
 
 
 

 

 
 

 

 همجنسگرایان و ترنسجندرها درباره  های عدالت برای ایران توصیه  

        ای وضعیت حقوق بشر در ایراندومین اجالس بررسی دوره
 

  
 تعیین شدهمرگ شالق و همجنس مجازات  مندانه دو فرد بزرگسالرضایت روابط جنسیبرای بر اساس قانون مجازات اسالمی ایران، 

ضربه شالق  ۴۷مجازات نقدی و تواند میپوشیدن لباس جنس مخالف  شدن به عنوان ترنسجندر از طریقشناسایی همچنین  ،است

 را در پی داشته باشد.

که از طریق عمل جراحی قابل درمان است.  شودترنسکسوالیتی در ایران به عنوان یک نوع اختالل هویت جنسی شناخته می

 قانونی شدند. ٬رهبر پیشین جمهوری اسالمی ایران ٬اهلل خمینیبا فتوای آیت ۶۸۹۱های تغییر جنسیت از سال جراحی

 تندرهایی که با الگوهای فرهنگی  مورد تایید از زنانگی و مردانگی مطابقاست که همجنسگرایان و ترنسجدر همین چارچوب قانونی 

 به خاطر ٬بسیج و پلیس نیروهای خودسرانه از سوی  اذیت و بازداشت و آزارقرار گرفتن در معرض خطر هستند بین مجبور  ٬ندارند

 یکی را انتخاب کنند. ٬شان  یا تن دادن به عمل جراحی تغییر جنسیت گرایش و هویت جنسی متفاوت

وق سندر را به انتخاب عمل تغییر جنسیت همجنسگرا و ترنسجافراد  در بیشتر مواقعمتخصص پزشکان این در حالی است که  

 های تغییر جنسیت را در جهان دارد.دهند و بر همین اساس است که ایران یکی از باالترین آمار انجام عملمی

مثبتی درباره انگیزی که هر اظهارنظر هراس قوانین و جنسیتی هویت ٬جنسی گرایش مورد در اطالعات به دسترسی کمبود 

جنس و تطابق نداشتن فرد شود که  پزشکان متخصص با مشاهده تمایل به هماغلب منجر به این می ٬دانندهمجنسگرایی را جرم می

 عمل جراحی تغییر جنسیت را تجویز کنند. ٬با الگوهای جنسیتی

 کنند تا از اینمی درمانی و استفاده از داروهای روانگردان شوک به تن دادن بهترغیب آنها همچنین افراد همجنسگرا و ترنسجندر را 

  سازی و جراحی تغییر جنسیت آنها را به زن یا مرد متعارف تبدیل کنند.کرده و یا با عقیم "درمان"طریق  آنها را از همجنسگرایی 

ثال گیرد. به عنوان ممقامات رسمی ایرانی صورت میها و رفتارها با همجنسگرایان در واقع با تحریک یا رضایت استفادهاینگونه سوء

نامید و گفت   "بیماری"را یک  همجنسگرایی  ۳۱۶۲ایران در مارچ  در بشر حقوق کمیسیون رئیس الریجانی، اردشیر جواد محمد

 ".بگیرند قرار فیزیکی و بیولوژیکی های مراقبت حتی اوقات گاهی و روانی های مراقبت تحت این افراد باید"که 

اغلب آنها بدون داشتن  ٬درهاها تن از همجنسگرایان و ترنسجنهوگو با دبر اساس تحقیقات عدالت برای ایران و شش رنگ  در گفت

افی درباره مسایل جنسی و کها و همچنین دانش روش اینو اعتبار علمی  ، تاثیراتوایدف ٬درباره خطراتاطالعات کامل و دقیق 

 دهند. های ترمیمی میجنسیتی تن به درمان

 رهاموردنظر ترنسجند  دهد که  کسب مدارک هویتی متناسب با جنسیتتحقیقات عدالت برای ایران و شش رنگ همچنین نشان می

 منوط به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت است. اقتصادی و اجتماعی  ٬سیاسی ٬از حقوق مدنیآنها  و برخورداری 

در جست و جوی حقیقت و  عدالت برای ایران یک سازمان حقوق بشری غیردولتی غیرانتفاعی است که

دستیابی به عدالت به خصوص در مورد اقلیتهای ملیتی و مذهبی، همجنسگرایان و ترنسجندرها، زنان، 

 و کسانی که به دلیل عقاید سیاسی شان تحت تعقیب قرار می گیرند است

 



 
 
 

 

 تجنیس تغییر هاىعمل: درمان نام به شکنجه"برای اطالعات بیشتر در این زمینه گزارش عدالت برای ایران و شش رنگ با عنوان 

 را بخوانید. "ایران در ترنسجندرها و همجنسگرایان پزشکى اذیت و آزار و اجبارى

 

 هاتوصیه
جمهوری اسالمی ایران در اولین بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر  هر سه پیشنهادی را که در رابطه با حفظ حقوق اساسی 

با این حال عدالت برای ایران،  را رد کرد. دشده بود، از جمله حق حیات این افراهمجنسگرایان، ترنسجندرها و بای سکشوال ها 

 کند: ایرانی پیشنهاد می هیئتهای زیر را برای ارائه به توصیه

 

مجازات اعدام  و شالق برای روابط همجنسگرایانه ای که با توافق دو لغو  و از روابط جنسی همجنسگرایانه جرم زدایی کامل  -

 بین دو فرد بزرگسال صورت می گیرد.طرف و 

 

 .های اجراییبه هرگونه تبعیض و خشونت نسبت به همجنسگرایان و ترنسجندرها  در قانون و شیوهپایان دادن  -

 

 سایر و خودسرانه، شکنجه بازداشت اذیت، و از هرگونه آزار ،فرادی که جنسیت آنها با الگوهای متعارف همخوانی نداردمحافظت ا -

  اعمال می شود هایی که توسط افراد دولتی و همچنین نیروهای غیردولتیبدرفتاری

 

نها به از اجبار آو خوددازی  محافظت از حق داشتن سالمتی ترنسجندرهاتر کند، ییر جنسیت قانونی را سادهتدوین قوانینی که تغ -

 شان.هویت جنسی انجام عمل جراحی تغییر جنسیت برای به رسمیت شناخته شدن

 

های درمانی همچون شوک الکتریکی و داروهای روانگردان برای تغییر گرایش جنسی و هویت شیوهغیرقانونی اعالم شدن  -

 .جنسیتی

 

تالش برای بررسی وممانعت از فعالیت جراحانی که بدون درنظرگرفتن رضایت آگاهانه ترنسجندرها اقدام به عمل جراحی تغییر  -

توجه هستند و همچنین پاسخگو کردن این پزشکان در برابر استاندارهای بین المللی در این زمینه بیکنند و به جنسیت می

 تصمیمات و رفتارشان با ترنسجندرها و همجنسگرایان.

  

 جنسیتی هویت و جنسی گرایش  با افرادی علیه پراکنینفرت کردن ممنوع و دقیق اطالعات به دسترسی  ٬بیان آزادی ترویج  -

 در هاوهگر ترینشده راندهحاشیه به از یکی عنوان به آنها علیه سیاسی و اجتماعی خانگی، هایخشونت افزایش به منجر که متفاوت

 .شودمی ایران
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