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•

کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به ششرنگ است.

•

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

•

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

•

متن انگلیسی این گزارش در اختیار نهادهای بینالمللی و ذیربط قرار داده شده است و در این نشانی اینترنتی
قابل دسترسی است:
”“It's a great honor to violate homosexuals’ rights:
Official hate speech against LGBT people in Iran
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 .1مقدمه

در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری  29اردیبهشت  19( 1396مه  ،) 2017یک برنامه جهانی آموزش که با نام سند
آموزش  2030شناخته می شد ،ناگهان به موضوع مجادالت سیاسی شدید در ایران بدل شد ،امری که مسئله همجنسگرایی را به
بخش مهمی از بحثهای عمومی تبدیل کرد .این مجادله به همراه واکنشهایی که در میان احزاب سیاسی رقیب برانگیخت ،بار
دیگر همجنسگراستیزی ریشهداری را آشکار میساخت که همواره در کشور وجود داشته و انگیزهای برای سخنرانیهای زننده و
تند مقامات علیه زنان و مردان همجنسگرا بوده است.
سند آموزش  2030دستورالعملی است برای اجرایی کردن هدف توسعه پایدار در آموزش .این سند دولتها را ملزم به « فراهم
آوردن آموزش فراگیر و مساوی ،و تامین فرصتهای آموزش و یادگیری مادامالعمر برای همگان» میکند .دستورالعمل  2030که
بوسیله  184کشور عضو در اجالس عالی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی ایاالت متحده (یونسکو) تصویب شده است ،مجموعهای
از اهداف را تعیین کرده است که از جمله آنها تاکید بر تساوی جنسیتی ،حقوق بشر ،ارتقای فرهنگ صلحورزی ،عدم خشونت و
احترام به تنوع است1.

دولت حسن روحانی ،در سال  2016تصمیم به تصویب سند  2030و گنجانیدن دستورالعملهای آن در سیستم آموزشی کشور
گرفت .این تصمیم دولت در آن زمان توجه چندانی را به خود جلب نکرد .با این حال ،کمتر از دو هفته پیش از برگزاری انتخابات
 29اردیبهشت ( 7مه) ،سید علی خامنه ای ،رهبر ایران ،دولت روحانی را به خاطر تصویب بی سر و صدای سند  2030محکوم کرد و
گفت:
"اینجا جمهوری اسالمی است؛ اینجا ،مبنا اسالم است ،مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی
معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا اینجور اِعمال نفوذ کند .البتّه متأسّفانه اِعمال نفوذ دارند میکنند و از
طُرق مختلف وارد میشوند امّا [اینکه] اینجور بهطور رسمی سند به ما بدهند که «تا پانزده سال دیگر باید شما
اینجوری بکنید ،اینجوری بکنید» ،ما

هم بگوییم بله ،معنی ندارد این کار2".

بعد از انتقادهای تند رهبر جمهوری اسالمی ایران ،صدای اصولگرایان نیز به سرعت از هر گوشه برخاست .آنان دولت حسن روحانی
را به دلیل پذیرش سند سازمان ملل شماتت میکردند ،سندی که به ادعای آنان مایه فساد جامعه و ترویج همجنسگرایی بود.
محسن حیدری ،عضو مجلس خبرگان در اینباره اظهار داشت« :در سند  2030می گوید باید همجنسبازی حمایت شود .همچنین
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

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

1

Development Goal 4, online: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf (accessed 3
December 2017).
2

سند  ،2030راه روشن 22 ،اردیبهشت  ،1396قابل دسترسی در نشانی اینترنتیhttp://raheroshan94.mihanblog.com/post/65 :
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سند مکمل می گوید که مقصود از اقشار آسیب پذیر ،همجنسگرایان هستند 3».حیدری همچنین هشدار داد که "این سند برای
استحاله نسل های آینده است و به این معناست که بچه های ایران و سایر کشورهای مسلمان باید تا 13سال آینده از قرآن و معنویات
دور شوند و فقط مشغول همجنسبازی و تعالیم جنسی باشند و این نتیجه سند 2030

است4».

احمد علمالهدی ،یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان ،به تاکید سند  2030بر فراگیری آموزش اعتراض کرد .او گفت" :در این
سند دو کلمه «فراگیر» و «عادالنه» بیانشده که در توضیح آن میگوید «آموزش در کشورهای امضا کننده سند ،باید فراگیر و آزاد
باشد» و در ادامه اضافه میکند «مخصوصاً برای اقلیتها»؛ این سند اقلیتها در برنامه آموزشی را عالوه بر اقلیتهای دینی ،سیاسی،
فکری و مذهبی ،اقلیت جنسی را نیز

بیان می کند5".

این روحانی شیعه همچنین به هدف برنامه آموزشی  ،2030یعنی تامین محیطی فراگیر ،امن ،و به دور از خشونت برای همه
دانشآموزان اعتراض کرد .او مدعی شد که در این سند «ذکر شده که نباید با دانش آموزان به خاطر همجنس بازی ،گرایش های
جنسی و خود ارضایی با خشونت برخورد شود و حتی در کشورهایی که با همجنس بازی موافق نیستند ،یونسکو برای آنان مدرسه
میسازد6».

در این مدت ،مقامات اصولگرای جمهوری اسالمی ،در اظهارات محکومکننده خود ،در تالشی مشخص برای استفاده از احساسات
هوموفوبیک در جامعه ،به طور گسترده بر موضوع همجنسگرایی تمرکز کردند و متعاقبا توانستند چند امتیاز سیاسی از رقیبشان،
یعنی روحانی بگیرند.
در مقابل ،روحانی و تیمش نیز برای حفظ جایگاهشان ،به نوبه خود به احساسات هوموفوبیایی متوسل شدند .در یکی از کمپینهای
انتخاباتی شهر کاشان در استان اصفهان ،بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ایران اعالم کرد که انتساب برنامه تدریس همجنسبازی در
مدارس به دولت دروغی بزرگ است و هیچ معلمی حاضر به آموزش چنین چیزی به کودکان

نخواهد بود7.

روحانی در نخستین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات ،خطاب به مخالفان خود گفت که حتی اگر از همه توهینها و افتراهای
آنها بگذرد ،از ادعاهای آن ها که دولت سند  2030را تصویب کرده و همجنسگرایی را اشاعه میدهد نخواهد گذشت .او از
نقادان خود خواست که « از توهین به معلمان و دانشآموزانمان» دست

بردارند8.

 3آیت اهلل حیدری :در خصوص انتخابات اهواز هر چه قانون بگوید همان است 12 ،خرداد  ،1396پایگاه خبری پل سفید ،قابل دسترسی در نشانی اینترنتی:
http://polsefeed.com/?p=28673

 4همان
 5آیت اهلل علم الهدی:سند  2030کشور را به دوران پیش از انقالب اسالمی بازمیگرداند ،فارس نیوز 12 ،خرداد  ،1396قابل دسترسی در نشانی اینترنتی:
.http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960312000682
 6همان.

 7ویدئوی این سخنرانی در این نشانی اینترنتی قابل دسترسی استhttps://goo.gl/uZDhqt.:
 8ویدئوی این سخنرانی در این نشانی اینترنتی قابل دسترسی است. https://www.youtube.com/watch?v=kH5PqNfRPe8:
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در اردیبهشت  ، 1396بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت که ایران ،رسما به یونسکو اعالم کرده است که هر
بخشی از سند  2030که مغایر با اعتقادات فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی ،و اخالقی کشور باشد ،قابلیت اجرا نخواهد داشت .او بر «
موضع تغییرناپذیر» ایران در این باره

تاکید کرد9.

سیل سخنان همجنسگراستیزانه مقامات ایران در روزهای پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال  2017ایران و نیز اشتیاق و حمایتی
که برای پوشش این سخنان و انتشار آنها در رسانههای حکومتی وجود داشت امر تازهای نبود .مقامات جمهوری اسالمی اغلب با
تحقیر و تنزل شأن انسانی همجنسگرایان زن و مرد به نفرتپراکنی نسبت به آنان میپردازند و موجب برانگیختن دشمنی ،تبعیض و
خشونت علیه آنان میشوند.
همجنسگرایان پیوسته در اظهارات رسمی و رسانههای حکومتی به عنوان افرادی «غیر طبیعی»« ،منحرف»« ،بیبند و بار» و یا «بیمار»
توصیف میشوند .آنها همچنین متهم به همدستی در توطئههای سازمانیافته بهوسیله غرب با هدف براندازی انقالب اسالمی یا تباه
کردن مسلماناناند.
همچنان که در مجادالت مربوط به سند آموزش  2030مشاهده میشود ،این قبیل رویکردهای اهانتبار نسبت به همجنسگرایان
غالبا از طرف مقامات بلندپایه کشور از جمله رهبر جمهوری اسالمی ایران حمایت و ترویج میشود .همچنین افرادی که در اصل
وظیفه پاسداری از حقوق بشر را دار ند و موظف به تضمین ارائه آموزش همگانی ،خدمات درمانی و رفاه اجتماعی به شکل فراگیر
و مساوی در کشور هستند نیز این قبیل رویکردها را ترویج میکنند .در میان این افراد ،میتوان به رییس ستاد حقوق حقوق بشر قوه
قضاییه ،محمد جواد الریجانی ،معاون وی در امور بینالملل ،کاظم غریبآبادی ،مدیر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه
ایدز ،فرداد درودی و رییس حمایت از بیماران مبتال به اختالل جنسیتی ،مهدی صابری ،اشاره کرد.
گزارش پیش رو  ،مرور کوتاهی است بر انواع سخنان خصمانه و نفرت پراکنانهای که مقامات جمهوری اسالمی ایران در فاصله
سالهای  1390تا شش ماهه اول  1396ایراد کرده و کوشیدهاند این اندیشه زیانبار را تثبیت کنند که همجنسگرایان در مرتبه انسانی
نازلتری نسبت به دیگران قرار دارند .آنان در اظهاراتشان عموما با القاب زیر از همجنسگرایان یاد میکنند:
•
•

«بیبند و بار» و «فاسد»،
«حیوانصفت» و «انساننما»،

•

«بیمار» و «معیوب»،

•

«غربی» و «امپریالیستی»،

•

«ضدانقالب» و «صهیونیست».

