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 ها و ترنسجندرهای ایرانیشبکه لزبین

 های پنهانزخم
 رانیدر ا یتیو جنس یجنس یها تیتجربه خشونت بر جامعه اقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد. لیحوزه از سراسر جهان تشک نیا نیاز فعال یا عده ییآ با گردهم 2010( در سال یرانیا یو ترنسجندرها ها نیرنگ )شبکه لزب شش

بوده و با انتشار اخبار،  یتیجنس انیو ب یتیجنس تیهو ،یجنس شیموضوعات مربوط به گرا یگفتمان یدر فضا رییتغ جادیتشکل ا نیا هدف

باشد.  رانیدر ا یت یب یج جنبش جوان ال یها چراغ راهنما جنبش نیا خیتار ییحوزه و بازگو نیدر ا یتحوالت جهان روییترجمه تغ

 زیدر داخل جامعه ن مان، یجهان نیضمن جلب توجه متحد ران،یرنگ تالش کرده است با تمرکز بر معضالت موجود در جامعه ا شش

 ها را فراهم وآنرا گسترش دهد. و ترنس ها نیحضور لزب یفضا ژهیو به

ارائه گزارشات گوناگون در  ،یسیو انگل یفارس یها گوناگون و انتشار آنها به زبان قاتیانجام تحق ک،یطرح مباحث تئور ،یساز فرهنگ

 رنگ بوده است. شش یها تیگوناگون سازمان ملل از فعال یبه نهادها یتیو جنس یجنس یها تیمورد نقض حقوق اقل

در  یگزارشات نیو همچن یاصالح یها در مورد درمان وی، کزارشات آلترناتXتیبه کتاب جنس توان یرنگ م شش قاتیمجموعه تحق از

 تیمعلول یگزارش در مورد نقض گسترده حقوق کودکان و افراد دارا نیو همچن یت یب یج و تشکل جامعه ال انیب یمورد نقض حق آزاد

انجام آنها،  خشونت  یلیوند تحمو ر تیجنس قیتطب ای رییتغ یها در مورد عمل یو انتشار گزارشات هیته ،یتیو جنس یجنس یها تیدرون اقل

ها با اتکا به ارتباطات و  و ترنس انیهمجنسگرا یکرونا بر زندگ یدمیبحران اپ ریتاث نیو همچن انیهمجنسگرا هیعل یدولت یو تنفرپراکن

 رنگ اشاره کرد. شش یها تیاز فعال یبخش نعنوا به  ران،یدرون ا عیاعتماد جامعه وس

 .لگاستیا یعضو سازمان جهان رنگ شش
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 های پنهانزخم
رانیدر ا یتیو جنس یجنس یها تیتجربه خشونت بر جامعه اقل  

 مقدمه 
گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آنبه طور رایجی،     که  و مردانگی(  -) زنانگی ی جنسیت ها با معیارهای دوگانه افرادی 

کسب پذیرش از سوی جامعه ) دگرجنسگراهنجاری( مطابقت نداردهترونورماتیویتی  با دشواری زیادی مواجهند. در بسیاری نقاط ، در 
کوییر وجندر/سکشوالرنستدنیا افراد همجنسگرا، دوجنسگرا،   کنند.   خشونت و تبعیض را تجربه می)اینترسکس(  بیناجنسی ، 

کرد: کلی طبقه ی دو دسته توان در این خشونت را می که به دلیل نقص قوانین حمایتقانونیساختاری یا خشونت اولبندی  گرانه یا وجود  ، 
 شود. اعمال می مند( )نظام طور سیستماتیکنهادهای رسمی و دولتی بهی ، به واسطهانگارانهیا جرم قوانین تیعیض آمیز

علیه  قوانین تبعیض آمیز پیامد، یا سیستم قضاییدرمان  بهداشت وسیستم  ،پرورش و مانند آموزش رنهادهایید خشونت ساختاری
که در آن خشونت ساختاری به نوعی از خشونت اطالق می.  ی جنسی استها اقلیت در ارایه یا نهادهای اجتماعی   ساختارها شود 

گروهنیازهای اساسی  خدمات یا رفع مفهوم خشونت ساختاری به روشی  رسانند.  میآسیب ها  به آن این چنین تبعیض رواداشته وها  برخی 
که  اطالق می  زندگی و رفاه  نامتناسب بر و ی سیاسی ، پزشکی و قانونی( تأثیر منفیها  سیستممانند ساختارهای اجتماعی )طبق آن شود 

  .دارندخاص ی ها گروه

اما در زندگی اجتماعی د، نکه وابستگی به نهادهای قانونی و رسمی ندار گردداعمال می توسط افرادی که، خشونت اجتماعی ،دوم 
ها اعمال  ی جنسی ، نسبت به آنها اقلیتدر روابط بین فردی با توسط عامالن غیردولتی،  ،شوند. این نوع خشونت مهم تلقی می ،فرد
که توسط اعضای خانواده، دوستان، همکاران،  (.2012، کودک تحولی ) دایره المعارف گردد می افراد غریبه در کارفرمایان، مانند خشونتی 

روابط جنسی غیر  انگارانه عامالن چنین خشونتی به پشتوانه قوانین جرمشود.  خیابان یا شریک جنسی و عاطفی فرد اعمال می
که  جرات پیدا می دگرجنسگرایانه و عدم وجود قوانین حمایتی برای قربانیان چنین خشونتی ی جنسی را مورد تهدید و آزار ها اقلیتکنند 

 قراردهند. 

کالمی، فیزیکی، جنسی ، آزار روانی این خشونت ی هر دو دسته    است.مانند آن  ، محروم سازی وها شامل انواع 

کار، تحصیل ، خانواده و سیستم سالمت در معرض انگ در محیط ی جنسیها اقلیت گسترده  قلدریزنی،  هایی مانند   هستند.و تبعیض 
دسترسی نابرابر به حقوقی مانند آموزش و  طور مثال،موضوعیت دارد. به ها اقلیتخشونت ساختاری و اجتماعی در همه جای دنیا علیه 
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کمابیش یک معضل شایع در تمامی نقاط دنیاست . با این وجود،  گرایش جنسی، هویت و بیان جنسیتی ،  کسانی برای بهداشت به دلیل 
کشورهایی مانند ایران زندگی می  ، مساله به مراتب پیچیده تر است. کنند که در 

که در آن رابطه کشور عضو سازمان ملل است  شود.  غیرقانونی تلقی میجرم انگاری شده و جنسی بین دو همجنس،  ی ایران یکی از هفتاد 
که در آن، در صورت اثبات  ششهمچنین یکی از ایران  اعدام شامل تعقیب، شالق و  تواند ای، مجازات می چنین رابطهکشوری است 
 . 1(2019 ؛جهانی ایلگای گزارش) باشد

سیستم قضایی، خود به برابر خشونت از حمایت سیستم قضایی برخوردار نیستند بلکه  تنها در ی جنسی نهها اقلیتدر چنین شرایطی، 
که مستقیم)  ها بدل می عامل اصلی خشونت علیه آن یا  به واسطه نقص یا غیر مستقیم )  جرم انگارانه و تبعیض آمیز( از طریق قوانینشود 

کرده و سازمان میچنین قوانین حمایتی(  عدم وجود  دهد.  سرکوبی را تقویت 

یابی  زمینهپژوهش یک  2020تا ژانویه  2019 رنگ در فاصله بین دسامبر ، شش آن و تالش برای تغییر دراین وضعیت به منظور فهم بهتر 
کرد آنالین را در سطح شبکه ی جنسی ایرانی مورد ها اقلیتتا شیوع انواع مختلف خشونت و عامالن آن  را در جامعه  های اجتماعی منتشر 

 ارزیابی قرار دهد. 

