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را   ایران در بیناجنس و جندرترنس  گرا،دوجنس گرا،همنجس افراداز   قانونی ساله، فوریت حمایت ۲۰گرای قتل جوان همجنس 

 کند برجسته می

 

  ۱۴ تاریخ در خوزستان استان اهواز شهر در ساله 2۰ گراینسججوان هم،  منفرد فاضلی  علیرضا   قتل  درباره درنگبی  باید ایران مقامات

 مجازات  به توسل بدون  و منصفانه دادرسی طی را قتل  این مرتکبان و انجام داده  مؤثر  و طرفانهبی مستقل، کیفری تحقیقات ۱۴۰۰ اردیبهشت

 در. کردمی یابی هویت ۱( باینریغیر) جنسیتی دوگانه از خارج گرایهمجنس مردیک  عنوانبه منفردفاضلی  علیرضا . کنند پاسخگو  اعدام،

  جنسی گرایش و جنسیتی هویت به نسبت  تعصب و نفرت خصومت، با مرتبط هایانگیزه که شود بررسی موضوع  این باید مذکور تحقیقات

 .است داشته جنایت این وقوع در تاثیری چه منفردفاضلی علیرضا

  مقامات  از  مجددا  ،ستیزیترنس  و  ستیزیبیناجنس  ی،ستیز گرادوجنس  ،ستیزیگراهمجنس  با قابله  م  جهانی  روز  با   همزمان  المللبین  عفو  سازمان

  های مجازات   تعیین  طریق  از  جمله  از  را،  همجنس  افراد  میان  رضایتمندانه  جنسی  روابط  که نمایند  قوانینی  لغو  به  اقدام   که  کندمی  درخواست  ایران

 های«هنجار»  با   ناهمخوان  جنسیتی  بیان  اشکال  سایر   و   مو   آرایش  پوشیدن،لباس  های نحوه  که نیز    قوانینی.  اندکرده  انگاریجرم  شالق،   و   مرگ

 موضوع این بر  مبنی را  خود شدید نگرانی  دیگر  بار المللبین  عفو. شوند لغو  باید ، اندکرده ممنوع را مرد  و  زن جنسیتی یدوگانه بر مبتنی اجباری

 گرا،همنجس  افراد  علیه  مندنظام  تبعیض  و  خشونت  اعمال  به  رسمی  ترغیب  و  بخشیدن  مشروعیت  معنای  به  قوانینی  چنین  که  کندمی  ابراز

  این  عالوه،  به.  است  خانه  محیط  در  و  کار  محل  و  مدرسه  در  خیابان،  در  ها،گاهبازداشت   در  جمله  از  ایران،  در  بیناجنس  و  جندرترنس  گرا،دوجنس

به دست    بیناجنس   و   جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا، همنجس  افراد  به   جدی  صدمات  وارد کردن  آن  در   که  دهند می  پرورش  را  فضایی   قوانین  قبیل

 . صورت گیرند مجازات از مصونیت با همراه و  شده واقع تحمل مورد حکومت با غیرمرتبط اشخاص

ها  ها یا سالواسطه داشته و وی را برای ماهمنفرد آگاهی بیالملل با سه تن از افرادی مصاحبه کرده است که از وضعیت علیرضا فاضلیعفو بین

و نیز یک  2یحمسه نام  نزدیک وی ب  ، یکی از دوستانخلیل )عقیل( ابیات  به نام  شریک عاطفی )پارتنر( ویاند، از جمله  شناختهمی  شقتل  پیش از

که همگی خارج از ایران ساکن هستند. این سازمان همچنین با چندین تن از مدافعان حقوق بشر   -دکتر موریس ستودگان-شناس  مشاور روان 

یران مند در ابه نحو نظام گرا، ترنسجندر و بیناجنسگرا، دوجنسهمجنسافراد  هک حقوق بشری ضقنموارد  و مئارج مطلع از پرونده وی و آشنا با

در   منفردفاضلیها چند فایل صوتی را مورد بررسی قرار داده که علیرضا  الملل عالوه بر ایناست. عفو بین صحبت کرده  ، شوندبا آن مواجه می

از قتلماه ارسال نموده و در آن   فجیعش های پیش  بهبرای دوستان خود  ایران  از فشارهایی که در  به  خاطر  ها  بیان خصومت و تعصب نسبت 

 . بودکرده   و ناراحتی شد، ابراز نگرانیاش متحمل میجنسیتی و گرایش جنسی

 
  بدو از که را جنسیتی ،کاملنسبی یا  طور به، افراد از برخی کنند. ی جنسیتی زن و مرد تعریف می دوگانه  از خارج خود را هویت که اشاره دارد افرادیکلیه  هب و است جنسیتی هویت یک بیانگر «باینری غیرواژه » ۱

 مشخص تعریف کنند.  جنسیت خواهند که خود را با یک أصال نمی  افراد قبول ندارند و بعضی شده داده اختصاص آنها به تولد
 منظور محافظت از وی اعالم نشده است.  نام فامیل این فرد به  2



 
 

 منفرد قتل علیرضا فاضلی

توسط   ،اهواز  ،در شهر محل سکونتش  ۱۴۰۰اردیبهشت    ۱۴در تاریخ    منفردالملل، علیرضا فاضلیشده توسط عفو بینی افراد مصاحبهطبق گفته 