این قبیل کلمات و اصطالحات همجنسگراستیزانه موجب برانگیختن خصومت ،تبعیض و خشونت میشود ،و مغایر با تعهدات حقوق
بشری ایران تحت قوانین بینالملل است .این سخنان ،مجموعهای از انسانها را به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتیشان فاقد شأن
“Iran won't accept UN docs that go against its values, beliefs: Qassemi”, Press TV, 17 May 2017, online:

9

http://www.presstv.com/Detail/2017/05/17/522287/iran-unicco-qassemi-2030 (accessed 3 December
2017).
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انسانی میداند و شعلههای خشونت همجنسگراستیزانه را علیه آنان شعلهور میسازد .خطر چنین وضعیتی به ویژه در محیطی چون
ایران تشدید میشود ،چرا که در ایران همجنسگرایان زن و مرد ،ترنسجندرها و دوجنسگراها (اقلیتهای جنسی) در قانون و در
عمل ،با خصومت و تبعیض بسیار گسترده مواجهاند .روابط رضایتمندانه بین دو همجنس ،جرم محسوب میشود و مجازاتهای
سختی از شالق تا اعدام را به دنبال دارد .دسترسی به اطالعات دقیق و متقن درباره تنوع جنسیتی و حقوق افراد دارای گرایشهای
جنسی ،هویت جنسی و رفتارهای جنسی مختلف ،ممنوع است.
ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایران) از مقامات ایران میخواهد از هرگونه نفرتپراکنی که برانگیزنده تبعیض ،دشمنی،
یا خشونت بر مبنای گرایش جنسی ،هویت جنسی و رفتارهای جنسی است ،دست بردارند .در عوض باید روابط رضایتمندانه بین
دو هم جنس را قانونی اعالم کنند و به تبعیض و خشونت مبتنی بر گرایش جنسی ،هویت جنسیتی و بیان های جنسیتی پایان دهند.
از جمله شرایطی که برای تحقق این امر ضروری است ،دسترسی عموم مردم به اطالعات دقیق و متقن درباره تنوع جنسی ،و حقوق
افراد دارای گرایشهای جنسی ،هویتهای جنسیتی ،و رفتارهای جنسی 10مختلف است .همچنین ضروری است که مسئوالن در
مسائل مربوط به گرایش جنسی ،هویت جنسی و رفتارهای جنسی آموزش ویژه ببینند.
ششرنگ از نهادهای حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و کارشناس مستقل دفاع در
برابر خشونت و تبعیض بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسی ،و همچنین اتحادیه اروپا و دیگر دولتهای بانفوذ ،میخواهد که
دغدغه ها و پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش را با مقامات ایران مطرح کنند ،و از آنان بخواهند که مطابق با تعهداتی که ایران
تحت قوانین بینالمللی نسبت به حقوق بشر دارد ،به حقوق اقلیتهای جنسی احترام گذاشته و آنها را بهبود بخشد.
از رسانههای مستقل فارسیزبان ،موسسات آموزشی ،متخصصان رشته پزشکی ،و گروههای جامعه مدنی در ایران و سایر کشورها نیز
خواسته می شود که به مسائل مطرح شده در این گزارش بپردازند و منابع خود را برای پرداختن به تحقیر ،تبعیض و کلیشهسازیهای
مبتنی بر گرایش جنسی و ه ویت جنسی بسیج کنند ،و با اظهارات و رویکردهای مقامات ایرانی که منجر به تثبیت خشونتورزی،
تبعیض و دشمنی با اقلیتهای جنسی میشود مبارزه کنند .ششرنگ بر این باور است که نهادهای یاد شده با تقویت و ارتقای سطح
آموزش و برنامههای اطالعرسانی همگانی که بر دالیل بنیادین تبعیض تمرکز دارد ،و همچنین با سازماندهی فعالیتهای عمومی و
برگزاری مراسم یادبود با هدف به خاطر سپردن رنجی که قربانیان خشونتهای مبتنی بر گرایش جنسی ،هویت جنسی و رفتارهای
جنسی متحمل شدهاند ،قادرند نقشی اساسی در ارتقای وضعیت حقوق بشر و زدودن تعصبات مبتنی بر گرایش جنسی ،هویت جنسی
و رفتارهای جنسی ایفا کنند.

gender expressions
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 .2روش تحقیق

این گزارش تصویری کلی دربارهی سخنان نفرتپراکنانه مقامات رسمی و دولتی ایران در زمینهی همجنسگرایی که بین سالهای
 1390تا ابتدای  1396بیان شدهاند ارائه میدهد ،سخنان تکاندهندهای که باعث اشاعه و گسترش خشونت علیه افراد با گرایش جنسی
و یا هویت جنسیتی متفاوت میشوند.
این تحقیق ،اخبار منتشرشده در رسانههای زیر را بهطور منظم مورد بررسی قرار داده است اما لزوما محدود به آنها نمیشود:
خبرگزاریها و پایگاههای خبری فارس ،مهر ،ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران) ،ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران)،
رجانیوز ،تابناک ،تسنیم ،آفتاب نیوز ،امپراطوری دروغ ،مشرق نیوز ،جهان نیوز ،صراط نیوز ،وبسایت الف و روزنامهی یا
لثاراتالحسین .ششرنگ در عین حال ،بیانیهها ،متن سخنرانیها و دیگر موارد درج شده در وبسایتهای مقامات رسمی جمهوری
اسالمی ایران را مد نظر قرار داده است.
نقل قولهایی که از مقامات رسمی جمهوری اسالمی به عنوان نمونههایی از نفرتپراکنی کالمی در این گزارش ذکر شده ،تنها
مُشتی نمونهی خروار است .در واقع ،رسانههای تحت نظارت دولت در ایران مملو از مطالب و پیامهای همجنسگراستیزانهای است
که عینا میتواند معادل تحریک جامعه به اِعمالِ تبعیض و نفرت علیه آنها باشد.
گزارش پیش رو در ابتدا به بررسی شیوههایی میپردازد که مقامات ایرانی به واسطهی آنها در سخنان رسمیِ خود ،شأن انسانی
همجنسگرایان را زیر سوال میبرند و به تحقیر و نفرتپراکنی علیه آنها دست میزنند.
این گزارش با چکیدهای از قوانین بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در مقابله با ترویج نفرت که شامل تحریک به
خصومت ،اِعمال تبعیض یا خشونت نیز میشود ،ادامه می یابد و پس از آن ،به بررسی قوانین ایران در ارتباط با همجنسگرایی،
هویت جنسیتی و رفتار جنسیتی میپردازد .گزارشِ حاضر در پایان ،توصیههایی را به مقامات ایرانی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق
بشر میکند.
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 .3نفرتپراکنی علیه همجنسگرایان در گفتمان دولتی
.3.1

بیاخالق و فاسد خواندنِ همجنسگرایان

از ابتدای انقالب  ،1357روحاهلل خمینی رهبر پیشین و دیگر مسئوالن جمهوری اسالمی ایران همیشه همجنسگرایی را معادل منکر،
فساد و فحشا معرفی میکردهاند 11.طبق یافتههای تحقیق حاضر ،در سالهای گذشته نیز کمافیالسابق ،باالترین مقامات حکومتی
ایران بارها در سخنرانیها و اعالمیههایشان بر انحراف دانستن همجنسگرایی و نسبت دادنِ آن به فساد اخالقی و بازگویی اینکه
همجنسگرایی یک عمل شنیع و غیراخالقی است و لذا برای اقلیتهای جنسی به عنوان انسان ،حقوق ،کرامت و احترامی قائل نشود،
تاکید داشتهاند.
از جمله مقاماتی که در پنج سال گذشته بارها بر غیراخالقی بودن همجنسگرایی تاکید کرده و آن را نشانهی فساد و انحطاط
خواندهاند شخص سیدعلی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی ایران است .خامنهای در اسفندماه 1392در یکی از سخنرانیهایش
میگوید« :ازدواج با همجنس! این غیر از همجنسبازی است ،بمراتب باالتر است؛ یعنی علناً منکرِ ضد فطرت را در زندگی خودشان راه
بدهند؛ ...امروز علناً و صریحاً به این اعتراف میکنند ،و دو همجنس با یکدیگر ازدواج میکنند ،و کلیساها این را ثبت میکنند ،و رئیس جمهور
آمریکا اظهار نظر میکند و اظهار عقیده میکند و می گوید من موافقم با این کار و مخالف نیستم! یعنی از پرده برون افتاده آن فساد باطنی و

درونی در این زمینههای شهوترانی و مانند اینها 12 ».او همچنین همجنسگرایی را منکر و ضدارزش دانسته 13و ترویج ازدواج
همجنسگرایان را "یک نمونه عینی از شکست تمدن غرب در مسایل اخالقی" برشمرده است 14.خامنهای در دو سخنرانی دیگرش
ازدواج با همجنس را نشانهی شهوترانی مسخ کننده انسان معرفی کرد 15و ضمن اینکه نگاه لذت جویانه به زن را یکی از بالهای

 11در صفحهی  95کتاب آزادی در اندیشهی امام خمینی به نقل از او آمده است « :اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران
حرفهای میگویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا حتی همجنسبازی و از این قبیل ،تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقال با آن مخالفند گرچه غرب و
شرقزدگان به تقلید کورکورانه آن را ترویج میکنندhttp://bit.ly/2m2ACtd ».
12

خامنهای در مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری ارتش در نوشهر می گوید« :در بسیاری از کشورهای غربی ،کسی جرأت نمیکند واقعهی

مجهواللحال هولوکاست را زیر سوال ببرد یا در مورد سیاستهای زشت اخالقی استکبار از جمله همجنسبازی مطلبی منتشر کند .چگونه است که در این
مواقع ،آزادی بیان محلی از اعراب ندارد اما اهانت به اسالم و مقدسات اسالم تحت عنوان دروغین آزادی بیان آزاد است؟" منبع :وبسایت رجانیوز.
http://rajanews.com/detail.asp?id=137945
 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=2734513برگرفته از سخنان خامنهای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در شهریور ،1393
منبع :وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتاهلل خامنهای.
 http://farsnews.com/newstext.php?nn=1392121500056814برگرفته از سخنان خامنهای در اسفندماه  1392در دیدار با اعضای
مجلس خبرگان ،منبع :خبرگزاری فارس.
 15بخشی از سخنان خامنهای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ( ،1392برگرفته از وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیتاهلل خامنهای).
.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25696
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بزرگ خواند ،خاطرنشان کرد« :اکنون برخی اندیشمندان غربی نیز در مورد این موضوع احساس خطر می کنند زیرا قضایایی همچون
همجنسگرایی نتیجه این نوع نگاه است که قطعاً یکی از عوامل سقوط تمدن غرب نیز خواهد

بود16».

