايل دھه او
مطرح کردن موضوعات مربوط به اقليت ھای جنسی نموده و موقعيت بھتری برای رساندن صدای خود به ديگران، به 

  .خصوص بر روی اينترنت و وبالگ ھا، پيدا کردند
  

افراد، از جمله مدافعان . پايان يافت  -يا ھمان دوران اصالحات سياسی -» بھار تھران«، دوران کوتاه 2005سال  دراما 
با آغاز سرکوب جديد جامعه مدنی ايران  ،حقوق بشر که بر روی موضوعات مربوط به اقليت ھای جنسی کار می کردند

ور به ترک وطن و تبعيد  شدند  در حالی که برخی برخی مجب. توسط مقامات دولتی، سنگينی فشار حکومت را تجربه کردند
بر روی  اين موضوع  اکنون بخش اعظم کار 235.ديگر فعاليت ھای زيرزمينی خود را حتی محتاطانه تر از قبل، ادامه دادند
  .به دالئل امنيتی،  به صورت زير زمينی يا بر روی اينترنت انجام می شود

  
می دھند که برای خاموش ساختن افرادی که در پی آگاه ساختن عموم از تبعيض و  ھنوز مقامات دولتی نشان ،با وجود اين

و  بشر مدافعان حقوق. خشونت عليه اقليت ھای جنسی در ايران ھستند، به استفاده از روش ھای خشونت آميز تمايل دارند
ت اقليت ھای جنسی در ايران ديگر افرادی که مايل به سازمان دادن، آموزش دادن، يا جلب توجه عموم نسبت به وضعي

ھستند، عالوه بر واحدھای محلی نيروی انتظامی، در خطر ھدف قرار گرفتن توسط مأموران اطالعاتی وزارت اطالعات و 
سپاه پاسداران و متھم شدن بر اساس قوانين خشونت بار امنيت ملی کشور و تحت پيگرد قرار گرفتن در دادگاه ھای انقالب 

جامعه دگرباشان  یاين خطرات ممکن است برای مدافعان حقوق که خود را اعضا 236.نيز قرار دارندبرای جرائم سياسی 
  .ايران می دانند، حتی بزرگتر ھم باشد

  

                                                           
وجود دارند که در خارج IRQO) ( گرباشان جنسی ايرانسازمان دو  )IRQR( سازمان دگرباشان ايرانوه، چند سازمان ديگر ھم مانند به عال   235

 .از ايران کار می کنند و خود را وقف دفاع از حقوق اقليت ھای جنسی در داخل ايران کرده اند
، قابل 2010مارس  24، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، »ھای حقوق بشر حمالت جديد ھمساز شده به گروه: ايران«نگاه کنيد به    236

 .http://www.hrw.org/en/news/2010/03/24/iran-new-coordinated-attack-human-rights-groupsدسترسی در 
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اخير از خطراتی که در مطرح نمودن مسائل مربوط به اقليت ھای جنسی در ايران وجود دارد، نشانگر  ی يک نمونهذکر 
گروھی که خود را دانشجويان  –ز بين المللی مبارزه با ھمجنسگرا ستيزیرو– 2009مه  17در روز . ماجراست

اين گروه در . ھمجنسگرای دانشگاه ھای ايران می ناميد، بيانيه ای خطاب به جنبش گسترده دانشجويان ايران صادر نمود
  :بيانيه خود اعالم می دارد

  
نژاد، مذھب، گرايش جنسی، يا زبان جنبش دانشجويی بايد پناھگاھی برای دانشجويان باشد، فارغ از 

آيا اين جنبش دانشجويی در موضعی قرار دارد که وانمود نمايد در ميان طبقات خود تنوع ندارد؟ آيا . آنھا
اين جنبش بايد وانمود نمايد که ما در اين کشور ھمجنسگرا نداريم؟ در طی چند سال گذشته، ما ھميشه 

  237.ن در کنار شما ادامه خواھيم داددر کنار شما ايستاده ايم و به ايستاد
  

ژوئن،  تظاھرات کشور را  12کمی بيش از يک ماه بعد، پس از آنکه به دنبال نتايج بحث برانگيز انتخابات رياست جمھوری 
فرا گرفت، گروه دانشجويان ھمجنسگرای دانشگاه ھای ايران بيانيه دوم خود را صادر نمود که طی آن سرکوب تظاھرات و 

، يک روز پيش از برگزاری روز دانشجو در ايران، 2009دسامبر  6در روز . دنی توسط دولت را محکوم نمودجامعه م
  :اين گروه سومين بيانيه خود را در حمايت از جنبش سبز صادر کرد

  
با احتساب اينکه شمار قابل توجھی از دانشجويان به اقليت ھای جنسی تعلق دارند و با در نظر گرفتن 

