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 متحد ملل سازمان به هرک ایگل گزارش

 

تسليم به کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد 
 ای جمهوری اسالمی ایران در موضوع رسيدگی به دومين گزارش دوره

 

 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت ميثاق بين

 

 

 مقدماتیکميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جلسات 

 وهشتمچهلدوره  کارگروه

  شهر نيویورک، امریکا – ۲۰۱۲می  ۲۵تا  ۲۱



۲ 
 

 فهرست

 

 فهرست

 مقدمه

 بشر دگرباشان جنسی حقوقاساسی   نقص

 )۲ع تبعيض (بند من .۱
 پيشنهای برای بررسی توسط دولت ایران هایسوال

 )۱۳حق تحصيل (بند  .۲
 پيشنهادی برای بررسی توسط دولت ایران سوالهای

 زندگی فرهنگی حق داشتن .۳
 پيشنهادی برای بررسی توسط دولت ایران سوالهای

 پيشنهادی برای بررسی توسط دولت ایران سوالهایمتن کامل 

  



۳ 
 

 مقدمه

 

آماده  )IGLHRC( گرا همجنس مردان و زنان بشر حقوق کميسيونمتن حاضر، توسط 
جلسات مقدماتی کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و  کارگروهشده است و به 

ای  ) تقدیم شده است تا در روند بررسی دومين گزارش دورهICESCRفرهنگی (
 .مورد بررسی قرار گيردجمهوری اسالمی ایران، 

المللی ژنو در موضوع حقوق  دولتی است که ميثاق بين ،جمهوری اسالمی ایران
 ۱۹۷۵ سال ) را امضا کرده است و ازICESCRاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (

. این گزارش متمرکز بر ميالدی تاکنون متعهد به اجرای بندهای این ميثاق است
 )ها نسیجگراها و ترا ها، دوجنس ها، گی لزبيندگرباشان جنسی ایران (وضعيت 

 .است

  



٤ 
 

 بشر دگرباشان جنسی ایران اساسی حقوقنقص 

 

 )۲تبعيض (بند  رهایی از. ۱

 

تمامی  ضامن باشندخواهد تا  ها می از ميثاق جهانی از دولت ۲، پاراگراف ۲بند 
بر پایه نژاد، رنگ، بدون آنکه تبعيضی  ،خواهند شد در عمل اجرا حقوق افراد

جنسيت، زبان، مذهب، سياست یا دیگر نظرات افراد، مليت یا طبقه اجتماعی آنان، 
 . در تفسيروجود آیده بافراد، » دیگرهای  وضعيت«ثروت آنان، مکان تولد آنان یا 

 عمومی اخير، کميته تصویب کرده است که،

0Fشود. شامل بر گرایش جنسی افراد نيز می»... ها دیگر وضعيت«

های  دولت ۱
، مانعی نخواهد حاضر در ميثاق باید تضمين دهند که گرایش جنسی افراد

خود را داشته ها بتوانند حقوق مدنی  المللی، آن بود تا طبق قوانين بين
اصلی  های افراد نيز در ميان زمينه ... عالوه بر این، هویت جنسیباشند

گرا  نوان مثال، افرادی که تراجنسيتی، دوجنسع  تبعيض قرار گرفته است؛ به
اساسی در زمينه حقوق بشر های  نقضاغلب دچار  ،هستند دوجنسییا 

1Fخودشوند، مانند آزار در مدارس یا در محل کار  خود می

۲. 

بيان شد که تبعيضی  مسالهکميته، این  نهایی های بندی جمع جدیدتریندر 
قوانينی ضد  ،اش گيرد و در نتيجه گسترده بر پایه گرایش جنسی افراد صورت می

2Fو اجرا شوند در تمامی کشورها تنظيمشکلی گسترده باید  تبعيض به

همچنين، . ۳
تبعيض  نسبت به ها نگرانی ی کامل در موضوعخواستار اطالعات اً مشخص کميته
و  اشتغال، تبعيضهای مرتبط به  شد، مخصوصاً در زمينه دگرباشان جنسیعليه 

3Fتحصيل

که تمامی دگرباشان مسئول این امر است . جمهوری اسالمی ایران ٤
 رند.شکلی کامل سود ب قوق بشری خود بهبتوانند از ح جنسی این کشور نيز

را نقض  این دسته از افراد حقوق مند نظامشکلی  ، بهدولت جمهوری اسالمی ایران
دگرباشان دهد تا به نقض حقوق بشر  دولتی اجازه می های غير کند و به بخش می

