
همجنســگرایی، دوجنســگرایی، و یــا تراجنســیتی بــودن از ســوی بســیاری در ایــران بــه عنوان 
یــک انحــراف جنســی و یــا اختــالل روانی-جنســی پنداشــته می شــود.  اطالعــات و منابعــی 
ــول  ــای معم ــرس خانواده ه ــیتی در دس ــت جنس ــی و هوی ــش جنس ــا گرای ــه ب ــه در رابط ک
ایرانــی قــرار دارنــد محــدود هســتند – ضمــن آنکــه بســیاری از منابــع اطالعاتــی بی طــرف 
ــن و  ــب آنالی ــور مطال ــتای سانس ــت در راس ــته دول ــالش پیوس ــل ت ــه دلی ــه، ب ــن رابط در ای
رســانه ها غیــر قابــل دســرس هســتند. بنابرایــن برداشــت اکــر مــردم نســبت بــه دگرباشــان 

ــا دولتــی شــکل گرفتــه اســت. جنســی از طریــق آموزش هــای مذهبــی و ی

اصطالحــات و کلــات توهیــن آمیــزی کــه تصویــری منفــی از دگرباشــان جنســی و جنســیتی 
ترســیم می کننــد شــایع هســتند، بــه گونــه ای کــه روابــط همجنس خواهانــه، مبــدل پوشــی، 
و یــا هویت هــای جنســیتی غیــر رایــج، بــه معنــی برخــورداری از یــک شــخصیت ضعیــف، بی 
اخالقــی، و یــا اختــالالت ذهنــی تلقــی می شــوند. رســانه های تحــت کنــرل دولــت کــه اقــدام 
ــد،  ــا می کنن ــاره آنه ــتباه درب ــات اش ــه اطالع ــان و ارای ــی از دگرباش ــر منف ــه پخــش تصاوی ب

باعــث تقویــت هــر چــه بیشــر ایــن پدیــده در جامعــه شــده اســت.

ــی از آزار و  ــواع مختلف ــان ان ــاد خودت ــال زی ــه احت ــران، ب ــاش در ای ــک دگرب ــوان ی ــه عن ب
اذیت هــا را در رسارس زندگــی تجربــه کرده ایــد، چــه از ســوی افــراد خانــواده، همکالســی ها، 

ــی. ــا مامــوران امنیت همســایه ها، آشــنایان، همــکاران و ی

بنابرایــن منصفانــه اســت اگــر بگوییــم دگربــاش بــودن در ایــران آســان نیســت، مخصوصــا 
ــا انــواع موانــع اجتاعــی،  اگــر هویــت شــا آشــکار شــده باشــد، چــرا کــه بطــور روزانــه ب
فرهنگــی و قانونــی روبــرو هســتید.  امــا بایــد بدانیــد کــه شــا بخشــی از یــک جامعــه پویــا 
و مقــاوم هســتید کــه همــواره در جهــت حفــظ بقــای خــود و گــذر از موانــع پیــش رویــش 

ــد. ــالش می کن ت

بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه پیــش رو داریــد، حائــز اهمیــت اســت کــه نســبت بــه حقوق تــان 
و حایت هایــی کــه می توانیــد دریافــت کنیــد آگاه شــوید.

ــا  ــد، ام ــت دارن ــان جنســی خصوم ــا دگرباش ــی ب ــام قضای ــه و نظ ــمتی از جامع ــه قس اگرچ
راه هایــی وجــود دارنــد کــه بتوانیــد تا حــدی و بطور موقــت از خودتــان در برابر خشــونت ها 
و آزارهــا محافظــت کنیــد.  بــا توجــه بــه شــیوع تحریــف قوانینــی کــه می تواننــد بــر علیــه 
شــا مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، افزایــش ســطح آگاهــی شــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
اســت.  البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه بطــور کامــل در امنیــت قــرار خواهیــد گرفــت، 
ــود از  ــد ب ــادر خواهی ــی، ق ــام قضای ــرد نظ ــوه کارک ــن و درک نح ــی از قوانی ــا آگاه ــه ب بلک

راهنامی اطالعات فوق بخشی از مجموعه سه قسمتی می باشد که برای دگرباشان جنسی ساکن مرص، ایران، و 

لبنان تهیه شده است – نگاهی بر قوانینی که شام را تحت تاثیر قرار می دهند، حقوق شام و کارهایی که در 

صورت دستگیری می توانید انجام بدهید، و اطالعاتی درباره  سالمت جنسی.

