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هويتِ انکار شده:
نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ايران

چکیــــده
در جمهوری اسالمی ايران ،مردان و زنان همجنسگرا ،دو جنسگرا و تراجنسيتی (دگرباشان) در ابعاد گوناگون
زندگی خود مورد تبعيض قرار میگيرند.
قانون كيفری ايران كه به نام قانون مجازات اسالمی معروف است ،قوانين شرعی اسالم پايه ريزی شده است.
قانون مجازات اسالمی صراحتاً روابط همجنسگرايی را جرم تلقی میكند و حتی برای افرادی كه مرتكب لواط
میشوند مجازات اعدام در نظر میگيرد .اگرچه اثبات حقوقی اينكه عمل همجنسگرايانه صورت گرفته است
امری دشوار است ،اما در دستگاه قضائی ايران ،قاضی ،بر پايه «علم» خود میتواند شخصاً فرد را محكوم نمايد .با
وجود آنكه دستيابی به آمار دقيق ميسر نيست اما برخی منابع مدعی هستند كه از آغاز تأسيس جمهوری اسالمی
ايران در سال  ،1531صدها تن به جرم ارتكاب اَعمال همجنسگرايانه اعدام شدهاند .
دگرباشان ايرانی ،عالوه بر مسئوليت كيفری ،دچار طيف گستردهای از اعمال ايذايی و تبعيض آميز از قبيل
تجاوز جنسی در حين بازداشت ،دستگيری در اماكن عمومی ،اخراج از مؤسسات آموزشی و محروميت از
فرصتهای شغلی نيز میشوند.
دگرباشان در خانه هم با آزار و اذيتهای شديدی مواجه هستند .اما با وجود اين ،آنها در برابر آزار و اذيت
اعضاء خانواده ،از حمايت قانون برخوردار نيستند .قوانين ايران به والدين اختيارات گستردهای برای تنبيه
فرزندانشان میدهد .ضمناً اقامۀ شكايت عليه والدين يا برادران و خواهران آزارگر ،افراد دگرباش را در معرض
خطر قرار میدهد و در نتيجه ،گزارش كردن يك چنين بدرفتاری را بسيار بعيد میسازد.
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در حالی كه دولت ايران انجام عمل جراحی تغيير جنسيت را مجاز دانسته و در حقيقت انجام آن را ترغيب
میكند ،با افراد تراجنسی با نابرابری مواجه هستند .آنها ممكن است صرفاً به خاطر ظاهرشان به طور خودسرانه
بازداشت شوند ،و بسياری هم اسنادی رسمی با خود همراه دارند كه وضعيت آنها را توضيح میدهد تا بتوانند از
مزاحمتهای رسمی مسئولين در امان باشند .در بسياری از موارد افراد تراجنسی تحت فشار قرار داده میشوند كه
عمل تغيير جنسيت انجام دهند.
نحوه برخورد حكومت ايران با اقليتهای جنسيتی اين كشور ناقض موازين حقوق بينالملل میباشد .حق حيات،
حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی ،عدم تبعيض ،و حق برخورداری از حريم خصوصی در مورد
دگرباشان جنسی مرتباً توسط جمهوری اسالمی ايران نقض میشود .عالوه بر آن ،دگرباشان از حق تجمع
مسالمت آميز ،و نيز آزادی عقيده ،بيان و اطالعات محروم هستند .افراد دگرباش همچنين مورد شكنجه و ديگر
رفتارها يا مجازاتهای ظالمانه ،غير انسانی يا تحقيرآميز هم قرار میگيرند كه اين خود ،نقض حقوق بينالملل
میباشد.
قانون مجازات اسالمی جديد در سال  1531به اجرا گذاشته شد و حداقل به مدت پنج سال معتبر خواهد بود .هيچ
نشانه ای از اينكه وضع دگرباشان ايرانی در آينده نزديك چه از لحاظ قانونی و چه در عمل تغيير كند وجود
ندارد.
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پیشــــگفتـار
فرشيد ،يك همجنسگرای ايرانی  11ساله ،پس از آنكه يك شب در پاييز سال  1526در تهران ،توسط دو مأمور
لباس شخصی حكومت ايران مورد تجاوز قرار گرفت ،چارهای نداشت جز اينكه سكوت كند .هنگامی كه فرشيد
با دوستانش بيرون رفته بود اين مأمورها به وی نزديك شدند .به وی گفتند او را به اداره آگاهی میبرند .اما در
عوض او را به زيرزمين يك خانه بردند و هر دو مأمور لباس شخصی در دستشوئی به وی تجاوز كردند .آنها به
او گفتند كه میدانند او همجنسگراست .يكی از مأمورين هنگامی كه فرشيد برهنه بود از او عكس گرفت و
گفت اگر فرشيد در باره اين واقعه صحبتی بكند ،او عكسها را منتشر خواهد ساخت .به عنوان يك فرد
همجنسگرا كه در ايران زندگی میكند ،خطر علنی ساختن اين ماجرا بيشتر از نفعی بود كه ممكن بود عايد
فرشيد شود:
تا مدتها میترسيدم .نگران بودم كه عكسهايم را پخش نكنند .خب چه كسی میفهميد چه كسی اين
عكس ها پخش كرده است؟ يا نگران بودم دوباره زنگ نزنند و مزاحم شوند.

فرشيد بنا بر تجربيات گذشتۀ خود میدانست كه هر گاه با آزار و اذيت روبرو میشود بايد آن را مخفی نگاه
دارد و سخنی نگويد .هنگامی كه برادر فرشيد فهميد او همجنسگراست ،با او گالويز شده و به زد و خورد
پرداختند .برادر فرشيد با يك چاقو به او حمله كرد .فرشيد برای مداوای جراحات وارده به بيمارستان رفت .اما
اين حادثه را گزارش نكرد:
[اگر] در دادگاه عليه برادرم اقامه دعوی میكردم و فكر كنيد اگر برادر من در دادگاه میگفت برادر من
همجنسگراست چه اتفاقی برای من میافتاد؟

در ايران اگر معلوم شود كه شخصی همجنسگرا است ،آن شخص احتماالً دچار عواقب وخيمی خواهد شد .چنين
حادثهای در سال  1523برای فرشيد اتفاق افتاد .وقتی در ميان همكالسیهايش شايعه همجنسگرا بودن او پخش
شد ،حراست دانشگاه او را فرا خواند 1.عاقبت وی از دانشگاه اخراج شد .دليل رسمی كه در نامه اخراج وی قيد
شده «منافات با شئونات اسالمی در دانشگاه» میباشد.
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 1هر دانشگاه و سازمان دولتی در ايران دارای يك دفتر اطالعات و امنيت به نام حراست است .اين دفتر مسئول امنيت دانشگاه يا
سازمان است و آن نهاد را برای رصد كردن هر گونه عمل ضد حكومتی يا هر رفتاری كه با قوانين سختگيرانه اسالمی جمهوری
اسالمی ايران مغاير باشد ،زير نظر دارد.
« 1شهادتنامه فرشيد» ،مركز اسناد حقوق بشر ايران ( 13سپتامبر  ،)1011قابل دسترسی در
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000323.html#.UuBs7tIo4dU

3

متأسفانه داستان فرشيد ،منحصر به فرد نيست .افراد دگرباشی كه در جمهوری اسالمی ايران زندگی میكنند ،به
طور روزمره با رفتار تبعيض آميز و متعصبانه مواجهند .از قوانينی كه برای اعمال همجنسگرايی مجازات اعدام
تجويز میكند گرفته تا توهين و تحقير در خانه ،دگرباشان جنسی پناهگاهی ندارند كه به آن روی آورند.
بسياری از آنها مجبور میشوند ايران را ترك كنند و بر پايه گرايش جنسی يا هويت جنسيتی خود ،درخواست
پناهجويی نمايند .اين گزارش شرح می دهد كه افراد دگرباش چگونه در جمهوری اسالمی ايران قانوناً و عمالً
مورد تبعيض قرار داده می شوند ،و سعی دارد با تكيه بر شرح حال افرادی كه خود به آن شهادت دادهاند ،گستره
وسيع آزار و اذيتی كه در جامعه كنونی ايرانی بر آنها روا داشته میشود را نشان دهد.
در ميان ايرانيان ،واژه دگرباش (مردان و زنان همجنسگرا ،دوجنسگرا و/يا تراجنسيتی) و عبارت «اقليتهای
جنسی» اغلب به جای يكديگر به كار گرفته میشوند و برای مقاصد مربوط به اين گزارش نيز واژههای فوق
شامل افرادی میگردند كه به دليل گرايش جنسی و يا هويت جنسيتیشان ،مورد تبعيض يا آزار و اذيت قرار
میگيرند .آمار قابل اعتمادی در مورد تعداد كل دگرباشان در ايران در دست نيست.
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نحوه برخورد جمهوری اسالمی ايران با دگرباشان از زمان انقالب سال  1531ايران به بعد يكی از موضوعات
بسيار نگران كننده برای جامعه جهانی بوده است .ايران يكی از تنها هفت كشور جهان است كه برای اَعمال
همجنسگرايانه مجازات اعدام صادر میكند 4.بر اساس شريعت اسالمی ،قانون مجازات اسالمی ايران برای افرادی
كه به ارتكاب عمل جنسی با شخص همجنس خود متهم و محكوم شوند ،مجازات اعدام و شالق را در نظر گرفته

5

آمار ايران كه توسط مركز آمار ايران انجام میشود ،از آمار دهندگان در باره گرايش جنسی آنها سؤال نمیكند .پرسشنامه

آماری مورد استفاده در سال  – 1530آخرين سالی كه در آن آمار گرفته شده – به صورت آنالين قابل دسترسی میباشد .مركز
آمار ايران ،آمار جمعيت و مسكن  ،1530فرم  -1پرسشنامه خانوار ( ،)1530قابل دسترسی در
http://www.amar.org.ir/default.aspx
(لينك مربوط به پرسشنامه آمار  1530را دنبال كنيد) .به عالوه ،هيچگونه اطالعات حاصل از نظرسنجی مستقل در باره تعداد افراد
متعلق به اقليتهای جنسيتی در ايران وجود ندارد.
4

انجمن بينالمللی زنان و مردان همجنسگرا ،دو جنسگرا ،تراجنس و دوجنسی ،همجنسگرا ستيزی تحت حمايت دولت

[ International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association, State-Sponsored
 ،)1531( 11 ]Homophobiaقابل دسترسی در
 . http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2013.pdfكشورهای
ديگری كه در آنها مجازات همجنسگرايی ،اعدام میباشد ،عبارتند از :موريتانی ،نيجريه ،عربستان سعودی ،سومالی ،سودان و يمن.

10

است 3.به علت عدم شفافيت در مورد اينگونه اعدامها ،تعيين تعداد آنها بسيار مشكل ،و حتی شايد غير ممكن
است.

6

مقامهای ايران اظهار میكنند موازين حقوق بشر كه در معاهدات بينالمللی گنجانده شده ،شامل حال
همجنسگرايان نمیشود .در اسفند  ، 1531در يك گفتگوی دو سويه در بيست و دومين نشست شورای حقوق
بشر سازمان ملل متحد در ژنو ،به دنبال ارائه گزارش دكتر احمد شهيد ،بازرس ويژه سازمان ملل متحد در مورد
وضعيت حقوق بشر در ايران ،محمد جواد الريجانی ،رئيس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسالمی ايران در
ارتباط با حفظ حقوق دگرباشان در حقوق بينالملل گفت:
كشورهايی كه امروز اين مفسده مهلك را به عنوان عالمت پيشرفت به دنيا تحميل میكنند خودشان تا
حدود دو دهه پيش همجنسگرايی را ممنوع و يك بيماری و حتی قابل پيگرد میدانستند در حالی كه
همين كشورها بيش از نيم قرن اين اسناد را ،هم نوشته بودند و هم امضاء كرده بودند ،پس ادعای
گزارشگر ويژه در باره عدم تعهدات بينالمللی كامالً بی پايه است.

1

در واقع رفتار جمهوری اسالمی ايران نسبت به افراد دگرباش ،به يك مبارزه جمعی عليه يك گناه مهلك
میماند .حتی وقتی كه از محمد خاتمی ،رئيس جمهور اصالح طلب اسبق ،در باره اعدام همجنسگرايان در ايران
سؤال شده بود ،وی اظهار كرده بود لواط جرمی است كه بر طبق اسالم قابل مجازات میباشد.

3

2

سازمان ديدهبان حقوق بشر [« ،]Human Rights Watchمدون ساختن سركوب» [ ،]Codifying Repressionصص.

 ،)1011( 13-16قابل دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover_0.pdf
6

انجمن بينالمللی زنان و مردان همجنسگرا تخمين زده است كه بين سالهای  1531و  1516در ايران حد اقل  200تن به جرم لواط

اعدام شدهاند .نگاه كنيد به كميته ارتباطات رسانه ای انجمن بينالمللی زنان و مردان همجنسگرا« ،از ايران خواسته شد به اعدام
همجنسگرايان پايان دهد» [ ILGA Communications Media Committee, Iran Asked to End Execution of
 ،]Homosexualsراهنمای منابع كوئير ( 4اوت  ،)1331قابل دسترسی در
 http://www.qrd.org/qrd/world/asia/iran/ILGA.asks.end.execution. of.homosexuals-08.06.97برای
گفتگوی مفصلتر در باره اعدام به جرم لواط ،نگاه كنيد به بخش  .1.3اين گزارش.
1

«غرب خودش تا دو دهه قبل همجنسگرايی را ممنوع میدانست» ،فارس نيوز ( 13اسفند  ،)1531قابل دسترسی در

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911225000460
 2داگ آيرلند [« ،]Doug Irelandخاتمی درهاروارد :در حاليكه رئيس جمهور سابق در حال توجيه اعدام همجنسگرايان است،
دانشجويان تظاهرات میكنند» [ Khatami at Harvard: Students Demonstrate as ex-Iran Pres. Justifies Gay
 ]Executionsد .آيرلند 11( ،سپتامبر  ،)1006قابل دسترسی در
http://direland.typepad.com/direland/2006/09/khatami_at_harv.html

11

در حالی كه قانون مجازات اسالمی همجنسگرايی را به شدت مجازات میكند ،سياستهای ديگری هم برای
رسيدن به اين هدف ،به اجرا گذاشته شدهاند .زنان و مردان تراجنسيتی اغلب تشويق میشوند كه عمل تغيير
جنسيت انجام دهند كه كاری دشوار و گران میباشد و در نتيجۀ انجام آن ،خصوصيات جنسی كنونی شخص
تغيير داده می شود تا شبيه خصوصيات جنسی جنس مخالف شود 3.در حقيقت دولت ايران برای انجام اين
عملهای جراحی يارانه میپردارد و اخيراً نيز از شركتهای بيمه درمانی درخواست كرده تا هزينه عمل تغيير
جنسيت را بپردارند 10.انجام عمل تغيير جنسيت به عنوان يك چاره ديگر برای مردان و زنان همجنسگرا مورد
بحث قرار می گيرد و بر طبق گزارش بی بی سی ،ايران از نظر تعداد عملهای جراحی تغيير جنسيت ،دومين
مكان را در جهان داراست.

11

با اين وجود ايرانيان تراجنسی از ارعاب و تبعيض جمهوری اسالمی ايران در امان نيستند .شيما ،يك فرد
تراجنسی مرد به زن ايرانی ،كه برای اين گزارش با او مصاحبه شد ،اظهار داشت پس از آنكه در يك مهمانی
دستگير شد ،به تراجنسیهای حاضر در مهمانی مخصوصاً تذكر داده شد با شمار زياد گرد هم جمع نشوند .وی
همچنين گفت كه او وتعداد زيادی از دوستان تراجنسیاش در پاركی دستگير شدند در صورتی كه هيچ كار غير
قانونی انجام نمیدادند.

11

همجنسگرايی كه در ايران در گروه اختالالت روانی جای میگيرد ،میتواند دليلی برای معافيت از خدمت نظام
وظيفه باشد كه در ايران اجباری است .اگرچه مردهای همجنسگرايی كه برای تهيه اين گزارش در مصاحبه با ما
شركت كردند ،كارت معافيت از وظيفه عمومی را به ميل خود دريافت كرده بودند تا از انجام خدمت سربازی
اج تناب نمايند ،اعطای كارت معافی از خدمت نظام وظيفه به مردهای همجنسگرا يكی ديگر از سياستهای
جمهوری اسالمی ايران است كه نشان می دهد با همجنسگرايی به عنوان يك اختالل روانی و يا حتی يك گناه
نفرت انگيز برخورد میشود .نعمان ،مرد همجنسگرايی از شيراز ،اظهار داشت افسری كه معافيت وی را تأييد
میكرد به او گفت:

 3گاه به اين عمل جراحی تغيير جنسيت و يا جراحی تغيير جنسی گفته میشود و شامل جراحی برای تغيير شكل اندامهای تناسلی و
نيز انجام مراحل ديگر مانند برداشتن كامل رحم و سينهها (برای تراجنسهای زن به مرد) میشود؛ ترميم و بزرگ كردن سينهها
(برای تراجنسهای مرد به زن) و ترميم اندام تناسلی و جراحی پالستيك ترميمی بر روی صورت (هم برای تراجنسهای مرد به
زن و هم زن به مرد).
« 10موسوی چلك :بيمه هزينه جراحی تغيير جنسيت را پرداخت میكند» ،خبر آنالين ( 11تير  ،)1531قابل دسترسی در
/http://www.khabaronline.ir/detail/226027
 11ونسا بارفورد [« ،]Vanessa Barfordتراجنسهای تشخيص داده شدۀ ايران» [’ ]Iran’s ‘diagnosed transsexualsبی
بی سی ( 13فوريه  ،)1002قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/2/hi/7259057.stm
« 11مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شيما» 16( ،ژوئن ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

11

شما آدمهای فاسدی هستيد و بقيه را به فساد میكشانيد .به اين دليل است كه شما معاف هستيد.

15

اما اساسی ترين و بزرگترين مشكالتی كه ايرانيان دگرباش با آنها مواجهند در خانه اتفاق میافتد .بسياری مانند
فرشيد ،مورد آزار و اذيتهای فيزيكی و لفظی قرار گرفته و منزوی و تهديد میشوند .برخی شديداً به وسيله
والدين خود محدود میشوند زيرا والدين آنها احساس شرم میكنند و نمیخواهند فرزندشان در انظار ظاهر شود
تا بيش از اين خانواده را شرمسار نكند.
افراد دگرباش مانند فرشيد ،در برابر آزار و اذيتی كه در خانه با آن مواجه میشوند ،هيچ راه چاره و كمكی
ندارند .آنها از ترس آزار و اذيت دولت ،نمیتوانند به مسئولين شكايت كنند .هيچ قانون يا وسيلهای برای
حمايت از آنها موجود نيست .در مدرسه و محل كار هم برای آنها هيچ چيزی مانع تبعيض عليه آنها نمیشود.
اين گزارش به بررسی چگونگی آزار و اذيت دگرباشان در ايران میپردازد و قوانين و رويههايی كه سبب چنين
آزار و اذيتهايی میشوند را مورد مطالعه قرار میدهد .بخش نخست اين گزارش ،تاريخچه مختصر و زمينه
فكری موجود نسبت به همجنسگرايی در طی حكومت سلسلههای قاجار ،پهلوی ،و دوران بالفاصله پس از انقالب
 1531را ارائه میدهد .بخش دوم برخورد با همجنسگرايی بر طبق قانون شيعه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
بخش سوم تحليلی است در باره اينكه قانون فعلی ايران چگونه با همجنسگرايی و عمل تغيير جنسيت برخورد
میكند .بخش چهارم به حقوق افراد دگرباش بر طبق قوانين بينالملل و تطابق قوانين ايران با معيارهای جهانی
میپردازد .بخش پنجم مطالعه چند شرح حال از آزار و اذيتها و تبعيضهايی كه بر دگرباشان در ايران روا
داشته میشود و به دنبال آن نتيجه گيری و روش شناسی میباشد.
اگرچه دولت ايران ،به عنوان يك قانون كلی ،افراد فراجنسيتی كه در مرحله پيش از جراحی قرار دارند را بر
اساس جنسيت بيولوژيكی شان طبقه بندی میكند ،اما برای مقاصد مندرج در اين گزارش ،ضمير جنسی مورد
استفاده برای اشاره به شهود مذكور در اين گزارش ،همان ضميری است كه با هويت جنسيتی ابراز شده توسط
شخص شاهد ،تطابق دارد.

15

«مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با نعمان» 12( ،ژوئن ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر اايران).

15

 .2تاريخچه
 .2.2نگرش به همجنسگرايی در عصر قاجار و پهلوی
با وجود آنكه قانون شرع هميشه همجنسگرايی را محكوم نموده است ،اما در طول تاريخ بعضی از روابط بين دو
همجنس در جامعه ايرانی تا حدی مورد پذيرش بوده است .برای مثال ،اشعار كالسيك فارسی به خصوص در
باره روابط همجنسگرايانه ميان مردان سخن میگويد .مردهای جوان قرنها در اشعار فارسی مورد ستايش و
دلبستگی قرار گرفتهاند 14.پذيرفته بودن روابط
همجنسگرايانه ميان مردها تا قرون نوزدهم و
بيستم هم ادامه يافته است .در طی حكومت
سلسله قاجار ،روابط مرضیالطرفين ميان مردهای
بالغ و پسران نوجوان وجود داشت و تا حدی در
جامعه ايرانی قابل مشاهده بود.

13

وجود

معشوقهای پسر ،يكی از ويژگیهای معمول در
دربار ناصرالدين شاه

16

بود ،و ناصرالدين شاه

حتی به هنگام سفر نيز پسران معشوق را با خود
همراه میبرد.

11

رابطه ميان استادكاران صنايع

گوناگون و كارآموزان هم نوع ديگری از روابط
شهوانی همجنسگونه در جامعه ايرانی بود .شيوۀ
داشتن معشوقهای پسر در چندين حرفه رايج
بود .اين پديده در ارتش ،در ميان تُجّار،
دفترخانههای ثبت اسناد ،و حتی در ميان
فروشندگان بازاری هم وجود داشت.

14

12

«همجنسگرايی در ادبيات پارسی» [ ،]Homosexuality in Persian Literatureدايرۀالمعارف ايرانيكا

[( ]Encyclopædia Iranicaآخرين بار در  15مارس  1011به روز شده) ،قابل دسترسی در
http://www.iranicaonline.org/articles/homosexuality-iii
 13ژانت آفاری [« ،]Janet Afaryسياست جنسی در ايران معاصر» [ ،]Sexual Politics in Modern Iranص103 .
(.)1003
16

ناصراليدن شاه ،چهارمين پادشاه سلسله قاجار بود .وی از  1242تا  1236بر ايران حكومت نمود.

11

آفاری ،رك .زيرنويس  ،13ص.103 .

12

جعفر شهری« ، 6 ،تاريخ اجتماعی تهران در قرن سيزدهم» ،ص.)1333( 513 .

14

افسانه نجم آبادی ،تاريخدان ،در مورد برخورد با مردان همجنسگرا در عصر قاجار ،اينطور مینويسد:
اوضاع از اين قرار بود كه اگر مردها وظيفه توليد مثل خود را انجام میدادند ،ديگر جامعه به طور اعم ،در
باره باقی روابط جنسی آنها عالقه و توجه چندانی نداشت.

13

اما در دوران پهلوی ،طرز فكر در مورد روابط همجنسگرايانه شروع به تغيير كرد .قانون مجازات كيفری مصوب
سال  – 1504كه يك سال پس از به سلطنت نشستن رضا شاه از تصويب گذشت – لواط را جرم تلقی كرده و
شخص مرتكب را مستوجب مجازات مرگ دانست ،اگر چه كه در سال  1511اين مجازات به سه تا ده سال
حبس تقليل يافت 10.قوانين ديگری هم بر عليه لواط با پسران خردسال و فحشاء مردان به تصويب رسيد و شمار
دستگيری مردان تن فروش در مقايسه با زنان تن فروش بيشتر بود 11.در طول دورهای كه سانسور شديد بود ،به
رسانهها آزادی عمل داده شده بود تا از همجنسگرايی انتقاد كنند 11.با اصرار قاضی ،نويسنده برجسته و پروفسور
دانشگاه ،احمد كسروی ،فروغی ،نخست وزير وقت ،دستور داد يك باب از كتاب گلستان 15سعدی از برنامه
آموزشی مدارس 14حذف گردد .اين باب كه «در عشق و جوانی» نام دارد ،حاوی حكايات بسياری است كه
درون مايۀ همجنسگرايی دارد .بعدها كسروی موفق شد محمود جم كه پس از فروغی به نخست وزيری رسيد را
ترغيب نمايد كه انتشار اشعاری كه دارای مضمون همجنسگرايانه بودند را در روزنامهها ممنوع نمايد.

13

 .1.2ديدگاهها در مورد همجنسگرايی در جمهوری اسالمی
انقالب سال  1531ايران گروهی را به قدرت رساند كه در برابر آنچه كه غير اخالقی و غير اسالمی میدانست،
موضعی بسيار خصمانه داشت .حكومت تازه تأسيس فوراً دادگاههای انقالب را به وجود آورد كه پس از انجام
محاكماتی شتابزده ،احكام مجازات را صادر میكردند .ز جمله نخستين گروههايی كه هدف قرار گرفتند
مقامهای رسمی رژيم سابق ،قاچاقچيان مواد مخدر ،تن فروشان ،متجاوزين به عنف و همچنين افرادی بودند كه به
13
10

افسانه نجم آبادی« ،زنان سبيلدار و مردان بیريش» ،ص.)1003( 10 .
« قانون مجازات  ،»1504ماده  ،101قابل دسترسی در

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_conte%20nt&view=article&id=236&Itemid
 11آفاری ،رك .زيرنويس  ،13ص.160 .
11

همان.

