
ــر برخــوردار  ــد از حقــوق براب مــا همگــی انســان زاده شــده ایم،  و در ایــن مقــام، بای
ــت، مذهــب و  ــت و ملی ــروت، ســن، جنســیت، قومی ــه ث ــی ک ــن معن ــه ای ــیم.  ب باش
ــردن  ــا هــدف محــدود ک ــا ب ــه م ــد علی ــش جنســی منی توانن ــیو گرای ــادات سیاس اعتق
حقــوق قانونی مــان اســتفاده شــوند.  هرگونــه نقــض ایــن حقــوق بــر خــاف معاهــدات 
بین املللــی اســت کــه اکــر کشــورهای دنیــا،  از جملــه ایــران، بــه آنهــا متعهــد هســتند.  

ــه  ــند،  ک ــل می باش ــازمان مل ــور س ــی از منش ــی بخش ــل همگ ــازمان مل ــو س ــورهای عض کش

برخــوردای همــگان از حقــوق برابــر را تضمیــن کــرده، و از متــام کشــورها می خواهــد نســبت 

بــه ارتقــا  احــرام بــه حقــوق بــر مبنظــور برقــراری آزادی هــای اساســی فــارغ از هــر گونــه 

تبعیضــی اقــدام کننــد. ایــن آزادی هــا و حقــوق اساســی در اعامیــه جهانــی حقــوق بــر، کــه 

پایــه اکــر معاهــدات حقــوق بــری اســت، منعکــس شــده اند.

ــر را در  ــوق ب ــی حق ــه جهان ــدا اعامی ــه در هــان ابت ــود ک ــران یکــی از ۴۸ کشــوری ب ای

ــد.  ــا کردن ــخ ۲۰ آذر ۱۳۲۷ امض تاری

برگه اطالعات فوق بخشی از مجموعه سه قسمتی است که برای دگرباشان جنسی ساکن مرص، ایران و 

لبنان تهیه شده است :نگاهی بر قوانینی که شام را تحت تاثیر قرار می دهند، حقوق شام و کارهایی که 

در صورت دستگیری می توانید انجام بدهید، و اطالعاتی درباره سالمت جنسی.

همگی  ما 
هستیم انسان 

برابر  حقوق 
همه برای 

تحت قوانین اعامیه جهانی حقوق بر:

ــی از  ــچ تبعیض ــدون هی ــد ب ــق دارن ــده اند و ح ــر زاده ش ــانها آزاد و براب ــی انس متام
ــواد ۱ و ۷(. ــند )م ــوردار باش ــون برخ ــر قان ــت براب حامی

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد )ماده ۳(.

هیــچ کــس را منی تــوان تحــت شــکنجه، رفتــار بی رحامنــه یــا غیــر انســانی و یــا تنبیــه 
قــرار داد )مــاده ۵(.

هیچ کس منی تواند خود رسانه توقیف، حبس یا تبعید شود )ماده ۹(.

هــر انســانی ســزاوار و محــق بــه دسرتســی کامــل و برابــر بــه دادرســی آشــکار و عادالنــه 
توســط دادگاهــی بیطــرف و مســتقل اســت تــا در برابــر هــر گونــه اتهــام جزایــی علیــه 

وی، بــه حقــوق و تکالیــف وی رســیدگی کنــد )مــاده ۱۰(.

۱۳۹۶ اسفند 

ایران

قوانینــی که شــا را تحت تاثیر 
می دهند قرار 
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ــده  ــن ش ــن تضمی ــت از قوانی ــه حای ــص ب ــور اخ ــز بط ــی نی ــدات بین امللل ــر معاه دیگ
ــد. ــر می پردازن ــوق ب ــی حق ــه جهان ــط اعامی توس

 میثاق بین املللی حقوق اقتصادی-اجتاعی و فرهنگی

میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین املللی حذف متام اشکال تبعیض نژادی

پیان نامه حقوق کودک

در این 
حقوق  بین، 

دگرباشان 
چه  جنسی 

می شود؟

این زمینه  در 
در  وضعیت 

چگونه  ایران 
است؟

در اکــر مــوارد فاصلــه زیــادی بیــن قوانیــن بین املللــی و اجــرای آنهــا وجــود دارد، بطــوری 
ــد  ــی مانده ان ــی بیشــر در حــد حــرف باق ــه نظــر می رســد اســتانداردهای بین امللل ــه ب ک

تــا عمــل.