بودن  دگرباش 
در ایران

راهنای اطالعات با عنوان قوانینی که شا را تحت تاثیر 

قرار می دهد قوانین ملی و بین املللی را مورد تجزیه و 

تحلیل قرار داده و مهمر از آن به بررسی آنچه واقعا در 

ایران غیرقانونی است می پردازد.

۱۳۹۶ اسفند 

ایران

حقــوق شــا و کارهایی که در صورت 
دســتگیری میتوانیــد انجام دهید



بــروز برخــی از آزار و اذیت هایــی کــه بخاطــر هویــت شــا ممکــن اســت متوجــه شــا بشــوند 
جلوگیــری کنیــد و در صــورت لــزوم چگونــه بــا آنهــا برخــورد کنیــد.

در ایــران همجنســگرا و یــا دوجنســگرا بــودن جــرم محســوب منی شــود، بلکــه عمــل جنســی بیــن 
دو فــرد همجنــس قابــل مجــازات اســت.  بنابرایــن احساســات شــا و یــا گرایــش شــا جــرم بــه 
حســاب منی آینــد، بلکــه یــک رسی اعــال هســتند کــه جــرم تلقــی می شــوند. بــه یــاد داشــته 

باشــید کــه تنهــا پنــج رفتــار بیــن هم جنس هــا تحــت قوانیــن ایــران قابــل مجــازات هســتند:

ــر در رابطــه،  ــه نقــش هــر نف ــا توجــه ب ــن مردهــا، ب ــس بی ــط جنســی هم جن ــرای رواب ب
ــه شــده اســت. ــا اعــدام در نظــر گرفت مجــازات شــالق و ی

بــرای روابــط جنســی هم جنــس بیــن زن هــا، تــا ســه دفعــه محکومیــت،  هــر بــار مجــازات 
شــالق، و بــرای دفعــه چهــارم مجــازات اعــدام در نظــر گرفتــه شــده اســت.

قابــل ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه تعریــف مبهــم عمــل جنســی بیــن دو زن در قانــون، اثبــات 
انجــام چنــان عملــی بســیار مشــکل اســت.

از آنجایــی کــه نــگارش قانــون همــراه بــا رشح جزییــات، بــه شــکل گیــج کننــده ای و بــا اســتفاده 
ــا  ــی ب ــط جنس ــراری رواب ــه برق ــدام ب ــه اق ــت، چنانچ ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــان تخصص از زب

ــید: ــته باش ــه داش ــر توج ــوارد زی ــه م ــد، ب ــود می کنی ــس خ هم جن

ــاوت  ــه متف ــراری رابط ــات برق ــه و دفع ــوع رابط ــیت، ن ــه جنس ــه ب ــا توج ــا ب مجازات ه
هســتند.  بــه یــاد داشــته باشــید کــه از نظــر قانــون ایــران تنهــا دو جنســیت مــرد و زن بــه 

ــوند. ــناخته می ش ــمیت ش رس

ــران  ــون ای ــت، قان ــورت محکومی ــه در ص ــد ک ــد بدانی ــتید، بای ــرد هس ــه م ــی ک در صورت
ــواط ۲. روابــط جنســی بــدون دخــول  ــه تعریــف مــوارد مختلفــی پرداختــه اســت: ۱. ل ب
)تفخیــذ( و ۳. روابــط همجنس هــا بغیــر از آنچــه در بــاال تعریــف شــده اســت )بوســیدن، 

ملــس کــردن، در آغــوش گرفــن بــا هــدف کســب لــذت جنســی(. 

