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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: کامبیز غفوری

تحریریه: عسل همتی، احسان حسین زاده، دلبر توکلی
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله
حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است و دیدگاه مجله حقوق ما نیست

به جای سرمقاله: من از این شماره یاد گرفتم!

تغییر قوانین در ایران اراده سیاسی می خواهد

قانون حمایت از همجنسگرایان؛ دور اما دست یافتنی

همجنس گرایان در قانون جزای اسالمی جایی ندارند

حقوق جامعه ال جی بی تی در قوانین ایران

ما برای زندگی و عشق مان، هر روز خطر می کنیم
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به جای سرمقاله:

من از این شماره یاد گرفتم!

کامبیز غفوری
مجله حقوق ما در سال چهارم خود و تا کنون که هشتاد 
کرده  تالش  همواره  می کند،  منتشر  را  شماره  نهمین  و 
کند  باز  بشر  منظر حقوق  از  را  مباحث حقوقی  تا  است 
باره بکاود. »حق  و نقاط ضعف و قوت قوانین را در این 
اعتصاب، مهریه، اشتغال زنان، شالق، قسامه، حق انتخاب 
پوشش، حق اعتراض، حق آب، حق حضانت، حق تعیین 
سرنوشت، فرزندخواندگی، حق برخورداری از امنیت، حق 
بازگشت به وطن« و ده ها موضوع دیگر، موضوع مقاله ها و 

گفت وگوهای ما با صاحب نظران بوده اند.
به عنوان روزنامه نگار، ما از هر مصاحبه شونده، از هر مقاله ای 
که تحویل می گیریم و از روند تحقیق برای هر مقاله ای که 
می نویسیم، درس های بسیاری نیز فرامی گیریم. لیکن این 
شماره، برای من که به عنوان سردبیر می بایست با موضوع 
از نزدیک آشنا شوم و استراتژی این شماره را تنظیم کنم 
و برای همکارانم که می بایست مطالعه کنند و سوال های 

مناسب را طرح کنند، دشوارتر از همیشه بود.
اگرچه  که  می شدیم  انسان هایی  دنیای  به  نزدیک تر  ما 
حقوق  هوادار  و  روشنفکر  روزنامه نگار،  عنوان  به  همواره 
برابر میان انسان ها از حقوق شان دفاع می کردیم و برایشان 
احترامی مانند تمامی انسان ها قائل بودیم، لیکن بسیاری 

از ظرایف را درباره آنان نمی دانستیم.
روزنامه نگاران  ما،  که  کند  روشن  ساده  مثال  این  شاید 

حوزه  در  دانستن  بیشتر  به  حد  چه  تا  دیگر،  حوزه های 
تا  من شخصاً  داریم:  نیاز  و جنسیتی  اقلیت های جنسی 
قبل از این شماره، نمی دانستم که برای این طیف رنگارنگ 
تراجنسیتی ها  دوجنس گرایان،  همجنس گرایان،  شامل 
نباید واژه  و هر گرایش دیگری غیر از دگرجنس گرایان، 

دگرباش را به کار ببرم. 
یا  نبودید،  باخبر  موضوع  این  از  من  مانند  نیز  شما  اگر 
موارد  است  ممکن  که  می کنید  فکر  اما  می دانستید  اگر 
این  که  می کنم  پیشنهاد  ندانید،  که  باشد  هم  دیگری 
شماره را بخوانید. سعی کردیم از دیدگاه حقوقی و انسانی 
قوانین موجود در ایران را بکاویم، تناقض آن ها را با حقوق 
بنیادین انسان مطرح کنیم و از کنش گران و حقوق دانان 
راه های تغییر قوانین به نفع اقلیت های جنسیتی را سوال 
این  از مطالب  ننوشتم چرا که بیش  کنیم. من سرمقاله 
جنسیتی  و  جنسی  اقلیت های  حوزه  در  چیزی  شماره، 

نمی دانستم و هنوز هم کم می دانم. 
مهری  مصطفایی،  محمد  امین،  شادی  شماره،  این  در 
در  بودند.  ما  مصاحبه شوندگان  صدر  شادی  و  جعفری 
عسل  و  توکلی  دلبر  روزنامه نگاران  شماره،  این  تحریریه 
همکاران  احسان  حسین زاده، حقوق دان،  کنار  در  همتی 

من بودند. 
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عسل همتی
شادی صدر، وکیل، عضو شبکه وکالی داوطلب، روزنامه نگار 
فمینیست و فعال حقوق زنان است. صدر همچنین در تهیه 
کتاب »جنسیت X« که پیرامون تجربه زیست همجنسگرایان 
تاثیرگذار  همکاری  است  شده  تهیه  ایران  در  ترنسجندرها  و 
داشته. این وکیل حقوق اقلیت های جنسیتی معتقد است که 
برای  زیادی  اهمیت  می تواند  بین المللی  و  داخلی  فشارهای 
تغییر قوانین ایران داشته باشد و هرگاه جمهوری اسالمی به 
این نتیجه برسد که بابت موضوعی، هزینه دادن دیگر به صرفه 
نیست، راه های فقهی برای تغییر قوانین پیدا می کند. در ادامه 

گفت وگوی »حقوق ما« را با شادی صدر می خوانید. 

تعریف اقلیت های جنسی و جنسیتی یا ال جی بی تی ها 
ایران چه  اساسی  قانون  در  و  منظر حقوقی چیست  از 
جایگاهی دارند و اصاًل جایگاهی برای این اقلیت تعریف 

شده است؟
از منظر بین المللی تمامی کسانی که گرایش جنسی یا هویت 
ال جی بی تی  اعضاء جامعه  از  دارند جزوی  متفاوتی  جنسیتی 
حقوق  انسان ها  تمامی  بشر  حقوق  موازین  نظر  از  هستند. 
پایه ای و بنیادینی دارند که تحت هیچ شرایطی نباید به دلیل 
تفاوت هایشان نقض شود که این تفاوت ها ممکن است نژادی، 
زبانی، مذهبی، سیاسی و... و همین طور این تفاوت ها می تواند 
نظر  از  باشد.  جنسیتی  هویت  و  جنسی  گرایش  به  مربوط 
حقوق بشر این تفاوت ها نباید مبنای تبعیض قرار بگیرد. وقتی 

درمورد حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی صحبت می کنیم 
اقلیتی  هیچ  یعنی  می زنیم،  حرف  تبعیض  عدم  اصل  درباره 
به دلیل متفاوت بودن با اکثریت جامعه نباید که از حقوق اولیه 
انسانی محروم شوند. در ایران تبعیضی نهادینه شده برای این 
میان  در  که  بگویم  می توانم  روشن  به طور  دارد.  وجود  گروه 
ال جی بی تی  جامعه  اعضاء  ایران  در  تبعیض  تحت  گروه های 
یعنی  دارند.  قرار  حقوق  از  برخورداری  سطح  پایین ترین  در 
به حاشیه رانده ترین و محروم ترین گروه تحت تبعیض هستند. 
اگر قانون برای افراد از نظر برخورداری از حقوقشان به شکل 
هرم باشد در باالی این هرم مرد شیعه فارس قرار دارد، چون 
طبق قانون اساسی ایران تنها مردی که شیعه هم باشد می تواند 
رئیس جمهور شود و در پایین ترین سطح هرم از نظر من اعضاء 
جامعه ال جی بی تی قرار دارند. در خوِد جامعه ال جی بی تی هم 
تبعیض  بیشترین  تحت  فراجنسیتی ها  یا  ترنس ها  جمعیت 
قرار دارند چون جامعه جنسیتی ایران و قوانینش بر این بنا 
شده که همه انسان ها یا زن هستند یا مرد و هیچکسی میان 

زن و مرد به رسمیت شناخته نمی شود و به تبع حقوقش هم 
به رسمیت شناخته نمی شود. به همین دلیل می گویم که تحت 
تبعیض ترین گروه های تحت تبعیض اعضاء جامعه ال جی بی تی 
هستند؛ البته اقلیت های تحت تبعیض دیگری هم وجود دارند 
برخوردار  عادالنه  حقوق  از  قومیتشان  و  مذهب  به دلیل  که 
نیستند مثل بهائی ها یا بلوچ ها. اما فرقی که وجود دارد این 
است که مثاًل اگر فردی به دلیل بهائی بودنش دستگیر شود و 
یک ُکرد به خاطر فعالیت های اتنیکی اش، خانواده و اطرافیانش 
می توانند اعالم کنند که این شخص برای مثال عضو جامعه 
بهائیت بوده و دستگیر شده است، اما در مورد اعضاء جامعه 
ال جی بی تی به دلیل جرم بودن تمامی اشکال زندگی خصوصی 
تبعیضی،  هرگونه  صورت  در  ایران  قوانین  نظر  از  گروه  این 
این شخص هم نمی توانند اعالم کنند  نزدیکان و حتی خوِد 
برای  یا  هستند  همجنسگرا  که  بگویند  اینکه  به محض  چون 
و  است  می کنند خودش جرم  فعالیت  حقوق همجنسگرایان 
به معنای این است که خودت مدرک جرم را به دست سیستم 

گفت وگو

گفت وگو با شادی صدر، حقوقدان:
تغییر قوانین در ایران اراده سیاسی می خواهد
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حداقل برایشان حق تغییر جنسیت در نظر گرفته شده چون 
این  با  مرد.  نه  و  باشند  زن  نه  نمی تواند  کسی  قوانین  طبق 
گرفته  نظر  در  برایشان  جنسیت  تغییر  حق  همینکه  وجود 
دارد؛  وجود  برایشان  هویتی  حقوقی  شناسایی  اندکی  شده 
کنند.  اقدام  مورد  این  در  آسان تر  بتوانند  وکال  شاید  بنابراین 
پایین ترین  در  ترنس ها  که  گفتم  نخستتان  سوال  جواب  در 
ظاهرشان  براساس  چون  هستند  حقوق  از  برخورداری  حد 
به سرعت شناخته می شوند و همین مسئله سبب برخوردها و 
خشونت های اجتماعی فراوان نسبت به آنها می شود. لزبین ها 
و گی ها لزوماً براساس ظاهرشان شناخته نمی شوند. اما اغلب 
ترنس ها به سادگی از روی ظاهرشان شناخته شده و متاسفانه 
مورد حمالت و خشونت های زیادی قرار می گیرند. وکال برای 
ایران  از نظر قوانین  پرونده لزبین ها و گی هایی که روابطشان 
حقوق  از  دفاع  حوزه  در  فعالیت هاشان  به دلیل  و  است  جرم 
می شوند  درگیر  قضائی  و  امنیتی  نهادهای  با  ال جی بی تی ها 
دفاع  که  معتقدم  این حال  با  اما  دارند،  پیش رو  سختی  راه 
و  خودم  که  عملی  تجربه  دستکم  نیست.  ممکن  غیر  آنان  از 
باالخره  که  می دهد  نشان  داشتیم  وکیلم  همکاران  از  برخی 
برای دفاع از سخت ترین پرونده ها هم می توان راه حل هایی در 
قانون یافت و البته همان طور که گفتم خالقیت الزم است. یا 
وجود  راه حل هایی  پرونده  فشار  بار  کردن  کم  برای  دست کم 
دارد. اما از آن طرف هم این نکته نباید فراموش شود که بخش 
بزرگی از جامعه پناهندگان در ترکیه و سایر کشورها از اعضاء 
جامعه ال جی بی تی  هستند که اغلبشان از همین تبعیض ها و 
خشونت ها و بی پناهی گریخته اند. یعنی برای بسیاری از آنان 
ایران هیچ راهی وجود نداشته است. راه حل  در نظام حقوقی 
واقعی، تغییر قوانین و جرم زدایی از همجنسگرایی است. راه حل 
این است که بایستی تمامی فعاالن حقوق بشر این بخش بزرگ 
از جامعه  را نادیده نگیرند. همه ما باید تالش کنیم تا هیچکس 
نشود.  مجازات  جنسی اش  گرایش  و  جنسیتی  هویت  به دلیل 
جرم زدایی تنها راه حل است. درست مانند تالش هایی که برای 
جلوگیری از اعدام انجام می شود و سازمان حقوق بشر فعالیت 
برای جرم زدایی  که  باید  و می کند.  آن کرده  درباره  به سزایی 
از گرایش جنسیتی در ایران کمپین ساخت و فعالیت کرد تا 
با  قوانین موجود  این معضل حل شود. چون طبق  زمانی که 
تمامی تالشی که از سوی وکال می شود بازهم دستشان بسته 

است.

برای  جنسیت  تغییر  حق  قانون،  طبق  و  شما  به گفته 

قضائی داده ای. پس وقتی این افراد حتی نمی توانند در مورد 
زندگیشان در عموم صحبت کنند خیلی  شخصی ترین وجهه 

بیشتر از سایر اقلیت ها تحت تبعیض هستند. 

گروه های  تمامی  به  ایران  قضائی  سیستم  برخورد  آیا 
جنسیتی مثل ترنس ها، گی ها، لزبین ها و... یکسان است 

یا بین همین اقلیت هم متفاوت است؟    
روابط همجنسگرایانه به طور کلی در قوانین ایران جرم شناخته 
شده و برایش مجازات تعیین شده است. در این قوانین رابطه 
مجرمانه  عملی  بزرگ سال  مرد  دو  رضایت  بر  مبتنی  جنسی 
ماده  این  خواندن  حتی  و  گفتنش  از  متاسفم  واقعاً   - است 
شرم آور است - و با توجه به پُزیشن جنسی که فرد در رابطه 
مجازاتش  شده  گفته  مفعول  یا  فاعل  که  چیزی  طبق  دارد 
تعیین می شود. برای مرد مفعول در رابطه جنسی حکم اعدام 
در نظر گرفته می شود و برای مرد فاعل مجازات شالق است. 
نیز  بزرگ سال  دو زن  بین  با رضایت  رابطه جنسی همراه  در 
مجازاِت صد ضربه شالق برای هردوطرف درنظر گرفته شده؛ 
همچنین قوانین بسیار سختگیرانه ای درمورد ُمبدل پوشی برای 
ترنس ها در قوانین ایران وجود دارد. یعنی پوشیدن لباسی که 
برخالف جنسیت بیولوژیکی فرد است. اینگونه پوشش در منظر 
عمومی جرم است و به عنوان عملی خالف عفت عمومی است 

و مجازات برایش تعیین شده است. 

شده  مشخص  برایش  قانونی  ماده  خاص  به طور  یعنی 
است؟ 

نه. به طور کلی تحت عمل خالف عفت عمومی تعریف شده و 
بارها و بارها در پرونده های مختلف این مجازات برای ترنس ها 
اعمال شده است. مثاًل اگر با جنسیت دختر به دنیا آمده باشید و 
بعد در انظار عمومی با لباسی که پسرانه شناخته می شود ظاهر 
می کنند  بازداشت  حجاب  نکردن  رعایت  برای  را  شما  شوید 
باشید  آمده  به دنیا  پسر  بیولوژیکی  نظر  از  اگر  آن  برعکس  و 
انظار عمومی ظاهر شوید برای عمل  با پوشش دخترانه در  و 
خالف عفت عمومی بازداشت و مجازات می شوید. نکته ای که 
باید به آن اشاره کنم این است که چه در مورد مردی که در 
رابطه جنسی بین دو مرد در پُزیشن فاعل قرار دارد و چه بین 
دو زنی که در رابطه قرار دارند درست است که مجازات اولیه 
شالق است اما اگر این مجازات شالق سه بار اجرا شود یعنی 
به اصطالح سه بار حد جاری شود برای بار چهارم مجازات اعدام 

خواهد بود.

