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گیر  های رسمی حکومت ایران به بیماری همه تأثیر واکنش
 (2020ر )دسامب، +تی بی جی بر حقوق بشر جامعه ال ۱۹-کووید

 
 رنگ ششگزارش تحقیقی 

 
جندرهایایرانی،یکسازمانغیرانتفاعیثبتشدد ررانلستدتاناسدتبدهبدهرنبدا هاوترنسرنگ،شبکهلزبینشش

۵۰۰تأسیسشد.شبکهارتباطیایدنسدازمانبدیشاز۲۰1۰جندرایرانیررسا لزبینوترنسنختتینگررهماییزنان
رندگ،افدزایشگیدرر.مأمرریدتشدشررایرانمتتقرهتتند،رربرمدیهاآنرابهابثر+تیبیجیتنازافرارجامعها 

سدیوششدرنتعسیدهافدرارلدزبینوهراگراهراسی،تدرنسبنبررنهمجنسآگاهیررمرررحقرقجنتیونیزریشه
بنددمدیرنگاینواقعیترابرجتتهبهطرربسیاست.شش+تیبیجیا جندربهطررشاص،وهمچنینجامعهترنس

گدرارابدرآمیزجمهرریاسالمیبراساسجنتیتبدهمدررانغیدرهمجنسهایتبعیضبه،بهرلیلقرانینوبدگذاری
رارررسدنتایراندی،شدهروندانلدزبینچنینبهرلیلساشتارهایقدرتپدرساالرانهریشدهرهد،وهمریلرانبرتریمی

 د.گیرنهایبهحاشیهراند شد رراینبشررقرارمیگرو حقرقترینبخشازبیجندر،رررر وترنس

بینعضررنگشش ترنسگی،هاالمسسیلزبینسازمان روجنتلراها، ها، اینترسکسها و ILGA)ها این( از استو
متعدریبههایگزارشرنگتابنرنتیرابطهنزریکوهمکاریرارر.ششبیجیهایمنطقهایا طریقباسازمان

نهارهایگرناگرنسازمانمسلارائهومنتشربرر استبهازجمسهبرمراررنقضحقرقبشرررمرررافرارلزبین،گی
اند.ایرانتمربزراشته،آمرزشوپرورشوررشانرار وجامعهپزشکی/سیتتمبهداشتینظامجندرررسیتتموترنس

+تیبیجیهایگرناگرننقضحقرقا رنگباانتشارگزارشاتمتعدربهزبانفارسیوانلسیتیررمرررجنبهشش
نحقرقبشررربینجامعهایرانیبررارر.گیربررنگفتماایران،ترانتتهاستتاثیربتزاییرروارربررنگفتمانهمه

مکانیتم طریق از حا  عین بینرر روشهای ترقف و رویه تغییر برای را اسالمی جمهرری بر فشار والمسسی ها
.افزایشرهدآمیزهایتبعیضسیاست

 ست.سازمانمسلقرارگرفتهاحقرقبشربهزبانانلسیتیرراشتیاربمیتاریایعالیاینگزارشنیز
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 مقدمه

 
هایواقداماتاضطراریصررتگرفتهرروابنشبهآن،تأثیرمخربیبرگرو 1۹-بیماریبرویدگیریهمه

المسسدی،تنازبارشناسانحقرقبشرسدازمانمسدلومتخاادانبدین۹6ایررسراسررنیاراشتهاست.طبقگفتهحاشیه
حاصلبنندبهاقداماتاضدطراریمربدرببدهررسراسرجهانبایداطمینانهاایتاریخی،رولتمنعکسشد رربیانیه

هایامرانعساشتاریررمرررافدرارنابرابری،مرجبوشامتیافتناعما ششرنت،تبعیض1۹-گیریبرویدشرایطهمه
 هایجنتیتیمتنرعنشرر.هایجنتیوهریتباگرایش

،۲۰۲۰اسدت.ررهجددهمفرریدهسدا ایرانیکیازاولینبشررهاییاستبهرراثرشیرعاینویدروسآسدیبریدد 
اند.پسازمرجشیرعویروس،ازتاریخمبتالشد ۲-برویدمعاونوزیربهداشتتاییدبرربهرونفربهبیماریسارس

