
 



  رانیدر ا یجنس یهاتیاقل هیعل یدولت یپراکننفرت

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

"گرایان افتخار ماستنقض حقوق همجنس"  

 

 های جنسی در ایرانپراکنی دولتی علیه اقلیتنفرت

 

 جندرهای ایرانی(ها و ترنسرنگ )شبکه لزبینشش

 1396آذر 

 

 

 

 

 

 

 



  رانیدر ا یجنس یهاتیاقل هیعل یدولت یپراکننفرت

 

3 

 

 "ماست افتخار گرایانهمجنس حقوق نقض"

 ایران در جنسی هایاقلیت علیه دولتی پراکنینفرت

 

 تابان رهرو جدیری، سپیده عثمانی، ویتا: هارسانه محتوای تحلیل و تحقیق

 رها بحرینی تدوین نسخه انگلیسی: 

 امین شادی: نهایی ویرایش و بازخوانی

 شبنم میری: جلد روی طرح

 

 (ایرانی جندرهایترنس و هالزبین شبکه) رنگشش: ناشر

 

  http://6rang.org : وبسایت

 info@6rang.org: میلای

 t.me/Iran6Rang: تلگرام کانال

 facebook.com/6rang.Iran: بوکفیس

 instagram.com/6rangiran: اینستاگرام

 

 

 .است رنگشش به متعلق اثر این معنوی حقوق کلیه •

 .است آزاد منبع ذکر با گزارش این محتوای از استفاده و قول نقل •

 . است ممنوع ناشر کتبی اجازه بدون اثر این از انتفاعی استفاه هرگونه •

 اینترنتی نشانی این در و است شده داده قرار ذیربط و المللیبین نهادهای اختیار در گزارش این انگلیسی متن •

 : است دسترسی قابل

“It's a great honor to violate homosexuals’ rights :” 

Official hate speech against LGBT people in Iran 

 

 

http://6rang.org/english/wp-content/uploads/2017/12/Official-Hate-Speech-against-LGBT-People-in-Iran.pdf
http://6rang.org/english/wp-content/uploads/2017/12/Official-Hate-Speech-against-LGBT-People-in-Iran.pdf
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 مقدمه .1

 

جهانی آموزش که با نام سند  مهبرنایک (،  2017مه  19) 1396اردیبهشت  29در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 

را به  گراییهمجنسشد، ناگهان به موضوع مجادالت سیاسی شدید در ایران بدل شد، امری که مسئله شناخته می 2030آموزش 

هایی که در میان احزاب سیاسی رقیب برانگیخت، بار های عمومی تبدیل کرد. این مجادله به همراه واکنشبخش مهمی از بحث

های زننده و ای برای سخنرانیساخت که همواره در کشور وجود داشته و انگیزهداری را آشکار میریشه یزیتسگراهمجنسدیگر 

 . بوده است گراهمجنستند مقامات علیه زنان و مردان 

اهم فر» ها را ملزم به دستورالعملی است برای اجرایی کردن هدف توسعه پایدار در آموزش. این سند دولت 2030سند آموزش 

که  2030کند. دستورالعمل می« العمر برای همگانیادگیری مادام های آموزش وآوردن آموزش فراگیر و مساوی، و تامین فرصت

ای کشور عضو در اجالس عالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و تربیتی ایاالت متحده )یونسکو( تصویب شده است، مجموعه 184بوسیله 

ورزی، عدم خشونت و که از جمله آنها تاکید بر تساوی جنسیتی، حقوق بشر، ارتقای فرهنگ صلح از اهداف را تعیین کرده است

  1احترام به تنوع است.

های آن در سیستم آموزشی کشور و گنجانیدن دستورالعمل 2030تصمیم به تصویب سند  2016دولت حسن روحانی، در سال 

به خود جلب نکرد. با این حال، کمتر از دو هفته پیش از برگزاری انتخابات  گرفت. این تصمیم دولت در آن زمان توجه چندانی را

محکوم کرد و  2030ای، رهبر ایران، دولت روحانی را به خاطر تصویب بی سر و صدای سند مه(، سید علی خامنه 7اردیبهشت ) 29

 گفت: 

اینجا جایی نیست که سبک زندگی اینجا جمهوری اسالمی است؛ اینجا، مبنا اسالم است، مبنا قرآن است؛ "

جور اِعمال نفوذ کند. البتّه متأسّفانه اِعمال نفوذ دارند میکنند و از معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این

تا پانزده سال دیگر باید شما »طور رسمی سند به ما بدهند که جور بهطُرق مختلف وارد میشوند امّا ]اینکه[ این

  2"، ما هم بگوییم بله، معنی ندارد این کار.«جوری بکنیدبکنید، این جوریاین

نیز به سرعت از هر گوشه برخاست. آنان دولت حسن روحانی  گرایاناصولبعد از انتقادهای تند رهبر جمهوری اسالمی ایران، صدای 

 بود.  گراییهمجنسکردند، سندی که به ادعای آنان مایه فساد جامعه و ترویج را به دلیل پذیرش سند سازمان ملل شماتت می

مایت شود. همچنین ی حبازهمجنسمی گوید باید  2030در سند »باره اظهار داشت: محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان در این

لواط کاری باید در جامعه اسالمی رسمی شود. در این سند گفته می شود که باید از اقشار آسیب پذیر در جوامع حمایت شود اما در 

                                                           
1 Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable 

Development Goal 4, online: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf (accessed 3 

December 2017).  

  mihanblog.com/post/94http://raheroshan.65، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی: 1396اردیبهشت  22، راه روشن، 2030سند   2

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf
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 یسند برا نای"حیدری همچنین هشدار داد که  3«.یان هستندگراهمجنسسند مکمل می گوید که مقصود از اقشار آسیب پذیر، 

 اتیاز قرآن و معنو ندهیسال آ13تا  دیمسلمان با یکشورها ریو سا رانیا یمعناست که بچه ها نیاست و به ا ندهیآ یاستحاله نسل ها

  4«.است 2030سند  جهینت نیباشند و ا یجنس میو تعال یبازهمجنسدور شوند و فقط مشغول 

 نیدر ا": فراگیری آموزش اعتراض کرد. او گفتبر  2030الهدی، یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان، به تاکید سند احمد علم

و آزاد  ریفراگ دیامضا کننده سند، با یآموزش در کشورها» دیگویآن م حیکه در توض شدهانیب« عادالنه»و  «ریفراگ»سند دو کلمه 

 ،یاسیس ،ینید یهاتیرا عالوه بر اقل یدر برنامه آموزش هاتیسند اقل نیا ؛«هاتیاقل یمخصوصاً برا» کندیو در ادامه اضافه م« باشد

  5"کند. یم انیب زیرا ن یجنس تیاقل ،یذهبو م یفکر

، یعنی تامین محیطی فراگیر، امن، و به دور از خشونت برای همه 2030این روحانی شیعه همچنین به هدف برنامه آموزشی 

 یها شیگرا ،یبا دانش آموزان به خاطر همجنس باز دیذکر شده که نبا»در این سند آموزان اعتراض کرد. او مدعی شد که دانش

آنان مدرسه  یبرا ونسکوی ستند،یموافق ن یکه با همجنس باز ییدر کشورها یبا خشونت برخورد شود و حت ییو خود ارضا یجنس

  6«.سازدیم

کننده خود، در تالشی مشخص برای استفاده از احساسات جمهوری اسالمی، در اظهارات محکوم اصولگرایدر این مدت، مقامات 

شان، تمرکز کردند و متعاقبا توانستند چند امتیاز سیاسی از رقیب گراییهمجنسهوموفوبیک در جامعه، به طور گسترده بر موضوع 

 یعنی روحانی بگیرند. 

های شان، به نوبه خود به احساسات هوموفوبیایی متوسل شدند. در یکی از کمپینجایگاهدر مقابل، روحانی و تیمش نیز برای حفظ 

ی در بازهمجنسانتخاباتی شهر کاشان در استان اصفهان، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران اعالم کرد که انتساب برنامه تدریس 

  7ن چیزی به کودکان نخواهد بود.مدارس به دولت دروغی بزرگ است و هیچ معلمی حاضر به آموزش چنی

ها و افتراهای در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات، خطاب به مخالفان خود گفت که حتی اگر از همه توهینروحانی 

از  دهد نخواهد گذشت. او گرایی را اشاعه میرا تصویب کرده و همجنس 2030ها بگذرد، از  ادعاهای آن ها که دولت سند آن

   8دست بردارند.« مانآموزاناز توهین به معلمان و دانش» نقادان خود خواست که 

                                                           
 :، پایگاه خبری پل سفید، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1396خرداد  12آیت اهلل حیدری: در خصوص انتخابات اهواز هر چه قانون بگوید همان است،  3

28673http://polsefeed.com/?p=  
 همان 4

: ینترنتیا یدر نشان ی، قابل دسترس1396خرداد  12 وز،یفارس ن گرداند،یبازم یاز انقالب اسالم شیکشور را به دوران پ 2030:سند یاهلل علم الهد تیآ 5

13960312000682http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= . 

  همان. 6

  https://goo.gl/uZDhqt.ویدئوی این سخنرانی در این نشانی اینترنتی قابل دسترسی است: 7

  .  8PqNfRPe5https://www.youtube.com/watch?v=kHویدئوی این سخنرانی در این نشانی اینترنتی قابل دسترسی است: 8

http://polsefeed.com/?p=28673
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960312000682
https://goo.gl/uZDhqt
https://www.youtube.com/watch?v=kH5PqNfRPe8


  رانیدر ا یجنس یهاتیاقل هیعل یدولت یپراکننفرت

 

7 

، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت که ایران، رسما به یونسکو اعالم کرده است که هر 1396در اردیبهشت 

» اخالقی کشور باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت. او بر که مغایر با اعتقادات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، و  2030بخشی از سند 

   9ایران در این باره تاکید کرد.« موضع تغییرناپذیر

اشتیاق و حمایتی  و نیز ایران 2017جمهوری سال مقامات ایران در روزهای پیش از انتخابات ریاستستیزانه گراهمجنسسیل سخنان 

اغلب با  جمهوری اسالمیای نبود. مقامات های حکومتی وجود داشت امر تازهرسانه که برای پوشش این سخنان و انتشار آنها در

پردازند و موجب برانگیختن دشمنی، تبعیض و پراکنی نسبت به آنان مییان زن و مرد به نفرتگراهمجنسی شأن انسانتحقیر و تنزل 

 شوند.خشونت علیه آنان می

« بیمار»و یا « بار بند وبی»، «منحرف»، «غیر طبیعی»های حکومتی به عنوان افرادی سانهیان پیوسته در اظهارات رسمی و رگراهمجنس

وسیله غرب با هدف براندازی انقالب اسالمی یا تباه هیافته بهای سازمانشوند. آنها همچنین متهم به همدستی در توطئهتوصیف می

 اند. کردن مسلمانان

یان گراهمجنسبار نسبت به شود، این قبیل رویکردهای اهانتمشاهده می 2030چنان که در مجادالت مربوط به سند آموزش هم

شود. همچنین افرادی که در اصل غالبا از طرف مقامات بلندپایه کشور از جمله رهبر جمهوری اسالمی ایران حمایت و ترویج می

ل فراگیر کند و موظف به تضمین ارائه آموزش همگانی، خدمات درمانی و رفاه اجتماعی به شوظیفه پاسداری از حقوق بشر را دار

قوه  حقوق بشر  رییس ستاد حقوقتوان به کنند. در میان این افراد، میو مساوی در کشور هستند نیز این قبیل رویکردها را ترویج می

آبادی، مدیر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ، کاظم غریبالملل، محمد جواد الریجانی، معاون وی در امور بینقضاییه

 ایدز، فرداد درودی و رییس حمایت از بیماران مبتال به اختالل جنسیتی، مهدی صابری، اشاره کرد.

