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صفحه 2/ شامره بیست و سوم

ــه بنــد ۸ زنــدان اویــن منتقــل  هــادی حیــدری، کارتونیســت مطبوعاتــی ب
شــد.

ــا، روز گذشــته هــادی حیــدری، کــه ۲۵ آبــان مــاه ســال  بــه گــزارش هران
جــاری بازداشــت شــده بــود، بــه بنــد ۸ زنــدان اویــن منتقــل شــد.

اگرچــه توضیحــی از ســوی مأمــوران امنیتــی هنــگام بازداشــت ارائــه نشــده 
و وکیــل وی نیــز از علــت بازداشــت مــوکل خــود اظهــار بی اطالعــی کــرده 
ــواده اش اطــالع داده کــه  ــا خان ــود ولــی هــادی حیــدری طــی تماســی ب ب
ــا بازداشــت های پیشــین  ــدان در ارتبــاط ب ــرای محکومیــت یــک ســال زن ب

زندانــی شــده اســت.
هــادی حیــدری پیــش از ایــن نیــز چندیــن بــار بازداشــت و زندانــی شــده 
ــل  ــای کمی ــم دع ــر ۱۳۸۸ در مراس ــخ ۳۰ مه ــان در تاری ــن می ــود، از ای ب
ــخ ۱۸  ــه در تاری ــد ک ــل ش ــن منتق ــدان اوی ــد ۲۰٩ زن ــه بن ــت و ب بازداش
ابــان همــان ســال بــا ســپردن وثیقــه آزاد شــد، همچنیــن در تاریــخ ۲۷ آذر 
ــاز  ــخ ۵ دی ۱۳۸٩ ب ــت و در تاری ــه دادگاه بازداش ــار ب ــس از احض ۱۳۸٩ پ

ــا قیــد وثیقــه و در انتظــار رأی دادگاه آزاد شــده بــود. در آخــر در ۵  هــم ب
مهرمــاه ۱۳٩۱ پــس از انتشــار کاریکاتــوری در روزنامــه شــرق بــه دادســرا 

ــت آزاد شــد. ــا قیــد کفال احضــار و پــس از بازجویــی ب

خبرهای نقض حقوق بشر

هادی حیدری، کارتونیست به بند ۸ زندان اوین منتقل شد

حکــم دو ســاله ی آیــت اهلل محمدرضــا نکونام، 
ایــران و  مرجــع تقلیــد منتقــد حکومــت 
زندانــی سیاســی محبــوس در زنــدان اویــن بــه 
ــکارم شــیرازی،  ــت اهلل م ــل شــکایت از آی دلی
ــژه  ــار دادســرای وی ــم، دادی ــژه ق دادســتان وی
ــه ۵ ســال  ــژه ب و مســوول حراســت دادگاه وی

حبــس افزایــش یافــت.
ــل از  ــه نق ــا ب ــزاری هران ــزارش خبرگ ــه گ ب
کلمــه، پــس از آنکــه حکــم دو ســال حبــس 
ــادر  ــام ص ــا نکون ــت اهلل محمدرض ــری آی تعزی
شــد، بــه دلیــل شــکایت ایــن مــدرس حــوزه 
ــیرازی،  ــکارم ش ــت اهلل م ــم از آی ــه ق ی علمی
ــاری؛  ــم، انص ــژه ق ــتان وی ــدزاده، دادس مجته
ــوول  ــوی، مس ــژه و قاض ــرای وی ــار دادس دادی
ــس  ــال حب ــه ۵ س ــژه، ب ــت دادگاه وی حراس

ــرد. ــدا ک ــش پی افزای
ــه  ــم و ب ــتان ق ــت دادس ــه درخواس ــام ب ــت اهلل نکون دادگاه دوم آی

ــود. ــده ب ــزار ش ــکارم برگ ــت اهلل م ــت آی خواس
اشــکال نکــردن بــه مراجــع حکومتــی و تاییــد اجتهــاد آنهــا، تاییــد 
برخــی از افــراد شــاخص در حاکمیــت و عــدم اعتــراض نســبت بــه 
آنهــا و خــروج از کشــور و عزیمــت در نجــف اشــرف ســه خواســته ای 

بــود کــه آیــت اهلل نکونــام آنــان را نپذیرفتــه اســت.
ــام نــه تنهــا اشــکال هــای   ایــن درحالــی اســت کــه آیــت اهلل نکون
اساســی بــه ایــن مراجــع دارد، مشــکل اصلــی انقــالب را در همیــن 

ضعــف حــوزه هــا میبینــد.
وی در مــورد بــه خــروج از کشــور نیــز پاســخ داده اســت کــه، هســته 

ی مــن بــه ریــش ملــت بســته اســت.

عــالوه بــر فشــارهای یــاد شــده، بــه بهانــه امتنــاع آیــت اهلل نکونــام 
از پوشــیدن لبــاس زنــدان، از اعــزام وی بــه مراکــز درمانــی مجهــز 

خــارج از زنــدان و مالقــات بــا خانــواده جلوگیــری مــی کننــد.
ــال  ــاه س ــن م ــم ۳۱ فروردی ــه ق ــوزه علمی ــی ح ــتاد زندان ــن اس ای
ــه  ــی ک ــون در حال ــه قان ــی در روزنام ــار مطلب ــس از انتش ــاری پ ج
ــی  ــوران امنیت ــط مام ــت توس ــبی نداش ــمانی مناس ــت جس وضعی

ــد. ــم ش ــدان ق ــه زن ــتگیر و روان دس
ــته  ــاه گذش ــه دی م ــم در نیم ــر ه ــار دیگ ــک ب ــام ی ــت اهلل نکون آی
ــی  ــتگیر و زندان ــوران دس ــط مام ــی توس ــچ دلیل ــالم هی ــدون اع ب
ــه  ــتقیما ب ــدان آزاد و مس ــش از زن ــت حال ــی وخام ــی در پ ــد ول ش
ــت  ــه عل ــز ب ــس از آزادی نی ــدت پ ــد. در م ــل ش ــتان منتق بیمارس

ــود. ــل ب ــای درس وی تعطی ــی، کالس ه ــای امنیت ــار نهاده فش

افزایش مدت محکومیت آیت اهلل محمدرضا نکونام از دو سال به پنج سال
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یــک منبــع نزدیــک بــه خانــواده صهبــا فرنــوش، یکــی از ۱۵ 
شــهروند بهایــی کــه صبــح ۲۴ آبــان توســط مامــوران وزارت 
ــوق  ــی حق ــن بین الملل ــه کمپی ــت ب ــده اس ــت ش ــات بازداش اطالع
ــه  ــتگیری ب ــس از دس ــوش پ ــا فرن ــه صهب ــت ک ــران گف ــر در ای بش
زنــدان اویــن منتقــل شــده؛ امــا هنــوز علــت بازداشــت او مشــخص 
نشــده اســت. دو نفــر از ایــن ۱۵ نفــر بــه نام هــای ســحاب روحانــی 
و متیــن جانمیــان کــه در اصفهــان دســتگیر شــده بودنــد، یک شــنبه 

ــدند. ــب آزاد ش ش
صبــح یک شــنبه ۲۴ آبــان ۱۵ شــهروند بهایــی در ســه شــهر 
ثابتــی،  پدیــده  بازداشــت شــدند.  مشــهد  و  تهــران  اصفهــان، 
ــی  ــن بین الملل ــه کمپی ــاره ب ــن ب ــان در ای ــه بهایی ــخنگوی جامع س
حقــوق بشــر در ایــران گفــت کــه ایــن افــراد همگــی توســط مامــوران 
ــت  ــن گف ــی همچنی ــم ثابت ــدند.  خان ــتگیر ش ــات دس وزارت اطالع
ــت  ــت بازداش ــوز عل ــد و هن ــی بودن ــادی بهای ــهروندان ع ــا از ش آنه

ــت. ــخص نیس ــا مش آنه
صهبــا فرنــوش، ۴۱ ســاله و دارای دو فرزنــد صبــح روز ۲۴ آبــان مــاه 
ــن  ــد. ای ــتگیر ش ــات دس ــوران وزارت اطالع ــط مام ــش توس در منزل
شــهروند بهایــی، شــرکت خصوصــی مربــوط بــه پخــش لوازم التحریــر 

در تهــران دارد.
ــه  ــال جامع ــای فع ــی از اعض ــوش یک ــع، فرن ــن منب ــه ای ــه گفت  ب

بهاییــان در زمینــه کارهــای اقتصــادی و اجتماعــی اســت.
ــه  ــت او ب ــوه بازداش ــاره نح ــوش درب ــا فرن ــه صهب ــک ب ــع نزدی منب
ــرده  ــه مدرســه ب ــا صبــح بچه هــا را ب کمپیــن گفــت: »همســر صهب
ــی داشــت وارد پارکینــگ می شــد،  ــه وقت ــه خان و در راه بازگشــت ب
ــگ  ــر او وارد پارکین ــت س ــین پش ــر سرنش ــش نف ــا ش ــی ب اتومبیل
می شــود. همســر صهبــا می گویــد آن قــدر ســریع پشــت ســر 
ــا  ــتند، بن ــرده دزد هس ــر می ک ــه او فک ــدند ک ــگ ش او وارد پارکین
ــا  ــر ی ــا همس ــذارد ت ــین می گ ــوق ماش ــتش را روی ب ــن دس ــر ای ب
ــوران  ــی از مام ــد. یک ــش بیاین ــه کمک ــنوند و ب ــایه هایش بش همس
مــی رود داخــل ماشــین او و حکــم دســتگیری صهبــا و بازرســی خانــه 
را بــه او نشــان می دهــد؛ امــا در ایــن حکــم علــت بازداشــت نوشــته 

ــوده اســت«. نشــده ب
ــا کســی  ــور در ماشــین ب ــت: »همــان مام ــه گف ــع در ادام ــن منب ای

تمــاس می گیــرد و می گویــد مــا وارد شــدیم، نوبــت شماســت. 
ظاهــرا همــه دســتگیری های آن روز ســازمان دهی شــده بــود. 
همــان لحظــه یــک مامــور در ماشــین خانــم صهبــا بــوده، یــک مامور 
مــی رود بــاال و در مــی زنــد. صهبــا وقتــی در را بــاز می کنــد و او را 
ــوند.  ــا در را شکســته و وارد می ش ــا آنه ــدد؛ ام ــد، در را می بن می بین
ــاپ  ــپ ت ــل و ل ــد و موبای ــش کردن ــزل را تفتی ــاعت من ــی دو س یک
ــد  ــد. یکــی از مامــوران همان جــا می گوی ــا خــود برن ــا را هــم ب صهب
ــد  ــامی تان چن ــم و اس ــما را می گیری ــادی از ش ــداد زی ــروز تع ــا ام م

ــود«. ــش می ش ــت پخ ــر در اینترن ــاعت دیگ س
ایــن منبــع ادامــه داد: »همــان شــب دســتگیری، صهبــا بــا موبایلــش 
ــی  ــر بهای ــج نف ــه او و پن ــت ک ــت و گف ــاس گرف ــرش تم ــا همس ب
ســاکن تهــران همگــی در زنــدان اویــن هســتند. تمــاس کوتــاه بــوده 
و حــرف دیگــری زده نشــده و مــا حتــی نمی دانیــم علــت دســتگیری 

یــا اتهــام او دقیقــا چیســت«.
ــام  ــه اته ــوش ب ــم فرن ــام هاش ــه ن ــدر او ب ــع، پ ــن منب ــه ای ــه گفت ب
عضویــت در محفــل بهاییــان کــرج روز نهــم آبــان ۵٩ دســتگیر و در 
اول تیــر ۱۳۶۰ بــه حکــم آیــت اهلل گیالنــی در زنــدان اویــن اعــدام و 
اموالــش نیــز مصــادره شــد. صهبــا در ان زمــان پنــج ســاله داشــته 

اســت.
ــه  ــر ب ــران ۶ نف ــان، در شــهر ته ــه بهایی ــه ســخنگوی جامع ــه گفت ب
نام هــای صهبــا فرنــوش، نــگار باقــری، نــوا منجــذب، یــاور حقیقــت، 

نویــد اقدســی و هلیــا مشــتاق دســتگیر شــدند.
 در  شــهر اصفهــان ۵ نفــر بــه نام هــای کیــوان و پرویــن نیک آییــن، 
یگانــه آگاهــی، متیــن جانمیــان و عرشــیا روحانــی و در شــهر مشــهد 
ــه  ــزادان، فرزان ــکا پاک ــحاقی، نی ــاناز اس ــامی س ــه اس ــر ب ــار نف چه

دانشــگری و نغمــه ذبیحیــان دســتگیر شــدند.
بــه گفتــه پدیــده ثابتــی ســخنگوی جامعــه بهاییــان، عــالوه 
بــر دســتگیری ۱۵ شــهروند بهایــی طــی یــک روز، تعــدادی از 
ــهر  ــنجان و قائمش ــان، رفس ــهرهای کرم ــان در ش ــای بهایی مغازه ه
ــن اتفــاق  طــی روزهــای گذشــته پلمــب شــده کــه هنــوز دلیــل ای

ــت. ــخص نیس مش
بــه گفتــه خانــم ثابتــی، هــم اکنــون ۷٩ نفــر بهایــی در زندان هــای 

ایــران وجــود دارنــد.

خبرهای نقض حقوق بشر

دستگیری 15 شهروند بهایی در اصفهان، تهران و مشهد توسط وزارت اطالعات

صفحه 3/ شامره بیست و سوم

صبح یک شنبه 24 آبان 15 شهروند بهایی در 
سه شهر اصفهان، تهران و مشهد بازداشت 

شدند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهاییان 
در این باره به کمپین بین المللی حقوق بشر در 
ایران گفت که این افراد همگی توسط ماموران 

وزارت اطالعات دستگیر شدند.  خانم ثابتی 
همچنین گفت آنها از شهروندان عادی بهایی 

بودند و هنوز علت بازداشت آنها مشخص 
نیست.

صهبا فرنوش، 41 ساله و دارای دو فرزند صبح 
روز 24 آبان ماه در منزلش توسط ماموران 
وزارت اطالعات دستگیر شد. این شهروند 

بهایی، شرکت خصوصی مربوط به پخش 
لوازم التحریر در تهران دارد. به گفته این منبع، 
فرنوش یکی از اعضای فعال جامعه بهاییان در 

زمینه کارهای اقتصادی و اجتماعی است.
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اجالس هفتادم
کمیته ی سوم

موضوع: دستور جلسه شماره ۷2
ارتقــاء و حفاظــت از حقــوق بشــر: اوضــاع حقــوق بشــر و گزارش هــای 

ــژه و نمایندگان گزارشــگرهای وی
ــی،  ــادا، کرواس ــتان، کان ــک، بلغارس ــش، بلژی ــترالیا، اتری ــدورا، اس ان
قبــرس، جمهــوری چــک، دانمــارک، اســتونی، فنالنــد، فرانســه، 
ــرائیل،  ــد، اس ــلند، ایرلن ــتان، ایس ــدوراس، مجارس ــان، هن ــان، یون آلم
ــت  ــت، دول ــی، لوکزامبــورگ، مال ــی، لیختنشــتاین، لیتوان ــا، لتون ایتالی
فــدرال میکرونــزی، موناکــو، هلنــد، نــروژ، لهســتان، پرتقــال، جمهوری 
مولــداوی، رومانــی، ســان مارینــو، اســلواکی، اســلوانی، اســپانیا، ســوئد، 
مقدونیــه، پادشــاهی متحــد بریتانیــای کبیــر و ایرلنــد شــمالی، ایــاالت 

متحــد آمریــکا
قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران
مجمع عمومی،

ــه  ــن اعالمی ــد، همچنی ــل متح ــازمان مل ــور س ــروی از منش ــه پی ب
ــر و  ــوق بش ــی حق ــای بین الملل ــان نامه ه ــر، پیم ــوق بش ــی حق جهان
ســایر ابزارهــای بیــن المللــی حقــوق بشــر، بــا یــادآوری قطعنامه هــای 

قبلــی وضعیــت حقــوق بشــر در جمهــوری اســالمی ایــران، کــه آخرین 
ــامبر۲۰۱۴  ــورخ ۱۸ دس ــماره ی ۶٩/۱٩۰ م ــه ی ش ــورد آن قطعنام م

می باشــد:
ــال  ــه دنب ــه ب ــل ک ــازمان مل ــرکل س ــزارش دبی ــه گ ــه ب ــا توج ۱- ب
ــه  ــه مجمــع عمومــی ارائ قطعنامــه ۶٩/۱٩۰ در ۳۱ آگوســت ۲۰۱۵ ب
شــده اســت و گــزارش گزارشــگر ویــژه در ۶ اکتبــر ۲۰۱۵ بــه دنبــال 
ــارس ۲۰۱۵  ــخ ۲۷ م ــوق بشــر در تاری ــه ۲۸/۲۱ شــورای حق قطعنام
ــاره ی وضعیــت حقــوق بشــر در جمهــوری اســالمی  کــه هــر دو درب

ایــران ارائــه شــده انــد؛
۲- از وعده هــای رئیــس جمهــور جمهــوری اســالمی ایــران در چنــد 
ــه ویــژه در راســتای حــذف تبعیــض  موضــوع مهــم حقــوق بشــری ب
ــتر  ــای بیش ــاد فض ــی و ایج ــای قوم ــای اقلیت ه ــان و اعض ــه زن علی

ــرای آزادی بیــان و عقیــده کمــاکان اســتقبال مــی کنــد؛ ب
۳- تصدیــق می کنــد کــه پیشــنهادهای تغییــرات قانونــی و اجرائــی 
ــوند،  ــرا ش ــور مناســب اج ــه ط ــر ب ــران، اگ ــوری اســالمی ای در جمه
ــی از  ــه شــمول بخش های ــوق بشــری ب ــه برخــی از نگرانی هــای حق ب

آئیــن دادرســی کیفــری اشــاره دارنــد؛
ــورد  ــران در م ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــر دول ــه اخی ۴- از اطالعی
ــه قربانیــان خشــونت خانگــی، و هم چنیــن  ــه خدمــات ب افزایــش ارائ

خبرهای نقض حقوق بشر

تصویب قطعنامه در کمیته مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

صفحه 4/ شامره بیست و سوم

به دنبال ارائه گزارش های آقایان  »بان کی مون«، دبیر کل سازمان ملل متحد و »احمد شهید«، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد 
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی، این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل 
می باشد، در روز پنج شنبه 2۸ آبان ماه 1394، قطعنامه ای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده بود، پس از بررسی، با 

۷۶ رای موافق، 3۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رساند.
در روند بررسی قطعنامه، یونان با این که به قطعنامه رای داد، حمایت گری اولیه خود را از قطعنامه با اعالم این که تمامی مفاد آن را 

قبول ندارد پس گرفت و چهار کشور آلبانی، پاالئو، وانوآتو و زالندنو حمایت گری نخستین خود را عالوه بر رای مثبت افزودند.
ترجمه متن کامل این قطعنامه که »سودویند« آن را منتشر کرده، به شرح زیر است:
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پیــش نویــس قانونــی کــه ممکــن اســت مجــازات عامــالن خشــونت 
ــد؛ ــتقبال می کن ــد، اس ــش ده ــان را افزای ــه زن علی

ــرای بهبــود دسترســی  ۵- همچنیــن از گام هــای برداشــته شــده ب
بــه آمــوزش و پــرورش بــرای افــراد متعلــق بــه برخــی از اقلیت هــای 

قومــی بــه زبــان مــادری خــود اســتقبال می کنــد؛
ــن  ــران در دومی ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــد ک ــق می کن ۶- تصدی
بررســی ادواری جهانــی شــورای حقــوق بشــر شــرکت کــرده اســت 
و از قبــول ۱۳۰ پیشــنهاد و همچنیــن تعامــل اخیــر آن بــا نهادهــای 
ــای دوره ای  ــال گزارش ه ــق ارس ــر از طری ــوق بش ــای حق معاهده ه
ملــی اســتقبال می کنــد، در حالــی کــه نگرانی هــا در مــورد اجرائــی 
ــه شــده در نخســتین بررســی دوره ای  ــردن پیشــنهادهای پذیرفت ک

جهانــی توســط دولــت بــه جــای خــود باقــی اســت؛
ــداردهنده و  ــی هش ــه فراوان ــبت ب ــود را نس ــدی خ ــی ج ۷- نگران
ــتم های  ــن سیس ــده گرفت ــا نادی ــدام ب ــکام اع ــرای اح ــش اج افزای
ــای  ــام اعدام ه ــه انضم ــی، ب ــده ی بین الملل ــناخته ش ــی ش حفاظت
ــی  ــل قانون ــا وکی ــواده ی ــه خان ــانی ب ــدون اطالع رس ــده ب ــام ش انج
ــر  ــراد زی ــرای اف ــداوم صــدور و اجــرای حکــم اعــدام ب ــان و ت زندانی
۱۸ ســال و افــرادی کــه در زمــان ارتــکاب جــرم کمتــر از ۱۸ ســال 
ــران در  ــوری اســالمی ای ــدات جمه ــض تعه ــه ناق ســن داشــته اند ک
ــوق  ــی حق ــن الملل ــاق بی ــودک و میث ــوق ک ــیون حق ــال کنوانس قب
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــرای جرم های ــت؛ و ب ــی ۲ اس ــی و سیاس مدن
جرایــم بســیار شــدید محســوب نمی شــوند، ابــراز مــی دارد و دولــت 
جمهــوری اســالمی را بــه لغــو اعــدام در مالءعــام در قانــون و عمــل، 
ــوه  ــابق ق ــس س ــل توســط رئی ــن عم ــع ای ــالم من ــالف اع ــه برخ ک
قضائیــه در ســال ۲۰۰۸ اســت؛ و اعدام هایــی کــه بــا نقــض تعهــدات 
بیــن المللــی آن و در فقــدان احتــرام بــه پادمان هــای شــناخته شــده 

ــد؛ ــرا می خوان ــد، ف ــورت می گیرن ــی ص ــن الملل بی
ــون و  ــه در قان ــد ک ــرا می خوان ــالمی را ف ــوری اس ــت جمه ۸- دول
ــن  ــدات بی ــون اساســی و تعه ــای قان ــا تضمین ه ــق ب ــل در تطاب عم
ــس  ــه هیچ ک ــد ک ــان ده ــران اطمین ــالمی ای ــوری اس ــی جمه الملل
مــورد شــکنجه و ســایر رفتارهــای خشــن، غیــر انســانی یــا 
ــز  ــی نی ــونت های جنس ــامل خش ــت ش ــن اس ــه ممک ــز ک تحقیرآمی

ــرد؛ ــرار نمی گی ــود ق بش
ــه  ــد ک ــران می خواه ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــه از دول ۹- مصران
ــان از  ــرای اطمین ــدی ب ــای رون ــل، از تضمین ه ــون و درعم در قان
رعایــت اســتانداردهای قانــون محاکمــه عادالنــه، از جملــه دسترســی 
بــه موقــع بــه وکیــل منتخــب متهــم، حــق مصونیــت از شــکنجه و 
دیگــر رفتارهــا و تنبیهــات بــی رحمانــه، غیرانســانی و یــا تحقیرآمیــز 
حمایــت کنــد و بــرای آزادی زندانیــان در انتظــار محاکمــه از زنــدان 

ــت  ــرد و از دول ــر بگی ــری را در نظ ــول دیگ ــرایط معق ــه و ش وثیق
ــترده و  ــتفاده گس ــاری و اس ــدن های اجب ــد ش ــه ناپدی ــد ب می خواه

ــان دهــد؛ سیســتماتیک بازداشــت خودســرانه پای
۱۰- از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران می خواهــد کــه بــه شــرایط 
ــان پزشــکی  ــه درم ــه، محرومیــت دسترســی ب ــد زندان هــا پرداخت ب
کافــی و خطــر ناشــی از مــرگ کــه زندانیــان بــا آن مواجــه هســتند 
را از بیــن بــرده و بــه بازداشــت خانگــی مســتمر و پایــدار چهره هــای 
رهبــری کننــده اپوزیســیون انتخابــات ریاســت جمهــوری ۱۳۸۸ کــه 
ــه ســر  ــدان ب ــاره ســالمتی ایشــان در زن ــی جــدی درب به رغــم نگران
ــتگان  ــر بس ــده ب ــال ش ــای اعم ــن محدودیت ه ــد، و هم چنی می برن