15

سعدی ( 631يا  322 – 630خورشيدی) يكی از بزرگترين چهرههای ادبيات فارسی است .وی هم شاعر و هم نثر نويس بود.

كتاب گلستان در سال  656خورشيدی به اتمام رسيد و يكی از مهم ترين آثار نثر فارسی است .برای اطالعات بيشتر ،نگاه كنيد به
«گلستان سعدی» ،دايرۀالمعارف ايرانيكا [آخرين بار در  14فوريه  1011به روز شده] ،قابل دسترسی در
http://www.iranicaonline.org/articles/golestan-e-sadi
 14آفاری ،رك .زيرنويس  ،13ص.164 .
13

آفاری ،رك .زيرنويس  ،13صص.164-163 .

13

زنای محصنه و لواط محكوم شده بودند .محاكمههای شتابزده ،اتهامات بخصوصی را كه بر پايه قانون مدون باشد،
عنوان نمیكرد؛ در عوض ،اغلب اتهاماتی كه عليه افراد مطرح میشد« ،افساد فی االرض» بود ،عبارتی كلی و
بدون تعريف دقيق كه میتوانست برای توصيف طيف وسيعی از جرمها به كار گرفته شود.
يك گزارش سازمان عفو بينالملل كه در اول فوريه  1320منتشر گرديد ،گزارش داد كه بين  11بهمن  1531و
 11مرداد  ،1532تعداد  452تن اعدام شدند 16.در حالیكه اكثريت قريب به اتفاق اين افراد از مقامهای رژيم
سابق ،مقامهای ارتشی و افسرهای پليس بودند ،اعدام شدگان ديگر به علت جرمهای اخالقی محكوم شده بودند.
در شمار اين گروه اخير ،چهار متهم به تن فروشی 12 ،متجاوز به عنف ،سه زناكار ،و چهار تن كه گفته میشد
مرتكب لواط شده بودند ،وجود داشتند 11.عالوه بر آن ،سه تن ديگر نيز ،هم به جرم زنای محصنه و هم به جرم
لواط اعدام شدند.

12

در سال  1561مجلس ايران قانون حدود و قصاص را از تصويب گذراند 13.اين قانون نخستين مصوبهای بود كه
مجازاتها را بر پايه قانون شرع ،مدوّن میساخت .در سال  1561يك قانون مكمل نيز از تصويب گذشت.

50

جمهوری اسالمی ايران در سال  1510اين قوانين را به يكديگر الحاق نموده و به صورت يك قانون درآورد.
قانون مجازات اسالمی كه در آن سال به اجرا گذاشته شد ،صراحتاً مجازاتهای زنا ،لواط و ديگر اعمال
همجنسگرايانه را تدوين میكند .بر طبق اين قانون هر شخصی كه مرتكب لواط شده باشد به مرگ محكوم
میشد 51.نحوه اعدام به اختيار قاضی گذاشته شد .قانون اسالمی برای تعيين طريقه اعدام شخصی كه مرتكب لواط
شده باشد ،به قاضی اختيارات گستردهای اعطا میكند .اگرچه در عمل بيشتر متخلفين به طريقه آويختن از دار،
اعدام می شوند ،اما آيت اهلل خمينی قبالً اظهار كرده بود كه در موارد لواط ،قاضی میتواند دستور دهد كه شخص

16

سازمان عفو بينالملل [« ،]AmnestyInt’lقانون و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران :گزارشی كه در بر گيرنده وقايع

هفت ماه نخست پس از انقالب فوريه  1313میباشد» [ Law and Human Rights in the Islamic Republic of Iran:
A report covering events within the seven month period following the Revolution of February
 ،]1979ص )1320( 163 .قابل دسترسی در http://www.iranrights.org/english/document-338.php
11

همان ،صص.153-163 .

12

همان.

13

سازمان ديدهبان حقوق بشر [«،]Human Rights Watchمدون ساختن سركوب» [ ،]Codifying Repressionص3 .

( ،)1011قابل دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover_0.pdf
50

همان.

51

«قانون مجازات اسالمی» ،)1011( 1530 ،ماده  ،110قابل دسترسی در

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3516.html#.UufiUrROm70

16

متخلف را با شمشير گردن بزنند ،زنده بسوزانند ،سنگسار نمايند يا در حالی كه دست و پای متخلف را بستهاند،
او را از باالی كوه يا محل بلند ديگری به پايين پرت كنند ،يا حتی میتوانند ديواری را بر سر او خراب نمايند.

51

اما اگر در هنگام عمل همجنسگرايانه ،دخول صورت نگيرد ،طرفين اعدام نمیشدند .در عوض ،هر يك از آنها
به تحمل يكصد ضربه شالق محكوم میشد 55.مردهايی كه يكديگر را به گونهای شهوانی میبوسيدند به تحمل
 60ضربه شالق محكوم میشدند.

54

مجازات اعمال همجنسگرايانه زنان در مقايسه با مردان ،ماليمتر است .اگر دو زن مرتكب عمل همجنسگرايانهای
شوند كه اندامهای جنسیشان در آن دخيل باشند ،به تحمل صد ضربه شالق محكوم میشدند .معهذا هم برای
اعمال همجنسگرايانه بدون دخول برای مردان ،و هم برای اعمال همجنسگرايی زنان ،میتوان طرفين را در
صورت ارتكاب برای چهارمين مرتبه ،به اعدام محكوم كرد.

53

قانون مجازات اسالمی قرار بود در طی يك دوره «آزمايشی» به اجرا گذارده شود .اما اين قانون در سال 1513
برای ده سال ديگر تجديد شد .در سال  1523قانون مجازات اسالمی بار ديگر تجديد گرديد ،اما اين بار فقط برای
يك سال .در طی سالهای بعد نيز اين قانون توسط مجلس ايران برای دورههای يك ساله تمديد يافت 56.در سال
 1531و پس از يك دوره طوالنی كه تصميمگيری برای تصويب اين قانون به بن بست رسيده بود ،نسخۀ
جديدی از قانون مجازات اسالمی به اجرا گذاشته شد .با اين وجود ،حتی اين نسخه جديد هم متن نهايی نيست و
در عرض پنج سال منقضی خواهد شد .قانون مجازات اسالمی سال  1531با نسخههای قبلی خود در باره چگونگی
برخورد با اعمال همجنسگرايی ،تفاوتهای جزيی دارد كه در بخش  5.4اين گزارش به طور مشروح به آن
خواهيم پرداخت.

51

روح اهلل خمينی«4 ،ترجمه تحرير الوسيله امام خمينی» ،ص( ،160 .ترجمه محمد باقر موسوی همدانی  ،1362 ،)1510قابل

دسترسی در http://www.ghaemiyeh.com/downloads/215-FA-tarjomeie-tahrirol-vasile-emam-
khomeini-j4.pdf
« 55قانون مجازات اسالمی» ،)1331( 1510 ،ماده  ،111قابل دسترسی در http://lawtoday.ir/terms/736
54

همان ،ماده .114

53

همان ،مواد  111و .151

56

«اطالعات تاريخی در باره قانون مجازات اسالمی» ،پايگاه اطالعاتی قوانين و مقررات كشور ،قابل دسترسی در

( http://www.dastour.ir/brows/?lid=143178تاريخ دسترسی 11 :مهر .)1531
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 .1قانون شرع و همجنسگرايی
قانون شرع ،به عنوان «قانون مذهبی اسالمی» تعريف میشود 51.تفاوتهای عمدهای ميان تفاسير اهل تسنن و
تشيع در باره قانون شرع وجود دارد .اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان ،پيرو اسالم شيعه اثنیعشری هستند .بر
طبق شيعهاثنی عشری يا دوازده امامی  ،محمد ،علی ،پسر عمو و داماد خود را به عنوان جانشين بر حق خود
برگزيد .به عالوه ،مسلمانان شيعه معتقدند كه يازده تن از نوادگان علی كه به امام ملقب هستند ،از طرف خداوند
برای رهبری مسلمانان مقدر شدند .بنابراين برای فقهای شيعه اثنیعشری ،اَعمال و سخنان علی و يازده نوادۀ او
هم به منظور اقتباس قانون شرع ،معتبر میباشند.
در فقه شيعه ،قانون شرع احكام خود را از چهار منبع اقتباس مینمايد .نخستين و مهمترين آنها قرآن میباشد.
قرآن كه وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب میگردد ،حاوی قوانينی است كه در قانون شرع گنجانده شده
است .منبع دوم سنت است كه میتوان آن را مجموعه عملكردهای حضرت محمد و امامان شيعه دانست .سنت بر
پايه روايتهای شفاهی است كه از آن به عنوان حديث ياد میشود و آنها پايه اكثر مقررات قانون شرع را
تشكيل میدهند 52.منبع سوم ،عقل است ،كه میتوان آن را همان «نيروی فكر و انديشه» و «منطق و استدالل»
دانست .منبع چهارم و نهايی قانون اسالم ،اجماع است كه به معنای اتفاق نظر فقهای اسالمی است .اين منبع فقط
در مواقعی مورد استفاده قرار میگيرد كه نتوان در باره موضوع مطروحه با استفاده از سه منبع ديگربه يك نتيجه
قطعی نهايی دست يافت.

.2.1

برخورد با اَعمال همجنسگرايانه در قانون شرع

 .2.2.1لواط
علمای شرع اسالم از ديرباز در باره نحوه برخورد مناسب با اعمال همجنسگرايانه از ديدگاه اسالم ،با يكديگر به
مباحثه پرداختهاند .بنابراين ،روشها و شدت مجازات برای چنين اعمالی در طی تاريخ اسالم به ميزان زيادی با
يكديگر تفاوت داشته است .اگرچه قرآن با صحبت در مورد قوم لوط ،همجنسگرايی را محكوم میكند اما
هيچگونه سابقه و رويۀ قضايی واضحی برای مجازات همجنسگرايی وضع نمیكند .گفته میشود كه دو آيه از
اين حكايت ،نشان دهنده منع اَعمال همجنسگرايانه است« :شما [مردان شهر] از روی شهوت به جای زنان با
مردان در میآميزيد .آری ،شما گروهی تجاوزكاريد 53».و «آيا از ميان مردم جهان با مردها در میآميزيد و

51

«قانون شرع» ،ص( 1 .ويراستار عباس امانت و فرانك گريفل.)1001 ،

52

همان ،ص5 .

53

قرآن ،سوره  ،1آيه .21

12

آنچه را پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفريده ،وا میگذاريد؟ [نه] بلكه شما مردمی تجاوزكاريد».

40

هيچيك از اين دو آيه لواط يا ديگر اَعمال همجنسگرايانه را ذكر نمیكند ،و هيچيك از اين دو هم نمیگويد
كه چنين اعمالی بايد جرم تلقی شود ،بلكه صرفاً به آن به عنوان گناه مینگرد.
در نتيجه علمای اسالم به حديثها و سنتهای گوناگون و نيز استداللها و تفاسير خود متوسل شدهاند تا پاسخی
در باره چگونه برخورد كردن با آن بيابند .وجود سنتها و مكاتب فقهی متعدد سبب شده است كه مجازات
اَعمال همجنسگرايانه در طول زمان تفاوتهای زيادی با يكديگر داشته باشد ،به طوری كه نظرات قانونی در اين
مورد از شالق زدن تا سنگسار تا اعدام ،همه را شامل شده است .میدانيم كه چند تن از خلفای اوليه 41عمل لواط
را با اعدام هر دو طرف ،مجازات نمودهاند  ،اما فقها و علمای قرون وسطی در مورد انتخاب مجازات مناسب به
طور فزايندهای اختالف نظر پيدا كردند 41.برخی از مكاتب فقه اسالمی به تجويز اعدام ادامه دادند در حالی كه
برخی ديگر قائل به داشتن اختياراتی برای صدور مجازاتهای خفيفتر بودند .در طول قرون پس از وفات
محمد ،حديثهای متفاوتی پيدا می شدند كه در مورد مجازات مناسب برای لواط با يكديگر كامالً تناقض داشتند.
اسناد معتبر حقوقی شيعه اثنیعشری ،تا قرن سوم پس از ظهور اسالم تهيه نشده بود.
نهايتاً عليرغم ابهام فراوانی كه به جا مانده ،برخورد با زنا (روابط جنسی غير قانونی بين مرد و زن) به عنوان
جرمی كه شامل حدود میشود (يعنی جرمی كه بر طبق قانون اسالمی دارای مجازات معينی میباشد) ،الگويی شد
كه بر اساس آن لواط را مجازات نمايند 45.بر اين اساس نه تنها لواط گناه دانسته میشد بلكه جرم نيز به حساب
میآمد 44.از آنجايی كه لواط مشخصاً در قرآن به عنوان جرمی كه مستوجب حد بشود ذكر نشده ،برای تعيين

40

قرآن ،سوره  ،16آيات .163-166

41

مقصود از اصطالح «خليفه» (جانشين) ،رهبر كشور اسالمی است .پس از وفات محمد ،ابوبكر به عنوان رهبر جامعه اسالمی

برگزيده شد و نخستين خليفه شد.
41

اورت كی .روسان [« ،]Everett K. Rowsonهمجنسگرايی در دايرۀالمعارف اسالم و جهان مسلمين» [ Homosexuality,

 ،]in Encyclopedia of Islam and the Muslim Worldص( 516 .انتشارات ريچارد سی .مارتين و همكاران)1004 ،
[.]Richard C. Martin et al eds
45

سارا عمر [« ،]Sara Omarاز معنا شناسی تا قانون عرفی :مفاهيم لواط و سحاق در فقه اسالمی (قرون هشتم تا پانزدهم پس از

ميالد)» [ )From Semantics to Normative Law: Perceptions of Liwat (Sodomy) and Sihaq (Tribadism
in Islamic
th
th
) ،]Jurisprudence (8 -15 Century CEشماره  ،13جامعه و قانون اسالمی [ ،]Islamic Law and Societyص.
.)1011( 111
44

نيكل كليگرمن [« ،]Nicole Kligermanهمجنسگرايی در اسالم :يك تناقض دشوار» [ Homosexuality in Islam: A

 ،]Difficult Paradoxژورنال مكالستر اسالم [ ،]Macalester Islam Journalشماره  ،1ص ،)1001( 35 .قابل دسترسی در
http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=islam
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مجازات مناسب ،به استنتاج از قرآن و حديث رجوع شد 43.اگرچه چهار مذهب اصلی سنی 46و نيز مذهب شيعه
اثنی عشری همگی با هم تفاوت دارند ،مباحث مربوط به شمول فقه در عمل ،به ويژه در مورد همجنسگرايی،
دارای اشتراكات فراوانی است.
نظر به فقدان كالمی معتبر در مورد مجازات اَعمال همجنسگرايانه ،فقها فقط میتوانند به داستان قوم لوط به عنوان
امری اخالقی مراجعه كنند اما نمیتوانند از آن به عنوان يك منبع موثق حقوقی ياد كنند .در عوض به حديث يا
نقل قولِ تصميماتی كه توسط مؤمنين اوليه صدر اسالم گرفته شده ،توجه میكنند 41.يكی از نمونههای معتبر،
قُرطُبی میباشد .او يك فقيه مالكی بود كه استدالل میكرد جماع مقعدی در بين مردها ،جرم مستوجب حد است
و مستلزم اعدام میباشد .قرآن صراحتاً فقط پنج جرم را مستوجب حد میداند :قتل عمد ،راهزنی ،سرقت ،دزدی،
زنای محصنه ،و افترا زدن در مورد زنای محصنه 42.قرطبی استدالل كرد كه آميزش جنسی مقعدی بين دو
همجنسگرا از نظر قانونی معادل زنا میباشد .زنا صراحتاً به عنوان عمل دخول جنسی ميان مرد و زنی تعريف شده
كه روابطشان بر اساس قرارداد يا ازدواج نيست و مجازات آن تحت شرايط خاصی مرگ میباشد.

43

شيعه اثنی عشری نيز به منظور استنباط مجازات مناسب برای لواط ،استدالالت فقهی مشابهی را به كار میبرد.
حلی ،فقيه شيعه معروف قرن سيزدهم ،مجازات لواط را مرگ تعيين كرده است 30.چند حديث از ائمه شيعه اين
نتيجه گيری را تأئيد مینمايد .برای مثال ،گزارش میشود كه جعفر صادق ،ششمين امام شيعه گفته است فردی
كه مرتكب لواط شده است را بايد با شمشير كشت.

43

31

برايان ويتكر [« ،]Brian Whitakerعشق ناگفتنی :زندگی مردان و زنان همجنسگرا در خاور ميانه» [ Unspeakable

 ،]Love: Gay and Lesbian Life in the Middle Eastص.)1006( 112 .
46

چهار مكتب قانونی اصلی در مذهب سنی وجود دارند كه عبارتند از مالكی ،حنبلی ،شافعی ،و حنفی.
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«ويتكر» ،رك .زيرنويس  ،43ص.113 .
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اسكات سراج الحق كوگل [« ،]Scott Siraj al-Haqq Kugleتمايالت جنسی ،چند گونگی و اخالقيات در دستور كار

مسلمانان پيشرو ،در ديدگاه مسلمانان پيشرو راجع به عدالت ،جنسيت و كثرت گرايی» [ Sexuality, Diversity and Ethics
،]in the Agenda of Progressive Muslims, in Progressive Muslims on Justice, Gender and Pluralism
ص( 116 .ويراستار اميد صفی.]Omid Safi ed.[ )1521 ،
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 .1.2.1تفاوت در مجازات شخص فاعل و شخص مفعول در لواط
چند فقيه برجسته اسالمی اظهار داشتهاند در حاليكه شخص مفعول در لواط را هميشه بايد كشت ،شخص فاعل در
صورتی به مرگ محكوم میشود كه ازدواج كرده باشد.اين ديدگاه در ا قانون جديد مجازات اسالمی كه اخيراً به
تصويب رسيده ،به اجرا گذاشته شده است .بنابراين شايسته است كه آن را بيشتر مورد بررسی قرار دهيم.
تمايز ميان مجازاتهايی كه برای طرفين فاعل و مفعوی در لواط در نظر گرفته شده ،از درك علمای اوليه اسالم
از نقشی كه خداوند برای مرد و زن تجويز نموده ،ناشی میشود .يك مثال بارز توسط فخرالدين رازی ارائه شده
كه معتقد بود «مذكر بودن» منبع عمل ،و «مؤنث بودن» منبع عكس العمل میباشد .بنابراين اگر مردی در
جماع مقعدی نقش مفعولی داشته باشد ،عليه حكمت الهی عمل نموده است 31.اين موضع با ذكر حديثی بيشتر
تقويت میشود كه در آن مردی كه بر او عمل لواط انجام شده با عبارات زنانه ياد میشود و با زنی كه در
آميزش جنسی مورد دخول واقع شده ،مقايسه میگردد 35.اين تمايز در مكاتب شيعی نيز وجود دارد .بر طبق
حديثی كه به امام سوم شيعيان نسبت داده شده:
در پشت اين مردان رحمهايى است واژگون و عورت پشت آنها همچون عورت زنان است و يكى از
ابناء و فرزندان ابليس بنام «زوال» در نطفه ايشان شركت نموده و هر مردى كه زوال در نطفهاش شركت
كرده باشد منكوح و ملوط بوده چنانچه هر زنى كه زوال در نطفه اش شركت نموده باشد از مولود و
فرزند دار شدن عقيم مىباشد و هر مردى كه عامل چنين فعل شنيع و قبيحى باشد وقتى سنّش به چهل
رسيد ديگر آن را ترك نكرده و رهايش نمىنمايد ،اين اشخاص از بقاياى قوم سدوم هستند.

34

عالوه بر آن ،از حضرت محمد هم نقل شده كه گفته است « لعنت خداوند بر مردانی كه خود را به هيئت زنان
در میآورند و بر زنانی كه خود را به هيئت مردان در میآورند».
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 .9.2.1همجنسگرايی زنان
در باره همجنسگرايی زنان ،در مقايسه با لواط ،متون حقوقی اسالمی كمتری وجود دارد .توجيه ممنوعيت
همجنسگرايی زنان را میتوان در اين سوره از قرآن يافت« :و از زنان شما كسانی كه مرتكب زنا میشوند چهار
تن از ميان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گيريد .پس اگر شهادت دادند ،آنها [زنان] را در خانههای خود نگاه
داريد تا مرگشان فرا رسد و يا خدا راهی [مَفَرّی] برای آنان قرار دهد .و از ميان شما [مردان] آن دو تن را كه
مرتكب زشتكاری میشوند آزارشان دهيد .پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرف نظر كنيد زيرا
خداوند توبه پذير و مهربان است 36».اما اصل متن به زبان عربی ،بسيار مبهم است 31.در حال حاضر مجازات
ارتكاب همجنسگرايی زنان برای مرتبه اول ،به شدت لواط نيست زيرا فقهای اسالم فقط دخول آلت تناسلی
مذكر را مقاربت جنسی تعريف میكنند ،يعنی اعمال جنسی ميان دو زن را نمیتوان زنای غير محصنه يا زنای
محصنه دانست 32.اما به هر حال ،مجازات متخلفينی كه اين عمل را تكرار كنند ،مرگ است .توجيههايی كه در
مورد ممنوعيت همجنسگرايی مردان بيان میشود از قبيل اينكه دو جنس مخالف ،مكمل يكديگر هستند ،برای
منع همجنسگرايی برای زنان نيز به كار میرود.

33

 .9برخورد با همجنسگرايی بر طبق قانون فعلی ايران
همانطور كه در مقدمه اين گزارش ذكر شد ،قانون مجازات اسالمی روابط جنسی ميان افراد همجنس را جرم
تلقی میكند .نسخه جديد قانون مجازات اسالمی در سال  1531به اجرا گذاشته شد ،و بخش  1.5كه ذيالً آمده،
توضيح میدهد كه قانون مجازات اسالمی جديد چگونه با همجنسگرايی برخورد میكند .همچنين در بخش 4.5
اين گزارش ،تفاوت ميان نسخه فعلی و نسخه سابق قانون مجازات اسالمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون مجازات اسالمی اَعمال جنسی خاصی را جرم تلقی می كند؛ اما به هر حال ،همجنسگرايی را به طور كلی
جرم ندانسته است .چهار نوع روابط جنسی ميان افراد همجنس وجود دارد كه صراحتاً توسط قانون مجازات
اسالمی جرم شناخته میشود.

36

قرآن ،سوره  ،4آيات .13-16
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بالنچتی [ ،]Bilancettiاالريا [« ،]Ilariaحضور مخفيانه همجنسگرايی زنان در اسالم» [ The hidden existence of

 ،]female homosexuality in Islamجورا جنترم [ ،]Jura Gentirmقابل دسترسی در
( http://www.juragentium.org/topics/islam/mw/en/bilancet.htmتاريخ دسترسی 11 :مهر .)1531
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 .2.9جرمهای همجنسگرايانه بر طبق قانون فعلی ايران
قانون شرع مجازاتهايی را برای جرمهای خاصی تجويز میكند .همانطور كه در بخش  1.1.1اين گزارش به
اختصار ذكر شد ،يك طبقه از جرائم و مجازاتِ تعيين شده در شرع ،حد ناميده میشود .اين مجازاتها در جمع
حدود خوانده میشوند و آنها گروه مجزايی از مجازاتها را شامل میشوند كه با ديگر مجازاتهای شرعی يا
آنهايی كه از حقوق مدنی سرچشمه میگيرند ،تفاوت دارند .اگرچه مجازاتهای مستوجب حدود در قانون
مجازات اسالمی گنجانده شدهاند ،اما از چند جهت با مجازاتهای ديگر فرق دارند .نياز به وجود شواهد و نيز
طريقه برخورد با متخلفين تكراری ،دو نمونه از مواردی هستند كه جرائمی كه مشمول حدود میشوند با جرائم
ديگر تفاوت دارند .عالوه بر آن ،مجازاتهای حدود ،معين هستند و قاضی نمیتواند مجازاتهای مزبور را تغيير
يا تخفيف دهد .در بين جرائمی كه ذيالً آمده ،لواط ،تفخيذ ،و مساحقه به گروه جرائم مستوجب حد تعلق دارند.
از طرف ديگر ،جرائمی كه تحت گروه «ديگر اَعمال همجنسگرايانه» قرار میگيرند ،از جرائم مربوط به حدود
نيستند .مجازات اين جرائم ،تعزير ناميده میشود.