فاصله ایران در جمهوری اسالمی که مقامات ای نفرت پراکنانهبر انواع سخنان خصمانه و است ، مرور کوتاهی گزارش پیش رو 

یان در مرتبه انسانی گراهمجنساند این اندیشه زیانبار را تثبیت کنند که و کوشیده ایراد کرده 1396شش ماهه اول  تا 1390های سال

 کنند: یان یاد میگراهمجنسشان عموما با القاب زیر از تری نسبت به دیگران قرار دارند. آنان در اظهاراتنازل

 ،«فاسد»و « بند و باربی» •

 ،«نماانسان»و « صفتحیوان» •

 ،«معیوب»و « بیمار» •

 ،«امپریالیستی»و « غربی» •

 «.صهیونیست»و « ضدانقالب» •

شود، و مغایر با تعهدات حقوق موجب برانگیختن خصومت، تبعیض و خشونت می ستیزانهگراهمجنساین قبیل کلمات و اصطالحات 

شأن شان فاقد ییتو هویت جنسجنسی ها را به دلیل گرایش ای از انسانالملل است. این سخنان، مجموعهبشری ایران تحت قوانین بین

                                                           
9 “Iran won't accept UN docs that go against its values, beliefs: Qassemi”, Press TV, 17 May 2017, online: 

http://www.presstv.com/Detail/2017/05/17/522287/iran-unicco-qassemi-2030 (accessed 3 December 

2017).  

 

http://www.presstv.com/Detail/2017/05/17/522287/iran-unicco-qassemi-2030
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سازد. خطر چنین وضعیتی به ویژه در محیطی چون می وررا علیه آنان شعله ستیزانهگراهمجنسهای خشونت داند و شعلهی میانسان

( در قانون و در های جنسیاقلیتگراها )ها و دوجنسجندرترنسیان زن و مرد، گراهمجنسشود، چرا که در ایران ایران تشدید می

های شود و مجازاتجنس، جرم محسوب میمندانه بین دو هماند. روابط رضایتعمل، با خصومت و تبعیض بسیار گسترده مواجه

های سختی از شالق تا اعدام را به دنبال دارد. دسترسی به اطالعات دقیق و متقن درباره تنوع جنسیتی و حقوق افراد دارای گرایش

 نسی و رفتارهای جنسی مختلف، ممنوع است. جنسی، هویت ج

پراکنی که برانگیزنده تبعیض، دشمنی، خواهد از هرگونه نفرتاز مقامات ایران می (های ایرانجندرترنسها و لزبین شبکهرنگ )شش

مندانه بین . در عوض باید روابط رضایتدست بردارندیا خشونت بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسی و رفتارهای جنسی است، 

 ی پایان دهند.یتجنسبیان های و  سیتیجنس را قانونی اعالم کنند و به تبعیض و خشونت مبتنی بر گرایش جنسی، هویت جندو هم

از جمله شرایطی که برای تحقق این امر ضروری است، دسترسی عموم مردم به اطالعات دقیق و متقن درباره تنوع جنسی، و حقوق 

مختلف است. همچنین ضروری است که مسئوالن در  10ی، و رفتارهای جنسییتهای جنسهای جنسی، هویتگرایشافراد دارای 

 مسائل مربوط به گرایش جنسی، هویت جنسی و رفتارهای جنسی آموزش ویژه ببینند. 

اس مستقل دفاع در سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و کارشن حقوق بشریرنگ از نهادهای شش

خواهد که های بانفوذ، میبرابر خشونت و تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسی، و همچنین اتحادیه اروپا و دیگر دولت

ها و پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش را با مقامات ایران مطرح کنند، و از آنان بخواهند که مطابق با تعهداتی که ایران دغدغه

 احترام گذاشته و آنها را بهبود بخشد.  های جنسیاقلیت المللی نسبت به حقوق بشر دارد، به حقوقانین بینتحت قو

های جامعه مدنی در ایران و سایر کشورها نیز زبان، موسسات آموزشی، متخصصان رشته پزشکی، و گروههای مستقل فارسیاز رسانه

های سازیشود که به مسائل مطرح شده در این گزارش بپردازند و منابع خود را برای پرداختن به تحقیر، تبعیض و کلیشهخواسته می

ورزی، ویت جنسی بسیج کنند، و با اظهارات و رویکردهای مقامات ایرانی که منجر به تثبیت خشونتمبتنی بر گرایش جنسی و ه

بر این باور است که نهادهای یاد شده با تقویت و ارتقای سطح  رنگشششود مبارزه کنند. می های جنسیاقلیتتبعیض و دشمنی با 

های عمومی و یادین تبعیض تمرکز دارد، و همچنین با سازماندهی فعالیترسانی همگانی که بر دالیل بنهای اطالعآموزش و برنامه

های مبتنی بر گرایش جنسی، هویت جنسی و رفتارهای یادبود با هدف به خاطر سپردن رنجی که قربانیان خشونت برگزاری مراسم

بتنی بر گرایش جنسی، هویت جنسی اند، قادرند نقشی اساسی در ارتقای وضعیت حقوق بشر و زدودن تعصبات مجنسی متحمل شده

 و رفتارهای جنسی ایفا کنند. 
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 روش تحقیق .2

 

های سالکه بین  گراییهمجنسی مقامات رسمی و دولتی ایران در زمینه انهپراکننفرت ی سخناندربارهکلی  تصویریاین گزارش 

باعث اشاعه و گسترش خشونت علیه افراد با گرایش جنسی ای که دهنده، سخنان تکاندهدارائه میاند بیان شده 1396تا ابتدای  1390

 .شوندو یا هویت جنسیتی متفاوت می

 شود:نمی هابه آنمحدود ه است اما لزوما دادطور منظم مورد بررسی قرار بهرا های زیر در رسانهتشرشده اخبار من، تحقیقاین 

)خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران(، ایسنا )خبرگزاری دانشجویان ایران(، ایرنا  فارس، مهر، های خبریو پایگاه هاخبرگزاری

ی یا سایت الف و روزنامهرجانیوز، تابناک، تسنیم، آفتاب نیوز، امپراطوری دروغ، مشرق نیوز، جهان نیوز، صراط نیوز، وب

جمهوری های مقامات رسمی سایتشده در وبها و دیگر موارد درج ها، متن سخنرانیبیانیهحال،  رنگ در عینالحسین. ششلثارات

 ایران را مد نظر قرار داده است. اسالمی 

ذکر شده، تنها در این گزارش پراکنی کالمی هایی از نفرتبه عنوان نمونه جمهوری اسالمیهایی که از مقامات رسمی نقل قول

است  ایستیزانهگراهمجنسهای های تحت نظارت دولت در ایران مملو از مطالب و پیامی خروار است. در واقع، رسانهمُشتی نمونه

 باشد.  هاآنمعادل تحریک جامعه به اِعمالِ تبعیض و نفرت علیه تواند میعینا که 

ی شأن انسانی آنها در سخنان رسمیِ خود، پردازد که مقامات ایرانی به واسطههایی میگزارش پیش رو در ابتدا به بررسی شیوه

 زنند.آنها دست میپراکنی علیه و نفرتبرند و به تحقیر یان را زیر سوال میگراهمجنس

للی حقوق بشر در مقابله با ترویج نفرت که شامل تحریک به المبر اساس استانداردهای بین ای از قوانینچکیدهاین گزارش با 

، گراییهمجنسقوانین ایران در ارتباط با ، به بررسی پس از آنو  ادامه می یابدشود، خصومت، اِعمال تبعیض یا خشونت نیز می

المللی مدافع حقوق مقامات ایرانی و نهادهای بین بهی را هایتوصیه ،گزارشِ حاضر در پایان. پردازدمیجنسیتی  رفتارهویت جنسیتی و 

  کند.می بشر 
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 یان در گفتمان دولتیگراهمجنسپراکنی علیه نفرت .3

 

 یانگراهمجنساخالق و فاسد خواندنِ بی  .3.1

 را معادل منکر،  گراییهمجنساهلل خمینی رهبر پیشین و دیگر مسئوالن جمهوری اسالمی ایران همیشه ، روح1357از ابتدای انقالب 

السابق، باالترین مقامات حکومتی های گذشته نیز کمافیهای تحقیق حاضر، در سالطبق یافته 11اند.کردهفساد و فحشا معرفی می

و نسبت دادنِ آن به فساد اخالقی و بازگویی اینکه  گراییهمجنسهایشان بر انحراف دانستن ها و اعالمیهایران بارها در سخنرانی

، های جنسی به عنوان انسان، حقوق، کرامت و احترامی قائل نشودیک عمل شنیع و غیراخالقی است و لذا برای اقلیت گراییهمجنس

 اند.تاکید داشته

ی فساد و انحطاط تاکید کرده و آن را نشانه گراییهمجنساز جمله مقاماتی که در پنج سال گذشته بارها بر غیراخالقی بودن 

هایش در یکی از سخنرانی1392در اسفندماه ای ای رهبر جمهوری اسالمی ایران است. خامنهشخص سیدعلی خامنهاند خوانده

بازی است، بمراتب باالتر است؛ یعنی علناً منکرِ ضد فطرت را در زندگی خودشان راه جنس! این غیر از همجنسازدواج با هم»گوید: می

کنند، و رئیس جمهور کنند، و کلیساها این را ثبت میکنند، و دو همجنس با یکدیگر ازدواج میاین اعتراف می. امروز علناً و صریحاً به ..بدهند؛

گوید من موافقم با این کار و مخالف نیستم! یعنی از پرده برون افتاده آن فساد باطنی و کند و میکند و اظهار عقیده میآمریکا اظهار نظر می

و  ترویج ازدواج  13را منکر و ضدارزش دانسته گراییهمجنساو همچنین  12« ها.رانی و مانند اینهوتهای شدرونی در این زمینه

ای در دو سخنرانی دیگرش خامنه 14برشمرده است. "یک نمونه عینی از شکست تمدن غرب در مسایل اخالقی"یان را گراهمجنس

که نگاه لذت جویانه به زن را یکی از بالهای و ضمن این 15فی کردرانی مسخ کننده انسان معری شهوتجنس را نشانهازدواج با هم

                                                           
روشنفکران  تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضیاگر مراد از  »ی امام خمینی به نقل از او آمده است: کتاب آزادی در اندیشه 95ی در صفحه 11