 اش، به زور به داخل یک اتومبیل کشانده شده و به مکانی نامعلوم انتقال داده شد. برادر ناتنییک خود، از جمله  ردچند تن از بستگان م

را کشته  پسرشتماس گرفته و به وی اطالع دادند که  منفردفاضلی، این مردان فامیل با مادر علیرضا ۱۴۰۰اردیبهشت  ۱۵یک روز بعد، یعنی در 

افتی  الملل گفتند بر اساس اطالعات دریبه عفو بین  و یکی از دوستان نزدیک ویمنفرد  فاضلی  علیرضاپارتنر  اند.  انداختهو جسدش را زیر یک درخت  

 شدن گلویش با چاقو به قتل رسیده است. در داخل ایران، وی از طریق بریده دست اولاز دو منبع 

اند. معلوم نیست  منفرد هیچ مراسم ترحیمی مطابق رسوم ایران برای وی برگزار نکردهی علیرضا فاضلیاین منابع همچنین اطالع دادند که خانواده

ها به کشته شدن وی اش علیه برگزاری مراسم ترحیم در پی توجه گسترده رسانه ی مقامات کشور به خانواده که آیا این تصمیم حاصل از هشدارها

شان شدنهای افرادی که کشته است که طی آن مقامات ایران به خانواده  الملل پیش از این نیز الگویی مشابه را ثبت کردهبوده است یا خیر. عفو بین

دهند هیچ مراسم ترحیم عمومی یا هرگونه بزرگداشت دیگر را  ایط ناروشن موجب خشم عمومی شده است دستور مینحو غیرقانونی یا در شربه

 برگزار نکنند.

منفرد  ای تأیید کرد که علیرضا فاضلیای رسانه طی مصاحبهاستان خوزستان،    سپلی  جانشینیداهلل امیری،  سرهنگ  ،  ۱۴۰۰اردیبهشت    2۱در تاریخ  

قانونی و پس از کالبدشکافی توسط سازمان پزشکی قانونی تحت    الرواردیبهشت و طبق    ۱۹از طریق بریده شدن گلویش کشته شده و پیکرش در  

ات دادستانی به منظور گردآوری شواهد از صحنه  امیری همچنین اطالع داد که مقام  یداهلل  اش تحویل داده شده است.نظر قوه قضاییه، به خانواده

  3یابی و دستگیری مظنونین متواری در جریان است. ها برای مکانو تالش  اندجرم بازدید کرده

هویت کسانی    اند هرچندمقامات هنوز هیچ یک از عامالن را دستگیر نکرده   ،۱۴۰۰اردیبهشت    27تاریخ    اطالع دارد، تا  المللعفو بینجا که  تا آن

مورد تأیید حکومت    هایو تبعیض هاخشونت   با توجه به  است.  معلوممقامات    ای، برهستند ربایی و قتلآدمانجام این  که به طور منطقی مظنون به  

، نگرانی شدید وجود دارد که قتل  موارد نقض حقوق بشر  این مصونیت در مورد    رواجو    بیناجنس   و   جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجسعلیه افراد  

 منفرد بدون مجازات بماند. علیرضا فاضلی

 ،شان در ایران و در سراسر جهاندر مقابل نقض حق حیات  بیناجنس و جندرترنس گرا،دوجنس گرا،همنجسپذیری شدید افراد با توجه به آسیب

گرایش جنسی و هویت جنسیتی را در نظر    خصومت بر اساس   آفرین مربوط بهمنفرد باید نقش عناصر خطرتحقیقات در مورد قتل علیرضا فاضلی

  نش ، حقیقت را درباره قتل وی و انگیزه قاتالشوندبه کار گرفته می«  محور-»جرائم نفرت  بررسیدر    که  تحقیقاتیهای  با استفاده از شیوهگرفته و  

 ۴آشکار سازند. 

 جندر ترنس  گرا، دوجنس  گرا، همنجسمبتنی بر نفرت از افراد    های قتلقتل، از جمله  موارد    از  مقامات در جلوگیری  قصورالمللی،  طبق قوانین بین

به خودی خود نقض حق حیات توسط حکومت   ،برای چنین جرائمی  مجازات  ات و اعمالتحقیقها در انجام  و همینطور قصور آن   ،بیناجنس  و

 حکومت باشند.  ا غیرمرتبط ب اشخاص مرتکبین   وقتیگردد، حتی محسوب می

 

 

 
 .  ۱۴۰۰اردیبهشت  2۱، جنازه«  کشف دقیق محل!/  بود حیثیتی اهواز در فاضلی علیرضا » قتلرکنا،  3
 . 2۰۱7، ژوئن ضابطههای بی ضابطه درباره اتخاذ رویکردی حساس به مسائل جنیستی برای بررسی قتل های فراقضایی، شتابزده و بی گر ویژه سازمان ملل درباره اعدام گزارش گزارش  ۴

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/686321-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://undocs.org/A/HRC/35/23


 
 

 بیان جنسیتی و گرایش جنسی خصومت بر اساس  مرتبط با  آفرینعوامل خطر

 منفردبیان جنسیتی و گرایش جنسی مفروض علیرضا فاضلیتعصب و خصومت بر اساس    دهندالملل نشان میشده توسط عفو بینشواهد گردآوری

 اند. آفرین در خصوص قتل وی بودهخطرعواملی 

جنسیتی   یگرا )گی( و خارج از دوگانه، که خود را یک مرد همجنسمنفردفاضلیاند، علیرضا  کرده  گفتگوالملل  طبق گفته منابع مطلع که با عفو بین