اری از فعاالن حقوق دگرباشان، يا دانشجو ھستند و يا از دانشگاه ھای ايران فارغ التحصيل اينکه بسي
شده اند، در شب روز دانشجوی امسال، ما بايد معنی فراگير تری از ارزش ھای حقوق بشر که شامل 

  238.حقوق دگرباشان نيزمی شود را پذيرا شويم
  

مصاحبه ای با يکی از رسانه ھای  240ارشگران حقوق بشر،، يکی از اعضاء کميته گز239روز بعد، حسام ميثاقی
ھمجنسگرايان امريکا برگزار کرد که در آن از تشکيل اخير يک گروه در داخل اين سازمان برای محافظت از حقوق 

در طی اين مصاحبه، ميثاقی ھمچنين به وجود گروه ھای دانشجويی دگرباش و اقليت ھای . اقليت ھای جنسی خبر داد
در عرض چند روز، وزارت اطالعات ميثاقی و چند تن از ھمکارانش . ر سراسر دانشگاه ھای ايران اشاره کردجنسی د

ً از ايران گريخته و در ترکيه . ميثاقی تصميم گرفت احضاريه را ناديده گرفته و مخفی شود. را احضار کرد وی نھايتا
  .تقاضای پناھندگی نمود

  
قی طی نامه ای به سازمان ديده بان حقوق بشر توضيح داد که يک منبع مطمئن وی را با ، ميثا2010پس ازمدتی، در تابستان 

وی به . خبر نموده است که وزارت اطالعات برای دستگيری او و تنی چند از ھمکارانش برنامه ريزی کرده بوده است
به آنھا اجازه دھد، وی و ھمکاران سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که از اين نگران است که مقامات تا آنجا که قانون 

   241.به خاطر تصميم سازمان برای طرح موضوع اقليت ھای جنسی، تحت پيگرد قرار دھند ،ديگرش در کميته حقوق بشر را
  

کميته گزارشگران حقوق بشر، يکی از اندک سازمان ھای حقوق بشر باقی مانده در کشور، عمالً در اوايل امسال توسط 
  242.آن در حال حاضر يا در زندان و يا در تبعيد به سر می برند یليه اعضاک. دولت تعطيل شد

  

                                                           
، قابل دسترسی در 2009مه  17، »نامه دانشجويان ھمجنسگرای دانشگاه ھای ايران« 237

http://zamaaneh.com/humanrights/2009/05/post_353.html  ) 2010دسامبر  2تاريخ دسترسی.( 
، قابل دسترسی در 2009مه  17، »دانشجويان ھمجنسگرای دانشگاه ھای ايران نامه«   238

http://zamaaneh.com/humanrights/2009/05/post_353.html  ) 2010دسامبر  2تاريخ دسترسی.( 
 .رباشان يا اقليت ھای جنسی ايران نمی داندحسام ميثاقی خود را عضو جامعه دگ   239
اکثر اعضاء آن يا در تبعيد و يا در زندان . تأسيس يافت 2006کميته گزارشگران حقوق بشر يک سازمان حقوق بشر محلی است که در سال    240

: ايران«نگاه کنيد به . ران تمرکز نداردکميته گزارشگران حقوق بشربه طور خاص بر روی موضوعات مربوط به حقوق اقليت ھای جنسی در اي. ھستند
، قابل دسترسی در 2010مارس  24، اطالعيه مطبوعاتی سازمان ديده بان حقوق بشر، »حمالت جديد ھمساز شده به گروه ھای حقوق بشر

http://www.hrw.org/en/news/2010/03/24/iran-new-coordinated-attack-human-rights-groups. 
 .2010ژوئن  14، »نامه حسام ميثاقی به سازمان ديده بان حقوق بشر«   241
سپتامبر  1ان ديده بان حقوق بشر، ، اطالعيه مطبوعاتی سازم»فعاالن حقوقی را آزاد سازيد؛ محاکمه عادالنه را تضمين کنيد: ايران«نگاه کنيد به    242

2010 ،http://www.hrw.org/en/news/2010/09/01/iran-release-rights-activist-guarantee-fair-trial 
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تالش ھای دولت برای مسکوت نمودن اقدامات مدافعان حقوق، از جمله کار افرادی که موضوعات مربوط به گرايش جنسی 
به عالوه، ھم نماينده . ندو ھويت جنسيتی را مطرح می سازند، تعھدات ايران برای تضمين آزادی بيان و تجمع را نقض می ک

اظھار ) به نقل از نماينده دبيرکل(ويژه دبيرکل در امور مدافعان حقوق بشر و ھم نماينده ويژه سازمان ملل در مورد شکنجه 
  :داشته اند

  
متوجه مدافعان حقوق گروه ھای خاصی است زيرا که کار آنھا ساختارھای اجتماعی و نيز روش ھای .... خطرھای بزرگتر 