پر بیراه نیست اگر این سخنانِ باالترین مقام جمهوری اسالمی ایران را مبین دیدگاه کل نظام در مورد همجنسگرایی بدانیم ،چنانکه
دیگر مقامات نظام نیز عینا با تکرار همین دیدگاهها یا مشابه آن در سخنان خود بر این امر صحه گذاشتهاند.
محمدجواد الریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوهی قضائیه در نشست با اعضای جنبش غیرمتعهدها در ژنو همجنسگرایی را "یک
مفسده مهلک" خوانده

است17.

صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه ،در سخنانی در فروردین  1393همجنسگرایی را عملی خالف کرامت انسانی معرفی کرد:
«باید از غرب پرسید شما که داعیه کرامت انسان و حفظ این کرامت را دارید آیا این کرامت را در همجنسبازی میبینید؟» 18چنانکه
معاون اول سابق او سید ابراهیم رئیسی که نامزد ریاستجمهوری در سال  1396بوده است نیز همجنسگرایی را "عین توحش" 19و
محمود احمدینژاد رئیسجمهور پیشین جمهوری اسالمی ایران ،آن را عملی "بسیار زشت"

دانستهاند20.

پس از آنکه دولت اوگاندا قانونی را علیه همجنسگرایان تصویب کرد 21که به موجب آن «همجنسخواهان و "مروجان"
همجنسگرایی مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند و ممکن است حتی در دادگاه به حبس ابد محکوم شوند» ،مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری کابینهی حسن روحانی در خرداد ماه  1393در دیدار با همتای اوگانداییاش اظهار داشت« :از موضع وزیر دادگستری
و دولت اوگاندا در قبال مبارزه با بداخالقیها و ضدارزشها از جمله ممنوعیت همجنسبازی بسیار خرسندیم و از این موضع حمایت
میکنیم؛ چرا که موضع دولت اوگاندا نشان میدهد که حافظ اخالق و ارزش های انسانی است و این فضا به رشد فضایل اخالقی
کمک میکند22».

 http://bit.ly/2m4xvEI16بخشی از سخنرانی خامنهای در نشست با بانوان فرهیخته در اردیبهشت ماه  1392منبع :سایت تحلیلی خبری عصر ایران
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1391122500046017برگرفته از سخنان محمدجواد الریجانی در اسفند  ،1391منبع:
خبرگزاری فارس.
 http://alef.ir/vdcaoenuy49nue1.k5k4.html?22wml18برگرفته از سخنان صادق آملی الریجانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی ،منبع:
سایت الف.
 http://bit.ly/2lIyiLf 19برگرفته از سخنان سید ابراهیم رئیسی در مرداد ماه  1393در مراسم بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به میهن در مجتمع امام
خمینی قم ،منبع :خبرگزاری ایرنا.
20

 http://bit.ly/2ljh6e3برگرفته از سخنان احمدینژاد در مهرماه  1391در پاسخ به سی اِن اِن ،منبع :سایت تابناک.

http://www.bbc.com/persian/world/2014/06/140619_u07_uganda_anti-gay_law_us_sanction21
فارسی.
 22وزیر دادگستری :از موضع دولت اوگاندا در قبال مبارزه با بداخالقیها و ضدارزش ها بسیار خرسندیم ،منبع :خبرآنالین
http://www.khabaronline.ir/detail/356714/World/diplomacy

منبع :بی بی سی
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در فروردین  ،1393اتحادیهی اروپا قطعنامهای را دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرد که در کنار بقیهی موارد ،از
استمرار «سرکوب و تبعیض مبتنی بر جنسیت یا گرایش جنسی» ابراز نگرانی میکرد 23.بند  14این قطعنامه که به این مورد پرداخته
و آن را محکوم کرده بود ،واکنشهای شدیداللحنِ بسیاری از مقامات ایرانی را برانگیخت.
به عنوان مثال ،احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به این بند ،به انتقاد شدید از آن پرداخت و گفت« :عدهای سفیه در پارلمان
مذکور دور هم جمع شدهاند و در حالی که خود به هیچ یک از ارزشهای انسانی پایبند نیستند ،با بیشرمی ،روابط نامشروع
همجنسبازان را مشروعیت بخشیدهاند».

24

حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح نیز در واکنش به این بند قطعنامهی اتحادیهی اروپا گفت« :اقدام مداخله
جویانه اتحادیه اروپا و تعیین تکلیف برای ملت بزرگ ایران و اظهار همدستی با سران فتنه تا حمایت از همجنسبازان از مشخصات
چهره سیاه اروپا است ...اروپا همه امیدش به عمل شنیع همجنسبازان ختم میشود که ضد حقوق طبیعی انسانها و مغایر آموزههای
پیامبران بزرگ الهی و دین مقدس اسالم

است25».

ششرنگ حین انجام این تحقیق ،به مقاالتی در رسانههای دولتی ایران دست یافت که همجنسگرایی را عفونتی دانستهاند که موجب
نابودی اخالق و حتی بالیای طبیعی میشود .به طور مثال ،محمدکاظم انبارلویی رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسالمی و سردبیر
روزنامهی محافظهکار "رسالت" در سرمقالهی این روزنامه ،مورخ  15آبان  ،1391به رسمیت شناختن همجنسگرایی را از بیماریهای
حیرت انگیزی دانست که غرب و به ویژه آمریکا به آن دچارند و فقط در اقوام لوط و عاد و ثمود میتوان مثل آن را جستجو کرد.
انبارلویی در ادامه وقوع توفان در آمریکا را از نتایج همجنسگرایی برشمرد و اظهار داشت« :فکر میکنم گاهی توفانهای طبیعی
چون سندی و کاترینا برای زدودن چنین عفونتهایی در جامعه آمریکایی پدید میآید .ما نظیر این توفانها را در طغیان انسانها در
ایام اقتدار قوم عاد و ثمود و لوط و نوح دیدهایم .اینها هشدار الهی به جوامع ناپاکی است که مناسبات انسانی آنها براساس اصول
وحیانی شکل نگرفته است .پنجاه میلیارد دالر خسارت و تلفات جانی قابل مالحظه در حد یک فاجعه و مصیبت است که آنها گرفتار
آن در توفان سندی بودند .سقوط امروز جامعه آمریکا درحوزه اخالق و فرهنگ چهاردهمین پلهای است که آنها را از مرتبت
ابرقدرتی به زیر میکشد .افول تمدنهای گذشته از همین نقطه آغاز شده است بهطور اجتناب ناپذیر تمدن غرب و بویژه تمدنی که
صفت آمریکایی را یدک میکشد از این قاعده مستثنی
.3.2

نیست26».

حیوانصفت و پست خواندنِ همجنسگرایان

مقامات ایران در بخشی از سخنان نفرتپراکنانهی خود علیه همجنسگرایان ،به کرّات و با اهانتِ شدید ،روابط همجنسخواهانه را
باعث سقوط انسانها به جایگاهی پستتر از انسان و ارتکاب به اعمالی نظیر حیوانات دانستهاند.

 23قطعنامهی اتحادیهی اروپا در فروردین ماه  1393دربارهی استراتژی این اتحادیه در مورد ایران:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0339&language=EN
 http://bit.ly/2mZwj6j 24سخنان احمد جنتی در نخستین دیدار کارکنان نهاد شورای نگهبان در سال  ، 1393منبع :سایت باشگاه خبرنگاران جوان.
 http://www.jamejamonline.ir/newspreview/144379799096855324425برگرفته از سخنان حسن فیروزآبادی در تبریک آغاز
سال  1393به عنوان «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» به ملت ایران ،منبع :روزنامهی جام جم.
 26سرمقالهی روزنامهی رسالت در  15آبان http://www.resalat-news.com/fa/?code=121395 :1391
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علی مطهری نمایندهی مجلس شورای اسالمی ،فروردین  1393در واکنش به قطعنامهی اتحادیهی اروپا که در بخش قبل به آن
پرداختیم ،اظهار داشت « :ما باید به آنها [اروپاییان] انتقاد کنیم که ...چرا غرب به سوی حیوانیت در حرکت است و امور خالف طبع
بشر مانند همجنسگرایی را

ترویج میکند؟»27

آیتاهلل حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این باره گفته است« :حمایت از همجنسبازان که همواره از سوی
غربیها مطرح می شود پلیدی آنان را آشکار ساخته است که چگونه مانند حیوان حرف میزنند و قطعا خداوند همانطور که بر قوم
لوط عذاب نازل کردند آنها را نیز از بین خواهد

برد28».