 

گرام، پرسشنامه مانند نظرسنجی ،های اجتماعی شبکهمخاطبان خود در  های رنگ براساس روایت شش کرد تا ای را  های اینستا طراحی 
گرفته تا اشکال غیرمستقیم یا ضمنی  از طریق آن کنندگان شرکت تجربه خود در مورد انواع مختلف خشونت،  از صدمات جسمی شدید 

کالمی ک بگذارند. را خشونت مانندکنترل ناعادالنه ، محرومیت مالی و تهدیدهای  که  محیطدر این پرسشنامه همچنین به اشترا این هایی 
مورد مطالعه قرار  نیز و سالمت(  کار، آموزش، فضاهای عمومی، خانواده و سیستم حقوقی محیط از قبیلدهد ) ها رخ می در آن ها خشونت

کثریترنگ منتشر شد و  ی ششهای اجتماع در شبکه پرسشنامه. ندگرفت کنی جنسی ها اقلیت دهندگان  پاسخ ا مجموع در  بودند. ایران  سا
 در ادامه آمده است.یابی  این زمینه نتایج دریافت شد.پاسخ  230

 

 توزیع سنی
که نمودار زیر نشان می     ساله  35تا  25افراد پس از آن سال سن داشتند.  25تا  18دهندگان بین  دهد ، تقریبا نیمی از پاسخ همانطور 

 سال سن داشتند. 35درصد( بیشتر از  15)تقریبًا دهندگان  پاسخ اقیب. (درصد 30تقریبا دهندگان داشتند)  بیشترین فراوانی را در میان پاسخ

                                                             
گرفتن جنسیت آن 44. در  1 کشور ، قانون برای همه بدون در نظر  ها اعمال می شود. مجازات اعدام برای اعمال جنسی همجنسگرایانه در شش  کشور از این هفتاد 

که در  ها )ایران ، عربستان سعودی ، یمن ، سودان( در کشور عضو سازمان ملل متحد اعمال می شود. در چهار مورد از آن کشوری قانون اعمال می شود. در حالی  سطح 
کشور )سومالی ، نیجریه( فقط در استان یتانی( وجود ها  دو  کستان ، افغانستان ، امارات متحده عربی ، قطر و مور کشور دیگر )پا ی خاص  قانون اجرا می شود. پنج 

که چنین مجازاتی درآن  ها تحت شرایطی ممکن است.  دارند 
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 براساس تعلق اتنیکیتوزیع 

گروه اقلیت دهندگان  پاسخاز  نفر( 230نفر از  76درصد ) 35تقریبًا     دهندگان  پاسخدرصد از  65بودند. حدود  ملی یا اتنیکیعضو یک 

که بزرگترین  یابی هویتعنوان فارس ه خود را ب کشور ایران است.  گروه اتنیکیکردند  نفرخود را  40درصد یعنی حدود  17نزدیک به در 

کرده و نزدیک به  ُکرد هویت 23درصد یعنی حدود  10آذری هویت یابی  گروه اتنیکی عرب، ُلر و بلوچ  نفر خود را  کرده و بقیه متعلق به  یابی 

 اند. بوده

 

14.8 

49.8 

13.1 

14.8 

6.6 

0.9 

 نمودار سنی

 زیرهجده سال 

18-25

25-30

30-35

35-50

 باالی پنجاه سال

9.17 
0.44 

2.18 

7.42 

16.15 

64.64 

 نمودارتعلق اتنیکی

 کرد

 بلوچ

 عرب

 لر

 آذری

 فارس
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 معلولیت  اساسبرتوزیع 

گروه عمدتًا نامرئی هستند.  های جنسی دارای معلولیتاقلیت     یعنی هم به واسطه  .کنند را تجربه می ای چندالیهتبعیض این 

گرایش جنسی یا هویت معلولیت البته در بسیاری موارد این تنها  شوند. به حاشیه رانده میخود بیان جنسیتی و یا  شان و هم به واسطه 

کنند. الیه به همین  های تبعیض برای آنها نیست بلکه ممکن است به علت تعلق اتنیکی خود و یا تعلق طبقاتی خود نیز انواع ستم را تجربه 

شان قرار  ع شرایط معلولیتهای آنها اغلب تحت الشعادربرابر خشونت و فشارهای روانی  آسیب پذیرترند. نیازها و چالشاین افراد  دلیل 

کار و تحصیل برایشان  یبرا  های مناسب موقعیتکه عمدتاً   گیرد و به دو دلیل بیشتر ممکن است هدف خشونت واقع شوند: اول این می

شان وابسته  بانبه خانواده و مراقفاقد استقالل و تحرک الزم بوده و  ،شانکه به دلیل شرایط ویژه جسمانی یا روانی فراهم نیست. دوم این

دهد. لذا در صورت قرارگرفتن در معرض حت تاثیر قرار میتطور منفی  هبدر مقابله با خشونت ها را  آن موقعیتهستند. این دوعامل، 

که به واسطه خشونت، آن کنند. آن از مناسبات خشونتی  ها امکانات محدودتری دارند  از یابی، چهارنفر  طبق نتایج این زمینهبار اجتناب 

گزارش دادند.پاسخ 230  دهنده، نوعی از معلولیت را 

 

 
 

 

 

2% 

98% 

 دارای معلولیت  

 بدون معلولیت 
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 تحصیالت توزیع براساس میزان
کمتر از  .دهد میرا نشان دهندگان  پاسخنمودار زیر سطح تحصیالت     آموز  نفردانش 49درصد آنها یعنی حدود  22براساس این آمار، تنها 

که دلیل آن می که نزدیک به  تواند سن پاسخ دبیرستان یا دبستان هستند  سال هستند  18گان زیر  درصد پاسخ دهند 14دهنده نیز باشد. چرا 
نفر از آنها دارای دکترا و یا  7دهندگان دارای تحصیالت لیسانس و  خدرصد پاس 26سال. در عین حال  25تا  18و بیش از نیمی از آنها بین 

دانشگاهی  آموز پیش نفر نیز دانش 20ی مختلف بوده و نزدیک به ها  نفر آنها دارای فوق لیسانس در رشته 15درحال اخذ آن هستند. بیش از 
 هستند.

گستردگی جامع این توزیع متنوع پاسخ گون نیز ها اقلیته دهندگان در عین حال نشان از  گونا ی جنسی در بین اقشار و طبقات اجتماعی 
 هست.

 

 جنس بیولوژیک توزیع بر اساس 

را  برای « دیگر»گزینه نفر از نظر بیولوژیکی زن بودند. هفت نفر  102ها از نظر بیولوژیکی مرد و  نفر  آن 121دهنده ، پاسخ 230از میان    

کردند.    توصیف جنس خود انتخاب 

22% 

26% 

9% 
6% 

26% 

7% 
4% 

 نمودار میزان تحصیالت 

 دبیرستان یا پایین تر

 دیپلم

 دانش آموز پیش دانشگاهی

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دانشجوی دکترا یا باالتر
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 هویت جنسیتیتوزیع براساس 

که  خود را به عنوان زن یا مرد هویت ،دهندگاندرصد از پاسخ 64تقریبا     کردند.  در حالی  ها خود را در این دوگانه  درصد از آن 36یابی 

 ردند.کجنسیتی تعریف ن

 

 

52.8 44.1 

3.1 

 نمودار جنس بیولوژیک

 مرد

 زن 

 دیگر

22.89 

40.36 

26.51 

1.81 

8.43 

ویت جنسیتینموداره  

 

 زن

 مرد 

 غیردوگانه/ترنس جندر

 بعد از  جراحی-ترنس

 قبل از جراحی -ترنس
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 گرایش جنسیتوزیع بر اساس 

جنسگرایی  بود. دوجنسگرایی و همهدهندگان  پاسخگرایش جنسی در بین ترین  فراوان ،نفر 171یعنی حدود  درصد 74گرایی با   همجنس   