فرریه،اقداماتاضطراریالزمبهنحرپرابند صررتگرفتند.ررابتدا،مقاماتلغربرشیازمراسممذهبیرااعالم۲۷
رغدمعددماعدالماینیتدت.عسدیاهمچنانقاطعانهابرازراشتندبهریلرنیازیبهقرنطینهمسییداحتدیمنطقدهبررند،ام

ومدتزمدانیبدهمدررمررشدارجازشاندهشدررسد ری1هاررایرانتعطیلشدندقرنطینهسراسری،مدارسورانشلا 
 بررندبهطررقابلترجهیباهشیافت.می

هدایرابهپیشداپیشنیدزرراثدرهمرفربیدایگتدترر واندگ+تیبیجیا زندگیجرانان1۹-یدبیماریهمهگیربرو
شدتتحتتأثیرقدراررار.ایدنافدرارنا دارحابمبرگرایشجنتیوهریتجنتیتیشررمرررآزارواذیتبررند،به

بنند؛امریبهمتعاقبامنجربهقرارگرفتنیتعطیسیمرابزآمرزشیمدتزمانبیشتریراررشانهس ریشدندررنتیجه
 ررمعرضششرنتوتبعیضشد.هاآنهر هبیشتر

رراینشرایط،همچنینبتیاریازافرارشغلشرررابدونهرگرنهحمایتمالیازسریرولتازرسترارندد؛بداایدن
متألهبررند.بهایننحربهاینافراربههاررگیراینهایجنتیوجنتیتیبیشازریلرگرو حا اعضایجامعهاقسیت

نتدبتابداهدایشدغسیجدیددترونیزرسترسیپایینبدهمندابع،ررمتدیررسدتیابیبدهفرصدترلیلجایلا اجتماعیپایین
 مشکالتبیشتریروبروشدند.

گیدرررنتیجدهبیمداریهمدهجنددربنددبدهافدرارتدرنسررایرانتأییدمی+تیبیجیا جامعههایرریافتیازگزارش
اند.اعضاییازاینجامعهبهررحا طیفرایندایشد واقداماتوابنشیرراینزمینه،ر ارمشقاتویژ 1۹-بروید

هایشانبدهنحدرندامتعینبدهتدأشیراند،بابمبررهاییررزمینهرریافتهررمرنمراجهشد یاجراحیتطبیقجنتیتبرر 
یانهمتائلمذبرر،رهبرانمذهبیوسیاسدینیدزرسدتبدهتبسیدنوانتشداراطالعداتناررسدت/شرافاتافتار است.ررم

                                                 
1
 https://www.bbc.com/persian/iran-۵1646۵۷۷.  

https://www.bbc.com/persian/iran-51646577
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هایجنتیوجنتیتیتحریکوتشدریقزر وررنتیجهاعما ششرنتوتبعیضراعسیهجامعهاقسیت1۹-رربار بروید
۲اندبرر 

.  

ترنساظهاراتهمجنس و سریرهبرانگراهراسانه از بهفربمشابه بشررهایهمتایه رر ترسطشیعه گتترر  نحر
هایاینگرنهاظهارات،گفتاریوسیعامنتشررسمیانتشاریافتند.یکیازنمرنه-هاینیمههایاجتماعیورسانهشبکه

بررهمه ارعابرر  تأثیرگذارترینروحانیرنعراقاستبه ازسرییکیاز 1۹-گیریبیماریویرانلربرویدشد 
 هسازمانبهداشتجهانینیزتذبررار . نان3هاستهایاشیرررجهتقانرنیبررنازرواجهمجنستالشحاصل

انتشاراینگرنهاطالعاتناررست/شرافیتنهامرجبافزایشیافتنستیلما/انگ هایمرجررعسیههاوتبعیضاست،
 شرر.ررایرانوسایربشررهامی+تیبیجیا جامعه

اینبیماریهمهشاطرنوی بهشانبرربه برشیبشررها اقسیتابهانهگیررر جنتیوهاییبرایقراررارنافرار
.استجنتیتیتحتپیلرروآزارواذیتبد شد 

ما مه1۷بررلرزبارشناسویژ مقابسهباتبعیضبراساسگرایشجنتیوهریتجنتیتیررروز-ریریدمارریلا 
 ایعنرانبرر:بیانیهرر۲۰۲۰

افراروگرو هارستبهاقداماتیزر بعضیازرولت» تحتپرشش]اهداف[سالمت+تیبیجیا هایاندبهعمدا
جندرورارایتنرعگیرر،ازجمسهطرحقرانینیبرایامتناعازبازشناسیقانرنیجنتیتافرارترنسهدفمیراعمرمی
 «.جنتیتی

