
INTERNATIONAL GAY AND LESBIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION 
2013



المللی حقوق بشر زنان و مردان کمیسیون بینمخصوصومحفوظاثراینمام حقوقت
و استرسیدهثبتبهالمللیبینقوانینمطابقاثراست.  این گرا  همجنس

توسط نهادهای آنباز نشر وتکثیر مانند دیگر مطالب مندرج در تارنمای 

ان، آزاد است و نیازی به اجازه کنبی نیست. یا آموزشی به صورت رایگ غیرانتفاعی
 هرگونه ارجاع  به این اثر یا بازنشر آن باید با ذکر مأخذ آن همراه باشد.

 

 
 چگونه در ایران از حقوق قانونی خود 

 دفاع کنیم«  گراسنهمج»در جایگاه یک متهم 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 المللی حقوق بشر کمیسیون بین

 گرازنان و مردان همجنس

 

 

 

 :  المللیثبت بین شماره
 

 

 –  بهار

 

 راهنمای آموزشی

  ایران جامعه دگرباشانویژه 



 

  درباره ما
 گرا (ایگلھارک) المللی حقوق بشر مردان و زنان ھمجنس کمیسیون بین
المللی است که به نمایندگی از طرف کسانی  ھای عمده بین یکی از سازمان

شان به خاطر گرایش و ھویت جنسی یا گفتار و عقاید خود، با تبعیض  که زندگی
پردازد. ایگلھارک در  و سوءاستفاده عجین شده است، به دفاع از حقوق بشر می

مان غیر انتفاعی تاسیس گردید و یک سال بعد به عنوان یک ساز ١٩٩٠سال 
تاکنون، از سوی شورای اقتصادی و  ٢٠١٠ثبت شد. این سازمان از سال 

اجتماعی سازمان ملل متحد به عنوان عضو مشورتی سازمان ملل مورد 
رسمیت قرار گرفته است. دفتر مرکزی سازمان، در شھر نیویورک، در ایاالت 

تر دیگر خود، در آسیا، متحده آمریکا قرار گرفته است و از طریق کارکنان و دفا
 کند. آفریقا و آمریکای التین فعالیت می

 
، جدیدترین بخش از برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای ایگلھارک

و با ھدف ھمکاری با  ١٣٨٨ھای موسسه ماست. این برنامه در سال  فعالیت
اعضای جامعه دگرباش، افرادی که با ھمجنسان خود رابطه دارند، فعاالن حقوق 

ھای حقوق بشری و  رباشان جنسی، و نیز متحدان آنھا در سایر جنبشدگ
ھای ما در این منطقه بسته به شرایط ھر  عدالت اجتماعی بوجود آمد. فعالیت

ھا و نھادھای ھمکار  فعلی سازمان، و نیز نیازھای داخلیھای  کشور، اولویت
  متفاوت است. 

  
ھراسی دگرباش مبارزه علیه  بخش ایرانِ موسسه ایگلھارک ھدف

نھادینه شده در کلیه اشکال حقوقی، سیاسی، فرھنگی و اجتماعی آن 
است. ایگلھارک برای تحقق این ھدف، با اعضای جامعه دگرباشان جنسی 

کند تا با  ایرانی، دوستان جامعه دگرباشان و نیز کارشناسان ھمکاری می
برابری و عدالت در کمک آنھا منابعی تولید شود که بتوان از آنھا در راه تحقق 

ایران استفاده کرد. تیم ویژه ایران ایگلھارک از پیشنھادھا و انتقادات شما 
توانید از طریق این ایمیل با ما تماس بگیرید:  کند. شما می استقبال می

iran@iglhrc.org 
 

ھترین کارشناس خبره و باتجربه ھای فراوان، از یکی از ب ایگلھارک پس از بررسی
دعوت به ھمکاری به عمل آورد. این جزوه  ،حاضری راھنمای  برای نگارش کتابچه

 است. در مراحل متعدد توسط کارشناسان ایگلھارک بررسی شده
 

 شناسی روش
 مختلف مراحل در دگرباشان جامعه اعضای با ما راھنما، این مطالب تدوین برای

 و ویرایش نوشتن، اطالعات، آوری جمع مفھومی، توسعه مرحله در جمله از -
 این انتشار از قبل. ایم داده انجام ای گسترده ھای مشورت – مطالب انتشار

 مستقل مشاوران از گروھی اختیار در نظر اظھار برای کتابچه این راھنما،مطالب
 .  شد داده قرار

 



 ما سازمان با مشاور بعنوان که بارز حقوقدان یک توسط جزوه این اولیه متن
 اعضای توسط آن مطالب سپس و است شده نگاشته کند، می ھمکاری
 دگرباشان حقوق ایرانی فعاالن نیز و نظر، صاحب کارشناسان ما، سازمان
 .گرفت قرار مجدد تدوین و بازنویسی نقد، مورد جنسی

  
  قدردانی

کسانی که در  ھرچند که بدلیل مالحظات امنیتی قادر به نام بردن از بسیاری از
اند نیستیم، اما ایگلھارک مایل است که از تک  اجرای این پروژه ما را یاری داده

گزاری نماید. ایگلھارک  تک این افراد بدلیل سھم خطیرشان در این پروژه سپاس
ای که در  بخصوص از گروھی از فعالین، کارشناسان حقوقی و متخصصین رسانه

حضور به ھم  ١٣٩١آلمان در مردادماه  آیی ایگلھارک در دوسلدورف گردھم
این کتابچه راھنما و  تدوینکند. مشارکت آنھا در امر  رساندند، قدردانی ویژه می

  .کرده استما ه ھای ایگالھارک در امور ایران کمک فراوان ب نیز سایر فعالیت
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 گفتاپیش

 

زبانی  کارگیریهبا ب تا حد امکان شوددر این یادداشت کوتاه سعی می

تواند میهای قانونی که آگاهی از آنها غیرحقوقی، برخی از پیچیدگی

ایران در ها و... و دادگاهدر دادسراها  دگرباشبه تامین حقوق متهمان 

 توضیح داده شود. ،کندکمک 

به ، از تعاریف حاکم شتن هویت جنسی متفاوتدادر ایران، که  از آنجا

تواند میمشخص، بدون داشتن روابط جنسی خودی خود و حتی 

از  «ایران دگرباشجامعه »الزم است که  ایجاد مشکل کند،

 یا گرفتاریتا به هنگام مطلع باشد  های موازین قانونیقلحدا

و ها هروندروند پ دررا ممکن تاثیر  ینبتواند بیشتر ،دردسرهای حقوقی

 .بگذاردنتیجه نهایی 

شما از داشتن با مطالعه این جزوه، این سخن به این معنا نیست که 

مشاوره حقوقی معتمد یک وکیل دادگستری یا برخورداری از خدمات 

موازین این شود ضمن فراگیری توصیه می ،بنابراینشوید. مینیاز بی

به هنگام  ن، حتماتاحقوقی و در میان گذاشتن آن با سایر دوستان

 هبه وکیل یا مشاور حقوقی معتمد مراجعیا بازداشت حقوقی  گرفتار

را معتمد مشاوران حقوقی وکال یا آدرس و شماره تماس این . کنید

یا فعاالن های مدافع حقوق دگرباشان جنسی از سازمان  توانیدمی

 .شویدجویا  حوزهاین 

 

ارگفتپیش  
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 تمفاهیم و کلیا

 

 

 
 

محسوب  «جرم»شما مجازات ندارد و تمامی رفتارهای 

 شودنمی

د، کننمیکه شما را دستگیر ماموران انتظامی یا کارمندان قضایی 

که به شما وارد را موظف هستند عنوان دقیق حقوقی اتهامی 

، شدن در صورت بازداشت هالزم است ک ،بیان کنند. بنابراین، اندکرده

تا بتوانید  معنای هر یک از آنها آگاه باشید نه واز این عناوین مجرما

ای که بهترین دفاع را از خود بکنید. در اینجا به عناوین مجرمانه

 ،انه تعیین کرده استگرایحکومت ایران در رابطه با رفتارهای همجنس

نه  ،شودتلقی میموارد جرم دقت کنید که تنها این  .شوداشاره می

 ند.دهبه شما نسبت می هر چه

  دیگربا یک یا ارتباط جنسی مردان «لواط»

 تعریف «جرم»عنوان ه ترین عنوانی که در مقررات کیفری ایران بمهم

ای واژه ،. لواطاستمردان میان یا ارتباط جنسی   «لواط»شده است، 

 رابطه جنسی به ،حقوق کیفری اسالمی که در اصطالحعربی است 

 شود.ق میاطالاز طریق مقعد ن دو همجنس مرد بی

گفته  «سکس کامل»تنها به رفتار کامل جنسی یا  «لواط»

 شودمی

که برای تحقق لواط، سکس باید به طور کامل انجام گرفته  از آنجا

 ت خودها در سواالقضات دادگاه یابازپرسان  ،بازجویان معموالباشد، 

اشاره کنند تا  صداق اسالمی و فقهی این جرمتا به م  کنند سعی می

 ی مشخصبا تاکید ،بنابرایناقرار الزم را بگیرند.  ،شما هایاسخدر پ

آیا آلت تناسلی به مقعد وارد شده » :پرسندمی هاپرسشمیان در 

  «؟است یا نه

. در مواردی اتهام و مجازات استتعیین نوع ال، واز طرح این س هدف

های و اصطالح قانونی و متداول در دادگاهدر  ) «دخول»که 

هیچ یک مجازات اعدام دیگر  ،صورت نگرفته باشد ( ایران دادسراهای

 بخش اول
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ست که دخول زمانیاعدام تنها برای  کند.ن را تهدید نمیاز طرفی

 صورت گرفته باشد.

