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خشونت هايی كه ريشه در دگرباش ستيزی دارند

خشونت علیه دگرباشان جنسی
خشونت هايی که ريشه در دگرباش ستيزی دارند مساله ای است که از تمام مناطق 
جهان گزارش شده است. اين خشونت ها دامنه وسيعی دارند؛ از فشارهای روانی 
مستمر گرفته تا ضرب وشتم فيزيکی و شکنجه و آدم ربايی و قتل های از پيش 
برنامه ريزی شده. خشونت های جنسی نيز به طور گسترده ای گزارش شده اند، از 
جمله تجاوزهای موسوم به تجاوزهای »اصالحی« يا »تنبيهی«، که در آن مردان 
به بهانه تالش برای »درمان« دگرباشی جنسی زنان، به زنان لزبين تجاوز می کنند.

خشونت در مکان های مختلفی از جمله در کوچه و خيابان، پارک های عمومی، 
مدارس، محل کار، در منزل شخصی افراد و در زندان ها و بازداشتگاه های پليس، 
اتفاق می افتد. همچنين اين خشونت ممکن است خودجوش و يا سازمان يافته، 
مشخصه های  از  شود.  انجام  افراطی  گروه های  توسط  يا  و  غريبه  افراد  توسط 
مشترک بسياری از جناياتی که به خاطر تنفر از دگرباشان جنسی صورت می گيرد، 
شدت باالی بی رحمی آنها است: به عنوان مثال، اجساد قربانيان درحالی يافت 
می شود که بدن آنها در معرض قطع عضو، آتش زدن و سوختن، اخته کردن و 
يا تجاوز جنسی قرار گرفته است. افراد تراجنسی، به ويژه روسپی ها و آن هايی 
که در بازداشت هستند، بيشتر در معرض خشونت های مرگ بار و بسيار بی رحمانه 

قرار می گيرند.
گی ها،  »لزبين ها،  جنسی  دگرباشان  عليه  بدرفتاری ها  و  شکنجه  موارد 
دوجنس گرايان و تراجنسی ها« به طور  گسترده ای مستندسازی شده است. اغلب، 
شکنجه در مکان هايی مانند بازداشت گاه ها و زندان ها رخ می دهد. در اين اماکن، 
دگرباشان جنسی ممکن است توسط افسران پليس، زندانبان ها و يا ساير هم بندان 
خود، بدون اينکه از سوی پليس مداخله ای صورت گيرد، مورد تهاجم قرار گيرند. 
می تواند  نيز  می شود  تحميل  افراد  به  زور  به  که  پزشکی  درمان های  از  برخی 
مردان  مقعد  معاينه  به  می توان  موارد  اين  جمله  از  باشد.  شکنجه  نوعی  عمال 
افراد  ناخواسته  کردِن  عقيم  آن ها،  همجنس گرايی  »اثبات«  برای  همجنس گرا 
تراجنسی و شوک درمانی الکتريکی برای »تغييِر« گرايش جنسی افراد اشاره کرد.

توسل به خشونت بخاطر جنسیت افراد
افراد بخاطر گرايش يا هويت جنسی آنها، عمومًا به قصد تنبيه  حمله به 
می گيرد.  می گذارند صورت  پا  زير  را  رايج  هنجارهای جنسی  که  کسانی 
نمود.  تلقی  افراد  جنسيت  بخاطر  بروز خشونت  ميتوان  را  چنين حمالتی 
الزم نيست افراد همجنس گرا، دوجنس گرا، تراجنسی و يا دوجنسی باشند 
تا مورد حمله قرار گيرند: همين قدر که گمان رود فردی همجنس گرا و يا 

تراجنسيتی است برای در معرض خطر حمله قرار گرفتن وی کافی است.

 

اطالعات آماری
اطالعات رسمی جسته و گريخته ای از خشونت هايی که ريشه در دگرباش ستيزی 
دارند وجود دارد و اين آمار و ارقام رسمی بندرت منتشر شده  است. تنها کشورهای 
معدودی، سازوکارهای مناسبی برای نظارت، ضبط و گزارش جناياتی دارند که 
برخاسته از تنفر از دگرباشان جنسی است. حتی در جايی که چنين سيستمی وجود 
برای  باشند و  نداشته  اعتماد کافی  پليس  به  قربانيان  باشد، ممکن است  داشته 
بيان مشکالت خود پا پيش نگذارند. حتی خوِد پليس هم ممکن است آموزش 
بااين حال، با کنار  کافی برای شناخت و ثبت انگيزه خشونت ها را نداشته باشد. 
هم قرار دادن آمارهای محدوِد منتشر شده از سوی دولت ها و تکميل آن آمارها 
با گزارش هايی که از منابع ديگر به دست آمده اند، تصوير کاملی از خشونت های 

بی رحمانه ای که اغلب بدون مجازات باقی می ماند، بدست می آيد.