گذشت با رارر قاد گزارش همههشتاین آغاز از برویدما  وابنش1۹-گیری تأثیر بررسی به ایران، هایرر
 رراینبشررب ررازر.+تیبیجیا گیربرحقرقبشرجامعهحکرمتیبهاینبیماریهمه

 

 شناسی روش

 
ششبه پژوهش، این پرسش به پاسخ منظرر مربرب قرانین بررسی به برویدرنگنختت س س1۹-به و پرراشته

شامل بههمرا روایت3۵نظرسنجیآنالینیرا هاییبهازطریقشبکهاینسازمانررایرانسؤا انجامراروآنرا
بنند ازوضعیتزندگیرریافتبرر ،مبنایاینتحقیققراررار.مجمرعهایناطالعاترربنارهم،تاریرینلران

 رهند.گیربهرستمیماههنختتبیماریهمهششیط+تیبیجیا افرار

 
هایهایاجتماعیشررمنتشرساشتهوازاعضایجامعهاقسیترنگنظرسنجیآنالینیررشبکهرراوایلس تامبر،شش

رنگپاسخرراشتیارشش۷34جنتیوجنتیتیررشراستبرررراینپژوهششربتبنند.تاپایانس تامبر،مجمرع
 رهند.گرفتبهبنیاراصسیتحسیلحاضرراتشکیلمیقرار

گراوررصدازافرارروجنس۲۷ررصدازسریافرارگی،13ررصدپاسخازافرارلزبین،۲1هامتشکسندازاینپاسخ
پن14 افرار از باقیپاسخررصد گرایشسکشرا ؛ جهتهریتجنتیتی،هایجنتیریلریراشتهرهندگان از اند.

 اند.یابیبرر جندرهریتباینرییاترنس-رهندگانشرررانانررصدپاسخهفت

                                                 
۲
 https://www.gaystarnews.com/article/lgbt-groups-ask-un-to-fight-homophobes-using-

coronavirus-to-spread-hate-and-violence.  
3
 https://english.alaraby.co.uk/english/news/۲۰۲۰/3/۲8/prominent-iraqi-cleric-blames-

coronavirus-pandemic-on-gay-marriage.  

https://www.gaystarnews.com/article/lgbt-groups-ask-un-to-fight-homophobes-using-coronavirus-to-spread-hate-and-violence
https://www.gaystarnews.com/article/lgbt-groups-ask-un-to-fight-homophobes-using-coronavirus-to-spread-hate-and-violence
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/28/prominent-iraqi-cleric-blames-coronavirus-pandemic-on-gay-marriage
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/28/prominent-iraqi-cleric-blames-coronavirus-pandemic-on-gay-marriage
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1۰رهند.بیشازهشتررصداینافرارتنهابینآمرزانتشکیلمیابثریتمراجعانرانرجرانانورانشجریانورانش
سا سن۲۵تا۲1بینررصدشان1۷سالههتتندوبیشاز۲۰تا16ررصدازآنان64سا سنرارند،حدور1۵تا

هارارایرهندگانازلحاظتعسقشانبهاقرام/قرمیتسا سنرارند.پاسخ۲۵بیشازهاآنررصد11رارندوتنهاحدور
 تنرعبررند.

 

 ها یافته

 
قرانین/سیاستنتایجایننظرسنجیتأییدمی مرجبافزایشمراررنقض1۹-هایحکرمتیررزمینهبرویدبنندبه

ایبهافرارآنپیشاپیشتحتتبعیضوششرنتجدی/شدیدقرارشد است،جامعه+تیبیجیا بشرجامعهحقرق
هاشرند،هر ندبهاینرارند.اینحقرقشاملحقآزاریوامنیتشخای،حقآمرزش،حقسالمتوحقبارمی

شرند.محدورنمی
 

 . حق آزادی و امنیت شخصی۱

اندررنتیجهبنندگانررنظرسنجینا اربرر ررصدازشربت44طرولتاعالمنشد،هر ندیکتعطیسیمسیترس
رهندگانررصدازپاسخ13ما ررشرایطشبیهبهقرنطینهررشانهبمانند.3ها،برایبیشازتعطیسیمدارسورانشلا 