اجبار و  اب «مفعول رابطه» زم به ذکر است که چنانچه به اصطالحال

در  «فاعل رابطه»داده باشد، تنها  «کامل» بدون رضایت، تن به رابطه

در صورتی که هر دو طرف با میل  .قرار خواهد گرفتاعدام  حکم خطر

 باشند، مطابق قانون مجازات اسالمی برقرار کردهو رضایت خود رابطه 

 روهر دو طرف ممکن است با مجازات مرگ روبه ،0731سال  مصوب

 شوند.

که در صورت تغییراتی داشته است  0731قانون مجازات اسالمی در 

 های قانونین تغییرات، تحوالتی نیز در مجازاتآدن اجرایی و نهایی ش

 انداز مثبتی درچشم، این تغییراتایجاد خواهد شد.  «لواط»مرتبط با 

 .دهدگرایی ارائه نمیهمجنس جرایم مرتبط با

گرایان اشاره شده به اعدام همجنس مجددا این قانون، 377در ماده 

مگر با شود )دام میدر هرصورت اع «مفعول»است. با این تفاوت که 

 ،نخواهد شد «اعدام»ه تن به رابطه داده باشد( و فاعل ااجبار یا اکر

 «کامل»با او رابطه  «مفعول»نکه متجاوز باشد و بر خالف میل آمگر 

 باشد.  برقرار کرده جنسی

، به یا در صورت ازدواج ،مجرد باشد «فاعل»اگر دیگر،  از سوی

از  ،( دسترسی نداشته باشدرابطه جنسی)برای برقراری  همسرش

 یابد.مجازات مرگ رهایی می

 عنف و اجبار در لواط 

به عنف یا اکراه باشد، به این معنا رابطه اگر طور که اشاره شد، همان

رابطه  ، تن بهبرخالف خواسته یا تمایل خود «مفعول»به اصطالح که 

 یابد.مجازات مرگ رهایی می محکومیت به از ،باشد داده

 ،اکراه در لواط یااجبار  ،نفطرح موضوع ع   اشته باشید کهدتوجه 

در اثر  یابه اجبار و بدون رضایت  اگر واقعا   .نیست گشامشکل همیشه

 ؛این موضوع را مطرح کنید حتما ،ایدبه رابطه دادهناچار تن بهو تهدید 

بگویید مجبور به  بر خالف واقع در صورتی کهکه اما متوجه باشید 

قرار مجازات مرگ  در معرضطرف مقابل خود را  ،ایدرابطه شده

 دهید. می

 بر فرضزه با مفاسد اجتماعی یا مبارانتظامی ن امامور اوقاتگاهی 

توصیه ها، یکی از مقامات دادسرا و دادگاهیا  ،خانواده یاز اعضا فردی

به  ،اگر چنین چیزی صحت ندارد .ایدشده «مجبور» بگوییدکه  کنندمی
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شما را با دو خطر عمده ، آن پذیرش که راچ ؛نکنیدقبول هیچ عنوان 

 :سازدرو میهروب

 رابطه جنسی»کنید که می «اقرار»پذیرید یا با این کار می :اولخطر 

را با خطر اعدام  طرف مقابل خود حتماو اید داشته «لواط»یا  «کامل

 ی نخواهددر این حالت، رضایت بعدی شما نیز تاثیر .کنیدمیمواجه 

اما د، یابی ییاز مجازات رها «مفعول»به عنوان . ممکن است گذاشت

 .اعدام شود محکوم به ممکن استفرد دیگر این رابطه 

اجبار  که سکس با زور نآثابت کردن  یا وظیفه اثباتی ربا :دومخطر 

 )به عنوان مدعی( گیرد وقرار میشما عهده  رب ،است صورت گرفته

. حال اگر موفق به بوده است اجباریرابطه  ثابت کنید کهبتوانید  باید

و برقرای  «لواط»بال  به اصل قکه  از آنجا ،نشویدچنین ادعایی اثبات 

با خطر  «مفعول»به عنوان  نیز اید، خودتاناقرار کرده کامل رابطه

 ای راهوعد فریب هیچ  ،بنابراین .شدرو خواهید مجازات مرگ روبه

 اقدام کنید. ، به دفاع از خودنب ممکند و با سنجیدن تمامی جوانخوری

از طرح این موضوع خودداری  اجباری در کار نبوده است، یااگر اکراه 

، راهبهترین  ،دش خواهدداده که در ادامه نیز توضیح  همان طور  .ورزید

برای هر روش این  .انکار اصل موضوع و نپذیرفتن موارد اتهامی است

 دو طرف رابطه سودمند است.
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 شود؟اط چگونه ثابت میلو

 «سکس»های دادگستری ایران از واژه گاهدر دادسراها یا داد معموال

شود، می «دخول»توجه کنید: وقتی صحبت از  شود.استفاده نمی

مردانه  جنسی آلت ،آن طی است که «سکس کامل»منظور همان 

باید داخل مقعد قرار گرفته باشد. دلیل اهمیت این موضوع آن است 

ن معنا که اگر با اقرار یا از است. به ای «تحقق جرم» الزمه ،این امرکه 

نیز  مورد نظر« جرم»ثابت نشود،  «دخول کامل»قانونی  دیگر هایراه

 محقق نشده است و مجازات اعدام منتفی است.

چهار بار »اثبات لواط،  اصلیشرط  هرچند در نظر داشته باشید که

اثبات  موجبنیست که  «اقرار»این قط ف اما ،است «قاضی در نزد اقرار

که عمل را دیده مرد شهادت چهار )شهادت شهود،  شود.میلواط 

 که هرچند .تواند موجب اثبات لواط شودمی «تئوری»(  نیز در باشند

مانند  هاییشاید تنها در محیط) افتداین امر به ندرت اتفاق می

نامیده  «یعلم قاض» نچهاما استناد به آ ها و...( ها یا پادگانزندان

 .و خطرناک است شودفراوان دیده میمتاسفانه  ،شودمی

 فقهی، و حقوقی مباحث در «قاضی علم» اصطالح :قاضی علم

 قوانین مطابق که گفت توانمی راختصا هب اما ست؛ا ایپیچیده بحث

 ایمجراز  برخی اثبات رایب کافی ادله و شواهد غیاب در ایران، در رایج

 به ، خود یقین و علم به استناد با  تواندمی قاضی  - لواط جمله زا -

 هایراه از باید قاضی «یقین» هرچند. دهد رای متهم بودن مجرم

 دیده عمل در اما باشد، شده حاصل استدالل قابل و ملموس متعارف،

 بدون و خود، گمان و حدس روی از تنها قضات، برخی کهاست  شده

 نمتهما علیه حکم صدور به موجود، واهدش و ادله به توجه

جرایم  «اثبات» ابزار تریناصلییکی از  «علم قاضی». پردازندمی

. پس استو امثال آن « مساحقه»و  «لواط»و  «زنا»جنسی از نوع 

شرایط  در کنار سایرتواند بار اقرار نیز می که حتی یککنید باید توجه 

بنابراین،  کند.را فراهم  خود «علم»امکان استناد قاضی به  ،پرونده

یا دستکم دخول یا  ماجرااصل از اثبات اتهام لواط، انکار  گریز بهترین راه

 سکس کامل است.
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یا هر نوع  ماجرا اصل انکار ،دفاع هترینبتوجه داشته باشید: 

 است. رابطه جنسی

  شود:گفته ممکن است به شما  پرونده قضایی، رونداز  در جایی

حرفی چه دفاع یا  ،شودقرائت می ایر به لواط اتهام شما د -

  ؟دارید

  :شودممکن است گفته یا 

قرائت  )سکس با دخول( ط ایقابیاتهام شما دایر به لوا -

 ؟ خیرقبول دارید یا  آیا ،شودمی

بهتر است این و  .«قبول ندارم ،نه» :بگوییدبهتر است و توانید می

مامور یا  کنید که توجه کنید. بیانو صریح واضح  ،قاطع بسیارانکار را 

به پاسخ دادن مجبور کند. اما بهتر است با تواند شما را قاضی نمی

  .قاطعیت اتهام را رد کنید

 

