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ج 
بند دوم: عدم تبعیض

تبعیض جنسیتی. 28

تبعیض جنسیتی علیه دختران در قوانین و سیاست های ایران به طور سازمان یافته ای ریشه دوانیده است. این 
تبعیض بر حقوق دختران در پروسه ی پرونده های کیفری، حق تعیین وضعیت خانواده، آموزش، سالمت، ورزش، 
هنر و دیگر حقوق آنها تأثیر می گذارد. بند 98 از همین گزارش در موضوع ازدواج اجباری و زودهنگام، برخی 

دیگر از شکل های تبعیض جنسیتی در ایران را بازگو می کند.

تبعیض از سنین کودکی آغاز می شود. قانون مجازات اسالمی و قوانین مدنی ایران، حاوی مقررات متعددی هستند . 29
که در موضوع خشونت )ذکر شده در بند 2 از کنوانسیون بین المللی حقوق کودک( بین دختران و پسران تبعیض 
قائل می شوند. همان طور که گفته شد، طبق این قوانین، سن بلوغ و مسئولیت کیفری برای دختران 9 سالگی 
قمری و برای پسران 15 سالگی قمری معین شده است. این قوانین تأثیر تبعیض آمیزی بر حقوق دختران بر 
اساس جنسیت دارند. در نتیجه کودکان دختر، مدت زمان کمتری تحت مراقبت و حمایت به عنوان کودک، 
قرار می گیرند و به همین سبب از بسیاری از حقوقی که مطابق کنوانسیون حقوق کودم به آنها تعلق می گیرد، 

محروم می شوند.

اصول 20 و 21 قانون اساسی ایران، تصریح می کند تمامی شهروندان ایرانی، چه زن و چه مرد، از حقوق برابر . 30
برخوردارند و دولت باید متضمن احقاق حقوق زنان باشد. این قانون در ادامه می افزاید که این حقوق باید 
منطبق با موازین اسالمی باشند.1 تبعیض های بسیاری که در قوانین ایران وجود دارند، اغلب تحت عنوان 

قوانین اسالمی، توجیه می شوند.

تبعیض در ارث. 31

در ماده 907 از قانون مدنی ایران، در مسائل مربوط به ارث، سهم ارث برای فرزندان مذکر فرد متوفی، دو 
برابر سهم دختران وی در نظر گرفته شده است.2 بر اساس ماده 911 از همین قانون، اگر متوفی در زمان فوت 
فرزندی نداشته باشد، نوه هایش با توجه به سهم والدین شان ارث می برند؛3 از این رو فرزندان اوالد پسر دو برابر 
فرزندان اوالد دختر ارث می برند. سپس تقسیم آن ارث هم بین نوادگان بر اساس جنسیت )نوه مذکر دو برابر 

نوه مؤنث( انجام می شود.

1. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )»قانون اساسی ایران«( اصول 20 و 21 ، )دسامبر 1979، اصالح شده در سال1989(:
http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution.html 

2. قانون مدنی، ماده 907

3. همان، ماده 911

http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution.html


 توصیه: ما از کمیته می خواهیم تا توصیه  هایی که بر اساس نتیجه گیری های نهایی پیشین به دست آورده مجدداً . 32
برای دولت ایران تکرار کند و از دولت ایران بخواهد بی درنگ تمام قوانین خود را بازنگری کند و تضمین 
بدهد که این قوانین در متن و در عمل تبعیض آمیز نیستند و بی طرفی جنسیتی در آنها رعایت شده است. 
عالوه بر این، دولت ایران بایستی طی اقدامات موثر شامل بر حذف یا بازنگری بخش هایی از قوانین مدنی 
و کیفری، هرگونه تبعیض بر پایه جنسیت، مذهب و دیگر زمینه های مشابه را، برابر با ماده 2 کنوانسیون 

جهانی حقوق کودک، کنار بگذارد.