  مردش از سوی بستگان    ستیزانهه و ترنس ستیزانگراهمجنسهای  با انگیزهآزار و اذیت و تهدید به مرگ    موردکرد، مکررا  یابی میباینری( هویتغیر)

ی  فرهنگی مبتنی بر دوگانه-های جنسیتی اجتماعیکه از »هنجارها« و کلیشه   خاطر  ، صرفا به اینقرار گرفته بوده است  ،اشاز جمله برادران ناتنی

ی واسطه الملل همچنین بهکرده است. عفو بینرا از »مردانگی« برآورده نمی  جامعه   یکرده و انتظارات برساخته جنسیتی زن و مرد پیروی نمی

  آگاهی دارد که وی هرگز این موارد آزار و اذیت و تهدید به قتلوی  نزدیک  تان  یکی از دوس  و  منفردفاضلی  علیرضا  پارتنر  اطالعات ارائه شده توسط

 را از ترس مورد تمسخر واقع شدن یا مواجهه با خشونت و پیگرد قانونی از سوی مقامات، به پلیس گزارش نکرده است. 

ماه    ۱۸الملل اطالع دادند که وی حداقل یک مرتبه حدود  به نحو جداگانه به عفو بین  وی  نزدیک  و یکی از دوستانمنفرد  علیرضا فاضلیپارتنر  

با    رابطهاست. این دستگیری و بازداشت در    و بازداشت چندین روزه قرار گرفته  ضابطهبیپیش از کشته شدنش، توسط مقامات مورد دستگیری  

است.    کردههای فارسی منتشر میخوانی ترانه از خودش حین رقص، آرایش کردن و لبهایی را  یک حساب اینستاگرامی بوده که علیرضا در آن فیلم

اش مورد حمله یکی از مردان فامیل قرار گرفته که وی را با اسلحه تهدید به مرگ  در خانه  ،های این منابع آگاه، علیرضا پس از آزادیطبق گفته 

«  ریزیو بدنامی خانواده و نیز »آبرو  «شرم»منفرد و نیز دلیل این دستگیری، موجب  فاضلی  کرده است به این دلیل که به باور او، دستگیری علیرضا 

 شده است. 

اقدام به آزار و اذیت فیزیکی   منفردعلیرضا فاضلی  مرد  بستگان  تن ازهای اخیر چندین  الملل اطالع دادند که طی سالهمچنین به عفو بین   این منابع

 با کمک مادرش از خطر بگریزد. است اند، اما وی توانستهاش شدهبه زور وارد خانه در حدود دو سال پیشوی کرده و حداقل در یک مورد 

منفرد پیاپی به پدر وی در مورد نحوه لباس پوشیدن، آرایش علیرضا فاضلی  مرد  بستگانکه چندین تن از    همچنین مطلع شدالملل  سازمان عفو بین

است، شکایت   کردهاش منتشرشان میها و تصاویری که در حساب اینستاگرامیبیان هویت و رفتارش از جمله در فیلمنحوه کردن، سخن گفتن و 

 ند. بود برده

به دوستان نزدیک خود در خارج از    ۱۴۰۰منفرد در فروردین  فاضلیالملل همچنین چندین پیام صوتی را بررسی کرده است که علیرضا  عفو بین

یابد زیرا آزادی بیان هویت خود را در جامعه ایران ندارد و بنابراین قصد ترک کشور ها اعالم کرده خود را تحت فشار میایران فرستاده و در آن 

 ، از کشور خارج شود.به قتل رسیدز آن تاریخی که کرده است. این سازمان اطالع دارد که وی قرار بوده است چند روز پس ا

فاضلی علیرضا  که  روانشناسی  مشاور  ستودگان،  موریس  دکتر  اظهارات  اساس  افرادبر  حقوق  مورد  در  وی  از   گرا، دوجنس  گرا،همنجس   منفرد 

ریزی برای ترک کشور بوده است زیرا در ایران مشغول برنامهمنفرد  فاضلیدر کشورهای اروپایی مشورت گرفته بود، علیرضا    بیناجنس  و  جندرترنس

ای را پیش ببرد که منجر به حس محدودیت  توانسته آزادانه مطابق هویت جنسیتی و گرایش جنسی خود زندگی کند و ناچار بوده زندگی دوگانهنمی

 شده است. نج فراوان وی میو خفقان و درد و ر

 افشای گرایش جنسی روی کارت معافیت از سربازی 

. این  منفرد در فاصله چند روز پیش از کشته شدنش، کارت معافیت از سربازی خود را دریافت کرده بودالملل اطالع دارد که علیرضا فاضلیعفو بین

ات اجتماعی  مغایر شئون  هایکژخوییافراد دارای »  کند تصریح می  که  است  خدمت سربازی از معافیت نامهآیین  ۵  بخش   در  7  بر اساس بند   معافیت



 
 

طور دائمی، از خدمت توانند برای شش ماه، یا در صورت اثبات توسط نظام پزشکی بهمی  «(وسکسوالیتیهمانحرافات جنسی و    مانندنظامی )و  

منفرد، دلیل معافیت  روان« قرار داده شده است. کارت معافیت از سربازی علیرضا فاضلی اعصاب و  های بیماری »ذیل  . این بند  سربازی معاف شوند 

آگاه   خدمت سربازی از معافیت نامهآیین اعالم کرده و این چنین، برای هر کسی که کارت وی را دیده و از مواد مربوطه در    ۵بخش    7وی را بند  