منشور  در  جنسیتی  اقلیت های  اینکه  به  توجه  با 
اگر  ندارند،  جایگاهی  هیچ  ایران  شهروندی  حقوق 
خودشان  پارتنر  و  همراه  حتی  یا  خانواده  طرف  از 
برای  سازمانی  و  نهاد  شوند  خانگی  خشونت های  دچار 

حق خواهی و دفاع از خود برایشان وجود دارد؟ 
این مسئله موضوعی بسیار مهم است برای اینکه وقتی هویت 
جنسی فردی جرم شناخته می شود هر نوع خشونت یا تبعیضی 
که آن شخص تجربه کند چه در خانواده و چه از جانب همراه 
و چه در جامعه که مبتنی بر گرایش جنسیتی فرد باشد او را 
کاماًل بی دفاع می کند چون حتی نمی تواند پایش را در نیروی 
انتظامی بگذارد و بگوید که در خانواده به من خشونت کردند 
چون متوجه شده اند که روابط همجنسگرایانه دارم. یا از جانب 
پارتنرم مورد تجاوز قرار گرفته ام. این اتفاق بارها  و بارها افتاده 
و این افراد متاسفانه حتی از حق بیان اینکه به چه دلیلی مورد 
خشونت قرار گرفته اند محرومند چون به محض اینکه دلیلشان 
را بیان کنند از نگاه قوانین ایران علیه خودشان اعتراف کرده اند 
و همانجا است که جای متهم و شاکی عوض می شود. از نظر 
شاکی  به  احتیاجی  هیچ  موارد  اینگونه  در  هم  ایران  قوانین 
آن  علیه  پرونده  می تواند  دادستانی  خوِد  و  نیست  خصوصی 
تشکیل دهد و به راحتی مجازاتش کنند چون اقرار کرده است. 
به همین دلیل این افراد در مقابل انواع خشونت کاماًل بی دفاع 
تشدید  برای  مهمی  عامل  مسئله  این  خوِد  هستند.  بی پناه  و 
خشونت علیه آنها و وخیم تر شدن وضعیتشان به شمار می رود 

برای اینکه هیچ مرجع و فریادرسی وجود ندارد.

به عنوان وکیلی که برای احقاق حقوق این اقلیت تالش 
کرده و می کنید این سوال را مطرح می کنم که با توجه 
هر  اصاًل  و  اقلیت  این  از  وکالت  ایران  اساسی  قانون  به 
راه سختی  این دشواری وکال  و در  اقلیتی دشوار است 
پیش رو دارند، با این وجود یک وکیل چقدر جای مانور 

و پیشروی به نفع موکل خود دارد؟
به  بستگی  و  کرد  نگاه  قضیه  به  پرونده  به  پرونده  باید  واقعاً 
ابزاری دارد که هر پرونده در اختیار وکیل قرار می دهد. به نظر 
در  بایستی  و  است  موکلشان  از  دفاع  وکال  اصلی  وظیفه  من 
شرایطی که بن بست های قانونی بی شماری وجود دارد خالقیت 
تمامی  وجود  با  که  بود  راه هایی  به دنبال  و  داشت  حقوقی 
بن بست ها بتوانند تا از موکلشان دفاع کنند. باید اضافه کنم که 
ترنس ها تنها گروهی هستند که در قوانین جمهوری اسالمی 
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وجود دارد درحالی که هنوز هیچکس روی این الیحه را ندیده 
بر  اندازه  چه  تا  اساساً  که  ببیند  و  بخواندش  بتواند  که  است 
استانداردها و موازین حقوق بشر منطبق است و چقدر حقوق 
ترنس ها را اعاده می کند. هروقت کنفرانس خبری می شود ادعا 
می کنند که می خواهند قانونی برای رفع مشکالت بگذارند اما 
به  الیحه  این  نه  می کنیم  صحبت  هم  با  که  امروز  همین  تا 
مجلس رفته و نه هیچ گام عملی برای تغییر وضعیت حقوقی 
ایران برای ترنس ها برداشته شده است. می شود گفت که  در 

و  راستا حمایت حقوقی  در همین  دارد.  ترنس ها وجود 
پزشکی برای این افراد وجود دارد یا تنها »حق« به آنها 

داده شده؟
حمایت های  که  است  آن  مدعی  بهزیستی  خصوصاً  و  دولت 
که  تحقیقاتی  عمل  در  اما  می دهد  انجام  قشر  این  از  زیادی 
سازمان هایی مانند »شبکه شش رنگ« انجام داده اند نشان داده 
که اینها بیشتر شعارهایی توخالی است و بیشتر ترنس هایی که 
می خواهند در روند تغییر جنسیت قرار بگیرند نه مشاوره های 
کافی و درست می بینند و نه با آنها برخورد انسانی می شود و 
نه از نظر مالی و بیمه ای تحت حمایت درستی قرار می گیرند. 
است.  تشخیص  دارد  وجود  که  هم  مهمی  بسیار  مسائل  از 
بسیاری از افرادی که در ایران به روانپزشک ها و روانشناسان 
جاهای  یا  مطب های خصوصی  در  چه  حاال  می کنند  مراجعه 
به تمایلشان به همجنس خود صحبت  اینکه  دولتی به محض 
این سمت سوق داده می شوند که تنها راهی که  به  می کنند 
در این جامعه وجود دارد تا بتوانند زندگی کنند و با شخصی 
قانونی  همزیستی  و  بدهند  خانواده  تشکیل  دارند  دوست  که 
داشته باشند تنها تغییر جنسیت است. متاسفانه این یک مثال 
بارز نقض شدید حقوق بشر است و از نظر قوانین بین المللی 
شکنجه پزشکی محسوب می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل 
این را شکنجه دانسته. یعنی مشاوره غلط و سوق دادن افراد 
به سوی تغییر جنسیت عملی غیرانسانی است و همینطور نوع 
ارائه این خدمات در ایران و برخورد غیرحرفه ای و غیراستاندارد 
بودن عمل های جراحی ای که انجام می شود درواقع همه اینها 
مصادیق شکنجه پزشکی است و ناقض حقوق بشر. نکته گفتنی 
این است که دولت و بهزیستی سال هاست که ادعا دارند که 
یک قانون جامعی را به عنوان الیحه دفاع از حقوق ترنس ها به 
بیماران  از  حمایت  »الیحه  اسم  با  البته  می فرستند،  مجلس 
مبتال به اختالل هویت جنسی«. در هر صورت هم همان طور 
که از اسم این الیحه برمی آید، نگاه مسئوالن به ترنس ها نگاه 

به افرادی بیمار است که باید درمان شوند. 

چرا  بیمار هستند پس  افراد  این  قانون  تعریف  در  اگر   
آنها را به محکمه برده و حکم می دهند؟ 

در  یا  قانون  در  جاهایی  که  همینجاست  دقیقاً  مسئله 
این  خوِد  که  شده اند  تعریف  بیمار  به عنوان  سیاستگذاری ها 
از نظر استانداردهای جهانی روانشناسی و روانپزشکی  تعریف 
کاماًل اشتباه است. اگر افراد هویت جنسیتی متفاوتی با جنسیت 
بیولوژیکی خود داشته باشند بیماری محسوب نمی شود اما در 

ایران بیماری است و اختالل روانی به حساب می آید و یک جور 
استیگمای اجتماعی حول آن وجود دارد و از آن طرف همانطور 
مانند  به دالیل مختلفی  افراد  این  که  کردیم  اشاره  پیشتر  که 
با عنوان مجرم قلمداد و  یا ظاهرشان می توانند  نحوه پوشش 
مجازات شوند. در حقیقت مثل تله ای است که افراد در آن گیر 
ادعا  بن بست می خورند.  به  بروند  از هر طرفی که  و  افتاده اند 
شده که این الیحه وجود دارد و قرار است که به مجلس برود. 
البته دستکم چیزی حدود سه یا چهار سال است که این بحث 

حتی ترنس ها که تا حدودی هویت جنسیشان از نظر قانونی 
شناخته شده است هم هیچ پشتوانه قانونی ندارند.

به نفع  یا دست کم تعدیل قانون اساسی  برای تغییر  آیا 
این اقلیت هیچ ظرفیت فقهی وجود دارد و اگر چنین 
اندازه  چه  تا  حقوقدان  مقام  در  دارد  وجود  ظرفیتی 

می توان به آن امید داشت؟
من فقیه یا متخصص در فقه اسالمی نیستم و در حد اطالعات 
فعاالن  از  برخی  کشورها  از  برخی  در  که  می دانم  عمومی 
پایه  به عنوان  که  قرآن  در  لوط  قوم  از  مثال  برای  مسلمان 
مجازات روابط همجنسگرایان شمرده می شود تفاسیر جدیدی 
ارائه دادند که در آن تفاسیر احکام قدیمی فقهی زیر سوال 
دین  از  تفاسیر جدید  این  هم  زنان  بحث حقوق  در  می رود، 
وجود دارد و قوانین تبعیض علیه زنان همه ریشه شرعی دارند 
اما تجربه شخصی ام به عنوان کسی که سالیان سال در حوزه 
دفاع از حقوق زنان کار کرده است نشان داده که آن چیزی که 
بیشترین اهمیت را برای تغییر قوانین از نظر جمهوری اسالمی 
ایران دارد این است که هم فشار داخلی و هم فشار بین المللی 
به  اسالمی  که جمهوری  باشد  زیاد  به حدی  موضوعی  درباره 
و  بدهد  برای آن هزینه  نمی تواند  برسد که دیگر  نتیجه  این 
هزینه دادن بابت آن دیگر به صرفه نیست و تنها آن موقع است 
که دیگر خودش راه های فقهی برایش پیدا می کند. کما اینکه 
در موارد دیگری مثل قانون سهم االرث زنان شوهردار که ریشه 
در شرع داشت فشار اجتماعی و کمپین های مختلف برپا شد 
و زنان سال ها کوشیدند تا این قانون ناعادالنه تغییر کند و از 
سبب  که  داشت  وجود  نیز  بین المللی  فشارهای  دیگر  طرف 
داد،  شخصی  یک  موقعی  یک  که  فتوایی  با  قانون  این  شد 
اراده سیاسی  باید که  ایران  تغییر کند. برای تغییر قانون در 
ایجاد شود و این اراده سیاسی در جمهوری اسالمی ایران تنها 
در شرایطی ایجاد نشده که مثاًل گروهی در حوزه علمیه قم 
نظرشان عوض شده یا در شورای نگهبان تغییر نظر داده اند، 
مصلحت  یا  نظام  مصلحت  که  شده  عوض  شرایطی  در  بلکه 
بر  این  از  بیشتر  نباید  که  گرفته  قرار  این  بر  وقت  حاکمان 
موضوعی خاص اصرار داشت بلکه باید راهی پیدا کرد تا از شر 
این همه سروصدای داخلی و بین المللی خالص شویم. تجربه 
به من ثابت کرده فشار همه جانبه تنها راه تغییر قانون است 
قدیمی  کتاب های  در  تا  کنیم  تلف  را  وقتمان  اینکه  به جای 

فقهی به دنبال فتواهای جدید بگردیم. 
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دلبر توکلی
همان اولین روزهایی که او را دیدم، متوجه شدم که خودش 
دوستم  که  شدم  مطمئن  که  زمانی  حتی  می کند،  قایم  را 
همجنس گراست، نمی دانستم چطور باید این موضوع را مطرح 
کنم تا به احساس امنیت او ضربه نزنم. بعد از زمان زیادی که 
هر کدام از ما ساکن کشور دیگری شده بودیم، در یک فرصت 
همجنس گراست  او  می دانستم  من  که  گفتم  او  به  مناسب 
اثر منفی نداشته و ندارد.  اما این مسئله در دوستی ما هیچ 
موج  در چشم هایش  کلمات  این  از شنیدن  رضایت  احساس 

می زد. 
شش سال از آن روز گذشت، برای نوشتن این گزارش بار دیگر 
با او حرف زدم، گفت، راستش را بخواهی هنوز خیلی ها نمی 
دانند که من همجنس  گرا هستم و نمی توانم با نامم در اینجا 
این موضوع فکر  به  از گفت وگوی کوتاه مان،  بعد  بزنم.  حرف 
کردم که بعد از ده سال خروج از ایران، هنوز این سایه سنگین 
را با خود می کشد. با این که در کشوری زندگی می کند که 
قوانین حقوقی آن ازهمجنس گراها و دگرباشان جنسی دفاع 
آزادی که دارد  از  باشد. نمی تواند  می کند، نمی تواند خودش 
استفاده کند و با کسی که دوستش دارد ازدواج کند. تا زمانی 
که در ایران بود، قوانین حقوقی و اجتماعی چنین اجازه ای به 
ایرانی،  فرهنگی  و  اجتماعی  غلط  باورهای  و حاال  نمی داد  او 

حق زندگی شاد را از او گرفته است.
اما این قوانین حقوقی و اجتماعی چه هستند؟ چرا باالترین 
اسالمی  جزای  قوانین  در  همجنس گراها  برای  مجازات  حد 
که  است  گزارشی  موضوع  این ها  است؟  شده  گرفته  نظر  در 

می خوانید. 
محمد مصطفایی، حقوق دان و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، در 
خصوص تعریف همجنس گرایی در قوانین اسالمی گفت: »اگر 
بیاندازیم به کلیت قوانین جمهوری اسالمی  بخواهیم نگاهی 
مانند  کلماتی  نمی توانیم  مدنی-  قوانین  و  جزایی  قوانین   -
همجنس گرایی, تراجنسیتی یا دگرباش را تا سال ۱۳۹۲ پیدا 
کنیم.  چرا که این کلمات به نوعی کلمات نوینی بوده اند که 
برای قوانین اسالمی آشنا نبودند. بعد از انقالب سال ۱۳۵۷، 
قوانین ایران دستخوش تغییرات بسیاری شد، به گونه ای که 
طبق قانون اساسی، تمامی قوانین می باید برگرفته از قوانین 
شرعی باشند، به این ترتیب، قوانین جزایی و مدنی، تغییرات 
و  تراجنسیتی  دگرباش،  بحث  با  رابطه  در  اما  کرد.  اساسی 
همجنس گرا، نمی توان چنین کلماتی را پیدا کرد. البته کلماتی 
مانند لواط و تفخیذ داریم اما کلمه همجنس گرا به دلیل نوین 

بودن آنها در سال ۱۳۹۲ وارد قانون جزای اسالمی شد.«
افراد،  از  دسته  این  متأسفانه  که  این  به  اشاره  با  مصطفایی 
قانون گذار  و  ندارند  قانون  در  رسمی  جایگاه  حقوقی،  نظر  از 

ماده ۲۳۷  است، گفت: »در  نظر گرفته  در  برایشان مجازات 
انسان  که همجنس گرایی  است  آمده  اسالمی  مجازات  قانون 
مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روی 
درجه شش  تعزیری  ضربه شالق   ۷۴ تا   ۳۱ موجب  شهوت، 
انسان  مورد  در  ماده  این  ماده، حکم  این  تبصره  است. طبق 

مؤنث نیز جاری است.«
این حقوق دان در خصوص جایگاه اجتماعی این افراد در ایران، 
دگرباشان،  و  تراجنسیتی ها  »متأسفانه همجنس گراها،  گفت: 
به دلیل تابویی که در جامعه وجود دارد، از نظر اجتماعی هم 
با مشکالت بسیار زیادی مواجه هستند، به خصوص این که در 
اسالم مسئله همجنسگرایی خیلی حاد است. اما پس از فتوای 
اجازه  رسمی  طور  به  قانون   ۱۳۶۰ سال  در  خمینی*  آقای 
عمل جراحی و تغییر جنسیت در شرایط خاص به برخی افراد 
را می دهد. این امر تنها با صدور مجوز از سوی پزشکی قانونی 
و تایید پزشک امکان پذیر است. اما درمورد همجنس گرایی، 
همچنان در قوانین جمهوری اسالمی برای حاکمیت و مردم 
در  ندارند.  اجتماعی  و  حقوقی  جایگاه  افراد  این  جامعه،  در 
حال حاضر با توجه به تبلیغاتی که به طور گسترده در سراسر 
مانند دگرباش ها  و مسائلی  بدن  مورد حق  جهان صورت در 
و همجنس گرایی می شود، باز هم در ایران مجازات سنگینی 