 تهممتواند به ضرر میچه میزان  تا «پزشکی قانونی نظریه»

 ؟باشد

به ضرر شما باشد و در آن آمده  پزشکی قانونی یهنظرامکان دارد 

قاضی یا مامور  .است انجام شده به مقعد لیا دخو باشد که سکس

را تحت فشار متهم  کندمیتالش  این نظریه با خواندن معموالپرونده، 

 .ر تمام شده است و باید اقرار کندقرار دهد که کا

  است  «اقرار»در مقررات اسالمی این  داشته باشید کهتوجه

. «نظریه پزشکی قانونی»نه  ،شودمحسوب می «دلیل حقوقی»که 

نظریه پزشکی  یا قاضی پرونده، بازجوشد، تر اشاره پیشکه  چنان

برای ی هد تا به شما القا کند که دیگر راخوانقانونی را برای شما می

 .رفتپذینباید را  این فشاراز شما اقرار بگیرد.  تا ،نماندهانکار 

 برای. نترسیدعلیه شما باشد  «پزشکی قانونی یهنظر»از اینکه 

رابطه دخول یا  ،در هر شرایطیو  حتماحکم مجازات اعدام رهایی از 
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صرف  منظور از انکار در اینجا این است که کامل را منکر شوید.جنسی 

 اب ید،شاب رابطه بوده« فاعل»یا « مفعول»نظر از آنکه شما به اصطالح 

 .را انکار کنید لت تناسلی به مقعدآ صراحت دخول

در این  ؛شودسوال خول د اندازه زاگاه برای انحراف ذهن ممکن است 

حتی اگر  هیچ میزان داخل نشده است.باید بگویید که صورت نیز 

 باید آن را رد کنید. ،طرح کندپزشکی قانونی چیز دیگری م نظریه

امری اجباری نیست پذیرش نظریه پزشکی قانونی  فراموش نکنید که

 مورد در است ممکن تنها پزشکی معاینات  توان آن را رد کرد.و می

 قادر معاینات این اما دهد، جواب «مفعول»اصطالح به گرایانهمجنس

 مگر) نیست «فاعل» گرایانهمجنس سوی از جنسی عمل اثبات به

 آن از پس کوتاهی فاصلههب یا رابطه حین در رابطه طرفین کهنآ

 موجود مفعول بدن روی بر فاعل، طرف اسپرم هنوز و شوند دستگیر

  . (باشد

 در است ممکن قانونی پزشکی معاینات هرچند که داشت توجه باید

 ءیش تحریک مورد مفعول فرد مقعد که دهد نشان مواقع برخی

 معاینات که دارد احتمال میزان نیز انمهه باما  گرفته، قرار خارجی

 میان در مقعد به ایصدمه هیچگونه تشخیص به قادر قانونی پزشک

 ءیش وسیلههب تحریک از این گذشته،. اشدنب مفعول گرایانهمجنس

مبتنی  ،پزشک نظریه. نیست لواط عمل کننده اثبات هیچگاه خارجی

به مقعد  «جسم خارجی»بر آزمایش و تشخیص احتمال داخل شدن 

تواند آن را بر فرض با توجه به تفاوت شیء خارجی و است و وکیل می

 اثر در متهم مقعد که کند استدالل ، یامورد تردید قرار دهدآلت مردانه 

 اثر در نه دیده، صدمه سخت جسمی با برخورد یا و حادثه یک

 مقعد، دیدن صدمه که داشت توجه باید. دیگر مردی با خوابگیهم

 در که است «مرد دو بین لواط عمل» بلکه ،نیست جرم خود خودیهب

  .است شده شناخته ممنوع ایران قانون

یا دیگر ها خانواده یحت یا)قضات  ن یااورامود که مششنیده می گاه

در غیر این  ، زیراقبول کنیدجرم را  که گویندبه شما می (زندانیان

در قوانین اما ؛ دخواهد شمنظور  شما برای «فرار از جرم» صورت اتهام

 توسطاین اصطالح  د.نداروجود  «فرار از جرم»نام ه چیزی ب ،ایران

برای گاهی از آن  انن شده است و مامورد ادبیات زندازندانیان وار

 .کننداستفاده میاز متهمان ناآشنا با قوانین  «اقرار»گرفتن 

 : از رابطه خود عکس و فیلم تهیه نکنید.یادآوری مهم

خصوصی  هاییا فیلم که تصاویرآنامکان همیشه  ،در صورت بازداشت

نید وجود اقرار ک ،شما لو برود و در نهایت شما زیر فشار این اتفاق
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انکار بهتر است  وجود چنین تصاویریحتی در صورت با این وجود دارد. 

د. آی شماربه  «سند حقوقی»تواند میزحمت به ،کنید. عکس و فیلم

 کند.شما کمک مهمی تواند به در این زمینه میتان وکیل

اقرار به جرم در حضور »هیچ شرایطی نباید تحت فراموش نکنید که 

وجود  اتهامهایی هم برای اثبات ی اگر سرنخحت .ردصورت گی «قاضی

بهترین کمکی است که  ،«انکار. »چنین کاری نکنید شته باشد،دا

 د.بکنیدیگر در پرونده  متهمو تان وکیل ،توانید به خودمی

 تفخیذجرم 

قراردادن اندام تناسلی مرد بین » :تفخیذ آمده است قانونی در تعریف

 «ان مذکر.گاه انسها یا نشیمنران

ت این زامجا ،(0731مصوب )قانون مجازات اسالمی  372مطابق ماده 

تکرار »، مگر درصورت استضربه شالق ۰۱۱ جرم در شرایط معمولی

به  ،جرم تفخیذ کسی سه بار به است که  این ،ارمنظور از تکر. «جرم

شود. در چنین  اجرا او حکم در هر نوبت نیز شالق محکوم شود و

 بود.خواهد اعدام حکمش چهارم  نوبت، در موقعیتی

 اهمیت جرم تفخیذ 

اگرچه مجازات اولیه تفخیذ اعدام نیست. اما برای یک زندگی عادی 

 بارسه  پس از چون ؛چنین امری خطرناک است ،گرایانههمجنس

ممکن است چهارم  نوبتو اجرای حکم  شالق، در حقوقی گرفتاری 

 .شودمحکوم اعدام  به متهم

به  از جمله جرایم «فخیذت»ن است که آ همیت این جرمدلیل دیگر ا

این در قوانین ایران  این گونه جرایماست. ویژگی  «حدی» اصطالح

)مانند گرفتن مجوز  از حقوق اجتماعی فرد محرومیتب جمواست که 

  شود.می های اقتصادی و شغلی و موارد مشابه( کسب یا فعالیت

 (گرایی زنانهمجنس) مساحقه

همراه دارد،  «لواط»جرم  اهمیت و مجازات بسیار سنگینی که به دلیل

رفتار  عمدتا درباره ،به آن پرداخته شدکنون تامواردی که 

یا گرا بود. اما واقعیت این است که زنان همجسمرد گرایان سهمجن

و حتی اعدام  «مجازات حدی»نیز در معرض خطر های ایرانی لزبین

تواند در شرایطی می نیز« مساحقه» فراموش نکنید که قرار دارند.