 افشای گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد  بوده است.  ویسازد که معافیت مذکور بر اساس هویت جنسیتی یا گرایش جنسی  باشد، روشن می

تنی بر  بم  های با کلیشه   همخواننا  سایر افراد و   جندر ترنسافراد    ، گرانقض حق حریم خصوصی است و مردان همجنس  ،به این نحو غیررضایتمندانه

 دهد.را در معرض خطر خشونت و تبعیض قرار می جنسیتی یگانهدو

 تحقیرآمیز  و  آمیز  تبعیض   ،جنسیتی  یگانهتنی بر دوبم  هایبا کلیشه  همخواننا   افراد  سایر  و  جندرترنس  ،گراهمجنس  مردان  مورد  در  بند مذکور

 عنوان  به  همجنسگرایی  از  ،۵جهانی   بهداشت  نیز سازمان  و  در نقاط مختلف جهان  موضع صریح بسیاری از نهادهای روانپزشکی  بر خالف و    است،

  برای   ایران  در  جنسیتی  های ناهمخوان با کلیشه  افراد  و  جندرترنس  گرا،همجنس  افراد  د،جوواین با    . کندمی  یاد   روانی   آسیب  یا   روانی   بیماری  نوعی

  های محیط   در  رایج  ستیزانهترنس  و  ستیزانهگراهمجنس  هایآزار و اذیت  برابر  در  خود  محافظت از  نتیجه  در  و  اجباری   خدمت  دریافت معافیت از

 .کنندمی استفاده از این قانون نظامی،

  سایر   هایآزار و اذیت  دلیل  بهو سپس   بود  گذرانده   سربازی  خدمت  هفته  چندینسالگی    ۱۸در سن    منفردفاضلی  علیرضا  ،منابع مطلع  گفته  به

 مسئول   مقامات  در این باره به   او   که اطالع دارد  المللعفو بین. ه بودکرد  م اقدا  معافیت برای دریافت    خود  جنسیتی  بیان  با   رابطه  در  وظیفه  سربازان

 بود.  نکرده  دریافت حمایتی  هیچ اما بود  کرده  شکایت
  منفردفاضلی  علیرضا  که  گفت  المللبین  عفو  به  است،  ترکیه  در  مستقر  ایرانی  پناهجوی  یک   که  ابیات، (  عقیل)  خلیل  منفرد،فاضلی  علیرضا  پارتنر

 است:   شده   مشاهده   دیگران  توسط  ش احتمال معافیت حاوی کارت    نامه  پاکت   که  بود   کرده   نگرانی   ابراز  ۱۴۰۰اردیبهشت    ۱۴  در  قتلش   از  قبل   روز   دو

اضافه    اما.  ه استرسید  معافیتش  کارت  بالخره  که  گفت  و  بود  خوشحال  خیلی.  گرفت  تماس  من  با  علیرضا[  ۱۴۰۰اردیبهشت    ۱3]  یکشنبه  روز»

  که  گفت  او   '.است  شده  بسته  دوباره  و   شده  باز[  من  از  قبل]   که  کردم  احساس  ،کردم وقتی که بازش می.  است  شده  باز  پاکت  کنم می  فکر...  ':  کرد

  آرتیست   میکاپ و  کند   مدلینگ  خواستمی. و آرایش کند  بپوشد  را  خود  دلخواه لباس  باشد،   داشته  آزاد  زندگی   خواستمی  او .  دارد  زیادی  آرزوهای

 «.شود

سعی کرده  و    کرده  مرگ  به  تهدید  شاجنسیتی  بیان  به خاطرا  ر  وی  پیشتر  منفرد فاضلی  علیرضاچندین تن از مردان فامیل  این که  با توجه به  

که    کنندگمان می بیناجنس  و  جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجس  حوزه حقوق بشر افراد  نبرخی فعال،  قرار دهند  حضرب و جر  را مورد  اوبودند  

اند  مورد توجه این بستگان قرار گرفته و خطراتی را که نهایتا منجر به قتل وی شده  اش ممکن استبه گرایش جنسیوی  اشاره کارت معافیت  

 شدت بخشیده یا فعال کرده است. 

همخوان  جندر و ناترنسگرا و افراد  دان همجنسرم  ،6های حقوق بشری گرای ایرانی و نیز گزارشات گروهطبق اطالعات دریافتی از مردان همجنس 

دریافت معافیت از خدمت اجباری سربازی بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود، عموما ناچار    اقدام برایدر روند  جنسیتی    های با کلیشه 

به و همینطور  قرار بگیرند،    ترذیلی، از جمله آزمایش مقعد که مصداق شکنجه است،های روانی و جسمی تحقیرآمیز و  آزمایش  تحتشوند  می

 شان در رابطه جنسی، پاسخ دهند. شان، مثال درباره وضعیت مطلوبجنسیدرباره جنسیت و رفتار  های خصوصیپرسش

 
بخش »انحرافات جنسی« راهنمای آماری و تشخیصی اختاللت روانی خارج کرد )ادیت دوم(. سازمان بهداشت جهانی در سال  همجنسگرایی به عنوان یک اختالل را از ۱۹73انجمن روانشناسی آمریکا در سال  ۵