 .بپردازند موافق با حضور دگرباشان جنسی در سطح جامعهیا افراد  جنسی
                                                            

 .۱۵و  ۱۴های  شماره CESCRمراجعه کنيد به تفسير عمومی   ۱
از ميثاق جهانی حقوق  ۲، پاراگراف ۲، عدم تبعيض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بند ۲۰مراجعه کنيد به تفسير عمومی شماره   ۲

 ميالدی ۲۰۰۹دوم جواليی  E/C.12/GC/20اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
 ميالدی ۲۰۱۰ دسامبر اول, E/C.12/URY/Co/3-4روگوئه، کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای کشور او های نهايی بندی جمع  ۳
 ميالدی ۲۰۱۱بيست می  E/C.12/RUS/CO/5برای کشور روسيه، کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  نهايی های بندی جمع  ٤



٥ 
 

و  اند ثبت کرده گسترده ها را نقض چنين این  المللی اسناد مربوط به های بين سازمان
ساز  قانونهای نهادهای همراه با سازمان ملل متحد،  ای از آژانس مجموعه

خود نسبت  های گسترده نگرانی ،منصبان جامعه جهانی المللی و دیگر صاحب بين
بيان  افراد در ایران را تبعيض و خشونت بر پایه هویت یا گرایش جنسی به سطح

 اند. کرده

ای شورای حقوق بشر سازمان ملل  جلسه دوره زدهميننودر  ۲۰۱۲در ماه مارچ 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی  شهيد، احمد دکترمتحد در شهر ژنو، 

، جمهوری اسالمی ایران، تاکيدی ویژه بر سوءرفتاروضعيت حقوق بشر در 
داشت و نگرانی خود نسبت  سازی و خشونت عليه دگرباشان جنسی کشور بدنام

گرا و  زبين، گی، دوجنساعضای جامعه ل«که  . او گفتبه این موضوع را بيان کرد
 ای پایههستند و اصول روبرو هایی خشن  ه و مجازاتيایرانی با آزار، تنب تراجنسی

 برایشان محقق، زندگی کردنآزاد شامل بر حق آنان برای  ،حقوق بشر
4Fشود نمی

٥«. 

جلسه خود در  صدوسومين) اخيراً در HRCبشر سازمان ملل متحد (کميته حقوق 
این کميته  تصميم گرفت سابقه حقوق بشر کشور ایران را ثبت و بررسی کند.ژنو، 
آزار، تنبيه و «ایران با  نهایی خود گفت که دگرباشان جنسی های بندی جمعدر 

در . هستندروبرو  »ها های خشن عليه خود و حتی حکم مرگ توسط دادگاه مجازات
 مستند کند که شواهدی ، کميته اشاره میICESCRارتباطی مستقيم با گزارش 

خاطر  شکلی گسترده و روزمره با تبعيض به افراد در ایران بهاین موجود است که 
کنند به خدمات  که سعی می  هستند، مخصوصاً وقتی رو روبهگرایش جنسی خود 

امکانات  استفاده از، تحصيل و مسکن ،اشتغال«شامل بر اساسی زندگی خود 
5Fدست پيدا کنند ،»سالمت و بهداشت

٦. 

ای برای چنين  که زمينهتمامی قوانينی را «اعضای کميته از دولت ایران خواستند تا 
کنند  یا هویت جنسی افراد فراهم میها عليه گرایش  ها و مجازات ها، تنبيه تبعيض

6Fح کندالیا اصلغو  ،شود شان چنين مواردی می یا نتيجه

کميته همچنين توصيه .» ۷
محو و منع تبعيض بر پایه «هایی بردارد به منظور  قدم ایران دولت ه است تاکرد

 ،شغلهای حقوق افراد در زمينه  گرایش جنسی در جامعه، طوری که تمام جنبه
و بهداشت رعایت شود و دولت  و استفاده از امکانات سالمت مسکن، تحصيل

                                                            
ميالدی،  ۲۰۱۲مارچ  ٦قوق بشر جمهوری اسالمی ايران، گزارش مکتوب گزارشگر ويژه سازمان ملل در بررسی وضعيت ح  ٥

A/HRC/19/66 . متن در آدرس: آناليننسخه  
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-66_en.pdf  

 ۲۰۱۱تا نوزدهم نوامبر  دهمجلسات در  OCPR/C/IRN/CO/3برای ايران، کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد،  های نهايی بندی جمع  ٦
 زيرنويس پيشين در جلسه دهم نوامبر  ۷

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-66_en.pdf


٦ 
 

در مقابل  ،های جنسی گوناگون خود و هویت  افراد با گرایشتضمين دهد که 
7Fشوند خشونت و حذف اجتماعی در کشور مراقبت و محافظت می

۸«. 