چنين گروه  ینتی و تعبير مفاھيم مذھبی که ممکن است در طول ساليان دراز برای ناديده گرفتن و توجيه نقض حقوق اعضاس
گروه ... از جمله موضوعاتی که حائز اھميت خاص می باشد . ھايی مورد استفاده قرار می گرفته است را به چالش می کشد

 اين گروه ھا. فعاليت دارند... موضوعات جنسيت، به ويژه گرايش جنسی  ھای حقوق بشر و آنھايی خواھند بود که بر روی
ً در مقابل تعصبات، به کنار رانده شدن و در ميان مردم مطرود گشتن، بسيار آسيب پذير ھستند؛ نه تنھا به وسيله  غالبا

  243.توسط ديگر عامالن اجتماعی ھم چنين نيروھای دولتی، بلکه

                                                           
ج؛ نقل شده در  89، پاراگراف  E/CN.4/2001/94 (2001)، سند سازمان ملل  »بير کل در باره مدافعان حقوق بشرگزارش نماينده ويژه به د«   243
، مجمع عمومی سازمان ملل، »گزارش بازرس ويژه در مورد سؤال راجع به شکنجه و ديگر رفتارھا يا مجازات ھای ظالمانه، غير انسانی و تحقيرآميز«

 .2001ه ژوئي A/56/156   ،3شماره  
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  پناھجويان دگرباش ايرانیموقعيت پناھندگان و .   12
  

  .اينجا بايد اين رو ثابت کنم ،ت رو پنھان کنم که ھمجنسگرا ھستماونجا مجبور بودم اين واقعي
  2010ھمجنسگرای ايرانی در تبعيد، آوريل ، .مريم س –

  
در : يه سفر کردندسه بار به ترکھمجنسگرا محققين سازمان ديده بان حقوق بشر به منظور ديدار با پناھندگان و پناھجويان 

و  2005ايرانی دگرباش مصاحبه کردند که بين سالھای  125آنھا با بيش از . 2010و آوريل  2008، مه 2007اکتبر 
به عنوان پناھجو وارد ترکيه شده بودند، در حاليکه چيزی بيش از يک پاسپورت، يک دست لباس اضافی و چند صد  2010

وقتی «: ندگان در باره تصميم خود برای ترک ايران و رفتن به ترکيه اينطور توضيح داديکی از پناھ. دالر به ھمراه نداشتند
  ».و برای ترکيه نيازی به ويزا نداريد جوی سريع ترين راه گريز می گرديدکه زندگی شما در خطر است، شما در جست

  
اسکان مجدد پناھندگان در داخل ترکيه را  پناھندگان می باشد، اما اين کشور 1951ترکيه يکی از امضاء کنندگان کنوانسيون 

از نظر دولت ترکيه، پناھجويان موقت  يیپناھندگان غير اروپا. ھستند يیبه افرادی محدود می کند که دارای اصليت اروپا
ر عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان به آنھا پناھندگی داده و د کميساريایمحسوب می شوند که بايد تا زمانی که 

. بايد به کشور مبداء خود باز گردند ی که به آنھا پناھندگی داده نشودکشور ثالثی اسکان يابند، در ترکيه بمانند، و يا در صورت
نسبت به کشورھای ديگر دريافت می کند، از جمله  ايرانی را جويانا، ترکيه بيشترين تعداد پناھعليرغم اين محدوديت ھ

زيرا ترکيه دارای مرز مشترک با ايران است، نيازی به ويزا برای ايرانيان دارای اعضای اقليت ھای جنسی ايران، 
  .پاسپورت ندارد، و مسير عبور به قاره اروپا است

  
تعلق دارند، » طبقه اجتماعی خاص«ريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان به علت اينکه دگرباشان به يک اکميس

ريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در بانک ادر اوايل کار خود اما کميس 244.ندبه آنھا پناھندگی اعطا می ک
اين وضعيت ادامه يافت تا در . يا تراجنسی افراد نمی برد ،دو جنس گرا يی ،ھمجنسگرااطالعاتی خود اسمی از ھويت 

ش يا ھويت جنسی را نيز به عنوان بخشی از عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان گراي کميساريایکه  2008سپتامبر 
ھمان سال، کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان  245.داده ھای اطالعاتی به مجموعه خود اضافه کرد

دستورالعملی صادر نمود که افرادی که به علت گرايش جنسی يا ھويت جنسيتی خود تحت آزار و اذيت قرار می گيرند، بايد 
  .به شمار بيايند» فرار به دليل عضويت در يک گروه اجتماعی خاص«بندی  در رده

  
، مواجه می ھستند که تمام پناھندگان با آن روبروپناھندگان و پناھجويان دگرباش ايرانی در ترکيه با بسياری از مشکالتی  