پس از آنکه گزارشگر ویژهی سازمان ملل دربارهی وضعیت حقوق بشر در ایران ،در گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان
در اسفند ماه  1393دربارهی پایمال شدن حقوق اقلیت های جنسی در ایران ابراز نگرانی کرد ،مقامات ایران دوباره شروع به نسبت
دادن همجنسگرایی به حیوانیت کردند .به طور مثال ،سید باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در این باره
گفت « :اقدامی که احمد شهید انجام داده در راستای حقوق بشر نیست ،بلکه حقوق حیوانات است .همجنس بازی که احمد شهید از
آن دفاع میکند در بین حیوانات هم وجود ندارد ...به جای طرح حقوق همجنسبازی به انسانهایی بپردازند که از فقر و گرسنگی
جان خود را از دست میدهند یا به واسطه جنایات آمریکا و صهیونیست جان خود را از دست میدهند .حقوق بشر اینهاست نه
همجنس

بازی29».

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز به همین ترتیب این گزارش را محکوم کرد و پیش از آن نیز همجنسگرایی را «یک
روش حیوانی و خروج از انسانیت» دانسته بود که «نظام و سیستم فکری» ایران با آن مغایرت دارد 30.او گفته است « :البد توقع دارید
وحشی گری مدرن امروز غرب در همجنس بازی را به

صورت قانون درآوریم؟»31

مقامات ایرانی در جایی همجنسگرایی را "روشی حیوانی" می دانند و در جایی دیگر میگویند که حتی پستترین حیوانات نیز
مرتکب همجنسگرایی نمیشوند! عبداهلل جوادی آملی نمایندهی ولی فقیه و امام جمعهی قم ،فروردین ماه  1391در جمع علما و
روحانیون حوزهی علمیه در مورد عمل همجنسگرایانه گفت « :نه عالم حیوان ،نه جن و نه انسان .نه پرندگان این کار را می کنند و
نه درندگان .این کار از هیچ سگ و خوکی سر نمی زند .طبق فرمایش قرآن کریم کسانی که این کار را در مجلسشان هم به
تصویب میرسانند از حیوان هم پستتر

هستند32».

 27اظهارات علی مطهری در فروردین  ،1393عصر ایرانhttp://bit.ly/2kIf48J :
 28سخنان حسن ممدوحی ،مندرج در خبرگزاری فارسhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930118000386 :
 29سخنان سید باقر حسینی در اسفند ماه  ،1393منبع :سایت سازمان بسیج مستضعفینhttp://bit.ly/2miQAiF :
30

 http://bit.ly/2kVF9fQبرگرفته از سخنان علی الریجانی در اسفند ماه  1390در جمع اعضای شاخه آسیایی کاروان جهانی "الی بیتالمقدس"

که در ساختمان مشروطه مجلس برگزار شد .منبع :پایگاه اطالعرسانی مجلس شورای اسالمی.
 http://www.hamshahrionline.ir/details/18889931بخشی از سخنان علی الریجانی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ آبان
 ،1391منبع :همشهری آنالین
 32سخنان عبداهلل جوادی آملی فروردین ماه  ،1391منبع :خبرگزاری فارسhttp://bit.ly/2m8GLVe :
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پس از آنکه اتحادیهی اروپا قطعنامهی فوقالذکر را در فروردین  1393صادر کرد ،محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین،
به دلیل آزادی همجنسگرایی در اروپا ،اروپاییها را پستتر از حیوانات دانست و گفت« :آنها در حالی برای ما شرط میگذارند
که باید همجنسبازی را آزاد کنید که حتی اگر حیوانات را

هم رها کنید همجنسبازی نمیکنند33 ».

آیتاهلل عبدالنبی نمازی نمایندهی ولی فقیه و امام جمعهی استان کاشان نیز در جمع نمازگزاران جمعه با محکوم کردن این قطعنامه
اظهار داشت« :اروپایی ها خودشان آلوده به بداخالقی و همجنسگرایی هستند و این فساد و انحراف جنسی حتی در حیوانات نیز
وجود ندارد34».

.3.3

بیمار و معیوب انگاشتنِ اقلیتهای جنسی

در سالهای اخیر ،برخی مقامات جمهوری اسالمی در سخنرانیها و مصاحبههایشان عالوه بر اینکه همجنسگرایی را یک انحراف
اخالقی بزرگ خواندهاند ،بر "بیماری" و "اختالل" بودن آن نیز تاکید داشتهاند و گفتهاند که نیاز به "درمان شدن" دارد .افرادی که
باالترین مقامات مدیریتی را در نظام بهداشت و درمان و تامین اجتماعی بر عهده دارند ،خود جلودار صف آنانی اند که این نگاه را
در مورد همجنسگرایی رواج میدهند.
بهطور مثال ،فرداد درودی مدیر کشوری برنامهی ایدز سازمان ملل در ایران در نشستی از همجنسگرایان به عنوان افراد دارای
انحراف جنسی که «باید با روان درمانی ،آنان را درمان کرد ».یاد کرده و به این شکل بر "درمان همجنسگرایی" که نقضِ آشکارِ
حقوق این گروه از شهروندان است اصرار ورزیده است .درودی همچنین در سخنانش در این نشست ترنسسکشوالها را افرادی
خوانده است که « از بدو تولد اختالل هویت جنسی دارند و باید تا دو سالگی هویت جنسی آنها مشخص شود و بر اساس فتوای
حضرت امام (ره) امکان درمان و جراحی

آنها وجود دارد35».

سید مهدی صابری رئیس هیئت مدیره ی انجمن حمایت از بیماران اختالالت هویت جنسی نیز به طور مکرر از اقلیتهای جنسی به
عنوان بیمارهایی مبتال به اختالل نام میبرد 36.او در عین حال در نشست خبری اردیبهشت ماه  ،1393با تاکید بر ضرورت درمان
ترنسسکشوالها و فرقِ آنها با همجنسگراها میگوید« :ورود تکنیکهای جدید جراحی به کشور الزامیست ،زیرا عدم درمان هر
یک ترنس باعث تاثیر منفی بر  30نفر میشود ...در جدیدترین طبقهبندی رشتهی روانپزشکی آمریکا اختالالت هویت جنسی را به
عنوان مالل جنسی نامگذاری کردهاند زیرا برای آنان مسجل شده است که ترنسها ناهنجاری و اختالل ندارند بلکه یک حس درونی
متفاوت دارند .بنابراین شرایط و تعریف آنان با همجنسگرایان فرق میکند زیرا همجنسگرا براساس مکاتب غیرعلمی که عنوان
می شود دچار اختالالتی هستند با اختیار خودشان به این امر روی آوردهاند و هرگز از جنس خودشان ناراحت نیستند ولی ترنسها
جنس خود را نمیپذیرند و خود را در جنس مخالف میبینند 37».صابری به این ترتیب عالوه بر معرفی همجنسگرایی به عنوان
 http://www.yalasarat.com/vdcaiina.49nuo15kk4.html33سخنان محمدرضا نقدی در یادواره سردار حزباهلل گیالن شهید ابوالحسن
کریمی که فروردین ماه  1393در مسجد شهید میرزا کوچکخان جنگلی رشت برگزار شد .منبع :یالثارات.
 34سخنان عبدالنبی نمازی ،فروردین  ،1393منبع :ایرناhttp://bit.ly/2kIdPXg :
 http://www.irna.ir/fa/News/82330207/35بخشی از سخنان فرداد درودی در آذرماه  1395در نشست ایدز ،به نقل از خبرگزاری ایرنا.
 http://bit.ly/2kVMRqa36سید مهدی صابری در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اوج بروز مشکالت "مبتالیان به اختالل هویت جنسی" را در هنگام
ازدواج و بروز و ظهور نقشهای اجتماعی آنها میداند.
37

 http://bit.ly/2l4wcl2گزارشی تحت عنوان "ترنسها مجرم نیستند ،بیمارند" از نشست خبری مهدی صابری ،منبع :جهان نیوز.
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گرایشی که افراد به اختیار خود به آن رو میآورند و طرح اینکه ترنسسکشوالها افرادی هستند دچار اختالل ،تالش میکند به
پشتوانه تابوهای اجتماعی و با تاکید بر تفاوت همجنسگرایان و ترنسسکشوالها ،دستهی اول را مجرم معرفی کند و برعکس ،از
دستهی دوم جرمزدایی کند.
محمدجواد الریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوهی قضائیه نیز بارها این موضوع را بیان کرده است .او به طور مثال ،در اسفند 1391
در گفتوگویی با شبکهی دوی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت« :در نظام ما از نظر اجتماعی همجنسگرایی
یک مرض و بیماری است  .تبلیغ برای همجنسگرایی خالف است .قوانین محکمی هم در این زمینه داریم .اما از لحاظ فردی آن را
یک بیماری میدانیم که راهش معالجهی فرد بیمار است ....غربیها آن را یک نرم معرفی کردهاند و به اجبار می گویند که ما هم
آن را بپذیریم .ما کامال با آن مخالف

هستیم38».

مقامات ایران همچنان بر به کار بردن کلماتی نظیر "اختالل" و "بیماری" برای همجنسگرایی تاکید دارند و این در حالی است که
بیش از چهار دهه قبل ،در سال  ،1973همجنسگرایی از فهرست "راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی" (،)DSM-II
حذف شده است.
با این حال ،مقامات ایران اجازه نمیدهند که در کتب درسی رشتههای پزشکی ،به آثار و تحقیقات دانشمندان معتبری اشاره شود که
همیشه همجنسگرایی را یکی از انواع طبیعی و مثبتِ گرایشهای جنسی در انسان دانستهاند ،نه یک

اختالل39.