) UNHCRميالدی کميساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( ۲۰۰۸در نوامبر 
های پناهندگی بر پایه  نکات راهنما در موضوع درخواست«در گزارش خود با عنوان 

8Fیش یا هویت جنسی افرادگرا

 ،گرایی ذکر شده است که همجنسمت بارها، »۹
9Fی جزایی در کشور ایران استماتها

. مشابه همين، در جزوه منتشر شده در ۱۰
جوها و گرایش جنسی در  خاطر عشق: پناه فرار به«ميالدی با عنوان  ۲۰۰۹سال 

10Fاسکاندیناوی

 دگرباشان جنسیبر وضع وخيم ، کميساریای عالی پناهندگان »۱۱
با حکم مرگ «تواند  گرایی خود که می مرتبط به همجنسهای  ایران بر پایه فعاليت

11Fکند تاکيد می ،»هم تنبيه شود

۱۲. 

 

 دولتاین  توسط بررسی ارائه به دولت ایران و  برای یدپيشنها سوالهای

 

 هدفخاطر گرایش یا هویت جنسی خودشان  صرفاً بهآیا افراد در جامعه ایران  .۱
چه ؟ اگر این چنين است، دولت ایران گيرند قرار میتبعيض و خشونت 

 ؟باشد ایرانی دگرباشان جنسی حقوق پاسدارهایی برداشته است تا  گام
هایی از طرف دولت ایران آماده و اجرا  ، چه برنامهو مشخص شکلی ویژه به .۲

کافی در توانند امکانات  دگرباشان جنسی ایرانی میاند تا تضمين دهند  شده
 ؟داشته باشند بهداشت و سالمت مسکن، تصحيل و، های شغل زمينه

  

                                                            
 يس پيشين در جلسه دهم نوامبرزيرنو  ۸
 مراجعه کنيد به آدرس: آنالينبرای دسترسی   ۹

http://justice.gov/eoir/vll/benchbook/UNHCR_Guidelines_Sexual_Orientation.pdf  
 ايران را بررسی کرده بود دگرباشان جنسیپرونده پناهجويی هشت نفر از  اين گزارش  ۱۰
 آدرس:مراجعه کنيد به  آنالينبرای دسترسی   ۱۱

http://www.unhcr.org/4b18e2f19/html  
 گزارش ۸زيرنويس پيشين صفحه   ۱۲

http://justice.gov/eoir/vll/benchbook/UNHCR_Guidelines_Sexual_Orientation.pdf
http://www.unhcr.org/4b18e2f19/html
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 )۱۳. حق تحصيل (بند ۲

 

  ها باید نظامی آموزشی ميثاق جهانی، دولتاز  ۱، پاراگراف ۱۳براساس بند 
درک افراد «تدریس شود، » ای آزاد جامعه«  تاسيس کنند که در آن اصول زندگی در

های قومی  ها و نژادها، تمامی گروه دوستی بين تمامی مليتارتقاء یابد، صبوری و 
های سازمان ملل متحد برای  فعاليت«این،  بر و عالوه» و مذهبی آموزش داده شود

 نشان داده شوند.در آن برنامه، » حفظ صلح در جهان

شکلی گسترده اطالعاتی  دولت ایران برنامه تحصيلی تنظيم کرده است که به
شکلی گسترده تنفر بر آنان را  دهد و به آموزش می دگرباشان جنسیاشتباه درباره 

 گيرد و در این برنامه گرایانه صورت می این امر با رد روابط همجنسکند.  تبليغ می
اخالقی و  در شخصيت هاییشکل افرادی با کمبود به تحصيلی، دگرباشان جنسی

 شوند. وجدانی خود، معرفی می

سازد و از تمامی  های درسی را آماده می روش کتابدر ایران، وزارت آموزش و پ
ها مسائل  خواهد در این کتاب کودکان بين هشت تا نه سال در تمامی مدارس، می

12Fمرتبط به ازدواج را بياموزند

این کتاب درسی، وزارت آموزش و  ۲۱۱. در صفحه ۱۳
تنها قبول است و این  ش نوشته است ازدواج صرفاً بين یک مرد و یک زن قابلرپرو

 :است و تنها هدف افراد برای حضور در یک رابطه  برای داشتن رابطه ،راه مقبول
نيازهای جنسی آنان ب) رسيدن به آرامش روانی (از طریق پيوند یافتن  یالف) ارضا

به کودکان  ۲۲۱با همسر خویش) و پ) داشتن و رشد فرزندان است. در صفحه 
پرهيز دهند،  مقوله ازدواج رخ می خارج ازکه شود از روابطی  هشدار داده می