برای این افراد تعیین شده است.«
را  افرادی  ایران  »در  گفت:  ادامه  در  بشر  حقوق  فعال  این 
داریم که از نظر جسمی به طور مادرزادی مشخص نیست که 
پسر هستند یا دختر، و گرایش آنها به کدام سمت است. به 
از نظر  مرور زمان این گرایش معلوم می شود و این که مثاًل 
از  افراد  این  یا مرد.  باشند  جنسی بیشتر تمایل دارد که زن 
نظر اجتماعی نه در جامعه مردان جایی دارند و نه در جامعه 
زنان؛ به نوعی از طرف هر دو گروه اجتماعی رانده می شوند. 
تعرض  و  تجاوز  مورد  که  است  ممکن  نشوند،  رانده  هم  اگر 
قرار بگیرند. در بسیاری موارد شاهد این بوده ایم که آن کسی 
که گرایش مردانه دارد، مورد تجاوز مردان دیگر قرار گرفته 
و مردی که گرایش زنانه دارد، به سختی توانسته در جامعه 

زنان راه پیدا کند. 
ایران  در  موکلینش  از  یکی  پرونده  خصوص  در  مصطفایی   
در  خودم  که  پرونده ای  مورد  در  اینجا  که  دارد  »جا  گفت: 
دست داشتم و در ارتباط با یک فرد دگرباش که در زندان بود، 
حرف بزنم. وقتی با او در زندان مالقات کردم، سه ماه بود که 
در زندان بود، علت اصلی زندانی شدنش محکومیت به جزای 
مالی  امکان  نداشتن  دلیل  به  اما  بود  دیه  پرداخت  و  نقدی 

گفت وگو با محمد مصطفایی: 

همجنس گرایان در قانون جزای اسالمی 
جایی ندارند

گفت وگوگفت وگو
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پرداخت، راهی زندان شده بود. مسئوالن زندان نمی دانستند 
که او را به کدام بند، باید انتقال بدهند. بند مردان یا زنان. این 
جوان دگرباش، مدتی در بند مردان بود و مورد سوءاستفاده 
جنسی قرار گرفت و او را راهی سلول انفرادی کردند. بدترین 
او  از  بودند، خیلی  بود که سربازهایی که در زندان  این  چیز 
این  گرفت.  قرار  تجاوز  مورد  و  کردند  جنسی  سوءاستفاده 

موضوع بسیار دردناک بود.«
مجازات  و  لواط  تعریف  خصوص  در  ادامه  در  حقوقدان  این 
آن در قانون جزای اسالمی گفت: »بر اساس ماده ۲۳۳ لواط 
عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر 
قانون در زمره حدود قرار  بر اساس  لواط  انسان مذکر است. 
دارا  یا  اکراه  عنف،  صورت  در  فاعل،  برای  لواط  حد  و  دارد 
این صورت صد ضربه  غیر  در  و  اعدام  احصان،  بودن شرایط 
شالق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت )وجود یا عدم 
احصان( اعدام است. بر اساس ماده ۲۳۵ همین قانون تفخیذ 
عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه 
انسان مذکر است. این جرم هم از جمله جرائم حدی است که 

مجازات آن صد ضربه شالق است.«
مصطفایی در پاسخ به این سوال که »حتی اگر این رابطه بر 
اساس میل طرفین شکل گرفته باشد، باز هم این قانون اعمال 
می شود؟« گفت: »در قانون مجازات اسالمی اصاًل موضوعی به 
عنوان میل طرفین یا قصد طرفین وجود ندارد، قانون به طور 
مشخص گفته برای مرتکبین جرم های فوق مجازات در نظر 

گرفته است.«
او در خصوص مجازات و تعریف قانونی برای دو زن همجنس گرا 
جزای  قانون  در  زنان  همجنسگرایی  برای  که  »نامی  گفت: 
عربی  زبان  از  که  کلمه  این  است،  مساحقه  آمده  اسالمی 
سرچشمه گرفته است، طبق ماده ۲۳۸ مساحقه عبارت است 
تناسلی  اندام  بر  را  تناسلی خود  اندام  مؤنث،  انسان  اینکه  از 
همجنس خود قرار دهد.قانون برای این موضوع مجازات حد 

در نظر گرفته است و حد مساحقه، صد ضربه شالق است.«
مصطفایی در پاسخ به این که قانون مجازات اعدام برای لواط 
در چه صورتی الزم االجرا است؟ گفت: »کسانی که همجنس گرا 
برای  را  قانون گذار شرایط سختی  بدانند که  هستند، می باید 
اثبات این جرم در نظر گرفته است که عبارت است از: چهار 
بار اقرار که اگر همجنس گرا اقرار نکند، جرم ثابت نمی شود. 
برای یک همجنس گرا   اعدام  از مجازات  فرار  راه های  از  یکی 
که  رابطه ای  به  نباید  عنوان  هیچ  به  که  است  این  ایران  در 
داشته، اقرار کند. اگر در ابتدا اقرار کرد، بهتر است در موارد 

شهود است که چهار شاهد باید به صورت عینی عمل ارتکابی 
متهمین را دیده باشند تا جرم ثابت شود که در عمل، پیدا 

کردن چهار شاهد دشوار است.«
*در سال ۱۳۴۳ در »تحریرالوسیله« به روا بودن اصل تغییر 
روح اهلل  سید  فتوای   ۱۳۶۰ دهه  میانۀ  از  داد.  فتوا  جنسیت 

در  می بایست  اقرار  که  بدانیم  است  مهم  و  نکند  اقرار  دیگر 
دادگاه صورت گیرد.  همچنین، در قانون ۱۳۹۲ آمده است که 
اگر همجنس گرا اقرار کند و بعد از مدتی، جرم را انکار کند، 
تنها به صد ضربه شالق محکوم می شود و اجرای حکم اعدام 
شهادت  جرایم  این  اثبات  دیگر  راه  بگیرد.  صورت  نمی تواند 

خاتون  مریم  برای  جنسیت  تغییر  جراحی  عمل  که  خمینی 
ملک آرا را مجاز دانست، تأثیر پایداری بر جا گذاشت و اکنون 
ایران به صورت کشوری پیشگام در عمل جراحی برای تغییر 

جنسیت درآمده است. 

گفت وگوگفت وگو
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عسل همتی
مهری جعفری وکیل پایه یک دادگستری و کنشگر اجتماعی 
و  آموزشی  و  تحقیقی  پروژه های حقوقی،  اجرای  با  که  است 
زمینه  در  مستمری  تالش  مختلف  کنفرانس های  در  شرکت 
حقوق زنان و کودکان و به ویژه همجنسگرایان داشته است. او 
همچنین با نوشتن مقاله و گزارش های حقوقی برای موسسات 
غیر دولتی و نهادهای بین المللی برای بهبود وضعیت حقوقی 
اقلیت های جنسی در ایران و کمک به همجنسگرایان پناهجو 
در خارج تالش پیگیری انجام داده است. این حقوقدان معتقد 
است که اگر نگاهمان تنها به ظاهر قانون باشد که هیچ تغییری 
حتی  اسالمی  مجازات  قانون  و  است  نیامده  به وجود  آن  در 
به مراتب مسائل را پیچیده تر و بدتر نیز کرده است. اما با نگاه 
و  تصمیم گیری  سیستم های  از  دیگری  الیه های  و  آمارها  به 
سازوکارهای اجرایی می بینیم که در این ۱۰ سال اخیر چقدر 
مسائل در داخل ایران هم تغییر کرده و دلیل آن فعالیت های 
در  جنسیتی  اقلیت های  کنشگران  از  بسیاری  خستگی ناپذیر 
داخل و خارج از کشور بوده است. در ادامه گفت وگوی »حقوق 

ما« را با این حقوقدان خواهید خواند. 

اساسی  قانون  در  که  بگویید  حقوقدان  یک  مقام  در 
ایران چه قوانینی برای دگرباشان وجود دارد؟

استفاده  اقلیت های جنسیتی  اصطالح  از  اینجا می خواهم  در 

در  به  که  باشد  بهتر  شاید  حقوقی  تعریف  در  چون  کنم، 
اقلیت قرار گرفتن و در نتیجه آن به حاشیه رانده شدن این 
جامعه تاکید شود. در این مفهوم حقوقی -  اجتماعی اقلیت 
شرایط  در  که  می کند  اشاره  انسانی  جامعه  از  گروه هایی  به 
حقوقی  حمایت های  به  نیاز  بنابراین  و  دارند  قرار  نابرابری 
تعرض  مورد  آنها  تا حقوق  دارند  حاکمیت  و  دولت  از طرف 

اکثریت حاکم قرار نگیرد. 
اگر بخواهیم به اقلیت های جنسیتی در چارچوب قوانین ایران 
که  کنیم  اشاره  مسئله  این  به  باید  اول  درجه  در  کنیم  نگاه 
به طور کل داشتن رابطه رضامندانه جنسی بین دو همجنس 
طبقه بندی  حدی  جرایم  زیرمجموعه  در  و  شده  جرم انگاری 
می شود و در قانون جدید مجازات های اسالمی سال ۱۳۹۱ هم 
این مسئله هیچ تغییری نکرده است. در اصل براساس قانون 
مجازات اسالمی فقط برخی رفتارهای جنسی بین دو همجنس 
با  دایره جرایم حدی خارج می شود و دو فرد همجنسگرا  از 
رفتار جنسی طبیعی خود در معرض مجازات های شدید قرار 

می گیرند. 
خود  که  غیرهمجنسگرا  افراد  حقوقی  شرایط  میان  این  در 
همانند  می کنند  تعریف  دیگر  جنسیتی  هویت های  با  را 

ندارد.  نیز تفاوت چندانی  یا ترانس سکشوال ها  ترانس جندرها 
غیرانسانی  برخوردهای  و  نفرت  برابر  در  نه تنها  اقلیت ها  این 
اکثریت، ابزار دفاعی حقوقی الزم را در اختیار ندارند، بلکه در 
شرایط بسیار مشکل حقوقی در معرض برخوردهای قانونی و 
کیفری قرار می گیرند. این دسته از اقلیت های جنسیتی یا باید 
به پروسه جراحی تن بدهند یا در شرایط نامشخص حقوقی 

نسبت به جنسیت خود با برخوردهای کیفری مواجه شوند.

انجام عمل جراحی چقدر به نفع ترانس  ها است؟
 پیوستن به پروسه جراحی دو مشکل عمده را در برمی گیرد، 
اول اینکه همه گروه های ترانس  الزاما در دسته ترانس سکشوال 
مناسب  را  جنسیتی  تغییر  که  معنا  این  به  نمی گیرند  قرار 
نمی بینند یا اصاًل به هیچ وجه حاضر به آن نیستند و فقط خود 
را در هویت جنسیت دیگر می بینند و ترجیح می دهند که به 
گروه بزرگی از این اقلیت ها ترانس جندر گفته می شود. تشویق 
یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم ترانس جندرها به انجام عمل 
جراحی تغییر جنسیت کاماًل خالف حقوق انسانی آنها است 
ناپذیر خواهد  بازگشت  و منجر به آسیب های طوالنی مدت و 
انجام جراحی تغییر  نیز هزینه بسیار گزاف  شد. مشکل دوم 
جنسیت است که حتی برای افرادی که قصد و نیاز جراحی 
غیرممکن  مواقع  بسیاری  در  و  مشکل  را  پروسه  این  دارند 
هم  ترانس سکشوال ها  حتی  که  کنید  تصور  حاال  می سازد. 
ایران  انجام دهند و قانون کیفری  نمی توانند جراحی الزم را 
در  نتیجه  در  نگه می دارد.  تهدید خود  زیر  کاماًل  را  آنها  نیز 
رابطه با ترانس جندرها و ترانس سکشوال هایی که امکان انجام 
جراحی را نداشته اند، رابطه جنسی ترانس مرد با زن که باید 
رابطه مرد با زن تلقی شود، از نظر قانونی همانند رابطه جنسی 
زن با زن تلقی خواهد شد و مجازات همجنسگراها نیز ممکن 
است شامل حال آنها نیز بشود یا رابطه ترانس زن که از نظر 
تمایل جنسی خود را زن می داند با یک مرد، رابطه بین مرد و 
مرد تلقی خواهد شد. حاال پروسه های آزاردهنده انجام مراحل 
پزشکی و حقوقی پس از آن بحث جداگانه ای می پذیرد. باید 
اضافه کرد این اقلیت ها به دلیل همین تناقض های قانونی که 
ناشی از عدم شناخت علمی از بودگی انسانی آنها در طیف های 
مختلف جنسیتی است، متحمل آسیب های مختلف روحی و 

شغلی و اجتماعی هستند.

قانون جدید مجازات اسالمی درباره اقلیت های جنسیتی 
چه فرقی با قانون پیش از خود دارد؟

اما بپردازیم به قانون جدید مجازات اسالمی که در این میان 
ایران در  قوانین  بودن  و غیرانسانی  پیچیدگی ها  این  به همه 
و  زده  دامن  بیشتری  اجتماعی  تبعیض های  به  و  رابطه  این 
مسائل اقلیت های جنسیتی را بازهم پیچیده تر و زندگی آنها 

گفت وگو با مهری جعفری، حقوقدان:

قانون حمایت از همجنسگرایان؛ دور اما 
دست یافتنی

گفت وگوگفت وگو
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را مشکل تر کرده است. 
مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ حد  قانون  ماده ۲۳۴-  براساس 
لواط برای فاعل، صد ضربه شالق است مگر اینکه به زور تجاوز 
کرده باشد یا دارای همسر دائمی باشد که می توانسته با همسر 
از موارد استثنائی  اگر  برقرار کند. یعنی  ارتباط جنسی  خود 
به اصطالح  همجنسگرا  فرد  همسرداشتگی  یا  متجاوزبودگی 
رابطه  را صرف نظر کنیم، حد  فاعل  ایران  قانون  تعریف شده 

جنسی برای وی صد ضربه شالق خواهد بود. 
مفعول  برای  جنسی  رابطه  حد  ماده  این  براساس  مقابل  در 
مجازات اعدام است که این تفاوت مجازات شالق و محکومیت 
به مرگ بین دو انسان که با تصمیم مشترک یک رفتار مشترک 
انجام داده اند، غیرقابل تصور و غیرعقالیی نشان می دهد. بر این 
ماده در قانون جدید تبصره ای هم اضافه می شود که تعجب 
و  برانگیزد  بیشتر  هم  باز  را  ایران  جنسی  اقلیت های  جامعه 
حقوقدان ها را باز هم بیشتر انگشت به دهان بگذارد و آن اینکه 
ـ  است  آمده  ماده  همین  ذیل  تبصره   این  ـ  تبصره  براساس 
باشد،  مسلمان  مفعول  و  مسلمان  غیر  فاعل  که  صورتی  در 
خواهند  اعدام  دو  هر  اصل  در  یعنی  است.  اعدام  فاعل  حد 
مفعول  قانون  این  تعریف شده  به اصطالح  شد، همجنسگرای 
به دلیل نقش خود در نوع رفتار جنسی و شخص دیگر فقط 
به دلیل اقلیت مذهبی بودن خود محکوم به اعدام می شوند. در 
بود.  او خواهد  اعدام شدن  اقلیت مذهبی بودن موجب  عمل 
با تعجب و ناباوری می بینیم غیرمنصفانه و غیر عقالیی بودن 
قانون  می رسد.  خود  اعالی  حد  به  جا  این  در  ایران  قوانین 
به  را  ماندن  زنده  ویژه  بسیار  امتیاز  یکباره  اسالمی  مجازات 
همجنسگرای مسلمان فاعل اهدا می کند و آن دیگری محکوم 

به فنا خواهد بود. 
بشکافیم  را  قوانین  اینگونه  بخواهیم  عمیق تر  کمی  اگر  اما 
این  برسیم که پِس ذهن  واقعیت  این  به  بتوانیم  شاید کمی 
قانونگذاران چه می گذرد. در قانون جدید الیه های بیشتری به 
این شرایط تبعیض آمیز اضافه شده است. یعنی این تبعیض های 
الیه الیه چگونه ذهنیت و نوع نگاه همجنسگراستیزانه، ترانس 
می دهد.  نشان  را  قانونگذاران   این  ستیزانه  زن  و  ستیزانه 
تبعیض مسلمان و غیر مسلمان بودن و تبعیض براساس عمل 
جنسی مشابه زن و اینکه زنانگی را بازهم مستوجب تحقیر و 
مجازات دیدن و... بعد شما تصور کنید که نگاه آنها به رابطه 
به مفعول است  فاعل  نگاه سلطه جویانه  انسان  رضامندانه دو 
اندیشی، فاعل غیرمسلمان را  که براساس این استیالء محور 
و  زنان  به  نه تنها  توهین  نوعی  این  می داند.  مرگ  مستوجب 
اقلیت های جنسی، بلکه توهین به شهروندان مرد این جامعه 

نیز محسوب می شود. 
ما امیدوارم هستیم که هرچه زودتر این قانون با کلیت خود 
که  شود  حذف  همیشه  برای  ما  قانونی  کتاب های  صفحه  از 

تنها بتوان الیه هایی از اینگونه تحلیل فقها را در برخی متون 
شرعی دید و باید گفت که بر بسیاری از آنها حتی هیچ اجماع 
فقهی نیز وجود ندارد و این نشان می دهد که قانونگذاران ما تا 
چه حد از نگاه مدرن تر حتی همان اسالمی خودشان نیز دورتر 
بوده اند، چه برسد به اینکه با نگاه جهانی غیر مذهبی و سکوالر 

بخواهیم به آن بپردازیم و مقایسه بکنیم. 