 ها از این تصمیم پیروی کردند. طبقه بندی همجنسگرایی به عنوان یک بیماری روانی را تغییر داد. بسیاری از سازمان  ۱۹۹2
  2۸، سربازی« از معافیت کارت صدور شرط  گرا،همجنس  مردان از گیری»اعتراف رنگ، ؛ شش2۰۱۵دسامبر  ۱۵، های جنسی در ایران ایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیت ما نسلی زنده به گور شده بان حقوق بشر، دیده   6

 .  ۱3۹۸اردیبهشت 

https://www.hrw.org/fa/report/2010/12/15/256279
https://6rang.org/10862/


 
 

   بیناجنس و  جندرترنس گرا،دوجنس  گرا،همنجس  علیه افراد حقوق بشرموارد نقض  

دهد که چگونه  اش، دیگر بار نشان میمردان خانواده  تعدادی از  ها آزار و اذیت و تهدید به مرگ از سویدر پی سال  منفردفاضلیقتل فجیع علیرضا  

. این  زنددامن میدر جامعه    ها آنعلیه    مندنظامبه خشونت و تبعیض    در ایران بیناجنس  و  جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجسانگاری افراد  جرمم

با    و رفتارهای غیرمنطبقزدایی از همجنسگرایی  جرمبا  حرکتی که بایست    کند،را برجسته می  و قوانین مربوطه  ها گذاریتغییر سیاست  فوریتقتل  

  بیناجنس   و  جندرترنس  گرا، دوجنس  گرا،همنجس  حقوق بشر افراد  برای رعایت و حفاظت ازقوانینی  وضع    وجنسیتی    یدوگانه  مبتنی بر  های کلیشه 

 . آغاز گردد

ایران    مجازاتقانون   افراد بالغ و چه بین   شامل مواد  ۱3۹2سال    مصوباسالمی  متعددی است که رفتار جنسی میان دو همجنس را چه بین 

ترین رحمانهبی و  ترینانسانی، که ضدو اعدام  است،  شکنجه، که مصداق  نظیر شالق   بدنیهای قضایی  مجازات   آن  کرده و برای  انگاریجرم 7کودکان

هایی از  مجازات  انگاری کرده و برای آنجرم   «لواط »تحت عنوان  را    دو مرد  بیندخول مقعدی  . این قانون،  گرفته استدر نظر    نوع مجازات است،

»تفخیذ« تحت عنوان  رار« انسان مذک نشیمنگاه ها یا ران بیناندام تناسلی مرد   دادن»قراراین قانون همچنین است.  در نظر گرفتهشالق تا اعدام 

 « تفخیذ» مجازات  ،  ۱3۹2مصوب    اسالمی   مجازاتقانون    236و    ۱36  های مادهمطابق  قانون مجازات اسالمی(.    23۵)ماده    انگاری کرده استجرم 

 .  چهارم اعدام استمرتبه   در وضربه شالق  ۱۰۰

 اینکه  از  است  عبارت  مساحقه، »اسالمی  مجازاتقانون    23۸ماده    . مطابقانگاری شده استجرم  «مساحقه »  عنوان  دو زن تحت   بین  جنسی  رابطه

 « تفخیذ »شده برای  مشابه مجازات درنظرگرفته   «مساحقه»مجازات    « .دهد  قرار  خود  همجنس  تناسلی  اندام  بر  را   خود  تناسلی  اندام  مؤنث،  انسان

 است.

  و   تقبیل  قبیل  از  تفخیذ   و  لواط  از  غیر  در  مذکر  انسان  نسگراییهمجضربه شالق را برای »  7۴تا    3۱مجازات  اسالمی،    مجازاتقانون    237ماده  

 است. جاری»انسان مؤنث« نیز در مورد این ماده حکم کند که تصریح می 237ماده  ۱ تبصره. گرفته استدر نظر  «شهوت روی از مالمسه

تناقض  . این امر در  دهند تن نمی  « مردانگی»و    «زنانگی»ای  داند که به هنجارهای کلیشهاسالمی همچنین افرادی را قابل مجازات می  مجازاتقانون  

طور محافظت در برابر دستگیری خصوصی، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان و همین  مندی از حریمبهرهبا حقوق انسانی مبنی بر عدم تبعیض،  

 . ددارها قرار ، شکنجه و سایر بدرفتاریضابطهبیو بازداشت 

   عمومی  اماکن  و  انظار  در رفتار  ر گونه عمل یاهبرای   ۱37۵۸  مصوب  بازدارنده هایمجازات  و  تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون پنجمکتاب    63۸ماده  

 تبصره  گرفته است.ضربه شالق در نظر    7۴ماه و/یا تا    2روز تا    ۱۰حبس بین  تلقی شود،  عمومی«    عفت»  و یا بر خالف»حرام«  شرعی    از نظر  که

از قوانین    پوشانند وسر خود را نمی  کهدختران و زنانی  برای  و    تحمیل کردهسال    ۹زنان و دختران بالی    ر، حجاب اجباری را نیز ب63۸ماده  

زنانی را که ممکن است   ، مواد قانونیاین  .  گرفته استدرنظر    نقدی   جریمهیا  /مجازات حبس و  کنند پوششی سفت و سخت اسالمی تبعیت نمی

یا  و نیز مردانی را که بخواهند آرایش کنند و    ، شوند ای »مردانه« در نظر گرفته مینحو کلیشهمایل به استفاده از پوشش یا تزییناتی باشند که به

،  هضابطبییری و بازداشت  در معرض خطر شدید تبعیض، آزار و اذیت، دستگ،  شودمی  تلقیداشته باشند که معمول »زنانه«  پوشش یا تزییناتی  