رت کشور ترکيه درخواست چند قسمت دارد که در طی آن متقاضيان بايد از وزا مراحل ثبت نام پناھندگی 246.شوند
عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، انجام  کميسارياینمايند و مصاحبه ھای تشخيص پناھندگی را در » موقت يیپناھجو«

                                                           
يک گروه خاص اجتماعی به عنوان گروھی از افراد تعريف می شود که جدا از «عالی سازمان ملل در امور پناھندگان،  کميساريایبر طبق گفته    244

وغير قابل  اين ويژگی غالباً ذاتی. خطر آزار و اذيت شدن و يا اينکه جامعه آنھا را به عنوان يک گروه بشناسد، با ھم يک ويژگی مشترک دارند
کميساريای عالی سازمان ملل در امور » . تغييربوده، و در تعيين ھويت، وجدان، يا بھره مند شدن شخص از حقوق بشری اش، نقشی اساسی دارد

 1951سيون کنوان)  2(ای  1در ارتباط با ماده » عضويت در يک گروه اجتماعی خاص«، 2، شماره »دستورالعمل ھای محافظت بين المللی«پناھندگان، 
،  قابل دسترسی در  2002مه  HCR/GIP/02/01  ،7، »آن مربوط به وضعيت پناھندگان 1967يا  پروتکل /و

http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3d58ddef4.pdf ) 2010دسامبر  2تاريخ دسترسی.( 
عالی سازمان ملل متحد در امور  کميساريایارشد،  ، دفتر حفاظت]Eduardo Yrezabal[از ادواردو  ايرزابال ) ايميل(پيام الکترونيکی    245

قسمتی را ) يک ماه پيش(اين سازمان در ترکيه فقط در ھمين اواخر «ايرزابال به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که . 2008سپتامبر  29پناھندگان، 
اين بخش به بانک اطالعاتی افزوده شود، اظھارات دگرباشان  پيش از آنکه. به بانک اطالعاتی خود اضافه نموده که گرايش جنسی فرد را ذکر می کند

 ».در گروه گسترده تری به نام عضويت در يک گروه اجتماعی خاص قيد می شد
گزارش وضعيت «برای گزارش اخير که به تفصيل وضعيت پناھندگان ايرانی در ترکيه را شرح می دھد، نگاه کنيد به مدافعان حقوق بشر اميد،    246

، قابل دسترسی 2010، ژوئن »گان ايرانی در ترکيه پناھند
در

http://www.omidadvocates.org/uploads/2/4/8/2/2482398/report_on_the_situation_of_iranian_refugees_po
st_june_12th_one_year_later.pdf  )2010دسامبر  2: تاريخ دسترسی .( 
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تمام مراحل از ابتدا تا انتھا، يعنی ھنگامی که متقاضی برای سفر به کشور اسکان مجدد، سوار ھواپيما می شود، تا دو . دھند
  247.يشتر، به درازا می کشدسال و شايد ب

  
در طول اقامت شان در ترکيه، کليه پناھندگان و پناھجويان تحت يک سلسله مقررات قرار دارند که آنھا را محدود می کند در 

برای مثال تمام پناھندگان و پناھجويان محدوديت . را می توانند يا نمی توانند انجام دھند يیطی اقامتشان در ترکيه چه کارھا
دی سفر دارند و فقط می توانند در شھرک ھای معينی به دور از نواحی بزرگ شھری مانند استانبول، آنکارا و ازمير آزا

خود را معرفی نمايند تا » خارجيان«آنھا بايد ھفته ای يک بار يا چند بار در ايستگاه پليس محلی مخصوص  248.زندگی نمايند
   249.ين شده برای اقامتشان را ترک نکرده اندمقامات اطمينان حاصل کنند که آنھا  شھر تعي

  
. را برای اقامت بپردازند که بايد ھر شش ماه تجديد شود يیقانون ترکيه ملزم می دارد کليه پناھندگان و پناھجويان ھزينه ھا

پرداخت  عافيت از، تقاضای م)492شماره (قانون دريافت ھزينه ھا  88بر طبق قانون ترکيه آنھا حق دارند بر طبق ماده 
اند به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند دريافت  داده ھم که تقاضا يیآنھا. اما اکثراً از اين قانون مطلع نيستند ،ھزينه ھا نمايند

بدون داشتن   250.اکثر پناھندگان و پناھجويان قادر به پرداخت ھزينه ھای اقامت نيستند. چنين معافيتی تقريباً غير ممکن است
به طور . ، دسترسی به مراقبت ھای بھداشتی، تحصيل، کمک ھای اجتماعی، و استخدام بينھايت دشوار استاجازه اقامت

  .کلی، پناھندگان و پناھجويان مسئول پرداخت ھزينه ھای خود، از جمله ھزينه مسکن شان ھستند
  