 .داشته باشد خطر اعدام

 قانون مجازات اسالمی 372ماده در  «مساحقه»تعریف قانونی در 

مساحقه  .بازی زنان است با اندام تناسلیهمجنس» :آمده است
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خود را بر اندام  یاندام تناسل فرد مؤنثكه  عبارت است از اين

 یا مجازات  «حد» ،373  مادهق طب «نس خود قرار دهد.همج یتناسل

 است. «صد ضربه شالق» مساحقه

 های اثبات مساحقه راه

در  است و «حدی»جرایم تقریبا شبیه سایر مساحقه  های اثباتراه

دارد. دلیل به دنبال را صورت محکومیت، محرومیت از حقوق اجتماعی 

 رطش .تکرار آن است پیامدهای جزایی در ،نیز دیگر اهمیت این جرم

 اقرار بار چهار ،و سایر جرایم حدی لواط مساحقه نیز مانند اثبات اصلی

 شهادت) شهود شهادت به همان ترتیب، اما است، قاضی نزد در

علم »و ( باشند دیده را عمل که -یا دو مرد و چهار زن – مرد چهار

و تعیین مسیر پرونده یا تغییر آن « اثبات»های ر راهنیز از دیگ« قاضی

 تر نیز اشارهپیش هایبخش در که گونههمانرر متهم است. به ض

 اقرار گرفتن ،مساحقه به زنان کردنبرای محکوم  راه ترینمتداول شد،

 راه بهترین نیز  زمینهبنابراین، در این . است بازجویی روند در آنان از

 ارتباط هرگونه داشتن به اعتراف از خودداری خود، از محافظت برای

 .است دیگر زنان با جنسی یا عاشقانه

 

 

  

 بارهدر و ریز های جزئیها ممکن است پرسشدر بازجویی نکته مهم:

به  مبادرت حتما ،پرسیده شود؛ در چنین مواردی تانروابط خصوصی

متهم به ارتکاب مساحقه » پرسش کهدر پاسخ به این کنید.  انکار و رد

 :بگوییدر قاطع و روشن به طوباید  «یا خیر؟ ، آیا قبول داریدهستید

مساحقه را  من: »یا «.امرفتاری نداشتهمن چنین  .ندارم قبول نه،»

سبب برخورد این  ،در مواردی «م.اهچنین کاری نکرد و قبول ندارم

 بسته شود.سواالت جزیی بعدی طرح خواهد شد تا زمینه برای 
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 برای زنان لزبیناعدام صدور حکم امکان 

تواند در جمله جرایم حدی است، تکرار آن میاز آنجا که مساحقه از 

 بنابراین،. شودمنجر محکوم مرتبه چهارم به مجازات مرگ و اعدام 

چنین  ،شوندزنان لزبین اعدام نمی که شودبرخالف آنچه گفته می

از سوی دیگر، در صورت ادعای  منتفی نیست.از اساس احتمالی 

مقررات جدید،  پایهمتهم ممکن است بر  «استمرار در رفتار فاسد»

 .اعدام است آن شود که مجازات «رضاالافساد فی»متهم به 

 مستقل جرمیک عنوان ه ب «گراییهمجنس»

صرف  ،(0731)قانون مجازات اسالمی  373ماده  مطابق

 معرفی شده است: جرم مستقلیک عنوان ه بگرایی همجنس

بیل تقبیل و انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از ق یگرايهمجنس»

و يک تا هفتاد و چهار ضربه  یشهوت، موجب س یمالمسه از رو

آمده است  این ماده هدر تبصر  .«درجه شش است یشالق تعزير

 .«.است یحکم اين ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جار»

جنسی با  رابطه هرنوع  انکار کامل  شیوه،بهترین  ،در حال حاضر

 مامورانورود  گیری از، منع و پیشه این ترتیبب و استجنس خود هم

 نبا فراهم بود چرا که خود؛حریم خصوصی به ها دادگاه مقامات و

با فردی را توانند میبازجویان و قضات  ،حداقل ارتباط امکان اثبات

محکوم و مجازات  سادهرای گعنوان همجنسه ب، 373استناد به ماده 

تواند زمینه را برای ایجاد می تائید هرگونه رابطه جنسی .نندک

 ،. بنابراینباز کندد یا اشاعه فساد اتهام فسا مانند ،مشکالت بعدی

 .شوید جنسی رابطهنوع هر کلی و از اساس منکر ه ب شودتوصیه می
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 تعقیب از گریز کارهایراه

 جزایی

 

 

 
 

شخصی و تواند زندگی تشکیل یک پرونده قضایی در ایران می

تا ممکن است ی قرار دهد که دشواررا در مسیر ردی هر فاجتماعی 

پیش از بر این مبنا،  .رودپیش  نیزمجازات اعدام اجرای و  وی نابودی

گیری کرد پیش بازداشت و تشکیل پروندهو  شدن گرفتار از هر چیز باید

، چنان با این حالو کوشید تا کار به چنان مراحلی نرسد. 

عوامل موثر در  الزم است  ید و هایی ممکن است پیش بیاگرفتاری

 .کنیمبررسی تشکیل یک پرونده را 

یکی از  قانونی،  الزمه تشکیل هر پرونده قضایی و شروع به رسیدگی
 است:  زیر موارد

 دستگیری اتفاقی -
 گزارش ستاد حفاظت اجتماعی -
 گزارش بسیج -

 یا افراد ساکن محل( هاهمسایه) مردمیگزارش  -
 شکایت شخصی -

 یدستگیری اتفاق

دلیل ریسک بیدوری از مسئله، هوشیاری شخصی و ترین مهم

از ها، تا جایی که امکان دارد پیش از رفتن به مهمانی است. مثال  

 مطمئن شوید. و... ، محلهمهمانی محل امنیت

فیلم و فعالیت در جامعه مجازی در ایران ، تبادل عکس، میلیارتباط ای

از اسامی  ،بنابراین .کند آشکاررا فرد تواند هویت به سرعت می

اگر  .را رعایت کنید «الیننآ»کنید و نکات ایمنی مستعار استفاده 

امکان خطر برای شما بیشتر  ،یدسیاسی داراجتماعی یا فعالیت 

 .ندیدکار ببه باید مالحظات بیشتری طبیعتا   است و

 گزارش ستاد حفاظت اجتماعی

پلیس »یا  «میبخش مرد»به اصطالح  «ستادهای حفاظت اجتماعی»

هویت جنسی کردن آشکار از  دشوتوصیه میدر ایران است.  «مخفی

یا  مورد در محلهای افراد محله و ایجاد حساسیت بیخود بر

دوم بخش  
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ها را های زندگی و کار و فعالیت و نزد افرادی که آنمحیط

  نمایید.خودداری  ،شناسید و به آنان اعتماد نداریدنمی

 گزارش بسیج

ها، . گزارش آنشوندشناخته می «ط قوه قضاییهضاب»ها یبسیج

 مد کردنآکارو برای نا است موثر های قضاییپروندهدر تشکیل  معموال

متعارف با عرف امکان تا حد ایسته است که ش ،هاییچنان گزارش

مواجه شدن هنگام در که توجه داشته باشید  محل رفتار کنید.  غالب

 ارائه و بدونبخواهید حکم قضایی  هااز آن ، حتماجییبسنیروهای با 

اگر در انظار  .ورزیدامتناع  های آنانپرسشاز پاسخ به  حکم، آن

داشتند، با  تان رابند زدنصد انتقال شما به اتومبیل یا دستعمومی ق

 که ااز آنج .خواهیدها کمک بو از آنکنید و صدا مردم را آگاه  ایجاد سر

فریاد شما و کنند، ایی رفتار میبدون حکم قض معموال بسیج ماموران

 ،گیریدمیا به موقعیتی که در آن قرار شاید بنمطلع ساختن مردم 

 توسط دستگیری صورت در که است تاکید به الزم  کارساز باشد.

 رابطه داشتن خود و بودن گراهمجنس به وجه هیچ به نباید ، بسیج

 اعتراف، نفقدا درصورت. کنید اعتراف دیگران با عاطفی یا جنسی

 هایارزش و رفتار از پیروی» یا «زدگیغرب» به را شما است ممکن

 است جرمی نهایتا که کنند، متهم« غرب فرهنگ رواج و غربی منحرف

 .ندارد اعدام مجازات لواط، مانند و اخالقی

 شکایت شخصی

 تشکیل پرونده خواهد شد که شکایتزمانی مبنای شکایت شخصی، 

ستفاده سوء ا»یا همسر یکی از طرفین مبنی بر مادر ، از طرف پدر

گونه  که در معرض ایننآ.  قبل از باشد شده یا اغفال مطرح «جنسی

 قرار گیرید، شایسته است تا بدون ایجاد درگیری با هاشکایت

 داشته باشید. شکایتها سعی در تصحیح افکار آن ،هاخانواده

مبارزه با  پلیس و دایره انمامور وسیله سوء استفاده معموال، خانواده

و دادسراها نیز در این  شودمیمفاسد اجتماعی نیروی انتظامی 

 گیرند. ای پیش میروش سختگیرانه معموال خصوص

شاکی را از کنید سعی  ،ثبت پرونده نزد پلیس یا دادسراهااز قبل 

جرایم به این نکته توجه کنید که در سازید. اعالم شکایات منصرف 

بسته  رنقشی دشاکی رضایت یا گذشت  ،گراییهمجنس مرتبط با

حتی در در صورت ثبت پرونده با چنان شکایتی، شدن پرونده ندارد و 

 .و مختومه نخواهد شدبسته  شما ، پروندهاو صورت گذشت

یچ اتهامی را ه، از شکایات نشدید شاکی انصرافچنانچه موفق به 

کنید که شاکی اعد تقپلیس و مقام قضایی را م نپذیرید. سعی کنید
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هیچ  و استشده تفاهم و اشتباه دچار سوء خود هایدر برداشت

 ی در میان نیست و ...خاص مسئله

 در محیط خانه

 یگراهمجنس جامعهبخش بزرگی از اعضای  که توجه داشته باشید

و... مشکل داشته پلیس  مقامات ه با جامعه وک یش از آنپ ،ایرانی

)پدر، برادر  ویژه اعضای مذکر آنو به خود هایوادهبا خان معموال د،نباش

از دست دادن حمایت خانواده . نددارمشکل  و دیگر وابستگان مذکر(

 ،. بنابراینهمراه دارد، خصوص برای نوجوانانهب آتی،های جدی آسیب

 هاآن تا تالش کنید ،یدبرخوردار نیست خود حمایت خانوادهاز  چنانچه

ها را به این معنا که درگیری با آن .نشوند ب بیشترابزار سرکو تبدیل به

اصطالح شما را لو به ید که علیه شما شکایت کنند یا به حدی نرسان

 دهند.