در عوض ،آنها در سالهای اخیر به تکثیر تحقیقات و کتابهای غیرعلمیای کمک کردهاند که انواع مداخلههای پزشکی در مورد
اصالح گرایش جنسی را تبلیغ میکنند؛ مداخله های پزشکی نظیر تجویز داروهای روان گردان ،هورمون تراپی و شوک الکتریکی
برای "درمان" همجنسگرایی.
مدیریت این قبیل پروژهها را متخصصانی که وابسته به دولت هستند بر عهده دارند و اغلب ،تشخیصی که در مورد گرایش به همجنس
و پیروی نکردن از کلیشههای جنسیتیِ جامعه ارائه میدهند ،اختالل روانی است .آنها معموال اطالعاتی دروغین و غلط انداز را
دربارهی علمی بودن روشهای روانشناسانی که سعی دارند گرایش جنسی یا جنسیت افراد را تغییر دهند ارائه میدهند و از تاثیرات
مخرب و آسیبزنندهی تراپیهای اصالحی حرفی به زبان نمیآورند.
ششرنگ یافتههای مربوط به شمار زیادی از لزبینها ،گیها و ترنسجندرهایی را که میان آنها افرادی در سنین نوجوانی نیز به چشم
میخورند مستند کرده است که به منظور کنترل یا تعدیل کردن برانگیختگیهای جنسی و حالتهایی که دارند ،تحت مداخلههای
38

 http://bit.ly/2lIvcXmبخشی از سخنان محمد جواد الریجانی در برنامهی گفتوگوی ویژهی خبری در شبکهی دو صدا و سیما  ،منبع :ایسنا.

 39به طور مثال ،مصوبهی انجمن روانشناسی آمریکا دربارهی پاسخهای مثبت و مناسب به رنجهای مربوط به گرایش جنسی و تالشهایی برای تغییر (:)2009
http://www.apa.org/about/policy/sexual-orientation.aspx
بیانیههای مربوط به سیاست این انجمن در مورد لزبینها ،گیها ،دوجنسگراها و ترنسجندرها (:)2011
http://www.apa.org/about/policy/booklet.pdf

تراپیهایی که برای تغییر گرایش جنسی به کار میرود توجیه پزشکی ندارد و برای سالمت انسانها خطرناک است" (:)PAHO/WHO, 2012

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-pressreleases&Itemid=1926&lang=en
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پزشکی غیر علمی نظیر مداخله های روانپزشکی ،هورمون تراپی ،تجویز داروهای غیر ضروری و الکتروشوک تراپی قرار گرفتهاند
که سالهاست از سوی مجامعه علمی و معتبر جهان منسوخ

اعالم شدهاند40.

این افراد همگی بهطور متفقالقول به ششرنگ گفتهاند که این تراپیهای اصالحی منجر به ایجاد اختالالت روانی ،دردهای جسمانی،
حالت افسردگی ،از دست دادن عالقه یا حس لذت ،احساس گناه یا کم ارزش شدنشان نزد خودشان ،اختالل در خواب یا
بی اشتهایی ،کاهش انرژی و تمرکز برایشان شده است .تمام آنها از این بابت که پزشکان معالجشان دربارهی خطرات و آسیبهایی
که این نوع تراپیها متوجه آنها میکند به ایشان چیزی نگفتهاند و به جای آن ،شیوههای درمانی دیگری را که به آگاهی دربارهی
خود و پذیرش خود کمک کند در موردشان به کار نبردهاند شکایت دارند.
گزارشگر ویژهی شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیر انسانی یا تحقیرآمیز ،دربارهی گزارشاتی که از گوشه و
کنار جهان مبنی بر اینکه لزبینها ،گیها و ترنسجندرها «به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیشان تحت درمانهای اجباری نظیر
الکتروشوک تراپی و دیگر درمانهای اصالحی قرار میگیرند که طبق این گزارشها ،باعث آسیبهای روانی و جسمی برای آنها
شده است» ،ابراز

نگرانی کرده است41.

در سال  1391نیز این گزارشگر ویژه ،بار دیگر دربارهی «بدرفتاریهای ناشی از همجنسگراهراسی میان تعدادی از متخصصان
بهداشت و درمان» ابراز نگرانی کرد 42.و خواستار لغو قوانینی شد که اجازه میدهند درمانهای مداخلهگرانه و غیر قابل جبران نظیر
جراحیهای اجباری برای طبیعی سازیِ دستگاه تناسلی ،عقیمسازیهایی که خواستهی خود فرد نیست ،و درمانهای اصالحی یا
تبدیلی در حالی که خود فرد در انتخاب آنها آزاد نبوده یا اطالعات صحیحی در این باره در اختیارش گذاشته نشده است ،صورت
بگیرد.
.3.4

معرفی همجنسگرایی به عنوان مفهومی غربی و امپریالیستی

مقامات جمهوری اسالمی ایران میکوشند همجنسگرایی را به عنوان پدیدهای خارجی و غربی بنمایانند که از کشورهای غربی به
ایران و خاورمیانه سرایت کرده است .کمتر سخنی از مقامات دولتی ایران پیرامون همجنسگرایی میتوان یافت که بر این موضوع
تاکید نکرده باشد.

 40گزارش مشترک سازمان عدالت برای ایران و شبکهی لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی با عنوان "تشخیص هویت ،با مجروح ساختنِ بدنها :نقض حقوق
لزبینها ،گیها و ترنسجندرها در ایران" 24 ،ژوئن http://justice4iran.org/j4iran-activities/pathologizing-identities- :2014
paralyzing-bodies/

 41گزارش گزارشگر ویژهی شکنجه و دیگر روشها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیر انسانی یا تحقیرآمیز ،سوم ژوئیه A/56/156, para. 24. 2001
 42گزارش گزارشگر ویژهی شکنجه و دیگر روشها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیر انسانی یا تحقیرآمیز ،یازدهم فوریه A/HRC/22/53, para. 2013

76.
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سید علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی ایران در سخنرانیهای خود در پنج سال گذشته ،همجنسگرایی را در زمرهی "سیاستهای
زشت اخالقی استکبار" ، 43از مظاهر تمدن غرب و از نمونههای عینی شکست اخالقی این تمدن

برشمرده است44.

صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه نیز گفته است« :غرب از یک سو میخواهد تفسیر خود از انسان را به جوامع غیرغربی از
جمله کشورهای اسالمی تحمیل کند و از سوی دیگر کرامت انسانی را به گونهای تفسیر میکند که از دل آن جواز همجنسگرایی
بیرون میآید اما انسانی که اسالم به تصویر میکشد با این تصویر غربی از انسان هیچ سنخیتی

ندارد45».

کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل ستاد حقوق بشر نیز آذرماه  1395در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا همین رویکرد را در
صحبتهایش در پیش گرفت و اظهار داشت« :حقوق همجنس بازان و سبک زندگی غربی مواردی است که غربیها تحت لوای
جهانشمولی سعی در تحمیل پذیرش آن به دنیا

دارند46».

شش رنگ در حین انجام این تحقیق ،به بیانات رسمی دیگری نیز دست یافت که از موضع به مراتب افراطیتری به این موضوع نگاه
کرده و از تالش غرب برای رواج این پدیده به قصد نابودی ملتهای دیگر و یا دین اسالم سخن گفته بودند .محمدرضا نقدی رئیس
سازمان بسیج مستضعفین در بهمن ماه  1391در سخنرانی خود گفت« :هدف اصلی حکومتهایی مانند آمریکا و اروپا مبنی بر رواج
همجنسبازی این است که انسانها را بیاراده کرده و زیرسلطه خود برده و آنها را در حد حیوان تنزل بخشند تا با این روش ،خودشان
را به

آنها تحمیل کنند47».

محمدتقی مصباح یزدی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در آبانماه  1395گفت« :امروز جامعه آمریکا شاهد بی بند و باری و
سقوط ارزش های اخالقی است ،لذا سیاستمداران آن درصدد نفوذ فرهنگ خود در کشورهای اسالمی به ویژه جمهوری اسالمی
ایران

هستند48».

امیرفرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند هوایی قرارگاه خاتم االنبیاء نیز با همین لحن توطئهآمیز در مرداد  1394اظهار داشت« :استکبار
جهانی برای اهداف فرهنگی خود هزینههای بسیاری انجام میدهد؛ نمایندگان استکبار از رئیس جمهور خود گالیه میکنند که چرا
ضد ارزشی همانند همجنسگرایی را با تاخیر در جامعه

اشاعه میدهد49».

 http://rajanews.com/detail.asp?id=13794543برگرفته از سخنان خامنهای در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری ارتش در نوشهر،
شهریور  1391به نقل از رجانیوز
 http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=1152644برگرفته از سخنان خامنهای در دیدار با اعضای مجلس
خبرگان رهبری در اسفند  ، 1392به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبری.
45

سخنان صادق آملی الریجانی در آذرماه  ،1392منبع :خبرگزاری ایرناhttp://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80958175 :

 46سخنان کاظم غریبآبادی در گفتوگو با خبرگزاری ایرناhttp://www.irna.ir/fa/News/82340470/ :
 47بخشی از سخنرانی محمدرضا نقدی در نخستین یادواره شهدای زن جامعه پزشکی در برج میالد ،منبع :یالثارات:

http://www.yalasarat.com/vdcae6nm.49nuw15kk4.html
48

سخنرانی محمدتقی مصباح یزدی آبانماه  1395در جمع فرماندهان و روسای کالنتریهای سراسر کشور ،منبع :ایرنا:

http://www.irna.ir/fa/News/82286554
 49سخنرانی امیرفرزاد اسماعیلی در مرداد  1394در ششمین یادواره شهدای دروازه ری در قم ،منبع :وبسایت سازمان بسیج مستضعفین:
https://goo.gl/uywLKq
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.3.5

ضد انقالب و صهیونیست خواندنِ همجنسگرایان

مقامات جمهوری اسالمی ایران بعضا مدعی شدهاند که همجنسگرایان علیه جمهوری اسالمی توطئه کردهاند و حتی عقاید
صهیونیستها را به آنها نسبت میدهند .به طور مثال ،سیدعلی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی ایران در شهریور ماه  1391ضمن
اظهار اینکه« :در آمریکا اگر کسانى با تکیه به مبانى روانشناسى و جامعهشناسى بخواهند بر علیه همجنسبازى چیزى بنویسند و منتشر
کنند ،قادر نخواهند بود ،جلویشان گرفته میشود!» علت این امر را در میان بودنِ «پاى سیاستهاى خبیث صهیونیستى»

دانست50.