و وابستگان شــان از جملــه از طریــق دســتگیری آنهــا پایــان دهــد؛
۱۱- همچنیــن از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران از جملــه 
ــون و در  ــه در قان ــد ک ــی آن می خواه ــی و امنیت ــاخه های قضای ش
ــان،  ــق آزادی بی ــدی ح ــترده و ج ــای گس ــه محدودیت ه ــل ب عم
ــق  ــه از طری ــز، از جمل ــالمت آمی ــات مس ــکل و تجمع ــده، تش عقی
آزار و اذیــت، ارعــاب، بازداشــت خودســرانه و محاکمــه، و همچنیــن 
ممانعــت از دسترســی بــه آمــوزش عالــی بــرای، مخالفــان سیاســی، 
ــران  ــا، رهب ــان و اقلیت ه ــوق زن ــاالن حق ــوق بشــر، فع ــان حق مدافع
ــازان،  ــگاهیان، فیلم س ــجویی، دانش ــوق دانش ــاالن حق ــری، فع کارگ
ــی،  ــانه های اجتماع ــران رس ــان، کارب ــالگ نویس ــگاران، وب روزنامه ن
)بــه  اقلیت هــای مذهبــی  رهبــران مذهبــی، هنرمنــدان، وکال، 
رســمیت( شــناخته شــده و نشــده و خانواده هــای آن هــا پایــان 
ــه صــورت  ــرادی کــه ب ــه می خواهــد کــه اف ــت مصران دهــد و از دول
ــت  ــان بازداش ــوق مشروع ش ــتفاده از حق ــر اس ــه خاط ــرانه ب خودس
شــده اند، آزاد کنــد، و صــدور احــکام خشــن نــاروا، از جملــه مجــازات 
اعــدام و تبعیــد طوالنــی مــدت بــرای اســتفاده از چنیــن آزادی هــای 
اساســی ای را مــورد بررســی قــرار دهــد و بــه اقدامــات تالفــی جویانــه 
ــا مکانیســم های حقــوق بشــری ســازمان ملــل  ــرادی کــه ب علیــه اف

ــان دهــد؛ ــد، پای متحــد همــکاری مــی کنن
۱۲- بــه شــدت مصرانــه از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران 
می خواهــد کــه در قانــون و در عمــل، همــه اشــکال تبعیــض و ســایر 
مــوارد نقــض حقــوق بشــر علیــه زنــان و دختــران را لغــو کنــد و بــه 
اقدامــات عملــی بــرای تضمیــن حفاظــت از زنــان و دختــران در مقابل 
خشــونت بپــردازد و نســبت بــه میــزان هشــدار دهنــده وقــوع ازدواج، 
زودهنــگام و اجبــاری کــودکان توجــه نشــان دهــد و مشــارکت زنــان 
ــناختن  ــه رســمیت ش ــراه ب ــه هم ــری را ب ــای تصمیم گی در فراینده
ــوری  ــی در جمه ــطوح تحصیل ــام س ــان در تم ــل زن ــکان تحصی ام
ــر  ــی براب ــای دسترس ــد و محدودیت ه ــج کن ــران تروی ــالمی ای اس
ــازار کار  ــر در ب ــه تمــام جنبه هــای آمــوزش و مشــارکت براب ــان ب زن

خبرهای نقض حقوق بشر

صفحه 5/ شامره بیست و سوم

 دولت جمهوری اسالمی را 
به لغو اعدام در مالءعام در 

قانون و عمل، که برخالف 
اعالم منع این عمل توسط 

رئیس سابق قوه قضائیه 
در سال 200۸ است؛ و 
اعدام هایی که با نقض 

تعهدات بین المللی آن و در 
فقدان احترام به پادمان های 

شناخته شده بین المللی 
صورت می گیرند، فرا 

می خواند؛



حقوق ما

ــی و  ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــی اقتص ــای زندگ ــام جنبه ه و در تم
ــردارد؛ سیاســی را از میــان ب

۱۳- از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران مــی خواهــد کــه در قانــون 
و در عمــل، همــه اشــکال تبعیــض و ســایر مــوارد نقــض حقــوق بشــر 
علیــه افــراد متعلــق بــه اقلیت هــای قومــی، زبانــی و دیگــر اقلیت هــا 
ــا و  ــا و کرده ــا، بلوچ ه ــا، آذری ه ــه عرب ه ــرد، از جمل ــن بب را از بی

مدافعــان ایشــان و نــه محــدود بــه ایــن افــراد.
۱۴- نگرانــی جــدی خــود را در مــورد تــداوم محدودیت هــای 
شــدید و تضییقــات مرتبــط بــا حــق آزادی اندیشــه، وجــدان، مذهــب 
یــا عقیــده، محدودیت هــا در ایجــاد مکان هــای عبــادت، و همچنیــن 
حمــالت بــه اماکــن عبــادت و گورســتان ها و همچنیــن دیگــر مــوارد 
ــت و تحریــک  ــا آزار، اذی ــه تنه ــه شــمول و ن نقــض حقــوق بشــر، ب
ــه  ــق ب ــخاص متعل ــه اش ــونت علی ــه خش ــر ب ــه منج ــرت ک ــه نف ب
اقلیت هــای مذهبــی بــه رســمیت شــناخته شــده و نشــده، از جملــه 
مســیحیان، یهودیــان، مســلمانان صوفــی، مســلمانان ســنی، زرتشــتی 
و اعضــای جامعــه بهائــی و مدافعــان آنهــا مــی شــود، ابــراز مــی دارد 
ــر  ــران می خواهــد کــه هفــت رهب ــت جمهــوری اســالمی ای و از دول
ــی ذکــر شــده توســط گــروه کاری بازداشــت های خودســرانه را  بهائ
ــد، و در  ــده اند آزاد کن ــت ش ــال ۱۳۸۷ بازداش ــرانه از س ــه خودس ک
قانــون و در عمــل، همــه اشــکال تبعیــض را، از جملــه بســتن محــل 
کســب و کار، و دیگــر مــوارد نقــض حقــوق بشــر علیــه افــراد متعلــق 
ــه رســمیت شــناخته شــده و نشــده لغــو  ــه اقلیت هــای مذهبــی ب ب

کنــد؛
۱۵- مصرانــه از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران می خواهــد 
کــه یــک فراینــد پاســخ گویی جامــع در قبــال مــوارد نقــض 
ــورد وابســتگان  ــه در م ــد، از جمل ــه کن ــوق بشــر را تعبی جــدی حق
ســازمان های قــوه قضائیــه و امنیتــی ایــران و کســانی کــه مســئول 
حــوادث پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۸۸ بودنــد، و 
از دولــت مــی خواهــد کــه بــه مصونیــت آنــان از مجــازات بــه خاطــر 

ــد؛ ــوق بشــر خاتمــه ده ــواردی از نقــض حق ــن م چنی
۱۶- بــه شــدت مصرانــه از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران 
ــال ۱۳٩۴،  ــی س ــات پارلمان ــه انتخاب ــد ک ــان ده ــد اطمین می خواه
معتبــر، شــفاف و فراگیــر خواهــد بــود و اجــازه مــی دهــد تــا همــه 
ــا اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر۱ و  نامزدهــا بــه شــیوه ای ســازگار ب
میثــاق بیــن المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی۲ بــه منظــور تضمیــن 
ــرای  ــوند و ب ــدا ش ــران کاندی ــردم ای ــن اراده م ــان و تامی آزادی بی
ــکان  ــه ام ــد ک ــی خواه ــت م ــی از دول ــن فرجام ــه چنی ــیدن ب رس

ــم آورد؛ ــی را فراه ــن الملل ــی و بی ــتقل مل ــارت مس نظ
۱۷- از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران می خواهــد کــه بــه 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــری ک ــوق بش ــدات حق ــت معاه ــود تح ــدات خ تعه
پیوســته اســت، پایبنــد باشــد و از هرگونــه حــق تحفظــی کــه کلــی 
ــور  ــدف و منظ ــا ه ــازگار ب ــد ناس ــی توان ــا م ــد و ی ــم می باش و مبه
معاهــده باشــد، صرف نظــر کنــد و بــه پیشــنهادهای نهایــی نهادهــای 
ــته  ــا پیوس ــه آنه ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــی ک معاهده های
اســت، عمــل کنــد و تصویــب یــا پیوســتن بــه معاهــدات بیــن المللــی 
حقــوق بشــری ای را کــه در حــال حاضــر جزئــی از آن نیســت، مــورد 

ــرار دهــد؛ بررســی ق
ــد  ــی خواه ــران م ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــن از دول ۱۸- همچنی
کــه بــا ســازوکارهای بیــن المللــی حقــوق بشــر تعامــل داشــته باشــد، 

از طریــق:
الــف( همــکاری کامــل بــا گزارشــگر ویــژه در مــورد وضعیــت 
ــرش  ــا پذی ــه ب ــران، از جمل ــالمی ای ــوری اس ــر در جمه ــوق بش حق
درخواســت های مکــرر وی بــرای بازدیــد از کشــور بــه منظــور انجــام 

ــود؛ ــت خ مأموری

ب( همــکاری بــا دیگــر مکانیســم های گزارشــگری ویــژه، از جملــه از 
ــه تقاضاهــای دراز مــدت گزارشــگران  طریــق تســهیل پاســخ گویی ب
ویــژه موضوعــی بــه دسترســی بــه کشــور بــرای گزارشــگرانی کــه بــا 
وجــود دعــوت نامــه دائمــی صــادر شــده توســط جمهــوری اســالمی 
ایــران دسترســی بــه قلمــرو کشــور برایشــان محــدود و یــا رد شــده 

اســت، بــدون تحمیــل شــرایط نــاروا بــرای ایــن بازدیدهــا؛
ج( اجــرای تمــام پیشــنهادهای پذیرفتــه شــده در چرخــه اول 
بررســی دوره ای جهانــی در ســال ۱۳۸٩، و چرخــه دوم آن، در ســال 
۱۳٩۳، بــا مشــارکت کامــل و واقعــی جامعــه مدنــی مســتقل و ســایر 

ــد اجــرا؛ ذینفعــان در رون
د( تــداوم همــکاری بــا ســازمان ملــل متحــد از جملــه دفتــر 
کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل بــرای حقــوق بشــر آن در زمینــه 
حقــوق بشــر و اصــالح سیســتم قضایــی بــر مبنــای تعامــل جمهــوری 

ــی؛ ــی ادواری جهان ــد بررس ــران در رون ــالمی ای اس
ه( پیگیــری تعهــد خــود مبنــی بــر ایجــاد یــک نهــاد مســتقل ملــی 
ــی آن  ــد چرخــه نخســت بررســی ادواری جهان حقــوق بشــر، در رون
توســط شــورای حقــوق بشــر، بــه شــمول پیشــنهاد کمیتــه حقــوق 

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی؛
ــد  ــرا می خوان ــران را ف ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــا دول ۱۹- متعاقب
ــا  ــاط ب ــران در ارتب ــالمی ای ــوری اس ــس جمه ــای رئی ــه وعده ه ک
ــات مشــخصی کــه  ــه صــورت اقدام نگرانی هــای حقــوق بشــری را ب
ــی کنــد  ــه بهبــود مشــهود منجــر می شــود، در اســرع وقــت اجرائ ب
ــش  ــا تعهدات ــازگار ب ــور س ــی کش ــن مل ــه قوانی ــد ک ــن کن و تضمی
تحــت قوانیــن بین المللــی حقــوق بشــر و مطابــق بــا تعهــدات بیــن 

ــی اش مــی باشــد؛ الملل
۲۰- از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران می خواهــد بــه نگرانی هــای 
اساســی تاکیــد شــده در گــزارش دبیــرکل و گزارشــگر ویــژه در مــورد 
وضعیــت حقــوق بشــر در جمهــوری اســالمی ایــران توجــه کنــد، و 
همچنیــن در قانــون و در عمــل بــه فراخوان هــای خــاص بــه اقــدام 
ــوند،  ــی ش ــت م ــی یاف ــع عموم ــی مجم ــای قبل ــه در قطعنامه ه ک
ــه تعهــدات حقــوق بشــری خــود  ــه طــور کامــل ب ــد، و ب توجــه کن

احتــرام بگــذارد؛
ــی  ــژه موضوع ــگری وی ــی گزارش ــدگان کرس ــدت دارن ــه ش ۲۱- ب
ــه  ــگرانه، ب ــی و گزارش ــی تحقیق ــا نگاه ــه ب ــد ک ــویق می کن را تش
ــژه  ــه وی ــران توج ــالمی ای ــوری اس ــر در جمه ــوق بش ــت حق وضعی

ــد؛ ــذول بدارن مب
ــن  ــاد و یکمی ــه هفت ــه ب ــد ک ــت می کن ــرکل درخواس ۲۲- از دبی
ــن  ــرای ای ــه در اج ــرفت هایی ک ــی از پیش ــع عموم ــت مجم نشس
قطعنامــه حاصــل می شــود، من جملــه راه حل هــا و توصیه هــای 
ــزارش  ــک گ ــن ی ــد، و همچنی ــزارش ده ــا گ ــرای آنه ــود و اج بهب
مقطعــی بــه شــورای حقــوق بشــر در نشســت ســی و یــک آن شــورا 

ــه دهــد؛ ارائ
ــر  ــوق بش ــت حق ــی وضعی ــه بررس ــه ب ــرد ک ــم می گی ۲۳- تصمی
در جمهــوری اســالمی ایــران در جلســه هفتــاد و یکــم خــود تحــت 

عنــوان »ارتقــاء و حفاظــت از حقــوق بشــر« ادامــه دهــد.
شــایان ذکــر اســت کــه پــس از تصویــب ایــن قطعنامــه در کمیتــه 
ــرض رای  ــددا در مع ــی مج ــای آت ــه در روزه ــن قطعنام ــوم، ای س
گیــری مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در مــاه دســامبر قــرار 

ــت. خواهــد گرف
جمهــوری اســالمی ایــران، در کنــار کــره شــمالی، میانمــار )برمــه(، 
ــان  ــورد آن ــه در م ــا کشــورهایی هســتند ک اســرائیل و ســوریه، تنه
بــه طــور خــاص در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد و کمیتــه 
ــه عنــوان ناقضــان  ــان ب ســوم آن قطعنامــه صــادر مــی شــود و از آن

عمــده حقــوق بشــر نــام بــرده مــی شــود.

خبرهای نقض حقوق بشر
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ــه  ــی ک ــب کلمات ــا ترکی ــه و ی ــک کلم ــه ی ــوز ب ــان فارســی هن در زب
بتوانیــم از آن بــه عنــوان جایگزیــن مجموعــه حــروف LGBT، یعنــی 
ــوال  ــرا( بای سکش ــرد هم جنس گ ــی )م ــرا(، گ ــن )زن هم جنس گ لزبی
ــم  ــتفاده کنی ــیتی( اس ــی و تراجنس ــس )تراجنس ــرا( و ترن )دوجنس گ
ــیه  ــه حاش ــه ب ــن جامع ــو ای ــراد عض ــا و اف ــال گروه ه ــن ح و در عی
رانــده شــده هــم بــر ســر آن توافــق داشــته باشــند، دســت نیافته ایــم. 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــتفاده می کنن ــاش« اس ــه »دگرب ــیاری از کلم بس
ــد و بازتولیــد فرهنــگ  ــن کلمــه را تایی بســیاری دیگــر اســتفاده از ای
ــی  ــرار دادن دگرجنس گرای ــا ق ــه ب ــد ک ــوری می دانن دگرجنس گرامح
ــر اســاس آن  ــه را ب ــش جنســی، بقی ــز گرای ــوان محــور و مرک ــه عن ب
ــی  ــد. برخ ــاش« می خوانن ــر را »دگرب ــت دیگ ــرده و هوی ــف ک تعری
ــروه  ــن گ ــازی از ای ــی« و اقلیت س ــت جنس ــتفاده از »اقلی ــر اس دیگ
انســان ها را نادرســت می داننــد، چــرا کــه نگــران تقویــت ایــن تصــور 
هســتند کــه ایــن گــروه و مطالباتشــان تنهــا مربــوط بــه یــک اقلیــت 
اســت و نیــازی بــه توجــه ویــژه بــه آن نیســت. »رنگین کمانــی« هــم 
ــن  ــت ای ــراد و هوی ــق از اف ــی دقی ــدون توصیف ــن، ب ــه ای نمادی کلم
بخــش از جامعــه اســت. البتــه کلمــات دیگــری هــم جــز آنچــه اشــاره 
کردیــم در تاریــخ و حافظــه ایــن جامعــه وجــود دارد و بــه کار مــی رود 

ــده اند.  ــناخته ش ــر ش ــه کم ت ک
تنــوع گرایش هــای جنســی و  بتوانــد  واژه ای کــه  پیــدا کــردن 
هویت هــای جنســی و جنســیتی مختلــف را توضیــح دهــد، کار آســانی 
نبــوده و ایــن مشــکل نیــز تنهــا مختــص زبــان فارســی نیســت. در زبان 

 LGBTانگلیســی هــم مــدام حرف هــای بیشــتری بــه انتهــای عبــارت
ــکس ها  ــرای اینترس ــا،  I ب ــرای کوییره ــال Q ب ــود مث ــی ش ــه م اضاف
ــل  ــد تمای ــراد فاق ــا اف ــوال ها ی ــرای ای سکش ــی ها، A ب ــا میان جنس ی
ــبت دادن  ــه نس ــواره ب ــازی هم ــف و هویت س ــوع تعری ــر ن جنســی. ه
ــراد و نیــز  ــه جمــع متنوعــی از اف یــک ســری ویژگی هــای یکســان ب

ــود.  ــر می ش ــران منج ــرد دیگ ــازی و ط دیگری س
ــاز بــه ســازمان دهی و  ــض نی ــه تبعی ــارزه علی ــر مب ــویی دیگ از س
ــه  ــکوتی ک ــی س ــا و حت ــا، گفته ه ــن و رفتاره ــی دارد. قوانی هویت یاب
ــا آن کســی  ــتیز ب ــراس و س ــرس و ه ــا، ت ــار از فوبی ــی تمام عی نمایش
اســت کــه »دیگــری« خوانــده می شــود، هــر روز و هــر لحظــه قربانــی 
ــا  ــن تبعیض ه ــه ای ــان ب ــان، چن ــن قربانی ــیاری از ای ــد. بس می گیرن
خــود  روزمــره  زندگــی  از  بخشــی  را  آن  کــه  می کننــد  عــادت 

می پندارنــد و زندگــی از نوعــی دیگــر را نمی شناســند. 
آنهــا کــه از حــق دانســتن و دسترســی بــه اطالعــات محــروم شــده اند، 
ــا  ــان ب ــل تفاوت ش ــف دلی ــرای کش ــود ب ــا خ ــدال ب ــال ها در ج س
دیگــران هســتند و اگــر بــه خودکشــی دســت نزننــد، از دوران پیــش 
ــی  ــوان دوران ــه عن ــن اش ب ــود و پذیرفت ــت خ ــش و هوی از درک گرای
ــی  ــام دوران کودک ــراد در تم ــن اف ــی از ای ــد. برخ ــاد می کنن ــیاه ی س
و گاه نوجوانــی فکــر می کننــد تنهــا فــردی در دنیــا هســتند کــه بــه 
ــه  ــد ک ــی بپوش ــت لباس های ــور اس ــش دارد و مجب ــس گرای هم جن
مطابــق نقــش جنســیتی اش نیســت و خــود را متعلــق بــه گروه جنســی 

ــد.  ــبت می ده ــه آن نس ــه ب ــه جامع ــد ک ــیتی نمی دان ــا جنس ی
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ــرد  ــض و ط ــورد تبعی ــری« م ــوان »دیگ ــه عن ــه ب ــرادی ک اف
ــد  ــد کــه درک کنن ــاز دارن ــد، نی ــرار گرفته ان جامعــه مســلط ق
ــه  ــی را تجرب ــن تبعیض های ــه چنی ــتند ک ــرادی نیس ــا اف تنه
می کننــد و مشکالت شــان شــخصی نیســت؛ بلکــه ناشــی 
از ســاختارهای اجتماعــی و سیاســی موجــود اســت. آنهــا 
ناگزیرنــد بــرای حــل مشکالت شــان از یکدیگــر حمایــت کننــد 
ــول فمنیســت ها  ــه ق ــش بکشــند. ب ــه چال ــن ســاختار را ب و ای

ــی اســت«. ــه »شــخصی سیاس ــد ک بفهمن
امــا آیــا ایــن بــه حاشــیه رانــده شــدن انســان هایی بــا 
ــک  ــر ی ــر چت ــیتی، زی ــی و جنس ــخص جنس ــای مش ویژگی ه
ــل  ــا در تقاب ــتگی آنه ــب همبس ــی« موج ــت »ال جی بی ت هوی
بــا نابرابری هــا می شــود؟ متأســفانه بایــد گفــت خیــر. در 
ایــران نیــز ماننــد ســایر کشــورها بســیاری از گروه هــای 
فعــال در ایــن زمینــه تنهــا بــر حقــوق بخــش خاصــی از افــراد 
ــی و  ــت جنس ــش و هوی ــل گرای ــه دلی ــه ب ــد ک ــد کرده ان تاکی

جنسیتی شــان مــورد تبعیــض قــرار می گیرنــد. 
شــاید ایــن تمرکــز فعالیت هــا موجــب تاثیــرات بیشــتر و 
ــک  ــرو ی ــر پی ــا اگ ــود، ام ــرایط ش ــود ش ــری در بهب پایدارت
هماهنگــی بیــن گروهــی نباشــد، بی تردیــد موجــب پدیــداری 
ــه  ــن جامع ــان خــود اعضــای ای ــری در می شــکاف های عمیق ت
ــن  ــی در بط ــل تبعیض های ــود عام ــه خ ــه نوب ــه ب ــود ک می ش
ایــن جامعــه بــه حاشــیه رانــده شــده اســت و بــازی قــدرت و 

می کنــد.  بازتولیــد  را  اقلیت ســازی 
در چنــد دهــه گذشــته و بــه ویــژه در ســال های اخیــر، 
ــبرد  ــدف پیش ــا ه ــران ب ــارج از ای ــل و خ ــازمان هایی داخ س
ــکیل  ــی تش ــه رنگین کمان ــی جامع ــردی و اجتماع ــوق ف حق
ــا  ــل متنوعــی تنه ــه دالی ــا ب ــا بســیاری از آنه شــده اســت؛ ام
بــر روی یــک یــا چنــد دســته از مجموعــه اعضــای ایــن جامعــه 
ــل  ــه دلی ــران ب ــل ای ــال در داخ ــرای مث ــده اند. ب ــز ش متمرک
قانونــی بــودن تغییــر جنســیت بــه تراجنســی ها بیــش از 
ــیتی ها  ــی تراجنس ــا حت ــان ی ــان، دوجنس گرای هم جنس گرای
ــور  ــارج از کش ــی خ ــای ایران ــت. گروه ه ــده اس ــه ش پرداخت
هــم ماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر بــه شــرایط و حقــوق 
بیشــتر  هم جنس گــرا  مــردان  مثــل  گروه هــا  از  بعضــی 