و عقال با آن مخالفند گرچه غرب و  بازی و از این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندانحتی همجنس گویند که آزادی در تمام منکرات و فحشاای میحرفه

 http://bit.ly/2m2ACtd« کنند.آن را ترویج می شرقزدگان به تقلید کورکورانه
 یواقعه کندیجرأت نم یکس ،یغرب یاز کشورها یاریدر بس»می گوید:  آموختگی دانشجویان افسری ارتش در نوشهرای در مراسم دانشخامنه  12

 نیمنتشر کند. چگونه است که در ا یمطلب یبازاستکبار از جمله همجنس یزشت اخالق هایاستیدر مورد س ایسوال ببرد  رزی را هولوکاست لحالمجهوال

 منبع: وبسایت رجانیوز. "آزاد است؟ انیب یآزاد نیتحت عنوان دروغ الماز اعراب ندارد اما اهانت به اسالم و مقدسات اس یمحل انیب یمواقع، آزاد

http://rajanews.com/detail.asp?id=137945 
1327345content?id=-http://farsi.khamenei.ir/news  1393ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در شهریور برگرفته از سخنان خامنه ،

 ای.اهلل خامنهوبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتمنبع: 
1412150005681392http://farsnews.com/newstext.php?nn=  در دیدار با اعضای  1392ای در اسفندماه برگرفته از سخنان خامنه

 مجلس خبرگان، منبع: خبرگزاری فارس.
ای(. اهلل خامنه)برگرفته از وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت، 1392ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه بخشی از سخنان خامنه 15

25696content?id=-http://farsi.khamenei.ir/speech .  

http://rajanews.com/detail.asp?id=137945
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25696
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اکنون برخی اندیشمندان غربی نیز در مورد این موضوع احساس خطر می کنند زیرا قضایایی همچون »بزرگ خواند، خاطرنشان کرد: 

 16«نتیجه این نوع نگاه است که قطعاً یکی از عوامل سقوط تمدن غرب نیز خواهد بود. گراییهمجنس

که بدانیم، چنان گراییهمجنسپر بیراه نیست اگر این سخنانِ باالترین مقام جمهوری اسالمی ایران را مبین دیدگاه کل نظام در مورد 

 اند.خود بر این امر صحه گذاشته ه آن در سخنانها یا مشابدیگر مقامات نظام نیز عینا با تکرار همین دیدگاه

یک "را  گراییهمجنسی قضائیه در نشست با اعضای جنبش غیرمتعهدها در ژنو ستاد حقوق بشر قوهرئیس محمدجواد الریجانی 

 17خوانده است. "مفسده مهلک

را عملی خالف کرامت انسانی معرفی کرد:  گراییهمجنس 1393صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه، در سخنانی در فروردین 

که چنان 18«بینید؟ی میبازهمجنسباید از غرب پرسید شما که داعیه کرامت انسان و حفظ این کرامت را دارید آیا این کرامت را در »

و  19"عین توحش" را گراییهمجنسنیز بوده است  1396جمهوری در سال معاون اول سابق او سید ابراهیم رئیسی که نامزد ریاست

  20اند.دانسته "بسیار زشت"جمهور پیشین جمهوری اسالمی ایران، آن را عملی نژاد رئیسمحمود احمدی

 "مروجان"خواهان و همجنس»که به موجب آن  21تصویب کردیان گراهمجنسقانونی را علیه  که دولت اوگانداپس از آن

، مصطفی پورمحمدی «ممکن است حتی در دادگاه به حبس ابد محکوم شوندگیرند و مورد پیگرد قانونی قرار می گراییهمجنس

از موضع وزیر دادگستری »اش اظهار داشت: در دیدار با همتای اوگاندایی 1393ی حسن روحانی در خرداد ماه وزیر دادگستری کابینه

ی بسیار خرسندیم و از این موضع حمایت بازنسهمجها از جمله ممنوعیت ها و ضدارزشو دولت اوگاندا در قبال مبارزه با بداخالقی

های انسانی است و این فضا به رشد فضایل اخالقی دهد که حافظ اخالق و ارزشکنیم؛ چرا که موضع دولت اوگاندا نشان میمی

 22«کند.کمک می

                                                           
16xvEI4m2http://bit.ly/   منبع: سایت تحلیلی خبری عصر ایران 1392ای در نشست با بانوان فرهیخته در اردیبهشت ماه بخشی از سخنرانی خامنه 
1713911225000460http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=   منبع: 1391برگرفته از سخنان محمدجواد الریجانی در اسفند ،

 خبرگزاری فارس.
18wml22.html?4k5.k1nue49http://alef.ir/vdcaoenuy  خنان صادق آملی الریجانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی، منبع: برگرفته از س

 سایت الف.
19 lIyiLf2http://bit.ly/   مراسم بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به میهن در مجتمع امام در  1393برگرفته از سخنان سید ابراهیم رئیسی در مرداد ماه

 ، منبع: خبرگزاری ایرنا.خمینی قم
20  3e6ljh2http://bit.ly/ در پاسخ به سی اِن اِن، منبع: سایت تابناک. 1391نژاد در مهرماه برگرفته از سخنان احمدی 
21ngay_law_us_sanctio-_uganda_anti07_u2014/06/140619http://www.bbc.com/persian/world/    منبع: بی بی سی

 فارسی.
ها بسیار خرسندیم،  منبع: خبرآنالین    ها و ضدارزشوزیر دادگستری: از موضع دولت اوگاندا در قبال مبارزه با بداخالقی 22

rld/diplomacyhttp://www.khabaronline.ir/detail/356714/Wo 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911225000460
http://bit.ly/2lIyiLf
http://bit.ly/2ljh6e3
http://www.khabaronline.ir/detail/356714/World/diplomacy
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ی موارد، از د که در کنار بقیهی وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرای را دربارهی اروپا قطعنامه، اتحادیه1393در فروردین 

این قطعنامه که به این مورد پرداخته  14بند  23کرد.ابراز نگرانی می« سرکوب و تبعیض مبتنی بر جنسیت یا گرایش جنسی»استمرار 

 های شدیداللحنِ بسیاری از مقامات ایرانی را برانگیخت. و آن را محکوم کرده بود، واکنش

ای سفیه در پارلمان عده»مثال، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به این بند، به انتقاد شدید از آن پرداخت و گفت:  عنوانبه 

شرمی، روابط نامشروع های انسانی پایبند نیستند، با بیاند و در حالی که خود به هیچ یک از ارزشمذکور دور هم جمع شده

 24« اند.هان را مشروعیت بخشیدبازهمجنس

اقدام مداخله »ی اروپا گفت: ی اتحادیهحسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح نیز در واکنش به این بند قطعنامه

ان از مشخصات بازهمجنسجویانه اتحادیه اروپا و تعیین تکلیف برای ملت بزرگ ایران و اظهار همدستی با سران فتنه تا حمایت از 

های ها و مغایر آموزهشود که ضد حقوق طبیعی انسانان ختم میبازهمجنساروپا همه امیدش به عمل شنیع پا است... چهره سیاه ارو

 25«.پیامبران بزرگ الهی و دین مقدس اسالم است

اند که موجب را عفونتی دانسته گراییهمجنسهای دولتی ایران دست یافت که رنگ حین انجام این تحقیق، به مقاالتی در رسانهشش

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسالمی و سردبیر شود. به طور مثال، محمدکاظم انبارلویی نابودی اخالق و حتی بالیای طبیعی می

های اریرا از بیم گراییهمجنس، به رسمیت شناختن 1391آبان  15ی این روزنامه، مورخ در سرمقاله "رسالت"کار ی محافظهروزنامه

جستجو کرد. مثل آن را توان انگیزی دانست که غرب و به ویژه آمریکا به آن دچارند و فقط در اقوام لوط و عاد و ثمود میحیرت

های طبیعی کنم گاهی توفانفکر می»برشمرد و اظهار داشت:  گراییهمجنسانبارلویی در ادامه وقوع توفان در آمریکا را از نتایج 

ها در ها را در طغیان انسانآید. ما نظیر این توفانهایی در جامعه آمریکایی پدید میچون سندی و کاترینا برای زدودن چنین عفونت

اکی است که مناسبات انسانی آنها براساس اصول ها هشدار الهی به جوامع ناپایم. اینایام اقتدار قوم عاد و ثمود و لوط و نوح دیده

وحیانی شکل نگرفته است. پنجاه میلیارد دالر خسارت و تلفات جانی قابل مالحظه در حد یک فاجعه و مصیبت است که آنها گرفتار 

را از مرتبت ای است که آنها آن در توفان سندی بودند. سقوط امروز جامعه آمریکا درحوزه اخالق و فرهنگ چهاردهمین پله

طور اجتناب ناپذیر تمدن غرب و بویژه تمدنی که های گذشته از همین نقطه آغاز شده است بهکشد. افول تمدنابرقدرتی به زیر می

 26«کشد از این قاعده مستثنی نیست.صفت آمریکایی را یدک می

 یانگراهمجنسصفت و پست خواندنِ حیوان .3.2

خواهانه را جنسیان، به کرّات و با اهانتِ شدید، روابط همگراهمجنسی خود علیه پراکنانهمقامات ایران در بخشی از سخنان نفرت

 اند.تر از انسان و ارتکاب به اعمالی نظیر حیوانات دانستهها به جایگاهی پستباعث سقوط انسان

                                                           
ی استراتژی این اتحادیه در مورد ایران: درباره 1393ی اروپا در فروردین ماه ی اتحادیهقطعنامه 23

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0339&language=EN 
 
24 j6mZwj2http://bit.ly/  منبع: سایت باشگاه خبرنگاران جوان.،  1393سخنان احمد جنتی در نخستین دیدار کارکنان نهاد شورای نگهبان در سال 
251443797990968553244http://www.jamejamonline.ir/newspreview/   برگرفته از سخنان حسن فیروزآبادی در تبریک آغاز

 ی جام جم.به ملت ایران، منبع: روزنامه« سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»به عنوان  1393سال  
 121395news.com/fa/?code=-http://www.resalat: 1391آبان  15ی رسالت در ی روزنامهسرمقاله 26

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0339&language=EN
http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1443797990968553244
http://www.resalat-news.com/fa/?code=121395
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ی اروپا که در بخش قبل به آن ی اتحادیهدر واکنش به قطعنامه 1393 ی مجلس شورای اسالمی، فروردینعلی مطهری نماینده

ما باید به آنها ]اروپاییان[ انتقاد کنیم که... چرا غرب به سوی حیوانیت در حرکت است و امور خالف طبع »پرداختیم، اظهار داشت: 

 27«کند؟را ترویج می گراییهمجنسبشر مانند 

ان که همواره از سوی بازهمجنسحمایت از »عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این باره گفته است: اهلل حسن ممدوحی آیت

زنند و قطعا خداوند همانطور که بر قوم شود پلیدی آنان را آشکار ساخته است که چگونه مانند حیوان حرف میها مطرح میغربی

 28«ها را نیز از بین خواهد برد.لوط عذاب نازل کردند آن

ی وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان ی سازمان ملل دربارهکه گزارشگر ویژهپس از آن