تبعیض در زمینه  مسائل کیفری. 33

در بندهای 34 و 35 این متن، نقض حقوق کودک توسط قانون مجازات اسالمی و نظام قضایی جمهوری 
اسالمی ایران را توضیح خواهیم داد. پیش از آن، باید توجه داشت از آن جا که سن مسئولیت کیفری در ایران 
برای دختران به طور چشمگیری از پسران کمتر است، دختران در مواجهه احکام شدید کیفری از جمله اعدام 
تحت قانون مجازات اسالمی، آسیب پذیرتر هستند. در عمل به نظر می رسد میزان پیگرد قانونی در مورد مردان 

بیشتر است.

طبق قانون مجازات اسالمی ایران، به پسران و دخترانی )یا اعضای درجه اول خانواده آنها( که به  طور عمدی . 34
یا غیر عمدی متحمل آسیب جسمانی یا مرگ شده اند، مبلغ دیه متفاوتی - بر اساس جنسیت ایشان - برای 
جبران خسارت، از طرف عالمان جرم، خواهد شد. دیه یا پول خون، پولی است برای جبران خسارت که توسط 
قانون اسالمی تعیین می شود. طبق بند 550 از قانون جدید مجازات اسالمی »دیه قتل زن، نصف دیه مرد 
است«.4 تا حدودی، دیه  آسیب های فیزیکی برای پسران و دختران یکسان است. با این وجود ، اگر مبلغ خسارت 
هم اندازه ی یک سوم دیه کامل )مبلغ معادل ارزش جان یک مرد( شود یا از آن مبلغ بیشتر شود، دیه دختران به 

نیمی از دیه کامل )مردان( کاهش می یابد.5

قانون مجازات اسالمی به شکلی اصالح شده بود تا با ایجاد یک صندوق مالی، برای قتل زنان و مردان مبلغ . 35
مساوی دیه اختصاص یابد، به این معنا که دولت - و نه مجرم - نیمی از جریمه را بپردازد.6 عالوه بر این در 
مواردی که آسیب جسمانی منجر به مرگ نشود، دیه مردان و زنان برابر است، مبلغ دیه، از یک سوم دیه کامل 

)مردان( بیشتر شود.7

 توصیه: ما از کمیته درخواست می کنیم به ایران توصیه کند حداقل سن مسئولیت کیفری را برای همه کودکان، . 36
صرف نظر از جنسیت شان، یکسان در نظر بگیرد. همچنین اطمینان حاصل شود که این حداقل سن آنقدر 

باال در نظر گرفته شود تا کودکان شامل کیفرهای جنایی سیستم قضایی نشوند.8

4. قانون مجازات اسالمی، جلد سوم، ماده 550

5. همان

6. محمد نیری، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، نابرابری جنسیتی و تبعیض: در موضوع زنان ایرانی )8 مارس 2013(

7. همان

8. رجوع شود به: شبکه بین المللی حقوق کودک، بخش سیاست؛ مجرم سازی کودکان را متوقف کنید:
www.crin.org/sites/default/files/crin_policy_paper_-_stop_making_children_criminals.pdf

http://www.crin.org/sites/default/files/crin_policy_paper_-_stop_making_children_criminals.pdf


تبعیض به خاطر گرایش جنسی و هویتی جنسیتی کودکان. 37
کودکان و نوجوانان ایرانی که دگرباش جنسی )همجنس گرا، دوجنس گرا و تراجنسیتی( هستند و یا تصور می شود 
که چنین باشند، با تبعیض های چندگانه ی حقوقی و اجتماعی روبرو می شوند. این تبعیض ها شامل ننگ انگاری 
عمیق و گسترده اجتماعی علیه همجنس گرایی و هویت های تراجنسیتی می شود و به وسیله ی قوانین مجازات 
اسالمی که اعمال جنسی همجنس خواهانه را جرم به شمار می آورد، تداوم می یابد. وجود تبعیض، این کودکان 
و نوجوانان را در برابر تعقیب کیفری، شکنجه، اعدام، سوءاستفاده جنسی یا جسمِی صورت گرفته از جانب 
مأموران دولتی یا غیر دولتی در موقعیت آسیب پذیر و بی پناه قرار می دهد. این آسیب ها مانعی جدی جلوی راه 
این کودکان در بهره مندی کامل از حقوق انسانی خود از جمله حق آموزش، به وجود می آورد. تبعیض حقوقی و 
اجتماعی همچنین حقوق همه کودکان و نوجوانان را در دسترسی به اطالعات درباره تنوع گرایش های جنسی 

و هویت های جنسیتی در حد وسیعی محدود می کند.