یداهلل جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و رئیس سابق اداره سیاسی این نهاد نیز در  26اردیبهشت  ،1391مشابه همین
استدالل را دربارهی همجنسگرایان مطرح میکند « :به دلیل نفوذ رژیم اسرائیل در برخی از کشورها ما شاهد چنین رفتارهایی از
سوی برخی دولتها هستیم که این رفتار آنها با اعتقادات مردمش

همخوانی ندارد51».

پس از برگزاری رژهی افتخار همجنسگرایان در جمهوری آذربایجان در سال  ،2012رسانههای دولتی ایران با نقل قولهایی از
مقامات جمهوری اسالمی که همجنسگرایی را به صهیونیسم ربط میداد پُر شد .مقامات رسمی هشدار دادند که برگزاری این رژه
نشانهی نفوذ اسرائیل در آذربایجان است و دولتمردان آذربایجانی را به «همراهی با صهیونیست بینالملل»

متهم کردند52.

محسن مجتهد شبستری نمایندهی ولی فقیه و امام جمعهی تبریز در استان آذربایجان شرقی در این باره گفت که مقامات آذربایجان
به خاطر موافقت با برگزاری این رژه" ،آلت دست غاصبان صهیونیست"

شدهاند53.

پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات در سال  ،1388مقامات ایران به دفعات در سخنرانیهایشان ،با هدفِ استفاده از احساسات
همجنسگراهراسانه در جامعه علیه مخالفان سیاسی صلحطلب خود و اینکه در نهایت بتوانند هم مخالفان و هم همجنسگرایان را
از جامعه طرد کنند ،مخالفان را به همجنسگرایان مرتبط دانستند.
حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی در آذر  1394در سخنانی که نشانهی استداللهای درهم تنیدهای است که
مقامات ایران بابت هر موضوعی ارائه میدهند ،اظهار داشت« :حتی همجنسبازان نیز از جریان فتنه حمایت میکردند و آقایان حاضر
نشدند که نسبت به این حمایت ها واکنش نشان دهند .از این رو مردم ما فهمیدند که رژیم صهیونیستی از فتنهگران حمایت میکند54».

50

 http://bit.ly/2miP404برگرفته از سخنرانی علی خامنهای در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر ،به نقل از پایگاه اطالعرسانی دفتر رهبری.

51

مطلب وبسایت خبری تابناک به نقل از سردار یداهلل جوانیhttp://bit.ly/2m4WcB3 :

 52به طور مثال ،زهره الهیان در گفتوگو با خبرگزاری فارس ،برگزاری این رژه را نشاندهنده همراهی دولتمردان آذربایجان با صهیونیست بینالملل دانست.
منبع :وبسایت رسمی زهره الهیان ،دوم خرداد :1391
http://elahian.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=12 5&newsview=591
53

منبع :خبرگزاری فارسhttp://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910229000503 :

 http://www.yalasarat.com/vdcbf5bz.rhb0apiuur.html54برگرفته از سخنان حسین فدایی در نشست خبری هشتم دی  ،1392منبع:
یالثارات
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 .4زمینهها و شرایط قانونی در ایران
"نظام اسالمی را به عدم رعایت حقوق همجنسگرایان متهم میکنند! البته این از افتخارات جمهوری اسالمی است که ناقض
حقوق همجنسگرایان است" .
مهرداد بذرپاش ،معاون سابق رئیس جمهور و صاحب امتیاز روزنامه

وطن امروز55

اقلیتهای جنسی در ایران ،به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسی واقعیشان یا درکی که از این بابت دربارهی خود به آن رسیدهاند،
تبعیض گستردهای را در تمام ابعاد زندگیشان تجربه میکنند .قوانین ایران نه فقط حمایتی از آنها در برابر تبعیضهای یاد شده به
عمل نمی آورد بلکه خود ابزاری برای اعمال خشونت علیه این گروه است.
.4.1

روابط جنسی همجنسگرایانه در قوانین ایران

طبق مفاد  233تا 240قانون مجازات اسالمی در ایران ،رابطهی جنسی با همجنس جرم محسوب میشود و مجازاتهایی از شالق تا
اعدام برای آن در نظر گرفته شده است .این مجازاتها در مورد افراد زیر هجده سال نیز اِعمال میشود چرا که طبق مادهی  147این
قانون ،سن بلوغ قانونی در ایران ،در مورد دختران ،نُه سال قمری و در مورد پسران ،پانزده سال قمری است (ماده )147
طبق مادهی  234قانون مجازات اسالمی ،برای مردانی که مرتکب لواط (دخول اندام تناسلی مرد به اندازهی ختنهگاه در دبر انسان
مذکر) میشوند ،بسته به اینکه نقش "فاعل" را داشتهاند یا "مفعول" ،و اینکه عملشان بر اساس رضایت طرفین صورت گرفته باشد
یا نه ،مجازاتهای مختلفی در نظر گرفته میشود.
اگر اینطور فرض شود که عمل آنها بر اساس رضایت طرفین صورت گرفته است ،مردی که نقش "مفعول" را در این رابطهی
مقعدی ایفا کرده ،به مجازات اعدام محکوم میشود .فرد "فاعل" تنها در صورتی به مجازات اعدام محکوم میشود که متاهل باشد
یا اینکه غیرمسلمان باشد و فرد "مفعول" مسلمان باشد .اگر فرض شود که عمل آنها بر اساس رضایت طرفین نبوده است (لواط به
عنف) ،فرد "فاعل" به مجازات اعدام محکوم میشود اما فرد "مفعول" از مجازات معاف و به عنوان قربانی در نظر گرفته میشود.
این قانون ،خطر ایجاد شرایطی را باال میبرد که در آن ،افرادی که به میل خود در رابطهی مقعدی در نقش "مفعول" ظاهر شدهاند
به هنگام دستگیری مجبور شوند رابطهی جنسی خود را که بر اساس رضایت طرفین بوده است به عنوان تجاوز جلوه دهند تا بتوانند
از مجازات اعدام بگریزند.

 55بذرپاش در گفتوگو با فارس:نصرتی و رضایی از "احمد شهید" شکایت میکنند ،خبرگزاری فارس 23 ،اسفند  ،1390قابل دسترسی در نشانی اینترنتی:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901222001363
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طبق مفاد  136و  236قانون مجازات اسالمی ،مجازات مردانی که برای چهارمین بار مرتکب "تفخیذ"( 56قرار دادن اندام تناسلی مرد
بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر) میشوند و همچنین طبق مفاد  136و  238این قانون ،مجازات زنانی که برای چهارمین بار مرتکب
"مساحقه"( 57قرار دادنِ اندام تناسلی انسان مؤنث بر اندام تناسلی همجنس خود) میشوند ،اعدام است .در سه بارِ اول برای هر دو
مورد ،مجازات صد ضربه شالق در نظر گرفته میشود.
واکنش مقامات ایران به انتقادهای سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و همچنین سازمان ملل دربارهی اِعمالِ مجازاتِ اعدام برای
رابطهی جنسی با همجنس و دیگر موارد نقض حقوق اقلیتهای جنسی در این کشور ،همواره توأم با خشمِ زیاد بوده است .علی
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ،اِعمال مجازات اعدام برای رابطهی جنسی با همجنس را اینچنین توجیه میکند که این
مجازات «موجب در امان ماندن جامعه از

انحراف میشود58».

مهرداد بذرپاش ،از نمایندگان سابق مجلس شورای اسالمی و معاون محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور سابق ایران نیز در اسفند ماه
 1390صریحا اعالم کرد که «این از افتخارات جمهوری اسالمی است که ناقض حقوق همجنسگرایان

است59».

مقامات ایران عالوه بر جرمانگاریِ همجنسگرایی ،به طرق مختلف از دسترسی شهروندان ایرانی به مطالب فرهنگیِ آنالینی که
نگاهی مثبت را نسبت به همجنسگرایی ترویج و دربارهی حقوق بشر مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسی اطالعرسانی میکنند،
ممانعت به عمل میآورند.
در مادهی  14قانون جرائم رایانهای ایران آمده است« :هرکس به وسیلهی سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات
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
سال یا جزای نقدی  ...یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
طبق مادهی  15این قانون ،محتویات مستهجن شامل تصاویر ،اصوات یا متون واقعی یا غیرواقعی میشود که مردان یا زنان را به طور
کامال برهنه به تصویر بکشد و یا آالت تناسلی آنها یا عمل جنسی بین انسانها را نشان دهد .اگر کسی افراد را به دسترسی به محتویات
مستهجن تحریک یا تشویق کند یا تسهیالت الزم برای این دسترسی را فراهم سازد ،به نود و یک روز تا یک سال حبس ،یا جزای
نقدی  ...یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

 56طبق مادهی  235قانون مجازات اسالمی مصوبهی سال  ،1392افراد زمانی مرتکب تفخیذ میشوند که «مردی اندام تناسلی خود را بین رانها یا نشیمنگاه
انسان مذکر دیگری قرار دهد».
 57طبق مادهی  238قانون مجازات اسالمی مصوبهی سال  ،1392افراد زمانی مرتکب مساحقه میشوند که «یک زن اندام تناسلیاش را بر اندام تناسلی
همجنس خود قرار دهد».
 58بخشی از سخنان علی الریجانی در همایش مسئوالن ستادهای دهه فجر به نقل از پایگاه خبری آفتاب ،دی ماه :1389
http://aftabnews.ir/vdcaean6a49n6u1.k5k4.html
 59نصرتی و رضایی از "احمد شهید" شکایت میکنند ،خبرگزاری فارس ،اسفند :1390
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13901222001363
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حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فنآوری اطالعات قوهی قضاییه در شهریور ماه  1395دربارهی :امکان استفادهی «افراد بد و خبیث
و حتی همجنسبازان» از شبکههای اجتماعی در فضای مجازی برای «تخریب و انتقال پیامهای بدآموزی خود» هشدار میدهد .او
تاکید میکند که «این تهدید باید جدی گرفته شود ».چرا که شبکههای اجتماعی در فضای مجازی «بستر جنگ سرد آینده» است60.