 .2.2.9لواط ،تفخیذ ،مساحقه و ديگر اَعمال همجنسگرايانه
ماده  155قانون مجازات اسالمی لواط را اينگونه تعريف میكند« :لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به
اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است 60».اگر دخول صورت نگيرد ،طرفين به تفخيذ كه جرم سبك تری
میباشد ،محكوم خواهند شد .ماده  153قانون مجازات اسالمی ،تفخيذ را اينطور تعريف میكند« :تفخيذ عبارت از

قرار دادن اندام تناسلی مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذكر است ».يكی از شروط مندرج در ماده 153بيان
میكند كه اگر دخول به نقطه ختنه گاه نرسد ،اين عمل جنسی ،تفخيذ محسوب خواهد شد .اعمال جنسی ميان دو
زن میتواند منتهی به انتساب جرم مساحقه شود .ماده  152قانون مجازات اسالمی مساحقه را اينطور تعريف
مینمايد« :مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث ،اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار
دهد ».اَعمال جنسی ديگر در ماده  151قانون مجازات اسالمی مورد بحث قرار گرفتهاند .بر طبق اين ماده ،عالوه
بر لواط و تفخيذ ،ديگر اعمال همجنسگرايی از قبيل بوسيدن و مالمسه برای تلذذ هم ممنوع میباشند.

 .1.9مجازاتهای جرمهای همجنسگرايانه بر طبق قوانین فعلی ايران
 .2.1.9مجازات لواط
قانون ايران ميان «فاعل» و «مفعول» در لواط ،تمايز قائل میشود .اين تمايز ريشه در ديدگاه اسالم نسبت به
همجنسگرايی دارد .در نتيجه مجازاتهای فاعل و مفعول نيز متفاوت است.

60
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 .2.2.1.9شخص مفعول در لواط
شخص مفعول در لواط ،در صورت محكوميت ،مجازات اعدام خواهد داشت .وضعيت تأهل وی در تعيين
مجازاتش نقشی ندارد.

61

 .1.2.1.9شخص فاعل در لواط
مجازاتی كه برای شخص فاعل در لواط تعيين شده ،پيچيدهتر است .اگر اين شخص ازدواج كرده باشد 61،به اعدام
محكوم خواهد شد 65.اما اگر ازدواج نكرده باشد ،به تحمل يكصد ضربه شالق محكوم خواهد شد .همچنين در
مواردی كه شخص فاعل غير مسلمان ،و شخص مفعول مسلمان باشد ،مجازات شخص فاعل اعدام خواهد بود.

64

 .1.1.9مجازات تفخیذ
بر خالف لواط ،در اين مورد تمايزی ميان شخص فاعل و شخص مفعول نيست .همچنين ميان مرد متأهل و مرد
مجرد هم در اين مورد فرقی وجود ندارد .اگر يك طرف ،طرف ديگر را مجبور به شركت در اين عمل جنسی
كرده باشد ،مجازاتش سنگينتر نخواهد بود .هر مردی كه ثابت شود مرتكب تفخيذ شده ،به صد ضربه شالق
محكوم خواهد شد .معهذا اگر شخص فاعل غير مسلمان ،و شخص مفعول مسلمان باشد ،شخص فاعل غير مسلمان
به اعدام محكوم خواهد شد.

 .9.1.9مجازات مساحقه
ماده  153قانون مجازات اسالمی میگويد مجازات مساحقه صد ضربه شالق میباشد .ماده  140توضيح میدهد كه
فرقی ميان طرف فاعل و طرف مفعول وجود ندارد ،و وضعيت ازدواج طرفين هم در اين مورد عامل مؤثری
نيست .درست مانند تفخيذ ،مجازات شخصی كه به مساحقه محكوم شده ،در صورتی كه معلوم شود طرف ديگر
را مجبور به شركت در اين كار نموده ،سنگينتر نخواهد شد.

61

همان ،ماده .154

61

قانون مجازات اسالمی از واژه «احصان» استفاده میكند كه مقصود ،متأهل بودن است .اما «احصان» از نظر تخصصی بسيار

پيچيدهتر از اين است .قانون مجازات اسالمی مقرر میكند كه احصان هنگامی محقق میشود كه الف) مرد دارای همسر دائمی و بالغ
باشد ب) در حالی كه همسر او بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع كرده باشد ،و ج) هر وقت بخواهد امكان
جماع از طريق قُبُل را با وی داشته باشد .فقط اگر هر سه اين شروط فراهم باشد ،احصان مرد محقق شده است.
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 .1.1.9مجازات ديگر اعمال جنسی در میان همجنسگرايان
ماده  151قانون مجازات اسالمی اظهار مینمايد كه ديگر اعمال همجنسگرايانه از قبيل بوسيدن و مالمسه از روی
شهوت ،موجب  51تا  14ضربه شالق خواهد شد .اين قانون هم شامل مردان و هم زنان خواهد بود .قانون شرع
مجازات جرائمی را كه در اين گروه قرار میگيرند ،مشخص نمیكند و به همين دليل اين مجازاتها از مجازاتهای
تعزيری محسوب میشوند.

 .1.1.9مجازات مرگ در مورد ارتکاب جرم برای چهارمین بار
ماده  156قانون مجازات اسالمی تصريح میكند هر شخصی كه برای چهارمين بار به هر يك از جرائم مستوجب
حد محكوم شود ،مجازاتش مرگ خواهد بود به ا ين شرط كه پس از هر محكوميت ،مرد يا زن مجرم ،مطابق
قوانين مربوطه شالق خورده باشد .به جز شخص مفعول در لواط كه پس از ارتكاب بار اول اعدام خواهد شد ،ماده
 156به اين معناست كه شخص فاعل در لواط ،مردی كه مرتكب تفخيذ شده ،و زنی كه مرتكب مساحقه
گرديده ،را میتوان پس از آنكه برای مرتبه چهارم محكوم شدند اعدام نمود .اما اين قاعده تكرار تخلف شامل
«اعمال همجنسگرايانه ديگر» از قبيل بوسيدن و مالمسه از روی شهوت نمیشود.

 ِ .9.9اثباتِ ادعا در اَعمال همجنسگرايانه
بر اساس قوانين ايران ،چندين راه برای اثبات تخلفات جنسی از جمله روابط همجنسگرايانه وجود دارد .اين بخش
به بررسی روشهايی میپردازد كه برای اثبات ادعا مورد استفاده قرار میگيرند.

 .2.9.9شهادت شهود
مشابه جرم زنا ،جرائم لواط ،تفخيذ و مساحقه را هم فقط در صورتی میتوان اثبات نمود كه چهار شاهد مرد و يا
سه شاهد مرد و دو شاهد زن وجود داشته باشند 63.اگر فقط دو شاهد مرد و چهار شاهد زن وجود داشته باشند،
شديدترين مجازاتی كه میتواند جاری شود ،تحمل شالق است 66.به عبارت ديگر ،لواط را نمیتوان با وجود دو
شاهد مرد و چهار شاهد زن اثبات نمود؛ فقط تفخيذ و مساحقه را میتوان به اين شكل اثبات كرد .در مورد گروه
«اعمال همجنسگرايانه ديگر» وجود دو شاهد مرد كافی خواهد بود .اين شهود بايد عمل جنسی را به چشم خود
ديده باشند.

63

بر طبق قانون شرع ،شهادت يك مرد برابر با شهادت دو زن میباشد .نگاه كنيد به «قانون مجازات اسالمی» ،)1015( 1531 ،ماده

 ،133قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
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عالوه بر دشواریِ اثبات ادعا ،قانون برای ابراز شهادت در اين مورد يك عامل بازدارنده عمده را هم مطرح
میسازد .بر طبق ماده  100قانون مجازات اسالمی ،اگر تعداد شهود عينی برای زنا يا لواط به حداقل مورد نياز
نرسد ،شهود گواهی دهنده را می توان به جرم قذف متهم نمود ،كه همان افترا و تهمت است .مجازات قذف 20
ضربه شالق میباشد.

61

 .1.9.9اعتراف
برای زنا ،لواط ،تفخيذ و مساحقه ،شخص پس از چهار بار اعتراف نمودن به ارتكاب آن عمل ،گناهكار شناخته
خواهد شد 62.در مورد گروه «اعمال همجنسگرايانه ديگر» فقط يك بار اعتراف كافی خواهد بود.

 .9.9.9علم قاضی
بر طبق قانون شرع ،قاضی از طريق علم و درك خود می تواند در مورد گناهكار يا بيگناه بودن طرفين به نتيجه
برسد .عباراتی كه علم قاضی را تعريف میكند ،مبهم است:
علم قاضی عبارت از يقين حاصل از مستندات بَيّن در امری است كه نزد وی مطرح میشود.

63

اين قانون به قضات در امور حقوقی اختيارات قابل توجهی اعطا میكند و عمالً نياز به اثبات ادعا كه در قانون
مطرح شده را خنثی میسازد .همانطور كه اين گزارش بعداً نشان خواهد داد ،در بيشتر موارد ،با تكيه بر«علم
قاضی» ،مجازاتهای بسيار سنگينی برای آنچه كه اَعمال همجنسگرايانه تشخيص داده شده ،صدور يافته است.

 .1.9تفاوت میان قانون مجازات اسالمی جديد و پیشین
 .2.1.9تفاوت در نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط
قابل توجه ترين تفاوت ميان قانون مجازات اسالمی جديد و قانون مجازات اسالمی پيشين ،نحوه برخورد با
شخص فاعل در لواط میباشد .بر طبق قانون سابق ،هر دو طرف شركت كننده در لواط به مرگ محكوم
میشدند .اما بر طبق قانون مجازات اسالمی جديد ،شخص فاعل فقط در صورتی به اعدام محكوم خواهد شد كه
متأهل باشد ،به شخص مفعول تجاوز كرده باشد ،يا اينكه مسلمان نباشد و طرف مفعول ،مسلمان بوده باشد .بر

61

همان ،ماده .130

62

همان ،ماده ( 111الف).

63

همان ،ماده .111
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طبق قانون مجازات اسالمی جديد ،طرز برخورد با شخص مفعول تغييری نكرده است .بنا بر اين شخص مفعول،
صرف نظر از وضعيت ازدواج يا مذهب ،به اعدام محكوم خواهد شد.
در فقه شيعه ،در باره مجازات مناسب برای مرتكبين لواط دو ديدگاه وجود دارد .بسياری از فقها ،از جمله
آيتاهلل خمينی اظهار داشتهاند كه هر دو طرف بايد اعدام شوند .اما فقهای ديگر معتقدند كه در حاليكه شخص

مفعول بايد اعدام شود ،شخص فاعل فقط در صورتی بايد اعدام گردد كه ازدواج كرده باشد .اينكه چرا قانون
جديد ديدگاهش را در مورد مجازات شخص فاعل ،تغيير داده است مشخص نيست.

 .1.1.9تعاريف مختلف از لواط
قانون مجازات اسالمی پيشين لواط را به عنوان يك عمل جنسی كه در آن آلت نتاسلی يك مرد به مقعد مرد
ديگری داخل شود ،تعريف میكرد .قانون مجازات اسالمی فعلی توضيح میدهد كه عمل دخول بايد تا محل ختنه
گاه برسد تا عمل لواط صورت گيرد.

 .9.1.9تعريف متفاوتی از تفخیذ
قانون مجازات اسالمی جديد تعريف دقيق تری از تفخيذ ارائه میدهد« :تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی
مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذكر است 10».قانون مجازات اسالمی سابق بدون ارائه هيچگونه تعريفی ،برای
اشاره به هر گونه عمل جنسی بدون دخول بين دو مرد ،از واژه تفخيذ استفاده میكرد.

 .1.1.9تعريف متفاوتی از مساحقه
تعريف جديد مساحقه (« عبارت است از اينكه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود
قرار دهد )».نيز در مقايسه با آنچه در قانون سابق بود ،دقيقتر است .قانون مجازات اسالمی سابق ،مساحقه را اين
گونه تعريف میكرد« :مساحقه همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی».

 .1.1.9تفاوت در نحوه برخورد با اَعمال جنسی ديگر
قانون مجازات اسالمی پيشين مقرر می كرد كه هر گاه دو مرد كه با يكديگر خويشاوندی نسبی نداشته باشند در
زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند ،هر دو تا  33ضربه شالق تعزير میشوند 11.همان قانون شامل حال

10

برای بحث در باره تعريف تفخيذ ،نگاه كنيد به بخش . 1.1.5اين گزارش.

11

«قانون مجازات اسالمی» ،)1331( 1510 ،ماده  ،115قابل دسترسی در http://lawtoday.ir/terms/736

11

زنان هم میشد 11.به عالوه ،مجازات مردانی كه به «بوسيدن از روی شهوت» محكوم میشدند 60 ،ضربه شالق
بود 15.اين قوانين با ماده  151قانون مجازات اسالمی جديد ،جايگزين شدهاند كه برای اعمال همجنسگرايی از
قبيل بوسيدن و مالمسه از روی شهوت 51 ،تا  14ضربه شالق را تجويز مینمايد .قانون مجازات اسالمی جديد
هيچ تمايزی ميان زنان و مردان قائل نمیشود.

 .1.9عمل تغییر جنسیت بر طبق قانون ايران
در ايران هيچ قانونی وجود ندارد كه عمل تغيير جنسيت را جرم تلقی كند و در حقيقت در جمهوری اسالمی
ايران انجام اين عمل ،قانونی است .حدود يك دهه قبل از انقالب سال  1531ايران ،آيت اهلل خمينی اظهار داشت
بر اساس شرع ،عمل تغيير جنسيت مجاز میباشد 14.اما در عمل ،تا سال  1563كه آيت اهلل خمينی فتوای
مخصوص مبنی بر قانونی بودن عمل تغيير جنسيت صادر كرد  ،عمل جراحی برای تغيير جنسيت در ايران انجام
نمیشد.

13

 .2.1.9مريم ملک آرا و فتوای آيت اهلل خمینی در باره عمل تغییر جنسیت
مريم ملك آرا يك تراجنسيتی مرد به زن بود كه از آيتاهلل خمينی فتوايی مبنی بر اجازه انجام عمل تغيير
جنسيت گرفت .پس از سالها مكاتبه كه سرانجام در سال  1326منتهی به مالقات شخصی او با آيت اهلل خمينی
شد ،آيت اهلل خمينی فتوای معروف خود را صادر كرد كه راه را برای انجام عمل جراحی تغيير جنسيت در ايران
هموار نمود( .به تصوير  1و متن همراه توجه نماييد).

11

«قانون مجازات اسالمی» ،)1331( 1510 ،ماده  ،154قابل دسترسی در http://lawtoday.ir/terms/736

15

همان ،ماده  ،114قابل دسترسی در http://lawtoday.ir/terms/736

14

روح اهلل خمينی«4 ،ترجمه تحرير الوسيله امام خمينی» ،ص( ،161 .ترجمه محمد باقر موسوی همدانی  ،1362 ،)1510قابل

دسترسی در http://www.ghaemiyeh.com/downloads/215-FA-tarjomeie-tahrirol-vasile-emam-
khomeini-j4.pdf
 13تاريخ دقيق فتوای آيت اهلل خمينی معلوم نيست .فتوای كتبی ،تاريخ ندارد .مريم ملك آرا در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی
گفت وی اين فتوا را در سال  1563هجری شمسی (از  11مارس  1326تا  10مارس  )1321دريافت كرده است .نگاه كنيد به بهزاد
بلور« ،تغيير جنسيت در ايران» ،بی بی سی فارسی ( 13مه  3:06 ،1006شب) ،قابل دسترسی در
 . http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2006/05/060519_7thday_bs_transexual.shtmlاما در عين
حال بر طبق گزارشها ،وی همچنين گفته است كه مالقات او با آيت اهلل خمينی در سال  1564هجری شمسی (از  11مارس  1323تا
 10مارس  )1326اتفاق افتاده است .نگاه كنيد به محمد مهدی كريمی نيا« ،تغيير جنسيت با تأكيد بر ديدگاه امام خمينی» ،ص14 .
(.)1011
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 .1.1.9خط مشی دولت در قبال عمل تغییر جنسیت
دولت ايران برای انجام عمل تغيير جنسيت يارانه پرداخت میكند .در سال  1531روزنامه همشهری از قول يك
مقام سازمان بهداری كشور16نقل كرد كه  530ميليون تومان (در حدود 000ر 111دالر امريكا بر طبق نرخ ارز
در آن زمان) برای كمك به بيمارانی كه عمل تغيير جنسيت انجام میدهند اختصاص داده شده است 11.بر طبق
اين گزارش حدود يكصد بيمار مبلغی بين  5تا  3ميليون تومان (معادل حدود  1040تا  1140دالر امريكا) به
عنوان كمك هزينه جراحی از دولت دريافت خواهند داشت .ضمناً همان مقام سازمان بهداری كشور اعالم كرد
يك سوم افرادی كه تحت عمل جراحی تغيير جنسيت قرار میگيرند ،وضعيت سالمت شان بهتر میشود ،يك
سوم هم تفاوتی احساس نمیكنند ،و يك سوم هم به طور قابل مالحظهای بدتر میشوند .همچنين در سال 1531
يك مقام رسمی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی اعالم كرد از شركتهای بيمه درمانی خواسته شده
هزينههای عمل تغيير جنسيت را پرداخت نمايند 12.وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی مسئول صدور
اجازه عمل تغيير جنسيت میباشد .اين وزارتخانه ،بيمارستان فاطمه زهرا در تهران را برای انجام عملهای جراحی
تغيير جنسيت اختصاص داده است.

.1
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حقوق بینالملل

 .2.1موارد نقض حقوق بینالملل
جمهوری اسالمی ايران از امضاء كنندگان دو معاهده اصلی بينالمللی در مورد حقوق بشر میباشد؛ ميثاق
بينالمللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .بنابراين ايران از نظر
حقوقی نسبت به مقررات مندرج در اين معاهدات متعهد است .همچنين موارد مندرج در اعالميه جهانی حقوق
بشر نيز برای ايران به عنوان يكی از اعضاء سازمان ملل متحد ،الزام آور میباشد.

16

سازمان بهزيستی كشور تحت نظر وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی میباشد .مسئوليت اصلی سازمان بهزيستی كشور،

بازپروری جسمی و روحی معلولين ،سالمندان ،ايتام ،زنان و دختران آزار ديده ،و معتادين به مواد مخدر میباشد.
11

«بهزيستی به ترانس سكچوالها كمك هزينه جراحی میپردازد» ،همشهری آنالين ( 11نوامبر  1:11:10 ،1011عصر) ،قابل

دسترسی در http://www.hamshahrionline.ir/details/192032
12

«موسوی چلك :بيمه هزينه جراحی تغيير جنسيت را پرداخت میكند» ،خبر آنالين ( 1ژوييه  5:11:00 ،1011عصر) ،قابل

دسترسی در /http://www.khabaronline.ir/detail/226027
13

«تغيير جنسيت بيش از  110ايرانی در سال» ،فرارو ( 5دسامبر  10:56 ،1011صبح) ،قابل دسترسی در

http://fararu.com/fa/news/133991/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7%DB%B0%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
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عليرغم تعهدات جمهوری اسالمی ايران نسبت به حقوق بينالملل ،اقليتهای جنسيتی هنوز با نقض شديد حقوق
خود مواجه هستند .آزار و اذيتهايی كه به صورت قانونی اعمال میشوند در درجه اول بر روی همجنسگرايان
زن و مرد تأثير میگذارند زيرا رفتارشان در قانون ايران صراحتاً جرم تلقی شده است .هر چند افراد تراجنسيتی و
تراجنسی به دليل اينكه قوانين ايران عمل تغيير جنسيت را مجاز میداند از محافظتهای قانونی بيشتری برخوردار
هستند ،اگر اين افراد پيش از اتمام عملهای تغيير جنسيت ،در آنچه كه به عنوان روابط همجنسگرايانه برداشت
میشود ،شركت كنند ،با همان مجازاتها مواجه خواهند بود .عالوه بر آن بسياری از افراد تراجنسيتی و
تراجنسی كه برای تهيه اين گزارش با آنها مصاحبه شد ،از مزاحمتها و آزار و اذيتهايی كه به علت هويت
جنسيتیشان در مدرسه و محل كار و نيز در جمع خانواده و به طور كلی در اجتماع با آن مواجه بودند و در برابر
آن هم از هيچ محافظت قانونی برخوردار نبودند ،سخن گفتند .ذيالً مجموعهای از موارد مهم نقض حقوق بشر كه
دولت ايران عليه اقليتهای جنسيتی مرتكب میشود ،قيد شده است.

 .2.2.1حق حیات
ماده  5اعالميه جهانی حقوق بشر میگويد «هر كس حق زندگی  ،آزادی و امنيت شخصی دارد 20».ماده  6ميثاق
بينالمللی حقوق مدنی و سياسی حدود به كار گيری مجازات مرگ را تعيين میكند ،و مشخص مینمايد كه «در
كشورهايی كه مجازات اعدام لغو نشده ،صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات 21».در
تفاسيری كه توسط كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد ،نهاد مسئول معاهدات حقوق بشر و نظارت بر اجرای
ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی میباشد ،تذكر داده شده است كه مجازات مرگ بايد «يك اقدام كامالً
استثنايی» محسوب گردد.

21

قانون مجازات اسالمی مرگ را به عنوان مجازات برای چندين جرم ،از جمله لواط تحت شرايط خاصی ،تجويز
میكند 25.عالوه بر آن ،حكم اعدا م در جمهوری اسالمی ايران هميشه بين «جوان و پير» تمايزی قائل نمیشود

20

«اعالميه جهانی حقوق بشر» ،قطعنامه شماره ]G.A. Res. 217 (III) A[ 111مجمع عمومی ،سند سازمان ملل

) 10( A/RES/217(IIIدسامبر ( )1342از اين به بعد« :اعالميه جهانی حقوق بشر»).
21

«ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی» ،معاهدات سازمان ملل ،شماره  ،333بخش  ،111ماده ( 6نيويورك 16 ،دسامبر )1366

(از اين به بعد« :ميثاق حقوق مدنی»).
21

دفتر كميسريای عالی در امور حقوق بشر [ ،]Office oftheHighCommiss’rforHumanRightsتفسير عمومی

شماره  :6حق حيات (ماده  50( ]General Comment No. 06: The Right to Life (art.6)[ )6آوريل .)1321
25

نگاه كنيد به بخش  .1.5اين گزارش.
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كه بدين ترتيب كنوانسيون حقوق كودك مبنی بر منع مجازات اعدام برای افراد زير  12سال را ناديده
میانگارد.

24

تعريف و مراحل مجازات اَعمال همجنسگرايانه به طور كامل در قانون مجازات اسالمی گنجانده شده است .بر
طبق ماده  ،154مجازات حد برای شخص مفعول در لواط ،اعدام است در حاليكه شخص فاعل صد ضربه شالق
زده میشود .شخص فاعل در صورت ارتكاب لواط برای مرتبه چهارم ،پس از آنكه در سه محكوميت قبلیاش
شالق زده شده است ،را میتوان اعدام نمود .بر اساس ماده  ،156مجازات تفخيذ (ماليدن اندام تناسلی مرد بين
پاهای مرد ديگر) تحمل صد ضربه شالق می باشد و اگر اين عمل سه بار تكرار شود و هر بار مجازات گردد،
مجازات مرتبه چهارم مرگ خواهد بود .رفتار همجنسگرايانه ميان زنان نيز از همان مجازاتها برخوردار خواهد
بود .رفتاری كه توسط قانون مجازات اسالمی به شرح فوق منع شده ،هنگامی بين دو فرد بالغ ،عاقل ،و راضی
انجام شود ،بر طبق معيارهای بينالمللی« ،مهمترين جنايات» نيست و وضعيت انجام آن هم «استثنايی» نمیباشد.

 .1.2.1حق برخورداری از بهداشت و درمان
ماده  11ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،حق برخورداری از «باالترين سطح سالمت جسمی
و روحی» 23را محفوظ میدارد .كميته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،نهاد سازمان ملل متحد كه مسئول
نظارت بر اجرای ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میباشد ،در توضيح واژه «سالمت» ،اظهار
میدارد كه سالمت شامل « برخورداری شخص از حق كنترل وضعيت سالمت و وضعيت جسمی خود میباشد ،از
جمله داشتن آزادی جنسی و توليد مثل و حقِ فارغ بودن از هر گونه مداخله ،از قبيل در امان بودن از شكنجه و
انجام درمانها و آزمايشهای پزشكی بر روی او بدون رضايت وی 26».عالوه بر آن ،كميته مزبور تكرار كرد
كه كنوانسيون بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تبعيض در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی
ودرمانی را «به داليلی چون  ....جنسيت  ...شرايط سالمت شخص (از جمله اچ.آی.وی /ايدز) ،گرايش جنسی ،و

24

اگر چه ايران كنوانسيون حقوق كودك را امضاء و تصويب نموده است ،اما حقوق ذيل را برای خود محفوظ نگاه داشته است:

شرط محفوظ با امضاء اين سند« :جمهوری اسالمی ايران با تصويب اين سند ،اين حق را در مورد مواد و مفادی از اين معاهده كه با
شرع اسالم مغايرت داشته باشد برای خود محفوظ نگاه میدارد كه موضوع ذيل را اعالم نمايد» شرط محفوظ با تأئيد اين سند:
«جمهوری اسالمی ايران اين حق را برای خود محفوظ نگاه میدارد كه آن دسته از مقررات و مواد كنوانسيون را كه با قوانين اسالمی
و مصوبههای بينالمللی نافذ ،تطابق ندارد ،اِعمال ننمايد».
23

«ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی» ،معاهدات سازمان ملل ،شماره  ،335بخش ( 5نيويورك 16 ،دسامبر

( )1366از اين به بعد« :ميثاق حقوق اجتماعی»).
26

«تفسير عمومی شماره  ،»14شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ،نشست  ،)1000( 11چاپ مجدد در سند سازمان ملل

 HRI/GEN/1/Rev.7ص ،)1004( 22 .قابل دسترسی در
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/E.C.12.2000.4.En
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وضعيت مدنی ،سياسی ،يا غيره ،كه هدف يا تأثير آن خنثی كردن يا آسيب رساندن به تساوی حقوق در
بهرهمندی از ،يا به كار گرفتن حق سالمت شخص باشد» ممنوع مینمايد.