پرداخته انــد. 
در چنیــن شــرایطی افــراد از »حــق دانســتن« و دسترســی بــه 
اطالعــات کامــل و همــه جانبــه محــروم می شــوند. نوجوانانــی 
کــه تــالش دارنــد بــه درکــی از گرایــش یــا هویــت جنســی و 
ــه رو  ــای محــدودی روب ــا الگوه ــا ب جنسیتی شــان برســند، تنه
ــان را  ــا هویت ش ــاس ی ــی از احس ــد بخش ــوند و ناچارن می ش
ســرکوب کننــد تــا بتواننــد خودشــان را در قالــب ایــن الگوهــا 
تعریــف کننــد. بــه عنــوان مثــال فــردی کــه بــا انــدام جنســی  
ــه  ــل ب ــا تمای ــود، ام ــی می ش ــه تلق ــه مردان ــده ک ــد ش متول
پوشــیدن لباســی دارد کــه در جامعــه زنانــه محســوب می شــود، 
ــت  ــن اس ــد ممک ــی می یاب ــان فارس ــه زب ــه ب ــی ک ــا اطالعات ب
ــت  ــه سال هاس ــه ک ــا آن گون ــی ی ــک زن تراجنس ــودش را ی خ
ــف  ــم« تعری ــی بات ــوده »گ ــج ب ــای فارســی رای در چــت  روم ه
ــا درگ  ــیتی ی ــل زن تراجنس ــی مث ــد گزینه های ــد و نتوان کن
کوییــن و کوئیــر را در ذهنــش متصــور شــود. یــک زن لزبیــن 
یــا بــوچ اســت، یعنــی رفتارهــای جنســیتی و ظاهــری مردانــه 
دارد، یــا فــم اســت کــه اگــر بــه عنــوان لزبیــن پذیرفتــه شــود، 

ــی می شــود.  ــه تلق ــوچ، زنان ــا ب ــل ب ــش در تقاب رفتارهای
ــراد  ــود و اف ــرار می ش ــب تک ــرداری مرت ــو ب ــه الگ ــن چرخ ای
ــن  ــلط ای ــای مس ــه الگوه ــد ک ــدا می کنن ــت پی ــر فرص کم ت

جامعــه بــه حاشــیه رانــده شــده را بــه چالــش بکشــند. بــا ایــن 
ــور  ــرا مح ــه دگرجنس گ ــض در جامع ــی تبعی ــود قربان ــه خ ک
هســتند، همــان خشــونت را در جامعــه ای کوچک تــر بازتولیــد 

می کننــد. 
بدیــن ترتیــب در شــرایطی کــه فرهنــگ مســلط جامعــه 
افــرادی بــا گرایــش و هویت هــای جنســی و جنســیتی متفــاوت 
را طــرد می کنــد، ایــن افــراد فشــار بیشــتری بــرای پیــروی از 
ــود  ــی موج ــای اعتراض ــرده فرهنگ ه ــج در خ ــای رای هنجاره
ــا  ــرده فرهنگ ه ــن خ ــل ای ــر در داخ ــد و اگ ــاس می کنن احس
ــرای  ــی ب ــرد و گروه ــچ ف ــض مواجــه شــوند، هی ــا تبعی ــز ب نی

ــد داشــت.  ــت و دادخواهــی نخواه حمای
وارد جامعــه LGBT کــه بشــویم زیــاد می شــنویم کــه 
ــه  ــه و مردان ــار زنان ــاره رفت ــه هایی را درب ــی ها کلیش تراجنس
بــرای توجیــه هویــت جنسی شــان بازتولیــد کننــد یــا از 
و  بجوینــد  تبــری  و  کننــد  انزجــار  ابــراز  هم جنس گراهــا 
اعــالم کننــد کــه »مثــل آن هــا گناهــکار یــا مجــرم نیســتند«. 
ــه  ــبت ب ــابهی نس ــع مش ــم موض ــادی ه ــان زی هم جنس گرای
توهین آمیــز  واژه  مثــال  و  می کننــد  اتخــاذ  دوجنس گراهــا 
چنیــن  می دهنــد.  نســبت  آن هــا  بــه  را  »هم جنس بــاز« 
فشــارهایی چرخــه تبعیــض را بازتولیــد می کنــد و باعــث 
می شــود افــراد کم تــر جــرات پیــدا کننــد کــه بــا قــرار 
گرفتــن در دوگانــه مــرد/زن یــا دگرجنس گرا/هم جنس گــرا 

ــد.  ــت کنن مخالف
از ســویی دیگــر گاهــی تصویــری رویایــی از مناســبات داخــل 
ایــن جامعــه ارایــه می شــود کــه در عمــل بــه ضــرر ایــن افــراد 
ــریک  ــونت ش ــورد خش ــه م ــی ک ــال  هم جنس گرایان ــت. مث اس
ــر و  ــورهای آزادت ــی در کش ــد، حت ــرار می گیرن ــان ق جنسی ش
ــورد خشــونت شــریک  ــرادی کــه م ــا اف ــر، در مقایســه ب برابرت
جنــس مخالــف قــرار دارنــد، حمایــت عاطفــی و قانونــی 
کم تــری دریافــت می کننــد. در کشــورهایی مثــل بریتانیــا 
 LGBT انجمن هــا و مراکــز ویــژه حمایــت از اعضــای جامعــه
ــا رواج خشــونت های خانگــی  قربانــی خشــونت وجــود دارد و ب
ــوی خشــونت  ــا تاب ــا گوی ــد؛ ام ــارزه می کن ــه مب ــن جامع در ای
ــاور وجــود  خانگــی در ایــن زوج هــا قوی تــر اســت، چــرا کــه ب
ــن  ــخت تر و دور از ذه ــا س ــن زوج ه ــی در ای ــونت خانگ خش

اســت. 
همــان طــور کــه دیــد منفــی کــه جامعــه نســبت بــه طیف های 
ــدم شــناخت  ــه LGBTQIA دارد ناشــی از ع ــف جامع مختل
ــن  ــن ای ــی در بی ــای منف ــت، پیش داوری ه ــده اس ــن پدی ای
ــص  ــناخت ناق ــی از ش ــز ناش ــر نی ــه یکدیگ ــبت ب ــا نس گروه ه
و غلــط اســت. هم جنس گراســتیزی، دوجنس گراســتیزی و 
ــترک  ــه ای مش ــی ریش ــتیزی همگ ــی و تراجنسیتی س تراجنس
ــا  ــن گروه ه ــه ای ــبت ب ــد نس ــی نمی توان ــع کس ــد. در واق دارن

تــرس و فوبیــا داشــته باشــد.
 ایــن گروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده هیــچ گاه در موضــع 
ــه  ــانند؛ بلک ــی را بترس ــد کس ــه بخواهن ــد ک ــدرت نبوده ان ق
همــواره بــه دلیــل فشــارهای جامعــه در تــرس و اضطــراب بــه 
ــا  ــن گروه ه ــه ای ــه علی ــی ک ــمنی و نفرت ــد. دش ــر برده ان س
وجــود دارد نقــض بدیهی تریــن حقــوق انسانی شــان بــرای 
ــن بدن هاســت.  ــردن از ای ــذت ب ــت، بدن شــان و ل ــف هوی تعری
هیــچ چیــز نمی توانــد ایــن خشــونت و نفــرت را توجیــه کنــد 
و آن چــه بــه عنــوان دلیــل بــرای نقــض حقــوق دیگــری ارایــه 
می شــود تنهــا توضیحــی بــرای مواجــه نشــدن افــراد بــا 

نادانسته هاشــان اســت.

یادداشت

در چند دهه 
گذشته و 
به ویژه در 
سال های اخیر، 
سازمان هایی 
داخل و خارج 
از ایران با 
هدف پیشبرد 
حقوق فردی و 
اجتماعی جامعه 
رنگین کمانی 
تشکیل شده 
است؛ اما 
بسیاری از آنها 
به دالیل متنوعی 
تنها بر روی یک 
یا چند دسته 
از مجموعه 
اعضای این 
جامعه متمرکز 
شده اند. برای 
مثال در داخل 
ایران به دلیل 
قانونی بودن 
تغییر جنسیت 
به تراجنسی ها 
بیش از 
هم جنس گرایان، 
دوجنس گرایان 
یا حتی 
تراجنسیتی ها 
پرداخته شده 
است. گروه های 
ایرانی خارج 
از کشور هم 
مانند بسیاری 
از کشورهای 
دیگر به شرایط 
و حقوق بعضی 
از گروه ها 
مثل مردان 
هم جنس گرا 
بیشتر 
پرداخته اند. 
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حقوق ما

ــات  ــن کلم ــوند«. ای ــر زاده می ش ــوق براب ــا حق ــان ها ب ــی انس »تمام
کوتــاه و مشــهور، شــصت ســال پیــش مقدمــه تصویــب بیانیــه جهانــی 
ــا گذشــت  ــه تبعیــض ب ــارزه علی ــن حــال مب ــا ای حقــوق بشــر شــد. ب
ــره  ــرد روزم ــم نب ــوز ه ــه، هن ــن بیانی ــب ای ــال از تصوی ــصت س ش
ــت.  ــن اس ــره زمی ــف ک ــاط مختل ــان ها در نق ــر از انس ــا نف میلیون ه
بــرای ایــن میلیون هــا نفــر، مبــارزه ای کــه بــه شــکل روزمــره و بــرای 
ــرای دســت  ــه تالشــی ب ــه مثاب ــی از تبعیــض انجــام می دهنــد، ب رهای
یافتــن بــه آرزوهایــی اســت کــه بعضــا غیــر قابــل دســتیابی بــه نظــر 

می رســند. 
ســازمان ملــل از همــان ابتــدای تشــکیل، هدفــش را در ایــن جملــه 
بیــان کــرد کــه »بــاور خــود بــه حقــوق اساســی بشــر، کرامــت انســان و 
قــدرت او را مــورد تاکیــد قــرار می دهیــم بــدون اینکــه در ایــن زمینــه 

تبعیضــی بــر اســاس نــژاد، جنســیت، زبــان یــا دیــن قایــل باشــیم«. 
ــا گذشــته دهه هــا از  ــوز و ب ــل متحــد هن ــن حــال، ســازمان مل ــا ای ب
ــه  ــض علی ــع تبعی ــال رف ــی در قب ــدام خاص ــود، اق ــیس خ ــان تاس زم
دگرباشــان جنســی و تــالش بــرای احقــاق حقــوق آنهــا بــه خصــوص 
در جوامعــی کــه دگرباشــان جنســی مــورد شــدیدترین فشــارها قــرار 

ــداده اســت.  ــد، انجــام ن دارن
ــر  ــل ب ــازمان مل ــی در س ــان جنس ــوق دگرباش ــی حق ــث و بررس بح

ــورت  ــر ص ــوق بش ــورای حق ــی و ش ــع عموم ــات مجم ــاس مصوب اس
ــه  ــر ب ــگاه براب ــر ن ــی ب ــازمان مبن ــعار س ــم ش ــی علیرغ ــرد، ول می گی
انســان ها فــارغ از گرایش هــای متفــاوت آنهــا از جملــه گرایــش 
جنســی؛ از ســال ۱٩۴۵ و زمــان تاســیس ســازمان ملــل، هیــچ گونــه 
اقــدام جــدی و حتــی بحــث و بررســی در مــورد ایــن موضــوع صــورت 
نگرفــت تــا ســرانجام در مــاه دســامبر ســال ۲۰۰۸ نخســتین قــدم در 

ــه برداشــته شــد.  ــن زمین ای
در ایــن ســال، پیش نویــس طــرح مشــترک هلنــد و فرانســه در 
حمایــت از دگرباشــان جنســی در حالــی بــه ســازمان ملــل ارایــه شــد 
کــه اتحادیــه اروپــا نیــز از طــرح مزبــور حمایــت کــرده بــود. ایــن طــرح 
کــه انتظــار می رفــت در مجمــع عمومــی حتــی بــا اکثریتــی شــکننده 
ــز  ــه مخالفت آمی ــا بیانی ــاگاه ب ــه ن ــد، ب ــب برس ــه تصوی ــف ب و ضعی
ــه  ــل ب ــازمان مل ــو س ــور عض ــد و ۵۷ کش ــه ش ــرب مواج ــه ع اتحادی
طــرح مشــترک هلنــد و فرانســه رای منفــی داده و ۴۴ کشــور دیگــر از 
شــرکت در رای گیــری خــودداری کردنــد. از آن ســال تاکنــون پرونــده 
هــر دو بیانیــه اتحادیــه اروپــا و اتحادیــه عــرب بــرای جمــع آوری امضــا 
ــع  ــه مجم ــدون اینک ــده، ب ــاز مان ــورها ب ــر کش ــرف دیگ ــد از ط و تایی
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــا را ب ــدام از آنه ــل هیچ ک ــازمان مل ــی س عموم

باشــد. 

گزارش
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سازمان ملل و شصت سال تاخیر 
در پرداختن به حقوق دگرباشان جنسی

علی مهتدی



حقوق ما

در مــاه دســامبر ۲۰۱۰ بــان کــی مــون دبیــرکل ســازمان ملــل 
ســخنرانی ای تاریخــی در نیویــورک ایــراد کــرده و ضمــن تاکیــد 
بــر لــزوم ایجــاد برابــری در قبــال دگرباشــان جنســی، خواســتار 
ایــن شــد کــه دگرباشــی جنســی از فهرســت جرایــم در تمــام 
دنیــا حــذف شــده و بــه خشــونت و تبعیــض علیــه آنهــا خاتمــه 

داده شــود. 
ــه  ــه تبعیــض ب ــا هرگون ــا ب وی در ســخنرانی خــود گفــت: »م
شــکل کلــی، و هرگونــه تبعیــض علیــه گرایش هــا و هویت هــای 
ــه  ــا ک ــر کج ــم. ه ــاص مخالفی ــکل خ ــه ش ــی ب ــف جنس مختل
ــود  ــر وج ــوق بش ــا حق ــف ب ــای مختل ــن فرهنگ ه ــی بی تنش

ــد پیــروز شــود«. داشــته باشــد، در نهایــت حقــوق بشــر بای
پــس از شکســت در قــدم نخســت، ژوئــن ســال ۲۰۱۱ شــاهد 
دومیــن اقــدام مهــم در ســازمان ملــل در زمینــه برابــری حقــوق 
ــی  ــای جنوب ــال، آفریق ــن س ــم. در ای ــان بودی دگرجنس خواه
پیش نویــس طرحــی را در شــورای حقــوق بشــر ســازمان 
ــود  ــده ب ــته ش ــورا خواس ــه در آن از ش ــرد ک ــه ک ــل ارای مل
ــی در  ــه گزارش ــور تهی ــر را مام ــوق بش ــی حق ــاریای عال کمیس
مــورد دگرجنس خواهــان و شــرایط آنهــا در سراســر دنیــا کنــد. 
ــز  ــراون و تنش آمی ــی های ف ــث و بررس ــس از بح ــرح پ ــن ط ای
ــه  ــف ب ــل ۱٩ رای مخال ــق در مقاب ــا ۲۳ رای مواف ــرانجام ب س
تصویــب رســید و ســه کشــور بورکینافاســو، چیــن و زامبیــا نیــز 

ــد.  ــودداری کردن ــه آن خ از رای دادن ب
بدیــن ترتیــب شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل، قطعنامــه 
ــه  ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــه در آن ب ــرد ک ــب ک ۱٩/۱۷ را تصوی
موضــوع حقــوق بشــر و لــزوم حفــظ آن بــرای دگرباشــان 
ــه از  ــه ک ــن قطعنام ــب ای ــود. تصوی ــده ب ــه ش ــی پرداخت جنش
ــد، راه را  ــف ش ــی« توصی ــش »تاریخ ــکا و متحدان ــرف آمری ط
ــل در  ــازمان مل ــمی س ــزارش رس ــتین گ ــدور نخس ــرای ص ب
همیــن زمینــه را همــوار ســاخت کــه از طــرف دفتــر کمیســر 

ــد.  ــه ش ــوق بشــر تهی ــی حق عال
هیــالری کلینتــون وزیــر خارجــه وقــت آمریــکا در مــورد ایــن 
ــی  ــه ی تاریخ ــک لحظ ــن ی ــت: »ای ــل گف ــازمان مل ــدام س اق
ــال  ــوق بشــر در قب ــردن موضــوع نقــض حق ــرای برجســته ک ب
ــت  ــی اس ــرا جنس ــرا و ت ــی، دو جنس گ ــن، گ ــان های لزبی انس

ــوند«. ــه می ش ــا آن مواج ــق ب ــر عش ــه خاط ــا ب ــه صرف ک
ــل نخســتین  ــوق بشــر ســازمان مل ــر حق در ســال ۲۰۱۳ دفت
ــری و احتــرام  ــزوم براب کارزار جهانــی آگاهی بخشــی در مــورد ل
ــا  ــی ب ــن کارزار جهان ــه دگرباشــان جنســی را راه انداخــت. ای ب
ــت  ــال فعالی ــک س ــه ی ــده ایم« نتیج ــر زاده ش ــام »آزاد و براب ن
ــر  ــه ب ــود ک ــل ب ــازمان مل ــر س ــوق بش ــی حق ــاریای عال کمیس
ــود.  ــاز کــرده ب ــی کار خــود را آغ اســاس طــرح آفریقــای جنوب
بــان کــی مــون دبیــرکل ســازمان ملــل، ایــن کارزار را 
»بی ســابقه« توصیــف کــرده و رهبــران جهــان را دعــوت کــرد 
ــرای توقــف خشــونت علیــه دگرباشــان جنســی همــکاری  ــا ب ت

ــد.  کنن
ــل در  ــازمان مل ــوق بشــر س ــی حق ــالی کمیســر عال ــاوی پی ن
ــه  ــض علی ــت: »تبعی ــن کارزار گف ــروع ای ــم ش ــان مراس جری
دگرباشــان جنســی گاه بــه خشــونت فیزیکــی، خشــونت جنســی 
و عملیــات قتــل ســازمان یافته نیــز منجــر می شــود کــه نقــض 
آشــکار حقــوق بشــر بــه شــمار می آیــد. اعالمیــه جهانــی حقــوق 
بشــر تمامــی انســان ها را بــدون هیــچ اســتثنایی دارای حقــوق 
ــرای  ــوز ب ــری هن ــن براب ــی ای ــد، ول ــد می دان ــدو تول ــر از ب براب
میلیون هــا نفــر در جهــان یــک وعــده ی تــو خالــی اســت چــرا 
کــه ایــن افــراد بــه شــکل روزمــره بــا انــواع خشــونت، تعصــب، 
نفرت پراکنــی و تبعیــض مواجــه هســتند«. پیــالی، ایجــاد 

هرگونــه تغییــری در موضعگیر ی هــا را »ســخت و دشــوار« 
ــی آن را غیرممکــن ندانســت. ــرد ول توصیــف ک

ــر  ــه اکث ــد، ب ــادر ش ــن کارزار ص ــام ای ــه ن ــه ب ــی ک گزارش
ــزام  ــج الت ــزارش پن ــن گ ــد. در ای ــه ش ــا ترجم ــای دنی زبان ه
ــر  ــوق بش ــت از حق ــدف حفاظ ــه ه ــا ب ــرای دولت ه ــی ب اساس
دگرباشــان جنســی تعییــن شــده کــه در قالــب توصیــه منتشــر 

ــده اســت:  ش
۱ـ محافظــت از مــردم در برابــر خشــونت هم جنس گــرا هــراس 
و تراجنــس هــراس. لحــاظ شــدن گرایــش هویــت جنســی بــه 
ــل  ــده در مقاب ــای محافظــت ش ــات و ویژگی ه ــوان خصوصی عن
ــری  ــه کارگی ــرت. ب ــی از نف ــم ناش ــه جرای ــوط ب ــن مرب قوانی
سیســتم های کارآمــد بــرای ثبــت و گــزارش فعالیت هــا و 
ــان از  ــراد. اطمین ــه اف ــر علی ــزه تنف ــا انگی اعمــال خشــونت بار ب
تحقیــق و بازجویــی کارآمــد از عامــالن و تعقیــب قانونــی ایــن 
افــراد و جبــران خســارت بــرای قربانیــان ایــن نــوع خشــونت ها. 
همچنیــن اینکــه قوانیــن و سیاســت های پناهنگدگــی بایســتی 
ــا  ــش ی ــت گرای ــه عل ــه آزار ب ــد ک ــه را در نظــر بگیرن ــن نکت ای
ــی و  ــل اساس ــک عام ــد ی ــرد می توانن ــک ف ــی ی ــت جنس هوی

ــرای درخواســت پناهندگــی او باشــد.  ــی ب قانون
۲ـ منــع شــکنجه و خشــونت، اعمــال غیرانســانی و برخوردهای 
مخــرب علیــه دگرباشــان جنســی کــه تحــت بازداشــت هســتند، 
بــا قدغــن کــردن ایــن چنیــن اعمــال و تنبیــه کــردن عامــالن 
ــران  ــال جب ــن اعم ــان ای ــارت قربانی ــه خس ــان از اینک و اطمین
می شــوند. تمامــی بدرفتاری هــای صــورت گرفتــه توســط 
ــه دادگاه  ــکار ب ــراد گناه ــوند و اف ــی ش ــی بررس ــن دولت ماموری
فراخوانــده شــوند. آموزش هــای الزم بــه مامــوران اجــرای 
قانــون داده شــود و اطمینــان حاصــل گــردد کــه نظــارت کافــی 

و موثــر بــر زندان هــا و بازداشــتگاه ها صــورت می گیــرد.
معرفــی  را جــرم  هم جنس گرایــی  کــه  قوانینــی  لغــو  ۳ـ 
جنســی  رابطــه  کــه  قوانینــی  تمامــی  شــامل  می کنــد، 
رضایت مندانــه بیــن دو شــخص بالــغ هم جنــس را ممنــوع 
ــا  ــش ی ــر گرای ــه خاط ــراد ب ــه اف ــان از اینک ــد. اطمین می کن
هویــت جنســی خــود بازداشــت یــا دســتگیر نشــوند و در 
معــرض آزمایش هــای فیزیکــی بی اســاس و اهانت آمیــز بــه 

قصــد تعییــن گرایــش جنسی شــان قــرار نمی گیرنــد. 
۴ـ ممنوعیــت تبعیــض بــر اســاس گرایــش و هویــت جنســی. 
وضــع قوانیــن جامعــی کــه تبعیــض بــر اســاس گرایــش و هویت 
جنســی را غیــر قانونــی بدانــد. بــه طــور مشــخص، اطمینــان از 
ــه خدمــات اساســی شــهروندی ایــن افــراد شــامل  دسترســی ب
ــض.  ــود تبعی ــدون وج ــی ب ــات درمان ــتخدام و خدم ــق اس ح
فراهــم کــردن ســطح آمــوزش و پــرورش الزم بــرای جلوگیــری 

ــه.  ــی در جامع ــای جنس ــازی اقلیت ه ــض و بدنام س از تبعی
۵ـ احتــرام بــه آزادی بیــان و حــق تشــکیل آزادانــه مجامــع و 

مســالمت آمیز.  جمعیت هــای 
بــان کــی مــون در ســخنرانی مــارس ۲۰۱۲ خــود در شــورای 
حقــوق بشــر ســازمان ملــل کــه بــه مناســبت تصویــب قطعنامــه 
۱٩/۱۷ ایــن شــورا ایــراد شــد گفــت: »برخــی می گوینــد 
کــه تمایــالت و هویــت جنســی، دو قضیــه حســاس بــه 
ــیاری از  ــد بس ــم و مانن ــن را می فهم ــن ای ــد. م ــمار می آین ش
ــن  ــورد ای ــه در م ــدیم ک ــزرگ نش ــی ب ــالنم در محیط هم نس
ــم  ــاد گرفت ــن ی ــال م ــن ح ــا ای ــود. ب ــت ش ــات صحب موضوع
ــان های  ــه انس ــرا ک ــم، چ ــی نکن ــه پرده پوش ــن زمین ــه در ای ک
ــاس  ــر اس ــا ب ــه م ــتند و وظیف ــر هس ــرض خط ــادی در مع زی
میثــاق ســازمان ملــل و اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر، دفــاع از 

ــت«.  ــا اس ــه ج ــان ها در هم ــه انس ــوق هم حق

گزارش

صفحه 10/ شامره بیست و سوم

بان کی مون 
در سخنرانی 
مارس 2012 
خود در 
شورای حقوق 
بشر سازمان 
ملل که به 
مناسبت 
تصویب 
قطعنامه 
19/17 این 
شورا ایراد شد 
گفت: »برخی 
می گویند که 
تمایالت و 
هویت جنسی، 
دو قضیه 
حساس به 
شمار می آیند. 
من این را 
می فهمم و 
مانند بسیاری 
از هم نسالنم 
در محیطی 
بزرگ نشدیم 
که در مورد 
این موضوعات 
صحبت شود. 
با این حال من 
یاد گرفتم که 
در این زمینه 
پرده پوشی 
نکنم، چرا که 
انسان های 
زیادی در 
معرض خطر 
هستند و 
وظیفه ما بر 
اساس میثاق 
سازمان ملل و 
اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، 
دفاع از حقوق 
همه انسان ها 
در همه جا 
است«. 