.4.2

هویت های جنسیتی متفاوت و رفتارهای جنسیتی

اقلیتهای جنسی در ایران به دلیل نحوه لباس پوشیدن ،آرایش مو ،زینتآالت ،آرایش صورت و شیوه رفتار و حرف زدن خود
تبعیض و خشونت گستردهای را تجربه میکنند .این گروه از شهروندان به موجب قانون حجاب اجباری و دیگر قوانین مربوط به نوع
پوشش (هم برای مردان و هم زنان) نیز مورد خشونت و تبعیض واقع میشوند .پلیس ،نیروهای شبهنظامی بسیج و دیگر ماموران دولتی
به طور مداوم از این قوانین برای مرعوب ساختن ،آزار دادن ،تجاوز به حقوق و بازداشتِ خودسرانهی افرادی که به شیوهای لباس
میپوشند که «از نظر شرعی نامناسب» تشخیص داده میشود ،استفاده میکنند.
مادهی  638قانون مجازات اسالمی ،دختران نوجوان و زنانی را که قوانین مربوط به پوشاندن موی سرشان و پوشیدن لباس گشاد در
مکانهای عمومی را رعایت نمیکنند ،به پرداخت جزای نقدی یا مجازات حبس محکوم میکند.
جدای از اینکه این قوانین تبعیضآمیز علیه تمام دختران و زنان اعمال میشود ،بر لزبینها و ترنسجندرهایی که از الگوهای کلیشهای
زنانگی پیروی نمیکنند و به طور مثال ،لباس ،مدل مو ،ارایش ،تزیینات ،و اطوار آنها مطابق با جنسیت بیولوژیک انها نیست و بیشتر
بر اساس کلیشههای جنسیتی موجود مردانه تعریف میشوند ،تاثیر بسیار بدی میگذارد.
این دسته از زنان مدام در معرض خطرِ مجازات شدن و مجرم شناخته شدن قرار دارند .امکان دارد که آنها به جزای نقدی و حبس
محکوم شوند یا به "پوشیدنِ لباس متداول برای جنس مخالف" متهم شوند و طبق مادهی  638قانون مجازات اسالمی که اعمالی را
که "حرام شرعی" یا "خالف عرف" دانسته میشود ممنوع میکند ،مجازات شالق برایشان در نظر گرفته شود.
مردانی که رفتار و حاالتی از خود نشان میدهند که بهطور کلیشهای" ،زنانه" نامیده میشود نیز به همان میزان در معرض خطر
دستگیری و بازداشتهای خودسرانه ،شکنجه و دیگر بدرفتاریها از جمله خشونت جنسی و تجاوز قرار دارند.
قوانین ایران اجازه بیان ازادانه فرد از هویت جنسیتی وی را نمیدهند .رویههای قانونی که در ایران برای تشخیص هویت جنسی وجود
دارد ،نهایتا برگهی تشخیص "اختالل هویت جنسی" را برای افراد صادر میکند و پیش از آنکه آن دسته از آنها که زن هستند
حجاب را کنار بگذارند ،آنها را وادار میکند که شیوههایی درمانی نظیر هورمون تراپی و عقیمسازی را دنبال کنند و حالتی را پیدا
کنند که با لباسهایی که بهطور کلیشهای برای جنس مخالف مناسب دانسته میشود ،همخوانی داشته

باشد61.

 60حمید شهریاری شهریور ماه  ،1395خبرگزاری مهرhttp://bit.ly/2kwlWCJ : :
 61گزارش مشترک سازمان عدالت برای ایران و شبکهی لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی با عنوان "تشخیص هویت ،بدنهای مجروح :نقض حقوق لزبینها،
گیها و ترنسجندرها در ایران" 24 ،ژوئن http://justice4iran.org/j4iran-activities/pathologizing-identities-paralyzing- :2014
bodies/.
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 .5استانداردها و قوانین بینالمللی

مادهی  )2(20میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن ملحق شده است ،مقامات جمهوری اسالمی را متعهد میکند
که «هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی» را که «محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال خشونت باشد» به
موجب قانون ممنوع کنند .این ماده ،تنها در مورد سه ویژگی ملیت ،نژاد و مذهب ،دولتها را متعهد به حمایت آنها در مقابل آن
دسته از تحریکات کرده است .با این حال ،کارشناسان حقوق بشر بینالمللی با توجه به توسعهای که در مفهوم حمایت از حقوق بشر
از زمان صدور میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در سال  ،1977اتفاق افتاده است و تفهیم تبصرههای مربوط به عدم
تبعیضگذاری در مفاد  )1(2و  26از همین میثاق برای دولتها ،این فهرست را شامل گرایش جنسی یا

هویت جنسی نیز میدانند62.

در سال  ،1994کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،که بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی نظارت میکند در رای خود در
پرونده تونن ( )Toonenعلیه استرالیا مقرر داشت که دولتهای عضو موظف به حمایت از افراد در برابر تبعیض به دلیل گرایش
جنسی هستند.63
این تصمیم ،در راستای نظرات بعدی این کمیته سازمان ملل را که از دولتها مصرانه می خواهد "تضمین کنند تمامی حقوقی را که
در میثاق به افراد داده شده ،به همگان ،صرفنظر از گرایش جنسی"شان اعطا کنند 64و قوانینی وضع کنند که تبعیض به دلیل گرایش
جنسی و هویت جنسیتی را ممنوع کند 65بود.
نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل توسط سایر نهادهای حقوق بشری این سازمان و نهادهای ناظر بر اجرای کنوانسیونهای بین المللی
مورد حمایت قرار گرفته است.66

 62ماده  ،19در پاسخ به نفرتپراکنی کالمی علیه اقلیتهای جنسی ،اکتبر http://www.ilga- : 2013
europe.org/sites/default/files/responding_to_hate_speech_against_lgbti_people.pdf

Toonen v. Australia, communication No. 488/1992 (CCPR/C/50/D/488/1992).
64

63

See 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
See for example the concluding observations of the Human Rights Committee on El Salvador

65

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

65

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

66

;)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
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کمیتهای که بر اجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نظارت می کند ،در نظریه عمومی خود گرایش جنسی
و هویت جنسیتی را از زمره مواردی شمرده که تبعیض میان افراد براساس آن ممنوع

است67.

همچنین ،این کمیته در نظریات عمومی خود درباره حق اشتغال ،حق آموزش ،حق دسترسی به تامین اجتماعی و حق دسترسی به
باالترین استانداردهای قابل حصول بهداشتی ،بر اصل عدم تبعیض براساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی تاکید کرده است.68
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل و کمیته مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیر انسانی یا
تحقیرآمیز نیز در نظریات و آرای متعدد تبعیض علیه افراد به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی شان را ممنوع دانستهاند.69
اصول یوگیاکارتا (اصول مربوط به شمول قوانین بینالمللى حقوق بشر در زمینه گرایش جنسى و هویت جنسیتى) تصویب شده در
سال  2006و به روز شده در سال  ،2017الزام دولتها را بر برداشتن گامها موثر و متناسب برای محو کلیه اشکال خشونت ،تبعیض
و دیگر آزارها از جمله ترویج نفرت که شامل تحریک به تبعیض ،دشمنی و یا خشونت به دلیل تفاوت در گرایش جنسی ،هویت
جنسیتی و رفتار یا خصایص جنسیتی چه در فضاهای خصوصی و چه در فضاهای عمومی می شود

تاکید دارد(.اصل 70.)30

of Discrimination against Women, General Recommendation No. 28 (CEDAW/C/GC/28), para. 18.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20, Non-Discrimination in

67

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

68

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

69

and 72(g); and Committee against Torture, General Comment No. 2 (CAT/C/GC/2), para. 21.
http://www.yogyakartaprinciples.org 70
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 .6نتایج و توصیهها
بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر ،همه افراد ،فارغ از گرایش جنسی ،هویت جنسی یا رفتارهای جنسیشان حق دارند در برابر
خشونت ،تبعیض و سایر آسیب های وارده از جانب مقامات حکومتی یا هر شخص و گروه دیگر ،از حمایت دولت بهرهمند شوند.
در ایران ،اقلیت های جنسی از این حق انسانی و اساسی محروماند .آنها غالبا به دلیل رفتارها و خصوصیات جنسی و جنسیتیشان ،که
مغایر با قانون حجاب اجباری ،قوانین سختگیرانه پوشش اسالمی و عقاید کلیشهای مرتبط با زنانگی و مردانگی محسوب میشود،
مورد آزار ،تبعیض ،بازداشت و دستگیری خودسرانه ،شکنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار میگیرند .این افراد ،در صورت متهم شدن
به داشتن رابطه جنسی رضایتمندانه با همجنس خود ،ممکن است با مجازاتهایی از شالق گرفته تا اعدام مواجه شوند.
بخشی از فهرست بلندباالی خشونت و تبعیض مقامات جمهوری اسالمی علیه اقلیتهای جنسی ،اظهارات اهانتبار آنان است که
افراد را به دلیل گرایش جنسیشان تحقیر کرده و شأن انسانیشان را تنزل میدهند .همجنسگرایان اغلب در اظهارات رسمی و
رسانههای حکومتی با عناوینی همچون «بیبندوبار»« ،فاسد»« ،حیوانصفت»« ،انساننما»« ،مریض» و «معیوب» توصیف میشوند .آنها
همچنین متهم به همدستی در توطئههای صهیونیستی و سازمانیافته از طرف غرب ،با هدف براندازی جمهوری اسالمی یا تباه ساختن
جامعه مسلماناناند.
شبکهی لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی (ششرنگ) از این بابت که مقامات ایرانی به جای جرمزدایی از رابطه با همجنس و ترویج
رواداری و احترام به حقوق همجنسگرایان ،بهطور مداوم در سخنان تحریکآمیز خود به توجیه ،ترویج و گسترش نفرت و دیگر
اقسامِ تبعیض علیه همجنسگرایان دست میزنند ،به شدت ابراز نگرانی میکند.
دغدغه ششرنگ آن است که اظهارات رسمی مقامات ایران منجر به تقویت رویکردها ،عقاید ،و رفتارهایی شود که تثبیتکننده
خشونت ،تبعیض و آسیب های دیگر بر مبنای گرایش جنسی ،هویت جنسی و رفتارهای جنسی و متعاقبا ترویج احساس تنفر است.
این خطر در جامعه ایران باالتر است ،چرا که افراد جامعه اجازه یادگیری و دسترسی به اطالعات دقیق و متقن درباره همجنسگرایی
و حقوق افرادِ دارای گرایشها و هویتهای جنسی مختلف را ندارند.
ششرنگ بر این باور است که چنین اقداماتی از سوی مقامات ایرانی در گسترش رفتارهایی که نشانهی عدم رواداری علیه اقلیتهای
جنسی است سهم به سزایی دارد و به تحقیر شدنِ هر چه بیشترِ آنها در جامعه میانجامد .به خصوص که در کشوری نظیر ایران ،با
توجه به اینکه تولیدات فرهنگیای که نگاهی مثبت را به همجنسگرایی ترویج میکنند ،بهطور غیرقانونی و به زورِ سرکوب ممنوع
شده است ،و به تبع آن ،هیچ گونه دسترسی به منابع دیگر نیز برای افزایش آگاهی در این زمینه وجود ندارد ،خطرناک بودنِ این
موضوع حتی بیشتر احساس میشود.
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ششرنگ امیدوار است که این گزارش به ارتقاء هر چه بیشترِ سطح آگاهی دربارهی ابعاد افراطِ تکاندهندهای که مقامات جمهوری
اسالمی برای تحریک مستقیم مردم به نفرت ،اِعمال خشونت و تبعیض علیه همجنسگرایان به خرج میدهند ،منجر شود.
 .3.1توصیهها به جمهوری اسالمی ایران
جرمزدایی

