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 فراخوان اقدام فوری
 

 است   خطر تحت و  زندان فراجنسیتی درهمجنسگرا، دوجنسگرا و   افراد حقوق مدافع

  ال )  بیناجنسی   و  جنسیتی فرا   گرا،دوجنس   گرا،همجنس متعلق به جامعه    بشر   حقوق   مدافع، معروف به ساره، همدانی  صدیقی   زهرا 

  خاطر   به برد. او تنها  تحت بازداشت به سر می   غربی  آذربایجان   استان   در شهر ارومیه در   1400آبان    5از تاریخ    آی(   تی  بی  جی

افراد    حقوق   از   دفاع   در  اجتماعی   های شبکه   در   و اظهاراتش   مطالب چنین هم   و  اش مفروض   یا واقعی   ی یت جنس   هویت   و  جنسی   گرایش

المللی است و  از این رو بازداشت او ناقض ضوابط بین   .است   شده   زندانی   بیناجنسی  و  اجنسیتی فر   گرا،دوجنس   گرا،همجنس 

اند که او به خاطر  و تهدید کرده  های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار داده رفتار   او را مورد   مقامات .  شود خودسرانه محسوب می 

 . باشد   اعدام   تواند می  مجازاتش   که  اتهامی   ،شد خواهد  محکوم شناخته    « االرض فی   افساد» 

 

 . اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری کنید 
 ای غالمحسین محسنی اژهریاست قوه قضائیه، آقای 

c/o Embassy of Iran to the European Union 
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 ، ایاژهجناب آقای 
 

  به صرفا  ( )ال جی بی تی آی بیناجنسی و راجنسیتیف گرا، دوجنس گرا، همجنسمتعلق به جامعه  بشر  حقوق مدافع   ساره،  به معروف  همدانی، صدیقی  زهرا

  گرا،همجنس افراد حقوق  از  دفاع در اجتماعی های شبکه در  اظهاراتش  و هاپست همچنین و اشمفروض یا  واقعی ییتجنس هویت و جنسی  گرایش خاطر

  سپاهماموران  . بردبه سر می ارومیه مرکزی زندان در تحت بازداشت  و به شکل خودسرانه المللیبر خالف ضوابط بین  نسیبیناج و راجنسیتیف  گرا،دوجنس

  از پس. جا تقاضای پناهندگی کندآندر و  کند  سفر ترکیه به  داشت  قصد او  ند؛ کرد دستگیر ترکیه  با ایران   مرز نزدیکی در  1400  ماه آبان 5 در  را  او پاسداران 

  در انفرادی سلول در یک  این مدت در او  که شد معلوم متعاقبا  . مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفت روز  53 مدت  به   همدانی صدیقی  زهرا دستگیری،

  هایبازجویی تحت را او پاسداران  سپاه  یک مامور  دوران این  در ، همدانی  صدیقی  زهرا به گفته  .  است شدهمی نگهداری ارومیه در پاسداران سپاه  بازداشتگاه 

  فرزند   دو از حضانت  سلب  و  فیزیکی  آسیب  یا اعدام به   تهدید را  او چنینهم و داد قرار  ظاهرش و هویت  به توهین و کالمی و اذیت آزار  با  همراه شدیدِ

    .شود می محسوب ، غیرانسانی و ترذیلیبیرحمانهی  هارفتار  سایر  و شکنجه مطلق  ممنوعیت ناقض  اعمال،  این. کرد خردسالش 

 

  که  کرد اعالم او  بهبازپرس   جاآن در و  شد  حاضر ارومیه  انقالب و عمومی دادسرای ششم شعبه  بازپرس   در مقابل 1400 ماه دی 26 در همدانی صدیقی  زهرا

  اولی  عمل دو. است «مسیحیت ترویج» وجمهوری اسالمی«  معاند های رسانه  با  ارتباط» ،«گراییهمجنس ترویج» از جمله از طریق  «االرضفی افساد » اتهامش 

  یک در و یعهای اجتمادر شبکه جمله   نسی، ازبیناج و راجنسیتیف  گرا،دوجنس گرا،همجنس افراد حقوق از حمایت علنی او  براساس شده   داده نسبت  او به   که

  اقلیم در راجنسیتیف  و گرادوجنس  گرا،همجنس افراد   بر  شدهرواداشته آزارهای به . این مستند است 1400اردیبهشت  در  سیبیبی  پخش شده توسط مستند

  یک   در ویقبل  سال   حضورِ و صلیب  بند گردن از  استفاده به   مربوط «مسیحیت ترویج» اتهام الملل،بین عفو  اطالعات اساس  بر . پردازدمی عراق کردستان 