21

به زنان و مردان ايرانی همجنسگرا ،به علت گرايشهای جنسیشان  ،دائماً برچسب منحرف زده میشود و حتی
در مواردی كه اين افراد از سالمت كامل برخوردار هستند ،سالمت عقالنی آنها زير سؤال میرود .بعضی از
ايشان حتی تحت فشار قرار میگيرند كه تحت عمل جراحی تغيير جنسيت قرار گيرند تا به جای آميزش جنسی
با همجنس خود كه بر طبق قانون مجازات اسالمی جرم محسوب میشود ،تراجنسی شده و با افراد جنس مخالف
درآميزند.
به عالوه ،ايران اصول يوگياكارتا در مورد شمول قوانين حقوق بشر در ارتباط با گرايش و هويت جنسی را زير
پا میگذارد .اين اصول الزام آور نيست ،اما قوانين پذيرفته شدۀ بينالمللی را تكرار كرده و توسط رهبران حقوق
بشراز سراسر جهان ،امضاء گرديده است 22.اصل  12تصريح میكند:
هيچكس را نمیتوان به دليل گرايش جنسی يا هويت جنسيتی اش مجبور به قرار گرفتن تحت هر گونه
درمان ،انجام معالجات ،آزمايش پزشكی يا روانی ،يا محبوس شدن در يك درمانگاه كرد .معهذا طبق هر
نوع طبقه بندی خالف آن ،گرايش جنسی و هويت جنسيتی ،به خودی خود و به نفسه يك مسئله يا
بيماری محسوب نشده و قرار نيست تحت درمان يا مداوا قرار گرفته و يا سركوب شود.

23

شواهد بيشتری در مورد تضييع حقوق بهداشتی و سالمت اقليتهای جنسيتی ايران توسط بازرس ويژه سازمان
ملل در امور مربوط به حق بهداشت و سالمت مطرح گرديده كه میگويد« :منع قانونی روابط همجنسگرايانه در
بسياری از كشورها ،همراه با فقدان عمومیِ پشتيبانی يا حمايت از اقليتهای جنسيتی در برابر خشونت و تبعيض،
بهره مند شدن از سالمت جنسی و توليد مثل برای بسياری از زنان و مردانی كه هويت و يا رفتارشان همجنسگرا،
دو جنسگرا ،يا فراجنسيتی میباشد را مانع میگردد».

30

21

همان ،ص.31 .

22

هيئت بينالمللی متخصصين قوانين بينالمللی حقوق بشر و گرايش جنسی و هويت جنسيتی« ،اصول يوگياكارتا»

[ ،]Yogyakarta Principlesص ،)1001( 54 .قابل دسترسی در
http://www.rfsl.se/public/yogyakarta_principles.pdf
 23همان ،ص.15 .
30

بازرس ويژه حقوق بهداشتی« ،حق افراد برای بهره مند شدن از باالترين استاندارد بهداشت جسمی و روانی» [ The right of

 ]everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental healthص،11 .
شورای اقتصادی و اجتماعی ،سند سازمان ملل  16( E/CN.4/2004/49فوريه ( )1004توسط پلهانت) [ ،]Paul Huntقابل
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 .9.2.1حق عدم تبعیض
ماده  1ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی تضمين میكند كه «حقوق اعالم شده در اين ميثاق
را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث  ...جنس ... ،يا هر وضعيت ديگر تضمين و اعمال نمايند 31».كميته حقوق
اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی توضيح داد كه «هر وضعيت ديگر» شامل گرايش جنسی نيز میگردد و اينكه
تبعيض ممكن است در اثر فعل يا ترك فعل ،عليه گروههای خاصی اِعمال شود 31.در دی ماه  ،1531جمهوری
اسالمی ايران در پاسخ به مشاهدات اين كميته ابراز داشت كه ماده « 1هيچ ارتباطی به گرايش جنسی ندارد و
واژه جنس در اين بند ،محدود به مذكر و مؤنث میشود .ما معتقديم  ...اين مطلب ماورای محتوای اين ميثاق
است و از ديدن آن در شگفتيم 35».اظهارات جمهوری اسالمی ايران كه تبعيض بر پايه گرايش جنسی موضوعی
نيست كه در حدود اختيارات اين ميثاق باشد نشان دهندۀ انكار تعهدات اين كشور نسبت به محافظت از چنين
اقليتهايی است .نحوه رفتار اين كشور بر طبق مواد فوق الذكر قانون مجازات اسالمی با افرادی كه مرتكب
اَعمال همجنسگرايانه میشوند نيز مؤيِد اين مطلب است.

 .1.2.1حق حريم شخصی
ماده  11ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی حقوق اشخاص را عليه «مداخالت خودسرانه در زندگی خصوصی
و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات ،و همچنين تعرض غير قانونی عليه شرافت و حيثيت» 34محافظت میكند .ضمناً
ماده  11تصريح میكند كه هر شخصی «حق دارد در مقابل اينگونه مداخالت يا تعرض از حمايت قانون
برخوردار شود».

33

تفسير عمومی شماره  16سازمان ملل متحد كه به كميته حقوق بشر تحويل داده شد ،تأئيد كرد كه هر گونه
مداخله در حريم شخصی ،حتی اگر مطابق قانون انجام شده باشد «بايد بر طبق مفاد ،اهداف ،و مقاصد ميثاق

دسترسی در
http://www.ifhhro.org/images/stories/ifhhro/documents_UN_special_rapporteur/3_4_5.pdf
« 31ميثاق حقوق اجتماعی» ،ماده .1
31

«تفسير عمومی شماره  ،»10شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ،نشست  1( 41ژوييه  ،)1003صص5 .

35

«پاسخهای جمهوری اسالمی ايران به فهرست مسايل» پيوست به فهرست مسايل مربوط به گزارش دوره ای دوم جمهوری

اسالمی ايران ) ،(E/C.12/IRN/2شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ،مدرك شماره  ، E/C.12/IRN/Q/2/Add.1ص4 .
( 11آوريل .)1015
34
33

«ميثاق حقوق مدنی» ،ماده .11
«ميثاق حقوق مدنی» ،ماده .11
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بينالمللی حقوق مدنی و سياسی باشد و در هر حال بايد بسته به شرايط خاصی كه در آن مورد استفاده قرار
میگيرد ،معقول باشد 36».از زمان پرونده تونن عليه استراليا در سال  ،1334كميته حقوق بشر بر اين عقيده بوده
است كه قوانينی كه به منظور جرم تلقی كردن روابط جنسی خصوصی مرضی الطرفين ميان افراد بزرگسال
همجنس ،مورد استفاده قرار میگيرند ،حق حريم شخصی و عدم تبعيض را نقض مینمايند .كميته مزبور با اين
استدالل كه جرم تلقی كردن را میتوان عملی «معقول» توجيه نمود زيرا كه هدفش حفظ سالمت و اخالقيات
عموم مردم میباشد ،مخالف است ،و تذكر میدهد كه به كار گرفتن قانون جزايی در چنين مواردی ،نه الزم
است و نه متناسب 31.مواد قانون مجازات اسالمی كه مربوط به مجازات كيفری زنان و مردانی است كه روابط
همجنسگرايی دارند ،ناقص موارد فوق میباشد.

 .1.2.1حق تجمع مسالمتآمیز
ماده  10اعالميه جهانی حقوق بشر میگويد «هركس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهای مسالمتآميز تشكيل
دهد 32».اما با وجود اين ،جمهوری اسالمی ايران مرتباً به اجتماعات و مهمانیهای اقليتهای جنسيتی يورش
برده و افراد شركت كننده يا برگزار كننده را مجازات مینمايد 33.مجازات افرادی از اقليتهای جنسيتی كه در
اينگونه اجتماعات دستگير شدهاند  ،حبس و تحمل شالق بوده است.

 .2.2.1حق آزادی عقیده ،بیان ،و اطالعات
ماده  13اعالميه جهانی حقوق بشر میگويد« :هر كس حق آزادی عقيده وبيان دارد و حق مزبور شامل آزادی
عقيده بدون بيم از مداخله ،و نيز جستجو،كسب ،و انتشار اطالعات و افكار از طريق هر يك از وسايل ارتباط
جمعی و بدون محدوديتهای مرزی میباشد 100».ماده ( 13)1ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی نيز به همان
منوال اظهار میكند كه «هر كس حق آزادی بيان دارد .اين حق شامل آزادی تفحص و تحصيل و اشاعه

36

تفسير عمومی شماره  ،16كميته حقوق بشر سازمان ملل ،نشست  ،)1322( 51چاپ مجدد در سند سازمان ملل به شماره

 ،HRI/GEN/1/Rev.7ص 11( 141 .مه  ،)1004قابل دسترسی در
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/$FILE/G0441302.pdf
« 31تونن عليه استراليا» [ ،]Toonen v. Australiaپيام شماره  ،422/1331كميته حقوق بشر سازمان ملل ،نشست  ،30سند
سازمان ملل به شماره .)1334( ،CCPR/ C/50/D/488/1992
32

«اعالميه جهانی حقوق بشر» ،ماده .10

33

برای مثال نگاه كنيد به «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با شيما» ( 16ژوئن ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق

بشر ايران)؛ «مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با ميالد» ( 13ژوئن ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) ،و
«مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با پويا» ( 13ژوئيه ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
100

«اعالميه جهانی حقوق بشر» ،ماده .13
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اطالعات و افكا ر از هر قبيل بدون توجه به سرحدات ،خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت
هنری يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود میباشد».

101

«قانون مطبوعات» تعريف ،رسالت ،و حقوق مطبوعات را تدوين مینمايد .ماده  1قانون مطبوعات تعيين میكند
كه مأموريت مطبوعات «روشن ساختن افكار عمومی  ...تالش برای نفی مرزبندیهای كاذب و تفرقه انگيز و
قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر  ...مانند دسته بندی مردم بر اساس  ....رسوم  » ...میباشد .بر
اساس ماده « 3عدم اشتهار به فساد اخالق» و «پايبندی و التزام عملی به قانون اساسی» از شروط فعاليت به عنوان
ناشر در جمهوری اسالمی ايران است.

101

بر طبق گزارش كميسيون بينالمللی حقوق بشر زنان و مردان

همجنسگرا و نيز سازمان ايرانی كوئير« ،مقامات ايران روشهای گسترده كنترل و سانسور را در خدمت
گرفتهاند تا از بيان هر مطلبی در باره همجنسگ رايی كه ممكن است با ضديت رسمی با همجنسگرايی كه به
وسيله دولت پخش شده ،مغاير باشد ،جلوگيری كنند».

105

«قانون جرايم رايانهای» كه توسط جمهوری اسالمی ايران در سال  1530تدوين گرديد ،برخی از انواع بيان عقايد
از طريق رسانههای الكترونيكی كه عليه «عفت و اخالق عمومی» باشد را ممنوع مینمايد .جمهوری اسالمی
ايران اَعمال اقليتهای جنسيتی را مغاير عفت و اخالق عمومی میداند ،در نتيجه اشاعه اطالعات مربوط به
اقليتهای جنسيتی از طريق رسانههای الكترونيكی ،قانوناً ممنوع میباشد.

104

 .7.2.1حق در امان بودن از شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بیرحمانه ،غیر انسانی يا تحقیرآمیز
ماده  3اعالميه جهانی حقوق بشر ،و نيز ماده  1ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،مقرر میدارد كه
«هيچكس را نمیتوان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهای ظالمانه يا غير انسانی يا تحقيرآميز قرار
داد».

103

مردان و زنان همجنسگرا ،تراجنسيتی و تراجنسی كه در ايران اَعمال همجنسگرايی انجام دهند خود را

در معرض خطر شالق خوردن ،بازداشتهای غير قانونی ،و مجازات اعدام قرار خواهند داد .اين ،شكنجه و رفتار
ظالمانه و غير معمول محسوب میشود .در اين ارتباط ،كميته منع شكنجه سازمان ملل ،كليه كشورها را متعهد
101

«ميثاق حقوق مدنی» ،ماده .13

101

«قانون مطبوعات» ،ماده  1و ماده  ، 3قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2
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سازمان بينالمللی حقوق بشر مردان و زنان همجنسگرا« ،نقض حقوق بشر به دليل گرايش جنسی ،هويت جنسيتی و

همجنسگرايی در جمهوری اسالمی ايران» ،ص ،)1011( 15 .قابل دسترسی در
http://iglhrc.org/sites/default/files/Iran%20Shadow%20Report%202011.pdf
 104برای تحليل قانون رايانه ای ايران ،نگاه كنيد به «ماده  ،13جمهوری اسالمی ايران :قانون جرايم رايانه ای» ( )1011قابل
دسترسی در http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12-01-30-FINAL-iran-
WEB%5B4%5D.pdf
« 103اعالميه جهانی حقوق بشر» ،ماده .3
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میسازد تمام افراد را بدون توجه به گرايش جنسی و هويت جنسيتیشان در برابر شكنجه و بدرفتاری محافظت
نمايند ،و در تمام بازداشتگاهها يا محيطهای تحت نظر دولت ،شكنجه و بدرفتاری را ممنوع ،پيشگيری و جبران
نمايند.

.1

تبعیض علیه زنان و مردان همجنسگرا و آزار و اذيت آنان در جمهوری اسالمی ايران

 .2.1اعدام همجنسگرايان
ارائه تعداد دقيق افرادی كه از زمان انقالب  1531ايران در اين كشور به علت اَعمال همجنسگرايانه اعدام شدهاند
دشوار است .همانطور كه پيش از اين بيان شد ،تنها عمل همجنسگرايانه كه ارتكاب آن برای مرتبه اول مجازات
اعدام به همراه دارد ،لواط میباشد .اما واژه «لواط» ممكن است در دادگاهها و رسانههای ايران برای توصيف
تجاوز مرد به پسر جوان يا به مرد ديگر هم به كار رود .همچنين مشاهده مواردی كه شخص هم به تجاوز و هم
به لواط محكوم شده باشد غيرمعمول نيست.

106

در چنين مواردی نمیتوان تعيين نمود آيا صدور حكم اعدام به

دليل لواط بوده است يا به دليل تجاوز جنسی .اين اعدامها چند ماه پس از انقالب سال  1531در ايران آغاز شد.

 .2.2.1اعدامهای بالفاصله پس از انقالب
اعدام افراد به جرم لواط بايد در بستر خشونتهای پس از انقالب كه ايران را فراگرفته بود مورد توجه قرار
گيرد .حكومت انقالبی ،مبارزهای را عليه آنچه كه عوامل «مفسد» شمرده میشدند ،به راهاند اخته بود .مقامهای
رژيم سابق ،افسران ارتش و پليس رژيم سابق ،مخالفان سياسی ،معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر ،و افراد مظنون
به داشتن روابط جنسی نامشروع يا روابط همجنسگرايانه در ميان افرادی بودند كه هدف قرار گرفتند .بر طبق
اظهارات يك منبع ،از بهمن  1531تا خرداد  131 ،1560تن توسط دادگاههای انقالب به اعدام محكوم شدند 101.از

106

قانون ايران تجاوز به جنس مخالف و به همجنس را به ترتيب ،نوعی اززنا و لواط به حساب میآورد .برای مثال نگاه كنيد به

«سه محكوم به لواط در مالء عام اعدام شدند» ،خبرگزاری دانشجويان ايران ( 50بهمن  3:56 ،1531صبح) ،قابل دسترسی در
http://isna.ir/fa/news/91113018226/%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%85. %D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
اگرچه عنوان اين خبر داللت بر اعدام افرادی میكند كه مرتكب لواط شدهاند ،جرمی كه برای آن تحت تعقيب قرار گرفتند ،تجاوز
به يك كودك بوده است .همچنين نگاه كنيد به سازمان ديدهبان حقوق بشر [« ،]Human Rights Watchما نسلی زنده به گور
شده ايم» [ ،]We Are a Buried Generationص ،)1010( 12 .قابل دسترسی در
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1210webwcover_1.pdf
 101اروند آبراهاميان[« ،]Ervand Abrahamianاعترافات تحت شكنجه» [ ،]Tortured Confessionsص.)1333( 114 .
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اين افراد 431 ،مورد اعدام ،انگيزه سياسی داشت.
همجنسگرا وجود داشتند.

102

بر طبق گفته منبع مزبور ،در ميان اعدام شدگان10 ،

103

يك نوار ويديوی بدون تاريخ كه احتماالً در اوخر دهه  1530يا اوايل دهه  1560ضبط شده است ،احتماالً تنها
مدرك تصويری موجود میباشد كه اعدام شتابزده به دليل اعمال همجنسگرايانه را در دوران اوليه پس از
پيروزی انقالب نشان میدهد.

110

گوينده اظهار میدارد كه اين ويديو در داخل يك بازداشتگاه در تهران ضبط

شده است .اين ويديو دو نفر را نشان می دهد كه در حين بازداشت ،به جرائم مربوط به مواد مخدر و
همجنسگرايی متهم شدهاند .تصوير ذيل ،صحنهای از ويديوی مزبور را نشان میدهد:
همانطور كه در تصوير پيداست موی سر اين دو مرد از وسط سر ،تراشيده شده است كه ممكن است برای تحقير
آنها انجام شده باشد 111.بخشی از گفتگو با آنها در ويديو ،در اينجا آمده است:

102

همان ،ص.13 .

103

همان.

110

نگاه كنيد به «ايران:انقالبی كه به آن خيانت شد» (تلويزيون بی بی سی .)1325 ،اين ويديو كه به مدت  1ساعت و  41دقيقه

میباشد ،در يك برنامه مستند بی بی سی به نام « ايران:انقالبی كه به آن خيانت شد » گنجانده شده است .قسمتی از اين برنامه مستند
كه شامل ويديويی از دو مرد است كه متهم به لواط هستند در آدرس https://www.youtube.com/watch?v=1RKf-
 ZVqnSUقابل دسترسی میباشد.
111

ويديوی ديگری كه در برنامه مستند بی بی سی به نام «ايران :انقالبی كه به آن خيانت شد» گنجانده شده ،گروه زيادی از

معتادان به مواد مخدر را نشان میدهد كه پس از بازداشت موهای سرشان را از وسط تراشيدهاند .اين ويديو آيت اهلل خلخالی ،رئيس
دادگاههای تازه تشكيل انقالب اسالمی را در اوج كمپين اعدام معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر نشان میدهد .تعقيب قانونی قاچاقچيان
و معتادان مواد مخدر فقط يكی از مسئوليتهای تفويض شده به آيت اهلل خلخالی بود كه بعداً به «قاضی دارزن» معروف شد .نگاه
كنيد به شائول بخاش« ،حكومت آيت اهللها :ايران و انقالب اسالمی» ،ص .)1324( 111 .گوينده اظهار میدارد كه اين ويديو به
دستور آيت اهلل خلخالی ضبط شده است و وی را در حاليكه خطاب به گروهی از معتادان صحبت میكند ،نشان میدهد .اين ويديو
در  https://www.youtube.com/watch?v=1RKf-ZVqnSUموجود است .يك نمونه اخير كه در آن موی يك زندانی
را به همين شكل بريده بودند را میتوان در ويديوی ديگری ديد كه بر روی يوتيوب گذاشته شده است و در آن دو نفر كه لباس
پليس به تن دارند موی سر مرد جوانی را میبرند و به نظر میرسد كه آن را میسوزانند .اين ويديو كه در سال  1002بر روی
يوتيوب گذاشته شده در آدرس  https://www.youtube.com/watch?v=cENF4nYX-8Uقابل دسترسی میباشد.
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مأمور :اين آقا را [در سمت راست تصوير] در رابطه با كار قاچاق [مواد مخدر] گرفته اند كه اين [در
سمت چپ] اربابش است به اصطالح كه با اينها عمل زشت انجام میداده و اينها را وادار به كار قاچاق
فروشی و هروئين و ترياك و اينها میكرده ،كه همان طوری كه خودشان هم قبول دارند [فرد سمت
راست] میگويد كه با من اين عمل زشت [لواط] را انجام میداده .ايشان [در سمت چپ] قبول دارد
خودش .ايشان [در سمت راست] هم خودش قبول دارد .اخيرا هم االن ما فرستاديمش پزشك قانونی.
پزشك قانونی كه فرستاديم اين حرف را تأئيد كرده كه مكرر با اين عملهای زشت [لواط] انجام
میشده ....او دندانهايش را كشيده و عمل زشت را با دهان اين هم انجام میداده.
دوربين دار :آره آقا ،اين چيزها درست است؟ حرفهايی كه جناب سرهنگ زدند درست بود؟
مرد سمت راست :بله.
شخص ديگری كه در تصوير ديده نمیشود :خودت چه داری كه بگويی؟
مرد سمت راست :چه بگويم؟

بر طبق اظهارات گوينده ،مردی كه در سمت راست تصوير ديده میشود فقط  16سال دارد .گوينده توضيح
می دهد كه هر دوی اين افراد دو ساعت پس از تهيه اين ويديو اعدام شدند .مانند بقيه اعدامهايی كه در آن زمان
صورت گرفت ،هيچ نشانهای از دسترسی داشتن متهمين به مشاوره حقوقی و يا ديگر تشريفات قانونی وجود
ندارد.

40

يك گزارش سازمان عفو بينالملل ،مورخ  1فوريه  ،1320فهرستی از  452مورد اعدام بين  11بهمن  1531و 11
مرداد  ،1533ارائه داد 111.از بين اين تعداد  1تن به لواط متهم شده بودند .از آن  1نفر ،سه تن فقط به لواط متهم
شده بودند و هيچ اتهام ديگری نداشتند .نام اين افراد در گزارش سازمان عفو بينالملل قيد نشده است .دو اعدام
نخست كه در آن تنها اتهام عليه اعداميان ارتكاب لواط بود در  6خرداد  1533واقع شد ،يعنی تنها سه ماه پس از
 11بهمن  ،1531كه به طور رسمی تاريخ سرنگونی رژيم پادشاهی محسوب میشود.
تهيه آمار دقيق از تعداد اعدامهايی كه به علت اعمال همجنسگرايانه بوده ،دشوار است 115.ممكن است برخی از
اين موارد گزارش نشده باشد.

114

در ميان مواردی كه گزارش شدهاند نيز اغلب بيش از يك اتهام عليه متهمين

طرح شده است .بنا بر اين اطمينان يافتن از اينكه نسبت دادن روابط همجنسگرايانه به متهم دليل اصلی مجازات
اعدام وی بوده است يا خير دشوار است .به گفته يك منبع اتهام لواط عليه  131تن از افرادی كه اعدام شدهاند
مطرح شده است .از آن تعداد  62تن فقط به دليل لواط اعدام شدهاند 113.اتهامات ديگری كه به همراه لواط عليه
افراد مطرح شدهاند از قتل عمد و تجاوز جنسی و زنا گرفته تا اتهامات سبك تری مانند قمار و مصرف مواد
مخدر و مشروبات الكلی بودهاند.
مروری بر روزنامههای ايران در سالهای اوليه پس از انقالب  1531نشان میدهد كه اعدام به جرم لواط مانند
اعدام برای جرايم ديگر در آن زمان ،بدون توجه به تشريفات حقوقی و يا با توجه خيلی كمی به آن انجام شده

111

مأموريت سال  1531سازمان عفو بينالملل به ايران ،كه گزارش بهمن  1532بر اساس آن تهيه شد ،تا به امروز تنها مرتبهای بود

كه اين سازمان از بعد از انقالب  1531برای جمع آوری مدارك و شواهد ،توانست داخل ايران شود و مداركی كه جمع آوری
نموده ،هنوز يك منبع اطالعات خيلی مهم در مورد آن دوره میباشد .اين گزارش در سايت
 http://www.iranrights.org/english/document-338.phpقابل دسترسی میباشد.
115

برای تعاريف اعمال همجنسگرايی به بخش  5اين گزارش رجوع كنيد.

114

گزارش  1فوريه  1320سازمان عفو بينالملل اظهارداشت وضعيت در ايران پس از انقالب «برای سندبرداری مشكل است» اين

گزارش اضافه میكند كه در  12تير  ،1532روزنامه آيندگان گزارشی منتشر كرد كه در آن به نقل از دادستان تهران گفته شده بود
دادگاههای انقالب در حدود 000ر 10پرونده را تا آن زمان تحت بررسی قرار داده بودند در حالی كه گزارش سازمان عفو بينالملل
بر پايه حدود  300پرونده بود.
113

نگاه كنيد به «اميد :يادبودی در دفاع از حقوق بشر» ،بنياد برومند ،قابل دسترسی در

( http://www.iranrights.org/english/memorial.phpتاريخ دسترسی 13 :مهر « .)1531اميد» يك بانك اطالعاتی است
كه محتوای آن توسط بنياد عبدالرحمن برومند جمع آوری گرديده است و شامل اسامی افرادی است كه از زمان انقالب اسالمی
 ،1313توسط جمهوری اسالمی ايران اعدام يا به طور فراقضايی كشته شدهاند .اطالعات مندرج در «اميد» ،از منابع گوناگونی از جمله
بيانيههای رسمی ،گزارشهای روزنامهها ،و اطالعات تهيه شده توسط خانواده قربانيان گردآوری شده است.