اگــر زن هســتید، بایــد بدانیــد کــه قانــون ایــران بــه تعریــف دو مــورد در صــورت 
محکومیــت پرداختــه اســت: ۱. متــاس بیــن دو فــرج )مســاحقه( ۲. دیگــر روابــط جنســی 
ــدف  ــا ه ــن ب ــوش گرف ــردن و در آغ ــس ک ــیدن، مل ــامل بوس ــای زن  ش ــن هم جنس ه بی

ــی.  ــذت جنس ــب ل کس

بــه یــاد داشــته باشــید کــه محکومیــت شــا تنهــا در صــورت ارتــکاب اعــال ذکــر شــده 
ــا گرایشــات بــه هم جنــس. امــکان پذیــر اســت، نــه بــه رصف داشــن احساســات ی

تنهــا بــرای روابــط جنســی مشــخصی بیــن مردهــا مجــازات اعــدام در نظــر گرفتــه شــده 
اســت، امــا بــرای روابــط جنســی بیــن دو زن، بــرای ســه دفعــه اول مجــازات شــالق و بــرای 

دفعــه چهــارم مجــازات اعــدام در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

در ایران همجنســگرا 

و یا دوجنســگرا بودن 

جرم محســوب منی شود، 

بلکه عمل جنســی بین 

دو فــرد همجنس قابل 

است. مجازات 

»

»

حقوق شــا و کارهایی که در صورت دســتگیری 
میتوانیــد انجام دهید



روابــط جنســی بیــن دو همجنــس تنهــا از طــرق زیــر قابــل اثبــات هســتند: ۱. اعــراف و یــا 
۲. شــهادت شــاهدان.  امــا در بیشــر مــوارد، افــراد بــا توســل بــه نیرنــگ یــا تحــت اجبــار 
مجبــور بــه اعــراف می شــوند.  متاســفانه بعــد از آنکــه اعــراف کنیــد، پــس گرفــن اعــراف 

بســیار مشــکل اســت.

محکومیت ها:

لــواط: بــرای دو مــرد، کســی کــه نقــش فاعــل را بــر عهــده داشــته، چنانچــه مجــرد باشــد 
و عمــل جنســی بــا رضایــت فــرد مفعــول بــوده باشــد، خطــر مجــازات اعــدام تــا چهارمیــن 
دفعــه محکومیــت وجــود نــدارد.  بلکــه در ابتــدا مجــازات وی ۱۰۰ رضبــه شــالق و دو ســال 
محرومیــت از حقــوق اجتاعــی خواهــد بــود، کــه شــامل محرومیــت از حــق اســتخدام در 

ــی اســت. ســازمان های دولت

لــواط: بــرای دو مــرد، چنانچــه کســی کــه نقــش فاعــل را بــر عهــده داشــته متاهــل باشــد 
ــا فــردی کــه نقــش مفعــول  و قــادر بــه برقــراری روابــط جنســی بــا همــرش باشــد، و ی

ــرار داده باشــد، مشــمول مجــازات اعــدام می شــود. داشــته را مــورد تجــاوز ق

ــر عهــده داشــته، در هــر صــورت و  ــرای دو مــرد، فــردی کــه نقــش مفعــول را ب ــواط: ب ل
فــارغ از نظــر رشایــط، مشــمول مجــازات اعــدام می شــود، مگــر آنکــه بتوانــد ثابــت کنــد 

مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه اســت.

تفخیــذ: مجــازات شــامل ۱۰۰ رضبــه شــالق و دو ســال محرومیــت از حقــوق اجتاعــی برای 
هــر بــار محکومیــت تــا ســه دفعــه، و دفعــه چهــارم مشــمول مجــازات اعــدام می شــود.

ــه  ــر مســلان، و کســی ک ــده داشــته غی ــه نقــش مفعــول بعه ــذ: چنانچــه کســی ک تفخی
ــدام  ــازات اع ــمول مج ــل مش ــرد فاع ــد، ف ــلان باش ــته مس ــده داش ــول را بعه ــش مفع نق

می شــود. 

ــمول  ــار، مش ــه ب ــا س ــت، ت ــار محکومی ــر ب ــرای ه ــن دو زن ب ــاس واژن بی ــاحقه:  مت مس
ــارم  ــوق اجتاعــی، و دفعــه چه ــت از حق ــه شــالق و ۲ ســال محرومی مجــازات ۱۰۰ رضب

مجــازات اعــدام می باشــد.