تبعیض در نظام قضایی کیفری. 38
قانون مجازات اسالمی ایران، برخالف استانداردهای بین المللی،9 روابط رضایتمندانه دو همجنس را جرم می انگارد. 
در این قانون، مجازات عمل جنسی رضایتمندانه با همجنس تا 100 ضربه شالق )ماده 239( و مجازات عمل 
جنسی مقعدی رضایتمندانه بین دو مرد، مرگ است )ماده 234(.10 این قانون همچنین شکل های دیگر رابطه 
جنسی با همجنس از قبیل بوسه عاشقانه و لمس کردن یکدیگر را هم جرم انگاشته است و مجازات آن را هم 

برای زنان و هم برای مردان، تا 74 ضربه شالق در نظر گرفته است )بندهای 232 و 233(.11

عالوه بر این، طبق همین مقررات قانونی، در صورتی که تفخیذ )رابطه جنسی بدون دخول مقعدی میان دو مرد( . 39
صورت گرفته باشد، تفاوتی میان رابطه ی رضایتمندانه و رابطه ی اجباری نظیر تجاوز، در نظر گرفته نشده است. 
طبق این قانون، در مواردی که تفخیذ با اجبار انجام شده باشد، قربانی و متجاوز هر دو به لحاظ کیفری مسئول 
به شمار می آیند.12 از آنجایی که سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران در ایران، به ترتیب 9 سال قمری 
و 15 سال قمری است، نوجوانانی که مظنون به داشتن روابط جنسی رضایتمندانه با همجنس خود هستند و نیز 
کودکانی که مورد تجاوز جنسی بدون دخول )تفخیذ( قرار گرفته اند ممکن است در معرض مجازات های سخت 
مانند اعدام و شالق قرار بگیرند که خالف کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است. گروه های حقوق بشری 
دگرباشان جنسی، دو مورد از اعدام کودکان متهم به داشتن روابط همجنس خواهانه را، یکی در سال 2005 و 

دیگری در سال 2007 ثبت کرده اند.13

9. رجوع شود به: دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، »برگه اطالع رسانی جرم انگاری«:
https://www.unfe.org/system/unfe-43-UN_Fact_Sheets_-_FINAL_-_Criminalization_%281%29.pdf

نسخه ترجمه شده به فارسی این برگه کاری از کمیسیون بین المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنس گرا )ایگل هرک(:
https://iglhrc.org/iran/fa/PDFs/FactSheet_Criminalization.pdf

10. قانون مجازات اسالمی، جلد سوم، بندهای 233 تا 241.

11. همان، بندهای 232 و 233.

12. همان، بند 236.

13. کمیسیون بین المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنس گرا، مرد جوانی به اتهام جرائم جنسی اعدام شد )5 دسامبر 2007(:
http://iglhrc.org/content/iran-young-man-executed-alleged-sex-crime

https://www.unfe.org/system/unfe-43-UN_Fact_Sheets_-_FINAL_-_Criminalization_%281%29.pdf
https://iglhrc.org/iran/fa/PDFs/FactSheet_Criminalization.pdf
http://iglhrc.org/content/iran-young-man-executed-alleged-sex-crime


در عمل، یکی از اثرات قابل توجه جرم انگاری همجنس گرایی و روابط جنسی رضایتمندانه بین دو همجنس در نظام . 40
حقوقی ایران، مصونیت افرادی است که مرتکب خشونت علیه دگرباشان جنسی یا مظنون به دگرباشی جنسی 
می شوند، به خصوص قربانیانی که زیر سن قانونی هستند. دگرباشان جنسی  قربانی خشونت، قادر نیستند قدم 
جلو بگذارند، چرا که با خطر بالقوه مجازات کیفری ) به دلیل دگرباشی جنسی( روبرو هستند. اتفاقی که می افتد، 
در واقع ایجاد مانعی ناروا و غیر ضروری برای دسترسی به سیستم قضایی علیه سوءاستفاده و تجاوز از سوی 
مأمورین دولتی و غیر دولتی است. عالوه بر این، جرم انگاری خشونت آمیز روابط همجنس خواهانه که با شالق 
و اعدام مجازات می شوند، باعث گسترش انگ زدن های فرهنگی و اجتماعی می شود و فضایی را ایجاد می کند 

که خشونت علیه دگرباشان جنسی در چهارچوب آن مشروع به  نظر می رسد.