. ز استخدام، اجازه کار دريافت کنندقانون ترکيه ھمچنين ھمه، از جمله پناھندگان و پناھجويان را ملزم می دارد تا پيش ا
ھزينه ھای سنگين اداری به عالوه ھزينه باالی اقامت بدان معناست که اکثر پناھندگان نمی توانند اجازه کار دريافت کنند و 

بب از طرف ديگر کار کردن به صورت غير قانونی  س. بنابراين برای تأمين زندگی بايد به طور غير قانونی به کار بپردازند
  .می شود بسياری از پناھندگان و پناھجويان در برابر سوء استفاده و بھره کشی کارفرمايان ترکی شان آسيب پذير شوند

  
سازمان  251.عالوه بر اين مشکالت عمومی، پناھندگان و پناھجويان دگرباش جنسی ايرانی، مشکالت خاص خود را دارند

، با ده ھا پناھنده و پناھجوی 2010و  2008، 2007کيه در سال ھای ديده بان حقوق بشر در طی سه بازديد خود از تر
ساکنان محلی اين  توسطدگرباش ايرانی مصاحبه نموده است که مشکالت اصلی شان در ترکيه را تبعيض و سوء استفاده 

عالی سازمان ملل  کميساريایو مشکالت با  ،شھرک ھا در ترکيه، مشکالت با مقامات دولتی ترکيه از جمله پليس اين کشور
  .در امور پناھندگان ذکر کردند

  
ند، اين است که آنھا بايد در شھرک ھای ا يکی از بزرگترين مشکالتی که پناھندگان و پناھجويان دگرباش ايرانی با آن مواجه

کارتر از  مردم اين شھرک ھای کوچک تر اغلب از جھت فرھنگی محافظه. پذير کوچکتر در داخل ترکيه ساکن شوند  پناھنده
سازمان ديده بان . مردم مراکز شھری بزرگتر می باشند و بنابراين ممکن است با اين مھمانان دگرباش مشکالتی داشته باشند

حقوق بشر و ديگر سازمان ھا موارد بيشماری از مزاحمت ھا و خشونت ھای جنسی نسبت به پناھندگان و پناھجويان 
پناھندگان دگرباش ھمچنين از فقدان محافظت کافی و يا بی توجھی از جانب  252.ته انددگرباش ايرانی در ترکيه را مستند ساخ

                                                           
وارد ترکيه شده بودند و دو سال بعد ھنوز اسکان نيافته بودند، صحبت  2006محققين سازمان ديده بان حقوق بشر با پناھندگان دگرباشی که از سال    247

سرعت مراحل اسکان مجدد حتی در ميان . ن با پناھندگان دگرباشی که کمتراز يک سال بود اسکان مجدد يافته بودند مصاحبه کردندمحققين ھمچني. کردند
 .ھمان گروه پناھجويان و پناھندگان ھم معلوم نيست

 30در زمان انتشار اين گزارش . شھرک ھای حومه ای ناحيه ھائی ھستند که وزارت کشور ترکيه برای سکونت پناھجويان اختصاص داده است   248
سنجش پناھندگان «نگاه کنيد به کميته پناھندگان و مھاجرين اياالت متحده، . شھر از اين نوع بوده اند که اکثراً  در نواحی داخلی کشور قرار داشته اند

عالی سازمان ملل  کميسارياینی ، در مرجع جھا2008ژوئن  World Refugee Survey 2008 - Turkey[ ،19[» ترکيه -2008جھان، سال 
اکتبر  15تاريخ دسترسی (  http://www.unhcr.org/refworld/docid/485f50d776.htmlمتحد در امور پناھندگان، قابل دسترسی در 

2008.( 
 .تگاه پليس محلی خواھد بودپناھندگان و پناھجويان برای ترک موقت شھرک اقماری خود، درخواست اجازه نمايند، اما تصميم نھائی در دست ايس   249
اين پناھندگان و پناھجويانی که ھزينه اقامتشان را نپرداخته اند، ممکن است قبل از ترک ترکيه و اسکان مجدد در يک کشور ثالث، مجبور شوند    250

 .ھزينه را بپردازند
اه کنيد به مجمع شھروندان ھلسينکی، و سازمان پناھندگان، باره موقعيت پناھندگان و پناھجويان دگرباش در ترکيه، نگبرای يک تحليل عالی در   251

و تراجنسی در ترکيه با آن مواجه دوجنسگرا چالش ھای امنيتی که  پناھندگان و پناھجويان ھمجنسگرا، : پناھگاه نا امن«پناھجويان و مھاجران، 
، چند مورد از http://www.hyd.org.tr/staticfiles/files/unsafe_haven_report.pdf، قابل دسترسی در 2009ژوئيه  8، ».ھستند

