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 میدهند ،حقوق شام و کارهایی که
در صورت دستگیری میتوانید انجام بدهید ،و اطالعاتی درباره سالمت جنسی.

قوانینــی که شــا را تحت تاثیر
قرار میدهند
ایران

اسفند ۱۳۹۶

ما همگی
انسان هستیم

مــا همگــی انســان زاده شــدهایم ،و در ایــن مقــام ،بایــد از حقــوق برابــر برخــوردار
باشــیم .بــه ایــن معنــی کــه ثــروت ،ســن ،جنســیت ،قومیــت و ملیــت ،مذهــب و
اعتقــادات سیاســیو گرایــش جنســی منیتواننــد علیــه مــا بــا هــدف محــدود کــردن
حقــوق قانونیمــان اســتفاده شــوند .هرگونــه نقــض ایــن حقــوق بــر خــاف معاهــدات
بیناملللــی اســت کــه اکــر کشــورهای دنیــا ،از جملــه ایـران ،بــه آنهــا متعهــد هســتند.

حقوق برابر
برای همه

کشــورهای عضــو ســازمان ملــل همگــی بخشــی از منشــور ســازمان ملــل میباشــند ،کــه
برخــوردای همــگان از حقــوق برابــر را تضمیــن کــرده ،و از متــام کشــورها میخواهــد نســبت
بــه ارتقــا احـرام بــه حقــوق بــر مبنظــور برقـراری آزادیهــای اساســی فــارغ از هــر گونــه
تبعیضــی اقــدام کننــد .ایــن آزادیهــا و حقــوق اساســی در اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر ،کــه
پایــه اکــر معاهــدات حقــوق بــری اســت ،منعکــس شــدهاند.
ای ـران یکــی از  ۴۸کشــوری بــود کــه در هــان ابتــدا اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر را در
تاریــخ  ۲۰آذر  ۱۳۲۷امضــا کردنــد.

تحت قوانین اعالمیه جهانی حقوق برش:
متامــی انســانها آزاد و برابــر زاده شــدهاند و حــق دارنــد بــدون هیــچ تبعیضــی از
حامیــت برابــر قانــون برخــوردار باشــند (مــواد  ۱و .)۷
هر کس حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد (ماده .)۳
هیــچ کــس را منیتــوان تحــت شــکنجه ،رفتــار بیرحامنــه یــا غیــر انســانی و یــا تنبیــه
قـرار داد (مــاده .)۵
هیچ کس منیتواند خود رسانه توقیف ،حبس یا تبعید شود (ماده .)۹
هــر انســانی سـزاوار 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

قوانینــی که شــا را تحت تاثیــر قرار میدهند
دیگــر معاهــدات بیناملللــی نیــز بطــور اخــص بــه حامیــت از قوانیــن تضمیــن شــده
توســط اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر میپردازنــد.
میثاق بیناملللی حقوق اقتصادی-اجتامعی و فرهنگی
میثاق بیناملللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بیناملللی حذف متام اشکال تبعیض نژادی
پیامننامه حقوق کودک

در این
بین ،حقوق
دگرباشان
جنسی چه
میشود؟
در این زمینه
وضعیت در
ایران چگونه
است؟

قوانیــن بیناملللــی بــرای همــه انســانها حقــوق برابــر قایــل هســتند ،و کســی بخاطــر
هویتــش مــورد تبعیــض قــرار منیگیــرد .حــق برخــورداری از آزادی ،احــرام و کرامــت
انســانی قابــل مذاکــره نیســت و شــامل اســتثنا منیشــوند.
هیــچ دولتــی اجــازه نــدارد بــا اســتناد بــه باورهــای مذهبــی ،هنجارهــای فرهنگــی و یــا
ارزشهــای ســنتی ،تبعیــض و آزار علیــه یــک گــروه خــاص از افـراد را توجیــه منایــد .ایــن را
بــه خاطــر داشــته باشــید!
دگرباشــان جنســی نیــز همچــون دیگــر افــراد جامعــه مشــمول برخــورداری از حقــوق
برابــر و احــرام هســتند .باورهــای رایــج و یــا آموزههــای مذهبــی منیتواننــد توجیهــی
ب ـرای آزار و اذیــت اف ـرادی کــه ظاهــر و یــا رفتــاری متفــاوت دارنــد باشــند.
در اکــر مــوارد فاصلــه زیــادی بیــن قوانیــن بیناملللــی و اجـرای آنهــا وجــود دارد ،بطــوری
کــه بــه نظــر میرســد اســتانداردهای بیناملللــی بیشــر در حــد حــرف باقــی ماندهانــد
تــا عمــل.
در ایــران ،مقامــات بطــور آشــکار بــا روابــط همجنسهــا مخالــف هســتند ،و نســبت
بــه اف ـرادی کــه هنجارهــای مربــوط بــه روابــط عاطفــی یــا قوانیــن لبــاس پوشــیدن را
بــه چالــش میکشــند ،ســازگاری کمــی از خــود نشــان میدهــد .جامعــه بطــور پیوســته
در معــرض پیامهــا و آموزشهــای دگرجنسگــرا محــور یعنــی ضــد همجنســگرایی،
ضــد دوجنســگرایی و ضــد اف ـراد تراجنســیتی ،از ســوی رســانههای حکومتــی ،مقامــات
مذهبــی و مقامــات دولتــی قــرار دارد.