ــا ۷۴  ــمول ۳۱ ت ــاحقه، مش ــا مس ــذ، و ی ــواط، تفخی ــر از ل ــا، بغی ــن هم جنس ه ــط بی رواب
ــود. ــالق می ش ــه ش رضب

حقوق شــا و کارهایی که در صورت دســتگیری 
میتوانیــد انجام دهید



در صورت 
دستگیری 

کارهایی  چه 
انجام  می توانید 

دهید؟

در صــورت دســتگیری، فریــب وعده هــای مامــوران پلیــس یــا نیــروی انتظامــی را نخوریــد 
)بــرای مثــال، ممکــن اســت بــه شــا بگوینــد اگــر بــه مــا بگویــی کــه همجنســگرا هســتی و 
در فــالن نقــش بــا رشیــک جنســی ات رابطــه همجنســگرایانه داشــته ای تــو را آزاد خواهیــم 
کــرد کــه بــروی، و یــا بگوینــد اگــر اعــراف کنــی کــه نقــش فاعــل را بــر عهــده داشــته ای 

خطــر محکومیــت تــو را تهدیــد منی کنــد(. 

بایــد بخاطــر داشــته باشــید کــه در صــورت اعــراف، از آن بــه عنــوان مدرکــی بــر علیــه شــا 
در جهــت محکومیتتــان اســتفاده خواهد شــد.

ــدام  ــف اق ــی از راه هــای مختل در صــورت دســتگیر شــدن، ممکــن اســت نیروهــای امنیت
بــه ترســاندن شــا مناینــد، از جملــه فرســتادنتان بــرای معاینــه مقعــدی.  معاینــه مقعــدی 
باالجبــار بــه مثابــه یــک رفتــار بیرحانــه و غیــر انســانی بــه شــار می آیــد، تــا جایــی کــه 
ــی  ــود دارد مبن ــیاری وج ــکی بس ــی و پزش ــرات علم ــود.  نظ ــی ش ــکنجه تلق ــد ش می توان
ــرد بطــور معمــول  ــه ف ــت تشــخیص اینک ــی در جه ــن معاینات ــوان از چنی ــر اینکــه منی ت ب
اقــدام بــه برقــراری روابــط جنســی مقعــدی کــرده اســت، اســتفاده کــرد.  بنابرایــن چنانچــه 
مامــوران ادعــا کننــد کــه در نتیجــه ایــن معاینــات، شــا رابطــه جنســی مقعــدی داشــته اید، 
ــن شــا  ــد، بنابرای ــه شــا اســتفاده کنن ــی علی ــوان مدرک ــه عن ــد توانســت از آن ب نخواهن

نبایــد بــا توجــه بــه چنــان ادعاهایــی اقــدام بــه اعــراف مناییــد.

ممکــن اســت نیروهــای امنیتــی بــه شــا بگوینــد کــه آنهــا از همــه چیــز مطلــع هســتند 
و ســعی مناینــد متقاعدتــان کننــد کــه بهــر اســت صــادق باشــید و بــه همــه چیــز اعــراف 

کنیــد.  

بایــد بدانیــد در صورتــی کــه رشوع بــه توضیــح گرایــش جنســی و فعالیت هایتــان کنیــد، 
ــات  ــن اعرتاف ــد، ای ــرتاف کنی ــس اع ــک همجن ــا ی ــی ب ــه جنس ــن رابط ــه داش ــبت ب و نس
ــدام اســتفاده شــوند. ــه اع ــت شــا ب ــی در جهــت محکومی ــه شــا و حت ــد  علی می توانن

و درنهایــت اینکــه، ممکــن اســت بخواهیــد نقــش یــک قربانــی را بــازی کــرده بــه مامــوران 
بگوییــد کــه فریــب خورده ایــد و یــا از طــرف رشیــک جنســی خــود مجبــور بــه برقــراری 
روابــط جنســی شــده اید.  شــاید ایــن باعــث شــود کــه شــا از آن موقعیــت خــالص شــوید، 
امــا ایــن می توانــد بــرای رشیــک جنســی شــا عواقــب وخیمــی و حتــی مرگبــاری بدنبــال 
ــن  ــز از ای ــت،  هرگ ــوده اس ــه ب ــا رضایتمندان ــی ش ــه جنس ــه رابط ــد.  چنانچ ــته باش داش
تاکتیــک خطرنــاک و مرگبــار بــر علیــه رشیــک جنســی خــود اســتفاده نکنیــد، چــه بطــور 
ــه شــا حــق داشــن  ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ــن ب ــار.  همچنی ــا تحــت اجب ــه و ی داوطلبان

وکیــل داریــد.