ــبت  ــتند، و نس ــف هس ــا مخال ــط همجنس ه ــا رواب ــکار ب ــور آش ــات بط ــران، مقام در ای
ــاس پوشــیدن را  ــن لب ــا قوانی ــی ی ــط عاطف ــه رواب ــوط ب ــه هنجارهــای مرب ــرادی ک ــه اف ب
ــه چالــش می کشــند، ســازگاری کمــی از خــود نشــان می دهــد. جامعــه بطــور پیوســته  ب
در معــرض پیام هــا و آموزش هــای دگرجنس گــرا محــور یعنــی ضــد همجنســگرایی، 
ضــد دوجنســگرایی و ضــد افــراد تراجنســیتی، از ســوی رســانه های حکومتــی،  مقامــات 

ــرار دارد. ــی ق ــات دولت ــی و مقام مذهب

ــر  ــی بخاط ــتند، و کس ــل هس ــر قای ــوق براب ــانها حق ــه انس ــرای هم ــی ب ــن بین امللل قوانی
ــت  ــرام و کرام ــورداری از آزادی، اح ــق برخ ــرد.  ح ــرار منی گی ــض ق ــورد تبعی ــش م هویت

ــوند. ــتثنا منی ش ــامل اس ــت و ش ــره نیس ــل مذاک ــانی قاب انس

ــا  ــا اســتناد بــه باورهــای مذهبــی، هنجارهــای فرهنگــی و ی هیــچ دولتــی اجــازه نــدارد ب
ارزش هــای ســنتی، تبعیــض و آزار علیــه یــک گــروه خــاص از افــراد را توجیــه منایــد. ایــن را 

بــه خاطــر داشــته باشــید!

ــوق  ــورداری از حق ــمول برخ ــه مش ــراد جامع ــر اف ــون دیگ ــز همچ ــی نی ــان جنس دگرباش
ــی  ــد توجیه ــی منیتوانن ــای مذهب ــا آموزه ه ــج و ی ــای رای ــتند.  باوره ــرام هس ــر و اح براب

ــد باشــند. ــاوت دارن ــاری متف ــا رفت ــه ظاهــر و ی ــرادی ک ــت اف ــرای آزار و اذی ب

قوانینــی که شــا را تحت تاثیــر قرار می دهند
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ــمیت  ــه رس ــی را ب ــان جنس ــوق دگرباش ــران حق ــت ای ــه دول ــی ک ــا زمان ــت ت در حقیق
منی شناســد، حایــت قانونــی از ایشــان در مقابــل آزار و اذیت هایــی کــه متحمــل 

می شــوند دشــوار اســت.

اما ...

در حالــی کــه مبــارزه مــا بــرای دسرســی بــه حقــوق برابــر و پذیــرش اجتاعــی ادامــه دارد، 
می تــوان متهیداتــی ابتدایــی بــرای محافظــت  از خــود و دیگــر اعضــای جامعــه  دگرباشــان 
در نظــر گرفــت.  بدســت آوردن درک درســت و کاملــی از قوانیــن مربــوط بــه دگرباشــان 

جنســی یــک گام مهــم در ایــن راســتا اســت.

گرچــه ایــن متهیــدات جایگزینــی بــرای نیــاز مــا بــه برخــورداری از حقــوق برابــر و رفتــار 
منصفانــه نیســت، امــا می تواننــد تــا حــدی بــه حفــظ امنیــت مــا و دوســتامنان و خــودداری 

از قــرار گرفــن در موقعیت هــای خطرنــاک کمــک کننــد.