41

است 116،و اين اعدامها در كنار اعدامهای افرادی كه «دشمنان» انقالب خوانده میشدند ،به وقوع پيوسته است.

111

اغلب خبر چندين اعدام به طور همزمان اعالم میشد بدون اينكه در باره محاكمه يا انجام مراحل قضايی كه منجر
به صدور مجازات اعدام شده است ،سخنی گفته شود.
مثالً گزارشی در روزنامه جمهوری اسالمی ،به تاريخ  14تير  ،1533از اعدام  14تن در تبريز خبر میدهد ،كه
جرم سه تن از آنها لواط بوده است.

112

جزئيات اتهاماتی كه برای هر يك از اعدام شدگان ذكر شده ،به شرح

زير میباشد :دو عضو جامعه بهايی به همكاری با رژيم پهلوی و اسرائيل ،يك تن به جرم داير كردن مراكز
فحشا و «همكاری مستقيم» با عوامل ضد انقالب ،و يك تن به اتهام روابط جنسی نامشروع ،پخش «اوراق
سكسی» و لوازم قمار و ترياك .برای هفت تن ديگر از اعدام شدگان هيچ اتهام خاصی ذكر نشده .در عين حال
سه تن به ارتكاب لواط و اتهامات مربوطه محكوم شدند .اصغر نورانی ،يكی از افراد نامبرده ،به «لواطهای مكرر»
و «اشاعه فساد فی االرض» متهم شده بود .دو تن ديگر ،ناصر فرهانی عالی و بيوك رسول زاده به «اعمال منافی
عفت و لواطهای مكرر به طوری كه اين عمل ضد اخالقی و كثيف در وجود آنها به صورت يك مرض كاری
شده بود ».متهم گرديدند .آنها به افساد فی االرض نيز متهم شدند.
گزارش ديگری از روزنامه جمهوری اسالمی ،مورخ  11مرداد  ،1560اعدام  13تن «باغی ،زانی و قاچاقچی » را
اعالم كرد 113.در فهرست اعدام شدگان و جرائم آنها ،چهار نامبردۀ زير از شهر اصفهان به چشم میخورند:
دادگاه انقالب اصفهان ،پس از رسيدگی به پروندههای چهار متهم زير ،در آن دادگاه ،احكام زير را صادر
كرد:
 -1محمود اميری فرزند احمد ،اهل زنجان 11 ،ساله
 -1ابراهيم حقجو فرزند محمد 11 ،ساله ،اهل شيراز
 -5حسن مهديان فرزند علی ،اهل قائم شهر
 -4نصراهلل جعفری فرزند رمضان 11 ،ساله ،اهل نصرت آباد زنجان
116

قانون حدود و قصاص كه نخستين قانون كيفری جمهوری اسالمی بود ،در سال  1561به تصويب رسيد .همچنين نگاه كنيد به

سازمان ديدهبان حقوق بشر [«،]Human Rights Watchمدون ساختن سركوب» [ ،]Codifying Repressionص ،3 .قابل
دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover.pdf
111

«دشمنان انقالب» يا «ضد انقالب» يك عبارت مبهم و بدون تعريف دقيق بود كه برای اشاره به طيف وسيعی از گروهها و

افراد مخالف با جمهوری اسالمی به كار میرفت .اين عبارات همچنين برای اشاره به سلطنت طلبان ،اقليتهای قومی كه با احزاب
سياسی منطقه خود متحد شده بودند ،و اعضاء گروههای سياسی چپ استفاده میشد.
112

پيوست.

113

پيوست.
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متهمين فوق به جرم عمل لواط مكرر متهم رديفل سوم همچنين در رابطه با فعاليت ضدانقالبی پوشيدن
لباس «زنانه» و پخش اعالميه غيرقانونی و شايعهپراكنی دادگاه هر چهار تن را مجرم تشخيص داده به
اعدام محكوم نمود و حكم صادره سحرگاه  60/3/12به مرحله اجرا درآمد.

عالوه بر ارزش اين سند كتبی كه ثابت میكند جرم لواط حتی پيش از تدوين قوانين ايران ،مجازات اعدام به
همراه داشته است ،احكامی كه توسط روزنامههای ايران در اوايل دهه  1560منتشر شدهاند ،از اين جهت حائز
اهميت است كه ديدگاههای ضمنی قوه قضائيه در مورد همجنسگرايی و اعمال اقليتهای جنسيتی در آن زمان
را نيز نشان میدهد .يك دادگاه حكم كرد كه عمل لواط «غير اخالقی» و «كثيف» است و آن را به سطح
«بيماری جدی» رساند و دادگاه ديگر ،پوشيدن لباس جنس مخالف ،يعنی كاری كه بسياری از افراد تراجنسيتی
پيش از عمل جراحی انجام میدهند را يك عمل «ضد انقالبی» دانسته و آن را توجيهی كافی برای صدور
مجازات اعدام میداند .بايد تذكر داد كه در آن زمان درست مانند لواط ،برای پوشيدن لباس جنس مخالف هم
قانونی در ايران وجود نداشت كه چنين عملی را محكوم نمايد 110.بهترين واقعيتی كه نمايشگر ماهيت خودسرانه
اعدامها در اين دوره می باشد اين است كه در بعضی موارد به افرادی كه مرتكب لواط شده بودند مجازاتهايی
ماليم از قبيل حبس شش ماهه و تحمل  10ضربه شالق تعلق میگرفت.

110

111

پوشيدن لباس جنس مخالف ،مشخصاً در قانون مجازات اسالمی منع نشده است .اما ماده  652كتاب پنجم تعزيرات قانون مجازات

اسالمی میگويد هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نمايد عالوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز
تا دو ماه يا تا  14ضربه شالق محكوم میگردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كيفر نمیباشد ولی
«عفت عمومی را جريحهدار نمايد» فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا  14ضربه شالق محكوم خواهد شد .در سال ،1530
رسانههای ايران گزارش دادند پسر  13ساله ای در قم به دليل پوشيدن چادر دستگير شده و برای انجام مشاوره روانی به يك مركز
مشاوره روانی فرستاده شد .نگاه كنيد به «دستگيری پسری كه چادر سرمیكند» ،تابناك ( 5مهر  10:53 ،1530صبح) ،قابل دسترسی
در
http://www.tabnak.ir/fa/news/192609/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8
%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%83%D9%87%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%83%D9%86%D8%AF
 111پيوست.
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 .1.2.1اعدامها از پس از انقالب تا كنون
در حاليكه كسب اطالعات كامل در باره ميزان اعدامها در جمهوری اسالمی ايران در دهه  1560دشوار است ،اما
به نظر میرسد كه تعداد اعدامها به جرم ارتكاب لواط از زمانی كه دولت اسالمی در حذف بيشتر مخالفان
سياسیاش موفق شد و توانست قدرت خود را تحكيم نمايد ،كاهش يافت.

111

اما عليرغم كاهشِ ياد شده ،اعدام به دليل داشتن روابط همجنسگرايانه تا به امروز ادامه يافته است .در سال 1524
اعدامهای محمود عسگری و اياز مرهونی كه هر دو نوجوان بودند ،يك جنجال بينالمللی به راه انداخت.

115

اگرچه آنها رسماً متهم به تجاوز به يك پسر سيزده ساله شده بودند ،برخی از گروههای حقوق بشر ادعا
میكردند كه اين دو پسر فقط دارای روابط همجنسگرايانه مرضیالطرفين بودهاند و هر دوی اين پسرها در جامعه
زيرزمينی همجنسگرايان مشهد شناخته شده بودند.

114

عالوه بر آن ،از دهه  1560به بعد هم ،چندين مورد اعدام برای داشتن روابط همجنسگرايانه مرضی الطرفين
صورت گرفته است .در آبان  1524روزنامه كيهان گزارش نمود كه دو مرد به نامهای مختار ن .و علی الف .در
شهر گرگان در شمال ايران در مالء عام به دار آويخته شدهاند 113.همچنين در سال  ،1524سازمان ديدهبان حقوق
بشر گزارش كرد كه بر طبق اظهارات روزنامه اعتماد ،دادگاه جزايی تهران به دنبال كشف يك نوار ويديوی
خانگی از دو مرد كه با يكديگر اَعمال جنسی انجام میدادهاند  ،آنها را به اعدام محكوم كرد 116.در سال 1522
سازمان ديدهبان حقوق بشر گزارش كرد كه سه نوجوان به نامهای مهدی پ .از تبريز ،محسن گ .از شيراز و

111

بر طبق اطالعات جمع آوری شده توسط بنياد عبدالرحمن برومند ،از  62مورد اعدام كه صرفاً به اتهام لواط نسبت داده شده و

سوابق آن از سال  1531موجود میباشد ،فقط  11مورد آن پس از  1561به اجرا درآمده است .اگر چه اين اطالعات كامل نيست ،اما
نشان میدهد ميزان اعدام به جرم لواط كاهش يافته است.
115

نازيال فتحی« ،طرفداران حقوق بشر اعدام دو مرد جوان در ايران را محكوم میكنند» [ Rights Advocates Condemn

 ،]Iran for Executing 2 Young Menنيويورك تايمز [ 13( ]N.Y. Timesژوييه  ،)1003قابل دسترسی در
&http://www.nytimes.com/2005/07/29/international/middleeast/29hangings.html?_r=1
 114سازمان ديدهبان حقوق بشر [« ،]Human Rights Watchما نسلی زنده به گور شده ايم» [ We Are a Buried
 ،]Generationص12 .؛ همچنين نگاه كنيد به داگ آيرلند [« ،]Doug Irelandننگ ايران» [ ،]Shame of Iranهفته نامه
ال.ای 13( ]LA Weekly[ .ژوييه  ،)1003قابل دسترسی در
/http://www.laweekly.com/2005-09-01/news/shame-of-iran
113

«ايران :دو اعدام ديگر به دليل اَعمال همجنسگرايی» [ Iran: Two More Executions for Homosexual

،]Conductسازمان ديدهبان حقوق بشر [ 11( ]Human Rights Watchنوامبر  ،)1003قابل دسترسی در
http://www.hrw.org/news/2005/11/21/iran-two-more-executions-homosexual-conduct
 116همان.
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نعمت صفوی از اردبيل به طور جداگانه به اعدام محكوم شدند 111.در مورد پروندههای مهدی پ .و محسن گ،.
سازمان ديدهبان حقوق بشر اظهار داشت كه محكوميت آنها به جای آنكه بر اساس گواهی دادن چهار شاهد
مذكر باشد ،بر پايه «علم» قاضی – كه از اختيارات قاضی میباشد – بوده است.

112

اعدام به جرم لواط در سالهای اخير نيز ادامه پيدا كرده است .مثالً در روز  13خرداد  1530خبرگزاری
دانشجويان ايران (ايسنا) گزارش داد كه سه تن در اهواز به جرم ارتكاب لواط اعدام شدهاند  113.در ارديبهشت
 ،1531خبرگزاری فعاالن حقوق بشر (هرانا) گزارش داد كه چهار مرد به جرم تجاوز جنسی به يك پسر جوان
در استان كهگيلويه و بوير احمد به اعدام محكوم شدند 150.اما در مصاحبهای با هرانا ،يك تن از اعضاء خانواده
يكی از چهار نفری كه به اعدام محكوم شده بودند اظهار داشت شخص شاكی قبالً دارای روابط همجنسگرايانه
بوده است و فقط هنگامی اين چهار تن را به تجاوز جنسی متهم نمود كه روابط جنسی او علنی شد.

151

 .1.1عدم تمايز میان تجاوز جنسی و لواط در قانون مجازات اسالمی
قانون مجازات اسالمی تجاوز جنسی را به عنوان يك جرم جداگانه نمیشناسد .در عوض ،تجاوز جنسی چه نسبت
به همجنس و چه نسبت به جنس مخالف ،به عنوان اَشكال خاصی از زنا و لواط ،مورد بحث قرار میگيرند 151.در
حقيقت از تجاوز جنسی به عنوان دفاعی حقوقی در برابر اتهام زنا و لواط استفاده میشود.
111

155

«ايران :احكام اعدام متهمان نوجوان را لغو كنيد» ،سازمان ديدهبان حقوق بشر [ 4( ]Human Rights Watchنوامبر ،)1003

قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2009/11/03/iran-revoke-death-sentences-juvenile-
offenders
 112همان.
113

«به اتهام قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف 6 ،محكوم در زندان كارون اهواز اعدام شدند» ،خبرگزاری دانشجويان ايران (15

مرداد  ،)1530قابل دسترسی در  . http://www.isna.ir/fa/news/9006-07868اين خبر ،نام اعدام شدگان را اعالم نكرد و
هويت آنها را فقط با ذكر حروف اول نامشان آشكار ساخت .اين گزارش همچنين صراحتاً نگفت كه افراد ياد شده فقط به دليل لواط
اعدام شدهاند .در عوض ،گفت كه افراد ياد شده بر طبق مواد  102و  110قانون مجازات اسالمی كه در آن زمان نافذ بود ،اعدام
گرديدهاند .مواد مذكور ،مجازات اعدام را برای افراد مجرم ،جايز میداند .بايد تذكر داد كه افراد مزبور همچنين به آدم ربايی و
سرقت نيز محكوم شده بودند .اما مجازات اعدامشان به علت لواط بود.
150

«هرانا :حكم اعدام چهار زندانی متهم به لواط تأييد شد» ،خبرگزاری فعاالن حقوق بشر (15ارديبهشت  11:42 ،1531صبح)،

قابل دسترسی در http://hra-news.org/1389-01-2800-30-11/12226-1.html
151

«هرانا :بررسی احكام چهار جوان متهم به لواط در گفتگو با عضو خانواده» ،خبرگزاری فعاالن حقوق بشر ( 13فروردين ،1531

 05:01صبح) ،قابل دسترسی در http://hra-news.org/2/1389-01-27-05-27-51/12286-1.html
151

ماده  114قانون مجازات اسالمی مجازات انواع مختلف زنا را تشريح میكند .تجاوز جنسی به همجنس ،يكی از انواع لواط شمرده

میشود ومجازات آن مرگ میباشد.
155

ماده  140قانون مجازات اسالمی مقرر میكند كه برای تمام جرايم مستوجب حد ،شخص در صورتی مسئوليت كيفری دارد كه

در حين ارتكاب جرم مختار بوده باشد.
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عدم تمايز ميان لواط و تجاوز جنسی به همجنس ،دو مشكل اساسی ايجاد میكند:
نخست آنكه اگر يك رابطه همجنسگرايانه مرضی الطرفين توسط نيروهای انتظامی بر مال شود ،شخص مفعول
انگيزه بسيار قوی برای اين ادعا دارد كه به وی تجاوز جنسی شده است .تفاوت ماجرا حقيقتاً تفاوت ميان مرگ
و زندگی است .حسين رئيسی ،وكيل و عضو كانون وكال در شيراز كه بر روی تعدادی از پروندههای مربوط به
لواط در ايران كار كرده است ،در شهادتنامه خود به عنوان يك متخصص ،به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت
كه بسياری از پروندههای تجاوز جنسی كه در دادگاههای ايران مطرح میشوند ،در حقيقت موارد رابطههای
همجنسگرايانه مرضی الطرفين هستند 154.در مواردی كه در آن روابط همجنسگرايانه توسط دادگاه مورد بررسی
و موشكافی قرار می گيرد ،ادعای متهم مبنی بر اينكه روابط همجنسگرايی مرضی الطرفين وی در حقيقت تجاوز
جنسی بوده است ،میتواند تنها طريق نجات جان وی باشد.
دوم اينكه در مواردی كه حقيقتاً مردی مرد ديگر را مورد تجاوز جنسی قرار داده است ،قربانی از نظر حقوقی در
موضع ضعف است زيرا شكايت كردن میتواند برای او خطرناك باشد .اگر شخصی كه گفته میشود متجاوز
است ،بتواند اثبات كند كه عمل جنسی مزبور مرضی الطرفين بوده است ،قربانی میتواند به جرم لواط اعدام شود.
اما شخص متجاوز كه موفق شده است اثبات كند عمل جنسی مزبور با رضايت طرفين صورت گرفته است ،تنها
در صورتی اعدام میشود كه متأهل باشد و شرايط مذكور در بخش  .1.1.1.5اين گزارش در مورد او صدق پيدا
كند .اگر فرد مزبور مجرد باشد ،به مرگ محكوم نخواهد شد و در عوض مجازات وی صد ضربه شالق خواهد
بود .بنابراين قانون مجازات اسالمی برای قربانيان تجاوز جنسی يك عامل بازدارنده اساسی ايجاد میكند كه از
آنچه بر آنان گذشته است سخنی نگويند.
نكته ای كه شايان توجه است است است كه چارچوب حقوقی جرائم جنسی طوری طراحی شده است كه بار
اثبات دعوی در موارد زنا و لواط ،در مقايسه با موارد تجاوز جنسی به همجنس يا جنس مخالف ،به مراتب
سنگينتر است .ماده  141قانون مجازات اسالمی مقرر میكند كه:
در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انكار متهم ،هرگونه تحقيق و بازجويی
جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است .موارد احتمال ارتكاب با عنف ،اكراه ،آزار،
ربايش يا اغفال يا مواردی كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم
مستثنی است.
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«مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با حسين رئيسی» 10( ،ژوييه ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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به عبارت ديگر در صورتی كه اتهام تجاوز جنسی مطرح باشد ،قاضی برای جمع آوری شواهد و مدارك با
محدوديتهای كمتری مواجه میباشد و در نتيجه احتمال محكوميت بيشتر است .همانطور كه در بخش  1اين
گزارش گفته شد ،بر طبق قانون مجازات اسالمی ،علم قاضی به موضوع ،برای صدور محكوميت كافی است.
بنابراين اتهام تجاوز جنسی ،راه را برای تحقيقات قاضی در مورد رابطه جنسی ميان دو نفر ،بيشتر هموار میكند.
نكته جالب اين است كه نتيجۀ چنين اتهامی ممكن است اين باشد كه قاضی تحقيقات كاملی انجام داده و به اين
نتيجه برسد كه اين عمل با رضايت طرفين انجام شده ،كه میتواند بالقوه خطر اعدام را برای طرفين به همراه
داشته باشد ،در حاليكه اگر اتهام تجاوز جنسی مطرح نگردد ،چنين اتفاقی غير ممكن خواهد بود.

 .9.1شالق زدن به جرم روابط همجنسگرايانه
همانطور كه قبالً به ترتيب در بخشهای  .1.1.5و  .5.1.5اين گزارش گفته شد ،قانون مجازات اسالمی برای
جرايم تفخيذ و مساحقه ،مجازات صد ضربه شالق را تعيين میكند .تفخيذ ،عمل جنسی بدون دخول بين مردها
میباشد در حاليكه مساحقه به روابط جنسی بين دو زن اطالق میگردد.
آ يين نامه نحوه اجرای احكام قصاص ،رجم ،قتل ،صلب ،اعدام و شالق جزييات دقيقی را در باره نحوه شالق زدن
ارائه میدهد 153.بر طبق اين آييننامه برای شالق زدن ،سه درجه شدت وجود دارد .افرادی كه به جرايم جنسی از
قبيل زنا ،لواط ،تفخيذ يا مساحقه محكوم شدهاند ،بايد شديدترين درجه شالق را تحمل كنند.
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مردهايی كه به

جرايم جنسی محكوم شدهاند بايد به صورت ايستاده شالق زده شوند ،و نبايد هيچ لباسی به تن داشته باشند مگر
برای پوشش اندامهای تناسلی.
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اما زنان بايد به صورت نشسته شالق زده شوند و بدنشان بايد پوشيده باشد.

152

اگر شالق زدن برای جرم اخالقی سبك مانند دستگير شدن در يك مهمانی همجنسگرايان باشد ،فرد محكوم چه
مرد و چه زن بايد در حالیكه بر روی شكم خود خوابيده و لباس به تن دارد ،شالق زده شود .شدت درجه شالق
زدن برای چنين جرائمی متوسط میباشد 153.ضمناً سر ،صورت ،و اندامهای تناسلی شخص نبايد شالق زده شود.
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شرح خصوصياتی كه تازيانۀ مورد استفاده برای شالق زدن بايد داشته باشد نيز در اين آييننامه نوشته شده است.
تازيانه بايد از چرم بافته شده باشد و طول آن حدود يك متر و قطر آن  1/3سانتيمتر باشد.

141

دو شاهد كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كردند ،توضيح دادند كه چگونه به دليل اتهاماتی كه بر
اساس گرايش جنسی آنها بود ،شالق زده شدند .مريم احمدی ،يك همجنسگرای زن ،و پويا ،يك همجنسگرای
مرد ،هر دو برای جرائم اخالقی سبك تری كه از همجنسگرايی آنها سرچشمه میگرفت ،شالق زده شدند.

 .2.9.1مريم احمدی
مريم احمدی ،زن همجنسگرايی كه گرايش جنسیاش سبب شد توسط حكومت ايران هدف قرار گيرد ،تعريف
كرد كه چگونه پس از دستگيری او و دوست دخترش سارا كه در يك مجلس مهمانی ،پيوندشان را جشن
گرفته بودند ،وی به تحمل صد ضربه شالق محكوم شد:
اول ما را پيش معاون بازپرس بردند و بعد كال همه بچه ها بجز من و سارا را آزاد كردند .در آنجا به ما
دروغ گفتند .گفتند« شما اصل [ماجرا] را بگوييد و اعتراف بكنيد ما كمكتان می كنيم».

141

مسئولين نوارهای ويديويی خصوصی مريم و سارا را به دست آوردند و از مهمانهايی كه در خانه سارا بودند
بازجويی كردند .سپس آنها شروع به بازجويی مريم و سارا كردند:
بعد ما را تحويل بازپرس دادند .چهار دفعه ما را بردند و آوردند و از ما اعتراف گرفتند چند وقت بعد
وقتی دوباره ما را برای بازپرسی برده بودند بازپرس گفت شما چهار دفعه به جرم خود اعتراف كردهايد و
جرم شما به اثبات رسيده است .گفتم كی من چهار دفعه اعتراف كرده ام؟ گفت همان روز كه هی شما
را بيرون می بردند و می آوردند و دوباره از شما امضاء گرفته می شد اعتراف كرديد .در يك روز چهار
دفعه از من اعتراف گرفته بودند.

145

مريم گفت او نمی دانست كه چهار بار اعتراف برای محكوميت كافی است .هنگامی كه در زندان بود ،دوربين
مدار بسته تصوير مريم و سارا را در حال بوسيدن يكديگر گرفته بود .اين واقعه منجر به شالق خوردن مريم و
141
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42

سارا گرديد كه به اتهامی كه قرار بود به خاطر آن بعداً در دادگاه حاضر شوند ،ارتباطی نداشت .قاضی به مريم و
سارا گفت كه آنها را درس عبرت خواهد ساخت .مريم توصيف كرد كه چگونه او را شالق زدند .او را مجبور
كردند روی يك نيمكت دراز بكشد .چادرش را از سر درآوردند ،اما بقيه لباسهايش را به تن داشت.
نمیدانم  30تا زدند يا چند تا زدند ولی وسط آن من بيهوش شدم .وقتی به هوش آمدم ديدم يك باغچه

مانندی بود كه من را كنار آن گذاشته بودند و به من آب می زدند .نمی دانم  100تا را به من زدند در آن
بيهوشی يا نه.

144

مريم نه ماه در زندان گذراند .در طی اين مدت مريم و سارا فهميدند كه شوهر سارا عليه آنها شكايت كرده
است .او به مقامات مسئول گفته بود كه چهار شاهد مرد دارد كه شهادت میدهند رابطه مريم و سارا را ديدهاند.
اگرچه سارا يك وكيل گرفته بود ،اما هنگامی كه مريم و سارا را برای ديدن بازپرس پرونده بردند ،وكيل وی
اجازه نداشت آنها را همراهی كند .محاكمه آنها قرار بود در  16تير  1530برگزار شود .به گفته مريم ،وی به
طور شگفت انگيزی توانست در زمان محاكمه ،هنگامی كه نگهبان حواسش متوجه او نبود ،از اتاق دادگاه فرار
كند .وی سپس با گذرنامه يكی از دوستانش از ايران گريخت.
عالوه بر جرايم جنسی كه مشخصاً ممنوع میباشند ،در مورد جرائم اخالقی سبكتر هم ممكن است مجازات
شالق صادر شود .برطبق ماده  13قانون مجازات اسالمی ،مجازات جرايم منافی عفت میتواند تا  33ضربه شالق
باشد.

143

زنان و مردان همجنسگرا برای ارتكاب تخلفات جزيی بيشتر از ديگران در خطر شالق خوردن قرار

دارند .برای مثال دستگير شدن در يك مهمانی كه در آن تعداد زيادی همجنسگرا حضور دارند ،میتواند برای
مجازات كردن يك همجنسگرا به تحمل ضربات شالق ،كافی باشد.