نمونه ها:
جواد، مرد همجنس گرای ایرانی، در مصاحبه با کمیسیون بین المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنس گرا . 41

)ایگل هرک( و سازمان دگرباشان جنسی ایرانی )ایرکو( گفت زمانی که نوجوان بوده، سه مرد در یک تاکسی 
قصد تجاوز به او را داشتند. اگرچه موفق به فرار شد، ولی جرأت نکرد این ماجرا را به پلیس گزارش کند:

 “»اگر شما در یک جامعه مطیع قانون زندگی کنید... که در آن حقوق همجنس  گرایان به رسمیت شناخته . 42
می شود، می توانید در چنین شرایطی به پلیس مراجعه کنید. اما اگر من به پلیس مراجعه کرده بودم، می دانم 
که از من می پرسیدند: »خب برای چه سوار آن ماشین شدی؟« آنها قربانی را سرزنش می کنند. برای مثال 
یک بار وقتی از میان یک زمین فوتبال رد می شدم تا به خانه ام بروم، توسط افرادی با چاقو مورد حمله قرار 
گرفتم و تلفنم را دزدیدند. به پلیس مراجعه کردم تا حادثه را گزارش کنم. به من گفتند: »چرا یکی مثل تو 

آن موقع شب باید از زمین فوتبال عبور کند؟«”14

مصاحبه های انجام شده توسط کمیسیون ایگل هرک و سازمان ایرکو نشان می دهد که کودکان و نوجوانان . 43
دگرباش جنسی در ایران همچنین در معرض خطر خشونت پلیس و سوءاستفاده های مشابه از سوی مجریان 
قانون هستند. یک زن تراجنسیتی به کمیسیون ایگل هرک و سازمان ایرکو گفته است زمانی که نوجوان بوده 

است مورد تجاوز جنسی از سوی یک مأمور اجرای قانون قرار گرفته است:

»زمانی که حدوداً پانزده ساله بودم، یک شب که در خانه اوضاع خیلی بد شده بود و تحمل ماندن نداشتم از خانه . 44
بیرون زدم. وقتی که در خیابان راه می رفتم و دنبال چاره می گشتم، به یک افسر برخوردم که مأمور حراست 
یک بنای عمومی بود... من وامانده بودم و جایی نداشتم که شب بمانم و او هم به نظر مهربان می آمد. از او 
پرسیدم آیا می تواند از من محافظت کند... به جای محافظت، به من تجاوز کرد و سپس مرا بیرون انداخت.«15

پوشش خبری کامل از اعدام رخ داده در سال 2005 به زبان فارسی )در دسترس تا تاریخ 22 ژانویه 2015(: 
http://news.gooya.com/politics/archives/033525.php

http://www.ettelaat.net/05-07/news.asp?id=7829

14. مصاحبه جواد )اسم مستعار( با کمیسیون بین المللی ایگل هرک، 8 سپتامبر 2012، کایسری، ترکیه.

15. شهادت نامه مکتوب سلماز )اسم مستعار( که در اختیار کمیسیون بین المللی ایگل هرک قرار گرفت، 8 جون 2014.

http://news.gooya.com/politics/archives/033525.php
http://www.ettelaat.net/05-07/news.asp?id=7829


در برخی موارد، قانون به معنای واقعی کلمه، نسبت به جرائم علیه دگرباشان جنسی به خصوص علیه پسران نوجوان . 45
15 سال قمری یا بزرگتر، مصونیت ایجاد کرده است.. بند 302 )الف( از قانون مجازات اسالمی تصریح می کند 
که اگر قربانی یک قتل، مرتکب عملی شده باشد که مجازات آن مرگ باشد، مثل رابطه جنسی یک مرد با 
همجنس خود، حکم قاتل، مجازات های معمول قتل، مثل قصاص یا جریمه های مالی برای قتل یا پرداخت 