 در محیط کار

ممکن است در محیط کار نیز با مشکالتی مواجه  ،خانوادهگذشته از 

 یانراگهمجنس چندان تمایلی به همکاری با کارفرماها معموال .باشید

به نوعی تحت نظارت  در ایرانمراکز کار  که تمامی د. از آنجاندارن

را در  خود منافع کارفرماها ،دنقرار دار «کن نیروی انتظامیااداره ام»

 ایاگر تخصص ویژه ،بینند. بنابراینمی نیروهای انتظامیهمکاری با 

 .نکنندتحمل  در محیط کار شما را حضور ممکن است نداشته باشید،

ها یا برخی از همکاران نیز حساسیت در مورد مدیران بخش این امر و

 یا هویت گرایش تا حد امکان، شودلذا توصیه می کند.صدق می

  ید.کنمال نبردر محیط کار جنسی خود را 
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 آن مراحل و قضایی پرونده آغاز

 

 

 

 ،بازداشت شدیدگرایی تبط با همجنسبا اتهامی مراگر به هر دلیلی 

و با دیگران نیز کنید آید توجه الزم است که به مواردی که در ادامه می

 در میان بگذارید.

 انتخاب وکیل لزوم

شناسید، به وی می کالی دادگستریاز و یمورد اطمینان اگر وکیل

کنید و شرایط  نامه با وی امضایک نسخه وکالت از قبل وکنید مراجعه 

و  در صورت بازداشتتا بخواهید او  ازدر میان بگذارید.  ویخود را با 

های گیرید و پیبپذیرفورا وکالت شما را  حقوقی، گرفتاریایجاد 

 .کندنخستین را آغاز 

در  . این حق،است متهمداشتن وکیل یکی از حقوق اساسی هر 

، نآعالوه بر  ن اساسی به رسمیت شناخته شده است.قانو 72اصل 

نیز هست و در  حقوق بشریی المللبینحق مورد حمایت اسناد  این

 است. ذکر شده( نیز 0721قانون حفاظت از حقوق شهروندی )مصوب 

 احضار به دادسرا یا دادگاه 

برای شما تشکیل شده باشد و « لواط»ای با اتهام پروندهاگر مهم: 

بازجویی و محاکمه  با آن اتهام دادگاه کیفری استاندر قرار باشد 

نخستین جلسه  در حتیموران و بازجویان، از ابتدای برخورد ما ،شوید

همراه ماموران  زمانی کهحتی های احتمالی و در بازجویی حضور

شود و میثبت  ،، هر چه به زبان بیاوریدامثال آن هستید کالنتری و

 حکم قاضیو مبنای صدور شود علیه شما استفاده  از آن ممکن است

نظریه پزشکی قانونی نیز  حتی اگر ،این بر )حتی اعدام( قرار گیرد. بنا

به ضرر شما بود، باز به انکار خود ادامه دهید و به نظریه پزشکی 

 قانونی معترض شوید.

 

 

 بخش سوم



گرا دفاع کنیمچگونه در ایران از حقوق قانونی خود در جایگاه یک متهم همجنس  

 

گراالمللی زنان و مردان همجنسکمیسیون بین                   

 بازجویی در کالنتری ممنوع است

تحقیق در جرایم  ،قانون آیین دادرسی کیفری ایران 37ماده بر مبنای 

باشد  «مشهود»جرم  که مگر در مواردی ؛منافی عفت ممنوع است

  .باشد «شاکی خصوصی»دارای یا 

یا یک  ، مامور کالنتریشما مجبور نیستید به سواالت پلیسبنابراین، 

شما  مطابق قانون،» که تاکید کنید .پاسخ دهیدبسیج ساده مامور 

را نیز به خاطر  این «ندارید. این مورد مشخصدر من را از ویی جحق باز

ضور و در ست که در حجرمی ا «جرم مشهود»داشته باشید که 

  باشد. گیرد و توسط او مشاهده شدهمامور پلیس انجام  مقابل

اگر  ،در برخورد اول معموال داشته باشید که به این نکته هم توجه

ی سخت موضعممکن است  یابند،ب مطلع قانون مفاد نسبت بهشما را 

به نفع  در نهایت شود و قضیهمینرم به تدریج رفتار ولی این ؛ بگیرند

 م خواهد شد.شما تما

باشد و برگه احضاریه به کتبی  حتما باید برای محاکمه شما «احضار»

چه زمانی صادر احضاریه که آنر از صرف نظآدرس شما آمده باشد. 

یه توسط شما در آن احضار هبرگ زمان دریافتتاریخ  بایدباشد، شده 

را  معیناریه در آن تاریخ دریافت احض ،ی شماو امضا قید شده باشد

 .کند اییدت

 

مشخص  سراشما در داد ضورحر تاریخ اگ برگ احضاریه، یافتپس از در

سعی  ،فاصله و تا پیش از آندر این  کنید. ن اقداممبنای آ بر باشد،

برگ اگر کنید. مشورت عتمد یا مشاور حقوقی مکنید با یک وکیل 
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سه روز به دادسرای  ظرف باید ،ه باشدتاریخ نداشت احضاریه شما

 ،بروید ترز دیرور دو یا اگر یک معموال کنید.مراجعه شده  معرفی

منجر به جلب یا تواند می ،نآبیش از تاخیر اما  ؛آیدمشکلی پیش نمی

داشته  «شاکی خصوصی»به ویژه اگر پرونده  ؛دستگیری شما شود

 باشد.

 لزوم هماهنگی پیش از رفتن به دادسرا

قبل از اید، شدهاحضار  تانریک جنسیدوست یا ش اگر به همراه

هماهنگ با هم تان را هامی حرفاحتما او را پیدا کنید و تم، حضور

 کنید.

 قانونیت نداردبازجویی شفاهی  

به هیچ چیز  ،و حتی نزد پلیس هادر دادسرا یادر دادگاه کنید ه وجت

تمامی  ،بنابراین. و قانونیت ندارد گیردصورت نمی «اهیشف»طور 

تا بتوان به آن  باشد «کتبی»ی مراحل باید های شما در تمامییبازجو

 استناد کرد.

 بهترین پاسخ 

اگر مفهوم . دنباید واضح و شفاف باش های بازجویان و قضاتپرسش

 پرسش بپرسید. از سوال کردن نهراسید. احتم ،دانیدچیزی را نمی

شما های پرسش بهکه این است قاضی  و تکلیف ستحق شما

 ، اظهاراتی مانندخود ه اتهاماتدر پاسخ بدهد. روشن پاسخ 

خوبی نیستند. واضح های پاسخ «نیستاین طور » یا «دانمنمی»

و قاطع بگویید که اتهام یا مواردی اتهامی را از اساس قبول ندارید و 

 .شوید اتهاممنکر 

 کردنحق سکوت 

قانون آیین دادرسی کیفری،  033طبق ماده شما حق سکوت دارید. 

از شما بپرسد. شما حق  «مبهم یاالت تلقینی سوا»قاضی حق ندارد 

از  کلیبهپاسخ ندهید یا  ،که مایل نیستیددارید هر سوالی را 

 اجتناب ورزید. گوییپاسخ

ون برای شما در نظر گرفته  حقی است که قان ،«کردن حق سکوت»

یا رد هیچ چیز را اثبات  «سکوت»اصول و موازین حقوقی،  نا برباست. 

در  سکوتالمثل معروف در اذهان عمومی، الف ضرببر خکند. نمی

  .ها نیستاتهام «تایید»یا  «رضا»نشان  جریان محاکمه

 ،کنیدشود و در پایان جلسه امضا میمیآگاهی شما به آنچه نوشته 

 ،پیش از امضانکنید و نگران نباشید.  شتابدارد. بسیاری اهمیت 
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بخوانید  با دقتکامل و  طوربه بارکم یک می متن بازجویی را دستتما

شته توجه دا حذف کنید.از آن اضافه یا  به آن نکاتی را ،و اگر الزم بود

محرمانه و غیرعلنی  قاعدتا باید شما باشید که تمام مراحل پرونده

 . باشد

 نظریه پزشکی قانونی 

را رد  آن ،دوش هعلیه شما استفاد «پزشکی قانونی یهنظر»اگر از 

به بسته وا «پزشکی قانونی یهنظر»ارزش  ،از نظر قضایی کنید.