ررصد13هفتهوتنها4تا1ررصدبرای1۷هفته،8تا4ررصدریلربرای13اند،هفتهررشانهماند 1۲تا8برای
 .(1)نمرراراندایازشرایطشبیهبهقرنطینهنداشتهتجربه



 مدت زمان سپری کردن در قرنطینه ۱نمودار 

 
ازجمسههاآنتراینبهتأثیریمنفیبرحقرقبنیاریناست،بسکهمهمتنهاحقآمرزشاینافراررامتأثربرر اینامرنه

هابراساسگرایشحقآزاریوامنیتشخایراشتهاست.عالو براین،اینشرایط،افرارمذبرررارربرابرتبعیض
 پذیرترساشتهاست.جنتیو/یاهریتجنتیتیوششرنتشانلیآسیب

رهندگانپیشثرپاسخها،ابانلاریروابطمیانهمجنسگراهراسیونیزجرمستیلمایاجتماعیوهمجنساررنتیجه
برایشانرار ازآغازبیماریهمه اینافرارررنتیجهقاررهایشانبرمالنکرر برر گیرهریتو/یاگرایششرررا اند.

حقیقینبرر  شرر بااند برقراریارتباب برای شسرت/فضایشارصیبه از و اینشرایطزندگیبنند رر را شان
 روستانشانالزم و ببرند.پارتنرها شربت۲استبهر  از )ررصد گزارشبرر نفر14بنندگان شرایطشبه( اندبه

13% 

13% 

44% 

13% 

17% 

 هفته 8تا  4
 هفته 12تا  8

 بیش از سه ماه
 خیر

 هفته 4یک تا 
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هایشانآشکارشرند،امریبهاغسببهششرنتشانلیبالمیوحتیاسترربرابرشانرار قرنطینهآنانراواراربرر 
 فیزیکیمنجرشد وانزواییبیشازپیشرابهرنبا آورر است.


 

گریدد:اشآشدکارشدد،مدیاشبهشکلناشراستهبدرایشدانرار گیبهرررورانقرنطینه،گرایشجنتیجاوید،مرر
رفتارشانرار باهامشیسیبدبررررحدیبهبرام اقربشیدن،پیرسینلمروازگرشمبشیدن،گرشمپدرشدرنشدد،»

ام،یهشرنهبهمددتواالنهمتریتهرانآوار رماغمپرشرنشد،منروساعتیکنافهشبازشرنهبیرونبررن.
یندارم.پارتنرمتامترجهشدبدهوضدعیتمدناینطدرریشدد وانهاروشباجار بررم.هیچباریندارم...هیچپشتر

مجبررمگررناونبیفتم،منروترکبرر.واقعداازلحداظروحدیندامیزونهتدتم.مشداورهاییبدهباهاشدرنصدحبت
هایرشتروندهگفتهبررنبهترنسهتتم.ولیازلحاظظاهراصالنمیترنمشررمروترنسبدونم.فقطحسبررم،بهم

 4«رونم یکاربنم.آبار،نهبار،نهپر ونمیرارم.االنمتکوتنهاافتارمیهگرشهنازی

بددهپیشددترازفرصددتشددروجازشانددهوآزارینتددبیازبنتددر شددانرار بددهمنظددررریددداربدداازافددراریررصدددبیتددت
اندمالقاتیباپارتنرهایشانراشتهباشند.ررنتیجده،هانترانتتهبررند،رراینشرایطگا برایما پارتنرهایشاناستفار می

بداپارتنرهایشدانراشدتههداآنتأثیریمنفیبرروابط1۹-اندبهوضعیتبرویدرهندگاناظهاربرر ررصدازپاسخ33
 است.

ررصداعالمبررندبهششرنتبیشتریرانتبتبهزمانپدیشاز۲۷اند،ازمیانآنانیبهتجربهششرنتشانلیراشته
لیبرایشدانبدااندبهشرایطازلحاظتجربهششرنتشانررصدازاینافرارگفته14اند.تنهاگیرشاهدبرر بیماریهمه

 ررصد(.1.۹اند)گیریکتانبرر یاششرنتبمتریتجربهبرر پیشازبیماریهمه

ررصددتجربدهآزارواذیدت8۰اند،بیشازشاهدسرءاستفار /آزارواذیتبرر 1۹-ازمیانافراریبهررنتیجهبروید
رهندگانررصدپاسخ33.3اند.نیششرنتجنتیشد نفرنیزقربا۷ررصدآزارواذیتفیزیکیو1۵اند،بالمیراشته