کردهدر رده گرا توصیف  که خود را به عنوان دگرجنس  کسانی  گرفتند.  کهاند، افراد ترنسجندر یا ترنس های بعدی قرار   سکشوالی هستند 

 . ی جنسی تعلق دارندها اقلیته شان همچنان به جامع اما به دلیل هویت جنسیتی دارندجنس مخالف  تمایل به 

 

 

کندگی   جغرافیاییپرا

که های اجتماعی شش ، مخاطبان رسانهشهر مختلف ایران 39از  نفر 200یعنی بیش از  دهندگان پاسخ درصد90     در این  رنگ بودند 

کردند. کردند این زمینهاز خارج از ایران در  آنهادرصد  10 تنها نظرسنجی شرکت  در بررسی دهندگان  پاسخ. تنوع جغرافیایی یابی مشارکت 

گذاری تجربیات ی جنسیها اقلیتکنونی بی نظیر بوده و نشان از شور و اشتیاق جامعه  ک   دارد.شان ایرانی برای مشارکت و به اشترا

74% 

11% 

7% 
4% 4% 

 نمودارگرایش جنسی

 همجنسگرا

 دوجنسگرا

 همه جنسگرا

 دگرجنسگرا

 دیگر
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 ها تحلیل توصیفی داده

کر شد همان    که ذ گروهدست آمده از این بررسی  ههای ب داده ،گونه  شد خشونت ساختاری )قانونی( و خشونت اجتماعی طبقه بندی  در دو 

 و مورد بررسی قرارگرفت. 

 خشونت ساختاری

سیستم قضایی،  برتمرکز  با توسط نهادهای دولتی  ی جنسیها اقلیتبر  اعمال شده های مرتبط با خشونت داده ی خالصه، در این بخش   

نشان  نیزرنگ  ششیشین پاست. تحقیقات  به طور خالصه آمدهگزارش شده توسط پاسخ دهندگان،  ،سیستم سالمتو  و پرورش آموزش

که  فراوانی  جدول زیر درصد (. X، 2015روند) جنسیت ترین عامالن خشونت ساختاری به شمار می از مهم برده، های نام بخشداده است 

 .دهد می آوری شده نشان های جمع اساس پاسخخشونت در هر بخش را بر 

90 

5.6 
3.04 1.36 

 نمودارپراکندگی جغرافیایی

 ایران

 ترکیه 

 اروپا

 امریکای شمالی و استرالیا

کرده درصد عامل خشونت  که خشونت از سوی نهاد مربوطه را تجربه  اند تعداد افرادی   

 45 19.6 سیستم قضایی

 107 46.5 آموزش و پرورش

 43 18.7 سیستم سالمت 
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رود.  ی جنسی در جمهوری اسالمی به شمار میها اقلیتترین عامل خشونت علیه  سیستم قضایی اصلی خشونت در سیستم قضایی

که   تعجب  گزارش را قضایی خشونت مستقیم اعمال شده توسط سیستم  ،نفر 45یعنی نزدیک به دهندگان  پاسخدرصد از  19.6آور نیست 

گشت  د. آنان هکرد )پلیس اخالقی( به دالیلی  ارشادها غالبًا از رفتارهای تحقیرآمیز یا خشونت جسمی توسط پلیس عمومی ، پلیس امنیت یا 

کافی )پوشش سر( یا شرکت در مجالس ی پوشش دوگانه متفاوت، نقض هنجارهای یمانند بیان جنسیت  گزارش ها و مهمانی ، حجاب نا

که به دلیل هویت جنسی نفر( 29)درصد  12.6ند. ا هداد گرایش جنسی یا بیان جنسیتتیگزارش دادند  توسط پلیس دستگیر شان  ی، 

گزارش شده  هایی از قبیل درخواست رابطه جنسی به عنوان رشوه توسط پلیس یا قاضی نیز توسط چندین شرکت . روایتندا هشد کننده 

که هرگز از شرکت نفر( 161) درصد 68است.  کمک نمی کنندگان اظهار داشتند  یا به ندرت  گیرند در مقابله با خشونت از نهادهای قانونی 

کمک میدر مواجهه با خشونت از سیست که این امر به وضوح نشانگر عدم اطمینان م قانونی  سیستم قضایی  به این جامعه  و اعتماد گیرند 

 است.

کاحتمااًل بیشتر از آنها و خشونت توسط نهاد قضایی  دستگیریکه تعداد واقعی  دهد مینندگان نشان ک های شرکت روایت ه ی است 

که از پاسخ دادن به این سوال میکننده اظهار  گزارش شده است. چندین شرکت ، حتی افرادی  دهندگان تعدادی از پاسخترسند.  داشتند 

ها را  چندین نمونه از روایات آندامه از دستگیری توسط پلیس خبر دادند. در ا شان دائمی، از ترس  شتندکه تجربه آزار و اذیت پلیس را ندا

که ممکن است منجر به شناسایی افراد شود در  و نام ایم.  اطالعات آورده گزارش،هایی  برای حفظ حریم خصوصی  تمامی روایات این 

 حذف شده یا تغییر یافته است:، دهندگان پاسخ

گرفتم. )عدم تطابق آن با جنس بیولوژیک فرد(بارها به دلیل پوششم  -  دستگیر شده و مورد تحقیر قرار 

که م - که دو پسر با این همه اختالف سنی ساعت نه و نیم شب چه  ابا دوست پسرم توی ماشین بودیم  گرفتند  و پرسیدند  را 

کالنتری بردند  و به والدین کنید. بعد می  مان خبر دادند  و من دیگر نتوانستم دوست پسرم را  ببینم.  ما را به 

 به خاطر بیان جنسیتی توسط فامیل به پلیس تحویل داده شدم.  -

کامال تسلیم با پارتنرم در خانه ا - که  کرده بودیم دستگیر شدیم و البته بیشتر شبیه حمله بود تا دستگیری افرادی  که اجاره  ی 

 بودند. 

گشت ارشاد دستگیر شدم حتی شالق هم خوردم. همن چهار بار ب -  دلیل ظاهر وترنس بودن توسط وزرا و 
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کردم درخاطر مزاحمت و دستمالی بعضی از افراد  هچندین بار ب - که به یکی از  خاطر این همنتها فقط ب؛مترو به پلیس مترو شکایت 

کرده بودم گوش گوشواره آویز  گفتم من ترنس هستم-یعنی مثل دخترها-ازم پرسیدند چرا این مدلی هستی،هایم  که  .من هم  بعد 

گفتم می کردند  این را  کردند و چند اما من قبول نکردم  ،خواستند با من رابطه داشته باشند و اذیتم  به همین بهانه مرا بازداشت 

کسی متوجه شود من با مردی رابطه جنسی  گر  که ا کردند  روز بعد به دادگاه و پزشکی قانونی فرستادند . مرا مداوم تهدید 

 ام اطالعی ازم نداشتند! حتی خانواده ؛که بعد از دو هفته آزاد شدم خالصه این .کنند اعدامم می ،ام داشته

کا - کارفرما به مجبور به استعفا شدیم و همینطور باید از س  ،ر بعد از سرقت و افشای اطالعات شخصی من و پارتنرمدر محیط  مت 

کردند. مراجع انتظامی معرفی می که با وساطت برخی از اطرافیان از این موضوع صرف نظر   شدیم 

 

که توسط سیستم  نفر( 45) درصد 19.6گفتنی است ،  تحمیل شده است. در دهندگان  پاسخقضایی به فقط بیانگر خشونت مستقیمی است 

که سیستم قضایی به طورغیرمستقیم  های جنسی است. اقلیت های جنسیاقلیتسایر اشکال خشونت علیه جامعه اصلی ل ئومسنیز حالی 

که  غیردولتیعامالن خواهی و سوءاستفاده توسط  اذیت ، باجبا تهدیدهای دائمی ، توهین ، آزار و به طور روزمره در ایران  ای مواجهند 