 .1.9.1پويا
پويا ،يك همجنسگرای ايرانی ،در ميان بيش از  20تن ديگر بود كه در مهمانی تولد يكی از دوستانش در
اصفهان در سال  1526دستگير شد 146.بيشتر شركت كنندگان در اين مهمانی به اقليتهای جنسيتی تعلق داشتند.
144

همان.

143

قانون مجازات اسالمی ،مجازاتهای تعزيری را به  2طبقه تقسيم بندی میكند كه در آن ،شدت مجازاتها به ترتيب كاهش

میيابد .طبقه نخست دارای شديدترين مجازاتها میباشد .برای مثال ،طبقه نخست شامل مجازات حبس بيش از  13سال به عنوان
نوعی مجازات میشود .شالق زدن به عنوان مجازات ،در طبقات  6تا  2عنوان میگردد .در گروه  ،6فرد متهم ممكن است به تحمل
 51تا  14ضربه شالق محكوم گردد .اما اگر ماهيت جرم ،جنسی باشد ،فرد محكوم را میتوان به تحمل تا  33ضربه شالق محكوم
نمود.
146
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43

مسئولين كه از گرايشهای جنسی و جنسيتی دستگير شدگان كامالً آگاه بودند ،از پويا در باره جشن تولد
خودش پرسيدند كه حدود يك ماه پيش از مهمانی تولد دوستش برگزار شده بود .پويا برای برگزاری جشن
تولد خودش به دو ماه زندان و  14ضربه شالق محكوم شد.

141

در جريان محاكمه كه كمتر از يك ساعت به

طول انجاميد ،قاضی مخصوصاً به گرايشهای جنسی مهمانان پويا اشاره كرده و گفت كه گردهمايی افراد
همجنسگرا ،به خودی خود يك عمل غير اخالقی است.

142

پويا پس از محكوميت به زندان دستگرد اصفهان فرستاده شد .چند روز پس از زندانی شدن ،پويا را شالق زدند.
پويا شالق خوردنش را اينگونه توصيف میكند:
در مورد اجرای حكم شالق به من گفتند بايد لخت شوی و فقط شورت داشته باشی ...من دراز كشيدم سيم
شالق به صورت گيس بافته شده بود  . .با آن شروع كرد از ساق پا تا پشت گردنم زد .سه دور به همين
شكل زد .از ساق پا تا گردن مجدداً تا ساق پا دوباره تا گردن.

143

پويا را به مدت ده روز در زندان انفرادی نگاه داشتند و سپس او را به بندی از زندان انتقال دادند كه در آن
افرادی را زندانی كرده بودند كه قادر نبودهاند مهريه خود را پرداخت نمايند.

130

 .1.1تجاوز جنسی به اقلیتهای جنسیتی
با توجه به اين واقعيت كه افراد همجنسگرا ،دو جنسگرا و تراجنسيتی پيش از عمل را میتوان به خاطر اعمال
جنسی همجنسگرايانه شان از جهت كيفری مسئول دانست ،اگر اين افراد هر گونه آزار و اذيت جنسی را
گزارش دهند ممكن است با خطر قابل توجهی مواجه شوند .عالوه بر آن تراجنسهای مردبه زن كه عمل
جراحی انجام دادهاند و با مردها روابط جنسی دارند،اگرچه بر طبق قانون ايران در معرض اتهام لواط و مجازات
اعدام قرار ندارند ،اما برخی از آنها كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كردند ،اظهار داشتند آنها به دليل
ظاهرخود ،بيش از ديگران خود را در معرض خطر حمله جنسی احساس میكنند.

141

نگاه كنيد به يادداشت  111در فوق .در مورد پويا ،با توجه به اينكه وی به تحمل  14ضربه شالق محكوم شد ،به نظر میرسد

كه جرم او  ،بر طبق آنچه كه در ماده  13قانون مجازات اسالمی مطرح گرديده ،جرم جنسی محسوب نشده است.
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همان.
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همان.
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تعدادی از شهود كه سرگذشتهای
خود را با مركز اسناد حقوق بشر ايران
در ميان گذاشتند ،گفتند كه چگونه
توسط مامورين ايرانی مورد تجاوز
جنسی قرار گرفتهاند .تعرض جنسی در
طی بازداشت از جمله مواردی بود كه
اين افراد در مورد آن شهادت دادند.
همچنين اين افراد ابراز داشتند كه
چگونه ترس از برمال شدن گرايش
جنسیشان در صورت بررسی بيشتر
حكومت در باره آنها ،سبب شد كه
ايشان اين حملههای جنسی را گزارش
نكنند.

 .2.1.1فرشـــید
بر

طبق

اظهارات

فرشيد،

يك

همجنسگرای جوان از تهران كه اكنون
در كانادا ساكن شده است ،گرايش
جنسی او ،سبب شد كه وی توسط
ماموران لباس شخصی ايران مورد
مزاحمت ،دستگيری و نهايتاً تجاوز جنسی قرار بگيرد.

131

فرشيد در شهادت نامه خود به مركز اسناد حقوق بشر ايران ،غروب يك روز پاييز در سال  1526را شرح
می دهد كه او و گروهی از دوستانش كه برخی از آنها هم همجنسگرا بودند ،با مأموران لباس شخصی بسيج
روبرو شدند.
131
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 131بسيج يك گروه داوطلبانه شبه نظامی میباشد .بسيج كه در طی جنگ ايران و عراق به عنوان يك نيروی دواطلب تشكيل شد،
اكنون تحت نظر سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران انجام وظيفه میكند .نيروهای بسيج برای به اجرا درآوردن قوانين اخالقی
جمهوری اسالمی ،اغلب با مردان و زنانی كه پوشش «نامناسب» دارند و يا لباسشان مطابق معيارهای پوشش اسالمی نيست ،برخورد
كرده و آنها را دستگير میكنند.

31

يكی از مردها از فرشيد پرسيد چرا او در آن موقع شب بيرون آمده و سپس شروع به جستجوی اتومبيل او كرد:
او شروع به گشتن ماشين كرد .يك بسته كاندوم در داشبورد بود .پرسيد اين چيست؟  -گفتم .كاندوم.
گفت :در ماشين تو چه كار می كند .گفتم من اين را از داروخانه خريدم .اگر چيز بدی باشد كه داروخانه
نمیفروشد .گفت داروخانه برای كسانی است كه زن دارند .مگر تو زن داری؟ كاندوم را برداشت و من

جوابی نداشتم بدهم چون آنجا ايران است و كسی كه زن ندارد نمی تواند با كسی باشد.

135

با وجود آنكه فرشيد معتقد است مامورين بسيجی وی را به داليل ديگری هدف قرار دادند ،اما دليلی كه آنها او
را برای آن دستگير كردند اين بود كه طرز لباس پوشيدنش «مناسب» نيست .فرشيد معتقد است كه اين فقط
يك بهانه بوده است.آنها سپس وی را در داخل خودرو ی خود گذاشته و گفتند كه به طرف دفتر مركزی
آگاهی در حركتند .اما آنها در عوض ،او را به زيرزمين يك خانه بردند.
گوشهاش يك ميز بود .فرد بزرگتر نشست و به يك ستون تكيه داد و من را روبرويش نشاند .كلت

كمری و بی سيمش را گذاشت جلويش و گفت ما می دانيم تو گی هستی و يك سری الفاظ ركيك به
كار برد .]...[ .او به من گفت بلند شو و لباست را در بياور .گفتم چرا بايد لباسم را در بياورم؟ گفت
چيزی را كه بهت می گويم انجام بده سئوال نكن.

134

وقتی فرشيد اطاعت نكرد ،مأمور بسيجی رفتار خشونت آميزی از خود نشان داده و شروع به پرسيدن سؤاالت
شخصی كرد:
بلند شد و با مشت و لگد من را زد و شروع به فحش دادن كرد .به آن يكی گفت بيا لباس هايش را در
بياور .آن يكی هم شروع به در آوردن لباس های من كرد .من موی بدنم را زده بودم .از من پرسيد چرا
موهای بدنت را زدی؟ مانده بودم كه چه بگويم گفتم من باشگاه بدن سازی می روم و مربیام گفته برای
اينكه ماهيچه هايت رشد كند ،موهای بدنت را بزن .بين جوان هايی كه بدن سازی می رفتند رسم بود.
گفت پس بدن سازی می روی؟ برای چه بدنت را می سازی؟ و از اين قبيل سئوال ها.

133

يكی از آن دو مرد موفق شد لباسهای فرشيد را از تنش درآورد و سپس آنها وی را به داخل دستشويی بردند:
135
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فرد كوچكتر به من گفت تو بايد با شخص بزرگتر بخوابی .من به او گفتم من را ول كنيد بروم .گفت
من اينجا هيچ كارهام .هر چه به تو می گويد گوش كن من را با فرد كوچكتر به حمام فرستاد و فرد
كوچك به من تجاوز كرد و بعد فرد بزرگتر ...بعد از آنكه كارشان تمام شد [يكی از آنها] گفت لباست
را بپوش .دوباره من را چند سيلی به من زد...از من زمانی كه لخت بودم چند تا عكس انداخت .گفت اگر
جايی كوچكترين حرفی بزنی عكست را پخش میكنيم.

136

فرشيد هرگز در باره اين واقعه شكايت نكرد.

 .1.1.1متینيار
متين يار يكی ديگر از شهود مركز اسناد حقوق بشر ايران است كه اظهار داشت زمانی كه در بازداشت بوده
مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است 131.وی كه در سال  1526به جرم انجام عمل جنسی با مرد ديگری در مالء
عام دستگير شده بود ،در زندان دستگرد اصفهان محبوس گرديد .متين يار گفت در طی مدتی كه در دستگرد
بود به دليل آنكه همجنسگرا بوده است هدف قرار گرفته:
از مشكالت همجنسگرا بودن اين بود كه در زمانی كه در زندان دستگرد بودم بارها به طور وحشيانهای از
طرف مسئولين زندان مورد تجاوز قرار گرفتم .میدانم كه آنهايی كه به من تجاوز كردند از مسئولين
زندان بودند چرا كه به راحتی سيستم سخت حفاظتی زندان را گذراندند .كسانی كه به من تجاوز كردند
من را از بند عمومی به سلولی كامالً خلوت بردند و در آنجا به راحتی توانستند هر كاری كه میخواهند با
من بكنند.

132

افرادی كه به متينيار تجاوز كردند ،او را تهديد نموده و گفتند اگر به كسی شكايت كند ،او را خواهند كشت و
صحنه را مانند خودكشی جلوه خواهند داد.

133

به گفته متينيار ،طرز تفكر منفی كه نسبت به افراد همجنسگرا [در همه جا] حاكم است ،مانع از سخن گفتن
علنی قربانيان تجاوز جنسی میشود .متينيار در ارتباط با تجاوز جنسی كه برای او اتفاق افتاده میگويد:
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همان.
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آنقدر ترسيده بودم كه حتی نمیتوانستم ديگر مسئولين زندان را از اين اتفاق مطلع كنم چون كه فكر
میكردم آنها يك همجنسگرا را حمايت نخواهند كرد.
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 .9.1.1آكو
آكو مرد همجنسگرايی از استان كردستان است كه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و از وحشت اينكه گرايش
جنسی وی بر همه آشكار شود ،توان آن را نداشت كه واقعه مزبور را گزارش كند.

161

بر اساس گفتههای آكو ،در شهريور  1531پس از آنكه يك مأمور سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ايران در
استان كردستان كه همسايه آكو هم بود ،يك ويديوی خانگی را بر روی كامپيوتر وی پيدا كرد ،آكو را مجبور
كرد با او عمل جنسی انجام دهد .آكو يك ويديو از خودش و دوست پسرش كه با يكديگر عمل جنسی انجام
میدادند بر روی كامپيوترش ضبط كرده بود .پاسدار مزبور تهديد كرد كه ويديوی مزبور را در اختيار عموم
قرار خواهد داد و با اين تهديد آكو را مجبور ساخت در عرض يك ماه سه بار با او آميزش جنسی داشته
باشد.

161

پدر آكو كه مسلمان متعصبی می باشد از ماجرای آكو و پاسدار مزبور با خبر شد و آكو را شديداً مجازات كرد.
آكو گفت از جمله آزارهايی كه آكو با آن مواجه شد يكی هم اين بود كه پدرش با چاقوی داغ او را سوزاند.
آكو كه از باج خواهی پاسدار به تنگ آمده بود ،چارهای نداشت جز اينكه از اين پاسدار در حالی كه به وی
تجاوز میكرد مخفيانه فيلم بگيرد .سپس آكو به پاسدار گفت كه از اين عمل جنسی فيلم گرفته است و اگر او
بخواهد ويديوی آكو و دوستش را منتشر كند ،او هم اين ويديو را انتشار خواهد داد.

165

اما پدر آكو با خانواده همسر اين پاسدار در باره اعمال جنسی او با پسرش صحبت كرد كه سبب شد پاسدار
مذكور از آكو انتقام بگيرد .در مهر ماه  1531پاسداری كه به آكو تجاوز كرده بود به همراه دو مأمور لباس
شخصی آكو را سوار وانت خود كرده و بردند .آنها او را مورد ضرب و شتم و تهديد قرار دادند:
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گفتند اگر اين فيلم پخش شود دو خواهر و مادرت را جلوی چشمان خودت میكشيم و من مطمئن بودم
كه همچنين كاری را میكنند.

164

پس از اين جريان پاسدار فوق به زودی ويديوی شخصی آكو را منتشر ساخت .برادر فردی كه با آكو در اين
فيلم ديده میشود ،خبر داد كه اين ويديو را روز پس از ضرب و شتم آكو ديده است .آكو كه جانش در خطر
بود ،باالخره از ايران گريخت و در كشور همسايه ،تركيه ،به عنوان پناهجو نزد كميسريای عالی سازمان ملل در
امور پناهندگان ثبت نام نمود.
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 .1.1.1شـــیوا
شيوا ،كه يك فرد تراجنسی زن (مرد به زن) از تبريز می باشد ،اظهار داشت پس از آنكه وی را دستگير كردند
در كالنتری به وی تجاوز شد 166.به گفته شيوا در سال  1516يك شب هنگامی كه در خيابان راه میرفت ،صرفاً
به خاطر ظاهرش او را دستگير كردند .مأموران انتظامی كه او را دستگير كرده بودند با گفتن عبارات توهين
آميز به تحقير وی پرداختند161.آنها وی را به كالنتری  16تبريز بردند و سپس آنجا را ترك كردند ،كه در
نتيجه شيوا در آنجا با افسر نگهبان تنها ماند .مأمور پليس كه حدوداً سی و چند سال داشت ،لباسهايی كه شيوا
در كيفش داشت را بيرون آورد .اين لباسها زنانه بودند .مأمور گفت «نه ديگه تو واقعاً يك خانمی .سينههات
چطوريه؟» سپس او شروع به لمس كردن سينههای شيوا كرد 162.شيوا در ادامه اينطور میگويد:
پنجره اتاق وی رو به خيابان بود و پشت آن اتاق يك آبدار خانه بود .او من را كشاند و به آبدارخانه برد
و دست درازی كرد .تا اين حد میتوانم بگويم .ديگر نمیخواهم اين قسمت را توضيح بدهم .صبح من را
ولم كرد و به خانه آمدم .اين ماجرای تجاوز به من در آن كالنتری بود .هنوز هم وقتی به اين فكر
میكنم دچار استرس میشوم.
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افراد نيروی پليس ايران از طريق نظام وظيفه عمومی تامين میشود .بنابراين مأموران دستگير كننده ممكن است سربازهای

معمولی يا افسران حرفه ای پليس بوده باشند.
162

به گفته شيوا ،در اين هنگام ،وی مرحله رشد سينه را كه بخشی از مراحل تغيير جنسيت از مرد به زن میباشد ،انجام داده بود.
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 .1.1تبعیض در تحصیل
اگرچه هيچ قانون مشخصی وجود ندارد كه اقليتهای جنسيتی را از دسترسی به تحصيل ممنوع نمايد ،چندين نفر
از شهودی كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران برای تهيه اين گزارش مصاحبه كردند ،اظهار نمودند به علت
گرايش جنسی ويا جنسيتیشان در هنگام تحصيل در مدرسه يا دانشگاه مورد تبعيض قرار گرفتند يا اخراج شدند.
در برخی موارد ،طرز لباس پوشيدن فرد شهادت دهنده مورد سؤال قرار گرفته و به عنوان مبنايی برای اخراج وی
يا تبعيض عليه او به كار رفته است .در موارد ديگر ،روابط شخص با دانش آموزان يا دانشجويان همجنس ديگر،
مورد شك و ترديد قرار گرفته و سبب سوال و جواب يا اقدامات تنبيهی شده است.

 .2.1.1نیما
نيم  ،مرد همجنسگرايی از تهران ،گفت كه به علت گرايش جنسیاش وی را هفت مرتبه از مدارس مختلف در
تهران اخراج كردند110.پس از نخستين مورد اخراج وی كه در زمان تحصيل در مقطع راهنمايی اتفاق افتاد،
مدرسه او را نزد مشاوری فرستاد كه مخصوص كودكانی بود كه دارای مشكالت رفتاری از قبيل رفتارهای
خشونت آميز تا مسائلی مثل همجنسگرايی ،كه مشكل قلمداد میشد ،بودند.
مشاور ياد شده هم به جای آنكه با نيما به مشاوره بپردازد يا او را اهنمايی كند ،نيما را تهديد نمود و گفت كه
وی به دليل گرايش جنسیاش میتواند با عواقب شديدی روبرو شود .مشاور مزبور سؤاالت مشروحی در باره
رفتار جنسی نيما از او میپرسيد .نيما به ياد میآورد كه:
مشاور به من گفت او میتواند مرا به جايی بفرستد كه ديگر هرگز كسی در باره من چيزی نشنود .او به
من گفت میتواند كاری كند كه ادامه تحصيل برای من غير ممكن شود .او همچنين میتواند كاری كند
كه اتفاقات وحشتناكی برای من بيافتد.

نهايتاً نيما به علت اتهاماتی كه در مورد وضعيت جنسیاش ،به او نسبت میدادند ،از مدرسه اخراج شد و مجبور
به ثبت نام در مدرسه ديگری گرديد .در مدرسه ديگر ،نيما را يك روز صبح زود به قسمت امور تربيتی احضار
نمودند 111.از او به مدت يك ساعت پرس و جو كردند و سپس به او گفته شد در حياط مدرسه منتظر بماند .آن
روز برف میباريد و نيما را مجبور كردند از  2صبح تا  1بعد از ظهر بيرون بماند.

110

«مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با نيما» ( 11ژوئن ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).
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دفتر امور تربيتی يا پرورشی ،نهادی است كه ارزشها و اخالق اسالمی را در محيط مدرسه ترويج میكند.
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 .1.1.1آكان
آكان ،يك تراجنسيتی زن به مرد،گفت به اين دليل كه او با يكی از دخترهای همكالسیاش رابطه نزديكی
داشته ،او را از مدرسه دخترانه اخراج نمودند .اما دو ماه پس از اخراج امجدداً او را ثبت نام كردند .به او اخطار
داده شد تماسی با دوست دخترش نداشته باشد .اما اين تنها محدوديت وی نبود:
در هيچ كار گروهی نمی گذاشتند شركت كنم .مثال من قبال كاپيتان تيم فوتسال مدرسه مان بودم اما حاال
ديگر نگذاشتند من در مسابقات ورزشی شركت كنم .به خاطر اينكه می گفتند من نبايد اصال با دخترها
حرف بزنم .در زنگ تفريح ها به من می گفتند من بايد در يك گوشه بنشينم و با بچه ها هيچ ارتباطی
نداشته باشم .اينها توسط مدير مدرسه مان انجام میشد.

111

 .9.1.1فرشــید
ماجرای حمله جنسی به فرشيد به طور مشروح در قسمت  .1.4.3اين گزارش قبالً توضيح داده شد .اما عالوه بر
آن فرشيد به علت گرايش جنسی اش در دانشگاه نيز مورد تبعيض قرار گرفت.
در سال  ،1523فرشيد كه  11سال از سنش می گذشت و در دانشگاهی در تهران مشغول تحصيل بود ،پس از
آنكه حراست 115دانشگاه متوجه شد كه او همجنسگرا میباشد ،114از دانشگاه اخراج شد .يكی از دختران دانشجو
كه از دوست فرشيد شنيده بود او همجنسگراست ،با تعدادی از همكالسیهای فرشيد در باره گرايش جنسی او
صحبت كرده بود .اين خبر پيچيد و به گوش دفتر حراست رسيد:
حراست من را خواست و ...گفت ما شاهد داريم .چون آن دختر را خواسته بودند و گفته بودند كه تو
چنين حرفی را زدی .او هم گفته بود بله فالنی به من گفت ...آن وقت دوستم را صدا میكنند .از او
سئوال می كنند .او میترسد و میگويد كه اين را ازخود من شنيده است.

حراست به فرشيد گفت كه يك هيئت سه نفره در باره پرونده او تصميم خواهد گرفت .پنج يا شش روز پس از
مالقات نخست با دفتر حراست ،هيئت مذكور با فرشيد نشستی ترتيب داد.
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هر دانشگاه و سازمان دولتی در ايران دارای دفتر حراست است .اين دفترمسئول امنيت دانشگاه يا سازمان است و امور آن نهاد

را برای رصد كردن هر گونه عمل ضد حكومتی يا هر رفتاری كه با قوانين سختگيرانه اسالمی ايران مغاير باشد ،زير نظر دارد.
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جلسه نيم ساعت طول كشيد .با الفاظ زشت و لحن بد با من برخورد كردند و گفتند ما می توانستيم بدتر
از اين در مورد تو انجام دهيم .شكل جلسه ابداً رسمی نبود .هيچ ادله درستی برای اثباتش نداشتند .نه شاهد
عينی وجود داشت كه من اين كار را می كنم ،نه چند نفر شاهد وجود داشت كه من خودم به آنها گفته
باشم .من به يك نفر گفتم ،او رفته و به يك نفر ديگر گفته وبه يك شكل بچه گانه ای همه جا پيچيده
يود .كسی از من سئوالی نكرد.

فرشيد نامه اخراج خود را در تاريخ  10تير  1523دريافت كرد .دليل اخراج وی «منافات با شئونات اسالمی در
دانشگاه » بيان شده بود.

113

 .1.1.1ســمیرا
سميرا زن همجنسگرايی از تهران است و شرح آزار و اذيتهای فيزيكی او در بخش  .3.6.3اين گزارش آمده
است .عالوه بر آزار و اذيت جسمی كه در خانه نسبت به او واقع میشد ،سميرا در مدرسه دخترانهای هم كه در
آن درس میخواند ،با تبعيض مواجه بود 116.هنگامی كه او عالقه مندی خود را نسبت به يكی از همكالسیهايش
ابراز نمود ،همكالسیاش اين مطلب را به مدير مدرسه اطالع داد.

111

سميرا به دفتر مدرسه احضار شد و درباره

مطلبی كه به همكالسیاش گفته بود ،از او توضيح خواسته شد .سپس به سميرا گفته شد در كالس بر روی يك
صندلی تكی بنشيند.

112

ضمناً هر گاه سميرا به هنگام زنگ تفريح به دانش آموزان نزديك میشد ،ناظم مدرسه،

نام آن دانش آموز را از بلندگو صدا میكرد و از وی میپرسيد او [سميرا] به آنها چه گفته است.

113

 .2.1عدم محافظت در برابر آزار و اذيتهای اعضاء خانواده نسبت به اقلیتهای جنسیتی
بدرفتاریهای جسمانی و روانی كه به علت گرايشهای جنسی و يا هويت جنسيتی از طرف اعضاء خانواده
نسبت به اقليتهای جنسيتی ايرانی روا داشته میشود ،يكی از نخستين مشكالتی است كه اقليتهای جنسيتی
ايران با آن مواجه میشوند .اين مسئله به ويژه در مورد افراد خردسالی كه مجبورند در يك خانه با
خانوادههايشان زندگی كنند مشكل ساز است.

113
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اگرچه دانشگاهها در ايران مختلط میباشند ،اما مدارس ابتدايی ودوره متوسطه در ايران ،از نظر جنسی ،مجزا میباشند.
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كالسهای درس در ايران معموالً دارای نيمكت هستند كه هر يك جای دو يا سه دانش آموز دارد.
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قانون ايران ،والدين ،علی الخصوص ،پدران را در
صورت آزار و اذيت كودكان خردسال و يا فرزندان
غير خردسال خود ،شامل مصونيت میداند .مفهوم
قصاص كه در قانون مجازات اسالمی گنجانده شده
است ،تصريح میكند كه پدر يا اجداد پدری شخص
مقتول دارای حق قصاص برای مرگ پسر يا دختر
خود هستند .بنابراين اگر پدری پسر يا دختر خود را
بكشد ،او قصاص نخواهد شد ،زيرا اين در حيطه
اختيار اوست كه از حق خود برای قصاص مرگ
فرزندش برخوردار شود يا خير .ماده  501قانون
مجازات اسالمی میگويد:
قصاص در صورتی ثابت میشود كه مرتكب،
پدر يا از اجداد پدری مجنیٌ عليه ،عاقل و در دين
با مرتكب مساوی باشد.

در مواردی كه قصاص انجام نمیشود ،قانون مجازات
اسالمی ،مجازات سه تا ده سال حبس در نظر میگيرد.

