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اقلیت های جنسی 
      و چالش 

حق حیات و هویت

 آزار و اذیت جنسی
محرومیت از حق حیات

محرومیت از حقوق شهروندی
ناامنی در خانه و جامعه
انزوای شدید اجتماعی
اجبار به انکار هویت



خشونت های اجتماعی

کار و مدرسه • آزار و اذیت جنسی در جامعه، محل 
• ناامنی در خانه و جامعه )حتی در اداره پلیس(

• فقدان تخت بیمارستانی و بخش مخصوص همجنس گرایان در بیمارستان ها
• اذیت و آزار روانی در جامعه

• انزوای شدید اجتماعی
• اختالل های شدید عاطفی

• محرومیــت از داشــتن شــغل دولتــی و اخــراج آنــی در صــورت افشــای هویــت 
جنســی

ــرای تامیــن هزینــه هــای زندگــی جــز  کار و نداشــتن راهــی ب • اخــراج از محیــط 
تــن فروشــی

کار بــرای حفــظ راز هویــت  • ســوء اســتفاده جنســی از دگرباشــان در محیــط 
ــا ــی آنه جنس

• عدم امکان فعالیت های ورزشی حرفه ای
• اجبار به انکار هویت

چالش های فرهنگی

توســط  جنســی  دگرباشــان  شناخته نشــدن  رســمیت  بــه  و  نپذیرفتــن   •
جامعــه و  خانواده هــا 

• آبروداری بعنوان یک خصیصه فرهنگی ناقض حقوق اقلیت های جنسی
• شیطان پرست خطاب شدن در رسانه های وابسته به حکومت

• نسبت های ناروای اخالقی و بکارگیری عبارات توهین آمیز
گفتگو در خصوص اقلیت های جنسی در رسانه ملی و مدارس • نبود فرصت 

گاهی جامعه با تفاوت های موجود میان دگرباشان جنسی • ناآ
• بیمار و مجرم خواندن دگرباشان جنسی

در  ایرانــی  روانــکاوان  و  روانشناســان  روانپزشــکان،  پزشــکان،  گاهــی  ناآ  •
دگربــاش مراجعــان  بــا  مواجهــه 

• ممنوعیــت اســاتید دانشــگاهها از صحبــت در خصــوص دگرباشــان جنســی 
کالس هــا در 
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اقلیت های جنسی        و چالش  حق حیات و هویت

چالش های حقوقی-قانونی

گرایان • محرومیت از حق حیات برای همجنس 
ج از ازدواج سنتی • جرم انگاری هرگونه رابطه جنسی، خار

• مجــازات شــالق تنهــا بــرای داشــتن رابطــه عاشــقانه و احساســی )بــدون رابطــه 
جنســی( میــان هــم جنــس هــا )مــاده ۲۳۷-۲۳۹ قانــون مجازات اســالمی(

• جــرم انــگاری مســاحقه و صــدور حکــم اعــدام پــس از ســه بــار اجــرای حــد )۱۰۰ 
ضربــه شــالق(

• الزام ترنس جندرها به عمل تغییر جنسیت برای داشتن هویت زن یا مرد
• محرومیت از ارث توسط خانواده ها و عدم پشتیبانی قانونی

گرایــش مردانــه  • ســکوت قانــون در خصــوص مبــدل پوشــی، مجــازات زنــان بــا 
در صــورت عــدم رعایــت پوشــش حجــاب اســالمی

• محرومیت از حقوق شهروندی

کننــد، آنهــا نــه تنهــا از حمایــت قانــون  ک را ســپری مــی  دگرباشــان جنســی در ایــران، شــرایطی ســخت و بســیار دردنــا
کثریــت قریــب بــه اتفــاق آنهــا از پیشــتیبانی خانــواده نیــز محــروم انــد. نــه در مدرســه امنیــت  برخــوردار نیســتند بلکــه ا
کننــد و مجبــور بــه انــکار هویــت  دارنــد و نــه حتــی در اداره پلیــس، بیشــتر آنهــا بــه طــور روزانــه خشــونت را تحمــل مــی 

کــه حــق حیــات شــان نیــز در خطــر اســت. خــود هســتند چــرا 