در مجموعه مقاالتتان راجع به ماده ۲۱۱ قانون مجازات 
مکلف  را  قاضی  قانون  این  که  بودید  نوشته  اسالمی 
در  که  برای حکمی  بیاورد  را  دالیل خودش  تا  می کند 

نظر می گیرد و اشاره به علم قاضی داشتید.
در تعریف علم قاضی ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسالمی آمده 
در  روشن  مستندات  از  یقین حاصل  یعنی  قاضی  علم  است: 
مستند  که  مواردی  در  و  می شود  مطرح  وی  نزد  که  امری 
حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دالیل واضح 
مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه 
چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده ۲۱۱ 
مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، 
سایر  و  ضابطان  گزارش  مطلع،  اظهارات  محلی،  تحقیقات 
قاضی  علم  مستند  می تواند  است  علم آور  که  امارات  و  قرائن 
با مسئله جرم انگاری و  ارتباط  این قانون در  قرار گیرد. حاال 
مجازات اقلیت های جنسیتی موضوع مهمی است. اگر به جرائم 
حدی نگاه کنیم در اینگونه جرایم علم قاضی کاربرد چندانی 
نباید داشته باشد و تنها در شرایط خاصی می توان علم قاضی 
و  زنا  اثبات  به عدم  مثاًل مکارم شیرازی معتقد  وارد کرد،  را 
لواط با علم قاضی است و پاسخ او در ارتباط با ادله اثبات این 
است که »زنا و لواط تنها با شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه 
با علم قاضی  ثابت می شود و  اقرار در چهار مجلس مختلف، 
ثابت نمی شود.« اما قانون مجازات اسالمی جدید علم قاضی را 
در لواط وارد دیده است. در اصل چیزی به نفع همجنسگرایان 
شرطی  پیشین  شرایط  بر  عالوه  اینکه  برای  نمی شود  اضافه 
نیز وجود دارد و در حقیقت ادله اثبات جدیدی اضافه شده و 
این ادله اثباتی است که در حدود در دایره قوانین حدی قابل 
قبول نیست و آن این است که به قاضی این توانایی را می دهد 
که بگوید به این نتیجه رسیده است که آن دونفر باهم رابطه 

داشته اند. 
مرگ،  مجازات  یعنی  مجازات  نوع  شدیدترین  مورد  در  حاال 
کنید  نگاه  قوانین  این  در  موجود  الیه های  تمامی  به  وقتی 
می بینید که علم قاضی می گوید درست است که شما شاهدی 
نداشتید و اگر هم داشتید کسی برای شهادت به دادگاه نیامده 
بایستی  که  است  حدی  قانون  الزمه  موضوع  این  که  است 
تمامی ادله اثبات وجود داشته باشد و با تمامی جزئیاتش در 
اقرار و شهادت رعایت شود. ولی به حقوق همجنسگراها که در 

به راستی مایه ننگ و شرمندگی شهروندان ایرانی است. 

نشده  شرایط  بهبود  باعث  نه تنها  جدید  قوانین  یعنی 
بلکه اوضاع را از قبل بدتر و سخت تر کرده است؟ 

نظر  از  را  شرایط  شود.  بحث  کمی  موضوع  این  روی  باید 
نظر  از  را  شرایط  و  کرده  وخیم تر  قانون  بودن  تبعیض آمیز 
عملی پیچیده تر کرده، برای اینکه وقتی به عنوان همجنسگرا 
با شخصی رابطه جنسی برقرار کنید و در شرایط برابر باشید 
نظر  از  و  باشد  داشته  حقوقی  نابرابر  شرایط  شما  از  یکی  و 
قانونی مجرم و همدست شناخته می شوید هنگام دستگیری 
چه اتفاقی می افتد؛ شخص مفعول بنا بر تعریف آنها مجازاتش 
اعدام است و شخص فاعل مجازاتش شالق است. حاال فرض 
تغییر  زمانی  تغییر کند،  بازی  این  کنید چگونه ممکن است 
می کند که مفعول ادعا کند که مورد زور قرار گرفته و به او 
باالی سرش  را  وقتی که سایه مرگ  است. خب  تجاوز شده 
ببیند به عنوان یک انسان معمولی تا چه اندازه می تواند مقابل 
وسوسه بین مرگ خودش و مرگ همراهش بایستد و انتخاب 
زور  با  اینکه مدعی شود که  به محض  مفعول  کند. و شخص 
مورد  حرفش  حقوقی  شکل  نظر  از  گرفته  قرار  تجاوز  مورد 
قبول بیشتری قرار می گیرد. برای اینکه مبنا بر این است که 
او کاری نکرده و مورد ظلم واقع شده است و تمام مسئولیت 
محوری  استیالء  تئوری  با  که  می گیرد  قرار  فاعل  گردن  بر 
مسئله  این  می کند.  پیدا  بیشتری  مطابقت  نیز  فاعل  شخص 
سبب می شود که دو انسانی که رضامندانه شاید عاشق یکدیگر 
بودند و رابطه انسانی برابر داشتند، در شرایط مرگ و زندگی 

روبه روی یکدیگر قرار گیرند. 
اجتماعی  فشارهای  به دلیل  که  گفت  می توان  خوشبختانه 
بین المللی  باال رفتن سطح آگاهی مردم و فشارهای  به خاطر 
نسبت به گذشته تهدیدات و دستگیری های کمتری بر جامعه 
همجنسگرایان که تا حد اعدام برود، وجود دارد. اما نمی دانم 
انسان  مامور  و  بیفتد  اتفاق جدی ای  یک  اگر  مثال  برای  که 
هموفوبیکی )همجنسگراهراس( باشد و گزارش مفصلی بدهد 
و شرایط به گونه ای باشد که نتوان انکارش کرد و عمل اثبات 
شود چه اتفاقاتی برای آن اشخاص به وجود بیاید. یا در شرایط 
رابطه  می افتد.  اتفاقی  چه  عمل  در  مسلمان  غیر  و  مسلمان 
فاعلیت از نگاه آنها که رابطه مردانه توصیف می شود رابطه ای 
متجاوزانه است. چطور می شود یک مرد مسیحی، یهودی یا 
قابل  مذهبی  اقلیت های  خودشان  قوانین  طبق  که  زرتشتی 
قبول هم هستند در مقابل پارتنر او در موقعیت یک متجاوز 
مجازات کرد. اینها در حقیقت پیچیدگی هایی است که بیشتر 
به نگاه قانونگذار بر می گردد و هرچه زودتر باید این نگاه قرون 
وسطایی و بسیار خطرناک را که گمان نبرم هیچگونه جایگاه 
را زدود. شاید  باشد  اجتماعی و حتی شرعی و فقهی داشته 

معرض اعدام قرار می گیرند به قدری این هموفوبیا در الیه های 
قانون شدید است که ارفاقی قائل نمی شوند و از حدود تعریف 
شده اجماع در قوانین حدی نیز خارج می شوند و اینجاست که 
علم قاضی این توانایی و اجازه را می دهد که قاضی خود بگوید 
که با توجه به دالیل و شواهد خارج از ادله اثبات حدود، قانع 

شده است که ارتباط برقرار شده و حکم صادر کند. 
شرایط  االن  است  ممکن  که  است  ذکر  قابل  هم  نکته  این 
راحتی  این  به  نتوانند  آنها  خوشبختانه  که  باشد  به گونه ای 
انگ های  اینکه  مگر  ببرند  دار  باالی  را  همجنسگرایان 
تجاوزکارانه بزنند، ولی یادمان باشد که نگاه ما فقط جلوگیری 
بلکه  باشد،  تصور  قابل  نباید  حتی  اصوالً  که  نیست  اعدام  از 
اذیت  و  آزار  و  جرم انگاری  تحقیر،  از  جلوگیری  نگاهمان 
که  است  گسترده تری  بسیار  به مفهوم  جنسیتی  اقلیت های 
شامل زنان و مردان یا طیف های مختلف جنسیتی دیگر مثل 
دوجنسیتی ها در این جامعه در اقلیت است. برای مثال زمانی 
که شما بخواهید بوسیدن دو انسان را قابل مجازات و شالق 
زدن ببینید این مسئله است. در حقیقت این قوانین ناعادالنه 
است که باید برداشته شود و تنها نباید به دنبال این بود که 
همین که سر انسان ها باالی دار نرفت راضی هستیم. در ایران 
مثاًل  اینکه  برای  است  درخطر  همجنسگراها  روزمره  زندگی 
دست هم را گرفته اند یا خواستند همدیگر را ببوسند. اینکه در 
زندگی روزمره تحت کنترل باشید و مورد تهدید و در معرض 

مجازات باشید، بسیار غیرانسانی  است.
 

اگر درباره علم قاضی سوال کردم خواسته ام باز کردن 
قسمت  قاضی  علم  به  استناد  که  بود  موضوع  این 
خطرناک قانون می تواند باشد، چراکه موضوع شخصی 
می شود و به روحیه و شخصیت فرد قاضی برمی گردد. 
ممکن است دو انسان با دو جرم یکسان از نظر قوانین 

ایران از دو قاضی دو حکم کاماًل متفاوتی بگیرند.     
انسانی  رابطه  جرم انگاری  مسئله  از  فارغ  است.  درست  بله. 
اقلیت های جنسی، و نقض آشکار حقوق آنها به طور رسمی و 
قانونی، اگر به مسئله علم قاضی به عنوان ادله اثبات جرائم عام 
نگاه کنیم شاید بتوانیم بگوییم که تکیه بر علم قاضی در سیستم 
داشته  توجه  باید  است.  خطرناک  کلی  به طور  ایران  قضایی 
باشید که اگر سیستم قضایی ما براساس حکومتی دموکراتیک 
در  قضات  و  داشت  را  الزم  قضایی  استانداردهای  مردمی،  و 
حق و حقوق  به  نسبت  را  کافی  و  الزم  آموزش  سیستم  این 
این  می دانستند،  برائت  بر  را  اصل  و  بودند  دیده  شهروندان 
علم می توانست نکته مثبت ماجرا باشد. در بسیاری از کشورها 
مانند کشورهایی که قوانین کاماًل در آن حاکم است، می بینیم 
اما متأسفانه  قانون تصویب می شود،  بر اساس تصمیم قاضی 

گفت وگوگفت وگو
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هم  شده؛  لکه دار  مختلف  دلیل  دو  به  قضات  شأن  ایران  در 
اینکه قوانین ضد بشری و ناعادالنه هستند و برخالف شئون 
زندگی  با  مطابقتی  هیچگونه  و  شده اند  طرح  مردم  زندگی 
روزمره مردم ندارند و به جای اینکه جلوتر باشند عقب ترند و 
از طرف دیگر با هیچ استاندارد جهانی هم مطابقت ندارند و 
مهم تر این است که سیستم قضایی ما سیستم مستقلی نیست. 
وقتی می  گوییم قضات ایرانی، از آدم های وارد به کار خودشان 
را  جهانی  شناخته شده  حقوقی  استانداردهای  و  اصول  که 
آدم هایی  از  بلکه  نمی زنیم  باشند، حرف  به خوبی درک کرده 
سخن می گوییم که یکسری دوره های حقوقی را گذرانده اند و 
آموزش های خاصی برای حمایت از حقوق شهروندان ندیده اند. 
برای همین البته که دادن حق قضاوت براساس علم شخصی 
قاضی خطرناک می شود. مخصوصاً باید بر این اصول کار کنیم 
که هموفوبیا و ترانس فوبیا و ترس و واهمه از همجنسگرایی 
ماندن شیوه زندگی و  ناشناخته  به علت  اقلیت های جنسی  و 
رفتاری این گروه در ایران به شکل عمیقی وجود دارد در همه 
این  کمتر  آموزش  به دلیل  ایران  در  و  هست  هم  دنیا  جای 
ما  قضات  در  هموفوبیا  این  نتیجه  در  است.  بیشتر  ناآگاهی 
ترس  او  خود  که  کسی  کنید  فرض  است.  شدیدتر  به مراتب 
نیست،  نتیجه بی طرف  و در  دارد  از همجنسگرایان  واهمه  و 
سرنوشت چنین آدم هایی را در دست بگیرد، مسلماً این فرد 
برداشت های شدیدتری خواهد  عادالنه ای  نا  قوانین  از چنین 

داشت. 