حقوق ما گفت وگو

ــم از  ــر نخواهی ــا اگ ــی، ی ــای جنس اقلیت ه
ــان  ــم هم ــتفاده کنی ــت« اس ــه »اقلی کلم
ال.جی.بی.تی هــا کــه گونه هــای مختلــف 
خواهش جنســی را دارا هســتند در سیســتم 
ــا معضــالت  ــی و همین طــور جامعــه ب قضای
و مشــکالت بســیاری مواجه انــد کــه گاه تــا 
ــز پیــش مــی رود.  شــکنجه های فیزیکــی نی
از زمانــی کــه دســتگیر می شــوند تــا وقتــی 
ــن  ــاک وط ــرک خ ــا ت ــم ی ــرای حک ــه اج ب
ــوند  ــل می ش ــکنجه ها را متحم ــن ش ــام ای ــواع و اقس ــند ان می رس
ــدی  ــه مقص ــان را ب ــور و روح آسیب دیده ش ــدن رنج ــت ب و در نهای
می رســانند کــه بــاز هــم بــه دلیــل خواهــش جنسی شــان »اقلیــت« 
نــام می گیرنــد. ایــن آزار و شــکنجه ها در بیشــتر مواقــع - خصوصــا 
ــواده متوجــه  ــاز می شــود کــه خان ــی آغ ــران - از زمان در جامعــه ای
ایــن خواهــش جنســی متفــاوت می شــود. چــه بســا کســانی هســتند 
ــد  ــواده مــورد شــکنجه های فیزیکــی قــرار می گیرن کــه توســط خان

تــا بلکــه گرایــش خــود را تغییــر دهنــد تــا بــه قــول معــروف مثــل 
ــه  ــه ب ــراد جامع ــی اف ــر تمام ــه شــاید اگ ــه شــوند. البت ــه جامع بقی
ــراز ایــن هویــت نیــز  هویــت جنســی خــود آگاه شــوند و امــکان اب
ــد و  ــای نگیرن ــت« ج ــوان »اقلی ــر در عن ــته باشــد دیگ ــود داش وج

چــه بســا از نظــر کمــی، اکثریــت را شــامل شــوند. 
ــران  ــرای آن کــه از سرنوشــت آن هــا در سیســتم قضایــی ای حــال ب
ــری  ــا مه ــویم ب ــنا ش ــروه بیشــتر آش ــر گ ــا ه ــورد ب ــاوت  برخ و تف
ــال  ــش از ۱۴ س ــه بی ــم ک ــه کرده ای ــی مصاحب ــری، حقوق دان جعف
اخیــر از عمــرش را پیرامــون تحقیــق، مصاحبــه و مطالعــه در ایــن 
خصــوص گذرانــده. بــه ترکیــه ســفر کــرده و پــای صحبــت بیــش 
ــق و  ــن تحقی ــت. آخری ــته اس ــا نشس ــر از ال.جی.بی.تی ه از ۷۰ نف

ــه زودی منتشــر خواهــد شــد.  ــن خصــوص ب پژوهــش او در ای
جعفــری در ســال هایی کــه در ایــران زندگــی می کــرد گاه بــه شــکل 
مخفیانــه وکالــت ایــن گروه هــای جنســی را برعهــده می گرفــت و بــه 
ــای »غیرانســانی«  ــا از مجازات ه ــی داد ت ــی م ــا مشــاوره حقوق آن ه
سیســتم قضایــی جمهــوری اســالمی در امــان باشــند. مجازات هایــی 
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بررسی وضعیت حقوقی اجتماعی ال.جی.بی.تی ها
در گفت وگو با مهری جعفری 

آیدا قجر



حقوق ما گفت وگو

کــه از شــالق تــا اعــدام را در بــر می گیــرد؛ آن هــم تنهــا 
بــه خاطــر گرایــش یــا خواهــش جنســی انســان ها. او در 
ــای  ــا و محکومیت ه ــار ال.جی.بی.تی ه ــال ها اخب ــن س ای
آن هــا را از طریــق ارتبــاط بــا برخــی از فعــاالن یــا 

ــران درز مــی داد.  ــه خــارج از ای ــگاران ب روزنامه ن
ــا  ــا« را ب ــوق م ــوی »حق ــل گفت وگ ــن کام ــه مت در ادام

ــد:  ــری می خوانی ــری جعف مه

• خانم جعفری برای شروع بحث اگر بخواهید نمایی 
از وضعیت ال.جی.بی.تی ها در سیستم قضایی ایران 

ارایه دهید، چه خواهید گفت؟ 
در دوره ریاســت شــاهرودی بــر قــوه قضاییــه اعــالم 
ــاری  ــان اجب ــرای متهم ــل ب ــتن وکی ــه داش ــد ک کردن
اســت. در واقــع قــوه قضاییــه پذیرفتــه بــود کــه طرفیــن 
ــت  ــا ریاس ــن دوره ب ــند. ای ــته باش ــل داش ــتی وکی بایس
جمهــوری آقــای خاتمــی همزمــان بــود. امــا همــان زمــان 
ــروی  ــا نی ــار پلیــس ی ــه گرفت ــای جنســی ک ــه اقلیت ه ب
ــل  ــر وکی ــه اگ ــد ک ــه می ش ــدند، گفت ــی می ش انتظام
ــع  ــم. در واق ــخت تر می کنی ــما را س ــت ش ــد وضعی بگیری
ــل از  ــا قب ــه دهه ه ــی ب ــای جنس ــا اقلیت ه ــورد ب برخ
زمــان خــود بــاز می گشــت. مثــل رفتــاری کــه در اوایــل 
ــان سیاســی صــورت  ــا مجرم ــا دهــه شــصت ب انقــالب ی
ــض  ــطح تبعی ــان دهنده س ــاله نش ــن مس ــت. ای می گرف
قضایــی در حــق یــک اقلیــت اســت. تهدیــدی کــه 
ــار  ــرای اختی ــی را ب ــای جنس ــی اقلیت ه ــروی انتظام نی
ــه دوران  ــی بازگشــت ب ــه عبارت کــردن وکیــل می کــرد ب
ــت  ــه حکوم ــود ک ــی ب ــتم قضای ــی سیس ــدوی و ابتدای ب
اســالمی، قاضــی شــرع، آییــن  دادرســی و اصــول قضایــی 
ــم  ــد و ه ــل باش ــم وکی ــا ه ــت ت ــا می گذاش ــر پ را را زی
دادســتان و هــم قاضــی و دادگاه نیــز یــک ســاعته برگــزار 
ــد.  می شــد. در نهایــت هــم حکــم اعــدام صــادر می کردن

ــن روش  ــا چنی ــز ب ــی نی ــای جنس ــورد اقلیت ه ــا در م م
ــن  ــه ای ــگار ک ــا ان ــویم ام ــه می ش ــتماتیکی مواج سیس
ــه  ــی ب ــه وقت ــی ک ــت.حتی وقت ــده اس ــول ش روش قب
ــی  ــی و نظــم قضای ــر در سیســتم قضای ــار قانون مندت رفت
ــی روش و  ــای جنس ــل اقلیت ه ــم مقاب ــاز ه ــیم ب می رس
ــانی  ــرای کس ــاله ب ــن مس ــت. ای ــز اس ــار تبعیض امی رفت
کــه دســتگیر شــدند عینــا اتفــاق افتــاد. دوســتانی کــه در 
آن دوره دســتگیر شــدند مــدت ۳ روز را بــدون غــذا و آب 
ــی نگهــداری می شــدند کــه حتــی اجــازه  ــی در جای کاف
ــان  ــتند. در اصفه ــم نداش ــان را ه ــا خانواده ش ــاس ب تم
ــتگیر  ــی دس ــه در مهمان ــای زنان ــا لباس ه ــرادی را ب اف
کــرده و در شــهر چرخانــده بودنــد. برخــی از آن هــا امــروز 

ــده اند.  ــارج ش ــران خ از ای
• در دادگاه چگونه از آن ها دفاع می کردید؟

ــیار  ــای بس ــا روش ه ــه ب ــم ک ــور بودی در آن دوره مجب
ــن  ــود م ــم. خ ــاع کنی ــا دف ــی از آن ه ــی و پلیس امنیت
تمــاس  متهمــان  بــا  می شــدم.  تــرس  دچــار  هــم 
می گرفتیــم و تاکیــد می کردیــم کــه بــه هیچ وجــه 
بــه گرایــش جنســی تان اقــرار نکنیــد کــه موجــب 
ــاوره  ــن مش ــا از ابتدایی تری ــود. آن ه ــما می ش ــرگ ش م
حقوقــی برخــوردار نبودنــد و ممکــن بــود کــه در مظــان 

اتهام هــای ســنگین قــرار بگیرنــد. 
• آیا تمامی گرایش های مختلف جنسی در سیستم 

قضایی جمهوری اسالمی به یک نوع مجازات 
می شوند؟ یا برخورد با آن ها متفاوت است؟ 

ــه  ــا مســایل قضایــی حقوقــی اقلیت هــای جنســی ب اتفاق
ــاوت  ــم متف ــال از ه ــع کام ــدارد. در واق ــباهت ن ــم ش ه
ــا را  ــی آن ه ــوان ال.جی.بی.ت ــه عن ــه ب ــد ک اســت؛ هرچن
ــی  ــت زندگ ــه واقعی ــی ب ــی وقت ــم ول ــدی می کنی جمع بن
ــدر  ــه چق ــویم ک ــه می ش ــیم متوج ــراد می رس ــن اف ای
ایــن برخوردهــا در مقابــل مســایل قضایــی متفــاوت 
ــا  ــم ام ــاره کن ــا اش ــن تفاوت ه ــه ای ــم ب ــت. می توان اس

نمی تــوان گفــت کــه کدام یــک شــدیدتر اســت. 
ــرار  گی هــا در مظــان احــکام ســنگین خصوصــا اعــدام ق
ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــد ب ــون جدی ــا قان ــه ب ــد. البت دارن
شــده اند. افــرادی کــه اوصــاف ذکوریــت را بــا خــود حمــل 
ــوردار  ــبک تری برخ ــب س ــه مرات ــازات ب ــد از مج می کنن
ــالق در  ــا ش ــدام را ب ــن اع ــاوت بی ــط تف ــوند. فق می ش
ــران فعالیــت جنســی  ــی ای ــد. سیســتم قضای نظــر بگیری
ــی از  ــرار داده و گروه ــازات ق ــای مج ــراد را مبن ــن اف ای
ــر  ــی دیگ ــد و گروه ــوم می کن ــدام محک ــه اع ــا را ب گی ه
را بــه شــالق. ایــن مســاله بــه خــودی خــود یــک تبعیــض 
قضایــی در نــوع مجــازات اســت کــه آثــار قضایــی حقوقــی 
بــر جــای می گــذارد. زمانی کــه فــردی را دســتگیر 
ــد  ــری می کنن ــت تع ــاف مفعولی ــا اوص ــد و او را ب می کنن
اگــر مدعــی باشــد کــه مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه یــا بــه 
نوعــی مجبــور شــده کــه زیــر بــار رابطــه بــرود می توانــد 
بــه طــور کلــی خــود را تبرئــه کنــد امــا طــرف مقابــل بــه 
اعــدام محکــوم می شــود. ببینیــد کــه آثــار یــک مجــازات 
از اســاس و در مبنــا و میــزان ناعادالنــه تــا کجــا می توانــد 
پیــش بــرود کــه یــک گــروه اقلیــت را بیــن انتخــاب مرگ 
ــی  ــن زندگ ــد بی ــی بای ــد. یعن ــرار می ده ــتن ق ــا کش ی
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گی ها در مظان احکام 
سنگین خصوصا اعدام 

قرار دارند. البته با 
قانون جدید به دو گروه 
تقسیم شده اند. افرادی 

که اوصاف ذکوریت را 
با خود حمل می کنند 
از مجازات به مراتب 
سبک تری برخوردار 

می شوند. فقط تفاوت 
بین اعدام را با شالق 

در نظر بگیرید. سیستم 
قضایی ایران فعالیت 

جنسی این افراد را 
مبنای مجازات قرار 

داده و گروهی از گی ها 
را به اعدام محکوم 

می کند و گروهی دیگر 
را به شالق. این مساله 

به خودی خود یک 
تبعیض قضایی در نوع 
مجازات است که آثار 

قضایی حقوقی بر جای 
می گذارد.
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ــد یکــی را  ــم دوســتش دارن ــاال بســیار ه ــه احتم خــود و کســی ک
ــه هــر کجــای ایــن قوانیــن نســبت بــه جنســیت  انتخــاب کننــد. ب

ــه و تاســف آور اســت.  ــه شــدت ظالمان ــم ب ــر می گردی ب
ــه مراتــب  ــا گی هــا کــه مقایســه می کنیــم ب وضعیــت لزبین هــا را ب
ــه  ــت ک ــن جه ــد. از ای ــد می کن ــا را تهدی ــری آن ه ــرات کم ت خط
ــی  ــات اندرون ــد. امکان ــی بمان ــر باق ــد مخفیانه ت رابطــه آن هــا می توان
ــزان  ــر می ــت دیگ ــود دارد و از جه ــران وج ــرای دخت ــتری ب بیش
مجــازات تعییــن شــده کــه شــالق اســت. مگــر ایــن کــه ایــن مســاله 
تکــرار شــود و تکــرار آن هــم منــوط بــه محکومیــت قبلــی و خــوردن 
شــالق اســت کــه مــن البتــه نشــنیدم چنیــن مــواردی پیــش آمــده 

باشــد. 
• یعنی سیستم قضایی جمهوری اسالمی در تعیین مجازات 

برای دختران هم جنس خواه سبک تر عمل کرده و آن ها در 
معرض خطرات کم تری هستند؟ می توان چنین نتیجه گرفت؟ 

سیســتم قضایــی بحــث دخــول آلــت تناســلی را در نظــر می گیــرد. 
در خصــوص لزبین هــا می گوینــد کــه چــون دخــول صــورت 
نگرفتــه حکمــی را صــادر می کننــد کــه بــه عمــل غیردخــول مــرد 
داده می شــود. در واقــع حکمــی بــرای رابطــه جنســی دو مــرد کــه 
بــه دخــول نیانجامیــده اســت. امــا مســاله ایــن اســت کــه لزبین هــا 
ــد و  ــرار می گیرن ــری ق ــی و کیف ــورد ازار حقوق ــری م ــوع دیگ ــه ن ب
ــگاه کنیــد اصــال  ــه وضعیــت آن هــا ن ــه دیگــری ب شــما اگــر از زاوی

ــر هســتند.  ــرض خط ــر در مع ــه کم ت ــن نیســت ک چنی
• از چه نظر؟ چه خطراتی آن ها را تهدید می کند؟ 

ــت.  ــی اس ــاوز جنس ــد تج ــد می کن ــا را  تهدی ــه لزبین ه ــری ک خط
ــهری  ــط ش ــق متوس ــران را طب ــام ای ــر تم ــه اگ ــکل ک ــن ش ــه ای ب
ــای نســبی  ــران ممکــن اســت از آزادی ه ــه دخت ــم ک حســاب نکنی
ــتار ازدواج  ــران خواس ــه ای ــه جامع ــت بدن ــند؛ اکثری ــوردار باش برخ
ــه ازدواج  ــار ب ــر اجب ــا اگ ــوارد حت ــا هســتند. در بســیاری م دختره

ــد  ــاد می کن ــرایطی را ایج ــواده ش ــد، خان ــته باش ــود نداش ــم وج ه
ــه  ــود. در حالی ک ــه ازدواج ش ــن دادن ب ــه ت ــور ب ــر مجب ــه دخت ک
اجبــار بــه برقــراری رابطــه جنســی بــرای یــک لزبیــن بــا یــک مــرد 
ــت.  ــالق نیس ــر از ش ــه کم ت ــت ک ــی را داراس ــاوز جنس ــاف تج اوص
مســاله دوم زندگــی مجــزای برخــی از دختــران از خانــواده اســت کــه 
پدیــده دیگــری بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی ایــران بــه حســاب 
ــا  ــجویی ب ــرای دوران دانش ــا ب ــوان کار ی ــه عن ــران ب ــد. دخت می ای
ــه  ــتم ک ــی داش ــای مختلف ــوند. پرونده ه ــه می ش ــر هم خان یکدیگ
ــا  ــار دری ــد در کن ــده بودن ــتگیر ش ــه دس ــی ک ــا لزبین های در آن ه
ــد.  ــی بازداشــت شــده  بودن ــا در مهمان ــد ی مشــغول معاشــقه بودن

ــالیان  ــه س ــت ک ــق داش ــر تعل ــه دو دخت ــا ب ــن پرونده ه ــی از ای یک
ســال بــا هــم هم خانــه بودنــد و عاشــقانه زندگــی می کردنــد؛ 
ــی  ــد ول ــده بودن ــا نش ــه آن ه ــه رابط ــم متوج ــایه ها ه ــی همس حت
در مهمانــی خودشــان توســط نیــروی انتظامــی دســتگیر می شــوند. 
مامــوران آن هــا را مــورد ســوال و جــواب قــرار می دهنــد کــه چــرا 
بــا هــم زندگــی می کننــد و چنــد وقــت اســت کــه هم خانــه 
ــه  ــد ک ــد و می گوین ــا جســت وجو می کنن ــایل آن ه هســتند. در وس
ــا  ــم. آن ه ــر نمی کنی ــان را خب ــد خانواده های ت ــکاری کنی ــر هم اگ
ــته اند و  ــی داش ــه جنس ــر رابط ــه بایکدیگ ــد ک ــرار می کنن ــم اق ه
ــم  ــه اینجــا خت ــا ب ــا ماجــرای آن ه ــد. ام ــا شــالق می خورن همان ج
ــدر، مــادر  ــل پ نشــد بلکــه زمــان دادگاه ان هــا خودشــان را در مقاب
ــی  ــه حت ــت ک ــا می گف ــی از آن ه ــد. یک ــی بینن ــان م و برادرهای ش
ــاه ببــرم. دادگاهــی  ــدان و نیــروی انتظامــی پن ــه زن ــودم ب حاضــر ب
کــه دربــاره خصوصی تریــن مســایل یــک انســان اســت علنــی برگــزار 
ــد کــه  ــر را تحریــک کردن ــن دخت ــرادر ای ــدر و ب شــد و حاضــران پ
»مــرد نیســتید اگــر ایــن دختــر را زنــده بگذاریــد«. ایــن تحریــکات 
باعــث می شــود کــه پــدر واقعــا تصمیــم بــه قتــل دختــرش بگیــرد 
ــد  ــرای چن ــد ب ــا، او می توان ــی از برادره ــری یک ــا میانجی گ ــا ب ام

صفحه 13/ شامره بیست و سوم

خطری که لزبین ها را  تهدید 
می کند تجاوز جنسی است. به این 

شکل که اگر تمام ایران را طبق 
متوسط شهری حساب نکنیم که 

دختران ممکن است از آزادی های 
نسبی برخوردار باشند؛ اکثریت 

بدنه جامعه ایران خواستار ازدواج 
دخترها هستند. در بسیاری موارد 
حتا اگر اجبار به ازدواج هم وجود 

نداشته باشد، خانواده شرایطی 
را ایجاد می کند که دختر مجبور 

به تن دادن به ازدواج شود. در 
حالی که اجبار به برقراری رابطه 

جنسی برای یک لزبین با یک مرد 
اوصاف تجاوز جنسی را داراست که 

کم تر از شالق نیست. 



حقوق ما

دقیقــه خــودش را خــالص کــرده و بــا همــان دمپایــی و چــادری کــه بــر 
ــر  ــه آن دخت ــم ک ــر در نظــر بگیری ــد. اگ ــرار کن ــد، ف ــرده بودن ســرش ک
لزبیــن نبــود و در معــرض قتــل ناموســی قــرار می گرفــت ممکــن بــود کــه 
نیــروی انتظامــی و قــوه قضاییــه بــا پــا در میانــی از قتــل جلوگیــری کنند. 
ــود و حتــی  امــا ایــن دختــر هیــچ امنیــت و حمایتــی را حــس نکــرده ب
ــواده اش  ــه و خان ــوه قضایی ــی، ق ــروی انتظام ــن نی ــه بی ــرد ک ــر می ک فک
نوعــی هم دســتی وجــود دارد کــه انــگار همــه موافــق قتــل او هســتند. در 
ــن شــهروندانی  ــه چنی ــز نســبت ب ــه تبعیض آمی ــورد همه جانب ــع برخ واق
ــتناک تر  ــب وحش ــه مرات ــدام ب ــر اع ــه خط ــد ک ــود. هرچن روا داده می ش
ــه  ــد ک ــه می کنن ــری را تجرب ــای متفاوت ت ــا موقعیت ه ــا لزبین ه اســت ام
پســرها آن را بــه نوعــی دیگــر تجربــه می کننــد. و البتــه ایــن مســاله بــه 
ــی نیــز برمی گــردد.  فعالیت هــای گروه هــا و فعــاالن اقلیت هــای جنس

• فعالیت های این گروه ها که بیشتر در جهت آگاه سازی از وجود 
گرایش های مختلف و تبعیض و نقض حقوق آن ها است. چطور 

می توان نوک انتقاد را به سمت آن ها نیز نشانه رفت؟ 
ــی در  ــای جنس ــران اقلیت ه ــا و کنش گ ــازی گروه ه ــای آگاه س فعالیت ه
ــه  ــه ب ــدر ک ــی همان ق ــه نوع ــرده. ب ــل ک ــه عم ــغ دو لب ــل تی ــران مث ای
ــه  ــته و جنایت پیش ــکار بس ــز اف ــدر نی ــده؛ همان ق ــی داده ش ــردم آگاه م
ــوق بشــری  ــد وارد مباحــث حق ــه هیچ وجــه نمی خواهن ــه ب کســانی را ک
شــوند بــاز کــرده. ایــن افــراد نیــز بــه نوعــی نســبت بــه وجــود و هویــت 
ایــن اقلیت هــا در جامعــه آگاهــی پیــدا کرده انــد. مثــال اگــر در ســال های 
قبــل دو دختــر دســت یکدیگــر را می گرفتنــد و در خیابــان راه می رفتنــد 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب اصــال حساســیتی ایجــاد نمی شــد امــا در شــرایط کنون
آگاه ســازی ها بدنــه حاکمیــت جمهــوری اســالمی و ضابطــان قضایــی نیــز 
ــتای  ــی در راس ــن آگاه ــد و از ای ــف کنن ــاله را کش ــن مس ــتند ای توانس
ــن دو  ــر ای ــه اگ ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــتفاده می کنن ــود سواس ــداف خ اه
دختــری کــه در ســوال پیــش اشــاره کــردم در ســالیان قبــل بازداشــت 
ــدند.  ــه می ش ــی محاکم ــرکت در مهمان ــوان ش ــه عن ــا ب ــدند صرف می ش
• در خصوص ترنس ها چطور؟ سیستم قضایی جمهوری اسالمی با 

آن ها چگونه برخورد می کند؟ 
ترنس هــا هــم بــه دو گــروه تقســیم می شــوند: ترنــس سکســوال و ترنــس 
ــا لزبین هــا و گی هــا چــه از نظــر حقوقــی  جندرهــا. موقعیــت ترنس هــا ب
و چــه از نظــر اجتماعــی کامــال متفــاوت اســت. تجربه هــای آن هــا نیــز بــا 