 دهد. قرار می ی بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی هاشکنجه و سایر رفتار

 
سال قمری و در مورد   ۹جرایم مشمول قصاص، در مورد دختران قانون جزای ایران، سن مسئولیت کامل کیفری را برای جرایم حدود )جرائمی که دارای تعریف و مجازات مشخص بر اساس قوانین شرعی هستند( و  7

قانون  ۹۱شود. با این حال، ماده ها می شوند و احکام شالق و مجازات اعدام شامل حال آن شوند، همانند افراد بزرگسال مجازات می رتکب چنین جرائمی می سال قمری تعیین کرده است. کودکانی که م ۱۵پسران 

ایگزین کند اگر تشخیص دهد که کودک »ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن«  دهد که برای این دسته از جرایم، مجازات اعدام را با مجازات دیگری جبه قاضی این اختیار را می  ۱3۹2مجازات اسالمی مصوب سال 

 را درک نکرده است و یا در »رشد و کمال عقلی« او در هنگام وقوع جرم »شبهه« وجود داشته است. 
شود. بخش پنجم در یک سند  می  دیات و  حدود، قصاص کلیات، تصویب شده و شامل ۱3۹2سال  ایران از پنج بخش تشکیل شده است. چهار بخش نخست در یک سند قانونی قرار دارند که در قانون مجازات سالمی  ۸

 پردازد. ای در قوانین شرعی ندارند( می های از پیش تعیین شده قرار دارد که همچنان از نظر قانونی جاری است و به جرائم تعزیری )جرائمی که تعریف و مجازات  ۱37۵قانونی مصوب سال 



 
 

 بیان  از  اینحوه  آن  انگاری،مجرم   خطر  با  مواجه  بدون  ،بخواهند  ایران  در  بیناجنس  و  جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجس  افراد  اگر  حاضر،  حال  در 

 درخواست   جزبه  امکانی   و   گزینه  هیچ   نیست،  منطبق  شانبیولوژیک  جنس   با  مرتبط  ایکلیشه  و   معمول  انتظارات  با   که  باشند  داشته  را  جنسیتی

 گیرند  قرار سازیعقیم جمله از جنسیت تغییر جراحی هایعمل تحت باید افراد قانونی، شکل به جنسیت تغییر برای.  ندارند قانونی جنسیت تغییر

  افرادی .  کنند  اقدام  دهد،می  تغییر  قانونی   لحاظ  از  را  آنان  جنسیت  متعاقبا  که  موردنظرشان،  جنسیتی  هویت  با  مطابق  هویتی  مدارک  دریافت  برای  و

 تغییر  جراحی  هایعمل  تحت  خواهندنمی  یا توانندنمی  و   دانندنمی  مطابق  مرد  و  زن  جنسیتی  یدوگانه  سوی  دو  از  یک  هیچ  با  را  خود  جنسیت  که

 انگاریمجرم  مداوم  خطر  معرض  در  کنند،  انتخاب  را  زن  یا  مرد  یگزینه   دو  از  یکی  و  ردهک  عوض  قانونی  لحاظبه   را  خود  جنسیت  گرفته،  قرار  جنسیت

ساختاری رو به رو با تبعیض    نیز  و خدمات عمومی  ،های بهداشتی و سالمتی ، مراقبتشتغاللحاظ دسترسی به آموزش، ااز  این افراد    .دارند  قرار

و    قواعد   دارد و سازی جنسیتی را در گستره وسیعی از نهادها و فضاهای عمومی برقرار میزیرا نظام جمهوری اسالمی در ایران شدیدا جدا  هستند

 کند. اعمال میدر زمینه پوشش را ای سختگیرانه  مقررات

خاطر گرایش جنسی واقعی  افراد را به  ،نگاری کردهارم جرا    جنسیتی  یبا دوگانه  رایی و عدم تطبیقگهمجنس  ی کهقوانین  با توسل بهمقامات ایران  

 منزل ورش بردن به  ی  ،ها. این آزار و اذیتدهندمیشان مورد پیگرد قانونی و آزار و اذیت قرار  شان یا بیان جنسیتیشان، هویت جنسیتییا فرضی

 ۹.است را در برگرفتهپوشی« یا »مبدل یرایگهمجنس به «ظنونم» دخصوصی افرا

و  ، محاکمه  هاگاهبازداشتدر  ها  ه، شکنجه و سایر بدرفتاریضابطبیدستگیری و بازداشت    ی تر از خطر دائمتأثیر چنین قوانینی بسیار گسترده  اما

  و  جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجس  افراد  خشونت و تبعیض علیهگسترش    به  است. این قبیل قوانین عالوه بر این همه،  کیفری  محکومیت

ه و نیز آزار و اذیت و  ستیزانو ترنس ستیزانهراگهمجنس محور-نفرتو فضای مصونیت از مجازات را برای جرائم   د نزنجامعه دامن می در بیناجنس

  گرا،دوجنس  گرا، همنجس  افرادد.  نکنافراد در جامعه ایجاد می  و دیگر  هاها، معلمان، همسایه، همکاران، همکالسیخانواده  تهدید از سوی افراد

گونه زیرا نظام قضایی ایران هیچ  هستنددر مورد چنین جرائم و تخلفاتی محروم  خسارت  از دسترسی به عدالت و جبران  س  بیناجن  و  جندرترنس