دفاع از موکل و احساس مسئولیت نسبت به او از وظایف 
از  این موکل جزئی  اگر  حرفه ای یک وکیل است. حال 
یک اقلیت هم باشد احساس مسئولیت و وجهه انسانی 
نقش پررنگ تری به خود می گیرد. در مقام وکیلی که با 
این اقلیت سروکار دارید چقدر بر آن تاکید دارید و مهم 

می دانید؟
خوشبختانه افتخار من این است که اولین وکیل ایرانی بودم که 
به طورآگاهانه به موضوع همجنسگرایی پرداختم و نگاهم تنها 
نگاه وکیل به متهمی نبود که صرفاً بخواهی از او دفاع کنی. اما 
این از بُعد عمومی افتخار زیادی ندارد و بیانگر این است که ما 
روی این موضوع کار نکرده بودیم و نکردیم. من از سال   ۲۰۰۰ 
آشنا  با  روزبه روز  و  کار کردن  این موضوع  روی  شروع کردم 
شدن هرچه بیشتر با جامعه اقلیت های جنسیتی حساسیت ها 
افزایش پیدا  این جامعه  به  نیز نسبت  و دغدغه شخصی من 
کرد. شاید بتوان به این واقعیت مهم اشاره کرد که تا چه حد ما 
حقوقدان ها نسبت به سرکوب اقلیتی بزرگ آگاهی نداشتیم. 
و  می شوند  شناخته  مجرم  دزدان  و  قاتالن  مانند  که  اقلیتی 
باید پرسید که توجیه این جرم انگاری وحشیانه و غیرانسانی 
چیست. چرا یک بودگی باید جرم شناخته شود و یک گروه 

بزرگ انسانی را از حداقل حقوقشان محروم کنیم و برقراری 
هرگونه رابطه انسانی و خصوصی بین خودشان را به محکمه 
ما  مانند  کشورها  از  بسیاری  پیش  قرن  نیم  از  بیش  ببریم. 
را  رابطه  این  اما  اعدام کنند  این شدت که  به  نه  بودند حاال 
غیرقانونی و حتی در همین انگلستان جرم می دانستند و حاال 
شده اند.  متوجه  و  کرده اند  عذرخواهی  و  رسیدند  آگاهی  به 
ما  قوانین  بر  ننگ  لکه  این  نه تنها  حاال  که  درحالی ست  این 
وجود دارد بلکه ما حقوقدان ها و وکال نیز که نقش پررنگی در 
برقراری عدالت اجتماعی دارا هستیم در این موضوع کم کار 

کرده ایم. 
این کم کاری برمی گردد به بستر اجتماعی ما که در آن نگاه 
نزدیک  و  دارد  وجود  دگرباش ستیزی  همجنسگراستیزی، 
است.  بوده  ماها سخت  از  بسیاری  برای  مقوله  این  به  شدن 
نکته مثبت اینجاست که با آگا هی رسانی و آشکارسازی خوِد 
جامعه اقلیت جنسیتی یعنی بیرون آمدن و معرفی خودشان 
در  ما  اطرافیان  از  نفر  چند  که  بدانیم  ما  اینکه  و  جامعه  به 
و  بود  نیفتاده  این  از  قبل  که  بود  اتفاقی  این جامعه هستند 
در واقع تابوها نسبت به این مسئله شکسته شد و این باعث 
است.  شده  اقلیت  این  به  نسبت  واهمه  و  ترس  شدن  کمتر 
االن وقت این است که جامعه حقوقدان ما به خودشان بیایند 
و این حساسیت را در خودشان ببینند؛ و اینکه هنگامی که 
موکلی به آنها مراجعه کرده و می گوید که مورد تهدید و آزار 
قرار گرفته است خواه از طرف جامعه و مردم و خواه از جانب 
حکومت، برخوردشان نسبت به این موکل چطور باید باشد. آیا 
برخورد با یک مصدوم یا متهم معمولی است یا انسانی است 
خالی  دست  و  گرفته اند  هم  را  انسانی اش  حقوق  حداقل  که 
مورد آزار و اذیت دیگران قرار گرفته و خلع سالح است برای 
دفاع از حقوق خودش؛ چون اصاًل جایگاهی در قوانین ایران 
ندارد تا بتواند از خودش دفاع کند و به محکمه برای شکایت 
بدتر.  که  باشد  حکومت  طرف  از  اذیت  و  آزار  این  اگر  برود. 
اینجاست که این سوال مطرح می شود که واقعاً وظیفه وکیل 

در مقابل چنین فردی چیست. 
است.  مطالعه  می کنم  پیشنهاد  که  مهم ترین چیزی  و  اولین 
گروه  این  به  نسبت  آگاهی  باالبردن  و  مطالعه  و  مطالعه 
سرکوب شده از جامعه در ایران و دیگر مطالعه فقهی و حقوقی 
گرفته  نشأت  کجا  از  تبعیض آمیز  قوانین  این  اینکه  راجع به 

است. 
شاید این پرسش مطرح شود که مطالعه این موارد چه فایده ای 
برای موکل دارد و پاسخ این است که تفاوت زیادی دارد وقتی 
که بدانیم با چه کسی و چه قوانینی طرف هستیم و آنوقت 
است که ما نسبت به دفاع خودمان احساس درونی تری پیدا 
می کنیم و این دفاع دیگر دفاعی معمولی نیست بلکه درونی 
است و مسلح تر به جلو حرکت می کنیم . موضوع درونی تر شده 

و تبدیل به مسئله ای شخصی می شود و بُعد مالی کمرنگ تر 
می شود، نمی گویم بُعد مالی مهم نیست اما در تمامی حرفه ها 
این طور است حتی برای کسبه محل که گاهی از سود بیشتر 
می گذرند تا دست نیازمندی را بگیرند. من با نگاه خیریه ای 
به شدت مخالف هستم اما وقتی شرایط استثنایی و خطرساز را 
می بینیم راهی جز اقدام خیرخواهانه که براساس اصول انسانی 
احساسمان  وقتی  نمی ماند.  باقی  است  ما  پای  راه پیش  تنها 
مهم  آنقدر  دیگر  پرونده  مالی  بحث  آن  الزاماً  باشد  چنین 
نیست. باید به این آگاهی برسیم که با شخص آسیب پذیری 

مواجه ایم و اینگونه است که کارها بهتر پیش می رود. 
از  می توانند  و  دارند  قلم  به  دستی  همکاران  از  برخی 
و  بنویسند  موکلشان  با  شخصیشان  تجریبات  و  خاطراتشان 
کارهای اینچنینی به قانونگذار و نظام فشار خواهد آورد تا نیاز 
به تغییر قوانین احساس شود. کما اینکه درست است که در 
الیه قضایی تغییرات چندانی دیده نمی شود اما به دلیل تغییر 
جامعه در الیه های دیگر مانند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها 
شاهد تغییرات مهمی هستیم. وکال نیز بخشی از این سیستم 

هستند که می توانند زمینه ساز تغییرات بزرگی باشند. 

آیا در آینده نزدیک جای امیدواری هست برای تغییر 
قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی ای که برای این اقلیت 
وجود دارد ؟ در این صورت، پیشنهاد شما به عنوان یک 

حقوقدان و فعال این عرصه به قانونگذار چیست؟ 
اگر نگاهمان تنها به ظاهر قانون باشد که هیچ تغییری در آن 
به وجود نیامده است. همانطور که اشاره کردم قانون مجازات 
کرده  نیز  بدتر  و  پیچیده تر  را  مسائل  به مراتب  اسالمی حتی 
سیستم های  از  دیگری  الیه های  و  آمارها  به  وقتی  اما  است. 
تصمیم گیری و سازوکارهای اجرایی نگاه کنیم می بینیم که در 
این ۱۰ سال اخیر چقدر مسائل در داخل ایران هم تغییر کرده 
و این به خاطر فعالیت های خستگی ناپذیر بسیاری از کنشگران 
است  بوده  کشور  از  خارج  و  داخل  در  جنسیتی  اقلیت های 
کنشگری ها  این  از  بخشی  که  دارم  آن را  افتخار  هم  من  که 
این همه تغییر سهیم می دانم. روزی را  بوده ام و خودم را در 
به یاد دارم که در خانواده خودم وقتی صحبت از فعالیت برای 
به  افراد  نزدیک ترین  از  برخورد خوبی  همجنسگرایان می شد 
و روشنفکر، در  از دوستان همفکر  بسیاری  نمی دیدم.  خودم 
نهایت و شاید برای پنهان کردن هموفوبیایشان نسبت به این 
موضوع می گفتند که حاال این همه عرصه های دیگر نیز وجود 
دارد. حتی از  بسیاری از روشنفکران و کنشگران حقوق زنان 
هم می شنیدم که می گفتند مهری مشکالت دیگر و اقلیت های 
دیگری هم وجود دارند که می شود برایشان کار کرد و اینکه 
حاال اینها گروه خیلی بزرگی هم نیستند، در صورتی که االن 
اقرار می کنند که این نگرش کاماًل اشتباه بوده است. بعدها که 

گفت وگوگفت وگو
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به دلیل فعالیت های زیاد این جرأت به همه داده شد که این 
اقلیت خودشان را نشان دهند خیلی ها به این نتیجه رسیدند 
که این اقلیت اصاًل کوچک نیست و آن طور که تحقیقات نشان 
می دهد بین دوازده تا سیزده درصد جمعیت هر جامعه ای را 
اقلیت های جنسی تشکیل می دهند. درنتیجه گروه بزرگی از 
جامعه هستند و در اصل همه ما در طیف های جنسیتی قرار 
سیالیت جنسیتی  این  بین  مرز مشخصی  اصوالً  و  می گیریم 
وجود ندارد. چیزی که وجود دارد این است که این فعالیت ها 
موجب برداشتن گام هایی رو به جلو شده است. مثاًل در آموزش 
و پرورش به نظر می رسد که دستکم پذیرفتند که گروه هایی از 
دانش آموزان وجود دارند که از نظر نمادهای جنسیتی با سایر 
دانش آموزان متفاوتند و درست است که نحوه برخوردها کاماًل 
و  بودند  وجودش  منکر  اساس  از  که  اما چیزی  است  اشتباه 
انکارش می کردند را اقرار به بودنش کردند. مثاًل در گواهینامه 
سربازی که برای معافیت از خدمت است از کلمه همجنسگرا 
استفاده می شود و دولتمردان حاال رفته رفته به آگاهی نسبت 
به تفاوت ترانس و همجنسگرا رسیده اند. با دنبال کردن خبرها 
می بینید که گاهی کارگاه های آموزشی در بخش های دولتی 
در این مورد برگزار می شود و حتی دولتمردان ما نیز از این 

تفاوت ها و طیف های جنسیتی سخن می گویند. 
جهانی  تعاریف  از  دور  نه چندان  گذشت های  در  هرچند 
کاماًل دور بودیم اما االن می بینیم که در الیه های دیگری از 
سیستم های حکومتی و دولتی حساسیت و تعصب نسبت به 
این اقلیت کمتر شده هرچند حاال از نظر آنها تعلق داشتن به 
این گروه انسانی، اختالل دانسته می شود و گاهی مریضی و 
بیماری فرض می شود اما در گذشته اصاًل وجود نداشته اند. حاال 
اقلیت ها می زنند،  این  آنها که انگ بیماری به  با منطق خود 
باید پرسید که اگر حاال پذیرفتید که مسئله اختالل و بیماری 

است پس چرا برای آن مجازات تعیین می کنید. 
در شرایط حاضر شاید تغییر قوانین دور از واقع به نظر برسد 
قوانینی که فرض  بارها دیده شده است که  اما شدنی است. 
و دیه غیر  ارث غیر مسلمان  نیست مثل  می شده که شدنی 
االن می توانند چیزهایی که در  تغییر کرده اند. مگر  مسلمان 
فقه گفته شده را اجرا کنند، اصاًل شدنی نیست و در برخی 
موارد قابلیت اجرایی ندارد. این هم جزو مواردی است که اگر 

آگاهی و فشار مردمی باال برود تغییرپذیر است. 
نگاه کنید که در سراسر دنیا چه تغییرات بزرگی رخ داده است 
حتی در کشورهایی که الیه های مذهبی و سنتی بسیار قوی 
بوده است ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت می شناسند که 

این اتفاق اصاًل باورپذیر نبود به هیچ وجه. 
فکر می کنم که کنشگران اجتماعی و حقوقدانان ما نباید ناامید 
شوند و هنگامی که با مسئله ای غیرانسانی روبه رو می شوند و 
اقلیتی را در شرایط سخت و مخوفی می بینند نباید ساکت و 

شریعت  در  موجود  چارچوب های  ندارد.  وجود  همجنسگرا 
برمبنای رابطه زن و مرد است. البته نمی گوییم این چارچوب 
مرد  و  زن  میان  ازدواج  چارچوب  در  اما  نه  یا  است  درست 
مورد  در  خاصی  تعریف  هیچ  است.  شده  شناخته  به رسمیت 
تنها چیزی که  نداشته است و  همجنسگرایی آن موقع وجود 
در تاریخ اسالم وجود دارد و از نظر قانونی با آن برخورد شده 
رابطه اجباری و زورگویانه قوم لوط بوده است که همه می دانیم 
که تعریف رابطه جنسی در آن داستان کاماًل بر اساس رابطه 
تجاوزکارانه است؛ بنابراین هیچ پایه فقهی در این مورد وجود 
ندارد که اگر هم بود مثل بسیاری ادیان دیگر مثل گروه هایی 
قوانین  از  بهتری  تفسیر  می توانستند  مسیحیت،  جامعه  از 

شرعی و فقه داشته باشند.
در اصل باید گفت که شاید این قوانین برای این پابرجاست که 
هنوز حساسیت مردم به آن درجه نرسیده است که قانونگذار 

را مجبور به تغییر قوانین بکند. 
شاید هم مسائل کمی پیچیده تر از این باشد، اما من با توجه 
به تغییرات ۱۰ سال اخیر شخصاً ناظر بودم که اقلیت جنسی 
و  گرفته اند  اعتمادبه نفس  چطور  و  کردند  پیدا  شهامتی  چه 
پاسدار شأن انسانیشان هستند و به بودگی و هویت خودشان 
افتخار می کنند درمقابل این هجمه ها و برخوردهای غیرانسانی 

امید جلو رفت  با  بایستی  بلکه  از کنار آن بگذریم،   بی تفاوت 
و از هر فرصتی در جهت تغییر استفاده کرد. همه ما موظف 

هستیم و باید که این وظیفه را به خودمان یادآوری کنیم. 
شاید نتوانیم بگوییم همه ما به طور مستقیم مقصر این شرایط 
ناعادالنه هستیم، اما همه ما با زندگی در سرزمینی که چنین 
قوانین شرم آوری بر آن حاکم است و ساکت ماندن در مقابل 
از گردنمان  را  بار قصور  این  اینکه  برای  و  آن مقصر هستیم 
برداریم فکر می کنم بهتر است که هرکدام از ما که می توانیم 
در  روزنامه نگار  به عنوان  شما  مثاًل  دهیم.  انجام  کاری  باید 
این باره گفت وگو می کنید، من حرف می زنم و می نویسم و... . 
از خودمان می پرسیم که برای این اقلیتی که در جامعه ما این 
همه مورد ظلم و بی مهری قرار گرفته اند شخص من چه کاری 
باید  که  بدانیم  الزم  خودمان  بر  ما  تک تک  اگر  است.  کرده 

کاری بکنیم و قدمی برداریم قانون تغییر خواهد کرد.

شده  انگاشته  جرم  چقدر  مسئله  این  فقهی  جنبه  از 
است؟  

نگاه  مسئله  به  فقهی  جنبه  از  بخواهند  که  هم  افرادی  برای 
کنند، شاید تاکید بر این مسئله و تکرار آن الزم باشد که در 
هیچ جای قرآن چیزی به اسم همجنسگرایی و مجرم بودن 

اطرافیان می توانم بگویم که به زودی شاهد تغییراتی به مراتب 
بزرگ تر خواهیم بود. 