، آمیز  تبعیض انگارانه و  وانین جرمبا توجه به ق سازد. تر می جریدفاع،  ها را در برابر این جمعیت بی آن از مجازات،شان  مصونیت

که اظهار می کننده شرکت کهزوج همجنس یا،هبه پلیس تحویل داده شد شمتفاوت توسط خانواده خود یبه دلیل بیان جنسیتدارد ای  به  ی 

که ند ا همجبور به استعفا و ترک شغل خود شد شان دلیل آشکارشدن رابطه کارفرما چرا که به پلیس تحویل داده از سوی  تهدید شده بودند 

که  نمونه، شوند می کار گر، سرکوب قضاییقربانیان سیستم  به طورغیرمستقیم  در واقعهایی هستند   ند. هست گر حمایتنامد و آنا

12.6 

87.4 

 آیا تا به حال دستگیر شده اید؟

 خیر بله
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)به درصد( فراوانی  نوع خشونت در سیستم قضایی  

 به ندرت گاهی اغلب همیشه

کالمی خشونت فیزیکی و   0 4.34 8.69 15.65 

 7.82 3.47 1.73 0 خشونت جنسی

 

 

 خشونت در سیستم آموزش و پرورش

که تقریبا نیمی  گزارش داده تحصیل خشونت در محیطاز  هدهند پاسخ 230 نفر از 107براساس نتایج این بررسی،    اند. این بدان معنی است 

کردهدهندگان  پاسخاز   ها از تجربه مداوم توهین از سوی مسئوالن از آن نفر( 41) درصد 18اند.  خشونت در مدرسه یا دانشگاه را تجربه 

 ر دادند.خب آموزشی

)به درصد( فراوانی نوع خشونت در محیط آموزشی  

 به ندرت گاهی اغلب همیشه 

 25 15 5.21 2.17  خشونت فیزیکی 

کالمی  32 27 11.73 5.62  خشونت 

 10.43 3.47 1.30 0  خشونت جنسی

 

 محیط تحصیلجنسی است. خشونت در  یها اقلیتیکی از بارزترین اشکال خشونت علیه جامعه   ،دانشگاه وخشونت در مدرسه 

کالمی، روانی یا حتی جنسی می گرفته تا خشونت  اغلب با اعمال زورگویی   که  تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از خشونت جسمی 

کارکنان مدرسه  ها ، توسط همکالسی قلدریارعاب و  در ، جنسی در آموزش و پرورش و آزار شود. خشونت میاعمال مربیان یا سایر 

که  -تلقی میمذهبی  -خالف هنجارهای اجتماعی  ها زیست آنیا  شناسندبه رسمیت نمیاز نظر قانونی  های جنسی را اقلیتکشورهایی 

کمک  ،. زیرا از یک طرف ، قربانیانتر استشایع، شود نه  ،و از سوی دیگر، قانونترس یا شرم دارند  از شکستن سکوت خود یا درخواست 
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کندمحافظت یا حمایت نیان از قربانتنها  جنسی   رتکبان خشونتم نیز بر رفتارای  اثر بازدارندهگونه  هیچبلکه در نتیجه چنین شرایطی  ،می 

 ندارد. 

 آمده است:  یهای قربانیان خشونت در محیط تحصیل در ادامه تعدادی از روایت

کوتاهم تهدید به اخراج میدر مدرسه چند بار به اتاق مدیر دعوت و به مشاور معرفی شدم و به  -  شدم.  خاطر تپپ و مدل موهای 

گر نمره قبولی می یکی از معلم - گفت ا  خواهم باید با او سکس داشته باشم!  ها به من 

که عالقه ای به او نداشتم ،  - گرفتم. با وجودی  به دلیل عالقه عاطفی یکی از همجنسانم به من در دبیرستان، مورد مواخذه قرار 

کوتاه من به طور م گفته شد مدل موهای   کند. است و دخترها را جذب من می« پسرانه» وقت از مدرسه اخراج شدم. به من 

کمه در حراست دانشگا - ، از خوابگاه اخراج شدم. نتیجه این اخراج، بعدها هبه خاطر عالقه به همجنس، بعد از احضار و محا

کار در یک نهاد دولتی، تا گزینش استخدامی برای   ثیرگذار شد.در 

که  - گفته بود  آنها هم دیگر اجازه ندادند فرزندشان با من « این دوجنسه است.»ناظم مدرسه به والدین دوست صمیمی من 

کند  .معاشرت 

 .گفتند بیمار جنسیدرمدرسه به من می -

 خشونت در سیستم سالمت

کارکنان، هموفوبیا و های بهداشتی ی مراقبت ی جنسی در ایران ، تبعیض در زمینهها اقلیت    گاهی و عدم حساسیت  از جمله عدم آ

کالمی یا جنسی  را تجربه می فوبیا ، انگ ترنس کنند.  درمان زنی ، اظهارنظرهای منفی، آزار و اذیت، محرومیت از معالجه مناسب و آزار 

که توسط ن ظام سیستم آموزش پزشکی به صورت اصالحی یا تبدیلی  یک روش معمول در بین متخصصان بهداشت روان در ایران است 

های پزشکی  پذیر هستند؛ زیرا نیاز به مراقبت گیرد. افراد ترنس به طور خاص در این زمینه  آسیب سیستماتیک مورد توصیه و حمایت قرار می

کنونی، درمانی به -ویژه مانند هورمون گزا از پاسخ نفر( 42) درصد 7/18طور مداوم دارند. در بررسی  که توسط دهندگان  کردند  رش 

که هرگز یا به 66اند.    متخصصان سالمت، متحمل خشونت شده ندرت از متخصصان بهداشت روانی برای  درصد از آنها اظهار داشتند 

کمك می مقابله با خشونت گزارشی جامع مبتنی بر یک پژوهش و بر اساس 1396رنگ در سال   کنند. شش های تجربه شده خود، طلب    ،
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کنندگان ، درباره خشونت  و تبعیض در سیستم بهداشت و درمان در ایران  با تمرکز بر رفتار متخصصان سالمت روان، مانند شواهد مراج عه 

وانپزشکان، ارایه داده است.  2روانشناسان و ر

بار از متخصصانی مانند  چقدر ممکن است برای مواجهه با تجارب خشونت

کمک بگیرید وانشناس و مشاور و روانپزشک  ؟ر  

 فراوانی

 هرگز به ندرت گاهی اغلب همیشه

 85 66 32 26 23 دهندگان  پاسختعداد 

 36.95 28.69  13.91 11.30 10 دهندگان درصد پاسخ

 خشونت اجتماعی

( تواند به عنوان هر نوع خشونت ضمنی یا صریح خشونت اجتماعی می    غیردولتی( در  امالناعمال شده توسط افراد )ع )پنهان و آشکار

گزارش شرکت های خالصه شده اجتماعی تعریف شود. جدول زیر داده روزمرهتعامالت   رارنگ  یابی شش در زمینه کنندگان بر اساس 

 دهد: نمایش می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 //:6889rang.org/6http، قابل دسترسی در: 1397اردیبهشت    ،27رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در ایران افزایش یافته است های بی گرایان از راه درمان همجنستغییر 

 

گویان( فراوانی)تعداد پاسخ درصد عامل خشونت   

 48 20.9 شریک عشقی

 143 62.2 خانواده درجه یک

ها دوستان و همکالسی  49.1 113 

 87 37.8  افراد فامیل

های ورزشی هم تیمی   8.3 19 

 120 52.2 افراد غریبه

کارفرمایان  54 23.5 همکاران یا 

http://6rang.org/6889
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 ی جنسیها  اقلیتخشونت خانگی علیه 

کنترل علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده.   خانواده گرانه یک عضو آمیز و سلطه رفتار خشونتخشونت خانگی عبارت است از    

کتک جنسی از اشکال رایج گیری عاطفی و سوءاستفاده  کاری، باجکردن رفت وآمدها، اجبار، ارعاب، رفتارهای تهدیدآمیز، توهین و تحقیر، 

و آزار روانشناختی، جسمی، جنسی، مالی و عاطفی شوند.  خشونت خانگی میخشونت خانگی محسوب می تواند شامل اعمال فشار

ها اعمال شود. به دلیل ماهیت  ای یا شریک عاطفی آن ی جنسی ممکن است توسط خانواده هستهها اقلیتخشونت خانگی علیه باشد.