های جنسی در ایران ابراز نگرانی کرد، مقامات ایران دوباره شروع به نسبت ی پایمال شدن حقوق اقلیتدرباره 1393در اسفند ماه 

انیت کردند. به طور مثال، سید باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در این باره به حیو گراییهمجنسدادن 

اقدامی که احمد شهید انجام داده در راستای حقوق بشر نیست، بلکه حقوق حیوانات است. همجنس بازی که احمد شهید از »گفت: 

هایی بپردازند که از فقر و گرسنگی ی به انسانبازهمجنسی طرح حقوق کند در بین حیوانات هم وجود ندارد... به جاآن دفاع می

هاست نه دهند. حقوق بشر ایندهند یا به واسطه جنایات آمریکا و صهیونیست جان خود را از دست میجان خود را از دست می

 29«جنس بازی.هم

یک »را  گراییهمجنسا محکوم کرد و پیش از آن نیز علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز به همین ترتیب این گزارش ر

البد توقع دارید » او گفته است:  30ایران با آن مغایرت دارد.« نظام و سیستم فکری»دانسته بود که « روش حیوانی و خروج از انسانیت

 31«؟وحشی گری مدرن امروز غرب در همجنس بازی را به صورت قانون درآوریم

ترین حیوانات نیز گویند که حتی پستمی دانند و  در جایی دیگر می "روشی حیوانی"را  گراییهمجنسمقامات ایرانی در جایی 

در جمع علما و  1391ی قم، فروردین ماه ی ولی فقیه و امام جمعهشوند! عبداهلل جوادی آملی نمایندهنمی گراییهمجنسمرتکب 

نه عالم حیوان، نه جن و نه انسان. نه پرندگان این کار را می کنند و »گفت: یانه گراهمجنسی علمیه در مورد عمل روحانیون حوزه

شان هم به نه درندگان. این کار از هیچ سگ و خوکی سر نمی زند. طبق فرمایش قرآن کریم کسانی که این کار را در مجلس

 32«تر هستند.رسانند از حیوان هم پستتصویب  می

                                                           
 /J48kIf2http://bit.ly، عصر ایران: 1393اظهارات علی مطهری در فروردین  27
 =13930118000386http://www.farsnews.com/newstext.php?nnسخنان حسن ممدوحی، مندرج در خبرگزاری فارس:  28
 /miQAiF2http://bit.ly، منبع: سایت سازمان بسیج مستضعفین: 1393سخنان سید باقر حسینی در اسفند ماه  29
30  fQ9kVF2http://bit.ly/   المقدسالی بیت"در جمع اعضای شاخه آسیایی کاروان جهانی  1390برگرفته از سخنان علی الریجانی در اسفند ماه" 

 رسانی مجلس شورای اسالمی.ر شد. منبع: پایگاه اطالعکه در ساختمان مشروطه مجلس برگزا
31188899http://www.hamshahrionline.ir/details/   بخشی از سخنان علی الریجانی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ آبان

 ، منبع: همشهری آنالین1391
 /GLVe8m2http://bit.ly، منبع: خبرگزاری فارس: 1391نان عبداهلل جوادی آملی فروردین ماه سخ 32

http://bit.ly/2kIf48J
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930118000386
http://bit.ly/2miQAiF
http://bit.ly/2kVF9fQ
http://www.hamshahrionline.ir/details/188899
http://bit.ly/2m8GLVe
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صادر کرد، محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین،  1393الذکر را در فروردین ی فوقامهی اروپا قطعنکه اتحادیهپس از آن

گذارند آنها در حالی برای ما شرط می»تر از حیوانات دانست و گفت: ها را پستدر اروپا، اروپایی گراییهمجنسبه دلیل آزادی 

   33 «کنند.ی نمیبازهمجنسهم رها کنید  ی را آزاد کنید که حتی اگر حیوانات رابازهمجنسکه باید 

ی استان کاشان نیز در جمع نمازگزاران جمعه با محکوم کردن این قطعنامه ی ولی فقیه و امام جمعهاهلل عبدالنبی نمازی نمایندهآیت

هستند و این فساد و انحراف جنسی حتی در حیوانات نیز  گراییهمجنساروپایی ها خودشان آلوده به بداخالقی و »اظهار داشت: 

   34«وجود ندارد.

 های جنسیاقلیتو معیوب انگاشتنِ   بیمار .3.3

را یک انحراف  گراییهمجنسکه هایشان عالوه بر اینها و مصاحبههای اخیر، برخی مقامات جمهوری اسالمی در سخنرانیدر سال

دارد. افرادی که  "درمان شدن"اند که نیاز به اند و گفتهبودن آن نیز تاکید داشته "اختالل"و  "بیماری"اند، بر اخالقی بزرگ خوانده

نگاه را  باالترین مقامات مدیریتی را در نظام بهداشت و درمان و تامین اجتماعی بر عهده دارند، خود جلودار صف آنانی اند که این

 دهند.رواج می گراییهمجنسدر مورد 

یان به عنوان افراد دارای گراهمجنسی ایدز سازمان ملل در ایران در نشستی از مدیر کشوری برنامهفرداد درودی طور مثال، به

که نقضِ آشکارِ  "گراییهمجنسدرمان "یاد کرده و به این شکل بر « .باید با روان درمانی، آنان را درمان کرد»انحراف جنسی که 

ها را افرادی سکشوالان است اصرار ورزیده است. درودی همچنین در سخنانش در این نشست ترنسحقوق این گروه از شهروند

از بدو تولد اختالل هویت جنسی دارند و باید تا دو سالگی هویت جنسی آنها مشخص شود و بر اساس فتوای »خوانده است که 

  35«حضرت امام )ره( امکان درمان و جراحی آنها وجود دارد.

های جنسی به ی انجمن حمایت از بیماران اختالالت هویت جنسی  نیز به طور مکرر از اقلیتصابری رئیس هیئت مدیره سید مهدی

، با تاکید بر ضرورت درمان 1393او در عین حال در نشست خبری اردیبهشت ماه  36برد.عنوان بیمارهایی مبتال به اختالل نام می

ست، زیرا عدم درمان هر های جدید جراحی به کشور الزامیورود تکنیک»گوید: ها میگراهمجنسها و فرقِ آنها با سکشوالترنس

ی روانپزشکی آمریکا اختالالت هویت جنسی را به بندی رشتهدر جدیدترین طبقه  شود...نفر می 30یک ترنس باعث تاثیر منفی بر 

ها ناهنجاری و اختالل ندارند بلکه یک حس درونی که ترنس اند زیرا برای آنان مسجل شده استعنوان مالل جنسی نامگذاری کرده

براساس مکاتب غیرعلمی که عنوان  گراهمجنسکند زیرا یان فرق میگراهمجنسمتفاوت دارند. بنابراین شرایط و تعریف آنان با 

ها اند و هرگز از جنس خودشان ناراحت نیستند ولی ترنسشود دچار اختالالتی هستند با اختیار خودشان به این امر روی آوردهمی

ان به عنو گراییهمجنسصابری به این ترتیب عالوه بر معرفی  37«بینند.پذیرند و خود را در جنس مخالف میجنس خود را نمی

                                                           
33.html4kk15nuo49http://www.yalasarat.com/vdcaiina.  اهلل گیالن شهید ابوالحسن سخنان محمدرضا نقدی در یادواره سردار حزب

 خان جنگلی رشت برگزار شد. منبع: یالثارات.در مسجد شهید میرزا کوچک 1393ماه فروردین کریمی که 
 /kIdPXg2http://bit.ly، منبع: ایرنا: 1393سخنان عبدالنبی نمازی، فروردین  34
35/82330207http://www.irna.ir/fa/News/  در نشست ایدز، به نقل از خبرگزاری ایرنا. 1395ماه بخشی از سخنان فرداد درودی در آذر 
36kVMRqa2http://bit.ly/  را در هنگام  "مبتالیان به اختالل هویت جنسی"با خبرگزاری ایرنا اوج بروز مشکالت  سید مهدی صابری در مصاحبه

 داند.های اجتماعی آنها میازدواج و  بروز و ظهور نقش
37  2wcl4l2http://bit.ly/  از نشست خبری مهدی صابری، منبع: جهان نیوز. "ها مجرم نیستند، بیمارندترنس"گزارشی تحت عنوان 

http://bit.ly/2kIdPXg
http://bit.ly/2kVMRqa
http://bit.ly/2l4wcl2
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کند به ها افرادی هستند دچار اختالل، تالش میسکشوالآورند و طرح اینکه ترنسگرایشی که افراد به اختیار خود به آن رو می

ی اول را مجرم معرفی کند و برعکس، از ها، دستهسکشوالیان و ترنسگراهمجنسپشتوانه تابوهای اجتماعی و با تاکید بر تفاوت 

 کند. زدایی ی دوم جرمدسته

 1391وع را بیان کرده است. او به طور مثال، در  اسفند ی قضائیه نیز بارها این موضمحمدجواد الریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه

 گراییهمجنس در نظام ما از نظر اجتماعی»ی دوی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: وگویی با شبکهدر گفت

 را آن فردی لحاظ از اما. داریم زمینه این در هم محکمی قوانین. است خالف گراییهمجنستبلیغ برای  یک مرض و بیماری است .

اند و به اجبار می گویند که ما هم ها آن را یک نرم معرفی کردهغربی.... است بیمار فرد یمعالجه راهش که دانیممی بیماری یک

  38«.آن را بپذیریم. ما کامال با آن مخالف هستیم

تاکید دارند و این در حالی است که  گراییهمجنسبرای  "بیماری"و  "اختالل"چنان بر به کار بردن کلماتی نظیر مقامات ایران هم

(، DSM-II) "راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی"از فهرست  گراییهمجنس، 1973بیش از چهار دهه قبل، در سال 

 حذف شده است. 