قوانینــی که شــا را تحت تاثیــر قرار میدهند
چکاری باید
انجام بدهیم؟

در حقیقــت تــا زمانــی کــه دولــت ایــران حقــوق دگرباشــان جنســی را بــه رســمیت
منیشناســد ،حامیــت قانونــی از ایشــان در مقابــل آزار و اذیتهایــی کــه متحمــل
میشــوند دشــوار اســت.
اما ...
در حالــی کــه مبــارزه مــا بـرای دسرتســی بــه حقــوق برابــر و پذیــرش اجتامعــی ادامــه دارد،
میتــوان متهیداتــی ابتدایــی بـرای محافظــت از خــود و دیگــر اعضــای جامعـه 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 بـرای نیــاز مــا بــه برخــورداری از حقــوق برابــر و رفتــار
منصفانــه نیســت ،امــا میتواننــد تــا حــدی بــه حفــظ امنیــت مــا و دوســتامنان و خــودداری
از قـرار گرفــن در موقعیتهــای خطرنــاک کمــک کننــد.

درک منطق
نظام قضایی
ایران

فهمیــدن قوانینــی کــه بــه شــا مربــوط میشــوند ،باعــث قدرمتمنــد شــدن جامعــه
پویــا و در حــال گســرش دگرباشــان جنســی میشــود ،مخصوصــا در ای ـران کــه قوانیــن
پیوســته مــورد تفســیر اشــتباه ق ـرار میگیرنــد.
نظــام قضایــی ای ـران دارای متهیداتــی ب ـرای مامنعــت از نقــض حقــوق برشاســت .قانــون
اساســی ایـران محافظــت از جــان افـراد ،آبــرو ،دارایــی و شغلشــان را در برابــر تهدیــدات
غیــر قانونــی تضمیــن کــرده اســت (مــاده  .)۲۲مطابــق بــا بنــد دیگــری از قانــون ،محاکمــه
و تجســس در زندگــی اف ـراد ،رصفــا بــر اســاس اعتقاداتشــان ممنــوع اســت (مــاده .)۲۳
همچنیــن مطابــق قانــون بایــد طــی مــدت  ۲۴ســاعت پــس از زمــان دســتگیری ،اتهامــات
فــرد بطــور دقیــق بــه او تفهیــم شــده ،و پرونــدهاش بــه دادگاه یــا مراجــع ذیربــط ارجــاع
شــود (مــاده .)۳۳
در زمینــه نحــوه رفتــار بــا افـراد بازداشــت شــده ،مطابــق بــا مــاده  ، ۳۷تــا زمانــی کــه جــرم
یــک فــرد اثبــات نشــده اســت ،او بیگنــاه اســت .همچنیــن مــاده  ۳۸هــر نــوع شــکنجه
مبنظــور اع ـراف گرفــن از فــرد بازداشــت شــده را منــع میکنــد .مــاده  ۳۵نیــز ترصیــح
میکنــد کــه همــگان حــق برخــورداری از وکیــل در دادگاه را دارنــد.
علیرغــم قوانینــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد ،بایــد تاکیــد کنیــم کــه در عمــل رفتــاری
کــه بــا اف ـراد بازداشــت شــده صــورت میگیــرد فاصلــه زیــادی بــا حقــوق قانونــی آنهــا
دارد .امــا در هــر صــورت آگاهــی از حقــوق قانونیتــان در همــه حــال میتوانــد مفیــد
باشــد.

قوانینــی که شــا را تحت تاثیــر قرار میدهند
چه چیزی
قانونی و چه
چیزی غیر
قانونی است؟

»

ایــران یکی از معدود
کشــورهایی است که عمل
رابطه جنســی با همجنس
را از جمله جرایم ســنگین
به حساب میآورد

»