یکدیگــر تفــاوت دارد. اول این کــه ترنــس سکســوال و ترنــس جنــدر زن 
ــم. دو گروهــی کــه خاطــرات و تجربه هــای  ــه زن داری ــه مــرد و مــرد ب ب
ــد. بیــن خــود  ــی دارن ــی کامــال متفاوت ــی اجتماعــی قضای شــخصی قانون
این هــا ترنــس جنــدر و ترنــس سکســوال داریــم کــه ترنــس سکســوال ها 
ــول  ــان را قب ــد و بدن ش ــی کنن ــد جراح ــه می خواهن ــتند ک ــانی هس کس
ــه بســا در صــورت  ــد و چ ــدن می گیرن ــه اضطــراب ب ــرادی ک ــد. اف ندارن
ــی از  ــخ یک ــه تل ــد. تجرب ــی می زنن ــه خودکش ــت ب ــی دس ــدم جراح ع
ــت  ــود دس ــلی خ ــت تناس ــدن آل ــا بری ــه ب ــم ک ــه داری ــا را در ترکی آن ه
بــه خودکشــی زد. بــرای ایــن گــروه انجــام جراحــی پزشــکی یــا 

ــی را دارد. ــرگ و زندگ ــم م ــی حک هورمون درمان
ــف  ــس مخال ــش جن ــا پوش ــه ب ــتند ک ــا هس ــر ترنس جندره ــروه دیگ گ
ــه  ــم ک ــم داری ــکس ه ــس  س ــد. ترن ــک می کنن ــا نزدی ــه آن ه ــود را ب خ
ــی  ــگاه حقوق ــه جای ــم ک ــی می گفتی ــا خنث ــه آن ه ــران ب ــن ای در قوانی
مشــخصی در قوانیــن ایــران دارنــد؛ هرچنــد کــه بــه همــان انــدازه ترنــس  
سکســوال ها مــورد آزار و اذیــت و تبعیــض مســتقیم حتــی نظــام حکومتی 
و قضایــی قــرار می گیرنــد. از نــگاه جامعــه نیــز آن هــا تفاوتــی بــا ترنــس  
ــه  ــدام زنان ــه اســت و ان ــی صــدا مردان ــد. در اصــل وقت سکســوال ها ندارن
ــا همــان برخوردهــا مواجــه  ــد ب ــه نوعــی بیــن دو جنســیت مانده ان ــا ب ی
می شــوند عــدم امنیــت اجتماعــی، خوشــنت اجتماعــی و خشــونت 
از ترنــس  خانگــی را تجربــه می کننــد. مــن پرونده هــای بســیاری 
ــد  ــد دارن ــه زن بودن ــل ب ــه تمای ــردی ک ــی های م ــوال ها و دوجنس سکس

ــته ام.  داش
• گفتید که ترنس ها هم مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. اما 

همیشه گفته می شود که به خاطر انجام این جراحی در ایران، 
وضعیت آن ها به مراتب بهتر است و کمک های مالی و مشاوره نیز 

دریافت می کنند. این آزار و اذیت ها به چه نحوی  است؟ 
بســیار گفتــه می شــود کــه ایــران بهشــت ترنــس سکسوال هاســت 
ــن از  ــه م ــه ای ک ــا تجرب ــد. ام ــی کنن ــی جراح ــه راحت ــد ب و می توانن

ــت.  ــس اس ــال برعک ــتم کام ــا داش ــا آن ه ــو ب گفت وگ
ــار خــود  ــق آم ــه طب ــد ک ــر داده بودن در نشــریه ســازمان بهزیســتی خب
ــن  ــت. در ای ــده اس ــع ش ــی قط ــه جراح ــک ب ــه کم ــازمان بودج ــن س ای
ــق آن  ــه طب ــود ک ــده ب ــام ش ــه ای انج ــش مقایس ــال پی ــا س ــزارش ب گ
ســازمان بهزیســتی ۴ میلیــون تومــان از هزینــه ۴۵ میلیــون تومانــی ایــن 

گفت وگو
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حقوق ما گفت وگو

ــن  ــم بدی ــن ه ــه ای ــرده. البت ــت می ک ــی را پرداخ جراح
شــکل بــود کــه بایســتی عمــل جراحــی انجــام می شــد و 
بعــد بــا ارایــه گواهــی آن مبلــغ ناچیــز پرداخــت می شــد. 
شــاید ده ســال پیــش کــه ایــن میــزان ۲ میلیــون تومــان 
بــود واقعــا کمــک محســوب می شــد امــا وقتــی االن 
ــت  ــوم اس ــان معل ــون توم ــا ۴ میلی ــود ۲ ی ــه می ش گفت
کــه معنــای آن چیســت. هرچنــد کــه در شــرایط کنونــی 
ــدارد. جراحــی  ــز دیگــر وجــود ن ــزان کمــک نی همــان می
ــه  ــتم در فوری ــار داش ــه در اختی ــی ک ــی از پرونده های یک
۲۰۱۵ اتفــاق افتــاد و بــا وجــود اینکــه آن زن خیلــی 
ــام  ــا تم ــا ب ــود ام ــی ب ــه قاض ــورد توج ــی و م ــم مذهب ه
ــع  ــرد. در واق ــت نک ــی دریاف ــچ کمک ــش هی پیگیری های
ــدارد  ــود ن ــود وج ــه می ش ــرون گفت ــه از بی ــزی ک آن  چی
ــراد  ــن اف ــه ای ــت. در حالی ک ــز در کار نیس ــه ای نی و بودج
شــرایط روحــی وحشــتناکی دارنــد و اگــر مــورد هورمــون 
درمانــی و جراحــی قــرار نگیرنــد بــه شــدت افســرده 
می شــوند و احتمــال دارد کــه دســت بــه خودکشــی 
بزننــد. ایــن ترنس هــا نیــز دو گــروه مــرد بــه زن و زن بــه 
مــرد هســتند. آن هایــی کــه زن بــه مــرد هســتند شــرایط 
خیلــی خیلــی بهتــری دارنــد بــه ایــن خاطــر کــه درهایــی 
ــوان  ــه عن ــال ب ــه قب ــود ک ــوده می ش ــا گش ــه روی آن ه ب
ــغلی،  ــای ش ــل فضاه ــد مث ــه رو نبودن ــا آن روب ــک زن ب ی
اجتماعــی و حتــی مقبولیــت خانوادگــی. از نظــر حقوقــی 
نیــز وضعیــت آن هــا متفــاوت اســت. یعنــی اگــر زن بــوده و 
حــاال بعــد از جراحــی مــرد شــده  از تمــام حقــوق یــک مرد 
برخــوردار خواهــد بــود. مثــال دو برابــر گذشــته ارث می برد. 
در واقــع از فرودســت بــه فرادســت تبدیــل می شــوند. ایــن 
ــض  ــر، درد تبعی ــه درد پایه ای ت ــد ک ــان می ده ــاله نش مس
جنســیتی در ایــران اســت. مــن در تمــام مطالعــات ام 
ــه  ــی و ب ــای جنس ــه اقلیت ه ــبت ب ــوص نس ــن خص در ای
خصــوص ترنس هــا تصویــر فرودســت شــمرده شــدن 

ــردم. ــاهده می ک ــا مش ــی آن ه ــان را در زندگ زن
• آیا این تغییر جایگاه از فرودست به فرادست 

می تواند باعث کاهش آزار و اذیت ها شود؟ آیا آن ها 
را در قبال شکنجه های روحی و فیزیکی که می دیدند 

ایمن تر می کند؟ 
اگرچــه آن هــا بایســتی موقعیــت بهتــری پیــدا کننــد امــا 
بــه شــدت تجربــه ّای تلخــی داشــتند و شــدیدا مــورد ازار، 
اذیــت و ناامنــی اجتماعــی و قضایــی قــرار می گیرنــد. ایــن 
مســاله عمومیــت دارد کــه وقتــی یــک ترنــس بــه تغییــر 
لبــاس یــا جنســیت می رســد حتــی اگــر قــرار باشــد کــه 
ــود.  ــرد می ش ــم ط ــاز ه ــد ب ــب کن ــری کس ــت بهت موقعی
فــرض کنیــد در یــک شهرســتان شــما را تــا دیــروز دختــر 
ــا چــادر امــا از فــردای آن روز قــرار اســت  می دیده انــد و ب
کــه بــا لبــاس پســرانه در محلــه ظاهــر شــوید. ایــن مســاله 

بــرای اطرافیــان قابــل قبــول نیســت. 
پرونــده ای داشــتم کــه شــخص مــورد نظــر مجبــور شــده 
بــود بــه خاطــر از دســت دادن حمایــت خانــواده بــا تغییــر 
لبــاس بــه شــهر دیگــری کــه تهــران بــود رفــت. او تقاضای 
هورمون درمانــی کــرده بــود. امــا از ان جــا کــه خانــواده اش 
او را طــرد کــرده بودنــد مجبــور بــود کــه کار کنــد. کاری 
ــود.  ــاختمان ب ــری س ــط کارگ ــد فق ــه او داده می ش ــه ب ک

تصــور کنیــد دختــری بــا تجربــه یــک دختــر بــه جامعــه 
بزرگ تــری وارد شــده و تنهــا راه حــل مقابلــش ایــن 
اســت کــه کارگــر ســاختمان شــود. تجربــه ایــن آدم بســیار 
تلخ تــر از حتــی تجــاوز بــه یــک زن بــود. چــون در قالــب 
ــود  ــده ب ــه او ش ــه ب ــاوزی ک ــن آدم، تج ــنتی ای ــر س تفک
ــی  ــد از مدت ــا بع ــود. کارفرم ــته ب ــری گذاش ــار مخرب ت آث
ــرای عمــل جراحــی جمــع  کــه ایــن فــرد پول هایــش را ب
ــه او  ــت و ب ــر اس ــه او دخت ــود ک ــه می ش ــد متوج می کن
گفتــه بــود کــه اگــر تــن بــه تجــاوز ندهــد بــه کارگرهــای 
دیگــر خواهــد گفــت کــه او یــک زن اســت. بــه ایــن دختــر 
ــد از  ــش را بده ــا پول ــه کارفرم ــدون آن ک ــد و ب ــاوز ش تج

آن جــا بیرونــش کــرد. 
ترنــس  مشــکل  بزرگ تریــن  کــه  کنــم  اشــاره 
اســت.  حقوقــی  مســاله  مــرد  بــه  زن  سکســوال های 
ــوز  ــه زندگــی می کــرد و هن مــوردی داشــتم کــه در ترکی
ــل مشــکالت  ــه دلی ــا ب ــرد ام ــدن اش او را ناراحــت می ک ب
ــام  ــل انج ــود را کام ــی خ ــون تراپ ــت هورم ــی نتوانس مال
ــا  ــه همــراه داشــت کــه می گفــت آن را ب بدهــد. پتویــی ب
ــاد  ــه ی ــم آورد ب ــه ک ــت ک ــا هروق ــران آورده ت ــود از ای خ
ــه ایــران برنگــردد. او  بیــاورد کــه تصمیــم گرفتــه دیگــر ب
ــنامه ای  ــت شناس ــه می رف ــا ک ــی هرکج ــاظ حقوق ــه لح ب
ــه  ــاس زنان ــی داد. نمی توانســت لب ــا روســری نشــان م را ب
ــدم  ــد. ع ــی کن ــه خودکش ــت ک ــال داش ــد. احتم بپوش
ــرای ان هــا شــکنجه آور  ــف ب تحمــل پوشــش جنــس مخال
اســت. می گفــت کــه بــا ایــن شناســنامه نــه می توانــد کار 
کنــد و نــه رانندگــی، حتــی تحصیلــش را هــم بــه همیــن 
دلیــل نتوانســت بــه اتمــام برســاند. جراحــی هــم نتوانســته 
بــود بکنــد. تعریــف می کــرد کــه ســال های ســال از 
طــرف خانــواده اش مــورد تحقیــر و شــکنجه قــرار گرفتــه. 
ــا  ــود ب ــری ب ــه دخت ــد چراک ــک می زنن ــواده او را کت خان

ــرانه.  ــاس پس لب
ــه  ــی ب ــه وقت ــم ک ــد کن ــه تاکی ــن نکت ــم روی ای می خواه
ــم در مظــان  ــی کــه فکــر می کنی زندگــی عینــی گروه های
تهدید هــای اجتماعــی و قضایــی کم تــری هســتند نزدیــک 
می شــویم مشــاهده می کنیــم کــه بــه دلیــل شــرایط 
جنســی و اقلیــت بودن شــان اصــال امنیــت اجتماعــی 
ــه آن  ــه هیچ وج ــت ب ــت و حکوم ــد. دول ــی ندارن و قضای
ــه عنــوان شــهروندانی کــه بایــد از حقــوق خــاص  هــا را ب
برخــوردار باشــند بــه حســاب نمــی اورد در حالی کــه بایــد 

ــود.  ــاع ش ــونت ها دف ــن خش ــل ای ــا در مقاب از آن ه
• ترنس سکسوال های مرد به زن چطور؟ آن ها که 
از نگاه جامعه سنتی و حکومت مذهبی از جایگاه 
فرادست به فرودست می روند با چه نوع خشونت 

هایی مواجه هستند؟  
فکــر می کنــم کــه وحشــتناک ترین وضعیــت ممکــن 
ــی  ــت؛ حت ــه زن اس ــرد ب ــوال های م ــس سکس ــرای ترن ب
ــتناکی  ــرایط وحش ــا ش ــا و لزبین ه ــا گی ه ــه ب در مقایس
ــی  ــت قضای ــه موقعی ــد ک ــه نظــر می رس ــه ب ــد. اگرچ دارن
ــه  ــان مجرمان ــد و روابط ش ــده ای دارن ــت ش ــری تثبی کیف
شــناخته نمی شــود ولــی بایــد دیــد کــه در واقعیــت آن هــا 
ــکار  ــیار آش ــونت های بس ــا خش ــا ب ــذرد. آن ه ــه می گ چ
ــن  ــه ای ــن جهــت ک ــد. از ای ــی و اقتصــادی مواجه ان خیابان
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پرونده ای داشتم 
که شخص مورد نظر 

مجبور شده بود به 
خاطر از دست دادن 

حمایت خانواده با 
تغییر لباس به شهر 

دیگری که تهران 
بود رفت. او تقاضای 

هورمون درمانی کرده 
بود. اما از ان جا که 

خانواده اش او را طرد 
کرده بودند مجبور 

بود که کار کند. 
کاری که به او داده 

می شد فقط کارگری 
ساختمان بود. تصور 

کنید دختری با 
تجربه یک دختر به 

جامعه بزرگ تری 
وارد شده و تنها 
راه حل مقابلش 

این است که کارگر 
ساختمان شود. 

تجربه این آدم بسیار 
تلخ تر از حتی تجاوز 
به یک زن بود. چون 
در قالب تفکر سنتی 
این آدم، تجاوزی که 

به او شده بود آثار 
مخرب تری گذاشته 
بود. کارفرما بعد از 
مدتی که این فرد 
پول هایش را برای 
عمل جراحی جمع 

می کند متوجه 
می شود که او دختر 

است و به او گفته 
بود که اگر تن به 

تجاوز ندهد به 
کارگرهای دیگر 

خواهد گفت که او 
یک زن است. به این 

دختر تجاوز شد و 
بدون آن که کارفرما 

پولش را بدهد از 
آن جا بیرونش کرد. 



حقوق ما گفت وگو

ــه ســرعت شناســایی می شــوند و  ــه دلیــل ظاهرشــان ب افــراد ب
نمی تواننــد وارد بــازار کار شــوند. مناســبات بــاالی اجتماعــی را 
یــا بــه نــدرت کســب می کننــد یــا اصــال بــه دســت نمی آورنــد. 
ــم و  ــر، جس ــر ظاه ــه خاط ــم ب ــت ه ــای فرودس ــی کاره حت
ــی  ــر تمام ــی اگ ــود. حت ــا داده نمی ش ــه آن ه ــان ب پوشش ش
ــی بســیار  ــت قضای ــم موقعی ــم در نظــر نگیری ــع را ه ــن موان ای

ــد.  ــی دارن ــده ای از نظــر سیســتم حقوق پیچی
ــت  ــوال ها در موقعی ــس سکس ــت ترن ــه اکثری ــم ک ــر می کن فک
ــات  ــتن امکان ــل نداش ــه دلی ــی ب ــتند ول ــیت هس ــر جنس تغیی
ــوند از  ــرد می ش ــی ط ــه از کودک ــی ک ــتر خانوادگ ــی و بس مال
ــا در مدرســه  ــد؛ باره ــرار می گیرن ــورد تجــاوز ق ــدا م همــان ابت
ــورد  ــود م ــان خ ــی معلم ــوزان و حت ــر دانش ام ــوی دیگ از س
ــی از طــرف  ــا حت ــد. ی ــرار می گیرن تعــرض و تجــاوز جنســی ق
همســایه طبقــه بــاال، پاییــن، هم محله ای هــا و البتــه تجاوزهــای 
ــز  ــه ج ــردم ب ــری ک ــن پیگی ــه م ــواردی ک ــی م ــی. تمام گروه

ــور  ــد. تص ــرار گرفته ان ــی ق ــاوز جنس ــورد تج ــتثنا م ــک اس ی
ــه یــک بچــه  ۱۲ ســاله تجــاوز می کننــد.  ــا ۵ نفــر ب کنیــد ۴ ی
ــد  ــی می خواهن ــم وقت ــده باشــند ه ــالم مان ــر س ــراد اگ ــن اف ای
بــه مرحلــه بــازار کار برســند بــاز هــم بــا آزار و اذیــت و تبعیــض 
مواجه انــد. پرونــده ای داشــتم کــه در آن فــرد مــورد نظــر علــی 
ــور  ــید مجب ــود می کش ــم خ ــه از جس ــی ک ــج فراوان ــم رن رغ
ــتوی  ــا در پس ــد و صرف ــظ کن ــاش را حف ــر مردان ه ــود ظاه ب
ــش  ــید و ارای ــه می پوش ــای زنان ــدش لباس ه ــت کم ــه، پش خان
می کــرد و در آینــه خــود را می نگریســت. از آن پســتو کــه 
ــت.  ــودن برمی گش ــرد ب ــد م ــه جل ــم ب ــاز ه ــد ب ــارج می ش خ
ــرد  ــک م ــوان ی ــه عن ــه ب ــت و هم ــی اس ــگار معروف او روزنامه ن

ــد.  ــگاه می کنن ــه او ن ــواه - ب ــتریت - دگرجنس خ اس
ــواع و اقســام ســعی کــرده  ــه ان ــواده ب مــوردی داشــتم کــه خان

ــود،  ــک زده ب ــد؛ او را کت ــواه کن ــدش را دگرجنس خ ــود فرزن ب
ــا آب جــوش ســوزانده  ــدن او را ب ــود و حتــی ب شــکنجه  داده ب
بــود تــا هویــت جنســی اش را تغییــر بدهــد. خانــواده بــه جایــی 
رســیده بــود کــه دیگــر کاری از دســتش ســاخته نبــود و آرزوی 
ــا جــرات کشــتن او را نداشــتند.  ــدش را داشــت ام ــرگ فرزن م
ــی  ــه او خرج ــد و ب ــر گرفتن ــهری دیگ ــرای او در ش ــه ای ب خان
ــه  ــا ارای ــود ب ــرد توانســته ب ــن ف ــد. ای ــده بمان ــا زن ــد ت می دادن
ــواده اش  ــت خان ــری در ذهنی ــدک تغیی ــا ان ــات و مقاله ه اطالع
ــول  ــه قب ــی رســیدند ک ــه جای ــا ب ــد و باالخــره آن ه ایجــاد کن
کردنــد عمــل جراحــی کنــد. امــا او هیچ وقــت زن نشــد چــون 
ــد.  ــل پرداخــت کن ــه طــور کام ــه جراحــی را ب نتوانســت هزین
ــن  ــس تامی ــم از پ ــواده ه ــود و خان ــام ش ــه انج ــل اش نصف عم
ــه زندگــی کــرد  ــر نمی آمــد. او ســال ها در لبــاس زنان ــه ب هزین
ــک زده  ــم او را کت ــر ه ــیر دکت ــواده اش در مس ــی خان و حت
ــی  ــرد ول ــرف می ک ــب مص ــب و غری ــزار داروی عجی ــد. ه بودن

ــازار کار  ــه ب ــد و ب ــی کن ــت جراح ــت می توانس ــول داش ــر پ اگ
ــا  ــود. ام ــدی ب ــرده و آگاه و انســان توانمن وارد شــود. تحصیل ک
از نظــر سیســتم قضایــی ایــران ایشــان هنــوز یــک مــرد اســت 
ــا  ــه دارد ب ــری ک ــا ظاه ــی ب ــرد را دارد ول ــک م و شناســنامه ی
ایــن شناســنامه چــه می توانــد بکنــد؟ در ایــران مــرز بیــن مــرد 
ــناخته  ــی و ش ــرزی قطع ــض جنســیتی م ــت تبعی ــه عل و زن ب
شــده اســت. اگــر زن و مــرد حقــوق برابــر داشــتند دیگــر فرقــی 
نمی کــرد امــا ایــن تفــاوت باعــث می شــود کــه اصــال تــو را در 

هیچ کــدام از گروه هــا نپذیرنــد. 
• در واقع این که ایران بهشت ترنس سکسوال ها است 

یک دروغی بیش نیست. 
ــاوت اســت  ــان متف ــوع تجربه های ش ــه ن ــه. درســت اســت ک بل
امــا بــه انــواع و اقســام روش هــا مــورد شــکنجه قــرار می گیرنــد 

صفحه 16/ شامره بیست و سوم

فکر می کنم که 
وحشتناک ترین 
وضعیت ممکن 
برای ترنس 
سکسوال های 
مرد به زن است؛ 
حتی در مقایسه 
با گی ها و لزبین ها 
شرایط وحشتناکی 
دارند. اگرچه به 
نظر می رسد که 
موقعیت قضایی 
کیفری تثبیت 
شده ای دارند و 
روابط شان مجرمانه 
شناخته نمی شود 
ولی باید دید که در 
واقعیت آن ها چه 
می گذرد. آن ها با 
خشونت های بسیار 
آشکار خیابانی و 
اقتصادی مواجه اند. 
از این جهت که 
این افراد به دلیل 
ظاهرشان به 
سرعت شناسایی 
می شوند و 
نمی توانند وارد 
بازار کار شوند. 
مناسبات باالی 
اجتماعی را یا 
به ندرت کسب 
می کنند یا اصال به 
دست نمی آورند. 
حتی کارهای 
فرودست هم به 
خاطر ظاهر، جسم 
و پوشش شان 
به آن ها داده 
نمی شود. حتی اگر 
تمامی این موانع را 
هم در نظر نگیریم 
موقعیت قضایی 
بسیار پیچیده ای 
از نظر سیستم 
حقوقی دارند. 