گانه آن متفاوت این دو نوع  :ایم  ها را مورد بررسی قرارداده خشونت، در دو بخش جدا

 هسته ای  خانوادهخشونت در الف( 

که در جدول  همان    گزارش را  ٪( خشونت اعضای خانواده هسته ای خود62.2)دهندگان  پاسخ، بیش از نیمی از شدتوصیف  قبلطور 

 ای خالصه شده است. خانواده هستهها در  . در جدول زیر فراوانی انواع خشونتاند داده

 فراوانی انواع خشونت
  به ندرت  گاهی اغلب  همیشه

 23.91 20 13.19 6.95 کالمی
 39.13 22.17 8.69 7.82 فیزیکی

 30.34 23.42 6.52 6.95 روانشناختی) توهین و تحقیر(
یت مالیمحروم  3.91 10.86 10.43 16.95 

 16.95 5.65 5.21 1.30 جنسی
کاراجباری، عدم توجه و مراقبت( غفلت  (  13.04 20 24.78 36.52 

ی اجتماعیها  کنترل رفت و آمد و تماس  10 10.86 14.74 20.86 
 13.47 11.73 4.78 8.69 تهدید و فشار برای ازدواج اجباری

کار  10 6.95 2.17 4.7 محرومیت از 
 5.65 3.91 3.47 3.91 محرومیت از تحصیل

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

17 
 

که با تجربهدهندگان  پاسختنها یک چهارم از  دانستند، در حالی  آمیز مواجه بودند ، پشتیبان خود می های خشونت خانواده خود را هنگامی 

کردند.  غیر قابل اتکا و ناحمایتگرها خانواده خود را  درصد از آن 53که  تجربه مداوم خشونت در دهندگان  پاسخدرصد از  26توصیف 

کودکی  گزارشدوران  کهدهندگان  پاسخدرصد از  24.34دادند. همچنین  را  کردند   . کنند میخانواده خود احساس ناامنی نسبت به  گزارش 

ویژه در جوامع  ، به درخانواده های جنسیاقلیتدو نوع خشونت رایج علیه  ، و ازدواج اجباری (مبتنی بر ناموس)3 آبرو محور خشونت

 سنتی است.و  مذهبی

که برای محافظت یا دفاع از  4حورآبرومخشونت  گیرد.ممکن است طایفه اعتبار خانواده و یا ،  «ناموس»آبرو، نوعی خشونت است   صورت 

کردن یا  ، تهدید به مرگ وکشتن است.  محورآبروهایی از خشونت  مونهن، خانواده توسط اعضای فرد،  بهرحمانه صدمات جسمی بیوارد 

گیرند ، زیرا اعتقاد بر این  قرار میآبرومحور بیشتر در معرض خشونت  ترنس مردساالر مانند ایران ، مردان همجنسگرا و زنان سنتی در جوامع 

که آن گزارش نمی رایمیکنند. چنین ج دار می لکه نیز تنها شهرت خانواده بلکه "مردانگی" را ها نه است  شود.  اغلب به سیستم قضایی 

کند یا از چنین خشونت دهد میسیستم قضایی ترجیح  . اندجرماصلی ن عامالخودشان،  ،اولیای دمزیرا  چشم بپوشد  یهایسکوت 

بعضی اوقات  کند.  پیدا نمیراه و اخبار این حوادث نیز به بیرون  گیرد العموم صورت می توسط مدعیدادخواهی به ندرت بنابراین، 

که  نشان می ها، کنند. توصیفات آن اجتماعی فاش می های را در رسانهموضوع ، دوستان نزدیک قربانیان دهد اغلب حاوی شواهدی است 

که  کردباره  ؛ به یکاست شدهمیتهدید به مرگ  اش  خانوادهها توسط  فرد قربانی مدت در حالی  که ا هخانواده ادعا  به علت  او  ند 

که وقتی . ستاز دنیا رفته اتصادف، حمله قلبی، خودکشی یا مصرف بیش از حد مواد  برای سوی خانواده از  یدرخواستروشن است 

  پذیر است. سختی امکان روند دادرسی به طی شدن وجود ندارد، تحقیقات بیشتر 

آمیز علیه  . با توجه به ساختار اجتماعی و قوانین تبعیضیستندازدواج  نراضی به دو نفر هر  که یک یا ازدواج اجباری زمانی اتفاق می افتد

که با زنان در ایران،   پذیرترازدواج اجباری آسیببرابر ( در ، مردان ترنسلزبین و دوجنسگرا زنان) شوندمنتسب به زن متولد می بدنافرادی 

تمایالت "درمان" ی برای حل راه به عنوان یتبدیل انمذهبی یا درمانگر روحانیان و مبلغانغالبًا توسط  ،هستند. ازدواج اجباری

 گردد. تبلیغ می درایران همجنسگرایانه

                                                             
3   . Honour based violence 
4   . Honour based violence 
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به عنوان  گزارش دادند. ازدواج اجباری شانممداوعنوان نگرانی  ازدواج اجباری را به ،رنگششنظرسنجی دهندگان  پاسخ٪ از 26تقریبا 

انواع مختلف خشونت مانند تجاوز به عنف ، خشونت جنسی و به  تواند به که میشود  حقوق بشر شناخته میوشدید جدی  نقض مصداق

 منجر شود.ا زدام افتادن در روابط آسیب

 است:آمده  خانوادگی  کنندگان درباره تجربه خشونت شرکتروایات  هایی از نمونهدامه در ا

گرفتم و هنوز هم لکنت زبان پدرم جوری به خاطر همجنسگرایی - که لکنت زبان  کتکم زد   همراهم استام 

 .گوید مثل دخترها رفتار نکن گوید من مایه آبروریزی هستم .همیشه به من می کند و می برادرم مرا تحقیر می -

کنند و امیدوارند یک روز خوب بشوم -  .خانواده من با من مثل بیمار رفتار می 

کرد آزمایش بکارت بدهم. -  مادرم مرا مجبور 

کتک می - گذارند تا سرکوچه یا دم در بروم. در خانه زندانی شده ام  کنند بلکه نمی رمیزنند و تحقی خانواده من نه تنها 

گ    ی بودن. به جرم 

کنم.  خانواده من اجازه نمی - کوتاه  که دوست دارم لباس بپوشم یا موهایم را   دهند مدلی 

کنم ترسم و نمی بخاطر خشونت خانواده از همه چیز می - کس حتی به خودم اعتماد   .توانم به هیچ 

که هرزه و نجس هستم. من ترنس ام تو اف هستم و  انوادهخ - گفتند  کتک زدند و به من  کردند و  ام بارها مرا تحقیر 

گفتند خودت را بکش! خانواده  ام وقتی به هویت جنسیتی من پی بردند به من 

کبودی -  های زیادی روی بدنم دارم. ها و زخمپدرم وقتی فهمید سرم را شکست و سرم بخیه خورد. 