دیه )پول خون(، نخواهد بود،16 بلکه برای او مجازات های سبک تری در چهارچوب قانون، در نظر می گیرند.17

 توصیه: این کمیته باید به دولت ایران متذکر شود که از روابط جنسی رضایتمندانه دو همجنس جرم زدایی . 46
کند و قوانینی )مخصوصاً ماده 302 از قانون مجازات اسالمی( را که ممکن است به عنوان توجیهی برای 
خشونت علیه دگرباشان جنسی زیر سن قانونی استفاده شود، اصالح یا لغو کند. این کمیته باید به دولت 
متذکر شود که سیاست ها، مقررات و آموزش هایی را تدبیر کند که از کودکان، صرف نظر از گرایش جنسی، 
هویت جنسیتی و رفتار جنسیتی آنها، در برابر خشونت خانوادگی، حفاظت کند. باید این اطمینان حاصل شود 
که پلیس و مقامات قضایی، به شکایات مربوط به خشونت خانوادگی علیه افراد زیر سن قانونی رسیدگی 

می کنند و از قربانیان حمایت کامل می شود.

تبعیض در رسانه ها و دسترسی به اطالعات. 47

رسانه های دولتی مدام این ذهنیت را ایجاد می کنند که بیان غیر انطباقی گرایش های جنسی و هویت های 
جنسیتی از نظر اجتماعی غیر قابول قبول، غیر اخالقی و یا نشانه ای از بیماری های روانی و جسمانی است. 

مقامات دولتی دائماً در رسانه های دولتی اظهارات تحقیرآمیز علیه دگرباشان جنسی ابراز می کنند18.

گزارش مشترک سازمان جهانی قلم و سازمان ماده 19، تسلیم به سازمان ملل متحد در بررسی ادواری جهانی، فرمان . 48
شورای عالی امنیت ملی را یادآور می شود که که طبق آن، روزنامه نگاران رسمی سانسور می شوند و از پوشش 
خبری یک سری موضوعات خاص، شامل بر حقوق دگرباشان جنسی منع می شوند و تمامی این ها به نام حفظ 
امنیت ملی انجام می گیرد.19 شورای عالی امنیت ملی مکلف به اثبات تهدید مشخص در متن، علیه امنیت ملی 
ندارد. همچنین این شورا مکلف نیست تا این تهدیدهای احتمالی علیه منافع عمومی را با سنجه ی آزادی بیان 
جامعه بسنجد. همچنین، مکلف نیست که این تهدید علیه منافع عمومی را با سنجه آزادی بیان تعدیل کنند.20

16. قانون مجازات اسالمی، جلد سوم، بند 302.

17. همان، بند 302 )ماده اول(. توجه شود: در هماهنگی با قانون بین المللی حقوق بشر، هیچ انسانی صرف نظر از سنش، نباید با اعدام مجازات شود.

18. چهارم آوریل 2014، رهبر جمهوری اسالمی ایران، همجنس گرایی را به عنوان »بن بست و ورشکستگی اخالقی« و »رفتاری شهوانی« توصیف می کند: 
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=11526

در سیزدهم آگوست 2014، رئیس قوه قضائیه ایران، صادق آملی الریجانی، همجنس گرایان را »همجنس باز« خطاب می کند و همجنس گرایی را »پلیدی« می داند:
http://www.isna.ir/fa/news/93052010098/%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86

در 24ام سپتامبر 2014، رئیس مجلس شورای اسالمی ایران، همجنس گرایی را »وحشی گری مدرن غرب« خواند:
http://www.icana.ir/Fa/News/209725

19. سازمان جهانی قلم و ماده 19، گزارش مشترک تسلیم به کمیته نقد و بررسی ادواری بین المللی سازمان ملل متحد در موضوع جمهوری اسالمی ایران )15 مارس 2014(:
http://www.pen-international.org/wp-content/uploads/2013/05/Iran-submission.pdf

20. همان.