 .شده استاقتباس » پناھگاه نا امن«توصيه ھائی که در اين گزارش در باره رفتار با پناھندگان و پناھجويان دگرباش شده،  از 
خشونت جنسيتی خشونتی است که عليه يک ... «ازمان ملل متحد در امور پناھندگان خشونت جنسيتی را اينگونه تعريف می کند کميساريای عالی س   252

اين شامل اعمالی می شود که سبب ايجاد آسيب يا رنج جسمی، فکری يا جنسی بشود، . شخص بر پايه جنسيت يا ويژگی ھای جنسی او اعمال می شود
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حال عليرغم تمامی اين خطرات، اما به ھر. گزارش نمودن اين آزار و اذيت ھا شکايت داشتند پليس به ھنگام تالش آنھا برای
عوامل تعيين کننده در  از ش و ھويت جنسی راعالی سازمان ملل در امور پناھندگان، گراي کميساريایدستورالعمل ھای فعلی 

  253.تسريع اسکان مجدد افراد نمی داند
  

يک مشکل عمومی ديگر که توسط پناھندگان دگرباش ايرانی در ترکيه مطرح شد مشکالت موجود با کارکنان کميساريای 
ول ثبت نام و تعيين وضعيت عالی سازمان ملل در امور پناھندگان از جمله مصاحبه کنندگان و مترجمينی بود که مسئ

اکثر شکايات مطروحه توسط پناھندگان دگرباش شامل سؤاالت نامناسب، بی مورد و بی ربطی بود که توسط . پناھندگی بودند
. مأموران کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان پرسيده می شد، از جمله برخی از سؤاالت که جنبه جنسی داشت

 -شر، از جمله سازمان ديده بان حقوق بشر معتقد بود که چنين مشکالتی تا حدی به دليل فقدان دستورالعملگروه ھای حقوق ب
   254.وجود دارند ،برای مصاحبه با پناھجويان دگرباشھای کافی 

  
 ، دستورالعمل ھای جديدی2008در پاسخ به اين مشکالت، کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در نوامبر 
اين دستورالعمل ھا تصريح می کنند . برای بررسی تقاضاھای پناھندگی بر اساس گرايش جنسی و ھويت جنسيتی صادر نمود

يانه اش مورد پيگرد قرار نگرفته، باعث نمی شود که او از ھمجنسگرااين واقعيت که يک دگرباش واقعاً ھرگز برای روابط «
اين دستورالعمل ھا ھمچنين تعيين می کنند که نگرانی ھای  255.نداشته باشدتحت پيگرد قرار گرفتن، ھراس معقولی در دل 

مورد ادعای دگرباشان نيازمند رسيدگی و توجه، و دگرباشان نيازمند مراقبت امنيتی اند، چه اين آزارھا توسط مقامات 
ستورالعمل ھای کميساريای د» .صورت گيرد و چه توسط عوامل شخصی که مقامات مايل يا قادر به متوقف نمودن آن نيستند

ً به دليل آنکه شخص «عالی سازمان ملل در امور پناھندگان ھمچنين بيان می کند  نبايد خود به خود فرض کرد که صرفا
  ».ستدگرجنسگرالباس می پوشد،  مطابق با معيارھای اجتماعی حاکم ازدواج نموده، دارای فرزند است، يا

  
عالی سازمان ملل در امور پناھندگان را به استخدام کارکنان ماھر و آموزش يافته برای  يایکميسارنھايتاً اين دستورالعمل ھا، 

انجام امور دگرباشان تشويق می کند و اين نيز مستلزم تھيه کتابچه ھای آموزشی برای طرح پرسش ھای مناسب از متقاضيان 
  .در طی مراحل مصاحبه است

  
بيانيه زير را در باره پناھجويان و  ،سازمان ملل متحد در امور پناھندگانعالی  کميساريای، 2010در روز اول اکتبر 

  :پناھندگان دگرباش صادر نمود
  

                                                                                                                                                                             
در حاليکه  زنان، مردان، پسران، و دختران ممکن است قربانيان خشونت ... اعمالی، اجبار و ديگر اشکال محروميت از آزادی  تھديد به انجام  چنين

اينگونه خشونت ھا  «بر طبق اظھارات کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان » .جنسيتی باشند، زنان و دختران قربانيان اصلی ھستند
شدن نگرش ھای کليشه ای نسبت به نقش جنسيت شده که  در نتيجه شأن و مرتبت انسانی را از افراد زائل ساخته و مانع از پيشرفت بشر می سبب دائمی 

د جا خشونت ھای جنسی و جنسيتی عليه پناھندگان، باز گردانده ھا، و افرا«نگاه کنيد به کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان، » .گردد
 ,Sexual and Gender-Based Violence against Refugees[» دستورالعمل ھائی برای پيشگيری و پاسخ –به جا شده داخلی 