گرایشم دست نکشم مسئولیت جانم بر عهده خودم است!  - گر از  که ا کرد   عمویم مرا تهدید 

 

که خشونت خانگ که ویژه میاهمیت  ایزرا ح ینکته مهمی  که توسط اعضای خانواده سازد این است  شود با  می اعمالماهیت خشونتی 

یا دانشگاه از محیط غیردوستانه یا خصمانه تصمیم به ترک مدرسه،  اجتنابسایر انواع خشونت متفاوت است. ممکن است فرد برای 

کار بگیرد. این  و اعضای خانواده و محیط خانه ترک والدین، بر خالف آن،   تواند چالش برانگیز باشد، اما ممکن است.میتصمیم  محل 

برای جوانان . هستندشان  م و بیش وابسته به خانوادهکجوانان و نوجوانان از نظرعاطفی و مالی، ممکن است. زیرا همه  ندرتبه زندگی 

ت مالی  استقاللیابی به  دستجنسی،  بیناهمجنسگرا، دوجنسگرا ، ترنس و  که به دلیل مشکال  وتحصیل  رساندن  پایان به  در ی 
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 محیطبمانند و   خانهمحیط خشن  دهند درها ترجیح می تواند یک چالش بزرگ باشد. بسیاری از آنمییابی به شغل دایم دارند،  دست

کنند زیراپذیرای خانوادهنا ها ممکن است  تر است. برخی از آنرحمتر و بیسختبه مراتب ، دانند دنیای خارج از خانهمی شان را تحمل 

که نتوانگیرندفرار از خانه ب تصمیم به کسانی  کنند ، ترک خانه به معنای ند . برای  کسب  کافی درآمد  خانمانی است. هیچ آمار  بیبه اندازه 

ی ها اقلیترا خانمان  ٪ از جوانان بی40در ایران وجود ندارد، در ایاالت متحده،  ی جنسی ها اقلیتخانمانی بیمیزان رسمی در مورد 

گریفس، دهندتشکیل می جنسی کرد.  یتوان نرخ باالتری را به دلیل عدم وجود قوانین حمایتدر ایران می .(2019)  برآورد 

 های جنسی در خانواده و خشونت علیه اقلیتاستفاده سوء خاص های نبهج

کنند.خشونت خانگی ممکن است الگوهای مشابهی از  های جنسیاقلیت    ها از  تجربه آن ،حال، برخی موضوعات خاصبا این تجربه 

گروه خودشان می که سازخشونت را ویژه و منحصر به   است:  شامل موارد زیرد 

گرایش جنسی یا هویت جنسیتی برای سایر اعضای خانواده ، دوستان ، همکاران یا پلیسبه  تهدید  -  .افشای 

 .حمایتیهای خانواده یا شبکه پشتیبانیافزایش احساس انزوا به دلیل عواملی مانند عدم   -

گرفتن بی - گرایش جنسیهویت جنسیاعتبارکردن و نادیده   .فرد تی یا 

کنترل  - کردن یا   کمانی.رنگینحمایتی خاص جامعه های دسترسی به فضاها و شبکهمحدود 

کلمات توهین آمیز برای اشاره به جنسیت و  -  فرد.هویت استفاده از 

گناه از احساسات منفی فرد درباره خودش) مانند استفادهسوء - یا فوبیای درونی شده فرد نسبت به خودش(، برای  احساس 

که   رفتار خشونت آمیز است.او سزاوار اثبات این نکته 

گونه  هراسی( هیچ )ترنس و ترنسفوبیا)همجنسگراهراسی( هموفوبیا وجود ه دلیل که ب باور به اینبه دلیل  قربانی ممکن است -

کیفری  گردددر برابر خشونت  ،نیست او کمکی در دسترسو دادرسی  گرایش یا هویتش توسط  تسلیم  یا از ترس فاش شدن 

کمک برنیاید.  خشونت  گر، درصدد دریافت 
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 عاطفی شریکخشونت توسط ب( 

دهد خشونت توسط  های جنسی ممکن است از طرف شریک عاطفی خود با خشونت روبرو شوند. آمار نشان میاقلیت   

که در ی جنسیها اقلیتشریک عاطفی در جامعه  اتفاق / دگرجنسگرا جندرجامعه سیس  به همان میزانی ممکن است رخ دهد 

که مورد ها اقلیت ، پژوهش. در یک افتدمی که مصاحبه ی جنسی  گزارش دادند  گرفتند  گزارش خشونتقرار   هنگام تالش برای 

گزارش موسسه حقوق بشر جورج تاون،  انه، مورد توجه جدی قرار نگرفت شانشریک صمیمی همجنس از سوی  (. 2018د )

که در یک رابطه خشونترنگ یابی ششزمینهدهندگان  پاسخز درصد ا11.20 درصد از  9.56همچنین  آمیز هستند.اظهارداشتند 

که در روابط رمانتیک کنندگان اظهارداشتند   کنند. شان از خشونت پرهیز نمیشرکت 

 

خشونت از سوی شریک تجربه 

 جنسی

 فراوانی

 به ندرت  گاهی اغلب همیشه

4.78 6.52 14.34 20.43 

 

که  در   های جنسی باید مورد توجه قرارگیرد: مساله  سوء استفاده / خشونت شریک عاطفی اقلیتنکات خاصی 

جامعه در مورد تجاوز و خشونت ، قرباني را قانع ی ممکن است با سوء استفاده از باورهای غلط دگرجنسگرامحورانه گر خشونت شریك  -

کس که هیچ  کرد حرف او را  کند  که یک مرد، شریک مرد خود را مورد آزار قرار در رابطه به عنوان مثال ،. باور نخواهد  -می ای 

کسی باور می تو یک مرد بزرگسال یا این هیکل» بگوید  قربانیممکن است به گر  ؛ شریک خشونتدهد تو از من  کند هستی! چه 

کند!! نقش قربانی را بازی نکنکتک بخوری؟ احمق نباش و   «کسی حرفت را باور نمی 

که قربانیفرد ممکن است  خشونتگرشریک  - کند  به عنوان . همجنس استبین دو سوء استفاده بخشی "عادی" از روابط  را متقاعد 

گفتن اینکه این نوعی  که همه « یکینک » و« کوییر» سکسمثال، توجیه رفتار خشونت آمیز جنسی با  انجامش می های جنسی اقلیتاست 

 دهند. 

که با پلیس، خانواده یا دوستان شریک خشونتگر  - کند  گرفته و فرد قربانی ممکن است تهدید   را افشا میکند.  اوگرایش تماس 
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کند  قربانیشریک خشونتگر ممکن است  -  که افشای خشونت در رابطه،  را وادار به سکوت  و  کمانی رنگینتصویر جامعه با این توجیه 

 کند. ها را در دید دیگران تخریب می رابطه همجنس

طور مثال ویزای متزلزل اقامتی فرد قربانی یا وابستگی او به خودش) بهوضعیت  شریک خشونتگر ممکن است با سوء استفاده از -

کند او را همسر/شریک(  کشور مبداءکه تهدید  کشور ناامن برای اقلیتبه  که میتواند یک  ی جنسی باشد( بازگردانده خواهد شد یا ها  ) 

کند.  کمک به حفظ اقامتش، از او باج خواهی    برای 

 ترنس ی خاص خشونت خانگی علیه افراد ها  جنبه

که فرد قربانیداروها یا جلوگیری از درماندسترسی به خودداری از  -  یا ها )مانند هورمون اش به آن نیاز دارد هویت جنسیتی ابرازبرای  ی 

 جراحی(.