در اصل نباید فرض کنیم که با چیدمان شکلی قوانین می شود 
کاری کرد و آن را تغییر داد. اگر قانون مشروعیت خودش را 
وجود  انجامش  امکان  که  شد  خواهد  قانونی  بدهد  دست  از 
نخواهد داشت و در واقع چه جمالت قانونی را تغییر بدهید 
قانون  اصل  که  است  این  مهم  کنید  کم و زیاد  را  مجازات  یا 
باقی می ماند که وجاهت و توجیه اجرایی ندارد و این چیزی 
است که در مورد قانون همجنسگرایان همین حاال اتفاق افتاده 

است. 
اگر به قانونگذار بگوییم که اعدام را بردارد و به جای آن شالق 
از  به لحاظ روحی بسیاری  تغییر است، چون  البته که  بگذار، 
اقلیت ها هنوز سایه اعدام را بر سر خود می بینند اما ما باید 
ما  همه  که  کنیم  ایستادگی  بنیادین  و  مهم  اصل  این  روی 
خواهان برداشته شدن کامل این قوانین غیرانسانی علیه یک 
قوانین  جایگزین شدن  آن خواهان  از  فراتر  و  اقلیت هستیم 
اقلیت های  برای  قوانین حمایتی  حمایتی هستیم که همانند 
دیگر که باید درنظر گرفته شود برای اقلیت های جنسیتی هم 
جامعه  بی عدالتی  و  آزار  از  به دور  بتوانند  آنها  تا  شود  مدون 

اکثریت در صلح و آرامش زندگی کنند. 
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احسان حسین زاده
بارز  نظام جمهوری اسالمی یک خصیصه  و مقررات در  قوانین 
اجتماعی  واقعیت های  با  قوانین  جدی  انطباق  عدم  آن  و  دارد 
تغییرات  با  قوانین  انطباق  بودن  کند  است.  ایران  جامعه  امروز 
جان  بالی  قانون گذار  جانب  از  تغییر  این  انکار  و  اجتماعی 
مدنی  قانون  است.  اسالمی  جمهوری  در  قانون گذاری  سیستم 
ایران در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و جز تغییراتی کوچک هیچ 
متاثر  مجازات  قانون  ندارد.  امروز  ایران  واقعیت های  با  انطباقی 
تحت  هم  اصول  این  خود  که  است  اسالمی  قواعد  و  اصول  از 
تاثیر فرهنگ عرب در ۱۴۰۰ سال پیش است و به وضوح این 
تنبیهی  مجازات های  تجویز  یا  قسامه  مثل  قواعدی  در  مساله 
اصالحی  رویکرد  داشتن  به جای  و شالق  مثل سنگسار  خشن 
دیده می شود. مجلس قانون گذاری جمهوری اسالمی و همینطور 
و  شرع  با  قوانین  این  انطباق  تایید  وظیفه  که  نگهبان  شورای 
قانون اساسی را دارند، از انسان هایی تشکیل شده که به شدت به 
دین اسالم و مذهب تشیع باورمند هستند و همین امر موجب 
به  را  خود  راه  مذهبی  دگم اندیشی  و  و صدی  تفکر صفر  شده 
زندگی خصوصی شهروندان باز کند و قانون گذاران به خود اجازه 
دهند تا آزادی های خصوصی افراد جامعه را به تبعیت از احکام 
مطلق و بدون انعطاف اسالمی -مثل حدود- محدود کنند. یکی 
از این محدودیت های زندگی خصوصی، مقابله شدید قانون گذار 

با آزادی های جنسی و حقوق اقلیت های جنسی است.
مطابق قوانین ایران، برقراری رابطه جنسی بین دو مرد نه تنها 
فراهم  این عمل در صورت  نیست که  قانون گذار  تحت حمایت 

تا ۷۴ ضربه شالق دانسته است. همینطور حدی که قانون گذار 
برای لواط در نظرگرفته، در صورتی که فاعل متاهل باشد یا به 
اعدام است و در  باشد،  انجام داده  را  این عمل  اکراه  با  و  عنف 
غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شالق و مجازات برای مفعول در هر 

صورت اعدام است. 
ماده  این  تقنین  در  قانون گذار  می شود،  مشاهده  که  همانطور 
این  بردن  کار  به  است.  کرده  استفاده  مفعول  و  فاعل  لفظ  از 
که  این صورت  به  است،  انسان  دو  شئی انگاری  نوعی  به  الفاظ 
از عمل جنسی  تلقی درستی  قانون گذار هیچ  احساس می شود 
و  روانشناسان  با  مشورت  بدون  و  نداشته  را  همجنس  دو  بین 
این عمل  و  پرداخته  این عمل  به شئی انگاری  امر،  متخصصین 

حالیکه طبق  در  است.  داده  تنزل  مفعول  و  فاعل  و  فعل  به  را 
قوانین برخی کشورهای دیگر که حتی ازدواج بین دو همجنس 
را قانونی انگاشته اند، وجود محبت وجود عشق و احساس بین دو 
همجنسگرا مفروض و به رسمیت شناخته شده است و هیچ سعی 
و تالشی برای تنزل این عمل به یک دخول ساده و فعل و فاعل 

و مفعول انگاری دو انساِن دخیل در این کار انجام نشده است. 
بزرگترین  روانشناختی،  و  ادبی  ظریف  نکته  این  بر  عالوه 
و  افراد  شخصی  زندگی  به  حاکمیت  ورود  مقررات  این  اشکال 
وضع مجازات های سنگین و غیرانسانی است. طبق اصل آزادی 
گنجانده شده در اعالمیه های حقوق بشری جهانی مثل اعالمیه 
حقوق بشر، و همچنین مطابق داللت عقل سلیم بشر، هر انسانی 
مالک جان و بدن خود است و هیچ شخص و مقامی حق ندارد 
استفاده یک انسان از بدن خود برای لذت بردن از زندگی جنسی 

بودن ادله اثبات اسالمی، جرم تلقی شده و مجازات سختی را در 
پی دارد. قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ موادی را به 

جرم انگاری حقوق دگرباشان جنسی اختصاص داده است. 
این قانون اعمال جنسی دگرباشان را اینگونه تعریف میکند: عمل 
جنسی بین دو مرد که دخول صورت گیرد را لواط می داند؛ طبق 
ماده ۲۳۵ عملی که دخول صورت نگیرد و اندام تناسلی مردی 
بین ران یا نشیمنگاه مرد دیگری قرار گیرد را نیز تفخیذ گفته 
آلت  بین دو زن که  ماده ۲۳۸ عمل جنسی  و مطابق  می شود 
جنسی دو زن بر روی هم قرار گیرد جرم انگاری شده و مساحقه 
نام دارد و در نهایت قانون گذار جمهوری اسالمی در ماده ۲۳۷ 
هر عمل همجنسگرایانه غیر از مواردی که ذکر شد، مثل بوسیدن 
یا لمس کردن دو همجنس را جرم انگاری کرده و مستوجب ۳۱ 

حقوق جامعه ال جی بی تی در قوانین ایران

یادداشتیادداشت
که آزاری به شهروندان دیگر نمی رساند، جرم انگاری کند. حتی 
را  حقی  چنین  قانون گذار  به  نیز  سیاست های جمعیتی  اجرای 
نمی دهد که آزادی های جنسی شهروندان را با وضع مجازات هایی 

مثل اعدام محدود نماید.
باالتر توضیح داده شد  ایران، تفخیذ بین دو مرد را که  قوانین 
مستحق ۱۰۰ ضربه شالق و برای مساحقه بین دو زن هم ۱۰۰ 
ضربه شالق در نظر گرفته است. همانطور که مشاهده می شود، 
قانون گذار جمهوری اسالمی نه تنها ازدواج یا همجنسگرایی را 
مورد شناسایی قرار نداده و حقی برای دگرباشان جنسی قایل 
نیست که شدیدترین مجازات ها مثل اعدام و شالق را برای این 
برای  حداقل  می توانست  قانون گذار  است.  گرفته  نظر  در  افراد 
رعایت حقوق این افراد، تنها ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت 
از این امر نهاده و خشن ترین  نشناسد ولی ایشان پای را فراتر 

مجازات ها را برای این گروه اقلیتی جامعه در نظر گرفته است.
دانست  مجازات ها  خشن ترین  جزو  می توان  را  شالق  مجازات 
روان  شکستن  درهم  به  صرفا  و  ندارد  اصالحی  هدف  هیچ  که 
اعمال  از  هدف  می پردازد.  »مجرمین«  اصطالح  به  و شخصیت 
شالق ایراد صدمه به روح و جسم فرد است تا هم آسیب جسمی 
ببیند و هم شخصیت و روان او تخریب شود. جدای از مباحث 
انسانی ست؟  مجازات ها  این  آیا  دگرباشان،  حقوق  به  مربوط 
جواب منفی است. قوه قضاییه جمهوری اسالمی، مجلس شورای 
اسالمی و شورای نگهبان و همینطور ضابطان قضایی مثل نیروی 
صدمات  این  ورود  در  نهادها  این  همه  بسیج  و  سپاه  انتظامی، 
ایران سهیم هستند.  اقلیت های جنسی در  روحی و جسمی به 
مراجع  همینطور  و  رسمی  روزنامه های  صداوسیما،  نقش  البته 
به عهده  را  این زمینه  تقلید که همگی نقش فرهنگ سازی در 
دارند و نقش تخریبی در مورد چهره و تصویر اقلیت های جنسی 
عموم  فرهنگ  متاسفانه  گرفت.  نادیده  نباید  را  می کنند  بازی 
ایرانیان و دیدگاه آنها نسبت به بحث حقوق دگرباشان جنسی 
آگاهی های  ایرانی  جامعه  هنوز  و  است  محافظه کارانه  و  منفی 
گروه  این  روانشناختی  مسائل  و  گروه  این  مورد  در  را  اساسی 
شده  تبدیل  قانون گذار  دست  در  ابزاری  به  امر  همین  و  ندارد 
از  استفاده  با  اسالمی  جمهوری  قانونی  و  اسالمی  نهادهای  که 
این ابزار، در جهت نادیده انگاشتن و سرکوب حقوق دگرباشان 

جنسی در ایران به پیش می  روند. 
این  اصالح  زمینه  که  کرد  استدالل  اینگونه  می توان  نتیجه  در 
در  اقلیت های جنسی  حقوقی  و  قانونی  توانمندسازی  و  قوانین 
این  تغییر  پیش نیاز  و  می گذرد  فرهنگ سازی  مسیر  از  ایران 
قوانین، رشد مباحث فرهنگی در این زمینه است که باز هم ما 
به سد حاکمیت جمهوری اسالمی برخورد می کنیم که در عرصه 
مقوله  از  متفاوت  قرائت های  ظهور  و  بروز  اجازه  هم  فرهنگی 
دگرباشی جنسی را به متفکران و نهادهای جامعه مدنی نمی دهد  
و این مساله را در یک بن بست قانونی، اجتماعی، مذهبی و علمی 

گرفتار کرده است.
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عسل همتی
فعالیت شادی امین با حقوق اقلیت های جنسیتی گره خورده 
است. او که پژوهشگر حوزه جنسیت و هماهنگ کننده شش 
همچنین  و  ایرانی(  ترنس جندرهای  و  )شبکه  لزبین ها  رنگ 
نویسنده کتاب »جنسیت x« است، می گوید که حقوق پایه ای 
این اقلیت و حق برخورداری از آزادی بیان و تشکل و تجمع 
برای این جامعه  که سال ها در انزوا بوده اند، ارزشی در حد آزادی 
تنفس دارد. شادی امین معتقد است که در عین حال بایستی 
فراتر از آن برویم و خواهان جرم انگاری هرگونه رفتاری شویم 
یا شاخص های جنسی شان،  به خاطر ویژگی ها  را  انسان ها  که 
مورد آزار و تحقیر و تبعیض قرار می دهد. گفت وگوی »حقوق 

ما« با شادی امین را در ادامه بخوانید.   

قبل از ورود به بحث مسائل مربوط به جامعه ال جی بی تی، 
می خواستم نظر شما را درباره واژه »دگرباش« بدانم.

واژه در جامعه ال جی بی تی  این  بر سر  این است که  واقعیت 
اجماع الزم وجود ندارد. ما از واژه دگرباش استفاده نمی کنیم 
چون این واژه عالوه بر اینکه از نظر ادبیات فارسی دچار نقص 
تلقی  تحقیرآمیز  را  آن  نیز  همجنسگرایان  از  بسیاری  است، 
می کنند. ترنس ها در ایران از استفاده از آن َسر باز می زنند. 
با  بپرسید،  آن را  معنای  واژه  این  استفاده کنندگان  از  اگر 
پاسخ های گوناگونی مواجه می شوید. برخی از آنها دگرباش را 
معادل کوییر می دانند، اما کوییر شامل تمام جنبه های زندگی 

راهبرد  به  نیز  شناخت شناسی  روش  به  وابسته  فاصله گذار 
قرار  »دیگری«  مقابل  در  را  »من«  که  دارد  تعلق  سلطه ای 
دیگری(  و  من  )میان  جداسازی  ایجاد  عین  در  و  می دهد 
مجموعه ای از مشکالت ساختگی درباره شناخت و بازیابی این 

»دیگری« ایجاد می کند.« 
آن  براساس  که  مکانیزمی ست  همان  این  واقع  در 
همجنس گرایی تحت عنوان »دگرباشی« جایگاهی غیرعقالیی 
مشروع  و  معقول  بستر  »دگرجنس گرایی«  و  می کند  پیدا 
بیرون  بودن مجموعه ای  ذاتی  و  اصالت  بر  دگرباش،  می یابد. 
از خود و یک دست بودن دگرجنس گرایی تاکید می کند و به 
این معنا دگرجنس گرایی را امری مسلم برای همه آحاد خارج 
از »خود« می گیرد. یعنی از منظر یک »دگرباش«، همه غیر 
»دگرباش«ها دگرجنس گرایانی هستند که میل و جهت گیری 
افسرده  دوتایی  یک  است.  تفسیرناپذیر  و  مسلم  امری  آنها 
کننده »خودی« و »دیگری« که بدون اینکه نیازی به تعریف 
تفاوت های درون خود داشته باشد، تفاوت بیرون از خود را نیز 
ازلی دانسته و رنگارنگی آن را انکار می کند. در عین حال این 
واژه مبهم بر تمایز بنیادین بین جنس و جنسیت تاکید دارد. 
در واقع زمینه شکل گیری »دگرباشی« وجود قانون و زیرساخت 
ناروشن،  به نظر من دگرباشی جنسی  است.  دگرجنس گرایانه 
مبهم و در مجموع هیچ کمکی به پیشبرد بحث های مرتبط 
با اقلیت های جنسی، گرایشات جنسی و هویت جنسیتی در 
عالقه  مورد  هم  بسیار  واژه  این  اینکه  علت  نمی کند،  ایران 
که  است  این  است،  گرفته  قرار  ایرانی  دگرجنسگرای  جامعه 
دگرباش  باشد.  باید  که  آنچه  جز  هست  چیز  همه  دگرباش 
می تواند هر کسی باشد، حتی دگرباش جنسی می تواند )فرای 
اینکه دگرجنسگرا باشد یا نباشد( کسی باشد که به سکس با 
حیوانات عالقه دارد یا کسی باشد که به آزار جنسی کودکان 
تمایل دارد، می تواند کسی باشد که از روش های غیر معمول 

سکس لذت می برد و... . 
به همین دلیل معتقدم واژه »دگرباش جنسی« یا »دگرباش« از 
یک بودن اصلی که جامعه دگرجنسگراست حرکت کرده و ما 
را »دیگری« تعریف می کند. بر این مبنا ما را از مجموعه جامعه 
جدا می کند. این یعنی که ما نه براساس نکات اشتراکمان با 
جامعه بلکه بر اساس گرایش یا هویت جنسیتی مان »دیگری« 
و پس »غریبه« تعریف می شویم. این در حالی است که جامعه 
یعنی ضمن  بیاید،  متن  به  حاشیه  از  جنسی  بایستی  اقلیت 
جنسیتی  هویت های  و  گرایشات  برای  منطقی  نام گذاری 
گوناگون، آنها در این متن بررسی و معرفی شوند و نه خارج 
از آن و به عنوان »دیگری«. در اروپا و آمریکا و دیگر کشورها 
استفاده می شود  ال جی بی تی آی کیو  یا  ال جی بی تی  واژه  نیز 

افراد می شود که ناقض نُرم های اجتماعی باشد و تنها مربوط 
به گرایش و هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی یا ویژگی های 
جنسی یک فرد نیست. عده ای ادعا می کنند که دگرباش را 
برای تعریف مردان ِگی ایجاد کرده اند، و یعنی که زنان و باقی 