Returnees, and Internally Displaced Persons—Guidelines for Prevention and Response[ قابل دسترسی در   2003، مه ،
www.rhrc.org/pdf/gl_sgbv03_00.pdf  )  2008اکتبر  15تاريخ دسترسی.( 

عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در در جه اول متوجه نياز ھای ويژه پناھندگان تحت قيمومت اين  کميساريایاسکان مجدد تحت حمايت    253
ھمچنين اين يک راه حل . شده اند در خطر است دفتر است که زندگی، آزادی، امنيت، سالمت يا حقوق اوليه انسانی ايشان در کشوری که به آن پناھنده

اين ھمچنين برای پناھندگانی که اميدی به ھمسازی با . پايدار برای پناھندگانی است که دالئلی جدی برای انتقال از کشور محل پناھجوئی شان دارند
 .جامعه محلی شان ندارند و نيز راه حل ديگری ھم برای ايشان موجود نيست، مناسب می باشد

کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان و ديگر اين دستورالعمل ھا به منظور ياری نمودن در تفسير ھای حقوقی برای کارمندان    254
ش ھای جنسی اين دستورالعمل ھا در نظر دارند که  درخواست ھائی که بر اساس گراي. افرادی که نقش تعيين کننده در وضعيت پناھندگان دارند می باشد

را تحت يک گروه » ھمجنسگرايان، تراجنسی ھا  يا مبدل پوشان جنسی«ھمچنين اين راھنما  » .دارای يک عامل جنسيتی ھستند«ارائه می شوند 
شان اما به ھر حال اين دستورالعمل ھا زنان ھمجنسگرا را در گروه ھائی که ممکن است به علت گرايش ھای جنسی . اجتماعی خاص قرار می دھد

عالوه بر آن، موضوعات آئين نامه ای مربوط به مصاحبه با پناھجويان، نگرانی ھای خاص اقليت ھای . مورد آزار و اذيت قرار گيرند، قرار نمی دھد
زار و اذيت ھای  آ: راھنمای محافظت ھای بين المللی«نگاه کنيد به کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان، .  جنسی را عنوان نمی کند

، 2002مه  HCR/GIP/02/01    ،7، »آن مربوط به وضعيت پناھندگان 1967يا  پروتکل /و 1951کنوانسيون )  2(ای  1جنسيتی در ارتباط با ماده 
 ). 2008اکتبر  15تاريخ دسترسی ( http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3d58ddef4.pdf، قابل دسترسی در  36و  16پاراگراف ھای 

دستورالعمل ھای کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در باره ادعاھای «کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان،    255
، قابل دسترسی در 2008نوامبر  21، »پناھندگی مربوط به ھويت و گرايش جنسی

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html ،) 2010دسامبر  10تاريخ دسترسی.( 
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از جمله (را در بسياری از کشورھا جرم تلقی می کند  ھمجنسگرايیوجود قوانينی که داشتن روابط 
. ھندگان می گردد، سبب بروز مشکالت چشمگيری برای پناھجويان و پنا)مجازات اعدام در ھفت کشور

چنين قوانينی چه اجرا شوند و چه نشوند، مانع از دسترسی اين افراد به محافظت ھای دولتی در 
اين افراد پس از فرار نيز چندان تمايلی به ثبت نام خود به عنوان پناھجو . کشورھای زادگاھشان می شود

در  يیتماالً در جلسات مصاحبه پناھجوحتی پس از آنکه به عنوان پناھجو ثبت نام می نمايند اح. ندارند
  . باره نوع ايذاء و آزاری که به آن دچار شده اند، حقيقت را نخواھند گفت

  
اين بررسی معلوم کرد که افراد متعلق به اين گروه ھا در طول دوران بازداشت، چه در کشور 

ھای جنسی و ، بيش از ديگران در معرض خشونت يیزادگاھشان و چه در کشورھای محل پناھجو
اين بررسی ھمچنين نشان داد که آنھا در مناطق شھری و کمپ ھای پناھندگان، . جنسيتی قرار دارند

  .شديداً در معرض تبعيض قرار دارند
  

می شود و بازگشت به  يیراه حل ھای پايدار بيشتر محدود به تلفيق و سازگاری با کشور محل پناھجو
 ،کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان. ستکشور زادگاه نيز اغلب امکان پذير ني

طرفدار اسکان مجدد افرادی است که در نتيجه تعلق به اين گروه اجتماعی، شديداً در خطر قرار دارند، 
  256.و از کشورھای محل اسکان مجدد می خواھد که آسيب پذيری اين افراد را مد نظر قرار دھند

  
از کشورھای پذيرای پناھندگان دگرباش ايرانی و به ويژه دولت ترکيه می خواھد که عالوه بر سازمان ديده بان حقوق بشر 