 اند.نیزازعراقباقتاارینظیرمحرومیتمالیازسریشانرار رنجبرر 

نا داررربرابدرانددیدابدهاندبهتجربدهافدزایشششدرنتمجدازیراشدتهبنندگانهمتأبیدبرر تقریبانیمیازشربت
انددبدهوضدعیتسدالمترواندیبنندگاناظهارراشدتهررصدشربت6۵نتیجه،اند.ررزنند قرارگرفتهمحترایآسیب

هدایمربدرببدهوشامدتیافتدهوآندانافدزایشمشخادیررشیاالت/اندیشده1۹-گیریبرویدتحتشرایطهمههاآن
 اند.شرربشیراتجربهبرر 

 

 . حق آموزش2

هایبرونداییررهدراسدتانشدد.لدذاریرربار محدوریتگیازابتدایشیرعبرونا،ستاراستانیبرونا،متئر تامیم
ها،بهعهد ستارهراستانگذاشتهشدوتنهارر ندتاریخمعدور،تعطیسیسراسریتعطیسیسراسریمدارسورانشلا 

1۵واز۹8اسفندتاپایانسا 1۵هاازطرفسعیدنمکی،وزیربهداشتایران،اعالمشد.ازجمسهازمدارسورانشلا 
.سعیدنمکی،وزیربهداشتایران،همچندینازبدهتعریدقافتدارنزمدانبرگدزاریبنکدرر۹۹فروررینتاآشرفروررین

 ۵بارشناسیارشدوربتریشبرراروافزور:وزارتعسرمبعدازمانبرگزاریاینروآزمرنرااعالمشراهدبرر.
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 Meeting of the scientific committee of Covid 1۹رربیمارسدتانقسدبشدهیدرجدایی1۹-جستدهبمیتدهعسمدیررمدانبرویدد 

treatment in Shahid Rajaei Heart Hospital, June, ۲, ۲۰۲۰ 
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وبدااعدالمنظدرنهداییوزارتآمدرزشوپدرورش،آمدرزش۹۹ا ررنهایت،باشروعسدا تحادیسیجدیددررمهرمد
آمرزانررتمامیمدارسبشررحضرریشد،ملرآنکهوالدینتمایلراشتهباشندازشبکهشاریاشبکهآمرزشرانش

روندا،وسایرابزارهایآمرزشآنالیناستفار بنند.ستاراستانیبرونانیدز،رسدتبدهبدارشدد وبدامشداهد مدراررب
 6مدارسراگا مررریوگا شهرستانبهشهرستان،تعطیلاعالمبررند.

 

هدایآمدرزشهملدانیشدرریداتحادیالتبنندگانمشغر طیآشرینسدا  نانچهپیشتراشار شد،ابثریتشربت
بهاینویروسویداشانبنندگانررنتیجهابتالیشرریااعضایشانرار ررصدازشربت16اند.حدوررانشلاهیبرر 

اندآمرزششدرررامترقدفهایشان(نا ارشد معضالتاقتااری)معسر ازرسترارنیاتقسیلررآمدشرریاشانرار 
 یارهابنند.

طررگرایشدم،روسدتیهامازطرفشانرار وهمینمتاسفانهبهرلیلمحدوریت»گرید:مرنس،زنلزبین،رراینبار می
رلیدلبرونداومتدائلریلدهنترنتدتمبدرمام.امتدا هدمبدهباهاشمالقاتحضرریراشتهباشموهمششرنهندارمبه

 ۷«بنمتنهاترشدم.مدرسهواینمتألهشیسیرویمنفشارآورر .تنهابررموحاالاحتاسمی

 

 . حق بهداشت/سالمت۳

آزمایششدرندیدا1۹-اندبهالزمبرر برایبرویدررشرایطیقرارراشته+تیبیجیا بنندگانتقریبانیمیازشربت
انددبدهرولدتبنندد گفتدهشدربت۷34نفدرازایدن4۰شاطرراشتنعالئماینبیماریمرررررمانقرارگیرند.تنهدابه

 است.هایپزشکیالزمرارراشتیارآنانقراررار مراقبت

بهبرونامبتالشدند،بهشاطرتجربدهتبعدیضیداششدرنت،ازمراجعدهبدهمرابدزررمدانیهاییبهتعدارزیاریازترنس
وقتیبروناگدرفتم،بدهمرابدزررمدانی»گرید:شررراریبرر وشررراررشانهقرنطینهبررند.رامینرراینمرررمی