های پزشکی، به آثار و تحقیقات دانشمندان معتبری اشاره شود که دهند که در کتب درسی رشتهبا این حال، مقامات ایران اجازه نمی

  39اند، نه یک اختالل.های جنسی در انسان دانستهرا یکی از انواع طبیعی و مثبتِ گرایش گراییهمجنسهمیشه 

های پزشکی در مورد اند که انواع مداخلهای کمک کردههای غیرعلمیتحقیقات و کتاب های اخیر به تکثیردر عوض، آنها در سال

های پزشکی نظیر تجویز داروهای روان گردان، هورمون تراپی و شوک الکتریکی کنند؛ مداخلهاصالح گرایش جنسی را تبلیغ می

 . گراییهمجنس "درمان"برای 

جنس وابسته به دولت هستند بر عهده دارند و اغلب، تشخیصی که در مورد گرایش به همها را متخصصانی که مدیریت این قبیل پروژه

دهند، اختالل روانی است. آنها معموال اطالعاتی دروغین و غلط انداز را های جنسیتیِ جامعه ارائه میو پیروی نکردن از کلیشه

دهند و از تاثیرات یا جنسیت افراد را تغییر دهند ارائه می های روانشناسانی که سعی دارند گرایش جنسیی علمی بودن روشدرباره

 آورند. های اصالحی حرفی به زبان نمیی تراپیزنندهمخرب و آسیب

هایی را که میان آنها افرادی در سنین نوجوانی نیز به چشم جندرترنسها و ها، گیهای مربوط به شمار زیادی از لزبینرنگ یافتهشش

های یی که دارند، تحت مداخلههاهای جنسی و حالتکرده است که به منظور کنترل یا تعدیل کردن برانگیختگیخورند مستند می

                                                           
38  lIvcXm2http://bit.ly/  ی دو صدا و سیما ، منبع: ایسنا.ی خبری در شبکهوگوی ویژهی گفتبخشی از سخنان محمد جواد الریجانی در برنامه 

(: 2009هایی برای تغییر )های مربوط به گرایش جنسی و تالشهای مثبت و مناسب به رنجی پاسخی انجمن روانشناسی آمریکا دربارهبه طور مثال، مصوبه 39 

tation.aspxorien-http://www.apa.org/about/policy/sexual  
(: 2011جندرها )گراها و ترنسها، دوجنسها، گیهای مربوط به سیاست این انجمن در مورد لزبینبیانیه

http://www.apa.org/about/policy/booklet.pdf 

(: PAHO/WHO, 2012) "ها خطرناک استرود توجیه پزشکی ندارد و برای سالمت انسانمیهایی که برای تغییر گرایش جنسی به کار تراپی

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6803%3A%5C%22therapies%5C

-esspr-&catid=740%3Anews-health-threaten-and-justification-medical-lack-orientation-sexual-change-to-%22

releases&Itemid=1926&lang=en 

http://bit.ly/2lIvcXm
http://www.apa.org/about/policy/sexual-orientation.aspx
http://www.apa.org/about/policy/booklet.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6803%3A%5C%22therapies%5C%22-to-change-sexual-orientation-lack-medical-justification-and-threaten-health-&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6803%3A%5C%22therapies%5C%22-to-change-sexual-orientation-lack-medical-justification-and-threaten-health-&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6803%3A%5C%22therapies%5C%22-to-change-sexual-orientation-lack-medical-justification-and-threaten-health-&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=en
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اند های روانپزشکی، هورمون تراپی، تجویز داروهای غیر ضروری و الکتروشوک تراپی قرار گرفتهپزشکی غیر علمی نظیر مداخله

 40اند.نسوخ اعالم شدهکه سالهاست از سوی مجامعه علمی و معتبر جهان م

های اصالحی منجر به ایجاد اختالالت روانی، دردهای جسمانی، اند که این تراپیرنگ گفتهالقول به ششطور متفقاین افراد همگی به

شان نزد خودشان، اختالل در خواب یا حالت افسردگی، از دست دادن عالقه یا حس لذت، احساس گناه یا کم ارزش شدن

هایی ی خطرات و آسیبشان دربارهاشتهایی، کاهش انرژی و تمرکز برایشان شده است. تمام آنها از این بابت که پزشکان معالجبی

ی ه آگاهی دربارههای درمانی دیگری را که باند و به جای آن، شیوهکند به ایشان چیزی نگفتهها متوجه آنها میکه این نوع تراپی

 اند شکایت دارند. خود و پذیرش خود کمک کند در موردشان به کار نبرده

ی گزارشاتی که از گوشه و رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، دربارههای بییا مجازات رفتارهای شکنجه و دیگر گزارشگر ویژه

های اجباری نظیر شان تحت درمانبه خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسی»ها جندرترنسها و ها، گیکه لزبینکنار جهان مبنی بر این

های روانی و جسمی برای آنها ها، باعث آسیبگیرند که طبق این گزارشهای اصالحی قرار میالکتروشوک تراپی و دیگر درمان

   41، ابراز نگرانی کرده است.«شده است

هراسی میان تعدادی از متخصصان گراهمجنسهای ناشی از بدرفتاری»ی باره، بار دیگر درنیز این گزارشگر ویژه 1391در سال 

گرانه و غیر قابل جبران نظیر های مداخلهدهند درمانو خواستار لغو قوانینی شد که اجازه می 42ابراز نگرانی کرد.« بهداشت و درمان

های اصالحی یا ی خود فرد نیست، و درمانخواسته هایی کهسازیهای اجباری برای طبیعی سازیِ دستگاه تناسلی، عقیمجراحی

که خود فرد در انتخاب آنها آزاد نبوده یا اطالعات صحیحی در این باره در اختیارش گذاشته نشده است، صورت تبدیلی در حالی

 بگیرد.

 به عنوان مفهومی غربی و امپریالیستی گراییهمجنسمعرفی  .3.4

ای خارجی و غربی بنمایانند که از کشورهای غربی به را به عنوان پدیده گراییهمجنسکوشند مقامات جمهوری اسالمی ایران می

توان یافت که بر این موضوع می گراییهمجنسایران و خاورمیانه سرایت کرده است. کمتر سخنی از مقامات دولتی ایران پیرامون 

 تاکید نکرده باشد. 

                                                           
ها: نقض حقوق تشخیص هویت، با مجروح ساختنِ بدن"جندرهای ایرانی با عنوان ها و ترنسی لزبینگزارش مشترک سازمان عدالت برای ایران و شبکه 40

identities-activities/pathologizing-iran4iran.org/j4http://justice-: 2014ژوئن  24، "جندرها در ایرانها و ترنسها، گیلزبین

bodies/-paralyzing 
 /para. 56/156A ,24. 2001رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، سوم ژوئیه های بیها یا مجازاتی شکنجه و دیگر روشگزارش گزارشگر ویژه 41
/para. 22/53A/HRC , 2013رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، یازدهم فوریه های بیها یا مجازاتی شکنجه و دیگر روشگزارش گزارشگر ویژه 42

76. 
 

http://justice4iran.org/j4iran-activities/pathologizing-identities-paralyzing-bodies/
http://justice4iran.org/j4iran-activities/pathologizing-identities-paralyzing-bodies/
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های سیاست"ی را در زمره گراییهمجنسهای خود در پنج سال گذشته، سخنرانی ای رهبر جمهوری اسالمی ایران درسید علی خامنه

  44های عینی شکست اخالقی این تمدن برشمرده است.، از مظاهر تمدن غرب و از نمونه 43"زشت اخالقی استکبار

ان را به جوامع غیرغربی از خواهد تفسیر خود از انسغرب از یک سو می»صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه نیز گفته است: 

 گراییهمجنسکند که از دل آن جواز ای تفسیر میجمله کشورهای اسالمی تحمیل کند و از سوی دیگر کرامت انسانی را به گونه

 45«کشد با این تصویر غربی از انسان هیچ سنخیتی ندارد.آید اما انسانی که اسالم به تصویر میبیرون می

وگو با خبرگزاری ایرنا همین رویکرد را در در گفت 1395الملل ستاد حقوق بشر نیز آذرماه آبادی معاون امور بینکاظم غریب

ها تحت لوای حقوق همجنس بازان و سبک زندگی غربی مواردی است که غربی»هایش در پیش گرفت و اظهار داشت: صحبت

 46«دارند.جهانشمولی سعی در تحمیل پذیرش آن به دنیا 

تری به این موضوع نگاه رنگ در حین انجام این تحقیق، به بیانات رسمی دیگری نیز دست یافت که از موضع به مراتب افراطیشش

رئیس بودند. محمدرضا نقدی  های دیگر و یا دین اسالم سخن گفتهاز تالش غرب برای رواج این پدیده به قصد نابودی ملتکرده و 

هایی مانند آمریکا و اروپا مبنی بر رواج هدف اصلی حکومت»در سخنرانی خود گفت:  1391در بهمن ماه  فینسازمان بسیج مستضع

اراده کرده و زیرسلطه خود برده و آنها را در حد حیوان تنزل بخشند تا با این روش، خودشان ها را بیی این است که انسانبازهمجنس

 47«را به آنها تحمیل کنند.

امروز جامعه آمریکا شاهد بی بند و باری و »گفت:  1395ماه ح یزدی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در آبانمحمدتقی مصبا

سقوط ارزش های اخالقی است، لذا سیاستمداران آن درصدد نفوذ فرهنگ خود در کشورهای اسالمی به ویژه جمهوری اسالمی 

 48«ایران هستند.

استکبار »اظهار داشت:  1394آمیز در مرداد ی قرارگاه خاتم االنبیاء نیز با همین لحن توطئهامیرفرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند هوای

کنند که چرا دهد؛ نمایندگان استکبار از رئیس جمهور خود گالیه میهای بسیاری انجام میجهانی برای اهداف فرهنگی خود هزینه

 49«دهد.می را با تاخیر در جامعه اشاعه گراییهمجنسضد ارزشی همانند 

                                                           
43137945http://rajanews.com/detail.asp?id=  ای در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری ارتش در نوشهر، برگرفته از سخنان خامنه

 به نقل از رجانیوز 1391شهریور 
4411526http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=  ای مجلس ای در دیدار با اعضبرگرفته از سخنان خامنه

 ، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبری.1392خبرگان رهبری در اسفند 
 =80958175http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID، منبع: خبرگزاری ایرنا: 1392سخنان صادق آملی الریجانی در آذرماه   45
   /82340470http://www.irna.ir/fa/News/وگو با خبرگزاری ایرنا: آبادی در گفتسخنان کاظم غریب 46
بخشی از سخنرانی محمدرضا نقدی در نخستین یادواره شهدای زن جامعه پزشکی در برج میالد، منبع: یالثارات:  47

lww.yalasarat.com/vdcae6nm.49nuw15kk4.htmhttp://w 
های سراسر کشور، منبع: ایرنا: کالنتری وسایدر جمع فرماندهان و ر 1395ماه سخنرانی محمدتقی مصباح یزدی آبان  48

http://www.irna.ir/fa/News/82286554 
در ششمین یادواره شهدای دروازه ری در قم، منبع: وبسایت سازمان بسیج مستضعفین:  1394سخنرانی امیرفرزاد اسماعیلی در مرداد  49

https://goo.gl/uywLKq 

http://rajanews.com/detail.asp?id=137945
http://www.irna.ir/fa/News/82340470/
http://www.yalasarat.com/vdcae6nm.49nuw15kk4.html
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 یانگراهمجنسضد انقالب و صهیونیست خواندنِ  .3.5

اند و حتی عقاید یان علیه جمهوری اسالمی توطئه کردهگراهمجنساند که بعضا مدعی شده جمهوری اسالمی ایرانمقامات 

ضمن  1391شهریور ماه در  رهبر جمهوری اسالمی ایرانای دهند. به طور مثال، سیدعلی خامنهها را به آنها نسبت میصهیونیست

ى چیزى بنویسند و منتشر بازهمجنسشناسى بخواهند بر علیه در آمریکا اگر کسانى با تکیه به مبانى روانشناسى و جامعه»که: اظهار این

 50ست.دان«  هاى خبیث صهیونیستىپاى سیاست»علت این امر را در میان بودنِ « شود!کنند، قادر نخواهند بود، جلویشان گرفته می

مشابه همین ، 1391اردیبهشت  26یداهلل جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و رئیس سابق اداره سیاسی این نهاد نیز در 