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=11526
http://www.isna.ir/fa/news/93052010098/%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://www.isna.ir/fa/news/93052010098/%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://www.isna.ir/fa/news/93052010098/%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://www.icana.ir/Fa/News/209725
http://www.pen-international.org/wp-content/uploads/2013/05/Iran-submission.pdf


برای این منظور، قوانین و سیاست های مطبوعات و اینترنت ایران، همچنین هر گونه محتوای بی طرف یا مثبت . 49
نسبت به دگرباشان جنسی در رسانه ها و در اینترنت را به شدت محدود می کنند. این مسأله در واقع نقض حق 
کودکان در دسترسی به اطالعات است که توسط بند 17 از کنوانسیون بین المللی حقوق کودک تضمین شده 
است.21 برای مثال، مقامات ایران، صفحاتی از دانشنامه های مردم پسند آنالین چون ویکی پدیا که همجنس گرایی و 
دوجنس گرایی را توضیح داده اند، مسدود کرده اند.22 به نوبه خود، هیچ اطالعات قابل اعتمادی به آسانی در دسترس 
شهروندان ایرانی، از جمله نوجوانان، نیست که به آنها درباره جنسیت و سکسوالیته، از جمله همجنس گرایی و 

هویت های تراجنسیتی آموزش بدهد.

 توصیه: این کمیته باید به دولت ایران متذکر شود که قوانین و سیاست های خود را بازبینی و اصالح کند تا . 50
کودکان بتوانند به اطالعات بی طرف و مثبت درباره گرایش  های جنسی و هویت های جنسیتی نامنطبق با 

جامعه اکثریت، دسترسی داشته باشند.

 تحقیر و خشونت خانوادگی. 51
مصاحبه های متعددی که توسط کمیسیون بین المللی ایگل هرک و سازمان ایرکو در چهار سال گذشته انجام 
شده است، نشان داده است که دگرباشان جنسی زیادی در ایران در سنین نوجوانی مورد انواع و اقسام خشونت 
و تحقیر از سوی خانواده های خود به ویژه از سوی والدین، برادران و خواهرانی که رفتار جنسی و جنسیتی عضو 
خانواده خود را نپذیرفتند، قرار گرفته اند. برای مثال، احمد، مرد ایرانی که خود را گی معرفی می کند، اظهار داشت 
زمانی که در سن 15 سالگی برای پدر و مادر خود آشکارسازی کرد، پدرش او را مورد حمله کالمی و جسمی 

قرار داد و مجبورش کرد تا برای »درمان« همجنس گرایی اش به پزشک مراجعه کند.23

افرادی که به خاطر گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی واقعی یا فرضی خود، در کودکی مورد خشونت خانگی . 52
قرار گرفته اند، به این گروه های حقوق بشری گفته اند که جرأت گزارش این خشونت ها را به مقام های مسئول 
نداشته اند. آنها می ترسیده اند که یا به شکایت شان اهمیت داده نشود و یا خود در معرض مجازات های کیفری 

سنگین که قوانین ایران برای اعمال همجنس گرایانه وضع کرده، قرار بگیرند.24

کمیسیون بین المللی ایگل هرک و سازمان ایرکو، گزارش هایی مربوط به ازدواج اجباری دختران نوجوان همجنس گرا 
با مردان، بدون توجه به گرایش جنسی این دختران دریافت کرده اند.

21. برای قوانین مطبوعات دولتی و اینترنت، به قانون مطبوعات )1986( رجوع شود: 
http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/3201-the-press-law.html

ماده 19، جمهوری اسالمی: قوانین جرائم رایانه ای )2012(، رجوع شود به:
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12-01-30-FINAL-iran-WEB[4].pdf

22. دانشگاه پنسیلوانیا: برنامه رسانه ایران، دانشگاه شهری نیویورک: حقوق بشر در بخش ایران، منابع و مآخذ فیلترشده: سانسور ویکی پدیا از سوی ایران )7 نوامبر 2013(:
http://www.iranmediaresearch.org/en/research/download/1539

23. مصاحبه احمد )نام مستعار( با کمیسیون بین المللی ایگل هرک، 7 سپتامبر 2012، کایسری، ترکیه.