ی را قادر نیست اتهام صورت منفرد این نظریه به .ستشما پذیرش

است و  «نظریه»یک شما اثبات کند. نظریه پزشکی قانونی تنها  علیه

شما  شود.محسوب نمی «مستند حقوقیمدرک یا  موجه دلیل»

کارشناسی  یهمانند هر نظر نیز پزشکی قانونییه ظرتوانید به نمی

 کنید. اعترض  یدیگر

و  دخواندن متنی رابرای شما  آغاز روند پرونده و دادگاه در اگر بنابراین، 

ن نظریه آاگر  ،«؟نظر پزشکی قانونی را قبول دارید یا نه» : آیاگفتند

 کنید. را رد  آن حتما باشد،علیه شما 

ه بشما را باید  نظریه پزشکی قانونی توسط شما، در صورت رد

 قطعا چند روزتشکیل آن ند که ارجاع ده «کمیسیون پزشکی قانونی»

تواند میآثار انجام عمل جنسی  ،فاصلهن آدر  .طول خواهد کشید

 توسط را در مورد آن امکان اظهار نظر دقیقو ، شود نامحسوس

به سود شما  ،و این مسئله دمحدود کن« کمیسیون پزشکی قانونی»

« قانونی پزشکی کمیسیون» نظر د کرد کهتاکی باید .خواهد شدتمام 

 مقعد متهم را مطرح یا اثبات کند، به رسیدن صدمه تواندتنها می نیز

بازجویان . نیست یجرم اثبات کننده خود خودیبه البته این امر هم که

 به وادار را شما و کرده استفاده اطالعات آن از کوشید خواهند و قضات

 که شماست «اعتراف» ما در نهایت، اکنند لواط عمل به اعتراف

  .کند تعیین را تانسرنوشت پرونده تواندمی

  بازجویی و شکنجه

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا »: قانون اساسی 72اصل بر نا ب

، اقرار یا سوگند ، اجبار شخص به شهادتممنوع است کسب اطالع

قد ارزش و اعتبار و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فا مجاز نیست

 «.است

 به روشنی از متهم، اقرارکسب شکنجه برای اعمال  ،در این اصل 

 «های مشروع و حقوق شهروندیآزادی»ممنوع شده است. در قانون 

شده است و این بیان  نیز مصادیق آن ،نیز عالوه بر ممنوعیت شکنجه
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 منوعرا م «رفتار تحقیرآمیز و شکنجه روحی و جسمی گونه هر» قانون

 است.  کرده

 يا یبازجوي و یدستگیر درجريان» :ستحاکیاین قانون  1بند 

 و اعضا ساير و چشم بستن نظیر ،افراد یايذا از تحقیق و استطالع

 روشنی به ،یقانون بند این «.دگرد اجتناب آنان به استخفاف و یرتحق

  گوید.می سخن بازجویی جریان در رفتارها برخی ممنوعیت از

 و وجود قانون در چه اگر شکنجه ممنوعیت که باشید شتهدا توجه

 مواجهه صورت در شود. اعمال است ممکن عمل در اما ،دارد صراحت

 اطالع به  و شود گزارش ممکن فرصت نیاول در و حتما باید آن، با

  برسد. باالتر مسئوالن و قضایی مقامات

 

 یجسم چه روحی چه ،شکنجه مورد شکلی هر هب که صورتی در

 و تهیه خود گرشکنجه علیه شکایتی فرصت اولین در گرفتید، قرار

 همچنان شما بدن در شکنجه آثار و شدید آزاد اگر کنید. جرم اعالم

 یک به امکان صورت در و کنید تهیه شکنجه آثار از عکسی بود، پیدا

 .کند ثبت و مشاهده را آثار و معاینه را شما تا دکنی مراجعه نیز پزشک

 یا سرد شرایط در بازداشت مثل روحی هایشکنجه شرح و نبیا از 

 زدن، بندچشم یا خانواده مالقات یا تلفن به دسترسی عدم یا گرم

 بدن، لمس حد، از بیش داشتننگه بیدار انفرادی، در طوالنی دارینگه

 و خانواده به اهانت رکیک، الفاظ بردن کارهب حمام، به دسترسی عدم

 متداول رایانگهمجنس یبارهدر معموال که میزآتحقیر رفتارهای یا

 باشید. نداشته ابایی ،است
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 را بازگویید آن شرح در نزد قاضیاید، اگر شکنجه شده

ست که شما را ان آها ییدر بازداشت و بازجوشگرد مامورین  معموال

نزد قاضی تکرار  ایددهها اقرار کرچه پیش آن ترسانند که اگر هرمی

خواهید شد و دوباره بساط داده ه به پلیس یا مامور تحویل دوبار ،نکنید

را تهدیدها  وجه فریب اینبه هیچ .کردخواهد ادامه پیدا شکنجه 

حتما بگویید که ، که نزد قاضی حاضر شدیدفرصتی نخورید و در اولین 

ثبت و شکنجه شما را موارد اید و از قاضی بخواهید تا شکنجه شده

فیزیکی ناشی از شکنجه بر بدن شما وجود اثرات . اگر کندبررسی 

ها کنید که شرح شکنجه  دقتقاضی نشان دهید.  آن را به افور ،دارد

درخواست بر این  لسه دادگاه یا بازپرسی نوشته شود وجدر صورت

 د. بورزیتاکید  خود 

 آزادی یا بازداشت

 ترتیب ا  فور ،گناه بداندشما را بیقاضی اگر  اولین بازجویی از پس

  اهمیت دارد.بسیار اول این رو بازجویی  از .آزادی شما را خواهد داد

ل که موضوع اتهام را قبو ه باشدهای شما داللت براین داشتحرفاگر 

قاضی  باشد،علیه شما  «پزشکی قانونی یهنظر» بر فرض اگردارید یا 

 کند. صادر می «قرار تامین»

 لواط(جنسی کامل ) ابطهکه ر بپذیریداگر  «دادگاه کیفری استان»در 

بسیار پیامدهای تواند میامر و این  بازداشت خواهید شد ،ایدداشته

گذشته از چگونگی برخوردهای خطرناکی برای شما داشته باشد. 

های احتمالی آنان به قوانین و توجهیفردی ماموران و قضات یا بی

چگونگی روند دادگاه و حکم شما به وظایف خود، بخش مهمی از 

تر همان طور که پیش دارد.بستگی ها و برخوردهای خود شما حرف

چنان  به طور قاطع و شفاف در تمامی مراحلباید  ،نیز تاکید شد

 را رد کنید. ی )لواط( اتهام

 خواهیو فرجام قابل اعتراض شود،باره شما صادر که در ی«قرار»هر 

 ،ته شدگفتر پیشکه  چنانتوانید به آن اعتراض کنید. می و است

توان در قانون وجود ندارد و نمی «شفاهی بازجویی»چیزی به عنوان 

دقت کنید که  ،های خودحرف یپس در زمان امضا. به آن استناد کرد

با همین  ادقیق) «داشتقرار باز»کنید و اگر می چه چیزی را امضا

برای شما صادر شود، فارغ از نتیجه ( «قرار بازداشت موقت»عنوان 

در و آن اعتراض  کنیدبه آن اعتراض است که  مفیدو   توانیدمیفوری، 

 ثبت شود.  هاگزارش
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 دادگاهمحاکمه در جلسه 

خوانده برای محاکمه فرامراحل ابتدایی پرونده، پس از سپری شدن 

انتخاب  یتوانید وکیلمی اید،وکیل نداشته آن زمان اگر تاشوید. می

باید وکیل داشته  ، حتماباشد «لواط»اگر اتهام شما کنید توجه . کنید

وکیل »یک  برای شما دادگاه ،نکنیدانتخاب  یاگر خودتان وکیل باشید.