120

بر طبق قانون ايران ،به هر دوی والدين اختيارات قابل توجهی در انجام تنبيه جسمی نسبت به فرزندانشان داده
شده است .ماده  1113قانون مدنی ايران میگويد:
ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولی به استناد اين حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب
تنبيه نمايند.

121

اگرچه جمهوری اسالمی ايران يكی از تصويب كنندگان كنوانسيون حقوق كودك میباشد – كه يك معاهده
حقوق بشری است كه كشورها را ملزم میدارد از حقوق مدنی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،درمانی ،و فرهنگی
كودكان محافظت نمايند --اما در حقيقت سيستم قانونی ايران در برخورد با آزار و اذيت فرزندان توسط والدين
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«قانون مجازات اسالمی» ،1531 ،ماده  ،501قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
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«قانون مدنی»  ،]1353[ 1514ماده  ،1113قابل دسترسی در http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf
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با مدارا رفتار میكند.
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ماده  13كنوانسيون حقوق كودك تصريح میكند كه دولت موظف است كودكان را

در برابر آزار و اذيت و بدرفتاری ،محافظت نمايد.

125

اما بر طبق شواهد جمع آوری شده توسط مركز اسناد

حقوق بشر ايران برای اين گزارش و نيز در موارد ديگر ،دادگاهها و چارچوب حقوقی جمهوری اسالمی ايران
اغلب در اين زمينه از كفايت الزم برخوردار نيست.
بسياری از شهودی كه برای تهيه اين گزارش مصاحبه كردند ،شهادت دادند كه توسط اعضاء خانواده ،كه
وضعيت آنها را به عنوان اقليت جنسيتی تأئيد نمیكردند ،مورد آزار و اذيتهای جسمی و روحی قرار گرفتند.
اين بدرفتاری به شكل ضرب و شتم ،شالق زدن ،سوزاندن و انواع ديگر خشونتهای فيزيكی و نيز آزار و اذيت
روانی مانند تهديد به خشونت و منزوی كردن شخص از جامعه بوده است.
قربانيان بدرفتاری با كودك در ايران از فقدان قوانينی در ايران كه آنها را در برابر بدرفتاری و بهره كشی
محافظت كند ،رنج میبرند .اما در مورد دختران و پسران همجنسگرای ايرانی ،تبعيضی كه به علت درك
نامطلوب جامعه ايرانی نسبت به گرايش جنسی آنها بر ايشان روا داشته میشود ،عمالً آنها را از اينكه در صورت
آزار و اذيت اعضاء خانواده خود ،به دنبال پيگيری حقوق خود از طريق قانون باشند ،منصرف میكند .اما به
گفته حد اقل يك شاهد كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه نموده است ،وضعيت قانونی افراد تراجنسی،
به آنها تا حدی مشروعيت میدهد تا نزد مراجع قانونی شكايت كنند.

 .2.2.1آكان
آكان ،يك تراجنسيتی زن به مرد اظهار داشت كه پدرش او را مكرراً كتك میزد زيرا او مانند دختران لباس
نمیپوشيد:

121

برای مثال نگاه كنيد به «شهادتنامه مينا دهقانی سركزی :كودك حمايت نشده» ،مركز اسناد حقوق بشر ايران ( 6فوريه ،)1015

قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000244.html#.UuF4_9Io4dU
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ماده  13كنوانسيون حقوق كودك مقرر میكند )1 « :كشورهای عضو اين معاهده بايد تمام امكانات قانونی ،اداری ،اجتماعی و

آموزشی خود را به كار برند تا كودكان را در طی دورانی كه تحت مراقبت والدين ،قيم قانونی ،يا هر شخص ديگيری كه مسئوليت
نگهداری آنها را بر عهده دارد ،در برابر كليه اَشكال خشونتهای جسمی و روحی ،آسيب يا سوء استفاده ،بی توجهی يا سهل انگاری،
بدرفتاری يا بهره كشی ،از جمله سوء استفاده جنسی ،محافظت نمايد )1 .اينگونه اقدامات حمايتی در موارد مقتضی بايد شامل
اقدامات مؤثر برای ايجاد برنامههای اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمايتهای الزمه از كودك و كسانی كه مسئول مراقبت از وی
میباشند و نيز حمايت در برابر ساير اشكال پيشگيری ،شناسايی ،گزارشدهی ،ارجاع ،تحقيق ،درمان و پیگيری موارد بدرفتاريهايی
كه قبالً ذكر شد و نيز بر حسب مورد پشتيبانی از پيگرد قضائی باشد».

60

من هر شب كتك می خوردم .يعنی يادم نمی آيد كه يك روز سر اين موضوع كتك نخورده باشم .پدرم
مثال دست و پای من را می بست ،من را توی حمام می انداخت .از اين كارها خيلی می كرد ولی هيچ
موقع نظر من عوض نشد كه از روی ترس در پوشش زنانه بروم .آنقدر پدرم من را می زد اما چون پدرم
بود و من نمی توانستم چيزی به او بگويم يا آنطور كه او من را می زند ،من او را بزنم .با تيغ يا چيزهای
ديگر خودزنی می كردم تا آن عصبانيت خودم را بگيرم.

124

آزار و اذيتهای فيزيكی تنها بدرفتاریهايی نبود كه پدر آكان نسبت به وی میكرد .او از جهت اجتماعی هم
دچار محدوديتهای شديدی بود .مثال پدرش به او اجازه نمیداد او با هيچ دختری دوست باشد .عليرغم اين
محدوديتهای اجتماعی ،پدر آكان در مورد ورزش استثناء قائل شد و به او اجازه داد از در مشابقات فوتسال كه
از طرف مدرسه سازمان داده میشد شركت كند 123.پس از پيوستن به اين برنامه ،آكان با مربی اش كه زن بود،
رابطهای عاشقانه برقرار كرد.
وقتی پدر آكان از اين رابطه باخبر شد ،محدوديتهای شديدتری را بر آكان تحميل نمود ،تا حدی كه حتی
آكان را از شركت در آزمون سراسری دانشگاهها ممنوع كرد .آكان كه در زير فشار محدوديتهای فزاينده،
تحمل خود را از دست داده بود ،سعی كرد با بريدن رگش ،خودكشی كند:
مادرم من را پيدا كرد و دست من را بست .من بعداً با سيلی پدرم به هوش آمدم .پدرم از آنجا كه در
قسمت بهداشت محيط در پزشكی كار می كرد و بيمارستانها او را میشناختند از ترس اينكه در
بيمارستان بفهمند من از دست او اين كار را كردهام خودش دستم را بخيه كرد .پدرم دوره هايی را
گذرانده بود و اين كارها را میدانست .من عكسهای آن را دارم و االن هم هنوز جايش [بر روی دستم]
مانده است.

126

عليرغم اقدام آكان برای خودكشی ،پدرش به بدرفتاری با او ادامه داد .پدر آكان همچنين اين موضوع را صراحتاً
گفت كه از هيچگونه عواقبی كه آزار و اذيت آكان ممكن است داشته باشد ،واهمهای ندارد:
پدرم من را تهديد كرده بود كه من را می كشد و هيچكس هم با او كاری ندارد .اين هميشه حرفهای
پدرم بوده است.
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فوتسال ،يا فوتبال سالنی ،بين دو تيم پنج نفره و بر روی زمين سخت بازی میشود.
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همان.
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 .1.2.1نیما
نيما كه سرگذشت او در بخش 1..3.3
اين گزارش قبالً شرح داده شد ،اظهار
داشت پدرش هرگز گرايش جنسی او را
نپذيرفت .يك روز در حين جر و بحث،
پدرش يك چاقو را روی گاز داغ كرد
و چاقو را به بازوی نيما چسباند .اثر آن
تا به امروز باقی است .پدر نيما به او
گفت اين جای زخم هميشه با او باقی
خواهد ماند تا اشتباهاتی – كه به نظر
پدرش – نيما مرتكب شده است را به
يادش بياورد .نيما می گويد هر روز اين جای زخم هويتش را به عنوان يك مرد همجنسگرا به او يادآوری
میكند .نيما اظهار داشت كه به علت قوانين جمهوری اسالمی ايران ،مراجعه نزد مسئولين هرگز برای او ميسر
نبود.

 .9.2.1آكو
آكو كه سرگذشتش در بخش  .5.4.3اين گزارش قبالً شرح داده شد ،در خانه پدری از آزار و اذيت والدينش
رنج برد .وقتی پدرش او را در حال آميزش جنسی با مرد ديگری گرفت ،او را شديداً تنبيه كرد.

122

كه پدرم به عمويم تلفن كرد ،تا توانستند شكنجه ام كردند ،داغم كردند و شالقم زدند ،من را به تخت
بستند تا ثابت شود من بيگناهم و طرف به زور به من تجاوز كرده است ...او يك طناب سبز كلفت
داشت كه پای گاو را با آن می بست .با عمويم آمدند دست و پای من را بستند و با كمربند كتك
میزدنند .پدرم رفت چاقو بياورد كه میگفت سرت را می برم ،تو چه كاری كردی ،كه عمويم نگذاشت

كه پدرم دوباره به آشپزخانه برگشت .چاقو را داغ كرد و سه قسمت از پشت من را سوزاند كه االن نيز
جايش مانده است.

123

آكو گفت آنقدر او را زدند و شكنجه كردند كه در حالی كه به تختخواب بسته شده بود ،مدفوع از او خارج شد.
آكو بعداً به تركيه گريخت.او حتی پس از پناه آوردن به تركيه هم احساس امنيت نمیكرد .تا آن زمان پدرش

122

نگاه كنيد به بخش  .1.5در فوق.
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ديگر فهميده بود كه او در واقع همجنسگراست .آكو كه كرد میباشد ،گفت او میترسيد كه پدرش يكی از
كردهای تركيه را بگمارد تا او را ربوده و به ايران باز گرداند.

130

در حاليكه آزار و اذيتهای فيزيكی كه به آكو شد آثارش بر بدن او باقی مانده ،فحاشی و ناسزايی كه به او
گفته شد،آسيب عاطفی هميشگی در وجودش به جای گذاشته است .آكو به ياد میآورد كه هر گاه در حضور
پدر و عمويش حرف میزد ،آنها به او میگفتند ساكت باشد چون «زن» است .پدرش به او میگفت تا زمانی
كه او حالت حرف زدنش ،حالت حركت دادن دستهايش ،حالت نگه داشتن فنجان در دستش و حالت نوشيدن
چايش را تغيير ندهد ،هرگز او را مرد به حساب نخواهد آورد .آكو با نگاهی به گذشته میگويد:
گاهی اوقات حرف هايی می شنوی كه خيلی از ضرب و شتم بدتر است.

131

 .1.2.1فرشید
فرشيد كه شرح حال وی در بخشهای  .1.4.3و  .5.3.3بيان شد ،اظهار كرد هنگامی كه برادرش فهميد او
همجنسگراست ،با او گالويز شد .برادرش با چاقو وی را مجروح ساخت .فرشيد به بيمارستان نرفت و جريان را
گزارش نكرد:
بعد از چاقو خوردن به بيمارستان نرفتم...اگر من به بيمارستان می رفتم يا شكايت می كردم و از من
سئوال میشد كه چه كسی زد ،بايد می گفتم برادرم زد .در دادگاه عليه برادرم اقامه دعوی میكردم و
فكر كنيد اگر برادر من در دادگاه می گفت برادر من همجنسگراست چه اتفاقی برای من می افتاد؟

131

 .1.2.1سمیرا
سميرا زنی همجنسگرا از تهران است .هنگامی كه سميرا نه سال داشت پدرش وفات يافت و مادرش هم وقتی
سميرا نوجوان بود در اثر بيماری قلبی درگذشت .پس از فوت مادر ،سميرا به خانه عمويش نقل مكان كرد.

135

عموی سميرا وی را مسئول مرگ مادرش میدانست و اغلب به او میگفت كه علت فوت مادرش اين بود كه
ازگرايش جنسی سميرا آشفته و ناراحت بود .سميرا گفت عمويش مكرراً او را كتك میزد و او به علت آزار و
130

همان.

131

همان.

« 131شهادتنامه فرشيد» ،مركز اسناد حقوق بشر ايران ( 13سپتامبر  ،)1011قابل دسترسی در
http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000323.html#.UuF59dIo4dU
« 135مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با سميرا» ( 2اوت ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

65

اذيتهای فيزيكی عمويش ،شنوايی گوش چپ خود را از دست داد .او از ترس آنكه مبادا حكومت از
همجنسگرايی او مطلع شوند ،اين بدرفتاریها را گزارش نمیكرد.

134

خانواده عمويش هم او را نمیپذيرفتند:
زن عموی من يك آدم مومنی بود و به من می گفت كه اگر تو بنشينی سر سفره بركت سفره مان از بين
می بری.
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در طی سالهای بعد سميرا دبيرستان را رها كرد و باالخره در يك دوره آرايشگری ثبت نام كرد .در آنجا بود
كه او دوست دختر خود را مالقات كرد .در بهار  1531هنگامی كه سميرا  15ساله بود ،عموی سميرا او و
دوست دخترش را در حال آميزش جنسی پيدا كرد .او هر دوی آنها را كتك زده و به خانواده دوست دختر
سميرا تلفن كرد .هنگامی كه آنها به محل رسيدند ،عموی سميرا در باره سميرا و دوست دخترش با آنها صحبت
كرد .خانواده دوست دختر سميرا هم كه مذهبی بودند ،عليه سميرا به دادگاه عمومی منطقه سعادت آباد در تهران
شكايت كردند و سميرا بعداً به دادگاه احضار شد .عموی او كه در ارتش ايران خدمت میكرد ،توانست از طريق
آشنايان خود پروندۀ اين شكايت را فيصله دهد .اما به هر حال اصرار میورزيد كه سميرا بايد ازدواج كند .سميرا
از اين كار امتناع میكرد:
عموی من تهديد كرده بود يا خودت را بكش يا من می كشمت .من می خواستم زندگی كنم برای چه
خودم را بكشم .من هم گفتم اگر می توانی من را بكش كه دعوا شد و با چاقو زد روی صورت من و
جايش هنوز هست .

136

سميرا پس از اين واقعه از خانه عمويش گريخت و در عرض چند هفته ايران را به قصد تركيه ترك گفت .او
مطمئن بود اگر عمويش او را پيدا كند به وی آسيب خواهد رساند .هنگامی كه سميرا به تركيه رسيد ،يك روز
كه از طريق اينترنت با دخترعمويش صحبت میكرد مورد تهديد قرار گرفت .دخترعمويش به وی اخطار كرد
كه اگر او را بيابند ،كشته خواهد شد.

134

همان.

133

همان.

136

همان.

131

همان.
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 .2.2.1ســـام
سام يك فرد تراجنسی زن به مرد و اهل خوانسار در استان اصفهان میباشد .سام در سال  1526به تهران نقل
مكان نمود و خانواده اش هم دو سال بعد به او پيوستند .تا زمانی كه خانواده سام به تهران رسيدند ،سام مراحل
تغيير جنسيت را آغاز كرده بود و در مكانهای عمومی لباس مردانه میپوشيد .اما پيش از بازگشت به خانه ،سام
دوباره لباسهای زنانۀ خود را میپوشيد تا خانواده اش به او مظنون نشوند و در اين مورد مزاحمتی برايش ايجاد
نكنند.

132

اما يك روز در سال  ،1530برادرش كه همزمان با او به خانه برمیگشت ،سام را در حال تغيير لباس ديد .سام و
برادرش با يكديگر در خانه تنها بودند و برادر سام او را به شدت كتك زد به طوری كه صورت سام آغشته به
خون شد .سام به پليس تلفن كرد .هنگامی كه پليس به محل رسيد ،مادر سام به خانه رسيده بود .او به جانبداری
از برادر سام پرداخت .مأموران پليس هم بدون اينكه برادر سام را بازداشت كنند يا اينكه هيچگونه كمكی به سام
نمايند ،آنجا را ترك كردند.

133

پس از اين واقعه ،خانوادۀ سام او را تهديد به انجام اقدامات قانونی كردند .خانواده سام با هدايت دايی او ،عليه او
شكايت كردند و او را به رفتار غير اسالمی از جمله ظاهر شدن در مالء عام بدون حجاب ،متهم كردند .آنها متن
شكايت را به سام نشان دادند و گفتند اگر رفتارش را تغيير ندهد ،نزد مسئولين عليه او شكايت خواهند نمود .سام
از پذيرفتن درخواست آنها امتناع كرد و مادر سام هم عليه او شكايت كرد .بازپرسی كه از سام پرس و جو
میكرد ،او را مورد انتقاد قرار داده و گفت برادرش از روی تقوا و پرهيزكاری با او دعوا كرده است .با وجود
اين ،هنگامی كه سام مدارك قانونی خود مبنی بر اينكه او يك تراجنسی است را به بازپرس نشان داد ،بازپرس
پرونده را مختومه اعالم كرد.

100

خانواده سام برای دومين بار عليه او شكايت كردند .اين بار چندين عضو خانواده با هم در اين شكايت همداستان
شدند و سام را متهم كردند كه دچار توهم شده و فكر میكند مرد است .اين بار هم بازپرس ديگری اتهامات را
مردود دانست .در همين حال ،سام عليه برادر خود ،كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود ،شكايت كرد.
دادگاه به نفع سام رأی داد و برادرش را به حبس محكوم كرد .سام نهايتاً شكايت خود را پس گرفت و در نتيجه
برادرش به زندان نرفت.

101

132

«مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با سام» ( 3اوت ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

133

همان.

100

همان.

101

همان.
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 .7.1مشکالت بهداشتی اقلیتهای جنسیتی
دولت ايران و سيستم خدمات پزشكی آن ،به اقليتهای جنسيتی از دريچه اعتقادات مذهبی نگاه میكند،
ديدگاهی كه در آن همجنسگرايی صراحتاً ممنوع است زيرا با ارزشهای اسالمی مغايرت دارد و يك بيماری
روانی محسوب میشود .درحالی كه در عرض چند دهه گذشته در ارتباط با درك پزشكی و روانشناختی مسايل
همجنسگرايی ،دو جنس گرايی ،و تراجنسيتی ،پيشرفتهای چشمگيری در سراسر جهان حاصل شده است ،اما
اين پيشرفت با طرز فكر اسالمی رايج در باره اين مفاهيم تناقض دارد.
در سال  1563سازمان بهداشت جهانی رسماً اعالم كرد همجنسگرايی ديگر نبايد يك اختالل محسوب شود 101.اما
در اسفند  1531در يك مالقات حاشيهای ميلن اعضای جنبش عدم تعهد در بيست و دومين نشست شورای حقوق
بشر در ژنو ،محمد جواد الريجانی ،دبير كل شورای عالی حقوق بشر ايران به نمايندگان كشورهای ديگر گفت:
همجنسگرايی در كشور ما يك مرض و كاری نادرست و قابل پيگرد است .

105

اين ديدگاه كه همجنسگرايی يك بيماری میباشد ،سبب شده كه خط مشیهای دولت ايران نسبت به
همجنسگرايان بر اين پايه شكل بگيرد .معافيت از خدمت سربازی برای همجنسگرايان و افراد تراجنسی ،و
سياستهای مبنی بر تشويق به انجام عمل جراحی تغيير جنسيت ،دو موردی هستند كه ديدگاه دولت ايران
نسبت به افراد متعلق به اقليتهای جنسيتی را به وضوح نشان میدهد.

 .2.7.1معافیت از خدمت وظیفه عمومی
بر طبق قانون ايران ،تراجنسی بودن شخص ،از جهت پزشكی و روانشناسی دليلی كافی برای معافيت از خدمت
سربازی میباشد.
جمهوری اسالمی ايران برای افراد مذكر يك دوره خدمت اجباری در ارتش تعيين نموده كه از سن  12سالگی
آغاز میشود .اگر چه دوره اين خدمت بستگی به شرايطی از قبيل محل خدمت دارد ،عموماً انتظار میرود كه اين
خدمت برای  11ماه به طول انجامد.
101

104

انجام ندادن اين دوره وظيفه عمومی بدون دريافت معافيت میتواند سبب

سازمان بهداشت جهانی« ،طبقه بندی بينالمللی بيماریها ،شماره  – 10طبقه بندی اختالالت فكری و رفتاری» [ The ICD-10

 ،)1330( ]Classification of Mental and Behavioral Disordersقابل دسترسی در
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
« 105غرب خودش تا دو دهه قبل همجنسگرايی را ممنوع میدانست» ،فارس نيوز ( 13اسفند  ،)1531قابل دسترسی در
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911225000460
 104دوره خدمت در مناطق فقير  13ماه و در مناطق مرزی تا  12ماه به طول انجامد.
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امتناع دولت از صدور گواهينامه ران ندگی ،ابطال گذرنامه و ممنوعيت خروج از كشور بدون داشتن اجازه
مخصوص برای شخص بشود.
تمام مردانی كه در ايران به سن معينی میرسند ،شامل حال اين قانون میباشند ،مگر افرادی كه به داليل
مشكالت جسمی يا روحی يا معلوليت ،از اين قانون مستثنی هستند.

103

اگر چه معموالً شرايطی از قبيل

اسكيزوفرنی ،اختالل دو قطبی ،و داشتن زمينههای شيدايی – افسردگی و ديگر بيماریهای روانی جدی سبب
صدور معافيت از خدمت به داليل مشكالت روانپزشكی میشود ،اما آييننامه مدونی كه برای معافيتهای
پزشكی وجود دارد ،تعيين میكند كه «انحرافات اخالقی و جنسی مانند ترانس سكسواليسم» نيز میتواند دليلی
برای معافيت پزشكی باشد 106.تصوير  5در زير ،يك كارت معافيت از خدمت واقعی را نشان میدهد كه نشان
میدهد معافيت طبق بند  ،2ماده  55اين قانون اعطا گرديده است.

 .2.2.7.1نعمان
نعمان مردی همجنسگرا و اهل شيراز است .او پس از آنكه رسماً توسط يك روانپزشك به عنوان يك تراجنسی
تشخيص داده شد به دليل پزشكی از خدمت وظيفه عمومی معاف گرديد.

101

نعمان تعريف میكند نخستين بار

روانپزشك او بود كه كه به نعمان پيشنهاد كرد از خدمت وظيفه عمومی معافيت پزشكی بگيرد102.روانپزشك
نعمان پس از بررسی وضعيت وی از طريق آزمايشهای روانپزشكی ،نامههايی در حمايت از معافيت پزشكی
وی نوشت .اگرچه نعمان همجنسگرا است ،روانپزشك او اظهار داشت كه نعمان «تراجنسی» میباشد .نعمان
حدس میزند كه روانپزشك او اينطور نوشت تا او با عواقب منفی ناشی از اعالم همجنسگرايی روبرو نشود ،زيرا
تراجنسی بودن در جمهوری اسالمی ايران قانونی است.
103

103

بايد تذكر داد كه استثنائاتی برای علل غير پزشكی هم میتوان قائل شد ،مثالً مردی كه موفقيت تحصيلی خارق العاده ای از خود

نشان داده؛ مردی كه تنها فرزند خانواده است (به اين دليل كه والدين ممكن است نيازمند كمك تنها فرزند خود باشند)؛ مردی كه
تنها عضو مذكر خانواده است و پدرش نيز بيش از  63سال دارد ،مردی كه تنها مسئول مراقبت از والد(ين) ،صغار ،خواهر/برادر
بيمار يا پدر/مادر بزرگ بيمار میباشد .به عالوه ،دانش آموزان دبيرستان يا دانشجويان دانشگاه مادامی كه مشغول تحصيل هستند،
معاف میباشند .میباشد
106

«قانون جديد معاينه و معافيت پزشكی سال  ،»1001ماده  ،55بند  ،2قابل دسترسی در

http://vazifeh.police.ir/?siteid=25%20&siteid=25&pageid=1688
 101در حاليكه طرز فكر معمول در باره خدمت وظبفه عمومی در ايران بسته به منطقه ،وضعيت اجتماعی اقتصادی و عوامل ديگر،
متفاوت میباشد ،اما بسياری از مردان جوان كه به سن خدمت سربازی میرسند ،سعی دارند يا با استفاده از يكی از راههای معافيت و
يا از طرق غير قانونی از قبيل پرداخت رشوه به مقامات ،از انجام اين خدمت اجباری ،اجتناب نمايند.
102

«مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با نعمان» ( 12ژوئن ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

103

بايد توجه داشت كه دولت ايران و تا حدی حرفه پزشكی در ايران ،تفاوتی ميان «تراجنسيتی» و «تراجنسی» قائل نمیشوند .در

حاليكه چارچوب بينالمللی فعلی اقليتهای جنسيتی اذعان دارد كه شخص تراجنسيتی میتواند انتخاب كند كه برای تغيير آناتومی

61

نعمان نامهها را به فرم خود ضميمه كرده و به اداره وظيفه عمومی فرستاد .به وی اطالع دادند كه او بايد مورد
بررسیهای بيشتری قرار گيرد .در ابتدا او را به بيمارستانی در شيراز فرستادند .او پرسشنامهای را تكميل كرد
كه حاوی  500تا  400سؤال بود.
مرحله بعد ،مالقات با كميسيون پزشكی اداره وظيفه عمومی شيراز بود .اين كميسيون متشكل از چهار پزشك
مرد بود كه مجدداً به بررسی وضعيت نعمان پرداختند اما او را مورد معاينه پزشكی قرار ندادند .يكی از پزشكان
قصد داشت نعمان را برای معاينات پزشكی بيشتر ،كه شامل معاينه بدنی هم میشد ،به تهران اعزام نمايد .اما يكی
ديگر از پزشكان حاضر در كميسيون او را ترغيب كرد كه از اين تصميم منصرف شود و در عوض ،توصيه
نمايد برای نعمان معافيت صادر شود .مرحله آخر مالقات با سرهنگی بود كه رياست اداره وظيفه عمومی شيراز
را بر عهده داشت .تصميم نهايی با او بود.
پرونده من را باز كرد و شروع كرد به خواندن .چند تا سوال از من كرد كه سوتين ميبندی؟ فالن ميكنی؟
چه جوری سكس ميكنی؟ كه خوب جواب دادنش يك مقدار سخت بود.