تدریج ه که باست  آلوده گناه لذات« شان نتيجهچنين روابطی  زیراداشته باشند 
شان را افسرده خواهد ساخت و به فروپاشی معنوی آنان منتهی خواهد  ذهن

 ».گشت

کتاب برای کودکان بين شش تا هفت سال، وزارت آموزش و پرورش دولت ایران 
به آنان  را بر جامعه» نظارت عمومی«معين کرده است که ایده  را تعليمات دینی

بر منع دیگران بر شرکت کند و تعریف آن مسئوليت تمامی افراد جامعه  معرفی می
13Fاستدر اعمال آلوده به گناه 

کتاب، وزارت آموزش و  ۱۶۸تا  ۱۵۳. در صفحات ۱٤

                                                            
 مراجعه کنيد به: آنالين دسترسیبرای   ۱۳

http://www.roshd.ir/ebook/Motevaseteh/Sevom-e-Dabirestan/Din-o-Zendegi%203%20-%20C251.pdf  
 مراجعه کنيد به: آنالين دسترسیبرای   ۱٤

http://www.roshd.ir/ebook/Motevaseteh/Dovom-e-Dabirestan/Din-o-Zendegi%202%20-%20C222.pdf  

http://www.roshd.ir/ebook/Motevaseteh/Sevom-e-Dabirestan/Din-o-Zendegi%203%20-%20C251.pdf
http://www.roshd.ir/ebook/Motevaseteh/Dovom-e-Dabirestan/Din-o-Zendegi%202%20-%20C222.pdf
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دیگران » فسق«عليه  مشخص اعمالی تا کند تشویق میآموزان را  نشپرورش دا
دا، به کند. ابت ای به آنان پيشنهاد می سه مرحله و یک استراتژی دهندانجام 
 زوی کنند.من است  شده» گناه«که باور دارند دچار را ی گویند کس آموزان می دانش

بخواهند گناه خود را او  شوند تا از می» کار گناه«با  دروییدوم، آنان تشویق به رو
ها  آموزان نتوانستند به خواسته خود برسند، از آن عاقبت، اگر دانشکنار بگذارد. 

خواهند از زور استفاده کنند، البته استفاده از زور باید در چهارچوب قوانين  می
 اسالم باشد.

 کنند و به می ایجادهای درسی مشکالت فراوانی  لحن، محتوا و ترکيب کتاب
دگرباش جنسِی ایرانی را جوانان خطر خشونت عليه نوجوانان و  ،شکلی گسترده

ایی با آلودگی باال به اکنون در فض آموزان هم د. دانشده افزایش می
 ،های مختلف گرایش جنسی کنند که در آن گونه ستيزی تحصيل میگرا همجنس

اند.  شده معرفی» سقوط معنوی«و » گناه«فجيع از  هایی خص گونهشکلی مش به
 گرایی های اصلی کشور همجنس کشور و رسانههای درس، رهبران  بيرون از کالس

خواهند متعهد  کنند و از تمامی افراد جامعه می را تهدیدی عليه جامعه معرفی می
این فرهنگ فراگير این موضوع از جامعه باشند.  سازی کن و ریشه به محو

که حتی بدون وجود ست به این معناستيز، مخصوصاً در بافت مدارس، گرا همجنس
سازی، تبعيض و  آموزان ایرانی در مقابل بدنام های درسی، دانش کتابگونه  این

های  حال، تاثير این گونه کتاب پذیر خواهند بود. بااین شدت آسيب خشونت دیگران، به
از سنين اوليه کند تا می تشویق گستردهآنان را  آموزان ایرانی، درسی بر دانش

 فاده کنند.ایرانی استدگرباشان جنسی  زندگی، از زور عليه

ط حضور در برنامه آموزشی مدارس، وزارت آموزش و پرورش شرایعالوه بر این، 
یی گوناگون و با ها ستيزی و خشونت را به شکلتبعيضی آلوده به همجنسگرا

این امر را  ،تر از همه مشخص ست.پذیر ساخته ا رس، امکانابزارهایی در دست
های  ایران دید. در یکی از پستملی مدارس سایت رسمی شبکه  توان در وب می

به نابودی صدوم و عماره بروید که  اند که یران سایت خواستهسایت، مد این وب
بازی  چون ساکنين این شهرها به همجنس ، چرا که افرادیاند دوباره قد علم کرده

شبيه ساکنين این شهرها سرنوشتی  ، چرا که. باید مراقب باشيماند شدهمشغول 
. 14F۱٥»شوند میقوانين خدا را نقض کنند و مرتکب گناه «بود که  بر آنان خواهد

15Fسایت وزارت آموزش و پروش در استان خراسان شمالی وب

تان شهيد ، داس۱٦

                                                            
 شينيبرابر زيرنويس پ  ۱٥
 مراجعه کنيد به: آنالين دسترسیبرای  ۱٦

http://vahdat2.nkhschool.ir/index.php?action=viewpost&cid=342 

http://vahdat2.nkhschool.ir/index.php?action=viewpost&cid=342
http://vahdat2.nkhschool.ir/index.php?action=viewpost&cid=342


۹ 
 

امام هادی که در قرن دهم ميالدی حکم مرگ عليه محقق  ؛گوید شيعه را باز می
16Fرا مجاز دانسته بود گرایانه جاری کرد که روابط همجنسی مسلمان

۱۷. 