به دلیل نفوذ رژیم اسرائیل در برخی از کشورها ما شاهد چنین رفتارهایی از »کند: یان مطرح میگراهمجنسی استدالل را درباره

 51«ها هستیم که این رفتار آنها با اعتقادات مردمش همخوانی ندارد.دولتسوی برخی 

از  هایینقل قولهای دولتی ایران با رسانه، 2012یان در جمهوری آذربایجان در سال گراهمجنسی افتخار پس از برگزاری رژه

هشدار دادند که برگزاری این رژه  رسمیت داد پُر شد. مقامارا به صهیونیسم ربط می گراییهمجنسمقامات جمهوری اسالمی که 

 52متهم کردند.« المللهمراهی با صهیونیست بین»ی نفوذ اسرائیل در آذربایجان است و دولتمردان آذربایجانی را به نشانه

آذربایجان ی تبریز در استان آذربایجان شرقی در این باره گفت که مقامات ی ولی فقیه و امام جمعهمحسن مجتهد شبستری نماینده

   53اند.شده "آلت دست غاصبان صهیونیست"به خاطر موافقت با برگزاری این رژه، 

هایشان، با هدفِ استفاده از احساسات ، مقامات ایران به دفعات در سخنرانی1388پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات در سال 

یان را گراهمجنسکه در نهایت بتوانند هم مخالفان و هم طلب خود و ایندر جامعه علیه مخالفان سیاسی صلح هراسانهگراهمجنس

 یان مرتبط دانستند. گراهمجنساز جامعه طرد کنند، مخالفان را به 

ای است که های درهم تنیدهلی استدالدر سخنانی که نشانه 1394دبیر کل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی در آذر حسین فدایی 

کردند و آقایان حاضر ان نیز از جریان فتنه حمایت میبازهمجنسحتی »دهند، اظهار داشت: مقامات ایران بابت هر موضوعی ارائه می

   54«کند.ت میگران حمایها واکنش نشان دهند. از این رو مردم ما فهمیدند که رژیم صهیونیستی از فتنهنشدند که نسبت به این حمایت

 

 

                                                           
50  404miP2http://bit.ly/  رسانی دفتر رهبری.ی امام خمینی نوشهر، به نقل از پایگاه اطالعای در دانشگاه علوم دریایعلی خامنه برگرفته از سخنرانی 
   /3WcB4m2http://bit.lyمطلب وبسایت خبری تابناک به نقل از سردار یداهلل جوانی:   51
الملل دانست. دهنده همراهی دولتمردان آذربایجان با صهیونیست بینشانوگو با خبرگزاری فارس، برگزاری این رژه را نبه طور مثال، زهره الهیان در گفت 52

: 1391منبع: وبسایت رسمی زهره الهیان، دوم خرداد 

5&newsview=591http://elahian.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=12 
 
 =13910229000503http://www.farsnews.com/printable.php?nnمنبع: خبرگزاری فارس:   53
54apiuur.html0bz.rhb5.com/vdcbfhttp://www.yalasarat    منبع: 1392برگرفته از سخنان حسین فدایی در نشست خبری هشتم دی ،

 یالثارات

http://bit.ly/2miP404
http://bit.ly/2m4WcB3
http://elahian.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=125&newsview=591
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910229000503
http://www.yalasarat.com/vdcbf5bz.rhb0apiuur.html
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 ها و شرایط قانونی در ایرانزمینه .4

 

است که ناقض  یاسالم یاز افتخارات جمهور نی! البته اندنکیمتهم م انیگراحقوق همجنس تیرا به عدم رعا یام اسالمنظ"

 "است.  انیگراحقوق همجنس

  55معاون سابق رئیس جمهور و صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز  مهرداد بذرپاش،

 

اند، ی خود به آن رسیدهشان یا درکی که از این بابت دربارههای جنسی در ایران، به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسی واقعیاقلیت

های یاد شده به ها در برابر تبعیضقوانین ایران نه فقط حمایتی از آنکنند. شان تجربه میای را در تمام ابعاد زندگیتبعیض گسترده

 د بلکه خود ابزاری برای اعمال خشونت علیه این گروه است. عمل نمی آور

 در قوانین ایران یانهگراهمجنسروابط جنسی  .4.1

هایی از شالق تا شود و مجازاتجنس جرم محسوب میی جنسی با هم، رابطهمجازات اسالمی در ایران قانون 240تا 233طبق مفاد 

این  147ی طبق مادهشود چرا که ها در مورد افراد زیر هجده سال نیز اِعمال میاین مجازاتاعدام برای آن در نظر گرفته شده است. 

 (147)ماده  پسران، پانزده سال قمری است در مورددختران، نُه سال قمری و  در مورددر ایران،  قانونیبلوغ سن قانون، 

گاه در دبر انسان ی ختنه)دخول اندام تناسلی مرد به اندازهبرای مردانی که مرتکب لواط قانون مجازات اسالمی،  234ی طبق ماده

شان بر اساس رضایت طرفین صورت گرفته باشد که عمل، و این"مفعول"اند یا را داشته "فاعل"که نقش شوند، بسته به اینمذکر( می

 شود.های مختلفی در نظر گرفته مییا نه، مجازات

ی را در این رابطه "مفعول"اساس رضایت طرفین صورت گرفته است، مردی که نقش  طور فرض شود که عمل آنها برایناگر 

شود که متاهل باشد تنها در صورتی به مجازات اعدام محکوم می "فاعل"فرد شود. مقعدی ایفا کرده، به مجازات اعدام محکوم می

ل آنها بر اساس رضایت طرفین نبوده است )لواط به اگر فرض شود که عممسلمان باشد.  "مفعول"که غیرمسلمان باشد و فرد یا این

شود. از مجازات معاف و به عنوان قربانی در نظر گرفته می "مفعول"شود اما فرد به مجازات اعدام محکوم می "فاعل"، فرد عنف(

اند ظاهر شده "مفعول"ی مقعدی در نقش در آن، افرادی که به میل خود در رابطهبرد که این قانون، خطر ایجاد شرایطی را باال می

به عنوان تجاوز جلوه دهند تا بتوانند  که بر اساس رضایت طرفین بوده استی جنسی خود را به هنگام دستگیری مجبور شوند رابطه

 بگریزند.از مجازات اعدام 

                                                           
 :، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی1390اسفند  23کنند، خبرگزاری فارس، شکایت می "احمد شهید"وگو با فارس:نصرتی و رضایی از بذرپاش در گفت 55

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901222001363 
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قرار دادن اندام تناسلی مرد ) 56"تفخیذ"ازات مردانی که برای چهارمین بار مرتکب قانون مجازات اسالمی، مج 236و  136طبق مفاد 

، مجازات زنانی که برای چهارمین بار مرتکب این قانون 238و  136شوند و همچنین طبق مفاد ( میها یا نشیمنگاه انسان مذکربین ران

شوند، اعدام است. در سه بارِ اول برای هر دو تناسلی همجنس خود( می)قرار دادنِ اندام تناسلی انسان مؤنث بر اندام  57"مساحقه"

 شود. مورد، مجازات صد ضربه شالق در نظر گرفته می

اِعمالِ مجازاتِ اعدام برای  یدرباره المللی حقوق بشر و همچنین سازمان مللهای بینسازمانتقادهای به ان مقامات ایرانواکنش 

علی بوده است.  زیاد توأم با خشمِهای جنسی در این کشور، همواره دیگر موارد نقض حقوق اقلیتجنس و ی جنسی با همرابطه

این  کند کهچنین توجیه میاینجنس را ی جنسی با همالریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی، اِعمال مجازات اعدام برای رابطه

 58«شود.موجب در امان ماندن جامعه از انحراف می»مجازات 

اسفند ماه  جمهور سابق ایران نیز درنژاد، رئیسمحمود احمدیمعاون  از نمایندگان سابق مجلس شورای اسالمی و مهرداد بذرپاش،

 59«یان است.گراهمجنساین از افتخارات جمهوری اسالمی است که ناقض حقوق »صریحا اعالم کرد که  1390

 آنالینی که  ِمطالب فرهنگی، به طرق مختلف از دسترسی شهروندان ایرانی به گراییهمجنس انگاریِمقامات ایران عالوه بر جرم

 کنند،رسانی میی حقوق بشر مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسی اطالعترویج و درباره گراییهمجنسنگاهی مثبت را نسبت به 

 آورند. ممانعت به عمل می

های داده محتویات ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهی سامانههرکس به وسیله»ت: ای ایران آمده اسقانون جرائم رایانه 14ی مادهدر 

مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو 

 «.یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ...سال یا جزای نقدی 

شود که مردان یا زنان را به طور ، محتویات مستهجن شامل تصاویر، اصوات یا متون واقعی یا غیرواقعی میاین قانون 15ی طبق ماده

افراد را به دسترسی به محتویات اگر کسی ها را نشان دهد. کامال برهنه به تصویر بکشد و یا آالت تناسلی آنها یا عمل جنسی بین انسان

یا تشویق کند یا تسهیالت الزم برای این دسترسی را فراهم سازد، به نود و یک روز تا یک سال حبس، یا جزای مستهجن تحریک 

 « نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

                                                           
ها یا نشیمنگاه مردی اندام تناسلی خود را بین ران»شوند که ، افراد زمانی مرتکب تفخیذ می1392ی سال قانون مجازات اسالمی مصوبه 235ی طبق ماده 56

 «انسان مذکر دیگری قرار دهد.
اش را بر اندام تناسلی یک زن اندام تناسلی»شوند که افراد زمانی مرتکب مساحقه می، 1392ی سال قانون مجازات اسالمی مصوبه 238ی طبق ماده 57

 «همجنس خود قرار دهد.
: 1389بخشی از سخنان علی الریجانی در همایش مسئوالن ستادهای دهه فجر به نقل از پایگاه خبری آفتاب، دی ماه  58

http://aftabnews.ir/vdcaean6a49n6u1.k5k4.html 
: 1390کنند، خبرگزاری فارس، اسفند شکایت می "احمد شهید"نصرتی و رضایی از  59

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13901222001363 

http://aftabnews.ir/vdcaean6a49n6u1.k5k4.html
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13901222001363
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خبیث  افراد بد و»ی امکان استفاده: یدرباره 1395 ماه در شهریوری قضاییه رئیس مرکز آمار و فنآوری اطالعات قوهحمید شهریاری 

دهد. او هشدار می« های بدآموزی خودتخریب و انتقال پیام»برای های اجتماعی در فضای مجازی شبکهاز « انبازهمجنس و حتی

  60است.« بستر جنگ سرد آینده»های اجتماعی در فضای مجازی چرا که شبکه« این تهدید باید جدی گرفته شود.»که  کندتاکید می

 جنسیتی رفتارهایو  هویت های جنسیتی متفاوت .4.2

آالت، آرایش صورت و شیوه رفتار و حرف زدن خود به دلیل نحوه لباس پوشیدن، آرایش مو، زینت های جنسی در ایراناقلیت

نوع به موجب قانون حجاب اجباری و دیگر قوانین مربوط به کنند. این گروه از شهروندان ای را تجربه میتبعیض و خشونت گسترده