24. برای اطالع بیشتر از مجازات قانونی برای روابط همجنس خواهانه و همجنس گرایانه به پاراگراف 37 از همین گزارش در موضوع جرم انگاری رفتار همجنس خواهانه رجوع شود.

http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12-01-30-FINAL-iran-WEB%5b4%5d.pdf
http://www.iranmediaresearch.org/en/research/download/1539


 نمونه:. 53
زینت، زنی همجنس گرا، به گروه های مدافع حقوق دگرباشان جنسی گفته است خانواده اش زمانی که 15 
سال داشته، او را از ادامه تحصیل در دبیرستان باز می دارند و مجبورش می کنند با مردی که حدوداً بیست و 
هفت یا هشت ساله بوده ازدواج کند. از آنجا که زینت نمی خواسته با مردی که دو برابر او سن دارد ازدواج 
کند، مورد ضرب و شتم پدرش قرار می گیرد و نهایتاً تن به ازدواج می دهد. 25 او به ایرکو و ایگل هرک گفته 
است که شوهرش مکرراً به او تجاوز می کرده و حتی پیش از شروع رابطه جنسی او را با زنجیر به تخت 

می بسته است.

 توصیه: این کمیته باید به دولت ایران متذکر شود که می بایست گام های مؤثری برای افزایش آگاهی نسبت . 54
به خشونت خانگی علیه کودکان بردارد. دولت ایران می بایست به کودکان آموزش دهد که از جمله حقوق 
کودکان این است که از سوی پدر و مادر و سایر اعضای خانواده ی خود، صرف نظر از گرایش جنسی، هویتی 
جنسیتی و یا رفتار جنسیتی شان مورد آزار و اذیت  قرار نگیرند. این کمیته همچنین باید به دولت متذکر شود 
تا سازوکارهای جامعی مثل ایجاد پناهگاه  و پرورشگاه برای محافظت از کودکانی که به خاطر گرایش جنسی، 

هویت جنسیتی و یا رفتار جنسیتی واقعی یا فرضی خود مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند، ایجاد کند.

 تعرض، آزار و اذیت جسمی و سوءاستفاده در مدارس. 55
کمیسیون بین المللی ایگل هرک و سازمان ایرکو همچنین موارد مشابه و متعدد از زورگویی و آزار و اذیت جسمی 
و جنسی که علیه کودکان دگرباش جنسی از طرف همکالسی ها و مسئولین مدرسه در دبیرستان ها، مدارس 
راهنمایی و در برخی موارد مدارس ابتدایی صورت گرفته است را ثبت کرده اند. دگرباشان جنسی ایرانی گزارش 
داده اند که از سنین جوانی، همکالسی هایشان آنها را به خاطر ناهماهنگی جنسیتی  مشهود ایشان با دیگران، 
به شدت مسخره می کرده اند. به اغلب نوجوانان همجنس گرا و تراجنسیتی ای که در مدارس پسرانه ثبت نام 
شده اند توسط همکالسی های پسر، مورد دست درازی و آزار جنسی و همچنین ضرب و شتم قرار می گرفتند. در 
برخی از مصاحبه ها، دگرباشان جنسی گزارش دادند که از سوی همکالسی های خود مورد تجاوز و حتی تجاوز 

گروهی قرار گرفته اند.

 نمونه ها. 56
احمد، یک مرد همجنس گرای ایرانی در ادامه شرح می دهد که چطور به خاطر حالت داشتن، در دوران 

راهنمایی، توسط همکالسی های خود مورد تجاوز جنسی و ضرب و شتم قرار گرفته است:

»آنها همیشه منتظر بودند تا به خاطر هر چیزی من را زیر مشت و لگد بگیرند. من بارهای بیشماری کتک خوردم. . 57
همکالسی هایم به تدریج از نظر جنسی به سن بلوغ نزدیک  می شدند، اما چون مدارس پسرانه و دخترانه در 
ایران، به خاطر قوانین تفکیک جنسیتی، از هم جدا هستند، در مدرسه ما هم دختری وجود نداشت.26 تنها 

کاری که می توانستند بکنند این بود که کسی را پیدا کنند که ظاهر و حالتش شبیه به دخترها باشد.«27

25. مصاحبه زینت )نام مستعار( با کمیسیون بین المللی ایگل هرک، 4 سپتامبر 2014، گفتگوی تلفنی.