گرایشات و هویت های جنسی و جنسیتی حذف شده اند. 
این واژه گنگ و مبهم است و تاریخ خلق آن نیز نامشخص 
ِگی  وبالگ نویسان  از  یکی  قبل  سال ها  است.  مستند  غیر  و 
این  داد.  پیشنهاد  توهین آمیز  کلمات  مقابل  در  را  واژه  این 
»دگرباش  از  عدهای  که  می شود  دوچندان  زمانی  ابهامات 
می کنند.  استفاده  ال جی بی تی  جامعه  بیان  برای  جنسی« 
دگرباشی جنسی معلوم نمی کند که بر بستر بدن بیولوژیک ما 
تعریف ارائه می دهد یا بر بستر گرایش و جهت گیری جنسی 
ما؟ یا هویت تعریف شده توسط خودمان؟ این مغشوش کردن 
مفاهیم و جمع کردن آن در یک واژه، ممکن است به تنبلی 
ما در خلق مفاهیم پاسخ دهد، اما بی شک نیاز ما را در ایجاد 
توسط  زبان  می گذارد.  بی پاسخ  دقیق  و  علمی  گفتمان  یک 
قانون ساختاربندی می شود و قانون در زبان آزموده و تصویب 
می شود. این کنش متقابل به بازتولید گفتمانی می انجامد که 
مناسبات دگرجنس گرایانه حرکت  و  وجود جنس طبیعی  از 
اصلیت جنسی  و  طبیعی  اصل  یک  بر  که  گفتمانی  می کند. 
دگرجنس گرایانه پای می فشارد و »دیگری« را بر مبنای آن 

وجود تصویب شده، به میدان می آورد.
و  سودمندگرایانه  انحصار،  »زبان  باتلر،  جودیت  قول  به 

گفت وگو با شادی امین )پژوهشگر و کنشگر حوزه ال جی بی تی(

ما برای زندگی و عشق مان، هر روز خطر می کنیم

گفت وگوگفت وگو
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و دائم هر گروهی که تاکنون صدا نداشته می آید و می گوید 
که ما هم هستیم و ما را هم اضافه کنید و به این ترتیب این 
 ،)I( اینترسکس ها  مثل  و مخفف ها گسترش می یابد.  حروف 
مثل کسانی که هویت جنسیتی نامعلومی )Q( دارند که این 
دو حرف نیز در سال های اخیر به این مجموعه اضافه شدند. 

گروه  این  بیان  برای  واژه  یک  از  جهان  هیچ کجای  در 
اجتماعی بسیار متنوع و رنگارنگ استفاده نمی کنند. به همین 
جامعه  به نفع  و  عمیق  دقیق،  بحث ها  این  اینکه  برای  دلیل 
به جای  تا  توصیه می کنیم  قویاً  انجام شود  ال جی بی تیآی کیو 
واژه دگرباش هرجا که الزم است با گشاده دستی و گشاده رویی 
از اسم آن گروه اجتماعی استفاده کنیم. هیچ اشکالی ندارد 
و  فهمیده  که  است  این  مهم  باشد،  که جمالتمان طوالنی تر 
مشخص شود که در چه موردی حرف می زنیم. مثاًل نمی توانید 
دارد!  وجود  اعدام  مجازات  دگرباشان  برای  ایران  در  بگویید 
چون تعریفتان از دگرباشی قرار بوده شامل ترنس ها هم باشد 
و این ناقض این موضوع است و مجبورید به طور مشخص از 
وجود قوانین تبعیض آمیز و جرم انگاری روابط همجنسگرایانه 

حرف بزنید. 
پیشنهاد ما این است که واژه ال جی بی تی، ال جی بی تی آی یا 
واژه اقلیت های جنسیتی استفاده شود و در پرانتز یا پانوشت 
هر متن دست کم یک بار توضیح داده شود و تا زمانی که در 
اکثریت  یا  جامعه  مجموعه  سازنده  و  خالق  بحث  یک  َرَوند 
و  هویت ها  این چندگانگی  گویای  که  واژه ای  بتوانند سر  آن 

گرایشات جنسی در این جامعه باشد به یک توافق برسد. 
نشریه هومان، سال ها برای جا انداختن واژه همجنسگرا به جای 
همجنسباز تالش کرد و با مقاالت و بحث های گوناگون این واژه 
را تثبیت کرد. در آن زمان بحثی هم در جست وجو برای یافتن 
این  امیدواریم  بود.  جریان  در  لزبین  ِگی،  برای  معادل هایی 
بحث ها با حضور متخصصان حوزه زبان و جنسیت پی گرفته 
و به بار بنشیند. ما و بسیاری از همجنسگرایان، دوجنسگرایان 
و ترنس ها و شبکه شش رنگ و تمامی افراد و نهادهایی که 
با ما همکاری دارند، در تمامی فعالیت ها و مصاحبه هایی که 
انجام می دهیم تمام تالشمان این بوده است که از واژه گنگ 
و مبهی مثل دگرباش استفاده نکنیم و در این راه تا حدودی 

نیز موفق بوده ایم. 

که  بوده ایم  این  شاهد  اخیر  سال های  در  خوشبختانه 
اقلیت های جنسیتی دیگر دچار خودسانسوری و مخفی 
کردن خودشان از خانواده و جامعه نیستند و تابوی »من 
تا حدود  اقلیت های جنسیتی هستم«  از جامعه  جزئی 
زیادی شکسته شده. شجاعت این اعالن حضور چقدر 

موضوع  با  رابطه  در  گزارشی  کردیم.  منتشر  دولتی  مقامات 
گزارشی  ایران،  در  مرد  همجنسگرایان  معافیت  و  سربازی 
درباره درمان های اصالحی از سوی روانپزشکان و پزشکان در 
ایران منتشر کردیم و توانستیم این موضوعات را به رسانه های 

اصلی بکشانیم. 
تاکتیک  راه  این  در  که  است  این  نشان دهنده  ما  برای  اینها 
زحمت  و  تالش  با  کرده ایم.  انتخاب  درستی  استراتژی  و 
شبانه روزی همه همکارانمان چه در ایران و چه خارج از کشور 
موضوعاتی را مطرح کردیم که خوشبختانه در کنار فعالیت های 
دیگران، مسیر را برای بسیاری از فعاالن ساده کرده است تا 
با  بتوانند  می دانند  جامعه  این  جزو  را  خودشان  که  کسانی 
هویت خودشان کار بکنند، با هویت خودشان مصاحبه کنند، 
با هویت خودشان در جامعه زندگی کنند، حتی در محدوده ای 
در ایران نیز فضاهایی را برای خود ایجاد کنند. رویکرد اصلی 
شش رنگ مقابله با هموفوبیای موجود و حضور رسانه ای وسیع 

بود که همه اینها را در این سال ها پیش بردیم. 
به لحاظ حقوقی  با همجنسگرایی چه  مرتبط  طرح بحث های 
و چه در سطح سیاسی و اجتماعی، دربرگیرنده نقد سیستم 
بهداشت و درمان در ایران، سیستم قضایی، نیروهای انتظامی 
نهادهای  و  خانواده  نهاد  با  رابطه  در  خیابانی،  سرکوب  و 
آموزشی، در مورد تمام این موضوعات گزارش هایی ارائه دادیم 

دستاوردهایی  چه  و  شده  قشر  این  پیشرفت  سبب 
داشته است؟

متاسفانه آن تصویری که شما در سوال خود ترسیم کرده اید، 
هنوز با واقعیت فاصله زیادی دارد. هر چند که دستاوردهای 
بسیاری در این زمینه در سه دهه گذشته داشته ایم، اما به رغم 
شجاعت ها و مقاومت های زیادی که صورت گرفته است، این 
تابو همچنان چون خوره ای زندگی بسیاری از دوستان ما را در 
ایران و به ویژه در خانواده های مذهبی، سنتی و همچنین در 

شهرهای کوچک تحت تاثیر خود قرار داده است.
شبکه لزبین ها و ترنس جندرهای ایرانی، یعنی شش رنگ، که 
از سال ۰۱۰۲ تشکیل شد، نقش به سزایی در حضور زنان و 
ترنس جندرها در رسانه ها داشته است. طرح بحث های مربوط 
همچنین  و  ایران  در  جنسیتی  هویت  و  همجنسگرایی  به 
و  نهادها  سطح  در  که  فعالیت هایی  و  بین المللی  سطح  در 
ارگان های گوناگون سازمان ملل داشتیم باعث شده بحث های 
گزارشات  عین حال  در  کنیم.  مطرح  را  حوزه  این  به  مربوط 
رنگ  شش  سوی  از  هم  مفصلی  و  دقیق  عمیق،  تحقیقی 
آنهاست که حدود  از  یکی   »X منتشر شد، کتاب »جنسیت 
سه سال  پیش منتشر کردیم و گزارش هایی در رابطه با موضوع 
نفرت پراکنی علیه همجنسگرایان از سوی نهادهای رسمی و 

که بسیار تاثیرگذار بوده اما هنوز فاصله زیادی برای رسیدن 
به شرایط مطلوب داریم، حتی برای کار در این عرصه همچنان 
با فشارهای زیادی در دنیای مجازی روبه رو هستیم؛ از افترا 
و اتهام به فعاالن این حوزه گرفته تا تحقیر و طرد علنی آنها 
و  مطبوعات  از  حوزه  این  فعاالن  اعالم نشده  حذف  حتی  و 

رسانه ها. 
و  همجنسگرایی  حوزه  فعاالن  که  بگیرد  یاد  باید  جامعه 
آدم هایی  جنسی  اقلیت های  حوزه  یا  ترنس سکشوالیتی 
ملیت های  به  که  هستند  افرادی  بلکه  نیستند،  تک بُعدی 
به  که  ستمی  و  فشار  راستای  در  و  دارند  تعلق  گوناگونی 
ملیتشان وارد شده کار کردند و تحقیقاتی در این زمینه ارائه 

دادند و هم زمان فعال یک جنبش اجتماعی دیگر هستند. 
می کند،  فعالیت  دادخواهی  جنبش  در  که  همجنسگرایی 
در  یا  دارد  فعالیت  دانشجویی  جنبش  در  که  همجنسگرایی 
جنبش کارگری کار می کند و همه اینها به ما این همگرایی 
جنبه های متفاوت هویت و جایگاه اجتماعی انسان ها را نشان 
می دهد. در واقع اینترسکشنالیتی )تقاطع هویت ها( که دائم 
اهمیت  آن  به  سایر جنبش ها  در  و  می شود  بحث  درباره اش 
هنوز  ال جی بی تی  با جامعه  رابطه  در  متاسفانه  داده می شود 
نهادینه نشده که ما آنها را به عنوان عضو فعال اجتماعی ببینیم 

و به رسمیت بشناسیم. امیدواریم که این دیدگاه تغییر کند. 
تابوی اینکه کسی بیاید و بگوید که عضوی از جامعه اقلیت های 
جنسی است در خارج از کشور و در بخش هایی از جامعه ایرانی 
شکسته شده اما معتقد نیستم که این به طور کامل اتفاق افتاده 
باشد. بسیاری از فعاالن این حوزه حتی در شش رنگ هنوز 
آشکارسازی نکردند و هنوز این جامعه فشارهایی برای آشکار 
نساختن می آورد. برای مثال وقتی شما در جایی همجنسگرایان 
را مسخره کنید یک همجنسگرایی که درمورد گرایشش قصد 
صحبت با شما را داشته است منصرف می شود. وقتی می بینید 
مورد  همجنسگرایان  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در  که 
قرار می گیرند خب وحشت می کنید که  اذیت کالمی  و  آزار 
خودتان را جزئی از آن جامعه ای که به این شدت مورد تهدید 
است معرفی کنید. به همین خاطر به رغم دستاوردهای زیادی 
که در این باره وجود داشته اما متاسفانه هنوز نتوانستیم این 
عرصه را آنچنان باز کنیم که همه کسانی که گرایشات جنسی 
و هویت جنسیتی متفاوتی دارند با آرامش خاطر بیانش کنند 

و از حمایت جامعه برخوردار باشند.  

نهادها و سازمان های حامی حقوق جنسیتی که خوِد شما 
هم نقش پررنگی در آن دارید در برابر قوانین ناعادالنه و 
غیر انسانی چقدر توانایی حمایت از این اقلیت را دارند 

گفت وگوگفت وگو
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و چه کارهایی برای از بین بردن گفتمان غائبی که بین 
حاکمان و مسئوالن کشور و بعضًا قوه قضائیه در مورد 

ال جی بی تی ها وجود دارد، انجام داده اند؟

در کشور ایران متاسفانه امکان ثبت سازمان ها و نهادهای غیر 
دولتی امر ساده ای نیست و عالوه بر محدودیت هرگونه تشکل 
برای گروه ها و طیف های اجتماعی که در سطح عمومی با آن 
مواجه هستیم، در مورد موضوعات جنسی، گرایشات و هویت 
جنسیتی موضوع بسیار پیچیده تر و سخت تر است. کنترل بر 
مجازات  که  قوانینی  و  است  شدید  بسیار  فعالیت ها  اینگونه 
رابطه با همجنس را در حد باالترین مجازات یعنی اعدام قرار 
داده است. قطعاً در چنین شرایطی ما از نهادها و سازمان های 
حامی گروه های اقلیت های جنسی در داخل ایران نمی توانیم 
حرف بزنیم، هرچند که تنها دو نهاد به نام های »محتا« مرکز 
بیماران  از  انجمن حمایت  و  ایرانی  تراجنسی های  از  حمایت 
مالل جنسیتی است که حوزه کاری بسیار محدودی دارند و 
همانطور که از نامشان پیداست، متاسفانه در چارچوب قوانین 
و گفتمان غالب دولتی فعالیت می کند و از آن چارچوب خارج 

نشده است. 
در مورد سازمان هایی که خارج از ایران فعالیت می کنند باید 
بگویم که شش رنگ در سال ۰۱۰۲ براساس ضرورت حضور 
و  اجتماعی  شبکه های  رسانه ها،  در  ترنس جندرها  و  لزبین ها 
اصوالً دخالتگری فعال در بحث های مرتبط با این موضوعات 
تشکیل  ایرانی  جامعه  در  چه  و  بین المللی  نهادهای  در  چه 
در  به  شدت  که  همجنسگراستیزی  و  هموفوبیا  واقع  در  شد. 
راه حل  این  به  مارا  بود  جاری  آن موقع  اینترنتی  شبکه های 
این  مقابل  در  و  باشیم  داشته  را  خودمان  تشکل  تا  کشاند 
بلند  را  صدایمان  بایستیم،  هموفوبیک  حمالت  وسیع  حجم 
یا حمایت  قدرت  آن  و حامی کسانی شویم که  مدافع  کرده 

خانوادگی و شبکه حمایتی را ندارند. 
موجود، شش  تشکل های  بین  که  می کنم  فکر  این ترتیب  به 
در  کارش  تمرکز  نه تنها  که  بگوید  افتخار  با  می تواند  رنگ 
چندین  با  اطالع رسانی  با  بلکه  بوده  ایران  داخل  با  رابطه 
و همین طور  اینستاگرام  و  توئیتر  و  فیسبوک  و  تلگرام  کانال 
مطالب  ارائه دهندگان  فعال ترین  از  یکی  که  وب سایتش  در 
تئوریک و همچنین رسیدگی به اخبار درون ایران و ترجمه 
مقاالت و اخبار بین المللی و اتفاقات در سطح جهان بوده است. 
ویژه  گزارشگر  با  دیدار  و  گزارشات  ارائه  با  ما  حال  عین  در 
نشست های سازمان  و  در کمیسیون ها  و شرکت  بشر  حقوق 
کودکان  وضعیت  با  رابطه  در  متعدد  گزارشات  ارائه  و  ملل 
ال جی بی تی، کمیسیون حقوق افراد با نیازمندی های ویژه در 

به  پرداختن  برای  رسانه ها  ساختار  در  زیادی  بسیار  مقاومت 
موضوع همجنسگرایان وجود دارد با این وجود خوشحالیم که 

پیشرفت های چشمگیری در این زمینه داشتیم. 