فرد ترنس بر  مورد پیشینه در امتناع ورزد و  ترنس فرد جنسیت برای اشاره به  از استفاده از ضمایر صحیح گر ممکن است شریک خشونت -

کند.    خالف میل او با دیگران حرف بزند یا او را تهدید به افشای ترنس بودنش 

کلمات تمسخر آمیز برای ممکن است گر  شریک خشونت - کند )شرمنده سازی بدنیاز   ( 5اشاره به چهره و بدن فرد ترنس استفاده 

کسکند را متقاعد  قربانیممکن است  گر شریک خشونت - کرد زیرا او یک ترنس است. را باور  او که هیچ   نخواهد 

کن عمومی  خشونت در اما

گروه    کن ها  بوده است. آزار و اذیت علیه اقلیتی به حاشیه رانده شده ها  فضاهای عمومی از لحاظ تاریخی میدان نبرد  ی جنسی در اما
کن عمومی وجود دارد، هنوزهم  که قوانین حمایتی جدی در برابر تبعیض در اما کشورهایی  . جای تعجب نیست نادرعمومی حتی در 

کن عمومی توسط   که خشونت در اما گزارش شده است. این بدهندگان  پاسخدرصداز  52.2نیست  که پژوهش شش رنگ  دان معناست 
کن عمومی  ها  پس از اعضای خانواده ، غریبه کسی ، )در اما کز خرید مانند حمل و نقل عمومی ، تا  عاملدومین .( .و.  ها  و رستوران مرا

 به شمارمی روند.در ایران  ی جنسیها  اقلیتعلیه جامعه اجتماعی  خشونت

 

 

                                                             
5 Body shaming  
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گرفته اید؟آیا توسط افراد غریبه در فضاهای عمومی مورد آزار  قرار   فراوانی 

 هرگز به ندرت گاهی اغلب همیشه 

 135  54 23 14 6 تعداد پاسخگویان

 58.69 23.47 10 6.08 2.60 درصد پاسخگویان

 

کن عمومی به اشکالی نظیر  کالمیبرای بسیاری از افراد ترنس ، تجربه خشونت در اما بخشی از روال فیزیکی به ، تحقیر و حمله توهین 
 بسیار»میزان، فرد ترنس را مورد پرسش قرارداده بود  28000که   2015روزمره زندگی بدل شده است. یک مطالعه در ایاالت متحده در سال 

گزارش داد. تخمین زده می شود این نرخ در ایران باالتر ی خشونت علیه آن«باال ی نانوقساسًا که اچرا  ،باشدهم  ها را در فضاهای عمومی 
جراحی تطبیق مجاز بودن  یتبلیغات حول مسالهسعی دارد با  وجود ندارد. دولت جمهوری اسالمی ایراناز افراد ترنس یت حمابرای 

کند وجنسیت ، ایران را بهشت ترنس در کنند، آزادانه در ایران زندگی   توانندمی نسکه شهروندان تر کرده استبارها ادعا  ها معرفی 
که  زند.شهروندان ترنس در فضاهای عمومی نیز سرباز میامنیت  حداقل از تامین حتی صورتی 

گزارش شده در فضاهای عمومی  فراوانی  نوع خشونت 

 بندرت گاهی اغلب همیشه

کالمی یا فیزیکی  37.82 21.73 6.08 5.65  خشونت 

 23.47 10 6.08 2.60  خشونت جنسی
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گروه همساالن  تجربه خشونت و قلدری توسط 

کودکان و نوجوانان     که سالمت روان ترین عوامل یکی از جدی بیناجنسیو  ترنس ، همجنسگرا، دوجنسگراقلدری در مدرسه علیه  ی است 
خودکشی، اقدام به خودکشی و ، با افکاردانش آموزاناین قلدری در بین مواجهه با تجربه کند. طبق مطالعات،  این جمعیت را تهدید می

 (.2012مدرسه در ارتباط است )رابینسون و اسپالژ ،  از غیبت

کهگزارش دادندخود های گروه همساالن از جمله دوستان و همکالسی سوی از را خشونت ،از پاسخ دهندگاندرصد  49.1  تنها  ؛ در حالی 
گروه همساال انها دوست آندرصد  26 کردند. نیا   خود را حامی توصیف 

 آمده است:  گروه همساالن در خشونت رنگ درباره تجربه کنندگان در پژوهش شش شرکتدر ادامه تعدادی از روایات 

گرفت بهترین دوستم وقتی از عالقه - ها ( رازم را  ها و همکالسی )معلم بلکه به تمام مدرسه ،ام به او حرف زدم  نه تنها از من فاصله 
 زدند.  ها مسخره می شدم و همه پشت سرم حرف می گفت. تا مدت

گرایشم را مسخره می -  اندازند.  کنند و به من متلک می دوستان من 

 خورد. به همین دلیل همیشه تنها هستم.  می« همجنس باز»هرکس در مدرسه به من نزدیک بشود انگ  -

کلمات زشت و تحقیر - کرد.  میز مانند ابنهآهمکالسی من بارها از  کردن من استفاده  کونی برای خطاب   ای و 

 گیرم.  توی مدرسه مورد آزار جنسی قرار می ،که بدن ظریفی دارم و مانند بقیه پسرها عضالنی نیستم لیل اینمن به د -

گیر می دو سه تا از پسرهای شرور و قلدر مدرسه           - کردهآورند به بدنم دست می مان هر وقت مرا تنها  اند و ازم زنند. چند بار مرا لخت 
گرفته بار هم یکی از آنها با زور وارد توالت شد و به من تجاوز گیرند.  یکنند و باج میک حاال دایم با عکسها مرا تهدید میاند و بزور عکس 

گرفته نمی کرد ولی به دلیل عکس که بزور از من  کسی حرف مرا باور نمیهایی  کسی بگویم.  دانند  کند و همه خودم را مقصر میتوانم به 
گمان آن  کنم.کافی مردانه رفتار نمیها بقدر  چون به 

 

گزارش شده  نوع خشونت 

توسط همساالن    

 فراوانی

 به ندرت گاهی اغلب همیشه

 32.17 26.52 16.95 7.39  کالمی یا فیزیکی

 15.21 9.13 4.78 1.73  جنسی
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 چرخه معیوب خشونت
کنندی زندگی خود ها  خشونت را در تمام حیطه ،ی جنسی  در ایرانها  اقلیت    که به. تجربه می  به ایجاد یک  منجر عمولطور م شرایطی 

از طرف  و این افراد شود از خانه شروع می تمایالت جنسییا  یبیان جنسیت وهویت به دلیل  دیدن شود. خشونت معیوب می ی چرخه
ن و بر تواکه کنند  تجربه میرا  کو ترنسفوبی کهموفوبی و آزارهای  شوند. در مدرسه، قلدریرد میطاعضای خانواده به شدت سرکوب یا 

نیز و خانواده  آموزشی اعمال می شودتوسط سایر دانش آموزان ، معلمان و مسئوالن ها  . این تبعیضدارد مستقیم تأثیر شان تحصیلی عملکرد
کرده و تداوم می بخشد. به این  کند، بلکه اغلب آن رانه تنها از این دانش آموزان در برابر خشونت آموزشی محافظت و حمایت نمی تایید 

که اقلیت  ها ممکن است نتوانند داشته باشند. بسیاری از آن چشمگیری لیتحصی شرفتیپنتوانند  ی جنسیها  ترتیب، بسیار محتمل است 
که  حتی کنند، افرادی  آزار و اذیت، تبعیض و ترس مداوم از  مچنانکنند، ه را پیدا می دانشگاهیتحصیالت  شانسدوره دبیرستان را تمام 

گرایش جنسی و افشای کار تجربه می دانشگاه قانونی آن را در  اجتماعی و عواقبهویت جنسیتی یا   کنند. و محل 

که  های جنسیمتعلق به جامعه اقلیتبرای بسیاری از جوانان   کسانی  های  بیان جنسیتی متفاوت و ناهمنوا با هنجارهای، به ویژه 
در یافتن و حفظ شغل می شود.  دشواری اجتماعی ، منجر به  هایتبعیض سایرهمراه به  تحصیالت  دارند ، فقدان ی جنسیتی  دوگانه

و عاطفی ممکن   کند. همچنین نیاز مالی وابسته می خود گر ونتی خشها  ها را به لحاظ اقتصادی به خانواده ، آن اتکاشغل قابل داشتن ن
که در آن احتمال خشونت و سوء استفاده باالست. حتی بیی زا آسیب عاطفی/جنسی ماندن در روابط دمستع آنها را است که کند  کسانی 