 .تعیین خواهد کرد« تسخیری

 به شده تعیین تسخیری وکیلفردی که به عنوان اگر احساس کردید  

روز دادگاه به قاضی بگویید  ،شما آسیب خواهد رساند وضعیت پرونده

وکیل دیگری را برای شما  بخواهید تا دادگاهد و را قبول نداری ویکه 

 اینار کنید و بگویید که اصر حتماکرد، مخالفت دادگاه اگر کند.  تعیین

توجه هم اگر باز  قید شود. دادگاه هجلسدر صورتشما  درخواست

موضوع را با  این ،دهیدسواالت دادگاه جواب می که به هنگامی ،نشد

تخابی من وکیل ان»د که و بگویی انیدبگنجهای خود در گفتهزیرکی 

وع نوشته جلسه این موضباز هم اگر در صورت «.دادگاه را قبول ندارم

جلسه را امضا کنید، دهند تا صورتبه شما می قلمنشد، زمانی که 

. این اقدام و «م را قبول ندارممن وکیل»بنویسید:  ی خوددر کنار امضا

 «دیوان عالی کشور»توسط م نع از تایید حکم اعداما ،شما اعتراض

در  ،اگر حکم اعدام صادر شدکه شته باشید خواهد شد. البته توجه دا

و اعتراضی ساده بنویسید و به کنید توجه نیز اعتراض به همین نکته 

وکیل زیرا  ،که حکم و رسیدگی را قبول ندارید دادگاه بفرستید

 اید.نبودهدگی منصفانه برخوردار اید و از حق دفاع و رسینداشته

 دادگاه جزایی 

 خواهند که بگویید کیفرخواستیدر ابتدای جلسه دادگاه، از شما می

و دالیل خود را  ،«نه»قبول دارید یا نه. باید بگویید  ،که خوانده شد را

آزادانه صحبت کنید و توجه داشته باشید که  آن مقطعبیاورید. در 

ضی( از اهمیت نزد قاشود و این مرحله )ای شما ثبت میهحرف

 زیادی برخوردار است.

 دادگاه کیفری استان

مرحله  «یفری استانکدادگاه »دادگاه موسوم به  ،در اتهام لواط

د توانها مین بازجوییآدهد و تمامی اولیه را انجام میبازجویی 

 بنابراین اهمیت زیادی دارد. ؛مصداق اقرار نزد قاضی تلقی شود

نظرخواهی تان، قابل اعتراض و تجدیدتمامی احکام دادگاه کیفری اس

 بیست روز مهلت دارید آن، است و شما از تاریخ ابالغ یا امضای حکم

باید به دفتر دادگاهی  ،برای اعتراض .تا به حکم صادره اعتراض کنید
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که حکم شما را صادر کرده است مراجعه کنید؛ آنها خودشان موظف 

 اهی بفرستند.نظرخوهستند که پرونده شما را برای تجدید

 رای دادگاه

در  باشد، شماو برائت  گناهیتشخیص بی اه مبنی براگر رای دادگ

چنانچه   . اماآزاد خواهید شد افور ،بوده باشید بازداشت ی که درصورت

یا ابالغ » تاریخ روز از 31ظرف  ،مبنی بر محکومیت باشدآن رای 

 کنید. که به آن اعتراضشایسته است توانید و می «امضای حکم

شود. اگر وکیل ر انجام میبااعتراض فقط یک که توجه داشته باشید

یک اعتراض ساده بنویسید و یا وکیل تسخیری دارید، خودتان  ندارید

 .دهیدتحویل  «دفتر دادگاه»به 

 

 ؛بهتر است چندان مفصل نباشد ،نویسیداعتراضی که خودتان می

در نهایت ویسید که ممکن است مطلبی بنو تخصص کامل ندارید چون 

باید حاوی  ها، اعتراضعلیه شما استفاده شود. اما در عین حالاز آن 

انکار خود به  .دادگاه معترض هستیدحکم باشد که به این مطلب 

نسبت  شماکه به را جرمی گناه هستید و و بگویید که بیاشاره کنید 

 .ایدمرتکب نشده به هیچ وجه ،هشده و در حکم آمدداده 
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، باید در باشدشده اولیه شما استناد  «اقرار»متن حکم به در اگر 

 حکمآن که مستند  را ایهای اولیهحرفاعتراض خود بنویسید که 

در اثر فشار و شکنجه روحی و  هاگفتهن آ ، زیرایدقبول ندار، است

... مبارزه با مفاسد اجتماعی و یجسمی در بازداشتگاه یا در دایره

  صحت ندارد. مده وناخواسته به زبان آ

در تواند می ،در طول بازداشت و دوران بازجوییاشاره به شکنجه 

 یاشانس رسیدگی بعدی تجدیدنظر به سود شما باشد و مرحله 

 زایش دهد.فحکم را انقض 
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 قضایی تشکیالت با آشنایی

 

 

 

. رو هستیدهپلیس روبماموران شما با  ،ابتدای تشکیل یک پروندهدر 

 پلیس و سایر ماموران  ،«م مشهودایجر»در مورد  جزالبته 

جرم ؛ و چ وجه حق بازداشت شما را ندارندبه هیها و...( بسیجی)

 اما. افتاده باشدن اتفاق اجرمی است که در حضور مامور ،مشهود

 ،تمامی جرایمدر ، در هر حال دستگیری ممکن است انجام گیرد و

کمتر از ) اهستند که فور موظف مشهود، ماموراناعم از مشهود و غیر

و تمرین تحمل  ،بنابراینکنند. متهم را نزد قاضی حاضر  (ساعت 33

 انکار کنید. و بدون ابهام همه چیز را از اساس ،در نزد قاضیکنید تا 

در دادگاه یا  ،قاضی باید در محل قضاوت که ته باشیدشتوجه دا

اضی در ه قرار دهد، اگر قمدادسرا شما را تحت بازجویی و محاک

و  کندباید خودش را معرفی  ،گاه به مالقات شما بیایدبازداشت

  را به شما بگوید. خود تسم  مسئولیت و 

 سازی مستند

ها یا احکام یا از تمامی نامه تان،به پرونده در هر مرحله از رسیدگی

دهید یا از دادگاه دریافت ها و اوراق قضایی که به دادگاه میاحضاریه

در جایی امن  و برای خود در یک پوشه کنید نسخه تهیه کی ،کنیدمی

طبق  .بخواهیدکپی نیز  «نظریه پزشکی قانونی»از  کنید.نگهداری 

تان در اختیارمدارک را  کپییا  تصویر ،قانون باید با هزینه شخصی شما

 قرار دهند.

  د را بدانیدشماره پرونده خو

 01بت و یک شماره یک شماره ث در ایران ی قضاییهاپرونده تمامی

نگهداری و در محلی مطمئن  ثبتها را این شماره احتم .رقمی دارند

برای پیگیری شماره رمز شخصی  از دفتر دادگاههمچنین، کنید. 

از طریق  ،نشدید آن یافتموفق به در شخصا . اگربگیریدکامپیوتری 

 .کنیداقدام  خود وکیل

 بخش چهارم
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به را  خود ،دستور قضایی و اطمینان از صحت آنبدون دیدن 

 هیچ ماموری تسلیم نکنید

گاهی اوقات افرادی در لباس نظامی ممکن است در پوشش مامور 

طبق  ه داشته باشید که. توجشما شوند یا کار محیط زندگی وارد

باید با دستور  ماالزا افرادبازداشت  ،«جرم مشهود»موارد از غیر  قانون،

 ز مامور دستگیریا حکم بازداشت حتما .بگیردمقام قضایی صورت 

 باید توسط مقام قضایی امضا شده باشد. این حکم حتما بخواهید.
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 زندان و هابازداشتگاه

 

 

 

ا سایر گرایی یاعم از اتهام همجنس ،هر دلیله در صورتی که ب

بازداشت شدید یا مجبور بودید مدتی را در  ،عمومی هایاتهام

ط زندان یا محیید که ، توجه کنکنیدگاه یا زندان سپری بازداشت

محیط تواند میگرا( به عنوان یک همجنس)بازداشتگاه برای شما 

ماند و امکان نمی مخفیچیزی  معموال . در زندانباشد خطرناکی

د خو گرایش و هویت جنسیاگر ، بنابراین محدود است.پنهان ماندن 

 ورد آزار قرار خواهید گرفت.م قطعا ،را آشکار کنید

آموزی یا یادگیری زبان خارجی یا زندان برای حرفهر حضور داز فرصت 

تحمل زندان کار کنید. ای استفاده های فنی و حرفهشرکت در دوره

از خود تحرک نشان  ،جای تسلیم شدن اجباریه ب اما ،آسانی نیست

  .دهای ممکن دیگر بپردازیو به فعالیت ،کنیدمطالعه ، دهید

ای به طی نامهمشاهدات خود را  ،یددر زندان دید یرفتار نادرستاگر 

ش از اندازه مقرر بیایام بازداشت شما رئیس زندان اتنقال دهید. اگر 

هایی را در آن نامه، یدشکنجه شد وییجیا در ایام باز طول انجامیدبه

دادگستری رئیس مانند  ،به مقامات باالی قضاییها خطاب زمینه

یا  تانضی دادگاهقوق شهروندی و قااستان یا شهرستان، ستاد ح

مقدماتی در پرونده در مرحله  روند بررسی اگر .بنویسید دادستان

دادیار یا بازپرس و دادستان  مکاتبه  باتوانید می ود،دادسرا طوالنی ش

  .کنید

 ،در زندان تانعلت اسارتنوشتن وقایع زندان و خاطرات و بررسی 

کند، یکه در تحمل شرایط زندان به شما کمک ماز آن گذشته

تان رونده شما در آینده و احقاق حقوقسازی پتواند برای مستندیم

  کار آید.به ،طرف احتمالیمراجع بی برابر در

با مددکاران زندان در تماس  ،باره پرونده خود مشکلی داریداگر در

 .دارتباط خوبی با زندانیان دار معموالها زندانبخش مددکاری  ؛باشید

مفصل پنج  



گرا دفاع کنیمچگونه در ایران از حقوق قانونی خود در جایگاه یک متهم همجنس  

 