 دهد. قرار میانگاری جرمدر معرض خطر مرا  هاآن، در عوضکند و نان نمیآحمایتی از 

نگرانیاز جمله   مربوط به وضعیت حقوق بشری  دیگر  ایران »درمانس  بیناجن  و  جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجس  افرادهای جدی  های  در 

ای  هدرمان»این    گیرند. می  صورتهای جنسیتی  ناهمخوان با کلیشهجنسیتی    رفتارهای همجنسگرایی و    با هدف از بین بردنکه  هستند  اصالحی«  

کودکانی    علیهحتی    وگیرند  را در برمی  گردانروانداروهای قوی  و    شوک الکتریکی، هورمون   تجویز  جمله  رفتارهای پرآزار ازای از  مجموعه   «اصالحی

های رسمی در مورد ممنوعیت ۱۰اند. به کار گرفته شده  ، اندرا از خود نشان داده  جنسیتی یا عالقه به افراد همجنسهای  با کلیشهکه عدم تطابق  

رسمی ، همراه با تبلیغ  هاانسان   تمایالت و گرایشات جنسیانتشار اطالعات دقیق و درست، جامع و متناسب با گروه سنی درباره مسائل مربوط به  

از جمله در    ،منجر به ناآگاهی وسیع جامعه ۱۱سوی مقامات،از  س  بیناجن  و  جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجس   افراد  علیه  انهپراکنسخنان نفرت 

های اصالحی« در »درمانرواج  میان متخصصان حوزه بهداشت و سالمت، درباره مسائل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی و همچنین  

متخصص مستقل سازمان  »از جمله  المللیدر ایران شده است. این همه در حالی است که متخصصان بین پزشکی، روانپزشکی و مشاوره بسترهای

که  اند  و هشدار دادهشده   جهان  در سطحهای اصالحی«  »درمان خواهان منع اقدامات موسوم به  «ملل در زمینه گرایش جنسی و هویت جنسیتی

 
.  بخش ایران  2۰۱۴ژوئن  ،هابدن  کردن مجروح ا،ههویت بیمارانگاریعدالت برای ایران، ؛ 2۰۱۵دسامبر  ۱۵، های جنسی در ایرانایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیتما نسلی زنده به گور شده بان حقوق بشر،  دیده  ۹

 هایی در این خصوص منتشر کرده است. هم گزارش وبسایت نهاد حقوق بشری »آوت رایت«
 . 2۰2۱، مارس مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل۴6گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در بیانیه گزارش  ۱۰
پراکنی دولتی  : نفرت "گرایان افتخار ماستنقض حقوق همنجس "»؛ شش رنگ، 2۰2۱، مارس مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل۴6گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در بیانیه گزارش  ۱۱

 .۱3۹6، آذر های جنسی در ایران«علیه اقلیت

https://www.hrw.org/fa/report/2010/12/15/256279
https://justice4iran.org/9226/
https://outrightinternational.org/region/islamic-republic-iran
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26869&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26869&LangID=E
http://6rang.org/wp-content/uploads/2017/12/Official-Hate-Speech-against-LGBT-People-in-Iran-FA.pdf
http://6rang.org/wp-content/uploads/2017/12/Official-Hate-Speech-against-LGBT-People-in-Iran-FA.pdf
http://6rang.org/wp-content/uploads/2017/12/Official-Hate-Speech-against-LGBT-People-in-Iran-FA.pdf
http://6rang.org/wp-content/uploads/2017/12/Official-Hate-Speech-against-LGBT-People-in-Iran-FA.pdf


 
 

بسته به شدت درد و رنج روانی یا جسمی    ، ها راآن  توانمیهستند و    رذیلیتانسانی و  ضد،  بیرحمانه  آمیز،ذاتا و ضرورتا تبعیض  اقدامات این قبیل  

 ۱2. دانست نیز شکنجه مصداق  ،وارد آمده به قربانیان

 اصطالح »ناموسی«های به کننده قتل قوانین تسهیل 

های  اظهار کرد که قتل  ۱3۹۹شورای حقوق بشر در دی ماه  گر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود به  گزارش 

شوند. وی با اشاره به این که سالنه حدود  گزارش نمی  به طور کامل   این قبیل جنایات همواره  هرچند  »ناموسی« در ایران همچنان گسترده هستند

از مجازات  ینی در ایران وجود دارند که مرتکبان این جرائم را  گیرد، اظهار نگرانی شدید کرد که قوانقتل »ناموسی« در ایران صورت می  ۴۵۰تا    37۵

 ۱3.ناکارآمد هستند مرتکبان جرماز قربانیان این جنایات و مجازات موثر دهند و در حمایت را تخفیف می هاآنیا مجازات   دارندمصون نگه می

اصطالح »ناموسی« را در این کشور تسهیل ههای بارتکاب قتلدر ایران وجود دارد که  ۱3۹2 لاس مصوباسالمی   مجازاتمتعددی در قانون  مواد

بیشتر  را در معرض خطر  س  بیناجن  و  جندرترنس  گرا،دوجنس  گرا،همنجسدر نتیجه، دختران و زنان و افراد    د ونزنیا به آن دامن می  د ونکنمی

 د. ندهنقض حق حیات قرار می

که مجازات درنظرگرفته   ،«قصاص»  رسانند ازهایشان را به قتل میرا که فرزندان و نوهمردانی    ۱3۹2سال    مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   3۰۱ماده  