از جمله به (، به آنھا آزادی سفر اعطا کند نمودهموارد ديگر، اعمال خشونت آميز عليه ايشان را پيشگيری و تعقيب قانونی 
زه دھد درخواست اجازه کار و معافيت از پرداخت ھزينه و به آنھا اجا) آنھا اجازه دھد در نواحی شھری بزرگتر ساکن شوند

  .اقامت کنند
  

سازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين از کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان می خواھد که عالوه بر امور ديگر، 
ل در امور پناھندگان در باره به تھيه و استفاده از مطالب آموزشی  بر اساس دستورالعمل ھای کميساريای عالی سازمان مل

شده را برای اسکان مجدد نزد  يیادعای پناھندگان مربوط به گرايش ھا و ھويت جنسی، مبادرت کند و دگرباشان شناسا
و آخرين نکته مھم اينکه سازمان ديده بان حقوق بشر از کشورھای اسکان مجدد، از جمله . شريک زندگی شان ارجاع دھند

ه اروپا، کانادا، استراليا و اياالت متحده می خواھد باز پس فرستادن پناھندگان يا پناھجويان ايرانی به کشورھای عضو اتحادي
ايران بر اين اساس که در اين کشور ھيچ آزار و اذيت سازمان يافته ای عليه اقليت ھای جنسی وجود ندارد و اين افراد می 

  257.ا پنھان نمايند به راحتی در ايران زندگی کنند را ممنوع نمايدتوانند مادامی که گرايش جنسی و ھويت جنسيتی شان ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان از کشورھا می خواھد تا نيازھای افرادی که به علت گرايش جنسی يا ھويت جنسيتی شان   256

. 2010اکتبر  1خالصه يادداشت ھا، . ند را در نظر گيرندمورد آزار و اذيت قرار گرفته ا
http://www.unhcr.org/4ca5da949.html?tr=y&auid=7095730 ) 2010اکتبر  21تاريخ دسترسی.( 

 Gay Asylum Seekers from Iran“[، بی بی سی »پناھجويان ھمجنسگرای ايران و کامرون، در مرحله پژوھش موفق شدند«نگاه کنيد به    257
and Cameroon Win Appeal,” BBC[ ،7  قابل دسترسی در  2010ژوئيه ،http://www.bbc.co.uk/news/10180564  ) تاريخ

 ).2010دسامبر  10: دسترسی
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  تقدير و تشکر
  

اين . اين گزارش توسط فراز صانعی، محقق بخش خاورميانه و افريقای شمالی سازمان ديده بان حقوق بشر نوشته شده است
دوجنس يان، ھمجنسگرادير سابق برنامه حقوق گزارش بر پايه تحقيقاتی است که توسط فراز صانعی، اسکات النگ، م

، جسيکا استرن،  و تراجنسی دوجنس گرايانيان، ھمجنسگراو تراجنسی، جوليانا کانو نيتو، محقق پيشين برنامه حقوق  گرايان
س يياريک گلداشتاين، معاون ر. و تراجنسی  به عمل آمده است دوجنس گرايانيان، ھمجنسگرامحقق سابق برنامه حقوق 

و تراجنسی،  دوجنس گرايانيان، ھمجنسگراش خاور ميانه و افريقای شمالی، بوريس ديتريش، مدير عامل برنامه حقوق بخ
. س برنامه سياست پناھنگان، بيد شپرد، محقق ارشد بخش حقوق کودک،  اين گزارش را ويرايش کرده اندييبيل فرليک، ر

حقوق بشر، و دنيل ھاس، مشاور دفتر برنامه ريزی، اين گزارش را کاليو بالدوين، مشاور حقوقی ارشد سازمان ديده بان 
س انتشارات، يير. ستا کردهادم کوگل، دستيار بخش خاورميانه و افريقای شمالی در تھيه گزارش ھمراھی . مرور نموده اند

  .اده نمودندگريس چوی، مدير پست، فيتزروی ھپکينز، و مدير ابتکارات، انا الپريور گزارش را برای انتشار آم
  

، )IRQR( سازمان دگرباشان ايران، )IRQO( گرباشان جنسی ايرانسازمان ديده بان حقوق بشر مايل است از سازمان د
 و مھاجرت يیيان، مجمع شھروندان ھلسينکی، سازمان پناھندگی، پناھجوھمجنسگراکميسيون بين المللی حقوق بشر 

)ORAM(ه ھمبستگی پناھجويان و مھاجرين، لمبدا استانبول، مؤسس.ال. ، کاوس جی)ASAM( عالی  کميساريای، و دفتر
  .سازمان ملل در امور پناھندگان در آنکارا، ترکيه برای ارائه کمک ھای فراوان شان سپاسگزاری نمايد

 
ا سھيم سرگذشت و تجربياتشان را با م و در پايان، سازمان ديده بان حقوق بشر مايل است از ده ھا ايرانی که قبول کردند

  .شوند، قدردانی نمايد
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