گراالمللی زنان و مردان همجنسکمیسیون بین                   

 

 متداول هایپرسش

 

 

 

چه مشکالتی  ،باشد «جرم»که نآاز پیش گرایی همجنس

 آورد؟وجود میبهایران  جامعهگرا در برای فرد همجنس
 

به هر فعالیت اقتصادی ساده، صدور پروانه کسب یا حتی  اقدام

منوط به تایید اداره اماکن نیروی انتظامی  رانیدریافت گواهی تاکسی

های دولتی مشروط به در اداره دیگر، شرط استخدام ب عدیاست. در 

 شرایطیدر چنین  های گزینش است.تایید وزارت اطالعات یا هسته

تواند موجب آشکارسازی یا لو رفتن گرایش جنسی شما می

 هایی بشود.ها یا محرومیتمحدودیت

 آیا صرف پوشیدن لباس مبدل جرم است؟

انه برای اما توجه کنید لباس مبدل مردچنین چیزی جرم نیست.  ،خیر

این  و باشد« اسالمی عدم رعایت حجاب»تواند مصداق ، میزنان

 دردسرساز شود. در مواردی تواندمیخود موضوع 

 ؟هست  به جزای نقدیآیا امکان تبدیل مجازات شالق 

امکان تبدیل مجازات به  ،و مساحقه مثل لواط، تفخیذ ،در جرایم حدی

جرم »وجود ندارد. اما در .. مجازات و.علیق اجرای تجریمه یا تخفیف یا 

برای آن ضربه  33شالق کمتر از حکم صرف که  «گراییهمجنس

 چنین امکانی وجود دارد. ،شده است درنظر گرفته

پزشک  که «تغییر جنسیت» خواهان یک فرد ممکن استآیا 

در صورت بازداشت  است،شرایط وی را تایید کرده  هم قانونی

با خطر ( گرایانهبا روابط همجنسمرتبط  به اتهام ارتکاب جرم )

  ؟شود رو روبه مجازات
 

. در این را کاهش دهد خطر دتوانمی «ویژهشرایط »این  ولی ،بله

دید در ذهن قاضی تر ایجاد کنید. مشورتبا وکیل خود  مازمینه حت

 است. همیشه مفید

 

مبخش شش  



گرا دفاع کنیمچگونه در ایران از حقوق قانونی خود در جایگاه یک متهم همجنس  

 

گراالمللی زنان و مردان همجنسکمیسیون بین                   

بر  صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی چه تاثیری

 گرا دارد؟تهم همجنسحقوق یک مو شرایط 

مشکالتی را در عین حال اما  دهد،می این کارت مشکالتی را کاهش 

کارت در  ا ارائه اینبکند. ایجاد می های مردگرانیز برای همجنس

را به  ها و قضاوتبررسیروند  «بیماری»به استناد با  توانمی دادگاه

است که  سندی کارت این ،اما در عین حال ؛داسود خود تغییر د

شما خودداری دن کار به آن از دا مشاهدهبا  ممکن است کارفرمایان

 .کنند

  شرایط در خواست عفو بعد از صدور حکم دادگاه چیست؟

 انجام «رهبریمقام »طرف در خواست عفو باید از  ،«جرایم حدی»در 

درخواست از طریق زندان و تکمیل فرم مربوطه ، کار الزمه اینگیرد. 

باید به مکاتبه با  اقدام،در کنار این که  داده استنشان تجربه  .است

مجازات که زمانی خصوص هب)دفتر رئیس قوه قضاییه ، دفتر رهبری

کمیسیون عفو  پیگیری از طریق مراجعه به ،(باشدن شده تعییاعدام  

ادامه  ،کمیسیون عفو قوه قضاییه ،نآو پس از  ،استانو بخشودگی 

 خانواده بهره گرفت.های وکیل و داد و از کمک

د، شوآزاد  و و سپس تبرئه گرایی بازداشتهمجنس فرد اگر

 ،ام بازداشت و شکنجه روحی یا جسمیبه دلیل ایتواند می

  ؟کنددرخواست خسارت 

این امکان اشاره نشده ه ببه وضوح  ایراندر مقررات  هرچند .بله

اگر دمه به فرد گردد، صموجب هر عملی که  به طور کلیاما ، است

اما اگر روحی  ،ردگیبه آن تعلق می «دیه قانونی» ،جسمی باشد

با این حال،  پذیر نیست.امکانبه سهولت   آن پیگیری، اثبات و دباش

 محل ،هاهای کل استاندر دادگستری «ستاد حقوق شهروندی»

اگر خواستار  شکایات است.گونه مناسبی برای این طرح این  نسبتا

شکایت خود را به ای هستید، ه در چنین زمینهپیگیری خسارات وارد

 و ارجاع کنید مجلس 31یک مرجع ندهید. آن را به کمیسیون اصل 

ه و  به دفتر قوه قضایینیز  را هایی از مشروح شکایت خودنسخه

. اگر قاضی در شکنجه شرکت کنیدارسال بازرسی نیروی انتظامی 

توجه نکرده  تاننشد شکنجهیا به شکایت شما از داشته یا حضور 

  به دادسرای انتظامی قضات در تهران شکایت کنید.نیز است، از وی 

 

 



گرا دفاع کنیمچگونه در ایران از حقوق قانونی خود در جایگاه یک متهم همجنس  

 

گراالمللی زنان و مردان همجنسکمیسیون بین                   

 ،گراییدر چه شرایطی ممکن است عالوه بر اتهام همجنس

یک به نیز اتهام ایجاد فساد در جامعه یا دایر کردن مرکز فساد 

  شود؟ واردگرا همجنسمتهم 
 

تاد حفاظت در شرایطی که گزارش محلی یا گزارش مردمی و س

اجتماعی یا تحقیقات نامحسوس نشان دهد که شما منزل یا محلی 

محافل اید یا اختصاص داده خود هایماییهم برای گردور دائطه را ب

 .ایدتبط را سامان دادهرم

 ؟شوددر ایران جرم شناخته می گرایی از چه سنیهمجنس

ان از پسر وسال  3از سن دختران  ،جمهوری اسالمی مطابق قوانین

به هر توانند می دارای مسئولیت کیفری هستند و گیسال 02 سن

 شوند. ، متهمگراییاز جمله جرایم مرتبط با همجنس ،جرمی

 



 

About Us 
The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) is 
dedicated to human rights advocacy in partnership with people who experience 
discrimination or abuse on the basis of their actual or perceived sexual 
orientation, gender identity or expression. IGLHRC was founded in 1990 and, 
since 2010, has been accredited with consultative status by the United Nations. 
IGLHRC is headquartered in New York and has staff and offices in Asia, Africa, 
Europe, Latin America and the Middle East.  More information is available online 
at www.iglhrc.org.  
 
The Middle East and North Africa (MENA) Program is the newest IGLHRC 
regional program.  Launched in 2009, it was established to work in solidarity with 
LGBT, MSM and WSW individuals; LGBT activists; and allies from diverse human 
rights and social justice movements.  The MENA Program initiatives vary 
according to country conditions, local priorities and current needs.  
 
The mission of the IGLHRC Iran Project is to fight all manifestations of 
homophobia and transphobia in legal, political, and social frameworks in Iran. 
Toward this end, IGLHRC works with LGBT Iranians, allies, and experts to develop 
activities and resources that can be used in the ongoing struggle for equality and 
justice. The IGLHRC Iran Project welcomes feedback and comment via email at 
iran@iglhrc.org.  
 

Methodology 
In the process of creating this publication, IGLHRC engaged in extensive 
consultation with LGBT Iranians, allies and experts, including around conceptual 
development, research, writing, and editing.  Prior to finalization, this publication 
was sent to a panel of independent reviewers.  
 
This manual was written by an external legal expert and then reviewed and 
edited by IGLHRC, issue-specific consultants, and Iranian LGBT activists who 
contributed throughout the project’s length. 
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