26. جمهوری اسالمی اجازه تأسیس مدارس مختلط مهد کودک و پیش دبستانی را نمی دهد و همه مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تفکیک جنسیتی شده اند.

27. مصاحبه احمد )نام مستعار( با کمیسیون بین المللی ایگل هرک، 7 سپتامبر 2012، کایسری، ترکیه.



نیما، مرد دیگری که خود را گی معرفی می کند به ایگل هرک و ایرکو گفته است وقتی که در کالس ششم . 58
تحصیل می کرده است، از طرف چهار نوجوان مورد تجاوز گروهی قرار می گیرد. با اینکه او باز هم در طول 
چند ماه آینده در مجموع ده بار توسط همان گروه از نوجوانان مورد تجاوز قرار گرفت، ولی بیش از آن دچار 
ترس بود که قادر باشد این ماجرا را به مدرسه گزارش کند.28 سرانجام قربانی شدن مکررش را به مادرش 
می گوید. مادرش موضوع را به اطالع ناظم مدرسه می رساند. به دانش آموزی که سردسته تجاوز گروهی به 

نیما بود هشدار داده شد ولی هیچ مجازات دیگری شامل حال او و بقیه نوجوانان )عضو این گروه( نشد.29

اگر چه برخی از معلمین و مدیران مدارس اقداماتی جهت مقابله با زورگویی و تجاوز انجام می دهند، اغلب تجاوزها . 59
تا حد زیادی مسکوت می مانند. به دانش آموزان دگرباش جنسی، بسته به جنسیت بیولوژیک شان، گفته شده است 
که مردانه تر یا زنانه تر رفتار کنند، و یا اینکه به آنها گفته شده است که بدرفتاری و تجاوز، نتیجه ی رفتارنامنطبق 
جنسیتی خود ایشان است . در همین راستا، از دانش آموزان دگرباش جنسی، در برابر تجاوز و بدرفتاری در مدرسه 

محافظت بسیار کمی می شود.

عالوه بر این، بر اساس شهادت نامه هایی که توسط کمیسیون بین المللی ایگل هرک و سازمان ایرکو جمع آوری . 60
شده است، معلمین و مدیران مدارس نه تنها در این گونه تجاوزها و بدرفتاری ها شریک هستند بلکه خودشان 
بانی آن می شوند. آن ها، دانش آموز قربانی را جلوی دیگر دانش آموزان به خاطر حالت و رفتار »نامناسب« خوار 

و خفیف می کنند.

 نمونه:. 61
زهرا، یک ترنس زن ایرانی، به ایگل هرک و ایرکو گفت تا جایی که به یاد می آورد همواره در مدرسه تحقیر 
و تمسخر شده است. » معلم اول ابتدایی من همیشه من را مسخره می کرد به خاطر اینکه من همیشه از 

خودم به عنوان یک دختر یاد می کردم.«

کمیسیون بین المللی ایگل هرک و سازمان ایرکو، موارد متعددی از تجاوز و آزار جنسی دانش آموزان دگرباش جنسی . 62
را توسط معلمین و مدیران در مدارس پسرانه ثبت کرده اند. در این موارد، مصاحبه شوندگان اغلب اظهار داشتند 
که بزرگساالن، آنها را به خاطر آسیب پذیری و انزوایی که ریشه در رفتار جنسیتی آنها دارد هدف قرار می دادند.

 توصیه: این کمیته باید به دولت متذکر شود تا دستور العمل هایی را وضع کند و گسترش دهد که امکان . 63
پذیرفته شدن و حفظ احترام به دانش آموزانی که نسبت به دیگران دارای ناهماهنگی های جنسیتی هستند، 
ایجاد کند. مربیان و معلمانی که در آزار و اذیت دانش آموزان ناهماهنگ با رفتارهای جنسیتی اکثریت، به 
عنوان همدست یا بانی خشونت، دست دارند، تأدیب شوند و مربیان و معلمانی که سابقه تخلف مکرر دارنداز 

سیستم آموزشی و ِسَمت شان برکنار شوند.

28. مصاحبه نیما )نام مستعار( با کمیسیون بین المللی ایگل هرک، 7 سپتامبر 2012، کایسری، ترکیه.

29. همان