جایگزینی دریافت    مجازاتدر این شرایط چه    قتل کند که مرتکبان  قانون تعیین نمیاین  کند.  شده برای قتل در قوانین ایران است، معاف می

  بازدارنده   هایمجازات  و  تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  پنجم کتاب    6۱2ماده    ا استناد بهب   ،توانند در این مواردمی  دادستانی کنند، اما مقامات  می

  و   صیانت  و   نظم   در  اخالل  موجب»   قاتل  اقدام، آن هم بر این اساس که  شوندسال    ۱۰سه تا    ازحبس    صدور مجازات  خواهان ۱37۵۱۴  سال  مصوب

 « شده است. دیگران  یا مرتکب تجری بیم  یا جامعه امنیت

کند در صورتی که این افراد بتوانند ، مرتکبان قتل را از »قصاص« و پرداخت دیه معاف می۱3۹2سال    مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  3۰2ماده  

»جرائم« مرتبط با روابط رضایتمندانه میان دو    است؛  زده بوده   «است  حیات  سلب  مستوجب  که  حدی  جرم»  دست به  قربانی قتل  ثابت کنند که

  مجازات . قانون  شوندمیازدواج مشمول این بند    چارچوب  همجنس چنان چه در فوق توضیح داده شد و همچنین زنا و برخی روابط جنسی خارج از

  کند، اما آنان نیز احتمال دارد نهایتاجایگزینی را برای مرتکبان قتل تحت این شرایط تعیین نمی  هایمجازات در این مورد نیز    ۱3۹2اسالمی سال  

  3۰3ماده   سال دریافت کنند. ۱۰حکم حبس بین سه تا  ، بازدارنده  های مجازات   و تعزیرات اسالمی مجازات قانون  پنجمکتاب    6۱2بر اساس ماده 

، چنان چه قاتل ثابت  قتل  در صورت عدم اثبات ارتکاب یک جرم حدی توسط قربانیکند که حتی  تصریح می  ۱3۹2اسالمی سال      مجازاتقانون  

  6۱2طبق ماده  و    ، از »قصاص« معاف خواهد شد و لزم است که تنها دیه را بپردازد«زده  جنایت  به  دست  اعتقادی،  چنین  با  اشتباه  به»  کند که

 . تحمل کند را سال حبس ۱۰بین سه تا   ، بازدارنده هایمجازات و تعزیرات اسالمی  مجازات قانون  پنجمکتاب 

ه عمال  هایی را کایران، مجازات قتل  کیفری  وانینق  به شدت نگران است که الملل در هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است، اماسازمان عفو بین

 گرا،دوجنس  گرا،همنجسنتیجه، خشونت علیه زنان، دختران و افراد    و در  ،دندههستند تقلیل یا تخفیف میو »آبرو«  مرتبط با دفاع از »ناموس«  

 د. ننمایسازی میشوند، توجیه و عادیتلقی می و »حدود الهی« حرام«»از لحاظ مذهبی  برای رفتارهایی کهرا س بیناجن و جندرترنس

 
 .2۰2۰جولی  ،ها را ممنوع کرد«توان مصداق شکنجه دانست و باید آن را می "های اصالحیدرمان "»متخصص مستقل سازمان ملل درباره گرایش جنسی و هویت جنسیتی، ۱2
 .2۰2۱ژانویه  ،لل درباره وضعیت حقوق بشر در ایرانگر ویژه سازمان مگزارش گزارش   ۱3
حدود )جرائم دارای تعریف و مجازات مشخص بر اساس  کلیات، تصویب شده و شامل ۱3۹2ایران از پنج بخش تشکیل شده است. چهار بخش نخست در یک سند قانونی قرار دارند که در سال  قانون مجازات سالمی  ۱۴

ای در قوانین قرار دارد که همچنان از نظر قانونی جاری است و به جرائم تعزیری )جرائمی که تعریف و مجازات از پیش تعیین شده ۱37۵شود. بخش پنجم در یک سند قانونی از سال می  دیات و  قوانین شرعی(، قصاص

 پردازد. شرعی ندارند( می 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ConversionTherapy_and_HR.aspx
https://undocs.org/en/A/hrc/46/50


 
 

در همه موارد بدون  متناسب با شدت جرمکیفری  هاینمایند که مجازاتمقامات ایران باید بالفاصله این قوانین را اصالح کنند تا اطمینان حاصل 

های مورد حمایت  یا تعصب بر اساس ویژگی  خصومتهای مرتبط با  انگیزه.  شوندشوند و تحت هیچ شرایطی شامل اعدام نمیاعمال می  تبعیض

در نظر   مشدده علل به عنوان   در صورت اثبات،  گیرند و بمورد تحقیق قرار    جرمیهر   مورددر   نظیر جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی باید 

 گرفته شوند.

  جرایم   یحا با  صر  باید   قوانین  این .  رسیدگی کنند  و کامل   محور به صورت جامع-با وضع قوانین مناسب به تمام اشکال جرائم نفرت  باید  ایران  مقامات 

های حفاظت شده در  از جمله ویژگی  جنسیتی  هویت  و  جنسی  گرایش؛  دنکن  مقابله  جنسیتی  هویت  و  جنسی  گرایش  نسبت بهمبتنی بر نفرت  

   . هایی ممنوع استها بر اساس چنین ویژگیهستند و تبعیض علیه انسان المللیبین قوانین

 