ــه  ــدن جامع ــد ش ــث قدرمت من ــوند، باع ــوط می ش ــا مرب ــه ش ــه ب ــی ک ــدن قوانین فهمی
ــن  ــه قوانی ــران ک ــا و در حــال گســرش دگرباشــان جنســی می شــود، مخصوصــا در ای پوی

ــد. ــرار می گیرن ــتباه ق ــیر اش ــورد تفس ــته م پیوس

نظــام قضایــی ایــران دارای متهیداتــی بــرای مانعــت از نقــض حقــوق براســت.  قانــون 
اساســی ایــران محافظــت از جــان افــراد، آبــرو، دارایــی و شغل شــان را  در برابــر تهدیــدات 
غیــر قانونــی تضمیــن کــرده اســت )مــاده ۲۲(.  مطابــق بــا بنــد دیگــری از قانــون،  محاکمــه 
ــوع اســت )مــاده ۲۳(.   ــر اســاس اعتقاداتشــان ممن ــا ب ــراد، رصف و تجســس در زندگــی اف
همچنیــن مطابــق قانــون بایــد طــی مــدت ۲۴ ســاعت پــس از زمــان دســتگیری، اتهامــات 
فــرد بطــور دقیــق بــه او تفهیــم شــده، و پرونــده اش بــه دادگاه یــا مراجــع ذیربــط ارجــاع 

شــود )مــاده ۳۳(.

در زمینــه نحــوه رفتــار بــا افــراد بازداشــت شــده، مطابــق بــا مــاده ۳۷ ، تــا زمانــی کــه جــرم 
یــک فــرد اثبــات نشــده اســت، او بی گنــاه اســت.  همچنیــن مــاده ۳۸ هــر نــوع شــکنجه 
مبنظــور اعــراف گرفــن از فــرد بازداشــت شــده را منــع می کنــد.  مــاده ۳۵ نیــز ترصیــح 

می کنــد کــه همــگان حــق برخــورداری از وکیــل در دادگاه را دارنــد.

علی رغــم قوانینــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد، بایــد تاکیــد کنیــم کــه در عمــل رفتــاری 
ــی آنهــا  ــا حقــوق قانون ــادی ب ــه زی ــرد فاصل ــا افــراد بازداشــت شــده صــورت می گی کــه ب
ــد مفیــد  ــان در همــه حــال می توان دارد. امــا در هــر صــورت آگاهــی از حقــوق قانونی ت

باشــد.

باید  چکاری 
بدهیم؟ انجام 

منطق  درک 
قضایی  نظام 

ایران

قوانینــی که شــا را تحت تاثیــر قرار می دهند



چیزی  چه 
قانونی و چه 

غیر  چیزی 
است؟ قانونی 

ــس را  ــا هم جن ــی ب ــه جنس ــل رابط ــه عم ــت ک ــورهایی اس ــدود کش ــی از مع ــران یک ای
ــدی در  ــران ســابقه ب ــی ای ــه حســاب مــی آورد و نظــام قضای ــم ســنگین ب ــه جرای از جمل
ــر انســانی و توهیــن  ــا بازداشت شــدگان دارد. در برخــی مــوارد رفتارهــای غی ــاری ب بدرفت
آمیــزی بــا بازداشت شــدگان صــورت گرفتــه، از دسرســی آنهــا بــه وکیــل جلوگیــری شــده و 

تحــت فشــار از آنهــا اعــراف گرفتــه شــده اســت.

طبــق برداشــت رایــج در ایــران، چنانچــه همجنســگرایی کســی در ایــران آشــکار شــود، او 
اعــدام خواهــد شــد، چــرا کــه بــر اســاس قانــون مجــازات اســامی، جــزای در نظــر گرفتــه 

شــده بــرای »همجنســگرایی« اعــدام اســت. امــا ایــن موضــوع واقعیــت نــدارد.

ــل   ــن عم ــا ای ــد، ام ــی می دان ــس را غیرقانون ــا هم جن ــه ب ــامی رابط ــازات اس ــون مج قان
ــال، ملــس شــهوت  ــوان مث جرمــی نیســت کــه در همــه حــال مشــمول اعــدام باشــد. بعن
ــار  ــک »رفت ــامی ی ــازات اس ــون مج ــوی قان ــس،  از س ــن دو همجن ــیدن بی ــز و بوس آمی
ــت  ــاق اس ــه ش ــا ۷۴ رضب ــازات ۳۱ ت ــمول مج ــه مش ــده ک ــی ش ــگرایانه« معرف همجنس

)مــاده۲۳۷ (.

ــواط«  ــود، »ل ــوب می ش ــنگین محس ــرم س ــه ج ــا ک ــن هم جنس ه ــی بی ــل جنس ــا عم تنه
اســت.

بنابراین:

قبل از هر چیز باید توجه کرد که همجنسگرایی جرمی سنگین نیست.