حقوق ما

ــی  ــی و حکومت ــت دولت ــی و حمای ــی، مال ــت قضای ــه امنی و هیچ گون
شــامل حــال آن هــا نمی شــود. در واقــع بایــد پرســید کــه اگــر ایــن 
ــان  ــک هزینه ش ــرا کم ــد چ ــویق می کنی ــی تش ــه جراح ــراد را ب اف
قطــع شــده؟ چــرا هیچ گونــه حمایتــی از آن هــا وجــود نــدارد؟ چــرا 
ــا  ــه خانواده ه ــاوره ب ــه مش ــتی و ارای ــای بهزیس ــل حمایت ه حداق
دیگــر نیســت؟ پیش تــر دوران موفــق و تاثیرگــذاری داشــتیم از 
مشــاوره هایی کــه بهزیســتی بــه خانواده هــای ترنس سکســوال ها 
ــن  ــاله ای ــده؟ مس ــع ش ــم قط ــا ه ــن حداقل ه ــرا ای ــا چ ــی داد. ام م
اســت کــه ایــن افــراد از نظــر تجربه هــای شــخصی، خشــونت 
قضایــی سیســتم حقــوق و اجتماعــی شــرایط ســخت تری را نســبت 
بــه لزبین هــا تجربــه می کننــد. بــرای آن هــا مجــازات تعییــن نشــده 
ــت  ــود. موقعی ــان نمی ش ــامل حال ش ــز ش ــی نی ــچ تعریف ــی هی ول
شــهروندی خــود را بــه ناگهــان از دســت می دهنــد چــون نــه مــرد 
ــم  ــک زن ه ــه ی ــه و نیم ــت نصف ــی از موقعی ــه زن. حت هســتند و ن

برخــوردار نیســتند. 
• شرایط ترنس جندرها چطور؟ شرایط آن ها هم به همین 

شکل دردناک، تبعیض امیز و برخورد با آن ها غیرانسانی است؟ 
ــم.  ــم نزنی ــان را ه ــت حرف ش ــر اس ــال بهت ــه اص ــا ک ترنس جندره
آن هــا حتــی اگــر امــکان جراحــی را نیــز داشــته باشــند خودشــان 
مایــل بــه ایــن کار نیســتند. آن هــا بــا جســم خــود مشــکلی ندارنــد 
ــن  ــوند. ای ــر ش ــر ظاه ــس دیگ ــب جن ــه در قال ــد ک ــی می خواهن ول
گــروه بــه لحــاظ حقوقــی تجربیــات عجیــب و غریبــی دارنــد. بایــد 
ــی  ــران تعریف ــاس در ای ــف لب ــه تعری ــرد ک ــه توجــه ک ــن نکت ــه ای ب
ــزی را  ــد آن چی ــور می کن ــه شــما را مجب ضــد انســانی اســت؛ چراک
بــر تــن کنیــد کــه برای تــان انتخــاب شــده اســت. حجــاب اجبــاری، 
ــت  ــذاب اس ــواه ع ــک دگرجنس خ ــرای ی ــر ب ــاری اگ ــش اجب پوش
ــی شــکنجه اســت و موضــوع  ــاش و ال.جی.بی.ت ــت دگرب ــرای اقلی ب
ــود  ــور می ش ــه او مجب ــرای این ک ــش دارد. ب ــی در پی ــرگ و زندگ م
خــود را در هویــت دیگــری تعریــف کنــد کــه خــودش نمی خواهــد. 
روح او چیــز دیگــری می خواهــد و مجبــور اســت بــه وضعیــت 
ــک  ــود، کت ــی ش ــتگیر و زندان ــه دس ــا این ک ــد ی ــن بده ــکنجه ت ش

ــرار گیــرد.  بخــورد و مــورد تحقیــر ق
ــراه  ــه هم ــه ب ــرد ک ــف می ک ــیتی تعری ــای تراجنس ــی از بچه ه یک
ــوار ماشــین  ــه پوشــیدند و س ــاس دختران ــک شــب لب ــتانش ی دوس
شــدند. امــا توســط نیــروی انتظامــی بازداشــت شــدند. همگــی مــورد 
ــان  ــی از دوستان ش ــا یک ــد ام ــرار گرفتن ــوران ق ــتم مام ــرب و ش ض
ــده  ــال زن ــه احتم ــان کتکــی می خــورد ک ــا چن ــوی چشــم آن ه جل
ــود. می گفــت کــه حتــی در فیلم هــای اکشــن هــم  ــش کــم ب ماندن
ــود. در واقــع فقــط  ــده ب چنیــن خشــونت و ضــرب و جرحــی را ندی

ــود.  ــش آورده ب ــان پی ــی برای ش ــن وضعیت ــارت همچی ــک روز جس ی
ــد  ــی بودن حتــی یکــی از خانواده هــا کــه اعضــای آن از فعــاالن مدن
بــا وجــود آن کــه بعدتــر از موقعیت شــان ابــراز ناراحتــی کردنــد امــا 
ــل دســتگیری داشــته  ــاع درســتی از فرزندشــان مقاب نتوانســتند دف
باشــند. دســتگیری فرزنــد آن هــا در ایــن خانــواده بــه مراتــب 
روشــنفکر هــم موجــب ننــگ و عارشــان مقابــل دیگــر فعــاالن مدنــی 
ــد  ــان می گیرن ــوق زن ــال حق ــوان فع ــه عن ــرت را ب ــر دخت ــود. اگ ب
ــع  ــن مواق ــا در ای ــی ام ــالم می کن ــار اع ــا افتخ ــاله را ب ــن مس و ای
ســکوت اختیــار می کنــی تــا دیگــران متوجــه نشــوند کــه پســرت را 

ــد.  ــه گرفته ان ــش دختران ــا پوش ب
• تفاوت هایی که از نظر حقوقی ذکر کردید در دفاعیه هم 

نقشی دارد؟ اگر وکیل اجازه حضور در دادگاه پیدا کند 
همچنان باید روی انکار قضیه پیش برود؟ 

مســاله  پیــش  ســال   ۱۰ مثــال  کــرده.  فــرق  وضعیــت  االن 
همجنس گرایــی رســمیت نداشــت و تنهــا ترنــس جنــدری بــود کــه 
ــرای  ــرای همیــن همجنس گراهــا ب ــه رســمیت شــناخته می شــد ب ب
فــرار از مجــازات مجبــور بودنــد کــه خــود را ترنــس معرفــی کننــد. 
ــرای گرفتــن معافیــت ســربازی؛ چــون محیــط ســربازی  ــا مثــال ب ی
ــه  ــا رفت ــرای بســیاری از این هــا محیــط خطرناکــی اســت. ام هــم ب
ــتم  ــالمی و سیس ــوری اس ــرده و االن جمه ــرق ک ــرایط ف ــه ش رفت
ــا لزبیــن  ــا گــی ی ــان ترنس سکســوال را ب ــاوت می ــران تف ــی ای قضای
ــای  ــم آموزش ه ــا ه ــد. آن ه ــخیص می ده ــت تش ــی و دق ــه خوب ب

دیده انــد.  را  الزم 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــه آن اشــاره کن ــم ب ــه می توان ــی ک مســاله  مثبت
ــد. دوســتی  ــت خــود ندارن ــراز هوی ــا االن ترســی از اب همجنس گراه
ــالم  ــکی اع ــت پزش ــن معافی ــرای گرفت ــش ب ــاه پی ــک م ــت ی درس
کــرده بــود کــه همجنس گراســت و معافیتــش را هــم گرفــت. چــون 
ــناخته  ــرم ش ــی مج ــا وقت ــت. آن ه ــرم نیس ــودن ج ــرا ب همجنس گ
ــوی  ــی، معن ــن قانون ــی را انجــام داده باشــند. رک ــه فعل می  شــوند ک
و مــادی وجــود دارد کــه طبــق رکــن مــادی عمــل جنســی بایســتی 
انجــام داده شــده باشــد امــا اعــالم ایــن هویــت هــم می توانــد شــما 
را در معــرض چنیــن جرمــی قــرار دهــد. پــس مــا االن بــا برخــورد 
ــا  ــه آی ــن ک ــا ای ــتیم. ام ــه هس ــته مواج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت
برخوردهــا شــدیدتر یــا کمتــر شــده یــا قوانیــن فــرق کــرده؟ اتفاقــا 
میتوانــم بگویــم کــه خطــر بیشــتر شــده بــه ایــن خاطــر کــه بــا شــما 
بــه جــای یــک اقلیــت، بــه عنــوان فعــال سیاســی برخــورد می شــود. 

• چرا فعال سیاسی؟ 
بــه هــر حــال مــا در دنیــای آزاد مجــازی زندگــی می کنیــم و 
ارتباطاتــی داریــم. جمهــوری اســالمی هــم متوجــه شــده کــه 

گفت وگو
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ــه  ــی ب ــای جنس ــه اقلیت ه ــه جامع ــا از جمل ــه دنی هم
ــن  ــن قوانی ــودن ای ــه ب ــیده اند و ناعادالن ــی رس خودآگاه
ــی   ــان اتفاق ــن هم ــند. ای ــش می کش ــه چال ــر ب را عملی ت
ــد  ــا قی ــون علن ــان رخ داده. در قان ــورد زن اســت کــه در م
شــده کــه دیــه یــک زن نصــف مــرد اســت یعنــی ارزش او 
بعــد از مــرگ بــا نصــف یــک مــرد برابــر اســت. یــا عمــال 
گفتــه شــده کــه اگــر پــدر شــما فــوت کنــد برادرتــان دو 
ــه  ــد ک ــه می گوین ــروز هم ــرد. ام ــما ارث می ب ــر ش براب
ــد.  ــور در نمی آی ــم ج ــل ه ــه عق ــت. ب ــه نیس ــن عادالن ای
ــی  ــت. ول ــده اس ــی ش ــش عموم ــک چال ــش ی ــن چال ای
تمــام ایــن گفته هــا تاثیــری نکــرد و ۳۵ ســال اســت کــه 
مــا از نقطــه  الــف در همــان نقطــه الــف هســتیم. از اوج تــا 
ــان اتفــاق خاصــی نیافتــاده و تنهــا  رکــود فعالیت هــای زن
ــات و  ــر شــدن مطالب ــده همه گی ــش آم ــه پی مســاله ای ک
ــت  ــته های اقلی ــی خواس ــت. یعن ــا اس ــعت فعالیت ه وس
ــد  ــا خودشــان صحبــت می کردن ــا ب فمینیســتی کــه صرف
االن از زبــان اهالــی همــه جــا، چــه زن و چــه مــرد بیــرون 
ــت.  ــه اس ــی ظالمان ــه خیل ــی ک ــه بخش های ــد. البت می آی
ــه نوعــی  ــان ب ــورد همجنس گرای ــاق هــم در م ــن اتف همی
ــورد  ــالمی در م ــوری اس ــدی جمه ــت ج رخ داده. مقاوم
ــر  ــی حاض ــرد و حت ــورت می گی ــی ص ــای جنس اقلیت ه
نیســت قدمــی از آن چــه کــه در فقــه گفتــه شــده کوتــاه 

ــد.  بیای
ــاالی  ــراد را از ب ــن اف ــد ای ــه بای ــده ک ــه ش ــه گفت در فق
کــوه بــه پاییــن پــرت کنــی، آتــش بزنــی یــا زیــر 
ــن  ــن ای ــوری اســالمی انتخــاب بی ــذاری. جمه ســنگ بگ
مجازات هــا را برعهــده قاضــی گذاشــته. مثــال یــک قاضــی 
ــم  ــد حک ــی می توان ــنتی و مذهب ــیار س ــه ای بس در منطق

دهــد کــه متهــم را آتــش بزننــد. جمهــوری اســالمی حتــا 
ــه  ــد بلک ــری بده ــازات تغیی ــوع مج ــت در ن ــر نیس حاض
ــاله  ــن مس ــرای همی ــد. ب ــازی می کن ــات ب ــا کلم ــط ب فق
ــک مقاومــت و  ــا ی ــه نظــر مــن سیاســی اســت. شــما ب ب
مطالبــه عمومــی شــده نســبت بــه یــک قانــون ناعادالنــه 
مواجــه هســتید کــه در مقابــل آن مقاومــت جــدی از طرف 
ــرد  ــورت می گی ــت ص ــی حکوم ــه سیاس ــذار و بدن قانون گ
و چالشــی سیاســی تولیــد می کنــد. ایــن چالــش سیاســی 
باعــث می شــود کــه چیــزی هــم تغییــر نکنــد. مثــال فکــر 
کنیــد کــه اگــر در مــورد زنــان مجبــور شــوند کــه قانونــی 
را تغییــر بدهنــد ایــن اجبــار را خواهنــد داشــت در پــی آن 
قوانیــن دیگــر را هــم تغییــر دهنــد. تــازه اگــر اصالحیــه ای 
هــم بــه یــک قانــون بزننــد در همــان قانــون چالش هایــی 
ایجــاد می کننــد. مثــال می گوینــد کــه فقهــا فــالن 
ــود  ــی خ ــکل قبل ــه ش ــون ب ــاره قان ــد و دوب ــور گفته ان ج
برمی گــردد. ایــن رفتــار بــه ایــن دلیــل اســت کــه بگوینــد 
ــد  ــی می توان ــه راحت ــتاورد نیســت و ب ــرات دس ــن تغیی ای
ســر جــای اول خــود بازگــردد. ایــن بــازی بــر ســر 
ــت.  ــدن اس ــال ش ــال اعم ــم در ح ــی ه ــای جنس اقلیت ه

• با این اوصاف فکر می کنید که بهبودی در شرایط 
حقوقی و اجتماعی ال.جی.بی.تی ها در جمهوری 

اسالمی پیش بیاید؟ 
فکــر می کنــم کــه وضعیــت اصــال بهبــود پیــدا نکــرده؛ از 
ــر  ــی عمومی ت ــه نوع ــات ب ــت مطالب ــود گف ــی می ش جهات
شــده کــه خیلــی خــوب اســت. جمهــوری اســالمی 
تاحــدی ایــن مســاله را بــه رســمیت شــناخته و دیگــر از 
ــه جــای  ــازی« اســتفاده نمیکنــد و ب کلمــه »همجنــس ب
ــن مســاله را در بیــن  ــی«. ای ــد: »همجنس گرای آن می گوی
ــی  ــای دولت ــا ارگان ه ــذارد. علن ــه بحــث می گ پزشــکان ب
تفاوت هــای بیــن ترنــس، گــی و لزبیــن بــه شــکل علمــی 
ــکلی  ــه مش ــد ک ــر می آی ــه نظ ــد. ب ــث می گذارن ــه بح ب
ــد  ــی مانده ان ــود باق ــای خ ــر ج ــن س ــی قوانی ــت ول نیس
ســر  شــکجه ها  و  کتک هــا  ظالمانــه،  برخوردهــای  و 
ــورد  ــا در م ــس خصوص ــن پارادوک ــتند. ای ــان هس جای ش
ــود  ــح دادم وج ــه توضی ــور ک ــا هما ن ط ــت ترنس ه وضعی
ــا را در  ــی ترنس ه ــزان خودکش ــن می ــروز باالتری دارد. ام
ــا ۱۳  ــن ۱۰ ت ــاالنه بی ــه س ــتیم ک ــاهد هس ــا ش بریتانی
ــاال  ــد. ح ــان می دهن ــان پای ــه زندگی ش ــا ب ــد آن ه درص
ــا  ــه ب ــی را ک ــکننده روح ــرایط ش ــا ش ــت ان ه ــه وضعی ب
ــری در  ــونت دیگ ــوع خش ــر ن ــک زدن و ه ــوزاندن، کت س
ــه  ــت اضاف ــراه اس ــران هم ــی ای ــنتی و مذهب ــه س جامع
کنیــد. مــا هیــچ آمــاری از خودکشــی های ان هــا در ایــران 
نداریــم. البتــه مــا هیــچ آمــاری نداریم کــه جامعــه ال.جی.
ــای  ــال ترنس ه ــت. در عین ح ــدر اس ــران چق ــی ای بی.ت
ــرار  ــی ق ــای خیابان ــدف حمله ه ــتر ه ــه زن بیش ــرد ب م
می گیرنــد در حالی کــه ترنس هــای زن بــه مــرد بــه 
ــی از  ــی یک ــه تازگ ــوند. ب ــخیص داده می ش ــختی تش س
بچه هــا را در خیابان هــای ترکیــه بــه قتــل رســاندند 
ــاز  ــه ب ــه نظــر آن هــا جامعــه ســنتی اســالمی ترکی ــا ب ام
هــم بهتــر از وضعیت شــان در ایــران اســت. حتــی بهتــر و 

ــان.  ــل زندگی ش ــه مح ــر از کوچ ــل تحمل ت قاب

گفت وگو

جمهوری اسالمی 
تاحدی این مساله را 
به رسمیت شناخته 

و دیگر از کلمه 
»همجنس بازی« 

استفاده نمیکند و 
به جای آن می گوید: 

»همجنس گرایی«. 
این مساله را در 
بین پزشکان به 

بحث می گذارد. علنا 
ارگان های دولتی 

تفاوت های بین 
ترنس، گی و لزبین 

به شکل علمی به 
بحث می گذارند. 

به نظر می آید که 
مشکلی نیست ولی 

قوانین سر جای 
خود باقی مانده اند و 
برخوردهای ظالمانه، 

کتک ها و شکجه ها 
سر جای شان هستند.
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در شــرایط امــروز ایــران، تحقیقــات تجربــی 
مســتقل در مــورد گرایش هــای جنســی 
ــه  ــورت آزادان ــه ص ــور ب ــار آن در کش و آم
دشــوار اســت و بررســی ایــن مــوارد در 
داخــل کشــور همــواره بــا تــرس از حکومــت 
ــت و  ــیت دول ــت. حساس ــوده اس ــراه ب هم
ــط جنســی  ــرای رواب ــای خشــن ب مجازات ه
ایــران،  در  ازدواج  محــدوده  از  خــارج 
گــردآوری اطالعــات در مــورد تحــوالت 
رفتــار جنســی را تقریبــا غیــر ممکــن کــرده 
ــط زناشــویی جــرم محســوب  ــط جنســی خــارج از رواب اســت. رواب
می شــود. مــوارد دیگــری غیــر از روابــط زن و مــرد بــه صورتــی کــه 
ــه و  ــط هم جنس گرایان ــد، رواب ــاز می دان ــالم آن را مج ــریعت اس ش
یــا هم جنس خواهانــه اســت کــه در ایــران بــه صــورت تابــو 
ــن  ــر ای ــه نرمشــی در براب ــز هیچ گون ــران نی ــت ای ــده و حکوم درآم

ــد. ــان نمی ده ــود نش ــراد از خ ــته از اف دس
ــان  ــران نش ــه در ای ــط هم جنس گرایان ــی رواب ــی تاریخ ــا بررس ام
می دهــد کــه ایــن گونــه روابــط در ســال های دور در تاریــخ 
ــو  ــا آن را تاب ــه تنه ــان ن ــته و ایرانی ــود داش ــران وج ــات ای و ادبی
نمی دانســتند کــه در مــورد آن آزادانــه می نوشــتند و ســخن 
می گفتنــد؛ امــا چرخشــی کــه در طــول تاریــخ در ایــران بــه وجــود 
آمــده، ایــن مســاله را از رفتــاری کــه صحبــت کــردن از آن و اشــاره 
ــاری ســوق داده اســت.  ــی بیم ــو و حت ــه تاب ــوده ب ــه آن مجــاز ب ب
ــه  ــت ک ــقانه  اس ــه ای عاش ــور« منظوم ــر و منظ ــال »ناظ ــرای مث ب
توســط وحشــی بافقــی ســروده شــده و در آن پســر وزیــر کــه ناظــر 
نــام دارد عاشــق پســر پادشــاه بــه نــام منظــور می شــود و حکایــت 
ــط  ــی و رواب ــت. هم جنس گرای ــران یاف ــات ای ــوان در ادبی آن را می ت

دیرهــا،  هم چــون  زیــادی  مکان هــای  در  هم جنس گرایانــه 
ــده  ــاهده می ش ــی مش ــای نظام ــا و پادگان ه ــراها، حمام ه کاروان س

ــت. ــده اس ــان می آم ــه می ــخن ب و از آن س
در  ایــران  پیشــین  جمهــوری  رییــس  احمدی نــژاد  محمــود 
ســپتامبر ۲۰۰۷ در دانشــگاه کلمبیــا ادعــا کــرد کــه »مــا در ایــران 
ــات  ــن کلم ــه او ای ــی ک ــم«. زمان ــرا نداری ــما هم جنس گ ــد ش مانن
را در مقابــل روزنامه نــگاران و سیاســت مداران دنیــا بــر زبــان 
و  هم جنس خواهــان  هم جنس گرایــان؛  از  زیــادی  تعــداد  آورد، 
ــد و از  ــه رو بودن ــران روب ــا شــرایط ســختی در ای ــان ب دوجنس گرای
ــه فــرار از کشــور و در  تــرس از دســت دادن جــان  خــود مجبــور ب

ــد. ــده بودن ــف ش ــورهای مختل ــی در کش ــت پناهندگ خواس
ــی  ــود هم جنس گرای ــان دادن وج ــرای نش ــی ب ــون تالش های تاکن
ــات در  ــن مطالع ــر ای ــا اگ ــده اســت؛ ام ــام ش ــران انج ــخ ای در تاری
ایــران صــورت گرفتــه و منتشــر شــده باشــد، به ســرعت جمــع آوری 
شــده اســت. بــرای نمونــه کتــاب  »شــاهدبازی در ادبیــات فارســی« 
ــال ۱۳۸۱ در  ــه در س ــت ک ــا اس ــیروس شمیس ــر س ــته »دکت نوش
ایــران بــه چــاپ رســید؛ ولــی از بــازار جمــع و فــروش آن ممنــوع 
شــد. موضــوع ایــن کتــاب معشــوق مذکــر در تاریــخ ایــران و بازتــاب 
ــر دارای  ــن اث ــده در ای ــر ش ــب ذک ــت و مطال ــات اس آن در ادبی

مســتندات تاریخــی انــکار ناپذیــر اســت.
کتــاب شــاهدبازی در ادبیــات فارســی در هشــت فصــل و بــر حســب 
ــم ها  ــل اول، اس ــت. در فص ــده اس ــن ش ــی تدوی ــای تاریخ دوره ه
در  می کنیــم.  مــرور  را  آن  انــواع  و  اصطالحــات شــاهدبازی  و 
ــت و در  ــاهدبازی اس ــان و ش ــورد صوفی ــث در م ــدی بح ــل بع فص
فصل هــای دیگــر بــا شــاعران، نمونــه شــعر و نثــر هــر دوره تاریخــی 
ــلجوقیان،  ــان، س ــد از: غزنوی ــا عبارتن ــن دوره ه ــویم. ای ــنا می ش آش
خوارزمشــاهیان، تیموریــان، صفویــه، افشــاریه، زندیــه، دوره ی قاجار 
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حقوق ما گزارش

و پهلــوی. بــا نگاهــی بــه ادبیــات ایــران و بررســی کتــاب 
ــات  ــم »ادبی ــات فارســی« در میابی ــازی در ادبی ــاهد ب »ش
ــا در  ــت. ام ــی« اس ــات هم جنس گرای ــران، ادبی ــی ای غنای
ــا  ــردان و ی ــا م ــردان ب ــط م ــر از رواب ــوارد بیش ت ــن م ای
مــردان بــا مــردان و زنــان و کم تــر از روابــط زنــان بــا زنــان 
ســخن بــه میــان آمده اســت. بــرای مثــال در کتــاب بیهقی 
از عشــق ســلطان محمــود غزنــوی بــه ایــاز یــا عشــق بــرادر 
ســلطان محمــود بــه غــالم تــرک اش طغــرل ســخن رفتــه. 
ــر  ــی دای ــهرها اَمردخانه های ــی ش ــه در برخ در دوره صفوی
ــد و  ــا مجــوز کار می کردن ــه صــورت رســمی ب ــه ب ــود ک ب

ــرده اســت. ــت می ک ــات دریاف ــا مالی ــت از آن ه حکوم
بــه گفتــه ســیروس شمیســا، از آن جایــی کــه زبان فارســی 
ــر در  ــث و مذک ــر مون ــه ضمی ــت ک ــدود زبان هایی س از مع
ــث  ــر و مون ــوق مذک ــخیص معش ــت، تش ــز نیس آن متمای
ــی  ــه راحت ــران ب ــام ای ــاعران به ن ــعار ش ــات و اش در ادبی
ــران و  ــخ ای ــه تاری ــی ب ــا نگاه ــا ب ــت؛ ام ــر نیس امکان پذی
وضعیــت زنــان در دوره هــای مختلــف تاریــخ کشــور، 
ــن  ــی در اماک ــان حضــور چندان ــه زن ــت ک ــوان دریاف می ت
ــا کلماتــی ماننــد  عمومــی نداشــتند و توصیــف معشــوق ب
»عربده جــو« و »مســت« و یــا فــردی کــه حــق »عتــاب« و 
»درشــتی« بــا مــرد داشــته و نیمــه شــب از خانــه بیــرون 