نظامی بسیج و دیگر ماموران دولتی نیروهای شبهشوند. پلیس، نیز مورد خشونت و تبعیض واقع می)هم برای مردان و هم زنان( پوشش 

ای لباس ی افرادی که به شیوهانهسرآزار دادن، تجاوز به حقوق و بازداشتِ خود مرعوب ساختن، طور مداوم از این قوانین برایبه 

 کنند.شود، استفاده میتشخیص داده می« نامناسب شرعیاز نظر »پوشند که می

سرشان و پوشیدن لباس گشاد در موی قوانین مربوط به پوشاندن و زنانی را که دختران نوجوان  قانون مجازات اسالمی، 638ی ماده

 کند. کنند، به پرداخت جزای نقدی یا مجازات حبس محکوم میهای عمومی را رعایت نمیمکان

ای که از الگوهای کلیشه هاییجندرترنسها و شود، بر لزبینمی اعمالعلیه تمام دختران و زنان  آمیزکه این قوانین تبعیضاینجدای از 

و بیشتر  لباس، مدل مو، ارایش، تزیینات، و اطوار آنها مطابق با جنسیت بیولوژیک انها نیست ،کنند و به طور مثالزنانگی پیروی نمی

 گذارد. بسیار بدی میتاثیر ، شوندی جنسیتی موجود مردانه تعریف میهابر اساس کلیشه

امکان دارد که آنها به جزای نقدی و حبس د. دارنین دسته از زنان مدام در معرض خطرِ مجازات شدن و مجرم شناخته شدن قرار ا

که اعمالی را  قانون مجازات اسالمی 638 یمادهمتهم شوند و طبق  "پوشیدنِ لباس متداول برای جنس مخالف"محکوم شوند یا به 

   در نظر گرفته شود. ، مجازات شالق برایشان کندشود ممنوع میدانسته می "خالف عرف"یا  "حرام شرعی"که 

شود نیز به همان میزان در معرض خطر نامیده می "زنانه"ای، طور کلیشهدهند که بهمردانی که رفتار و حاالتی از خود نشان می

 ها از جمله خشونت جنسی و تجاوز قرار دارند. انه، شکنجه و دیگر بدرفتاریسرهای خوددستگیری و بازداشت

وجود  هویت جنسی تشخیصان برای های قانونی که در ایررویهدهند. قوانین ایران اجازه بیان ازادانه فرد از هویت جنسیتی وی را نمی

که آن دسته از آنها که زن هستند کند و پیش از آنرا برای افراد صادر می "اختالل هویت جنسی"ی تشخیص دارد، نهایتا برگه

سازی را دنبال کنند و حالتی را پیدا هایی درمانی نظیر هورمون تراپی و عقیمکند که شیوهحجاب را کنار بگذارند، آنها را وادار می

 61باشد. خوانی داشتههمشود، ای برای جنس مخالف مناسب دانسته میطور کلیشههایی که بهاسکنند که با لب

 

                                                           
 /kwlWCJ2http://bit.ly :، خبرگزاری مهر: 1395حمید شهریاری شهریور ماه  60
ها، های مجروح: نقض حقوق لزبینتشخیص هویت، بدن"جندرهای ایرانی با عنوان ها و ترنسی لزبینگزارش مشترک سازمان عدالت برای ایران و شبکه 61

paralyzing-identities-activities/pathologizing-iran4iran.org/j4http://justice-: 2014ژوئن  24، "ندرها در ایرانجها و ترنسگی

. bodies/ 

 

http://bit.ly/2kwlWCJ
http://justice4iran.org/j4iran-activities/pathologizing-identities-paralyzing-bodies/
http://justice4iran.org/j4iran-activities/pathologizing-identities-paralyzing-bodies/
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 المللیاستانداردها و قوانین بین .5

 

کند را متعهد می جمهوری اسالمیمقامات  المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن ملحق شده است، ( میثاق بین2)20ی ماده

 به« خشونت باشد یا اعمال یا مخاصمه تبعیض محرک» را که« یا مذهبی یا نژادی )تنفر( ملی کینه ( به)ترغیب دعوت هر گونه»که 

آنها در مقابل آن  حمایتها را متعهد به ملیت، نژاد و مذهب، دولت ویژگیکنند. این ماده، تنها در مورد سه  ممنوع قانون موجب

از حقوق بشر  حمایتای که در مفهوم المللی با توجه به توسعهدسته از تحریکات کرده است. با این حال، کارشناسان حقوق بشر بین

های مربوط به عدم ، اتفاق افتاده است و تفهیم تبصره1977المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال از زمان صدور میثاق بین

 62دانند.ها، این فهرست را شامل گرایش جنسی یا هویت جنسی نیز میاز همین میثاق برای دولت 26( و 1)2در مفاد  گذاریتبعیض

کند در رای خود در سیاسی نظارت می-که بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی ،، کمیته حقوق بشر سازمان ملل1994در سال 

ایش رر تبعیض به دلیل گبراب های عضو موظف به حمایت از افراد درداشت که دولت( علیه استرالیا مقرر Toonenپرونده تونن )

 .63جنسی هستند

تضمین کنند تمامی حقوقی را که "ها مصرانه می خواهد نظرات بعدی این کمیته سازمان ملل را که از دولتدر راستای این تصمیم، 

ض به دلیل گرایش یو قوانینی وضع کنند که تبع 64ا کنندطشان اع"جنسی، صرفنظر از گرایش همگاندر میثاق به افراد داده شده، به 

 .بود 65جنسی و هویت جنسیتی را ممنوع کند

های بین المللی کمیته حقوق بشر سازمان ملل توسط سایر نهادهای حقوق بشری این سازمان و نهادهای ناظر بر اجرای کنوانسیون نظر

 .66مورد حمایت قرار گرفته است

                                                           
http://www.ilga-:  2013های جنسی، اکتبر کالمی علیه اقلیتپراکنی ، در پاسخ به نفرت19ماده  62

europe.org/sites/default/files/responding_to_hate_speech_against_lgbti_people.pdf 
63 Toonen v. Australia, communication No. 488/1992 (CCPR/C/50/D/488/1992). 

64See the Committee’s concluding observations on Chile (CCPR/C/CHL/CO/5), para. 16. See also its concluding  

observations on San Marino (CCPR/C/SMR/CO/2), para. 7, and Austria (CCPR/C/AUT/CO/4), para. 8 
65 See for example the concluding observations of the Human Rights Committee on El Salvador 

(CCPR/C/SLV/CO/6), para. 3 (c); Greece (CCPR/CO /83/GRC), para. 5; Finland (CCPR/CO/82/FIN), para. 3 

(a); Slovakia (CCPR/CO/78/SVK), para. 4.  

65 See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20 (E/C.12/GC/20), para. 32; 

Committee 
66 See Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20 (E/C.12/GC/20), para. 32; 

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13 (CRC/C/GC/13), paras. 60 and 72(g); 

Committee against Torture, General Comment No. 2 (CAT/C/GC/2), para. 21; and Committee on the Elimination 

http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/responding_to_hate_speech_against_lgbti_people.pdf
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/responding_to_hate_speech_against_lgbti_people.pdf
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عمومی خود گرایش جنسی  یهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظارت می کند، در نظر قکه بر اجرای میثاق بین المللی حقو ایکمیته

   67و هویت جنسیتی را از زمره مواردی شمرده که تبعیض میان افراد براساس آن ممنوع است.

دسترسی به تامین اجتماعی و حق دسترسی به حق اشتغال، حق آموزش، حق  ههمچنین، این کمیته در نظریات عمومی خود دربار

 . 68باالترین استانداردهای قابل حصول بهداشتی، بر اصل عدم تبعیض براساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی تاکید کرده است

 ای یانسان ریغ رحمانه،یب یهامجازات ایرفتارها  گریشکنجه و دکمیته حقوق کودکان سازمان ملل و کمیته مربوط به ممنوعیت 

 . 69اندنیز در نظریات و آرای متعدد تبعیض علیه افراد به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی شان را ممنوع دانسته زیرآمیتحق

در  ( تصویب شدهجنسى و هویت جنسیتى گرایش ینهدر زم  المللى حقوق بشراصول مربوط به شمول قوانین بین)یوگیاکارتا  اصول

ها موثر و متناسب برای محو کلیه اشکال خشونت، تبعیض ها را بر برداشتن گامالزام دولت، 2017و به روز شده در سال  2006سال 

و دیگر آزارها از جمله ترویج نفرت که شامل تحریک به تبعیض، دشمنی و یا خشونت به دلیل تفاوت در گرایش جنسی، هویت 

  70(.30 اصل)یتی چه در فضاهای خصوصی و چه در فضاهای عمومی می شود تاکید دارد.جنسیتی و رفتار یا خصایص جنس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

of Discrimination against Women, General Recommendation No. 28 (CEDAW/C/GC/28), para. 18. 

67 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20, Non-Discrimination in 

Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2) (E/C.12/GC/20), para. 32. 
68 See General Comment No. 18 (E/C.12/GC/18) (right to work), para. 12 (b) (i); No. 15 (E/C.12/2002/11) 

(right to water), para. 13; No. 19 (E/C.12/GC/19) (right to social security), para. 29; and No. 14 

(E/C.12/2000/4) (right to the highest attainable standard of health), para. 18. 

69 See, for example, Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13 (CRC/C/GC/13), paras. 60 

and 72(g); and Committee against Torture, General Comment No. 2 (CAT/C/GC/2), para. 21. 
70 http://www.yogyakartaprinciples.org 

http://www.yogyakartaprinciples.org/
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 هانتایج و توصیه .6

شان حق دارند در برابر المللی حقوق بشر، همه افراد، فارغ از گرایش جنسی، هویت جنسی یا رفتارهای جنسیبین قوانینبر اساس 

 مند شوند. های وارده از جانب مقامات حکومتی یا هر شخص و گروه دیگر، از حمایت دولت بهرهخشونت، تبعیض و سایر آسیب

که  ،شانو جنسیتی جنسی خصوصیاتبه دلیل رفتارها و  بااند. آنها غالاساسی محروماز این حق انسانی و اقلیت های جنسی در ایران، 

شود، ای مرتبط با زنانگی و مردانگی محسوب میمغایر با قانون حجاب اجباری، قوانین سختگیرانه پوشش اسالمی و عقاید کلیشه

گیرند. این افراد، در صورت متهم شدن دیگر قرار می هایمورد آزار، تبعیض، بازداشت و دستگیری خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری

 هایی از شالق گرفته تا اعدام مواجه شوند. با مجازات جنس خود، ممکن استمندانه با همبه داشتن رابطه جنسی رضایت

نان است که بار آاظهارات اهانتهای جنسی، بخشی از فهرست بلندباالی خشونت و تبعیض مقامات جمهوری اسالمی علیه اقلیت

یان اغلب در اظهارات رسمی و گراهمجنسدهند. شان را تنزل مییشأن انسانشان تحقیر کرده و افراد را به دلیل گرایش جنسی