 

 این توسط بررسی  و ایران دولت به ارائه برای پيشنهادی سوالهای
 :دولت

 

گرایی  آیا برنامه رسمی تحصيلی دولت ایران مروج تبعيض عليه همجنس .۱
ميثاق  ۱۳است که بند آزاد و پویای تحصيلی  ترویجی برابراست؟ آیا چنين 

 خواستار آن شده است؟المللی  بين
آموزان  گيرد که دانش در نظر می» گناه«یک گرایی را  آیا دولت ایران همجنس .۲

آموزان، برابر آن از زور  عليه دیگر دانش» نظارت عمومی جامعه«باید در برنامه 
 استفاده کنند؟

 

  

                                                            
 برابر زيرنويس پيشين  ۱۷



۱۰ 
 

 )۱۵. حق داشتن زندگی فرهنگی (بند ۳

 

حقوق هر فرد از جامعه را مشخص کرده  ،المللی بيناز ميثاق  ۱، پاراگراف ۱۵بند 
های  از تمامی حفاظت«است تا او بتواند دارای زندگی فرهنگی خود باشد و 

متعلق به هر متن علمی، ادبی یا هنری باشد که اخالقی و مادی سود برد که 
این بند، دولت ایران مسئول است تا  برابر و تحت» ، خالق و نویسنده آن است.خود

، بتوانند دارای زندگی فرهنگی دگرباشان جنسیجامعه، از جمله رد کمک کند هر ف
خود در داخل کشور باشند و حقوق مادی و سودهای معنوی افراد از آثار ادبی و 

 هنری آن، محفوظ باقی بماند.

ا رالمللی  از ميثاق بين ۱۵بند  با برابر دگرباشان جنسی،دولت ایران مکرراً حق 
کرده  ی گسترده بر وضعيت فرهنگی کشور برقرارتنقض کرده است. دولت نظار

ه هر شکلی را گرایی ب همجنس ، ذکرهای مختلف خود است و سانسور به شکل
که برابر وضعيت سرزنش و سرکوب حکومتی باشد. در آگوست مگر اینکند،  منع می

را توقيف  »شرق« طلب روزنامه اصالح )،PAB، شورای نظارت بر مطبوعات (۲۰۰۷
خاطر  ، شاعر ایرانی مقيم کانادا که بهای با ساقی قهرمان چون مصاحبه صرفاً ، کرد

منتشر کرده  شهرت داشته است، دگرباشان جنسیحقوق  هایش در زمينه فعاليت
ای به گرایش یا هویت جنسی نداشت،  ترین اشاره بود. هرچند خود مصاحبه کوچک

ام این خانم، تشویق شورای نظارت بر مطبوعات اعالم کرد صرف منتشر شدن ن
17Fگرایی در جامعه است همجنس

۱۸. 

های منتشر  قانون مطبوعات ایران معين کرده است ناشر باید مسئول نوشته ۹بند 
حامی قانون «و » تهی از فساد اخالقی«ها  خود باشد، تا نوشتهشده در رسانه 
18Fباشند» اساسی کشور

 دگرباشان جنسیِ ای متعلق به  . در نتيجه هيچ رسانه۱۹
ميالدی، معاون وزیر  ۲۰۱۱باشد. در سپتامبر  کشور فعال ونتواند در ایرانی نمی

هایی که  فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسئول آژانس دولتی سانسور، تایيد کرد کتاب
های مشهور فرهنگی در داخل کشور منتشر کنند،  بحث گرایش جنسی چهره

19Fتوقيف خواهند شد

های خبری را  ژانس. مشابه همين وضع، قوانين دولتی، آ۲۰
                                                            

 آنالين دسترسیبرای ». دنبال انتشار مصاحبه با شاعر لزبين، روزنامه شرق توقيف شد به«نوشت،  ۲۰۰۷آگوست  ٦خبرگزاری حيات در   ۱۸
 مراجعه کنيد به:

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&key=&row_id=8923&style=no  
 ميالدی) ۲۰۰۰ميالدی و بازنگری شده در  ۱۹۸٦هجری شمسی (مصوب  ۱۳٦٤ها) مصوب  ، قانون مطبوعات (قانون رسانه۹بند  ۱۹

 مراجعه آنالين دسترسی برای ،»داد ارائه شده سانسور های کتاب از هايی مثال وزير معاون« ميالدی، ۲۰۱۱ سپتامبر ۲٥ آفتاب، خبرگزاری  ۲۰
 :آدرس به کنيد

http://aftabnews.ir/vdcbssb8zrhbffp.uiur.html  

http://www.hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&key=&row_id=8923&style=no
http://aftabnews.ir/vdcbssb8zrhbffp.uiur.html


۱۱ 
 

گونه گيری در برابر هر از طریق سخت» یامنيت اجتماع«اند تا  محدود ساخته
باشد. این موارد شامل » سقوط فرهنگی«گر  توليدی وجود داشته باشد که نشان

20Fشوند نيز می» گرایی های مرتبط به همجنس نشانه«بر 

۲۱ . 

کرده  ایجادروی اینترنت  ستيز برگرا دولت ایران کمپينی همجنسهای اخير،  در سال
کند.  را فيلتر می مرتبط به دگرباشان جنسی یها ها و وبالگ سایت است و وب

هایی را ممنوع  سایت ایرانيان به وب ارتباط ،ارتباطات در کشور درگير بامقامات 
را بحث  ه زبان فارسی موضوعات دگرباشان جنسیاند که بيرون از کشور، ب کرده
به اطالعات مورد نياز  ایرانی دگرباشان جنسیِ  دسترسیکنند، بنابراین مانع  می

21Fاند خود شده

دگرباشان های  ميالدی تاکنون، تعدادی از وبالگ ۲۰۰۹. از سال ۲۲
شدند، از فضای اینترنت  های داخلی عرضه می ایرانی که از طریق شرکت جنسیِ 

 این با ،شود ها صفحه این از یکی وارد کند سعی نفر یک وقتیاند.  حذف شده
 قابل ای رایانه جرایم قانون طبق بر صفحه این: «شد خواهد رو روبه نوشته

22Fباشد نمی دسترسی

۲۳«. 

تاسيس کرده است که نام آن  آنالینسپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران یک واحد 
23Fای دفتر جرایم رایانه«

طریق الگوهای کاری ای از  های رایانه است و در آن جرم» ۲٤
و حتی  آنالین، استراق سمع، نظارت بر جوامع مثل هک کردن صفحات اینترنتی

24Fکند هایشان، کار می سياست آنالینانتشار 

سایت رسمی این دفتر  . در وب۲٥
)www.gerdab.ir (را که کند و آنانی  گرایی منتشر می مرتب مقاالتی عليه همجنس
 »کنند گرایی منتشر می رباره همجنسکنند و مطالبی د قوانين کشور را نقض می«

                                                            
 ،»بودند داده ارائه هرمزگان استان در غيراخالقی تصويرهايی که هايی نوشته ممنوعيت« ميالدی، ۲۰۱۱ سپتامبر ۲٥ فارسی، خبری آژانس  ۲۱

 :آدرس به کنيد مراجعه آنالين دسترسی برای
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900703001219  

با عنوان منجم  دگرباشان جنسیيابی  سايت محبوب دوست به وب دسترسیيا  IRQOسايت سازمان  به وب دسترسیبه عنوان مثال،   ۲۲
)www.manjam.comها را  اند و آن های بسياری متعلق به نويسندگان گوناگون ايرانی ممنوع شده الگ ) ممنوع شده است، در اين ميان وب

خاطر  گويد اين صفحه به شود که به شما می رو می ای روبه ها را ببنييد، با نوشته بخواهيد اين صفحهوزارت ارتباطات ايران فيلتر کرده است. اگر 
 جرايمی که مرتکب شده است از اينترنت حذف يا سانسور شده است. 

 مراجعه کنيد به: آنالينبرای خواندن نسخه   ۲۳
http://ma2tarafeha.blogfa.com/  

 سايت رسمی اين دفتر ديد: توان در وب ای سپاه پاسداران انقالب اسالمی را می های رسمی دفتر مبارزه با جرايم رايانه بيانيه  ۲٤
www.gerdab.ir  

ها و  اشخاص، گروه «ای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به آژانس خبری ايرنا گفته است:  آقای سلوکی، از دفتر مبارزه با جرايم رايانه  ۲٥
کشورهای مختلف نبايد اين تصور را داشته باشند که فضای مجازی و اينترنتی کشور بدون کنترل است تا بخواهند هر عمليات فرهنگی عليه 