 .است شده ارجاع ارومیه انقالب و  عمومی دادسرای سرپرست  به کیفرخواست  صدور   برای وی پرونده. است  بوده  ایران در خانگی  کلیسای

 

  هویت   یا   جنسی  گرایش مربوط به    آمیزتبعیض   دالیل به خاطر    او صرفا    زیرا  کنیدآزاد    شرطو قید را فورا  و بدون    همدانی   صدیقی زهرا   خواهم می از شما  

شده    بازداشت  آزادی ارتباطاتو    بیان  آزادیو حق    خصوصی حریم خود مانند حق  انسانی  از حقوق   آمیز مسالمت استفاده   برای و    اش مفروض   یا   واقعی  تی جنسی 

شکایات وی در    چنین هم اش به طور منظم در ارتباط باشد.  با خانواده   چنینهم منتخب و    وکیل بتواند با  او  که    کنیدحاصل   اطمینان، آزادی   تا زماناست.  

.  پاسخگو نگه داشته شوند منصفانه    ی های محاکمه قرار گرفته و افراد مسئول در    بررسی مورد    باید   ها بدرفتاری   سایر شکنجه و  سازی قهری و اعمال ناپدید   رابطه با 

و    پوششو    اند کرده   انگاریجرم را  رضایتمندانه میان افراد همجنس   جنسی   روابطکه   کنید   ی قوانین از   دسته به لغو آن فورا اقدام    خواهم می از شما    همچنین من  

  گرا،همجنس   افراد که از    کنیدوضع    قوانینی   خواهم . از شما می د ان کرده را ممنوع    د نمطابقت ندار   جنسیتی  دوگانه   هنجارهای ا  بکه    جنسیتی  بیان اشکال   سایر 

 . د ن موارد نقض حقوق بشر محافظت ک   سایر ، خشونت و  تبعیض در برابر    بیناجنسی   و   راجنسیتی ف   گرا،دوجنس 

 

 احترام،   با
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 اطالعات تکمیلی

  
شد   دستگیر اربیل  دولت اقلیم کردستان عراق( در امنیتی و طالعاتی)نهاد ا آسایش نیروهای  توسط 1400در اواسط مهر ماه  ساله،   30، همدانی صدیقی  زهرا

  بر   آمده وارد آزارهایی به این مستند  بازداشت شد.  1400اردیبهشت  در سی بیبی پخش شده از سوی مستند  یک  در حضور با  ارتباط در  روز  21 به مدت و

  و  شکنجه  تحت را او امنیتی  ماموران بود،  زندانی اربیل دراو  که مدتی در.  پرداختمی عراق کردستان  اقلیم در راجنسیتیف  و گرادوجنس گرا،همجنس افراد

  دستگیری از  ترس  به دلیل آزادی از  پس او . دادند قرار   مدت انفرادی  سلولحبس طوالنی مدت در  و الکتریکی شوک  شتم،  و ضرب جمله  از هابدرفتاری  دیگر

 .گرفت کشور آن در پناهندگی  درخواست  و  ترکیه مقصد  به عراق کردستان اقلیم ترک  به تصمیم مجدد

  در  تا گذاشت  معتمد  فرد یک نزد را  آن  فایل و  کرد ضبط  ویدئویی پیامی همدانی  صدیقی  زهرا  ترکیه، و  ایران  مرز از   خود سفر   خطرناک  بخش  شروع از قبل

  و هالزبین شبکهرنگ ) ششتوسط  1400آذر  16، که در تاریخ ویدئو این  در او. شود منتشر ویدئو  آن ترکیه،  به  رسیدن  در موفقیت  عدم  صورت

  گذاریم، می احساسمان  پای  هم را  جانمان. کشیممی فشار  چقدر تیبیجیال  هایبچه ما بفهمید[  خواستممی: »]گویدمی پخش شد، (ایرانی   ترنسجندرهای

  دارم  هم االن ... کشورمان در کنیم زندگی  آزاد بتوانیم ما  همۀ که بشه  روزی  امیدوارم. باشه  آزادی چه   باشه،  مرگ چه  حاال. رسیممی مانواقعی خود  به ولی

  این در  که نرسیدم هم اگر . زنممی  فریاد و ایستممی شانهمه پشت هستم.  تیبیجیال هایبچه دنبال باز  رسیدم، اگر. برسم امیدوارم . آزادی سمت به  یمآمی

  .«اممرده راه

  که  کرد  اعالم شد  منتشر حکومتی هایرسانه توسط  که ایبیانیه در  غربی آذربایجان استان  اسالمی انقالب  پاسداران سپاه  اطالعات سازمان  ،1400  آبان 15 در