حقوق شــا و کارهایی که در صورت دســتگیری 
میتوانیــد انجام دهید



بیشرت  منابع 
قوانین  پیرامون 
لواط  به  مربوط 

در ایران

اگــر عالقه منــد بــه داشــن اطالعــات بیشــر راجــع بــه قوانیــن مربــوط بــه دگرباشــان در ایــران 
هســتید، منابــع خوبــی بصــورت آنالیــن قابــل دسرســی هســتند کــه می توانیــد از آنهــا اســتفاده 

بکنیــد.  

ــاع  ــای دف ــی )OutRight Action International): راهکاره ــکار جهان ــدام آش ــازمان اق س
ــده اند –  ــواط ش ــه ل ــوم ب ــه محک ــانی ک ــا کس ــه ب ــد در رابط ــدات کارآم ــی و متهی حقوق
راهنایــی بــرای وکالیــی کــه از افــراد متهــم بــه رشکــت در روابــط همجنســگرایانه دفــاع 

می کننــد.

 (OutRight Action پنــج جــزوه تهیــه شــده توســط ســازمان اقــدام آشــکار جهانــی 
International).

RadioRanginKaman.com. پادکست توصیه های قانونی رادیو رنگین کان

بــرای اطالعــات بیشــر و دریافــت حایــت بــه عنــوان یــک دگربــاش، شــا همچنیــن می توانیــد 
بــا ســازمان های غیــر دولتــی و افــراد فعالــی کــه بــا تشــکیالتی همچــون رادیــو رنگیــن کــان و 

یــا اســپکروم )feministSpectrum.org( کار می کننــد متــاس بگیریــد.  

امیدواریــم کــه راهنــای اطالعــات فــوق بــرای شــا مفیــد و آگاهــی بخــش بــوده باشــد.  
لطفــا آن را در اختیــار دوســتان و کســانی کــه دوستشــان داریــد نیــز قــرار دهیــد. کالم آخر

قوانینی  چه 
است  ممکن 

شا  علیه 
شوند؟ استفاده 

پاســخ کوتــاه بــه ایــن ســوال ایــن اســت کــه »بســتگی دارد«.  در برخــی مــوارد، هنگامــی 
ــال  ــکاب اع ــه ارت ــوم ب ــوال محک ــوند، معم ــتگیر می ش ــی دس ــک مهان ــراد در ی ــه اف ک
ــف  ــس مخال ــرادی از جن ــا اف ــینی ب ــا همنش ــکل، و ی ــیدن ال ــه نوش ــالف رشع، از جمل خ
میشــوند. در برخــی مــوارد، مخصوصــا بــرای افــراد تراجنســیتی و مبــدل پوشــان، مقامــات 
محکومیت هایــی را بــرای پوشــش در قالــب جنســیت مخالــف در نظــر گرفته انــد، از 
جملــه ۲ مــاه زنــدان و یــا ۴۷ رضبــه شــالق تحــت مــاده ۶۳۸ از قانــون مجــازات اســالمی.  

)بــرای اطالعــات بیشــر دربــاره رشایــط افــراد تراجنســیتی لطفــا مراجعــه کنیــد بــه 
)http://iran.outrightinternational.org/publication/trans/

ــا  ــواط ی ــا ل ــی بطــور مســتقیم ب ــن محکومیت هــای قضای ــه ای ــته باشــید ک ــاد داش ــه ی ــا ب لطف
همجنســگرایی مرتبــط نیســتند.  ممکــن اســت مقامــات حکومتــی اقــدام بــه دســتگیری افــراد 
مشــکوک بــه همجنســگرایی منــوده، ســپس بــا توســل بــه زور آنهــا را مجبــور مناینــد نســبت بــه 
انجــام » اعــال شــنیع و انحــراف جنســی« اعــراف کننــد.  در صورتــی کــه از ایــن راه موفــق بــه 
پرونــده ســازی بــرای فــرد نشــوند، ممکــن اســت راه هــای دیگــر، از جملــه محکــوم کردنشــان بــه 
ارتــکاب اعــال خــالف رشع مناینــد.  گرچــه مجــازات اعــال خــالف رشع می توانــد شــامل زنــدان 
و یــا شــالق باشــد، امــا در حــد مجــازات کســی کــه محکــوم بــه لــواط شــده جــدی نخواهنــد 

بــود، محکومیتــی کــه ممکــن اســت مجــازات اعــدام را بدنبــال داشــته باشــد.
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