ایــران یکــی از معــدود کشــورهایی اســت کــه عمــل رابطــه جنســی بــا همجنــس را
از جملــه جرایــم ســنگین بــه حســاب م ـیآورد و نظــام قضایــی ای ـران ســابقه بــدی در
بدرفتــاری بــا بازداشتشــدگان دارد .در برخــی مــوارد رفتارهــای غیــر انســانی و توهیــن
آمیــزی بــا بازداشتشــدگان صــورت گرفتــه ،از دسرتســی آنهــا بــه وکیــل جلوگیــری شــده و
تحــت فشــار از آنهــا اع ـراف گرفتــه شــده اســت.
طبــق برداشــت رایــج در ایـران ،چنانچــه همجنســگرایی کســی در ایـران آشــکار شــود ،او
اعــدام خواهــد شــد ،چـرا کــه بــر اســاس قانــون مجــازات اســامی ،جـزای در نظــر گرفتــه
شــده بـرای «همجنســگرایی» اعــدام اســت .امــا ایــن موضــوع واقعیــت نــدارد.
قانــون مجــازات اســامی رابطــه بــا همجنــس را غیرقانونــی میدانــد ،امــا ایــن عمــل
جرمــی نیســت کــه در همــه حــال مشــمول اعــدام باشــد .بعنــوان مثــال ،ملــس شــهوت
آمیــز و بوســیدن بیــن دو همجنــس ،از ســوی قانــون مجــازات اســامی یــک «رفتــار
همجنســگرایانه» معرفــی شــده کــه مشــمول مجــازات  ۳۱تــا  ۷۴رضبــه شــاق اســت
(مــاده.) ۲۳۷
تنهــا عمــل جنســی بیــن همجنسهــا کــه جــرم ســنگین محســوب میشــود« ،لــواط»
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 همجنــس اســت کــه جنســی
و یــا شــهوانی تلقــی شــود .بــه بیــان دیگــر ،از نظــر قانــون اگــر دو فــرد همجنــس،
دو مــرد یــا دو زن اقــدام بــه بوســیدن یکدیگــر بکننــد جــرم نیســت ،مگــر اینکــه
ثابــت شــود عمــل شــهوانی بــوده اســت.
یــک دفاعیــه حقوقــی کارآمــد میتوانــد عــاوه بــر زیــر ســوال بــردن شــهوانی و یــا
جنســی بــودن چنیــن متاسهایــی ،تعــداد عملهــای جنســی ذکــر شــده در اتهــام را
نیــز کاهــش دهــد.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مــاده  ۲۴۱قانــون مجــازات اســامی هــر گونــه تجســس
باالجبــار در زندگــی خصوصــی اف ـراد و همچنیــن نقــض حریــم خصوصــی اف ـراد بــا
هــدف کســب اطالعــات دربــاره اف ـراد مضنــون بــه داشــن روابــط همجنســگرایانه
را منــع کــرده اســت .ایــن بــدان معنــی اســت کــه اف ـراد حــق تجســس در امــور
یکدیگــر را ندارنــد.

قوانینــی که شــا را تحت تاثیــر قرار میدهند
کالم آخر
به یاد داشته باشید ،اگر (حتی تحت فشار و یا از رس
ترس) اعرتاف کنید که رفتار شام شهوت انگیز بوده است،
کار زیادی از وکیل در دفاع از شام برنخواهد آمد.
همچنین به یاد داشته باشید:
تحت هیچ رشایط درباره موارد زیر هیچ اطالعاتی ندهید:
 .۱گرایش یا رفتار جنسیتان
 .۲بخش عاطفی رابطه جنسیتان با دیگران
لطفا به راهنامی اطالعات حقوق شام و کارهایی که در
صورت دستگیری میتوانید انجام دهید مراجعه کنید.

تاریــخ نشــان داده کــه علیرغــم همــه ایــن رسکوبهــا ،دگرباشــان جنســی همــواره بــه
بقــای خــود ادامــه دادهانــد .اگــر شــا را بخاطــر گرایــش یــا رفتــار جنســی و یــا هویــت یــا
بــروز جنســیتیتان محاکمــه میکننــد ،بدانیــد کــه تنهــا نیســتید و بــه عنــوان یــک انســان
هیــچ کار اشــتباهی انجــام ندادهایــد .جامعــه دگرباشــان جنســی همچنــان بــه بقــای
خــود ادامــه میدهــد و فشــار و رسکــوب هرچــه هــم زیــاد باشــد ،منیتوانــد تغییــری در
آن بوجــود آورد.
بــرای اطالعــات بیشــر و دریافــت حامیــت بــه عنــوان یــک دگربــاش ،شــا همچنیــن
میتوانیــد بــا ســازمانهای غیــر دولتــی و افـراد فعالــی کــه بــا تشــکیالتی همچــون رادیــو
رنگیــن کــان و یــا اســپکرتوم ( )Spectrumکار میکننــد متــاس بگیریــد.
امیدواریــم کــه راهنــای اطالعــات فــوق بـرای شــا مفیــد و آگاهــی بخــش بــوده باشــد.
لطفــا آن را در اختیــار دوســتان و کســانی کــه دوستشــان داریــد نیــز قـرار دهیــد.