بدن خود تحت عمل جراحی قرار گيرد و هنوز هم هويت تراجنسيتی داشته باشد ،در ايران اين موضوع مورد بحث و گفتگوی بيشتر
قرار نگرفته است .در نتيجه اشاره به اين مطلب در كارت معافيت نعمان كه وی يك تراجنسی میباشد ،لزوماً به اين معنا نيست كه
وی عمل جراحی تغيير جنسيت انجام داده است ،بلكه در اين مورد ،میتواند صرفاً به اين معنی باشد كه برداشت روانپزشك وی اين
است كه نعمان خصوصيات زنانه از خود نشان میداده است يا رفتارهايی داشته كه معموالً به زنان نسبت داده میشود.

62

سرهنگ مزبور باالخره قبول كرد كه به نعمان معافيت نظامی بدهند.
او گفت « شما فكر نكن همينطوری معاف هستی .به خاطر اين است كه شما آدم های فاسدی هستيد و
بقيه را به فساد میكشانيد .به اين دليل هست كه شما از خدمت معاف هستيد».

 .1.2.7.1میالد
ميالد همجنسگرای ايرانی ديگری از شيراز است كه به دليل گرايش جنسی خود ،از خدمت وظيفه عمومی معاف
شد.

110

اگرچه ميالد به پزشكش گفت كه همجنسگراست اما پزشكش به او توصيه كرد كه به عنوان يك

تراجنسی درخواست معافيت نمايد.

111

مراحلی كه ميالد بايد از آن عبور میكرد مشابه مراحل نعمان بود ،فقط

يك تفاوت اساسی داشت .پيش از مالقات با كميسيون پزشكی ،يك افسر ارتش كه ميالد معتقد است مسئول
اداره خدمت وظيفه عمومی در شيراز بود شخصاً او را معاينه كرد:
او از من خواست كه به اتاقش بروم و لخت شوم ...همه جای من را چك كرد ...بين وقتی كه يك دكتر
برای معاينه شما را چك می كند با وقتی كه يك آدم معمولی فقط به قصد اذيت شما را چك میكند
تفاوت وجود دارد و اين تفاوت را میشود متوجه شد .او نيشخند می زد و من را به چشم تحقير نگاه
میكرد.

111

عليرغم معاينه بدنی ناخواسته و غير حرفهای كه ميالد به آن دچار شد ،نهايتاً معافيت خود را از خدمت وظيفه
عمومی بر طبق بند  2ماده  55آييننامه معافيت پزشكی به دليل «تراجنسی» بودن دريافت كرد.

 .1.7.1عمل جراحی تغییر جنسیت
همانطور كه قبالً در بخش  .1.3.5اين گزارش شرح داده شد ،دولت ايران سياستهايی را به اجرا گذاشته كه
جراحی تغيير جنسيت را تشويق میكند .اين سياستها هم شامل ارائه كمكهای مالی و هم الزامی كردن تامين
هزينه جراحی از طريق بيمه میباشد .جنبه ديگر همكاری در جهت انجام عمل تغيير جنسيت ،ترغيبهايی است

110

«مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با ميالد» ( 13ژوئن ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران).

111

به گفته ميالد ،نعمان و نيز يك وكيل ايرانی كه با پروندههای مشابه آشنايی دارد ،پزشكانی كه مسئول اينگونه ارزيابیها

هستند ،احتماالً به اينگونه افراد توصيه میكنند كه به دنبال معافيت به دليل تراجنس بودن باشند نه همجنسگرايی ،زيرا برخورد دولت
ايران با تراجنسها نسبت به همجنسگرايان ،از اعتدال بيشتری برخوردار است.
111

همان.
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كه از طرف جامعه پزشكی صورت گرفته است .تعدادی از شهود مركز اسناد حقوق بشر ايران از تجربيات خود
در اين باره سخن گفتند.

 .2.1.7.1برديا
برديا يك مرد همجنسگر است .او گفت پزشكی را درتهران مالقات كرد كه به او پيشنهاد كرد او آزمايشهای
هورمونی را انجام دهد و ببيند آيا ميزان هورمونهای زنانه در بدن او باالست يا نه .برديا معتقد است اين پزشك
بيشتر میخواست او را به جراحی تغيير جنسيت هدايت كند .هنگامی كه برديا برای انجام آزمايش به بيمارستان
مراجعه كرد به او گفته شد كه بايد دستگاه تناسلی وی معاينه شود .برديا به پزشكان بيمارستان گفت كه او
همجنسگراست و هيچ مشكلی در دستگاه تناسلی خود ندارد .برديا به پزشك ديگری مراجعه كرد ،اما به گفته
برديا ،اين پزشك هم زنی بسيار مذهبی بود و در نتيجه او اعتماد چندانی به توانايی وی برای درك شرايط برديا
نداشت و وضعيت او را چيزی بيش از يك بيماری روانی نمیديد .برديا كه به اين نتيجه رسيده بود كه پزشكان
قادر نيستند به او كمك كنند ،فقط درخواست كرد به او داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب بدهند.

115

 .1.1.7.1نعمان
نعمان كه شرح حال وی در بخش  .1.1.1.3ذكر شد ،گفت كه روانپزشك او در باره همجنسگرايی اطالعاتی
نداشت:
اطالعاتی كه او داشت ببشتر در مورد ترنس سكشوال بودن بود تا همجنسگرايی .يعنی هرچيزی را كه
میديد از ديد يك ترنس سكشوال میديد .تفاوت نوع لباس پوشيدن يا دوست داشتن ،عالقت به يك

چيز را دقيقا فكر می كرد كه اين عالقه يك عالقه زنانه است كه داری ،پس يك ترنس سكشوال هستی
تشويق مستقيم نمیكرد .ولی خوب ،میگفت "كه بهترين راه برای شما اين است كه تغيير جنسيتت را
بدهی كه بتوانی بهتر زندگی ات را بكنی .ديگر در هر حال خودت هستی».

114

 .9.1.7.1هنگامه
هنگامه ،زنی همجنسگراست .وی تعريف كرد كه در اوايل دهه  1520پس از آنكه چندين بار در باره هويت
جنسيتی خود دچار شك و ترديد شد ،به ديدن يك پزشك برجسته در تهران رفت تا با او در باره عمل تغيير
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جنسيت مشورت نمايد.

113

به گفته هنگامه ،مقامات ايرانی معموالً توصيههای اين پزشك را برای آنكه بيمار

تحت عمل جراحی تغيير جنسيت قرار بگيرد ،تأئيد میكردند .روانشناسی كه او را در مطب معاينه كرده بود از
او خواست كه او را در بيرون مطب مالقات نمايد .در مالقات خصوصی كه با هم داشتند روانشناس به او گفت
كه او نيازی به انجام عمل تغيير جنسيت ندارد ،اما اگر همين مطلب را در مطب به او میگفت دچار دردسر
میشد .هنگامه گفت اين روانشناس نهايتاً اخراج شد زيرا منافع مالی آن پزشك برجسته در اين بود كه
جراحیهای تغيير جنسيت بيشتری را توصيه نمايد .هنگامه گفت كه وی بعداً با گروهی از تراجنسها مالقات
كرد كه در نتيجه انجام جراحیهايی كه توسط همان پزشك توصيه شده بود ،با مشكالت و عوارض پزشكی
مواجه شده بودند.

116

 .1.1دستگیری ،بازداشت ،و اقدامات جزايی ديگر علیه اقلیتهای جنسیتی
بسياری از افراد متعلق به اقليتهای جنسيتی به طور خودسرانه دستگير و بازداشت شدهاند صرفاً به خاطر آنكه
ظاهر يا رفتار و حاالت ايشان متفاوت بوده است .چند تن از شهود مركز اسناد حقوق بشر ايران در باره اينكه
چگونه دستگير شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند ،سخن گفتند.

 .2.1.1مینو
مينو ،كه يك فرد تراجنسی مرد به زن از تهران میباشد ،گفت كه دستگير شدن توسط پليس هنگام راه رفتن در
خيابان برای وی اتفاقی معمول بود .پليس به او میگفت كه افرادی مانند او «تصوير بدی» از شهر به مردم
میدهند .مينو به خاطر دارد كه:
بچهها برای اينكه گذران زندگی كنند بايد بيزينس [تنفروشی] می كردند ،البته من اين كار را نمیكردم،

چون از لحاظ روحی خيلی به من فشار می آمد .آنها [پليس] ترنس بودن را به مسائل ديگر ربط میدادند.
من را چند بار در پياده رو بدون هيچ دليلی گرفتند و گفتند شما از اينجا رد می شوی .اينجا محلی است
كه اشخاصی مثل تو میآيند و بيزينس می كنند .هر چقدر هم من خواستم ثابت كنم نتوانستم ،كه به
كتك زدن و بازداشت چند روزه منجر میشد.

113
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«مصاحبه مركز اسناد حقوق بشر ايران با هنگامه» ( 10ژوئن ( )1015موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) .هنگامه

در شهادتنامه خود میگويد به علت محدوديتهای اجتماعی در تهران در آن زمان ،وی هرگز اصطالح «لزبين» (زن همجنسگرا) را
نشنيده بود ،كه سبب میشد وی به جای گرايش جنسی خود ،هويت جنسيتی اش را مورد پرسش قرار دهد.
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 .1.1.1احسان
احسان يك مرد همجنسگرای  51ساله از تهران است كه به عنوان مترجم آزاد كار میكرد و در اسفند  1523در
طی تظاهرات سياسی ،هنگامی كه فقط يك نظارهگر بود ،دستگير شد.

112

به او چشم بند زدند و او را به اداره

مركزی آگاهی در خيابان شاهپور بردند .در آنجا وی به مدت چند روز در بازداشت به سر برد و مورد بازجويی
قرار گرفت .در ابتدا سؤاالتی كه بازجويان از او میپرسيدند پيرامون مسائل سياسی بود .اما بعد بازجوها مسير
پرسشهای خود را تغيير داده و از او در باره محتوای كامپيوترش كه در حين بازداشت با خود حمل میكرد،
سوال كردند:
در روز سوم يا چهارم بود كه وقتی لپ تاپ را ريكاوری كرده بودند و همه چيز را زير و رو كرده بودند
ديگر هويت جنسی من برايشان آشكار شده بود 113و سمت و سوی سواالت ديگر تغيير كرد .سواالتشان
در ابتدا محترمانه و از در دوستی بود كه آيا به روانشناس مراجعه كرده ای؟ و آيا خانواده ات در اين
مورد میدانند؟ بعد از يك مدت شروع كردند به توهين .گفتند دوست پسرم را دستگير می كنند و به
خانوادهام هم میگويند.


110

احسان گفت هنگامی كه در بازداشت به سر میبرد به او لگد زده و به پشت سر او میزدند .او با گذاشتن 40
ميليون تومان وثيقه (معادل 300ر 52دالر امريكا بر طبق نرخ ارز در آن زمان) از زندان آزاد شد .در تير  1530از
سوی مقامات قضايی به احسان تلفن شد و به او گفته شد در شعبه  11دادگاه كيفری تهران حاضر شود.
احضاريه من اگر از دادگاه عمومی و انقالب بود اين می توانست [برای بررسی] فعاليت سياسی من باشد
اما احضاريه من از دادگاه كيفری بود .دادگاه كيفری بحث منافی عفت و تجاوز و هتك حرمت و اينها
را بررسی میكند .پس برای من مشخص بود كه اين قضيه مربوط به فعاليت سياسی نبود.
112

111

اين شاهد در برخی از آخرين اعتراضاتی كه به دعوت نامزدهای اصالح طلب پيشين رياست جمهوری ،مير حسين موسوی و

مهدی كروبی بر پا شده بود شركت كرد .موسوی و كروبی خواستار انجام تظاهراتی در  13بهمن  1523به طرفداری از جنبشهای
كشورهای عرب كه در آن زمان در حال وقوع بود ،شده بودند ،و در نتيجه آن ،ب تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند .پس از
سركوب تظاهرات فوريه ،هفته ای يك روز به مدت  1يا  5هفته تظاهراتی در تهران صورت گرفت .نگاه كنيد به «ناآرامیهای
ايران :نمايندگان مجلس خواستار اعدام موسوی و كروبی شدند» ،اخبار بی بی سی ( 16بهمن  5:50 ، 1523عصر) ،قابل دسترسی در
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12462491
 113احسان در مصاحبه خود میگويد كه مقامات عكسهای او و دوست پسرش را بر روی كامپيوتر همراه او پيدا كردند.
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احسان تصميم گرفت به جای آنكه به مخاطره افتاده و در دادگاه حاضر شود ،ايران را ترك نمايد .او و دوست
پسرش يك هفته پس از تماس تلفنی مقامات قضايی برای حضور در دادگاه ،از ايران به تركيه گريختند.

 .9.1.1ماهان
ماهان ،مردی  12ساله و همجنسگرا است .او در ايران در رشته مديريت صنعتی تحصيل كرد .وی در يك
مهمانی اقليتهای جنسيتی در شيراز در سال  1521دستگير شد .ماهان به خاطر دارد كه مأمورهای لباس شخصی
چگونه حاضرين در مهمانی را دستگير كردند .در حالی كه مأمورها به خانه وارد میشدند ،يكی از مأموران يك
اسلحه كمری را در هوا نگاه داشته بود .در هنگام دستگيری به ماهان دستبند و چشمبند زدند.

111

ماهان به خاطر دارد كه در طی دستگيری وی و ديگر شركت كنندگان در مهمانی ،مأموران آنها را بررسی
میكردند تا ببينند آيا هيچيك از آنها زير ابروی خود را برداشته است يا خير:
يكی از چيزهايی كه چك می كردند ابروها بود .چشم بند را تا حدی كه ابرو مشخص شود كنار میزدند
ابرو را نگاه می كردند و قيد می كردند كه طرف ابرويش را برداشته بود يا خير.

115

از اين حركات معلوم بود كه گرايش جنسی ماهان و ديگر مدعوين برای مسئولين ،اهميت داشت .يكی از
مأمورين بازداشتگاه به خانوادههای دستگير شدگان علت دستگيری آنها را اينطور توضيح داد:
جناب سرهنگ به خانواده ها گفته بود اينها همجنسگرا هستند و گی هستند و كلمه ی گی را به كار برده
بود .گی آن موقع كلمه رايجی در جامعه نبود .حتی خانواده من هم متوجه نشده بودند كه گی چيست .و
فكر میكردند اصطالحی مثل هوی متال و رپ است.

114

در دادگاه عمومی شيراز برای ماهان حكم سه سال حبس تعليقی صادر شد .ماهان ايران را در سال  1523ترك
كرد و نزد كميسريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تركيه به عنوان پناهجو ثبت نام كرد .او اكنون
در كانادا اقامت گزيده است.
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 .1.1.1میالد
ميالد مردی همجنسگرا از شيراز است كه در تابستان  1526در يك مهمانی با ديگر مردهای همجنسگرا در
آپارتمان يكی از دوستانش دستگير شد.

116

بر طبق اظهارات ميالد ،بسيجیهای لباس شخصی ناگهان به مهمانی حمله كردند .آنها باتوم در دست داشتند و از
آن برای زدن ميالد و ديگر افراد حاضر در مهمانی استفاده میكردند .آنها همچنين پنجرههای آپارتمان و يك
تلويزيون را شكستند .آنها مهمانها را مجبور كردند رو به ديوار بايستند و به آنها چشمبند زدند .در حاليكه
مهمانها چشمبند داشتند آنها را از پلههای آپارتمان به پايين هل دادند .ميالد گفت هنگامی كه به پايين پلهها
هل داده شد ،به زمين افتاد.

111

هنگامی كه به طبقه پايين رسيدند ،ماموران ميالد و ديگران را به زور هل داده و در عقب يك خودرو جای
دادند .به او گفتند روی شكمش بخوابد .ميالد را به داخل اتومبيل انداختند و بقيه را هم بر روی او هل دادند:
توی ماشين هم تا رسيديم من فكر میكنم تقريبا فكر كردم همين جا تمام میكنم .نمیتوانستم نفس
بكشم .بچه ها  10تا  13نفر بودند و همه را انداخته بودند روی من.

112

ميالد و مهمانان ديگر را به بازداشتگاه بسيج در خيابان خليلی شيراز بردند .به گفته ميالد ،آنها را سه روز آنجا
نگاه داشتند و به هيچيك از خانوادههايشان در باره محل آنها اطالعی ندادند .برای سه روز به آنها غذا يا آب
ندادند و در تمام اين مدت آنها دستبند و چشمبند داشتند.

113

در روز سوم بازداشت شان ،به ميالد و ديگران گفتند به خانوادههايشان تلفن بزنند كه بيايند و وثيقه بگذارند.
پس از آنكه خانواده ميالد سند منزلشان را به عنوان وثيقه گذاشتند ،ميالد آزاد شد .اتهامات ميالد ،شرب الكل و
روابط همجنسگرايانه بود.

150

ميالد نمی خواست در محاكمه حاضر شود ،بنابراين يك يا دو هفته بعد بدون اينكه حتی به خانواده اش اطالع
دهد از ايران به تركيه گريخت .خانواده اش را برای عدم حضور ميالد در دادگاه  10ميليون تومان (در حدود
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همان.
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000ر 11دالر امريكا بر طبق نرخ ارز در آن هنگام) جريمه كردند چون سند خانه را به عنوان وثيقه گذاشته
بودند .ميالد هنوز با خانواده خود صحبت میكند اما به آنها نگفته است كه همجنسگراست ،اگر چه كه حدس
میزند پس از تمام اين وقايع  ،آنها به حقيقت پی بردهاند.

151

همان.
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151

نتیجه گیری
مردان و زنان همجنسگرا در جمهوری اسالمی ايران با نقض شديد حقوق بشر روبرو هستند .قانون مجازات
اسالمی حاوی موادی برای مجازات شديد اعمال همجنسگرايانه است .اين مجازاتها شامل اعدام و شالق خوردن
میباشد .با توجه به اينكه در ساختار قانونی ايران «علم» قاضی میتواند پايه و اساس گناهكار بودن متهم باشد،
افرادی كه روابط همجنسگرايانه دارند ،ممكن است خودسرانه به مجازاتهای سنگينی محكوم شوند.
در حاليكه تراجنسيتیهای ايران اگر شروع به انجام مراحل تغيير جنسيت نمايند ،تحت حمايت قانون قرار دارند،
نگرانی شديدی وجود دارد كه زنان و مردان همجنسگرا ممكن است بدون آنكه ضرورتی داشته باشد به انجام
جراحی تغيير جنسيت ترغيب شوند.
تعدادی از افراد متعلق به اقليتهای جنسيتی كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كردند اظهار داشتند
هنگامی كه در بازداشت به سر میبردهاند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند .هيچيك از اين شهود موارد تجاوز
جنسی را گزارش نكردند زيرا معتقد بودند كه صحبت علنی در باره آن میتواند آنها را حتی بيشتر به خطر اندازد
يا اينكه شكايت در اين مورد بيهوده خواهد بود.
چندين تن از افرادی كه با اين مركز مصاحبه كردند از مشكالتی سخن گفتند كه در داخل خانوادههايشان با آن
مواجه بودند .از آنجايی كه روابط همجنسگرايانه در ايران جرم تلقی میشود ،اعضاء اقليتهای جنسيتی در
صورت شكايت عليه آزار و اذيت اعضاء خانواده خود ،با خطرات چشمگيری روبرو خواهند بود.
اقليتهای جنسيتی همچنين در زمينه تحصيالت ،استخدام و زندگی اجتماعی خود با مشكالت عمدهای مواجه
هستند .تعدادی از شهود اين مركز گزارش كردند كه به علت گرايش جنسیشان از مدرسه يا دانشگاه ،طرد و يا
حتی اخراج شدند .افراد متعلق به اقليتهای جنسيتی در استخدام نيز با تبعيض روبرو هستند .به ويژه مردهای
همجنسگرا و تراجنس كه به علت گرايش جنسیشان كارت معافيت از خدمت وظيفه عمومی دريافت میكنند،
دارای نقطه ضعف عمدهای هستند ،زيرا كارت معافيت سربازی آنها نشان میدهد كه علت دريافت معافيت،
وجود اختالالت روانی بوده است .زندگی اجتماعی اقليتهای جنسيتی نيز از مداخله دولت در امان نيست .آنها
ممكن است در خيابان يا مهمانیها دستگير شوند كه ممكن است به علت جرائمی از قبيل پوشيدن لباسهای
نامناسب گرفته تا اعمال انحرافی و غير اسالمی ،باعث زندانی شدن آنها و شالق خوردن ايشان شود.
جمهوری اسالمی ايران در ارتباط با جامعه اقليت جنسيتی اين كشور ،تعهدات بينالمللی خود را نقض میكند.
قانون مجازات اسالمی با نقض ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی كه مجازات اعدام را فقط برای جنايات
خيلی شديد مجاز میداند ،برای اعمال همجنسگرايانه ،مجازات اعدام را تجويز مینمايد .حق برخورداری از
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بهداشت و درمان ،حق عدم تبعيض ،حق داشتن حريم شخصی ،حق آزادی اجتماعات ،و حق در امان بودن از
شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهای بیرحمانه ،غير انسانی يا تحقيرآميز از جمله حقوقی میباشند كه
اقليتهای جنسيتی ايران از آنها محرومند.
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روش شناسی
مركز اسناد حقوق بشر ايران اطالعات گرد آمده در اين گزارش را از بررسی منابع زير بدست آورده است:
 شهادت قربانيان و شهود.اين شهادتها شامل  50مورد مصاحبه با زنان و مردان همجنسگرا ،دوجنسگرا
و تراجنسيتی میباشد .نظر به نگرانیهای امنيتی و محدوديتهای ديگری كه در انجام مصاحبه با
شهودی كه در حال حاضر ساكن ايران هستند وجود دارد ،اكثريت قريب به اتفاق افرادی كه در
مصاحبه شركت داشتند ،پناهندگانی هستند كه به علت آزار و اذيتهايی كه در ايران به عنوان اقليت
جنسيتی دچار شدهاند ،درخواست پناهجويی كردهاند و در حال حاضر در خارج از كشور زندگی
میكنند.
 اسناد و مدارك دولتی .آخرين نسخه قانون مجازات اسالمی كه از سال  1015به اجرا گذاشته شده،
صراحتاً مجازات افرادی كه در اعمال همجنسگرايی شركت داشتهاند را مشخص میكند .اسناد ديگری
كه توسط دولت ايران صادر شدهاند نيز در موارد لزوم مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 مدارك منتشر شده توسط سازمانهای غير دولتی ،كه شامل گزارشها و اطالعيههای عمومی است كه
توسط سازمانهائی چون سازمان عفو بينالملل ،سازمان ديدهبان حقوق بشر ،بنياد عبدالرحمن برومند و
سازمانهای غير دولتی ديگر از جمله منابع مورد استفاده برای تهيه اين گزارش بودهاند.
 مقاالت و كتب دانشگاهی ،كه شامل كتابها و مقاالتی در باره تاريخ ايران و مسايل اقليتهای
جنسيتی میباشند ،برای تهيه اين گزارش به آنها مراجعه و از آنها نقل قول شده است.
 گزارشهای رسانهها .منابع مختلف رسانهای از قبيل خبرگزاری فعاالن حقوق بشر (هرانا) و نيز منابع
رسانهای غير ايرانی برای تهيه جزئيات و متن اين گزارش به كار گرفته شدهاند.
در مواردی كه اين گزارش به اطالعات تهيه شده توسط عوامل دولتی و يا احزاب ديگر دست اندر كار ارجاع و
يا به آنها استناد می كند ،منابع اين اطالعات با ذكر ارزيابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بيان شده
است .مركز اسناد حقوق بشر ايران در نهايت دقت تمامی منابع بكار رفته در تهيه اين گزارش را مورد بازبينی
قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها يقين كامل حاصل نمايد.
تمامی نامهای اماكن ،افراد ،سازمانها ،و غيره كه در اصل به فارسی نوشته شده ،با استفاده از ژورنال بينالمللی
مطالعات خاورميانه ( )IJMESكه در سايت  http://assets.cambridge.org/MES/mes_ifc.pdfقابل
دسترسی است ،به انگليسی حرفپپ نويسی شدهاند.
12

پیوست

13

روزنامه جمهوری اسالمی ،شنبه  14تير 1533

20

روزنامه جمهوری اسالمی ،سه شنبه  14تير 1533

21

روزنامه جمهوری اسالمی ،سه شنبه  10مرداد 1560

21

روزنامه جمهوری اسالمی ،چهارشنبه  11مرداد 1560

25