ها شوند. آنتوصیف می« معیوب»و « مریض»، «نماانسان»، «صفتحیوان»، «فاسد»، «بندوباربی»های حکومتی با عناوینی همچون رسانه

، با هدف براندازی جمهوری اسالمی یا تباه ساختن یافته از طرف غربهای صهیونیستی و سازمانبه همدستی در توطئههمچنین متهم 

 اند. جامعه مسلمانان

جنس و ترویج زدایی از رابطه با همرنگ( از این بابت که مقامات ایرانی به جای جرمهای ایرانی )ششجندرترنسها و ی لزبینشبکه

آمیز خود به توجیه، ترویج و گسترش نفرت و دیگر طور مداوم در سخنان تحریکیان، بهگراهمجنسرواداری و احترام به حقوق 

 کند. ابراز نگرانی می زنند، به شدتیان دست میگراهمجنسعلیه  اقسامِ تبعیض

کننده شود که تثبیتآن است که اظهارات رسمی مقامات ایران منجر به تقویت رویکردها، عقاید، و رفتارهایی  رنگششدغدغه 

های دیگر بر مبنای گرایش جنسی، هویت جنسی و رفتارهای جنسی و متعاقبا ترویج احساس تنفر است. خشونت، تبعیض و آسیب

 گراییهمجنسمعه ایران باالتر است، چرا که افراد جامعه اجازه یادگیری و دسترسی به اطالعات دقیق و متقن درباره این خطر در جا

 های جنسی مختلف را ندارند. ها و هویتو حقوق افرادِ دارای گرایش

های ی عدم رواداری علیه اقلیتهچنین اقداماتی از سوی مقامات ایرانی در گسترش رفتارهایی که نشانرنگ بر این باور است که شش

انجامد. به خصوص که در کشوری نظیر ایران، با جنسی است سهم به سزایی دارد و به تحقیر شدنِ هر چه بیشترِ آنها در جامعه می

کوب ممنوع طور غیرقانونی و به زورِ سرکنند، بهترویج می گراییهمجنسای که نگاهی مثبت را به فرهنگی تولیداتکه توجه به این

گونه دسترسی به منابع دیگر نیز برای افزایش آگاهی در این زمینه وجود ندارد، خطرناک بودنِ این شده است، و به تبع آن، هیچ

 شود.موضوع حتی بیشتر احساس می
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جمهوری ی که مقامات ادهندهی  ابعاد افراطِ تکانرنگ امیدوار است که این گزارش به ارتقاء هر چه بیشترِ سطح آگاهی دربارهشش

  دهند، منجر شود.یان به خرج میگراهمجنسبرای تحریک مستقیم مردم به نفرت، اِعمال خشونت و تبعیض علیه  اسالمی

 ایرانها به جمهوری اسالمی توصیه. 3.1
 زداییجرم

جنسان، و فسخ تمام قوانینی که این قبیل روابط را مندانه بین هملغو مجازات اعدام به دلیل داشتن روابط جنسی رضایت •

 کند.غیرقانونی دانسته و افراد را به دلیل داشتن چنین روابطی مجازات می

جنسی، هویت  ها را به دلیل گرایشتیبیجیکه اللغو قوانین مربوط به حجاب اجباری و سایر مقررات سختگیرانه پوششی  •

شان شان از جمله ظاهر فیزیکی، لباس، آرایش مو، زیورآالت، آرایش، اطوار و رفتار شخصیجنسی و رفتارهای جنسی

 کند.محکوم و مجازات می

آوری گان در تولید، جمعکنندلغو یا اصالح مقررات مبهم موجود در قانون مجازات اسالمی، و سایر قوانینی که مشارکت •

های جنسی و رفتارهای های جنسی، هویتیا انتشار اطالعات دقیق و متقن درباره تنوع جنسیتی و حقوق افراد دارای گرایش

الملل کند. این اصالحات باید با هدف سازگار شدن این قوانین با قوانین بینجنسی گوناگون را محکوم و مجازات می

 انجام گیرد. 

کنندگان در ایجاد نهادها و اصالح مقررات مبهم موجود در قانون مجازات اسالمی، و سایر قوانینی که مشارکت لغو یا •

های جنسی و رفتارهای جنسی گوناگون را محکوم و های جنسی، هویتهایی که برای حقوق افراد دارای گرایشتشکل

 الملل انجام گیرد. انین با قوانین بینکند. این اصالحات باید با هدف سازگار شدن این قومجازات می

 در برابر دشمنی، تبعیض و خشونت حمایت

 ،مشروعیت بخشیدن به نفرت، خشونت و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی رایممانعت از بیان سخنانی که منطقاً از آنها ب •

شود، خودداری وع رفتارها تعبیر می، و همچنین تحریک مردم به دست زدن به این نشانو یا بیان جنسیتی هویت جنسیِ افراد

 کنند. 

تی و بیجیبخش، با همفکری اعضای جامعه الهای عمومی آگاهیبهبود بخشی، اجرا و حمایت از آموزش و برنامه •

ها، اعتقادات، رسوم و رفتارهایی که به تثبیت خشونت، تبعیض کن ساختن نگرشهای اجتماع مدنی، به منظور ریشهسازمان

، چه از سوی نهادهای های جنسیهای دیگر مبتنی بر گرایش جنسی، هویت جنسی، رفتارهای جنسی و ویژگیآسیبو 

 انجامد.می دولتی و چه غیر دولتی

تالش مقتضی جهت ممانعت، رسیدگی، تعقیب، تنبیه، و جبران خسارت در برابر تبعیض، خشونت و آزارهای دیگری که  •

 شود.ولتی اعمال میبه وسیله افراد دولتی یا غیرد

ها در مواردی نظیر استخدام، جندرترنسگرایان و ها، دوجنسها، گیعلیه لزبینقانونی و عملی به اِعمالِ تبعیض پایان دادن  •

 .های بهداشتی و درمانیتامین مسکن، تحصیالت و مراقبت

قوانین منسجم و روشنی را برای پیشگیری ی مدنی، های جنسی و نهادهای جامعهی اقلیتبا مشورت گرفتن از اعضای جامعه •

برپایه گرایش جنسی  های جنسی که شامل تحریکِ مردم به دشمنی و اِعمالِ خشونت و تبعیضعلیه اقلیت از ترویج نفرت
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شود، تصویب و اجرا کنند. این قوانین باید از استانداردهای می فرد های جنسیو یا ویژگی و یا هویت و بیان جنسیتی

 المللی در این زمینه پیروی کند.بین

هایی که به واسطه گرایش ها و آسیبارائه خدمات حمایتی به قربانیان تجاوز، آزار و اذیت جنسی، و انواع دیگر خشونت •

 شود.میهای جنسی وارد جنسی، هویت جنسی، رفتارهای جنسی و ویژگی

تضمین آموزش ویژه به متصدیان حقوقی و مجریان قانون و دیگر مقامات دولتی در مسائل وابسته به گرایش جنسی، هویت  •

 های جنسی. جنسی، رفتارهای جنسی و ویژگی

ت و چنانچه شواهدی دال بر چنین مواردی یافتضمین اینکه نقض حقوق بشر بی طرفانه و جامع مورد تحقیق قرار گرفته و  •

 شد، متهمان محاکمه و در صورت اثبات جرم محکوم و مجازات شوند. 

المللی حقوق بشر در  رابطه با گرایش جنسی، هویت جنسی، بیان جنسیتی و ی قوانین بیندرباره 10اصول یوگیاکارتا+ •

مه و به طور گسترده های ملی ترجهای مربوط به اقلیتمنتشر شده  ، به زبان فارسی و زبان 2017صفات جنسی را که سال 

 منتشر کنند

آوری اطالعات، های جمع، با بودجه مناسب، و با هدف بهبودبخشی به مکانیزمیبنیاد نهادن یک موسسه مستقل حقوق بشر •

های دیگری که افراد به دلیل گرایش گردآوری آمار و تحقیق درباره میزان، دالیل و نتایج خشونت، تبعیض و آسیب

 کنند. های جنسی تجربه میجنسی، هویت جنسی، رفتارهای جنسی و ویژگی

 سالمت روحی و روانیتامین نی و به رسمیت شناختن قانو

و مداخالت پزشکی، تشخیص  "اختالل هویت جنسی"هیچگونه اجباری به دریافت گواهی تشخیصِ اینکه   ضمینت •

برای به رسمیت شناخته شدن نام وهویت جنسیتی ، و تطبیق اوراق شناسایی با هویت روانشناختی، و یا نظر شخص ثالث 

 جنسیتی مورد نظر فرد نیست.

های بهداشتی و درمانی باکیفیت ها از مراقبتجندرترنسگرایان و ها، دوجنسها، گیاطمینان حاصل کنند که لزبین •

گیرد، های مورد نظر خودشان که مبتنی بر رضایت آنها و بدون اِعمالِ تبعیض صورت میشوند و به درمانبرخوردار می

 دسترسی دارند.

شان را یا هویت جنسی کنند تا گرایش جنسیاشخاص را به زور وادار به انجام آنها میهای اصالحیِ اجباری را که تراپی •

 تغییر دهند، غیرقانونی اعالم کنند.

ها و ها، گیی خدمات بهداشتی و درمانی به لزبیناطمینان حاصل کنند که متخصصان بهداشت و درمان به هنگام ارائه •

ای ی باورهای کلیشهکنند و بر پایهی خود پیروی میی، مهارتی و اخالقی حرفهها از استانداردهای الزم آموزشجندرترنس

 گیرند.را در مورد آنها در نظر نمی "اختالل روانی"ی زنانگی و مردانگی، تشخیصِ درباره

 

 المللیها به جامعه بین. توصیه3.2

ی وضعیت حقوق بشر گر ویژهمتحد از جمله گزارش های مربوط به حقوق بشر در سازمان مللرنگ مصّرانه از مسئوالن بخششش

شود، و در مقابل خشونت و تبعیضی که مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسی اِعمال می حمایتدر ایران و کارشناس مستقل 

خواهد که در این مورد ابراز نگرانی کنند و از مقامات ایرانی بخواهند ی اروپا و دیگر نهادها و مقامات بانفوذ میهمچنین از اتحادیه
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ی رعایت المللی در زمینهشان به قوانین بینآنها را بر اساس تعهداتی موارد طرح شده در این گزارش پاسخگو باشند و که درباره

 گرایان ترغیب کنند.گیری از هر فرصتی برای ترویج رواداری و احترام نسبت به حقوق همجنسحقوق بشر، به بهره

 و نهادهای مدنی، متخصصان هاها به رسانهتوصیه. 3.3

های جامعه مدنی در ایران و سایر کشورها پزشکی، و گروه هایوزشی، متخصصان رشتهزبان، موسسات آمهای مستقل فارسیاز رسانه

های سازیشود که به مسائل مطرح شده در این گزارش بپردازند و منابع خود را برای پرداختن به تحقیر، تبعیض و کلیشهنیز خواسته می

ورزی، که منجر به تثبیت خشونت مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسی بسیج کنند، و با اظهارات و رویکردهای مقامات ایرانی

 شود مبارزه کنند. می های جنسیاقلیتتبعیض و دشمنی با 

 

 

 

 

 