قانونی ای  غیر  شوک تراپی های  و  اجباری  درمان های 
قانونی  به  هم  کشور  بهداشت  وزیر  که  دارد  وجود 
برای  قانونی  راه های  آیا  داشته،  اذعان  نبودنشان 

جلوگیری از اینگونه درمان های جبری وجود دارد؟
درمان های ترمیمی یا اصالحی که بیزاری درمانی، تبدیل درمانی، 
کلی  معنای  در  می شوند،  خوانده  هم  جهت درمانی  تغییر  یا 
و  گرایش جنسی،  تغییر  برای  که  دارند  اشاره  به تالش هایی 
»درمان« افراد همجنسگرا یا کسانی به کار گرفته می شوند که 
رفتار و ظاهِر جنسیِت مقابل را دارند، یا مصداق عدم انطباق 
جنسیتی هستند. این درمان ها که بر مفاهیمی آسیب شناسانه 
از مداخالت شبه پزشکی را دربر  مبتنی اند، طیف گسترده ای 
می گیرند که از میان آنها می توان به مداخالت اجباری روانی، 
هورمون تراپی، درمان های دارویی غیرالزم و بدون رضایت فرد 
بیمار، شوک درمانی یا تشنج درمانی )TCE( ، و نیز روش هایی 

جامعه ال جی بی تی و همین طور شرکت در کمیته اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و طرح موضوعات مربوط به 
وضعیت  به  ادواری  رسیدگی  اجالس  در  به ویژه  جامعه،  این 
حقوق بشر در سازمان ملل وقتی موضوع ایران بررسی می شد 
با هیئت های حقوق بشری دولت های  موفق شدیم در دیدار 
در  جنسیتی  اقلیت های  بشر  حقوق  نقض  موضوع  گوناگون 

ایران را به شدت برجسته کنیم. 
شش رنگ تنها سازمان آسیایی عضو »ایلگا« است که سازمان 
و  ترنس جندرها  بای سکشوال ها،  همجنسگرایان،  جهانی 
همین طور اینترسکس ها در سطح جهان است. من عضو بُرد 
ایلگای جهانی هستم و اینها موفقیت هایی است که مدیون کار 
در  اعضاء شش رنگ  انگیزه و جمعی هستیم که  با  بی وقفه، 
سراسر جهان پذیرا شدند. مهم این است که ما توانستیم به 
افراد زیادی نشان دهیم که تنها نیستند و نقطه امید و انرژی 
در ذهن بسیاری از همجنسگرایان و ترنس ها در ایران ایجاد 
کنیم. برای خیلی از خانواده ها توانستیم نمونه های موفقی از 
افراد همجنسگرا و ترنس معرفی کنیم و توانستیم در بحث های 
رسانه ای نشان دهیم که قدرت فکر و انتشار اندیشه را داریم 
و در مسائل مهم داخل ایران دخالت گر هستیم. در دو دوره 
انتخابات اخیر مطالبات همجنسگرایان و ترنس هارا فرموله و 

به سهم خود در سیاست کالن دخالت کردیم. 
در  دادیم.  بیانیه  اجتماعی  جنبش های  وحدت  با  رابطه  در 
اشاره  اقلیت های جنسی  جامعه  عضو  کارگران  به  کارگر  روز 
توضیح  را  آسیب پذیریشان  و  سختی ها  و  مطالبات  و  کردیم 
دادیم، به این معنی شش رنگ دست کم تالش کرده که هم 
در حوزه حقوقی یعنی فعالیت در سطح دیپلماتیک و حضور 
در نهادهای بین المللی و همین طور با ارائه گزارشات مستند 
از داخل ایران به نقض حقوق همجنسگرایان و ترنس جندرها 
آگاهی دهنده  و  ساده  توضیحات  با  سو  دیگر  از  و  کند  اشاره 
به جامعه تالش کند تا جامعه را با این مفاهیم آشنا کرده و 
حمایتشان را از افراد همجنسگرا و ترنس جندر تقویت کند، اما 
به دلیل اینکه رسانه های رسمی داخل ایران گفتمان بسیار ضد 
منحرف  اینکه همجنسگرایان  رویکرد  دو  با  را  همجنسگرایی 
هستند و از سوی دیگر ترنس سکشوال ها بیمار هستند دائما 
طرح  برای  جایی  دوگانه  این  در  متاسفانه  می کند،  بازتولید 
تفاوت ها و پذیرش گرایش جنسی گوناگون افراد باقی نمی ماند. 
رسانه های  چنین  نداشتن  در  که  کردیم  تالش  این وجود  با 
سوی  از  که  قدرتمندی  چنین صدای  با  مقابله  در  و  رسمی 
تمام دستگاه های دولتی حمایت می شود بایستیم و صدایمان 
را بلند کنیم و از تمام رسانه ها دعوت کردیم که به این موضوع 
بپردازند. در اکثر این رسانه ها حضور یافته ایم، اما می دانیم که 

که  کرد  اشاره  جراحی هایی  یا  عقیم سازی  همچون  اجباری 
برای »نرمال سازی« دستگاه تناسلی افرادی به کار می روند که 

ویژگی های جنسی غیر معمول دارند. 
با  یا  تحقیرآمیز  رفتارهایی  با  معموالً  افراد  روش ها  این  در 
سازمان  می شوند.  مواجه  روانی  بیماری  اشتباه  تشخیص 
از  دولت ها  برخی  استفاده  از  جامعی  تبیین  بین الملل،  عفو 
در  بدرفتاری  یا  شکنجه  برای  ابزاری  به عنوان  روانشناسی 
زمینه بیزاری درمانی، در تالش برای سرکوب، کنترل یا اصالح 
گرایش جنسی افراد ارائه کرده است. عالوه بر سوءاستفاده های 
جسمی که اغلب در این روش ها شایع هستند، بسیاری از آنها 
منفی  تأثیر  افراد  روانی  و  روحی  سالمت  بر  جدی  به صورت 
 ۹۹۹۱ سال  در   )APA( آمریکا  روانکاوی  انجمن  داشته اند. 
موضع گیری خود درباره درمان های ترمیمی را چنین عنوان 
کرد که »فن روانکاوی شامل تالش های هدفمندی که خواهان 
و  جنسی  گرایش  دگرگونی  یا  تغییر،  »ترمیم«،  »تبدیل«، 
هویت و بیان جنسیتی افراد باشند نیست. چنین تالش های 
جهت داری با اصول معالجه روانکاوانه تعارض دارند و در اغلب 
موارد، با تقویت نگرش های درونی شده مخرب، رنج های روانی 
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بنیادینی به بار می آورند«.
آلترناتیو -که گزارش سایه  ارسال یک گزارش  با  شش  رنگ 
هم نامیده می شود - به کمیته سازمان ملل برای حقوق افراد 
دارای معلولیت یا افراد با نیازمندی های ویژه، یافته های تحقیق 
میدانی خود را در زمینه وضعیت همجنسگرایان و ترنس جندرها 
نشان  به روشنی  تحقیق  این  داد.  قرار  کمیته  این  اختیار  در 
درمانی  متخصصان  و  دولتی  مقامات  از  بسیاری  که  می دهد 
بیماری  یک  همجنسگرایی  که  باورند  این  بر  هنوز  ایران  در 
است.  پاتولوژیک  وضعیت  یک  جنسیتی  تنوع  و  است  روانی 
برای  مراجعه کنندگان  به  کمک  به جای  و  اساس  همین  بر 
می دهند  پیشنهاد  را  درمان هایی  هویتشان،  پذیرش  و  درک 
جنسیتی  بیان  انواع  دیگر  و  مبدل پوشی  همجنس گرایی،  تا 
را با استفاده از روش های مختلف از جمله الکتروشوک تراپی 

درمان کنند.
با نیازمندی های ویژه،  افراد  کمیته سازمان ملل برای حقوق 
در دو نشست پیاپی که در فروردین ۶۹۳۱ برگزار شد، هیئت 
با سئواالت متعدد درباره وضعیت همجنسگرایان و  را  ایرانی 
ترنس جندرها به چالش کشید و نماینده جمهوری اسالمی در 
این کمیته، انجام هر درمان اجباری برای تغییر دادن افرادی 
با گرایش های جنسی دیگر و الکتروشوک تراپی همجنسگرایان 

بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده یاد کرد. در سال ۳۱۰۲، 
»بدرفتاری  مورد  در  را  خود  نگرانی  شکنجه  ویژه  گزارشگر 
همجنسگراستیزانه از سوی متخصصان سالمت« تکرار کرد که 
به باور او این شامل گستره ای از روش های مختلفی می شود 
که »با تعریف رفتار خشونت آمیز، غیر انسانی و تحقیرکننده 
بیان شده مطابقت  ماده ۶۱ کنوانسیون منع شکنجه  که در 
دارند چرا که موجب رنج جسمی و روحی شدیدی می شوند 

که مطلقاً توجیه ناپذیر است«.

این  در  سال هاست  که  فردی  و  فعال  یک  مقام  در 
دارید  و  داشته  دغدغه  همواره  و  کردید  تالش  باره 
و  دارد  وجود  ایران  قضائی  قانون  در  خالء هایی  چه 

پیشنهادتان به قانونگذار چیست؟ 
همجنسگرایی  فرد  هر  ذهن  به  فوراً  که  مطالبه ای  مهم ترین 
همجنسگرایانه  روابط  از  جرم زدایی  موضوع  می شود،  متبادر 
است. لغو قوانینی که عشق به همجنس و رابطه جنسی آزادانه 
مجازات  قابل  اعدام  سرحد  تا  را  بزرگ سال  دو  رضایت  با  و 
می شمارد و سایه یک ترس دائم را بر زندگی همجنس خواهان 
می گستراند. پس از آن به تضمین حقوق پایه ای افراد ترنس و 
همجنسگرا، دوجنسگرا و میان جنسی، از قبیل حق تحصیل، 

را تکذیب کرد. چنین تکذیبی می تواند برای کسانی که علیه 
واقع شود  موثر  دارند،  مقابله حقوقی  چنین روش هایی قصد 
با  نیز  ما  عین حال  در  دهند.  ارائه  آن را  سند  یک  به عنوان  و 
اطالع رسانی  رابطه  این  در  مقاالت  نوشتن  و  مصاحبه  انجام 
اصوالً  و  تکذیبیه  این  با  را  اقلیت های جنسی  و جامعه  کرده 
را  امکان  این  آنها  به  و  کرده  آشنا  جهانی  استانداردهای  با 
با پدر و مادر خود، علیه  بتوانند ضمن صحبت  می دهیم که 

چنین روش هایی ایستادگی کنند.
»درمان های  درخصوص  ما  گذشته  سال  تحقیقات  متاسفانه 
از  فزآینده ای  به طور  ایران  در  که  می دهد  نشان  اصالحی« 
روش هایی مانند شوک الکتریکی در دست ها یا اندام تناسلی، 
تجویز داروهای روان گردان، هیپنوتیزم، خودارضائی با تصویر 
استفاده  همجنسگرا  مراجعان  مورد  در  و...  مخالف  جنس 
از  استفاده  بین الملل،  حقوق  موازین  اساس  بر  می کنند. 
گرایش  تغییر  برای  پزشکی  درمان های  یا  دارویی  روش های 
در  است.  شکنجه  مصداق  افراد،  جنسیتی  هویت  یا  جنسی 
سال ۱۰۰۲، گزارشگر ویژه سازمان ملل خاطرنشان کرد که 
از  را  بهداشت جهانی در سال ۲۹۹۱ همجنسگرایی  سازمان 
است  کرده  حذف  بیماری ها  از  خود  بین المللی  دسته بندی 
اقداماتی  به عنوان  همجنسگرایان  اجباری  درمان های  از  و 

حق کار، حق برخورداری از بهداشت و درمان و حق برخورداری 
از آزادی بیان و تشکل و تجمع که برای جامعه ای که سال ها 
دارد.  تنفس  آزادی  حد  در  ارزشی  بوده،  انزوا  و  حاشیه  در 
رفته و خواهان جرم انگاری  از آن  فراتر  بایستی  در عین حال 
هرگونه رفتاری که انسان ها را به خاطر گرایش جنسی، هویت 
جنسیتی یا بیان جنسیتی و همچنین ویژگی ها یا شاخص های 
جنسی شان، مورد آزار و تحقیر و تبعیض قرار می دهد، شویم.

این خواسته ها تنها از سیستم قضایی یا قانونگذار نیست که 
مطرح است، بلکه به نظرم همه سازمان ها و نهادهای فرهنگی، 
همکاران  انتخاب  هنگام  در  بایستی  اجتماعی  و  سیاسی 
و  و...  هنرمند  و  سخنران  انتخاب  هنگام  خود،  مسئوالن  و 
خود،  میهمانان  دعوت  و  انتخاب  به هنگام  رسانه ها  همچنین 
اقلیت های   جامعه  به  متعلق  متخصصان  و  فعاالن  حضور  به 
موضوعات  طرح  و  دیدن  ضمن  و  داده  نشان  توجه  جنسی 
راه حل ها  و  معضالت  طرح  برای  نیز  فضایی  آنها،  با  مرتبط 
موضوع  این  کنند.  ایجاد  آنها  نمایندگان  زبان  از  تحلیل ها  و 
و  ترنس جندرها  و  همجنسگرایان  حضور  عادی سازی  به 
دوجنسگرایان و ترنس سکشوال ها در محیط زیست ما انجامیده 
و  شده  متنوع  جنسی  گرایشات  تابوی  شکستن  به  منجر  و 
از گرایش جنسی،  فارغ  افراد  امکان همزیستی مسالمت آمیز 

هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی شان را فراهم می کند.
قوانین  مجموعه  که  دارم  امید  روزی  به  من  زمینه  این  در 
آن را  ترجمه  زحمت  رنگ  شش  که   ۰۱ به عالوه  یوگیاکارتا 
کشیده، و مجموعه ضوابطی هستند که از سال ۶۰۰۲ به عنوان 
ضوابط و پرنسیب های بین المللی در مورد اقلیت های جنسی از 
سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده اند، در ایران نیز مورد 
توجه قرار گرفته و الزام اجرایی یابند. برای رسیدن به چنین 
روزی تالش هایمان را بیشتر می کنیم. ما به دور از هر شعار 
و اغراقی باید با صدای بلند بگوییم که پیروزی های بزرگی را 
فعالیت  سال   ۲۲ از  بیش  می دانیم.  خود  دستاوردهای  جزو 
متمرکز  فعالیت  سال   ۸ از  بیش  و  حوزه  این  در  من  علنی 
شش رنگ در داخل ایران و در عرصه بین المللی بی شک در 
ایران موثر و راهگشا بوده  توانمند کردن جامعه ال جی بی تی 
و امیدوارم این روند با شرکت نهادها و سازمان های دیگر این 
افزایش هستند، شتاب  به  رو  دائم هم  حوزه که خوشبختانه 

بیشتری یابد. 
اختصاص  برای  ما  حقوق  نشریه  دست اندرکاران  از  پایان  در 
یک ویژه نامه در این خصوص قدردانی می کنم و اطمینان دارم 
مهمترین  از  یکی  در  فرهنگ سازی  به  فعالیت هایی  چنین 
حوزه های تبعیض بر اقلیت های جنسی، یعنی حوزه حقوق و 

قوانین موجود، کمک بزرگی خواهد بود.
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