  حمایت تحت  که  گرایی همجنس های گروه  از پشتیبانی و  هدایت و  فحشا  جهت منطقه  کشورهای  از یکی  به  ایرانی زنان و دختران  قاچاق شبکه  سر»

  توجه  با .« شدند گرفتار  پاسداران اطالعاتی تور در مرزیبرون اطالعاتی الیۀ چند   و پیچیده عملیات  طی  کردندمی فعالیت ایفرامنطقه اطالعاتی  هایسرویس

  معتقد  سازمان   این. شودمی مربوط اوی هپروند به  رسمی بیانیه  این دارد باور  المللبین  عفو شده،   وارد همدانی  صدیقی زهرا به   هابازجویی  در که  اتهاماتی  به

  و گرادوجنس گرا،همجنس متعلق به جامعه ایرانی   پناهجویان دیگر با  همدانی صدیقی  زهرا   ارتباط از  و است  اساسبی  و ساختگی  قاچاق، اتهامات  که   است

 . است  شده ناشی راجنسیتیف

  کرد، هک داشت، کنندهدنبال 1200 حدود که را  همدانی صدیقی  زهرا تلگرامی کانال 1400 دی 9 تاریخ  در  اسالمی  انقالب پاسداران سپاه  اطالعات سازمان 

  گمنام پاسداران قرمز خطر خانواده  کیان از  حفاظت : »است  آمده آن در  که  کرد منتشر پیامی و  داده تغییر سپاه  اطالعات سازمان  آرم به   را  آن پروفایل عکس

 .«است سپاه  اطالعات سازمان در  الشریف فرج  تعالی  اهللعج زمان  امام

  برای تغییر قانونی   کهاین مگر  دارند،  قرار  انگاریمجرم خطر معرض در سازگار نیست جنسیتیی گانهدو هنجارهایشان با در ایران، کسانی که بیان جنسیتی

  را شانتولد بدو   در شده تعیین جنسیت خواهند نمی یا   توانندنمی  که  کسانی. است سازیعقیم و جنسیت تغییر جراحی اشالزمه که شان اقدام کنندجنسیت

  ،هستند رو به رو تبعیض با عمومی، خدمات  و  پزشکی خدمات ،اشتغال آموزش، به   دسترسی در ،کنند انتخاب  دو گزینه مرد و زن یکی را بینو  دهند تغییر

 . کندمی اعمال شدت  به  را پوشش نوع   یهدربار ایسختگیرانه قوانین  و عمومی فضاهایدر  جنسیتی تفکیک اسالمی  جمهورینظام  زیرا 

  را  کودکان بین  همچنین و لبزرگسا همجنس رضایتمندانه بین افراد  جنسیرفتار   که است   متعددی مواد حاوی 1392 سال مصوب اسالمی مجازات  قانون

  تحقیرآمیزترین و ترینغیرانسانی  ترین،ظالمانه که اعدام   مجازات و –  است  شکنجه مصداق که –  شالق مانند بدنی های مجازات آن برای  و کرده انگاریجرم

  اسالمی، مجازات  قانون 23۸ ماده مطابق. انگاری شده استجرم «مساحقه» عنوان تحت زن  دو بین  جنسی اعمال. در نظر گرفته است است مجازاتنوع 

  ولی است  شالق ضربه   100 مساحقه مجازات  .«دهد قرار خود همجنس  تناسلی  اندام  بر   را  خود تناسلی  اندام مؤنث، انسان اینکه از است عبارت  مساحقه »

  عنوان تحت  را  مرد  دو بین  مقعدی  دخول اسالمی  مجازات قانون . دارد اعدام مجازات اسالمی مجازات قانون  236 و 136 مواد طبق چهارم بار  برای محکومیت

  یا   هاران بین   مرد تناسلی اندام  قراردادن» همچنین  قانون   این. است گرفته نظر در  اعدام تا  شالق از هاییمجازات آن  برای و کرده  انگاریجرم «لواط»

  23۷ ماده در. است مساحقه  مانند تفخیذ  مجازات. (اسالمی  مجازات قانون  235 ماده)  است کرده انگاریجرم «تفخیذ» عنوان تحت را « مذکر انسان   نشیمنگاه

  شده تعیین «شهوت  روی از مالمسه و تقبیل قبیل  از  تفخیذ و لواط   از غیر در مذکر  انسان همجنسگرایی» مجازاتِ  برای   شالق ضربه   ۷4 تا 31 از قانون، این 

 .«است  جاری  نیز  مونث  انسان مورد در ماده  این حکم»  داردمی مقرر  23۷ ماده 1 تبصره. است

 

 

 