مسئولیت دولت ها
تمامی کشورها تحت قوانين بين المللی وظيفه حفاظت از حقوق دگرباشان جنسی 
را دارند. حقوقی که شامل بر حق زندگی، حق امنيت فردی، حق رهايی از شکنجه 
و حق رهايی از بدرفتاری می شوند. دولت ها همچنين وظيفه اکيد دارند تا اقداماتی 
می گيرند،  نفرت صورت  انگيزه ی  با  که  قتل هايی  از  جلوگيری  منظور  به   موثر 
انجام دهند، مانع حمالت خشونت آميز و شکنجه گردند، در مورد تمامی جنايات 
بسپارند. پيشگاه عدالت  به  را  افراد مسئول  و  داده  انجام  بررسی سريع و کامل 

گام های اجرایی
دولت ها موظف هستند تا:

• به تحقيق، تعقيب و مجازات عامالن قتل های هدفمند بپردازند.	
• قوانينی عليه جرايمی که با انگيزه ی نفرت صورت می گيرند تصويب کنند تا 	

از خشونت به خاطر گرايش و هويت جنسی افراد جلوگيری شود.
• سازوکارهايی برای ثبت و گزارش خشونت های ناشی از نفرت ايجاد کنند.	
• نيروهای 	 آگاهی  سطح  بردن  باال  منظور  به  را  مناسبی  آموزشیهای 

انتظامی، زندان بانان، قضات و ساير کارکنان بخش های امنيتی انجام دهند.
•  برنامه های آموزشی و اطالع رسانی عمومی را برای مقابله با نگرش های 	

احترام  و  اجتماعی  تنوع  چون  ارزش هايی  ارتقای  نيز  و  دگرباش ستيزانه 
متقابل مورد به اجرا بگذارند.

شما، دوستان شما و افراد ديگر هم می توانيد تاثيرگذار باشيد:
• اطمينان حاصل کنيد که شما و کسانی که در اطراف شما هستند خشونت 	

دگرباش ستيزانه را به هيچ شکلی، از جمله به صورت تهديد لفظی و پرخاش 
کالمی ، تحمل نمی کنيد.

• تمامی اين خشونت ها را، حتی زمانی که مستقيما به شما مربوط نمی شود، 	
علنًا محکوم نماييد و آنها را گزارش دهيد.

• بخش 	 با   urgent-action@ohchr.org نشانی  به  ايميل  ارسال  با 
اين  و  کرده  مکاتبه  متحد  ملل  سازمان  در  بشر  حقوق  ويژه  سازوکارهای 

موضوع را به آنها اطالع دهيد.
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ترجمه غیر رسمی این متن به زبان فارسی، توسط کمیسیون بین المللی حقوق بشر زنان و مردان 
همجنس گرا )IGLHRC( صورت گرفته است. سازمان ملل متحد مسئولیتی در قبال این ترجمه ندارد.

مثال هایی از حوادث خشونت باری که توسط دفتر حقوق بشر 
سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است

ايالت  تهاچاپی  در شهر  خانه اش  باغ  در  را  خود  که  زمانی  ِست والش 
کاليفرنيا به دار آويخت، تنها 13 سال داشت. تصميم غم انگيز او برای پايان 
دادن به زندگی خود پس از سال ها تحمل متلک های همجنس گراستيزانه و 
طعنه های همساالن خود بود. ماجرای ِست منحصر به فرد نيست: در همان 
ماهی که او درگذشت، حداقل پنج پسر نوجوان ديگر در اياالت متحده پس 

از مواجهه با زورگويی های همجنس گراستيزانه، دست به خودکشی زدند.

دانیل زامودیو، مرد 24 ساله همجنس گرا، در نتيجه صدمات شديد بدنی، 
طی يک حمله شرورانه توسط گروهی که ادعا می شد نئو نازی  باشند، در 
پارکی در سانتياگو درگذشت. گفته می شود مهاجمان ساعت ها او را شکنجه 
و  افروخته چسباندند  دانيل سيگار  بدن  روی  مثال،  عنوان  به  بودند.  داده 
رابطه دستگير و رسمًا  اين  صليب شکسته حک کردند. چهار مظنون در 
از دستگيرشدگان سوء سابقه کيفری در  به قتل دانيل شدند. برخی  متهم 
زمينه حمله به مردان همجنس گرا داشتند. دادستان اعالم نمود که معتقد 
است اين تعارض به وضوح با انگيزه همجنس گراستيزی انجام شده  است. 
به  را  ملی  مناظرات  و  اعتراضات عمومی  از  موجی  که  اين حمله  پی  در 
همراه داشت، قوانين جديدی برای مجازات تبعيض عليه همجنس گرايان و 

جنايات از روی انگيزه های همجنس گراستيزانه به تصويب رسيد.