به سپاه پاسداران «مراجعه کنيد به .» ام مقدس جهوری اسالمی را بر مرحله اجرا گذارند و برای کاربران محيط نا امنی را ايجاد کنندفرهنگ و نظ
 ميالدی در آدرس: ۲۰۰۹آپريل  ۲۱منتشر شده در » دهد تمام براندازان در جنگ نرم عليه نظام جمهوری اسالمی، هشدار می

http://hamshahrionline.ir/print-78583.aspx   

http://www.gerdab.ir/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900703001219
http://www.manjam.com/
http://ma2tarafeha.blogfa.com/
http://www.gerdab.ir/
http://hamshahrionline.ir/print-78583.aspx


۱۲ 
 

جدی  مقامات، نقض ریزی شده از پيش برنامهچنين سوءرفتار  کند. مرتباً تهدید می
25Fآزادی بيان و انتشار عقاید است

۲٦. 

یا گرا  نگارانی هستند که به همراهی با افراد همجنس مقامات ایران دنبال روزنامه
بری، پرونده مولودزاده را  . ميترا خلعتاند متهم شده هستند راییگ طرفدار همجنس

اتهام تجاوز به یک پسر   ای که به ها منتشر ساخت (پسر هفده ساله در رسانه
های جهانی را به این موضوع جلب کرد، او  سيزده ساله اعدام شد) و توجه سازمان

ر های امنيتی ایران قرا از طرف سازمان بعد از این موضوع تحت فشارهای فراوان
ها از دست داد و از دانشگاهش اخراج شد. ميترا  در رسانهرا  گرفت. او شغل خود

ترک کرد و در آلمان  ۲۰۰۹یران را در سال بری بعد از فشارهای فراوان ا خلعت
26Fپناهندگی گرفت

۲۷. 

ی قرار گرفت چون با های قانون نگاری با نام سيامک قادری تحت فشار و اتهام روزنامه
. آقای قادری کارمند سابق آژانس بودمصاحبه کرده  دگرباش جنسیهای  چهره

خبری رسمی دولت، ایرنا بود و هجده سال در این آژانس خبری کار کرده بود. او در 
شکنجه  بارهابازداشت شد و به زندان اوین برده شد، در آنجا او را  ۲۰۱۰آگوست 

دادگاه انقالب تهران آقای قادری را به چهار  ۲۸، شعبه ۲۰۱۱کرده بودند. در ژانویه 
، اجرای »انتشار دروغ«خاطر  سال زندان، شصت ضربه شالق و جریمه مالی به

های  شامل بر انتشار مصاحبه با چهرهها  و دیگر اتهام» اعمال مغایر مذهب«
27Fمحکوم کرددر وبالگ خود  دگرباش جنسی

بعد از آن های آقای قادری  . مصاحبه۲۸
ر نژاد در سخنرانی خود د جمهور ایران محمود احمدی منتشر شده بودند که رئيس

28Fگرایی وجود ندارد هيچ همجنس دانشگاه کلمبيا ادعا کرد در ایران

 ۲۰۱۱. در اکتبر ۲۹

                                                            
به سازمان ايرکو اطالع داد که تهديدهايی از طرف گردباد دريافت کرده است، گرداب نيروی  دگرباش جنسینويس مشهور  الگ اخيراً، يک وب  ۲٦

ارتش سايبری «ها آمده بود:  پاه پاسداران جمهوری اسالمی ايران. در يکی از اين پيغامای است متعلق به س تحقيقی دفتر مبارزه با جرايم رايانه
های منحرف اجتماعی را ويران سازد. هر کسی که ورای اين صفحات  ايران آماده است تا افرادی را شناسايی کند و آثار آنان را محو کند و گروه

ها يا  الگ سالمی ايران تمامی افرادی را شناسايی کرده است که آثار خود را در اين وبکار کند، شناسايی خواهد شد. ارتش سايبری جمهوری ا
برای اطالعات » کنند. برخی از اين افراد در استان کرمان و تهران و برخی در شهر تورنتو در کانادا مقيم هستند. صفحات منحرف منتشر می

مراجعه  آنالين دسترسی. برای ۱۳، صفحه »ايرانی های تراجنسیگراها و  ها، دوجنس گیها،  منع بشری: نقض حقوق لزبين«بيشتر مراجعه کنيد به 
 کنيد به:

http://ilga.org/ilga/static/uploads/files/2011/9/29/29014233.pdf  
نوشته  ۲۰۰۹ميالدی و نوامبر  ۲۰۰۷بری در نوامبر و دسامبر  و خانم ميترا خلعت IGLHRCهايی بين سازمان  ايميلاين اطالعات بر اساس   ۲۷