گرچــه قانــون دربــاره چیســتی »رفتــار همجنســگرایانه« مبهــم اســت، واضــح اســت 
کــه منظــور قانــون، هــر گونــه رفتــار احساســی بیــن دو هم جنــس اســت کــه جنســی 
و یــا شــهوانی تلقــی شــود. بــه بیــان دیگــر، از نظــر قانــون اگــر دو فــرد هم جنــس،  
ــر اینکــه  ــد جــرم نیســت، مگ ــه بوســیدن یکدیگــر بکنن ــدام ب ــا دو زن اق ــرد ی دو م

ثابــت شــود عمــل شــهوانی بــوده اســت.

یــک دفاعیــه حقوقــی کارآمــد می توانــد عــاوه بــر زیــر ســوال بــردن شــهوانی و یــا 
جنســی بــودن چنیــن متاس هایــی، تعــداد عمل هــای جنســی ذکــر شــده در اتهــام را 

نیــز کاهــش دهــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مــاده ۲۴۱ قانــون مجــازات اســامی هــر گونــه تجســس 
باالجبــار در زندگــی خصوصــی افــراد و همچنیــن نقــض حریــم خصوصــی افــراد بــا 
ــه داشــن روابــط همجنســگرایانه  ــاره افــراد مضنــون ب هــدف کســب اطاعــات درب
ــور  ــراد حــق تجســس در ام ــه اف ــی اســت ک ــدان معن ــن ب ــرده اســت.  ای ــع ک را من

یکدیگــر را ندارنــد.

ایــران یکی از معدود 

کشــورهایی است که عمل 

رابطه جنســی با هم جنس 

را از جمله جرایم ســنگین 

به حساب می آورد 

»

»

قوانینــی که شــا را تحت تاثیــر قرار می دهند

http://iran.outrightinternational.org/publication/trans/
http://iran.outrightinternational.org/publication/trans/
http://iran.outrightinternational.org/publication/trans/


تاریــخ نشــان داده کــه علی رغــم همــه ایــن رسکوب هــا، دگرباشــان جنســی همــواره بــه 
بقــای خــود ادامــه داده انــد.  اگــر شــا را بخاطــر گرایــش یــا رفتــار جنســی و یــا هویــت یــا 
بــروز جنســیتی تان محاکمــه می کننــد، بدانیــد کــه تنهــا نیســتید و بــه عنــوان یــک انســان 
ــای  ــه بق ــان ب ــی همچن ــان جنس ــه دگرباش ــد.  جامع ــام نداده ای ــتباهی انج ــچ کار اش هی
خــود ادامــه می دهــد و فشــار و رسکــوب هرچــه هــم زیــاد باشــد، منی توانــد تغییــری در 

آن بوجــود آورد.

ــن  ــا همچنی ــاش، ش ــک دگرب ــوان ی ــه عن ــت ب ــت حای ــر و دریاف ــات بیش ــرای اطاع ب
می توانیــد بــا ســازمان های غیــر دولتــی و افــراد فعالــی کــه بــا تشــکیاتی همچــون رادیــو 

ــد. ــد متــاس بگیری ــا اســپکروم )Spectrum( کار می کنن ــن کــان و ی رنگی

امیدواریــم کــه راهنــای اطاعــات فــوق بــرای شــا مفیــد و آگاهــی بخــش بــوده باشــد.  
لطفــا آن را در اختیــار دوســتان و کســانی کــه دوستشــان داریــد نیــز قــرار دهیــد. 

کالم آخر

به یاد داشته باشید، اگر )حتی تحت فشار و یا از رس 

ترس( اعرتاف کنید که رفتار شا شهوت انگیز بوده است، 

کار زیادی از وکیل در دفاع از شا برنخواهد آمد.

همچنین به یاد داشته باشید:

تحت هیچ رشایط درباره موارد زیر هیچ اطاعاتی ندهید: 

۱. گرایش یا رفتار جنسی تان

۲. بخش عاطفی رابطه جنسی تان با دیگران

لطفا به  راهنای اطالعات حقوق شا و کارهایی که در 

صورت دستگیری می توانید انجام دهید مراجعه کنید.

قوانینــی که شــا را تحت تاثیــر قرار می دهند
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