ــر دارد. ــوق مذک ــه معش ــاره ب ــت، اش ــده اس می آم
در تاریــخ تمــدن نوشــته ویــل دورانــت آمــده اســت 
»در دوران هخامنشــیان و ساســانیان مجــازات رابطــه 
بــا هم جنــس، اعــدام بــوده  اســت«. شمیســا معتقــد 
در  و  باســتان  ایــران  در  همجنس گرایــی  کــه  اســت 
ــا  ــت؛ ام ــوده اس ــابقه نب ــه س ــبوق ب ــرب مس ــان ع جه
برخــی پژوهش گــران ماننــد »دیویــد گرین بــرگ« در 
ایــن نتیجــه  بــه  کتــاب »ســاختار هم جنس گرایــی« 
زرتشــت،  ظهــور  از  قبــل  ایــران  در  کــه  رســیده اند 
اســت.  داشــته   وجــود  هم جنس گرایانــه  اجتماعــات 
ــط  ــود رواب ــیان و وج ــاهدبازی هخامنش ــز ش ــرودت نی ه
ــه در زمــان اشــکانیان و ساســانیان  ــه مردان هم جنس گرایان

را گــزارش کــرده اســت.
بــر اســاس تحقیقــات ســیروس شمیســا، در قدیــم عاشــق 
ــر و  ــه س ــته و او را ب ــدر را داش ــم پ ــوق حک ــرای معش ب
ســامان می رســانده و از او محافظــت می کــرده اســت. 
بــرای مثــال در دیــوان ایــرج میــرزا عاشــق مکلــف اســت 
ــدر  ــم پ ــرای او ه ــد و ب ــت کن ــود خدم ــوق خ ــه معش ب
ــرده اســت  ــر ک ــن ذک ــادر. شمیســا هم چنی ــم م ــد ه باش
کــه عشــق مــرد بــه مــرد در طــول تاریــخ از دیدگاه هــای 
مختلــف بــا نام هــای مختلفــی مطــرح شــده و از آن جملــه 
ــواط،  ــتی، ل ــال پرس ــازی، جم ــازی، نظرب ــاهد ب ــت ش اس

ــازی و  ... ــالم، کار، بچه ب ــه، اِغ لواط
ــا  ــه ای ب ــق در مصاحب ــنده و محق ــی نویس ــدی عقیل مه
نشــریه اینترنتــی چــراغ عنــوان می کنــد: »بهتریــن مثــال 
ــمس  ــه را در ش ــط هم جنس گرایان ــان دادن رواب ــرای نش ب
تبریــزی و موالنــا می تــوان یافــت. در شــعر ســعدی و 
حافــظ نیــز شــاهد پســران معشــوق بــاب طبــع بــه شــمار 
می رونــد. چنــدی پــس از حملــه مغــول، وارد تاریــخ 
جدیــدی می شــویم و ادبیــات نیــز دســت خوش تغییــرات 
فراوانــی می شــود. معاشــیق ســبک وقــوع در ایــن دوره بــه 

ــاروی هســتند«. وضــوح پســران زیب
ــی پژوهشــگران  ــاد بین الملل ــاری« رییــس بنی ــت آف »»ژان
ایرانــی، اســتاد تاریــخ و مطالعــات زنــان در دانشــگاه پــردو 

ایــران  نویســنده کتــاب »سیاســت های جنســی در  و 
ــه مستندســازی مدارکــی پرداختــه کــه در  امــروز« نیــز ب
آن از ســابقه وجــود هم جنس گرایــی در تاریــخ ایــران 
صحبــت می شــود. آفــاری بــر اســاس مطالعــات خــود بــه 
ــا،  ــن رابطه ه ــه در ای ــه چگون ــردازد ک ــاله می پ ــن مس ای
ــا،  ــد دادن هدای ــن دو شــریک مانن ــری بی ــای دیگ جنبه ه
ــه  ــی ب ــارزه نظام ــای مب ــی و روش ه ــون ادب ــوزش مت آم
ــود  ــران وج ــا دیگ ــی ب ــط اجتماع ــر و رواب ــریک جوان ت ش
ــرادری  ــان ب ــردان، پیم ــی م ــی گاه ــت. حت ــته اس داش
و شــریک بــودن ماننــد پیمــان صیغــه بــا یکدیگــر 

. می بســتند
بــه گفتــه وی پیمــان خواهــری و شــراکت بیــن زنــان نیــز 
در ایــران متــدوال بــوده و داشــتن روابــط عاطفــی طوالنــی 
مــدت اهمیــت داشــته اســت. در ایــن نــوع از رابطــه، زوج 
ــه  ــا هم دیگــر ب ــه یکدیگــر داده و ب ــی ب هم جنــس، هدایای
مکان هــای مقــدس ســفر می کردنــد و گاه شــب را بــا 
ــات وی،  ــاس تحقیق ــر اس ــد. ب ــپری می کردن ــر س یکدیگ
ــر  ــا یکدیگ ــال ب ــای س ــن روزه ــوال در آخری ــان معم زن
پیمــان می بســتند و امتیــازات ویــژه ای را بــر مــردان 

کســب می کردنــد.
هم جنس گرایــی  تــداول  از  نشــان  کــه  نمونه هایــی 
در دســتگاه حکومتــی ایــران در ســال ها پیــش دارد، 
در کتاب هایــی بــا نام هــای »اندرزنامــه« آمــده اســت. 
رســوم  و  آداب  و  مملکــت داری  مــورد  در  اندرزنامه هــا 
ــده  ــته می ش ــاهزاده نوش ــرای ش ــاه ب ــوی ش ــاهان از س ش
ــط شــاه  ــه چگونگــی رواب ــز ب ــی از آن نی کــه در بخش های
ــت. ــده اس ــاره ش ــردش اش ــوقگان م ــران و معش ــا همس ب

ــوی  ــر اســاس مطالعــات ســیروس شمیســا، در دوره غزن ب
بوده انــد  لشــکری  تــرکان  معمــوال  مذکــر  معشــوق 
و ازیــن رو صفاتــی ماننــد عربــده جویــی، بی وفایــی، 
جفــاکاری، سســت پیمانــی، خون ریــزی و ظلــم جــزو 
مختصــات معشــوق شــعر فارســی می شــود. در ایــن 
میــان، اَمــَرد بــازی بــه وفــور میــان صوفیــان رواج داشــته 
اســت و تنهــا تعــداد کمــی از صوفیــان مخالــف ایــن عمــل 

ــی از  ــعدی یک ــد. س بوده ان
شــاعرانی اســت کــه بارهــا 
از شــاهدبازی و معشــوق 
ــان  ــه می ــخن ب ــر س مذک

ــت. آورده اس
»شــاهد  کتــاب  در 
ادبیــات  در  بــازی 
اســت  آمــده  ایــران« 
کــه بــا گذشــت زمــان، 
تمایــالت  دادن  نشــان 
 ، نــه یا ا هم جنس گر
و  حکومــت  برخــورد 
شــده  تصویــب  قوانیــن 
توســط آن هــا در مــورد 
تغییــر  هم جنس گرایــی 
ــال در  ــرای مث ــد. ب می کن
ــوان  ــه می ت دوره ی قاجاری
بــه دیــوان قاآنــی شــیرازی 
آن  در  و  کــرد  رجــوع 
متعــددی  نمونه هــای 
بــه  را  »بچه بــازی«  از 

صفحه 20/ شامره بیست و سوم

تاکنون تالش هایی 
برای نشان دادن 
وجود هم جنس گرایی 
در تاریخ ایران 
انجام شده است؛ 
اما اگر این مطالعات 
در ایران صورت 
گرفته و منتشر شده 
باشد، به سرعت 
جمع آوری شده 
است. برای نمونه 
کتاب  »شاهدبازی 
در ادبیات فارسی« 
نوشته »دکتر 
سیروس شمیسا 
است که در سال 
۱۳۸۱ در ایران به 
چاپ رسید؛ ولی از 
بازار جمع و فروش 
آن ممنوع شد. 
موضوع این کتاب 
معشوق مذکر در 
تاریخ ایران و بازتاب 
آن در ادبیات است 
و مطالب ذکر شده 
در این اثر دارای 
مستندات تاریخی 
انکار ناپذیر است.



حقوق ما گزارش

راحتــی یافــت. از شــاعران معــروف اواخــر قاجــار و اوایــل پهلــوی نیز 
ــی  ــه معرف ــاز ب ــرد کــه اشــعارش نی ــام ب ــرزا ن ــرج می ــوان از ای می ت
ــه در آن گرچــه  ــوی می رســیم ک ــه دوران پهل ــرانجام ب ــدارد و س ن
»شــاهدبازی در دوره پهلــوی هــم کــم و بیــش رایــج بــوده، امــا در 
ادبیــات آن دوره منعکــس نشــده اســت و انــدک انــدک بــه ســبب 
رشــد فرهنــگ و حضــور زن در جامعــه، از عــادات و رســوم مــردم 

بربســت«. رخــت 
در ایــن میــان نبایــد فرامــوش کــرد کــه در ادبیــات و تاریــخ ایــران، 
بیشــتر بــه روابــط جنســی یــک مــرد بالــغ بــا یــک نوجــوان بــدون 
ــه  ــی ب ــاله ربط ــن مس ــه ای ــت ک ــده اس ــاره ش ــبیل اش ــش و س ری
هم جنس گرایــان  خواســته های  و  هم جنس گرایــی  موضــوع 

ــدارد.  ن
ــا  ــه ب ــود این ک ــا وج ــران« ب ــات ای ــازی در ادبی ــاهد ب ــاب »ش کت
ــه  ــف ســعی در نشــان دادن رفتارهــای هم جنس گرایان اســناد مختل
ــع  ــازار جم ــاد از ب ــوی وزارت ارش ــت، از س ــران داش ــات ای در ادبی
و عرضــه آن ممنــوع شــد. نشــر چشــمه نیــز در ســال ۱۳٩۱ 
ــدن  ــو ش ــرای لغ ــه ب ــی ک ــد و دالیل ــوز ش ــو مج ــی لغ ــرای مدت ب
مجــوز انتشــار کتــاب بــرای ایــن انتشــارات از ســوی بهمــن 
ــج  ــد »تروی ــوان ش ــران عن ــاد ای ــی وزارت ارش ــاون فرهنگ دری، مع
ــان  ــی می ــاط جنس ــارم«، »ارتب ــا مح ــای ب ــازی«، »زن هم جنس ب
ــه  ــود. این گون ــات« ب ــه مقدس ــن ب ــران« و »توهی ــران و پس دخت
ایــران  در  بــا مســاله هم جنس گرایــی  برخوردهــای حکومتــی 
ــروری  ــا م ــه ب ــود ک ــز می ش ــش تعجب برانگی ــر از پی ــی بیش ت زمان
در ادبیــات ایــران، بــه اشــعار و متــون زیــادی برمی خوریــم کــه در 
ــده  ــان آم ــه می ــه ســخن ب ــط هم جنس گرایان ــه وضــوح از رواب آن ب
اســت و بــا وجــود این کــه مــورد پســند تمــام افــراد جامعــه نبــوده؛ 

ــوده اســت. ــناخته شــده ب ــده ای ش ــا پدی ام
ــگ  ــط وزارت فرهن ــه توس ــی ک ــون فارس ــه در مت ــدای از این ک ج
و ارشــاد بازخوانــی و مجــاز یــا غیرمجــاز شــناخته می شــود، 

افــراد  دیگــر  و  دوجنس گرایــان  و  هم جنس گرایــان  از  اثــری 
بــا گرایش هــای مختلــف جنســی مشــاهده نمی کنیــم؛ بلکــه 
حکومــت ایــران بــه شــدت بــا افــرادی کــه دارای گرایشــات 
جنســی غیــر از دگرجنس خواهــی هســتند، برخــورد می کنــد. 
ــی پیــش رفتــه اســت کــه احمــد شــهید،  ــا جای ــن برخوردهــا ت ای
ــوق بشــر در  ــت حق ــاره وضعی ــل درب ــازمان مل ــژه س ــر وی گزارش گ
ــای  ــران اعض ــه در ای ــود ک ــادآور می ش ــود ی ــزارش خ ــران در گ ای
ــیتی  ــرا و فراجنس ــرد، دوجنس گ ــان زن و م ــه هم جنس گرای جامع
ــه رو  ــه روب ــازات ظالمان ــت و مج ــا آزار، اذی ــی( ب ــان جنس )دگرباش
ــرای  ــان ب ــق آن ــامل ح ــا، ش ــری آن ه ــه بش ــوق پای ــتند و حق هس
زندگــی پایمــال می شــود. قانــون کیفــری فعلــی، روابــط هم جنــس 
ــون  ــاده ۱۰٩ قان ــد و م ــالق می کن ــرم اط ــن را ج ــی الطرفی مرض
مجــازات اســالمی اعــالم مــی دارد کــه »فاعــل و مفعــول لــواط هــر 
دو محکــوم بــه حــد خواهنــد شــد و حــد لــواط در صــورت دخــول 
ــت«. ــرع اس ــم ش ــار حاک ــوع آن در اختی ــت ن ــت و کیفی ــل اس قت

بــر اســاس گــزارش وی، مقامــات ایرانــی غالبــا بــا هم جنس گرایــی 
ماننــد یــک بیمــاری برخــورد می کننــد و بــر مجازات هــای ســخت 
بــرای اعمالــی کــه شــبهه هم جنس گرایانــه دارنــد، اصــرار می ورزنــد. 
ــرای زن  ــراد هم جنس گ ــوق اف ــه از حق ــوق بشــری ک ــن حق مدافعی
ــورد  ــا م ــد، غالب ــاع می کنن ــرا و فراجنســیتی دف ــرد، دوجنس گ و م
ــی  ــان، وکیل ــن کی ــر هوت ــد. دکت ــرار می گیرن ــه ق ــاب و محاکم ارع
ــا ۱۱  ــاع می کــرد، رســما ب ــا دف ــواط و زن ــه ل ــراد متهــم ب کــه از اف
ــه قــوه قضاییــه، جاسوســی، فــاش کــردن  اتهــام، شــامل توهیــن ب
ــل  ــه قت ــوط ب ــات مرب ــدی شــده )اطالع ــات طبقه بن اســرار و اطالع
ــی  ــق شــیوه های داروی ــت از طری ــان سیاســی توســط حکوم زندانی
غیــر قابــل کشــف(، تقلــب و جعــل هویــت روبــه رو شــد. بــر اســاس 
ــر  ــش از ۶۰ اث ــامل بی ــدید، ش ــکنجه ش ــورد ش ــا، وی م گزارش ه
ــلی و در  ــدام تناس ــا دور ان ــدن، مخصوص ــیگار روی ب ــوختگی س س

ناحیــه پــا قــرار گرفتــه اســت. 
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 احمد شهید، گزارش گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود یادآور می شود که در ایران 
اعضای جامعه هم جنس گرایان زن و مرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی )دگرباشان جنسی( با آزار، اذیت و مجازات ظالمانه 

روبه رو هستند و حقوق پایه بشری آن ها، شامل حق آنان برای زندگی پایمال می شود. قانون کیفری فعلی، روابط هم جنس 
مرضی الطرفین را جرم اطالق می کند و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسالمی اعالم می دارد که »فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم 

به حد خواهند شد و حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است«.



حقوق ما یادداشت

در پوشــش رســانه ای مســایل مربــوط بــه جامعــه 
دگرباشــان جنســی، رســانه  نبایــد صرفــا بــه 
اطالع رســانی در زمینــه نقــض حقــوق بشــر 
ــور  ــنده و تص ــیه ای بس ــروه  حاش ــا دو گ ــک ی ی
کنــد کــه وظیفــه اش بــه انجــام رســیده اســت. در 
ــا  ــن گروه ه ــن صــورت معضــالت و مســایل ای ای
ــاد درک  ــل داده و از ایج ــر تقلی ــد خب ــه چن را ب
ــف  ــوق و وظای ــق و حق ــوص ح ــب در خص مناس
ایــن جامعــه بــاز می مانــد. رســانه بایســتی 
نــه  ببخشــد؛  وســعت  را  اطالع رســانی خــود 
فقــط دربــاره حقــوق بشــر ایــن گروه هــا؛ بلکــه در خصــوص کمبودهــا و 
نیازهــای اجتماعــی کــه ممکــن اســت اعضــای گروه هــای به-حاشــیه -

ــند.   ــان باش ــه گریب ــا آن دســت ب ــده ب ران
ــر گاه  ــه اگ ــت ک ــب اس ــر غال ــن تفک ــی، ای ــود اجتماع ــای موج در فض
ــود،  ــش داده می ش ــیه -رانده پوش ــروه  به-حاش ــا آن گ ــن ی ــری از ای خب
ــن  ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــت. بای ــده اس ــروه ش ــق آن  گ ــی در ح لطف
ــه شــکل سیســتماتیک  ــه رســانه  می بایســت ب ــک لطــف نیســت؛ بلک ی
بــه مســایل سیاســی و اجتماعــی گــروه در-اقلیــت بپــردازد و از بازتولیــد 
رفتارهــای دوقطبــی بپرهیــزد چــرا کــه چنیــن برخــوردی انســان ها را در 
ــد.  ــرار می ده ــز ق ــرایط تبعیض آمی ــی و در ش ــف اجتماع ــات مختل طبق
ــای  ــه گروه ه ــوط ب ــایل مرب ــه مس ــانه ب ــن رس ــتاوردهای پرداخت از دس
ــت.  ــه اس ــراد در جامع ــن اف ــی ای ــور اجتماع ــهیل حض ــیه ، تس در-حاش
ــه عنــوان یــک شــهروند مطــرح هســتند؛ بلکــه  ــه تنهــا ب یعنــی آنهــا ن
ــد.  ــی کشــور خــود را شــکل بدهن ــده سیاســی و اجتماع ــد آین می توانن
هم چنیــن نبایــد از تــالش نیرو هــای حاکــم در دوقطبــی ســاختن  
جامعــه غافــل شــد؛ یکــی از خصوصیــات جوامــع زیــر ســلطه ایدیولــوژی 
ــد  ــم می خواه ــروی حاک ــر، نی ــای توتالیت ــت. در حکومت ه ــن اس همی
چهارچوب هــای رفتــاری و نظــری خــود را بــر جامعــه تحمیــل کنــد. بــه 
ایــن ترتیــب فضــای دوقطبــی بوجــود می آیــد بــه ایــن صــورت کــه »یــا 
بــا منــی یــا بــر مــن«. ایــن »مــن« این جــا بــه معنــای همــه چیــز اســت. 
در ایــن صــورت آن فــرد یــا گروهــی کــه »بــر مــن« توصیــف می شــود، 
بــار مفهومــی دشــمن را بــه دوش خواهــد داشــت. ایــن نــوع رفتــار تنهــا 
ــی  ــای اجتماع ــراد و گروه ه ــت، گاه اف ــم نیس ــم حاک ــه رژی ــص ب مخت
نیــز هســتند کــه ســعی می کننــد در اطــراف خــود فضایــی دوقطبــی و 
امنیتــی ایجــاد کننــد. در چنیــن فضایــی، نیــروی حاکــم معتقــد اســت 
کــه بایســتی رفتارهــای تمــام شــهروندان مطابــق قوانیــن حاکــم و مــورد 
ــوق انســانی  ــی حق ــه راحت ــن شــرایط ب ــرد. در ای ــد وی انجــام پذی تایی
ــه خصــوص  ــراد پایمــال می شــود و از مشــارکت اجتماعــی مــردم و ب اف

ــد.  ــل می آی ــه عم ــری ب ــیه  جلوگی ــای در-حاش گروه ه
ــت،  ــوی حاکمی ــی از س ــی و حذف ــار دوقطب ــوع رفت ــن ن ــل ای در مقاب
ــته  ــی داش ــی و سیاس ــارکت اجتماع ــد مش ــه می خواهن ــی ک گروه های
ــه  ــت ب ــه می بایس ــد. بلک ــان دهن ــابه نش ــورد مش ــد برخ ــند نبای باش
ــند.  ــی باش ــارکت عمل ــا مش ــو ی ــاد گفت وگ ــرای ایج ــی ب ــال راه های دنب
ــه  ــار جامع ــی اقش ــه تمام ــید ک ــی رس ــه دموکراس ــوان ب ــی می ت زمان
ســهم یکســان یکدیگــر در شــکل دادن بــه جامعــه خــود را بــه رســمیت 
بشناســند و از مشــارکت فعــال همــه شــهروندان در سرنوشــت سیاســی-

ــاع کننــد.  اجتماعی-اقتصــادی خــود دف
ــه ای  ــانه های حرف ــی و رس ــن مدن ــران، فعالی ــن؛ کنش گ ــده م ــه عقی ب

و مســوول نبایــد همــان نــوع رفتــار و سیاســت هایی را در پیــش 
ــود.  ــال می ش ــا اعم ــر آن ه ــم ب ــای حاک ــوی نیروه ــه از س ــد ک بگیرن
بازتولیــد رفتارهــای قلدرانــه حاکمیــت مانعــی جــدی بــرای رســیدن بــه 

ــت.  ــی اس دموکراس
ــه  ــده و از آن جمل ــده ش ــیه ران ــه حاش ــای ب ــرای گروه ه ــدی ب ــدم بع ق
ــی  ــای اجتماع ــال در عرصه ه ــه دگرباشــان جنســی، مشــارکت فع جامع
ــترش  ــاهد گس ــه زودی ش ــتم ب ــن هس ــد و مطمئ ــد باش ــی بای و سیاس
ــام  ــی در تم ــای اجتماع ــن گروه ه ــی ای ــی و سیاس ــارکت اجتماع مش
ــوان  ــور می ت ــن منظ ــدن ای ــر ش ــرای مفهوم ت ــود. ب ــم ب ــا خواهی حوزه ه

ــه اشــاره کــرد.  ــه کشــور همســایه ترکی ــه تجرب ب
ــک  ــط ی ــه توس ــردم ک ــرکت ک ــی ش ــش در کنفرانس ــه پی ــد هفت چن
ســازمان دگرباشــان جنســی ترکیــه در آنــکارا برگــزار شــد کــه در نــوع 
خــود بی ســابقه بــود. ایــن ســازمان، کائــوس جــی ال نــام دارد؛ ســازمانی 
غیردولتــی کــه در ســال ۱٩٩۴ بنیــان  شــده و در ســال ۲۰۰۵ بــه ثبــت 
قانونــی رســیده اســت. دولــت ترکیــه تــالش بســیاری در مقابلــه بــا ثبــت 
ــازمانی را  ــن س ــه وجــود چنی ــل ک ــن دلی ــه ای ــازمان داشــت. ب ــن س ای
باعــث فســاد جامعــه می دانســت؛ امــا در نهایــت بــر پایــه فوانیــن کشــور 
اجــازه ثبــت و فعالیــت ایــن ســازمان صــادر شــد. بــه ایــن ترتیــب یــک 
کشــور مســلمان بــه یــک ســازمان  دگربــاش جنســی اجــازه فعالیــت داد. 
ایــن ســازمان در ابتــدا مرکــزی فرهنگــی بــود کــه بــه جامعــه 
ــا  ــرد. ام ــک می ک ــی کم ــات زندگ ــتن از نامالیم ــی در کاس ال جی بی ت
ــش  ــردن دان ــاال ب ــتای ب ــتر در راس ــازمان دهی بیش ــن س ــر ضم بعدت
ــرد.  ــالش ک ــه، ت ــه ترکی ــی و جامع ــاش جنس ــه دگرب ــی جامع عموم
ــت  ــده گرف ــر عه ــوزه ب ــن ح ــه را در ای ــد اندیش ــف و تولی ــه، تالی ترجم
ــش  ــود پی ــای خ ــدن فعالیت ه ــی ش ــوی جهان ــمت و س ــه س ــروز ب و ام

ــی رود.  م
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حقوق ما یادداشت

البتــه در خاورمیانــه بی ســابقه  ایــن کنفرانــس کــه  در 
بــود؛ وزرا، شــهرداران، نماینــدگان مجلــس از کشــورهای 
ــدا  ــور پی ــه حض ــس و ترکی ــوئد، انگلی ــه س ــف از جمل مختل
کردنــد. محورهــای مطــرح در ایــن کنفرانــس نیــز بــر اســاس 
جنســیت، گوناگونــی، مشــارکت و پذیــرش اجتماعــی جامعــه 
دگرباشــان جنســی بــود. بیــش از ۳۰ نفــر ســخنرانی کردنــد 
دولت هــای  کابینه هــای  اعضــای  آن هــا  میــان  در  کــه 
ســازمان های  نماینده هــای  و  اروپــا  اتحادیــه  و  اروپایــی 
محلــی و جهانــی حقــوق انســانی و  دگرباشــان جنســی 

ــتند.  ــور داش حض
ــه ســادگی اتفــاق  ــس ب ــن کنفران صــدور مجــوز برگــزاری ای
ــرای  ــیار ب ــای بس ــا تالش ه ــال ها و ب ــی س ــت. ط ــه اس نیافت
چنیــن دســتاوردی زمینه ســازی شــده و ایــن همــه در حالــی 
اســت کــه در هــر مــاه دســت کم یــک ترنس جنــدر بــه دلیــل 
ــری خــود کشــته می شــود.  ــت جنســیتی و شــکل ظاه هوی
زندگــی در ترکیــه همچنــان بــرای دگرباشــان جنســی ســخت 
ــی  ــان زندگ ــه در کشــور خودش ــا ک ــن گروه ه ــا ای اســت؛ ام
ــد و توانســته اند دســتاوردهایی نیــز  می کننــد و فعالیــت دارن
ــاش  ــای دگرب ــند. گروه ه ــته باش ــس داش ــن کنفران ــد ای مانن
جنســی ترکیــه همچــون کائــوس جــی  ال مشــارکت بســیار 
فعــال در رونــد سیاســی اجتماعــی جامعــه خــود دارنــد و بــا 
ــا  ــد؛ ام ــود ندارن ــان خ ــس از می ــده مجل ــوز نماین ــه هن اینک
توانســته اند نمایندگانــی را بــه مجلــس بفرســتند کــه از 

ــد.  ــت می کنن ــی حمای ــان جنس ــوق دگرباش حق
ــات  ــرح اتفاق ــرای ط ــه کشــوری ب ــه ب ــر، ترکی از ســوی دیگ
ــده  ــل ش ــه تبدی ــی منطق ــان جنس ــه دگرباش ــم جامع مه
ســازمان های  کنفرانس هــای  کــه  شــکلی  بــه  اســت؛ 
ــزار  ــن کشــور برگ ــز در ای ــی نی ــی کشــورهای عرب ال جی بی ت
می شــود. در واقــع ترکیــه بــه شــکل گذرگاهــی درآمــده کــه 
ــاس  ــدون احس ــد ب ــه می توانن ــی در منطق ــان جنس دگرباش
ــادل  ــه تب ــع شــوند و ب ــم جم ــرد ه ــی در آن گ خطــر امنیت

ــد. ــر بپردازن نظ
بــرای  نیــز  الگویــی  ترکیــه  عین حــال  در 
می شــود.  محســوب  منطقــه  کشــورهای 
ــا  ــکوالر ب ــلمان، و س ــان، مس ــوری ترک زب کش
ــه ایــن کشــور  ــر در منطقــه . تجرب حضــور موث
ــوان در کشــوری  ثابــت کــرده اســت کــه می ت
تعلقــات  و  عقایــد  مذهبــی،  باورهــای  بــا 
مذهبــی و قومــی متفــاوت، رواداری دولــت 
ــون  ــای گوناگ ــر گرایش ه ــه را در براب و جامع
جنســی و هویت هــای جنســیتی گســترش 
تمامــی  در  می تــوان  را  رواداری  ایــن  داد. 