 8«.فهمههاهتتموقتیبتیگرایشمرومینرفتم رنشتتهازفحاشی

بهبرونامبتالشدم.ربتررفتموبرشدرررششیسدیشدرببدرر.ولدیبیمارسدتان»گرید:مررترنس،رراینبار میبیا،
روندموشربشدم.بدهبدلزیداربیدروننمیدرمذشاطربرشرررشرنواوضاعبدبیمارستان.ترشرنهرور روگنرفتمبه

 ۹«گیرم.هایمررممیبخاطرحسبدیبهازنلا 

بعدازمثبدتشددنتتدتومراجعدهبده»بند:اشرا نینبیانمی،مررترنس،بهبهبرونامبتالشد استنیزتجربهرار
پرسیدنبهرشترییاپتر.زمانیهمبدهپزشدکمعدالجبدرایویزیدتمراجعدهبیمارستان،باررررمانیمدامازمنمی

وتنلدینفدسوسدرفهشددیدبدررم،بدرامرارویاعاداببرر،بدونبررسیوضععمرمیمبهبهشدتر ارریهررر
1۰«احترامیازمطببیرونمبرروگفتمشکلاعاابرار ...!بینرشتوبا

 

                                                 
6
، ،وزارتآمددددرزشوپددددرورش13۹۹مقابسددددهبددددابرونددددا،او تیرمددددا مدرسددددهمجددددازینقشددددهرا نظددددامآمرزشددددیبددددرای 

1۰۰۰۰۰۰۷44?ocode=1۰۰۰۰۰۰۷44?ocode=1۲۰64۹3https://www.medu.ir/fa/news/item/ 
۷
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https://www.medu.ir/fa/news/item/1206493?ocode=1000000744?ocode=1000000744
https://www.medu.ir/fa/news/item/1206493?ocode=1000000744?ocode=1000000744
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بارهاترمرابزررمانیبهبهرنهمعاینهمرررآزارجنتیقرارگدرفتمو»بند:پیرا،پترگی،همتجربهمشابهیراعنرانمی
 11«.ترسمتنهابرممی

 

هایالزمبرایفرایندتطبیقجنتیتشدانبدامشدکلاندبهبراییافتنهررمرنبنندگانترنساطالعرار شربتبرشیاز
گیربیشازاند.اینامرازجهتیمعسر اینواقعیتبرر استبهمرابزبهداشتوررمانرراثربیماریهمهمراجهشد 

رهندبهوقفهواشتال میهایرولتی.مطالعاتنشانفقدانحمایتاندوازجهتینیزمعسر ظرفیتپرشد /ررگیربرر 
ترانددتدأثیراتغیرقابدلبازگشدتیبدرررفرایندرریافتهررمرنیاهرگرنهتاشیرررمیانهفرایندهایتطبیقجنتیتمدی

1۲سالمتافرارترنسراشتهباشد.
  

 
عملمنقراربررشررارما انجدامشدرر،امدا»گرید:میاشروبروشد ،آرسا،مررترنس،بهبامشکلطیروندررمانی

ازفروررین،منهر قدربابیمارستانتماسگرفتم،بتیپاسخلریمننبرر.ررنهایتبهمنگفتنبدهشداطربروندا،
سمجدیددمواررهیچعمسیانجامنمیشه.قراربراینبررتابعدازعملسینه،برایگرفتنشناسنامهاقدامبنمتابترنمباا

رانشلا بشم.ررنهایتمجبررشدمعملسینهرورربسینیکانجامبددم درنبیمارسدتان،امکانداتالزمرونداشدتو
شطرابتالبهبروناوجررراشت.عملتخسیهرحممهمبا ندما تأشیر،مهرما انجامشد.اونهمبهمرنگفتنبهاگدر

یکیازروستانم،عملبرر برروصرفابهاینشاطربهتببرر برر،اونروبدرر برونابلیری،متئرلیتشباشررته.
زندم،نبایددبررنبخشبرونا.واقعاشانسآورر برربهبرونانلرفته.برایعملتخسیهرحدمهدم، درنهررمدرنمدی

رمیداوررمرحمدربهتدربدرر.بهدمزنموهر دیزورتدررریلهشیسیبهتأشیرمیفتار.االنیکسالهبهرارمهررمرنمی
گفتهبررنازیکما قبلازعملتخسیهرحمنبایدهررمرنبزنمتایکما بعدش،وبدهشداطربدهتدأشیرافتدارنعمدل،

 13«مدتزمانبیشتریمجبررشدممارفهررمرنروقطعبنمورویاعاابوروانمبهشدتتأثیرگذاشته.