 موجود است. IGLHRCدر سازمان  بری ها با ميترا خلعت ارتباطشده است. فايل 
 برای خواندن مصاحبه با همسر سيامک قادری در مورد حجم زندان آقای قادری مراجعه کنيد به:   ۲۸

http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/ /- وو - ییررددااقق - ککممااییسس - ییااهه - ههددااووننااخخ - اابب -
ههببححااصصمم  

توسط يک شرکت ايرانی در اينترنت » ايرنای ما«الگ رسمی آقای قادری را از فضای اينترنت حذف کرده است، وبالگ  دولت ايران وب  ۲۹
 شد. آدرس آن: منتشر می

http://www.ourirna11.blogsky.com/  

http://ilga.org/ilga/static/uploads/files/2011/9/29/29014233.pdf
http://www.ourirna11.blogsky.com/


۱۳ 
 

ها را کنار گذاشت اما چهار سال  ميالدی، دادگاه تجدیدنظر تهران برخی از اتهام
29Fندان برای آقای قادری اجرایی شدز

۳۰. 

 

 این توسط بررسی  و ایران دولت به ارائه برای پيشنهادی سوالهای
 :دولت

 

مطالب، مانند انتشار اخبار در  آنالینآیا دولت ایران انتشار مکتوب یا  .۱
کند که موضوع گرایش یا هویت  ها را منع می گ های خبری و وبال آژانس

جنسی را بحث کنند؟ اگر چنين است، چگونه چنين رفتاری در منع حقوق 
برای داشتن زندگی فرهنگی در کشور خود و سود بردن از  دگرباشان جنسی

 تواند وجود داشته باشد؟ حقوق مادی و معنوی آثار خود، می
چه اقداماتی توسط دولت ایران برداشته شده است تا تضمين کند آنانی که  .۲

های مکتوب یا  کنند، شامل بر رسانه آثاری به کشور خود عرضه می
کنند، تحت  رایش یا هویت جنسی را کار میو موضوع گ آنالینهای  رسانه

 گيرند؟ سوءرفتار، بازداشت یا مجرميت مقامات حکومتی قرار نمی

 

  

                                                            
 مراجعه کنيد به آدرس: آناليندسترسی  برای »برای طلب عفو را نپذيرفتسيامک قادری، درخواست مقامات «  ۳۰
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 توسط بررسی  و ایران دولت به ارائه برای پيشنهادی سوالهایمتن کامل 
 :دولت این

 

 هدف خودشان جنسی هویت یا گرایش خاطر به صرفاً  ایران جامعه در افراد آیا .۱
 چه ایران دولت است، چنين این اگر گيرند؟ می قرار خشونت و تبعيض

 ایرانی جنسی دگرباشان حقوق ضامن و حافظ تا است برداشته هایی گام
 باشد؟

 اجرا و آماده ایران دولت طرف از هایی برنامه چه مشخص، و ویژه شکلی به .۲
 در کافی امکانات توانند می ایرانی جنسی دگرباشان دهند تضمين تا اند شده
 باشند؟ داشته سالمت و بهداشت و تصحيل مسکن، شغل، های زمينه

 گرایی همجنس عليه تبعيض مروج ایران دولت تحصيلی رسمی برنامه آیا .۳
 ۱۳ بند که است تحصيلی شکيبا و آزاد نظام برابر ترویجی چنين آیا است؟
 است؟ شده آن خواستار جهانی ميثاق

 باید آموزان دانش که گيرد می نظر در »گناه« را گرایی همجنس ایران دولت آیا .۴
 زور از آن برابر آموزان، دانش دیگر عليه »جامعه عمومی نظارت« برنامه در

 کنند؟ استفاده
 در اخبار انتشار مانند مطالب، آنالین یا مکتوب انتشار ایران دولت آیا .۵

 هویت یا گرایش موضوع که کند می منع را ها گ وبال و خبری های آژانس
 حقوق منع در رفتاری چنين چگونه است، چنين اگر کنند؟ بحث را جنسی

 از بردن سود و خود کشور در فرهنگی زندگی داشتن برای دگرباشان جنسی
 باشد؟ داشته وجود تواند می خود، آثار معنوی و مادی حقوق

 که آنانی کند تضمين تا است شده برداشته ایران دولت توسط اقداماتی چه .۶
 یا مکتوب های رسانه بر شامل کنند، می عرضه خود کشور به آثاری

 تحت کنند، می کار را جنسی هویت یا گرایش موضوع و آنالین های رسانه
 گيرند؟ نمی قرار حکومتی مقامات مجرميت یا بازداشت سوءرفتار،

 