عرصه هــای اجتماعــی مشــاهده کــرد. 
تجربــه ترکیــه نشــان می دهــد جامعــه مدنــی 
ــود  ــرای بوج ــی ب ــال راه های ــه دنب ــد ب می بای
ــد.  ــی باش ــت  اجتماع ــای فعالی آوردن زمینه ه
ــتن  ــرای برداش ــالش ب ــا ت ــن راه ه ــی از ای یک
قطب گرایــی  از  جســتن  دوری  و  دیوارهــا 
اســت. تنهــا در فضــای گفت وگــو می تــوان 
بــه مشــارکت اجتماعــی و رواداری دســت 
یافــت. جامعــه ایــران بایســتی بــه درک لــزوم 

مشــارکت اجتماعــی بــه عنــوان مســتلزم مشــارکت سیاســی 
ــد.  برس

ایــن گفت وگــو را بایســتی در چنــد ســطح پیــش بــرد. ابتــدا 
ــان  ــتی می ــه بایس ــت ک ــه اس ــو میان جامع ــاله گفت وگ مس
جامعــه رســمی و گروه هــای درحاشــیه  ایجــاد شــود تــا آن هــا 
ــواده  ــی خان ــط دور، یعن ــک و محی ــط نزدی ــا محی ــد ب بتوانن
ــک،  ــط نزدی ــت محی ــوند. حمای ــت ش ــه وارد صحب و جامع
ــونت  ــر خش ــا در براب ــد ت ــت آورن ــه دس ــواده را ب ــی خان یعن
ــونتی  ــند. خش ــته باش ــتیبان داش ــی و پش ــط دور، حام محی
ــاش جنســی در مدرســه وارد می شــود  ــه جامعــه دگرب کــه ب
ــط و  ــا محی ــد ب ــه بتوانن ــن جامع ــراد ای ــر اف ــم نیســت. اگ ک
خانــواده خــود گفت وگــو برقــرار کننــد بــه تدریــج می تواننــد 
ــونت آمیز را دارا  ــرایط خش ــر ش ــرای تغیی ــدی الزم ب توانمن
ــول  ــذاری در تح ــی و تاثیرگ ــارکت اجتماع ــده و وارد مش ش
قوانیــن بــه نفــع حقــوق اجتماعــی دگرباشــان جنســی شــوند. 
ــن ســطح از مشــارکت در  ــه ای ــه رســیدن ب مســلم اســت ک
ایــران ســخت اســت و فعــاالن اجتماعــی راه درازی در پیــش 
دارنــد. قوانیــن حاکــم بــر قانون گــزاری و فعالیت هــای 
ــی و  ــای مدن ــر راه فعالیت ه ــیاری س ــع بس ــهروندی، موان ش
ــتای  ــردم در راس ــدگان م ــری نماین ــه کارگی ــنگری و ب روش
ــا ایــن وجــود، بایــد در  حقــوق مــردم ایجــاد کــرده اســت. ب
ــد پشــت کیســه های شــن  ــا اب ــوان ت نظــر گرفــت کــه نمی ت
ــر  ــوه تفک ــر نح ــت ب ــوان و می بایس ــت و می ت ــنگر گرف س
جامعــه اطــراف تاثیــر گذاشــت تــا هــر گــروه اجتماعــی کــه 
ــد  ــرورش می یاب ــد و پ ــی می کن ــه زندگ ــن جامع در بطــن ای
ســطح مشــارکت اجتماعــی و سیاســی خــود را افزایــش دهــد 
و قوانیــن شــهروندی را در راســتای حرمــت انســان و حقــوق 

ــد. شــهروندی متحــول کن
ایــن تحــوالت نیــاز بــه همراهــی جــدی و حرفــه ای رســانه ها 
ــانه های  ــدون رس ــران ب ــی در ای ــه دمکراس ــیدن ب دارد و رس

پایبنــد بــه اصــول حرفــه ای ممکــن نخواهــد بــود.

صفحه 23/ شامره بیست و سوم

تجربه ترکیه 
نشان می دهد 
جامعه مدنی 
می باید به دنبال 
راه هایی برای 
بوجود آوردن 
زمینه های فعالیت  
اجتماعی باشد. 
یکی از این 
راه ها تالش برای 
برداشتن دیوارها 
و دوری  جستن از 
قطب گرایی است. 
تنها در فضای 
گفت وگو می توان 
به مشارکت 
اجتماعی و 
رواداری دست 
یافت. جامعه 
ایران بایستی 
به درک لزوم 
مشارکت 
اجتماعی به 
عنوان مستلزم 
مشارکت سیاسی 
برسد. 



حقوق ما خبرها

ــا انتشــار بیانیــه ای بــه فشــار بــر هم صنفــان خــود  53 شــاعر و نویســنده شناخته شــده ایرانــی ب
در ایــران و صــدور احــکام ســنگین قضایــی علیــه آنهــا اعتــراض کردنــد. در بخشــی از ایــن بیانیــه، بــه 
محکومیــت قضایــی فاطمــه اختصــاری، مهــدی موســوی و مصطفــی عزیــزی بــه »زنــدان و تازیانــه« 
انتقــاد شــده اســت. مهــدی موســوی و فاطمــه اختصــاری، دو شــاعر و مولــف ایرانــی، مجموعــا بــه ۲۰ 
ســال حبــس و ۱٩۸ ضربــه شــالق محکــوم شــده اند. مصطفــی عزیــزی، نویســنده و فیلم ســاز ایرانــی 
ــرد. در نامــه ۵۳ شــاعر  ــه ســر می ب ــدان ب ــدان محکــوم شــده و هم اکنــون در زن ــه ۸ ســال زن نیــز ب
ــتان  ــم گلس ــد »از ابراهی ــالش می کنن ــه ت ــده ک ــاد ش ــی« انتق ــی، از »قدرت مداران ــنده ایران و نویس

چهــره ی دیگــری بســازند و رضــا براهنــی را بــه رنــگ خویــش درآورنــد«.
اشــاره ایــن بخــش از بیانیــه ظاهــرا بــه مطالبــی اســت کــه اخیــرا در برخــی نشــریات ایــران در ارتبــاط 
بــا ابراهیــم گلســتان کارگــردان و نویســنده و رضــا براهنــی شــاعر و منقــد ادبــی منتشــر شــده و بــه 
عقیــده عــده ای از فعــاالن فرهنگــی، چهــره ایــن دو نفــر را تخریــب کــرده اســت. امضاکننــدگان بیانیه، 
ــتاده اند« و  ــر ایس ــار یکدیگ ــران »در کن ــود در ای ــان خ ــت از هم صنف ــه در حمای ــد ک ــد کرده ان تاکی
ــهریار  ــاوی، ش ــی ربیح ــیان، قاض ــرف درویش ــی اش ــد«. عل ــاز را برنمی تابن ــدرت سکوت س ــوم ق »هج
مندنی پــور، مهرانگیــز کار، مهــرداد فــالح و اســماعیل خویــی از جملــه امضاکننــدگان بیانیــه شــاعران 

و نویســندگان در حمایــت از هم صنفــان خــود هســتند.

آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد خطیــب جمعــه اصفهــان گفــت: »حکومــت اســالمی بایــد 
منافــع مالــی مــردان را تامیــن کنــد تــا آنهــا بتواننــد بــه زنــان خدمــت کننــد. کســانی کــه بــرای رای 
آوردن بــه عنــوان طرفــداری از زنــان آنهــا را فریــب می دهنــد و دائمــا شــعار حمایــت از حقــوق زنــان 
ــه اشــتغال مــردان توجــه کننــد. ایــن درســت نیســت کــه زن شــاغل باشــد و  ــد ب ســر می دهنــد بای
ــی کــه  ــول بگیــرد در حال ــی کار. مــرد تحقیــر می شــود وقتــی کــه بخواهــد از همســر خــود پ مــرد ب

ــد«. ــذت می برن ــد، ل ــی می کنن ــت مال ــا حمای ــان از آنه ــه شوهرانش ــان از این ک زن
ــر  ــت: »اگ ــت، گف ــت اس ــیدن نعم ــت کش ــا و خجال ــه حی ــان این ک ــا بی ــاب، وی ب ــزارش انتخ ــه گ ب
ــد و موجــب فســاد خواهــد  ــه وجــود خواهــد آم ــرود مشــکالت بســیاری ب ــن ب ــت از بی ــا و خجال حی
ــباب  ــای آن اس ــه ج ــد و ب ــوع باش ــرکت ها ممن ــا و ادارات و ش ــان در مغازه ه ــت زن ــد فعالی ــد. بای ش
ــتان  ــه در اس ــی فقی ــده ول ــود. نماین ــم ش ــوان فراه ــی بان ــای تخصص ــان در کاره ــور زن ــوازم حض و ل
ــده  ــه رانن ــود ک ــر می ش ــس منتش ــا عک ــران م ــه از دخت ــی این ک ــت: »معن ــن گف ــان همچنی اصفه
تریلــی و کامیــون هســتند، ایــن اســت کــه هنــوز تــه دل مــا آمریکایــی اســت و هنــوز مســلمان واقعــی 
ــان و  ــی زن ــتوری و برهنگ ــق نامس ــدن از طری ــه دروازه تم ــیدن ب ــت رس ــم می گف ــاه ه ــده ایم. ش نش

ــود«. ــر می ش ــران میس دخت

ــگار ســوری  روزنامــه جمهوریــت ترکیــه، زینــت ارحیــم روزنامه ن
اتیوپیایــی،  وبالگ نویســان  از  جمعــی  وبــالگ   ٩ منطقــه  و 
ــدون  ــران ب ــزه گزارش گ ــن جای ــت و چهارمی ــدگان بیس برن
ــاه در شــهر  ــان م ــخ ۲۶ آب ــه مراســم آن در تاری ــد ک ــرز بودن م

ــد. ــزار ش ــه برگ ــبورگ فرانس استراس
در بخــش رســانه مدافــع آزادی اطالع رســانی، روزنامــه جمهوریــت 
از ترکیــه برنــده جایــزه شــد. ســازمان گزارش گــران بــدون مــرز 
در مــورد ایــن انتخــاب ایــن روزنامــه گفــت »جمهوریــت بــا وجود 
تحمــل توقیــف و فشــارهای فــراوان از ســوی مقامــات حکومــت 
ــاع  ــان دف ــانی و آزادی بی ــان از آزادی اطالع رس ــه، هم چن ترکی

ــد.   ــه می ده ــه ای و مســتقل خــود را ادام ــد و کار حرف می کن
زینــت  اطالع رســانی،  آزادی  مدافــع  روزنامه نــگار  بخــش  در 
ــزه شــد. وی آموزش گــر  ــده جای ــگار ســوری برن ــم روزنامه ن ارحی
ــت  ــوریه اس ــمال س ــگاران در ش ــهروند خبرن ــگاران و ش روزنامه ن
بــار ســنگین آمــوزش خبرنــگاران و  و در ســال های اخیــر 

هم زمــان انتشــار خبــر از وضعیــت ســوریه را در دفــاع از آزادی اطالع رســانی مســتقل بــر دوش داشــته اســت.  در بخــش شــهروند خبرنــگار مدافــع آزادی 
اطالع رســانی، منطقــه ٩ وبــالگ جمعــی شــش وبالگ نویــس اتیوپیایــی برنــده جایــزه شــد. گزارش گــران بــدون مــرز در مــورد ایــن وبــالگ گفــت: »منطقــه 
ــل  ــان از آوری ــن وبالگ نویس ــن از ای ــار ت ــرد. چه ــاد می ک ــی انتق ــتیزانه در اتیوپ ــت های آزادی س ــرده و از سیاس ــاع ک ــانی دف ــواره از آزادی اطالع رس ٩ هم

ــرد.  ــه ک ــدام تروریســتی« تبرئ ــام » اق ــا را از اته ــخ، دادگاه آن ه ــن تاری ــد. در ای ــه ســر بردن ــدان ب ــر ۲۰۱۵ در زن ــا اکتب ۲۰۱۴ بازداشــت و ت
تنهــا یکــی از آنهــا بــه اتهــام » تشــویق بــه خشــونت« تحــت تعقیــب قضایــی قــرار دارد. پلیــس بــا ضبــط پاســپورت زاالالم کیبــرات یکــی از وبالگ نویســان 

منطقــه ٩ کــه قــرار بــود بــرای دریافــت جایــزه بــه فرانســه بیایــد، مانــع خــروج وی از کشــور شــد«.

صفحه 24/ شامره بیست و سوم



حقوق ما

»ترمینولــوژی جنــس و جنســیت« ســومین کتابچــه از ســری ســه گانه 
ــن  ــت. در ای ــران اس ــی در ای ــان جنس ــوزش دگرباش ــای آم کتابچه ه
ــواع  ــی، ان ــم ابتدای ــر مفاهی ــالوه ب ــا ع ــده ت ــالش ش ــوژی ت ترمینول
تیپ هــا  و  رابطه هــا  گرایش هــای جنســی، هویت هــای جنســی، 
تعریــف شــود. توضیــح برخــی اصطالحــات رایــج در فضــای جنســی 
ــیت را  ــس و جنس ــی جن ــن واژگانشناس ــری از ای ــش دیگ ــران بخ ای

تشــکیل می دهــد. 
ــای  ــال حــوزه اقلیت ه ــام مســتعار[ نویســنده و فع ــاس آســمون ]ن ی
جنســی ایــن ترمینولــوژی را گــردآوری، هــوداد طلوعــی، روان شــناس 
ــنده،  ــارعی، نویس ــالد ش ــی و می ــاش جنس ــوزه دگرب ــناس ح و کارش
آن را نمونه خوانــی و انتشــارات گیلگمیشــان در کانــادا کتابچــه را بــه 

صــورت الکترونیــک منتشــر کــرده اســت. 
در بخــش اول ایــن کتابچــه مفهوم هــای اولیــه ای ماننــد اقلیــت 
جنســی، گرایــش جنســی، هویــت جنســی، هویــت جنســیتی، رفتــار 
جنســیتی، جنــس و...  بــا زبانــی ســاده و روان و گاه در کنــار تصویــر 

تعریــف شــده اســت. 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــا« ب ــوق م ــا »حق ــو ب ــمون، در گفت وگ ــاس آس ی
ــودن  ــده ب ــوژی را پیچی ــن ترمینول ــان ای ــادگی زب ــت س ــاله، عل مس
ــوط  ــات مرب ــف اطالع ــد و ضع ــیت می دان ــوزه جنس ــم در ح مفاهی
بــه آن در زبــان فارســی: »مــن ایــن جــزوه را بیشــتر بــرای روزنامــه 
ــای  ــزو اقلیته ــه ج ــانی ک ــا کس ــا ی ــندهها، خانوادهه ــا، نویس نگاره
ــردم.  ــه ک ــد، ترجم ــه دارن ــوزه توج ــن ح ــه ای ــا ب جنســی هســتند ی
بــرای مثــال مــن بایــد بــرای کســی کــه ترنس-جنــدر اســت توضیــح 
بدهــم ترنس-جنــدر یعنــی چــه. در ایــن بخــش هــم مفاهیــم خیلــی 

ــگاه  ــا ن ــایت ها و مجله ه ــه س ــر ب ــم اگ ــود. االن ه ــر می ش پیچیده ت
ــوزه  ــن ح ــم ای ــات و مفاهی ــم اصطالح ــاز ه ــه ب ــد ک ــد می بینی کنی
ــن  ــدن ای ــد از خوان ــه بع ــم ک ــه می دان ــند. البت ــتباه می نویس را اش
کتابچــه هــم ســوال های زیــادی بــرای خواننــده پیــش خواهــد آمــد.« 
ــه حــوزه  ــوط ب ــم و اصطالحــات مرب ــردان مفاهی ــر برگ از ســوی دیگ
ــر  ــالف نظ ــل اخت ــب مح ــی، اغل ــان فارس ــیت در زب ــس و جنس جن
و چالــش فعــاالن و مدافعــان ایــن حــوزه بــوده. نویســنده ایــن 
ــد  ــا ح ــرده ت ــالش ک ــه ت ــه در ترجم ــد ک ــا می گوی ــوژی ام ترمینول
ــم  ــن مفاهی ــای ای ــد: »مرزه ــادار بمان ــدا وف ــان مب ــه زب ــن ب ممک
بســیار بــه هــم نزدیــک اســت. بــرای مثــال عــده زیــادی بــه »اقلیــت 
ــم  ــر بنویس ــردم اگ ــر ک ــن فک ــاش«. م ــد »دگرب ــی« می گوین جنس
ــم  ــم گرفت ــن تصمی ــد. بنابرای ــش می آی ــی پی ــاش مخالفت های دگرب
ــی را  ــوم ال.جی.بی.ت ــا مفه ــی دقیق ــی. یعن ــت جنس ــم اقلی بنویس
اســتفاده کــردم. یــا اصطــالح »همجنس گــرای منعطــف« کــه مقالــه 

ــردم.« ــه ک ــودم ترجم ــار خ ــن ب ــه آن را اولی ــوط ب مرب
ــوزه  ــه در ح ــتن مقال ــه و نوش ــش ترجم ــال پی ــمون، ۴ س ــاس آس ی
ــرد و  ــاز ک ــی آغ ــبکه های اجتماع ــق ش ــیت را از طری ــس و جنس جن
ــت  ــه اقلی ــا مجل ــه ب ــن زمین ــود را در ای ــای خ ــس از آن فعالیت ه پ
ــوان »بنفشــه  ــا عن ــر داســتانی او ب ــن اث ــه داد. در ســال ٩۲ اولی ادام
ســفید« توســط انتشــارات نــوگام، بــا نــام مســتعار »یاســمن نســا« و 

ــی منتشــر شــد. ــه صــورت الکترونیــک و صوت ب
ــگ  ــی دو زن از دو فرهن ــت زندگ ــه روای ــاب ب ــن کت ــنده در ای  نویس
ــی  ــای ایران ــاق زن ه ــتان قاچ ــت اش، داس ــیر روای ــه و در مس پرداخت
ــورهایی  ــا در کش ــکالت ترنس-جندره ــی و مش ــورهای عرب ــه کش ب

ــت. ــرده اس ــرح ک ــران را مط ــون ای همچ
از مجموعــه آمــوزش دگرباشــان جنســی در ایــران دو کتابچــه 
ــا  ــه اول ب ــی در کتابچ ــوداد طلوع ــده. ه ــر ش ــز منتش اول و دوم نی
عنــوان »ســالمت روان اقلیت هــای جنســی در ایــران« وضعیــت 
ــه  ــه خصــوص گروه هــای موســوم ب ــران، ب ســالمت جنســی مــردم ای
اقلیت هــای جنســی، کــه شــامل همجنس گراهــا، دوجنس گراهــا، 
ــه  ــورت خالص ــه ص ــود را ب ــوال ها می ش ــا و ترنس سکش ترنس جندره
ــام  ــا آشکارســازی« ن مــرور کــرده. در کتابچــه دوم کــه »برون آیــی ی
ــیوه ها و  ــا، ش ــا، مزای ــا خطره ــرده ت ــالش ک ــارعی ت ــالد ش دارد، می
ــه  ــی در جامع ــش جنس ــت و گرای ــردن هوی ــکار ک ــای آش مرحله ه

ــد.  ــران را بررســی کن ــنتی ای س
ایــن ســه گانه بــا حمایــت ســازمان بین المللــی »اقــدام آشــکار 
جهانــی« )outright action international( تهیــه شــده اســت. 
ــی  ــیون بین الملل ــام »کمیس ــا ن ــال ۱٩٩۵ و ب ــازمان در س ــن س ای
حقــوق بشــر مــردان و زنــان همجنس گــرا« تاســیس شــد. در 
مهرمــاه ســال جــاری و همزمــان بــا ۲۵امیــن ســالگرد تاســیس ایــن 
ســازمان، نــام آن بــه »اقــدام آشــکار جهانــی« تغییــر داده شــد تــا بــا 
ــر  ــاش جنســی در ه ــراد دگرب ــرای اف ــوق بشــر ب ــد »حق شــعار جدی
کجــا« فعالیت هــای خــود را ادامــه دهــد. از ایــن ســازمان تــا کنــون 
ــانی در  ــوزش و آگاهی رس ــدف آم ــا ه ــز ب ــری نی ــای دیگ کتابچه ه
زمینــه مســائل مرتبــط بــه دگرباشــان جنســی )اعــم از زنــان و مــردان 

ــت. ــده اس ــر ش ــی( منتش ــا تراجنس ــرا ی ــرا، دوجنس گ همجنس گ
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