 
گیدرمنجدربدهعددماندبهبیماریهمهاظهارراشتههاآنررصد14اند.نجنتیبرر بنندگان،بارگراتنازشربت8۲

است.ازمیدانبتدانیبدهررایدنزمدانبدارگرشانشد برایباروررنتیجهازرسترارنمنبعررآمدیهاآنترانایی
شدتیبیشدترررمقایتدهبداپدیشازرغدممراجهدهبداشطدراتبهدااندبهبهبارشررعسیررصدگفته۲4اند،جنتیبرر 
ررصداینبارگرانجنتیتنهاپسازبیماریهمهگیروبدهمنظدررغسبدهبدرمشدقات43اند.گیرارامهرار بیماریهمه

اند.ناشیازآنبهبارگریجنتیرویآورر 
اریآنهددارااندددبدهررشددرایطعددررصدددبددارگرانجنتدیمجبددرربددهپددذیرشمشدتریانجدیدددیشددد 6نزریدکبدده

ررصدازآنانمجبرربررندررازای14پذیرفتند)بهشاطرشطراتاحتمالیبرایجانوروانوسالمتشان(،بیشازنمی
 (۲رریافترستمزربرابرباقبل،سرویسوشدماتبیشتریارائهرهند.)نمررار
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 Endocrinology of Transgender Medicine, Guy T’Sjoen and others, P 1۰۹, available at: https://bit.ly/33R۲sRM 
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 وضعیت کارگران جنسی در دوران کرونا ۲نمودار

 
اشازاینرورانرا نینبیدانبند،تجربهساله،بهازطریقفروشسکسمخارجشررراتامینمی۲4هسن،زنترنس،

او ازهمهارائهشدماتباشطرشیسیزیاربرربهمبارامریضیبلیریم.رومبمبررنهزینهبهواقعداباعد »بند:می
بدررممجبدررشددمام...مدنتهدرانزنددگیمدیشدشیسیازمخارجمتامیننشهوواقعاسختشهبرطرفبررننیازهد

ترسدمازبررنبیدانمثدلمدنبدهمدیهااعتمارنمیسابناطرافشمتابترنمازعهد مخارجمبربیام...واینبهشیسی
ایهدمرا بنددازمهایریلههایرائمیبررن.مجبررشدممشتریهاشرنمشتریترسیدنبهشیسیهممیهابیماری،اون

براممشکلشخایررستبررن...یکیازبتاییبهاومدپیشمباشررش اقرراشتوباتهدیددبدامدنسدکسبه
هداوبرربهمیارآبرویمنروجسدریهمتدایهانجامراروبعد،همتهدیدمبررپر روبهشپسبدموهمتهدیدمی

 14»سخته.بر ...واقعازندگیتراینشرایطشیسیشیسیسابنینساشتمرنمی

 

 . حق کار۴

 
اسدت.ررمدار اندارائدهنکدرر گیرمتأثرشد حکرمتایرانتقریباهیچپشتیبانیبرایبتبوبارهاییازبیماریهمه

6۰۰تدا۲۰۰میسیرنشانرار بمررآمدبمکمالی3،رولتسازوباریرااعالمبرربهقراربررازطریقآنبه۲۰۲۰
یدکمیسیدرنترمدانیاقددامترانندبرایوامس ساعالمبرربهبتبوبارهایبر کمیترمانیبشرر.رولتهزار

 1۵بنند.

 

 16ترانندبرایهمینواماقدامبنند.هایبمررآمدنیزمیررما آوریل،حکرمتاعالمبرربهشانرار 

اند.ایدنهزیندهمترسدطیابافیقسمدارنشد هامؤثرمترسطماهیانهشانرار هیچبداماینسازوبارهاررمقایتهباهزینه
 1۷میسیرنترمانبرآوررشد است.۲.4میسیرنترمانوررروستاها4.۵ررشهرها
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 https://www.bbc.com/persian/iran-features-۵۲۲۹۹86۰ 