کردن شغل کار خصمانهدست می آورند، همچنان شرایطی مانند  هرا ب شانس پیدا  کنند. ناخواسته را  اخراج و محیط  به ممکن است تجربه 
به طور  ی جنسیها  اقلیتکه در آن  گیری و تداوم این چرخه خشونت است  عامل اصلی شکل، حمایتینظر می رسد عدم وجود قوانین 
 بودند. چرخه خشونت  به پایان یافتنامیدوار رنگ،  به زمینه یابی ششدهندگان  پاسخ٪ از 35سیستماتیک قربانی می شوند. 
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 های جنسی ایرانی اقلیتبین در  مقابله با خشونتهای استراتژی

که نشان میرا  یجدول زیر راهکارهای    کارمیدهندگان  پاسخدهد  کمک میگیرنددربرابرخشونت به  که درخواست  تواند به . در حالی 

گرفته شود، سکوت، تالفی و ری سالم عنوان راهکا یا افکار خودکشی راهکارهای زنی مانند خود  آسیب رسان -خودرفتارهای در نظر 

 ناسازگار است. ای مقابله

کمک و  تکابه منابع قابل ا ی جنسی راها اقلیت های دسترسی ها محدودیت این یافته گرفتن  . به عنوان دهد مینشان نیز پشتیبانی برای 

کنندگان به طور15مثال ، تنها   کنند. سیستم قضایی اتکا میحمایت به دایم  ٪ از شرکت 

کم رسد سکوت یک راهوقتی قانون، خانواده و دوستان عامل خشونت هستند، به نظر می هزینه برای جلوگیری از درگیری باشد. با این حل 

که  ٪ از پاسخ36.08گردد.  حال، این راهکار، منجر به احساس قربانی شدن و افزایش حس تسلیم و درماندگی می گزارش دادند  دهندگان 

خشونت در 
 خانواده 

خشونت در 
 مدرسه 

شکست 
 تحصیلی

 شکست در یافتن شغل 

افتصادی  -وضعیت اجتماعی
 نامناسب

وابستگی و ماندن در 
 مناسبات خشونت بار

فارغ التحصیلی 

 موفقیت امیز

و  خشونت

در  تبعیض

 محیط کار

 بی خانمانی
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که به اقلیتاند. این نتایج باید توسط متخصصان بهداشت رو به دلیل تجربه خشونت، اعتماد به نفس خود را از دست داده های ان 

 دهند مورد توجه ویژه قرارگیرد.جنسی خدمات سالمت ارایه می

 

گیری و توصیه  ها  نتیجه 

گزارش حاضر، ها اقلیتنظرسنجی از اعضای جامعه  که ی جنسی و جنسیتی و تحلیل آن در  گستردگی و همه جانبه بودن ابعاد خشونتی را 

کرده است.  کنند ثابت  که خشونت ساختاری، نه فقط در الیهها  یاقتهاین جامعه تجربه می  ی اجتماعی ها  ی این تحقیق نشان می دهد 

که حداقل  کنندگان در این  68بلکه توسط نهادهای قضایی علیه همجنسگرایان و ترنسجندرها اعمال می شود. تا جایی  درصد شرکت 

که هرگز یا به تحقیق اظهار داشته گرفت. بیش از  اند  کمک نگرفته یا نخواهند  درصد  19ندرت در مواجهه با خشونت از سیستم قضایی 

گزارش داده 29اند و  د قربانی خشونت پلیس یا دستگاه قضایی شدهپاسخ دهندگان خو که به نفر  گرایش جنسی  اند  دلیل هویت جنسیتی، 

کالمی و  28شان توسط پلیس دستگیر شده اند. پس از دستگیری، بیش از  یا بیان جنسیتی درصد  13درصد آنها مورد خشونت فیزیکی و 

گرفته  اند. آنها هدف خشونت جنسی قرار 

 ایراهکار مقابله
 فراوانی

  به ندرت  گاهی  اغلب  همیشه

 25.21 24.34 7.82 5.65 سکوت

کردن  27.39 30.86 14.78 12.17 تالفی 

گرفتن از قانون  41.73 18.69 9.13 4.34 کمک 

گرفتن از مشاور   28.69 13.47 10.86 10  و روانشناسکمک 

گروه همساالن گرفتن از   31.30 23.04 15.21 10.43  کمک 

گرفتن ازخانواده  21.37 22.17 15.65 9.56  کمک 

 22.17 21.30 18.26 12.17   فکرکردن به خودکشی
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کرده مچنین تقریبا نیمی از پاسخه کالمی، فیزیکی یا جنسی در مدرسه یا دانشگاه را تجربه  ها از  درصد از آن 18اند.  دهندگان، خشونت 

 تجربه مداوم توهین از سوی مسئوالن آموزشی خبر دادند.

که اعضای جامعه اقلیت کنند. ی جنسی و جنسیتی بیشترین میزان ها  با این همه، خانواده جایی است   62خشونت را در آن تجربه می 
درصد آنان خشونت  30گیرند. نزدیک به  ی جنسی و جنسیتی از سوی خانواده درجه یک خود مورد یک یا چند نوع خشونت قرار میها اقلیتدرصد 
کرده 77و بیش از  جنسی  اند.  اری تحت فشار قرار داشتهدرصد آنان برای ازدواج اجب 38اند. همچنین بیش از  درصد آنان خشونت جسمی را تجربه 

، ها  ی غیردولتی، نهادهای حمایتی در ایران و همینطور رسانهها  سازمانبا اتکا بر نتایج این تحقیق، شش رنگ به نهادهای بین المللی، 

خشونت ی جنسی و جنسیتی قربانی ها  ی زیر را برای شکسته شدن چرخه خشونت و پایان دادن بر نقض حقوق اقلیتها  توصیه

کند:  ساختاری، اجتماعی و خانوادگی ارائه می 

 به نهادهای بین المللی:

که رابطه همجنسگرایانه و ابراز هویت فشار بیاورندجمهوری اسالمی به  .1 ی جنسی متفاوت را جرم می دانند، به ها  تا قوانینی را 

که این قوانین، ابزاری برای اعمال خشونت علیه اقلیت  ی جنسی و جنسیتی نباشند.ها  گونه ای تغییر دهد 

گرایش جنسی یا هویت جنسیتی  .2 که به دلیل  کسانی  کارهای حمایتی مختص  جمهوری اسالمی را وادار سازد تا قوانین و ساز و 

کند گیرند وضع و اجرا  که مرتکبان این خشونتخود تحت خشونت قرار می  مورد تعقیب و پاسخگویی قرار  ها  ، و اطمینان یابد 

گیرند.  می 

 های غیردولتی: به سازمان

گرایش جنسی و پایان دادن به جرم انگاری رابطه جنسی با همجنس و برای  .1 وضع قوانین حمایتی از قربانیان خشونت بر مبنای 

کنند  .هویت جنسیتی تالش 

گرایش جنسی و هویت جنسیتی در نظر بگیرند.منابع و امکانات خاص برای حمایت از  .2  قربانیان خشونت بر مبنای 

کرامت انسانی آنان باشد.  .3 که بر مبنای حفظ حقوق بشر و   به خشونت دیدگان خدمات رایگان پزشکی و روانشناسی ارائه دهند 

گزارش دهی موارد خشونت علیه اقلیت .4 کنند.ها  نسبت به ثبت، مستند سازی و   ی جنسی و جنسیتی اقدام 
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 ها: به رسانه

گسترده و همه جانبه علیه اقلیت .1 ی جنسی و جنسیتی حساسیت و توجه در خور نشان دهند و جامعه و ها  نسبت به خشونت 

کنند.  مخاطبان خود را با این موضوع و لزوم پایان یافتنش آشنا 

گرایش جنسی و هویت جنسیتی صدا دهند تا مطالبات خود را در تمامی سطوح از نهادهای به قربانیان  .2 خشونت بر مبنای 

 نواده مطرح سازند. دولتی، موسسات آموزشی، جامعه و خا
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