•
•

لغو مجازات اعدام به دلیل داشتن روابط جنسی رضایتمندانه بین همجنسان ،و فسخ تمام قوانینی که این قبیل روابط را
غیرقانونی دانسته و افراد را به دلیل داشتن چنین روابطی مجازات میکند.
لغو قوانین مربوط به حجاب اجباری و سایر مقررات سختگیرانه پوششی که الجیبیتیها را به دلیل گرایش جنسی ،هویت
جنسی و رفتارهای جنسی شان از جمله ظاهر فیزیکی ،لباس ،آرایش مو ،زیورآالت ،آرایش ،اطوار و رفتار شخصیشان

•

محکوم و مجازات میکند.
لغو یا اصالح مقررات مبهم موجود در قانون مجازات اسالمی ،و سایر قوانینی که مشارکتکنندگان در تولید ،جمعآوری
یا انتشار اطالعات دقیق و متقن درباره تنوع جنسیتی و حقوق افراد دارای گرایشهای جنسی ،هویتهای جنسی و رفتارهای
جنسی گوناگون را محکوم و مجازات میکند .این اصالحات باید با هدف سازگار شدن این قوانین با قوانین بینالملل

•

انجام گیرد.
لغو یا اصالح مقررات مبهم موجود در قانون مجازات اسالمی ،و سایر قوانینی که مشارکتکنندگان در ایجاد نهادها و
تشکلهایی که برای حقوق افراد دارای گرایشهای جنسی ،هویتهای جنسی و رفتارهای جنسی گوناگون را محکوم و
مجازات میکند .این اصالحات باید با هدف سازگار شدن این قوانین با قوانین بینالملل انجام گیرد.

حمایت در برابر دشمنی ،تبعیض و خشونت

•

ممانعت از بیان سخنانی که منطقاً از آنها برای مشروعیت بخشیدن به نفرت ،خشونت و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی،
هویت جنسیِ افراد و یا بیان جنسیتیشان ،و همچنین تحریک مردم به دست زدن به این نوع رفتارها تعبیر میشود ،خودداری
کنند.

•

بهبود بخشی ،اجرا و حمایت از آموزش و برنامههای عمومی آگاهیبخش ،با همفکری اعضای جامعه الجیبیتی و
سازمانهای اجتماع مدنی ،به منظور ریشهکن ساختن نگرشها ،اعتقادات ،رسوم و رفتارهایی که به تثبیت خشونت ،تبعیض
و آسیب های دیگر مبتنی بر گرایش جنسی ،هویت جنسی ،رفتارهای جنسی و ویژگیهای جنسی ،چه از سوی نهادهای
دولتی و چه غیر دولتی میانجامد.

•

تالش مقتضی جهت ممانعت ،رسیدگی ،تعقیب ،تنبیه ،و جبران خسارت در برابر تبعیض ،خشونت و آزارهای دیگری که
به وسیله افراد دولتی یا غیردولتی اعمال میشود.

•

پایان دادن به اِعمالِ تبعیض قانونی و عملی علیه لزبینها ،گیها ،دوجنسگرایان و ترنسجندرها در مواردی نظیر استخدام،
تامین مسکن ،تحصیالت و مراقبتهای بهداشتی و درمانی.

•

با مشورت گرفتن از اعضای جامعهی اقلیتهای جنسی و نهادهای جامعهی مدنی ،قوانین منسجم و روشنی را برای پیشگیری
از ترویج نفرت علیه اقلیتهای جنسی که شامل تحریکِ مردم به دشمنی و اِعمالِ خشونت و تبعیض برپایه گرایش جنسی
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و یا هویت و بیان جنسیتی و یا ویژگیهای جنسی فرد میشود ،تصویب و اجرا کنند .این قوانین باید از استانداردهای
بینالمللی در این زمینه پیروی کند.
•

ارائه خدمات حمایتی به قربانیان تجاوز ،آزار و اذیت جنسی ،و انواع دیگر خشونتها و آسیبهایی که به واسطه گرایش
جنسی ،هویت جنسی ،رفتارهای جنسی و ویژگیهای جنسی وارد میشود.

•

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

•

تضمین اینکه نقض حقوق بشر بی طرفانه و جامع مورد تحقیق قرار گرفته و و چنانچه شواهدی دال بر چنین مواردی یافت
شد ،متهمان محاکمه و در صورت اثبات جرم محکوم و مجازات شوند.

•

اصول یوگیاکارتا 10+دربارهی قوانین بینالمللی حقوق بشر در رابطه با گرایش جنسی ،هویت جنسی ،بیان جنسیتی و
صفات جنسی را که سال  2017منتشر شده  ،به زبان فارسی و زبانهای مربوط به اقلیتهای ملی ترجمه و به طور گسترده
منتشر کنند

•

بنیاد نهادن یک موسسه مستقل حقوق بشری ،با بودجه مناسب ،و با هدف بهبودبخشی به مکانیزمهای جمعآوری اطالعات،
گردآوری آمار و تحقیق درباره میزان ،دالیل و نتایج خشونت ،تبعیض و آسیبهای دیگری که افراد به دلیل گرایش
جنسی ،هویت جنسی ،رفتارهای جنسی و ویژگیهای جنسی تجربه میکنند.

به رسمیت شناختن قانونی و تامین سالمت روحی و روانی

•

تضمین اینکه هیچگونه اجباری به دریافت گواهی تشخیصِ "اختالل هویت جنسی" و مداخالت پزشکی ،تشخیص
روانشناختی ،و یا نظر شخص ثالث برای به رسمیت شناخته شدن نام وهویت جنسیتی  ،و تطبیق اوراق شناسایی با هویت
جنسیتی مورد نظر فرد نیست.

•

اطمینان حاصل کنند که لزبینها ،گیها ،دوجنسگرایان و ترنسجندرها از مراقبتهای بهداشتی و درمانی باکیفیت
برخوردار میشوند و به درمان های مورد نظر خودشان که مبتنی بر رضایت آنها و بدون اِعمالِ تبعیض صورت میگیرد،
دسترسی دارند.

•

تراپیهای اصالحیِ اجباری را که اشخاص را به زور وادار به انجام آنها میکنند تا گرایش جنسی یا هویت جنسیشان را
تغییر دهند ،غیرقانونی اعالم کنند.

•

اطمینان حاصل کنند که متخصصان بهداشت و درمان به هنگام ارائهی خدمات بهداشتی و درمانی به لزبینها ،گیها و
ترنسجندرها از استانداردهای الزم آموزشی ،مهارتی و اخالقی حرفهی خود پیروی میکنند و بر پایهی باورهای کلیشهای
دربارهی زنانگی و مردانگی ،تشخیصِ "اختالل روانی" را در مورد آنها در نظر نمیگیرند.

 .3.2توصیهها به جامعه بینالمللی
ششرنگ مصّرانه از مسئوالن بخشهای مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژهی وضعیت حقوق بشر
در ایران و کارشناس مستقل حمایت در مقابل خشونت و تبعیضی که مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسی اِعمال میشود ،و
همچنین از اتحادیهی اروپا و دیگر نهادها و مقامات بانفوذ میخواهد که در این مورد ابراز نگرانی کنند و از مقامات ایرانی بخواهند
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که دربارهی موارد طرح شده در این گزارش پاسخگو باشند و آنها را بر اساس تعهداتشان به قوانین بینالمللی در زمینهی رعایت
حقوق بشر ،به بهرهگیری از هر فرصتی برای ترویج رواداری و احترام نسبت به حقوق همجنسگرایان ترغیب کنند.
 .3.3توصیهها به رسانهها ،متخصصان و نهادهای مدنی
از رسانههای مستقل فارسیزبان ،موسسات آموزشی ،متخصصان رشتههای پزشکی ،و گروههای جامعه مدنی در ایران و سایر کشورها
نیز خواسته میشود که به مسائل مطرح شده در این گزارش بپردازند و منابع خود را برای پرداختن به تحقیر ،تبعیض و کلیشهسازیهای
مبتنی بر گرایش جنسی و هویت جنسی بسیج کنند ،و با اظهارات و رویکردهای مقامات ایرانی که منجر به تثبیت خشونتورزی،
تبعیض و دشمنی با اقلیتهای جنسی میشود مبارزه کنند.