16
 Ibid. 

1۷
 Ibid. 
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 ارائه خدمات با خطر بیشتر

 بدون تغییر

 بیش از یک مورد

 پذیرش مشتریان جدید

 توقف ارائه خدمات به خاطر قرنطینه

https://www.bbc.com/persian/iran-features-52299860
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مررمازبروناوحشترارند.بااینحا بتدانی»گرید:اشبهشاطربرونامیباران،زنلزبین،اماازشرایطناامنباری
برایمعاشروزانهشرر،ر بهرریازر وبدهسدربداربروندد.وقتدیازشدانرار طدررایندارندومجبررمثلمن، ار 

ترانیانتظاربمکراشتهباشی.بایدرسترویزانرهایشررتبلذاریوبسندشری.بیشدتربسنمیشری،ازهیچمی
ایمدنبدهمجبدررمبدرایاینکدهازبنند و...نداریمواینبراندماسک،الکل،ضدعفرنیهارویشیشهنرشتهراروشانه

 18«گرسنلینمیرم،هرروزبامتروبهسرباربرومیعنیشطربیشترابتالبهویروس.

 
نشدد هتدتندویدامشدغر بنندگانهیچررآمدیندارند،ازآنجابهیابیکار/استخدامررصدازشربت6۰نزریکبه

بننددگانبدهررصددشدربت4۰ازجامعهایرانیاست.ازمیدانگرفقرشدیداینبخشبهتحایل،امریبهشررنشان
نفدر(بدا4۷ررصدد)6.4اند،نفر(شغلشررراازرسترار ۵4ررصد)۷.4اند،گیرشاغلبرر هنلامآغازبیماریهمه

رارنفر(ررمعرضشطدرقد۲۲ررصدریلرنیز)3اندوشغلباهشساعاتباریوررنتیجهباهشررآمدمراجهشد 
انددبدههایشاننا دارشدد اندبهشانرار بنندگانبهبهررآمدشانرار شرروابتتههتتندگفتهررصدشربت۲۷رارر.

ررصدافراریبهبهررآمددشخادیوابتدتههتدتند14فقدانضروریاتاساسیشانلیرراثرررآمدنابافیتنرهند.
 اند.نیزنا اربههمینامرشد 

 
س ید ،زنترنتیبهباتأسیسیکشربتشارصیبازرگانی،ترانتتهبرر ندنفرازاعضدایا .جی.بی.تدی.+رابده

مجبررشدمشدربتراتعطیدلبدنموبده:»گریداشمیبرزندگی1۹-برویدعنرانبارمنداستخدامبند،رربار تأثیر
شراهدبروربالمانعاست.بدارمداجاییبارپیدابرر یامیبارمندانمبلریمتااطالعثانریتعطیلهتتیدواگربتی

وارراتباالاز ینوصارراتبرندشررمانبهفرانتهو ندبشرراروپاییبرر.امابهشاطربرونا،ریلدرندهسدفارش
یکما تدامدرزمانبهآمار بررراارسا بنیم.شربتررعرضبمترازهایقبسیترانیمسفارشجدیدراریمونهمی

1۹«ورشکتتلیرفتهاست.
 
 

 نتیجه

 
بررلرز،بارشناسمتتقلرربار حمایتعسیهششرنتوتبعیضبرأسداسگدرایشجنتدیوهریدت-ویکتررمارریلل

 جنتیتیاظهارراشتهاست:

هداررگدرو نحدرنامتناسدبی/بیشازریلدرجنددرورارایتندرعجنتدیتی،بدهبدهگرا،ترنسافرارلزبین،گی،روجنس»
گیدرمتدأثرشانمانوبدونرسترسیبهشدماتبهداشتیقراررارند،عمیقداازایدنبیمداریهمدهرست،بیهایتهیگرو 

 ۲۰ «هاباقیشراهدماند.منفیبراینتلشراهندشدواگررستبهاقداماتیفرریرراینزمینهنزنیم،اینتأثیر

رهندبهرولتاست،بهروشنینشانمیرریافتبرر +تیبیجیا بهجامعهفررمتعسق۷34رنگازاطالعاتیبهشش
منظرربرآورر بدررنوتکدریمررتدارکهرگرنهاقداممتناسببه1۹-هایشرربهبرویدایرانرر ار ربوابنش

 ایشکتتشررر است.هایحاشیهحقرقبشراقتااریواجتماعیاینگرو 
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۲۰
 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=۲۵88۹&LangID=E  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25889&LangID=E