سونیتا )نام مستعار(، زنی تراجنسيتی )ِمتی( است که در کاتماندو توسط 
پليس  دفتر  به  اينکه وی  از  که پس  است  ادعا شده  پليس دستگير شد. 
او  از  سپس  و  گرفت  قرار  آزار  مورد  لفظی  صورت  به  شد،  برده  محلی 
سر  درخواست  اين  از  او  وقتی  گزارش ها،  طبق  شود.  برهنه  تا  خواستند 
باز زد، ماموران پليس لباس های او را به زور از تنش َکندند و درحالی که 
مسخره اش می کردند، به اندام تناسلی او دست زدند و تهديدش کردند که 
موهايش را برای مجازات به خاطر پوشيدن لباس زنانه، قيچی خواهند کرد. 
او روز بعد آزاد شد. در اين کشور، به طور مستمر حوادث مشابه ای از آزار 
و اذيت تراجنسی ها توسط پليس، از جمله ضرب و شتم فيزيکی و پرخاش 

کالمی، گزارش می شود.

آفريقای جنوبی،  دگرباشان جنسی  فعال زن حقوق  ُوزا،  ناکسالو نوگ 
زمانی که در شهرک کواتما در نزديکی ژوهانسبورگ مورد تجاوز قرار گرفت 
و کشته شد، تنها 24 سال سن داشت. سر و صورت او به دليل سنگسار، 
به  متعددی  ضربات  شيشه،  شکسته های  با  همجنين  بود.  شده  متالشی 
او وارد کرده بودند. اين گمان می رود که حمله به وی، از آنجايی شروع 
شد که مهاجم ها تالش کردند به دوست دختر او پيشنهاد آميزش جنسی 
دهند. مردمی که در نزديکی صحنه قتل زندگی می کردند، گزارش دادند 
که صدای فرياد مردان را در زمان نزديک به حمله شنيده اند که می گفتند: 
»ما شما را از شِر همجنس گرايی تان خالص می کنيم.« بيشتر از دو هزار 
آنها خشونت  از  خيلی  کردند.  ناکسالو شرکت  جنازه  تشيع  مراسم  در  نفر 
همجنس گراستيزانه را محکوم کردند و خواستار پايان بخشيدن به تجاوز 
به زنان همجنس گرا شدند که به قصد به اصطالح »اصالح« يا »تنبيه« 

آنها انجام می گيرد.

پاولین کیمانی، از فعاالن حقوق زنان همجنس گرا در شهر نايروبی در 
کشور کنيا، در يک برنامه تلويزيونی حضور يافت تا در مورد همجنس گرايی 
سخن گويد. چند هفته پس از اين مصاحبه، او مکرراً در خيابان و در ساير 
آزار و اذيت های لفظی قرار گرفته بود و آن طور که  اماکن عمومی مورد 
از گزارش ها برمی آمد، توسط گروهی از مردان، تعقيب و تهديد به تجاوز 
شده بود. همچنين او توسط نامه ای که بيرون منزلش گذاشته شده بود، 

به مرگ تهديد شد.

در کشور هندوراس، شهر کماياگوئال، جسد لورنزا الکسیس آلوارادو 
هرناندز، يک زن 23 ساله تراجنسی، درون يک گودال پيدا شد. بدن او 
خونين  سنگ های  بود.  سوخته  و  گرفته  قرار  شتم  و  مورد ضرب  آشکارا 
نزديک جسد او نشان می داد که کبودی های روی بدنش ناشی از سنگسار 
است. بدن او به آتش کشيده شده بود. کاندوم های استفاده شده، همچنين 
بوده است. صدمات  قرار گرفته  نشان می داد که وی مورد تجاوز جنسی 

شديد به صورتش، جسد او را تقريبًا غيرقابل شناسايی کرده بود.

واکنش خشونت آمیز به برابری جنسیتی؟
و  تصويب  از  پس  بالفاصله  که  شدند  متوجه  مقامات  کشور،  چندين  در 
حقوق  از  بهتر  حفاظت  آنها  هدف  که  قوانينی  صدای  و  سر  پر  اجرای 
شديداً  دگرباش ستيزانه  خشونت های  ميزان  است،  بوده  جنسی  دگرباشان 
افزايش يافته است. اين امر پديده ا ی تاريخی است که در گذشته نيز بارها 
و  تبعيض  بردن  بين  از  برای  گذشته  در  که  تالش هايی  است:  داده  رخ 
نابرابری نژادی صورت گرفته، ظاهراً باعث بروز واکنش های منفی شديدی 
عليه اقليت های نژادی گرديده است. اين مسئوليت حکومت هاست که نه 
تنها با تبعيض مقابله کنند ، بلکه برای اقشار مختلف جامعه روشن سازند 
که چرا بايد با اين اقدامات مقابله کرد و اطمينان حاصل کنند که اقداماتی 
مناسب برای جلوگيری و  نيز پاسخ گويی فوری و موثر در مقابل خشونت 

انجام خواهد گرفت.


