تأثیر واکنشهای رسمی حکومت ایران به بیماری همهگیر
کووید ۱۹-بر حقوق بشر جامعه الجیبیتی ،+دسامبر ()2020
گزارش تحقیقی ششرنگ
هاوترنسجندرهایایرانی،یکسازمانغیرانتفاعیثبتشدد ررانلستدتاناسدتبدهبدهرنبدا 

ششرنگ،شبکهلزبین
نختتینگررهماییزنانلزبینوترنسجندرایرانیررسا ۲۰1۰تأسیسشد.شبکهارتباطیایدنسدازمانبدیشاز۵۰۰
تنازافرارجامعها جیبیتی+رابهابثرآنهاررایرانمتتقرهتتند،رربرمدیگیدرر.مأمرریدتشدشرندگ،افدزایش

آگاهیررمرررحقرقجنتیونیزریشهبنبررنهمجنسگراهراسی،تدرنسهراسدیوششدرنتعسیدهافدرارلدزبینو

بهطرربسیاست.ششرنگاینواقعیترابرجتتهمدیبندد

ترنسجندربهطررشاص،وهمچنینجامعها جیبیتی+
به،بهرلیلقرانینوبدگذاریهایتبعیضآمیزجمهرریاسالمیبراساسجنتیتبدهمدررانغیدرهمجنسگدرارابدر
ریلرانبرتریمیرهد،وهمچنینبهرلیلساشتارهایقدرتپدرساالرانهریشدهرارررسدنتایراندی،شدهروندانلدزبین
بیحقرقترینبخشازگرو هایبهحاشیهراند شد رراینبشررقرارمیگیرند.
وترنسجندر،رررر  

ششرنگ عضر سازمان بینالمسسی لزبینها ،گیها ،روجنتلراها ،ترنسها و اینترسکسها ( )ILGAاست و از این
گزارشهایمتعدریبه

تیرابطهنزریکوهمکاریرارر.ششرنگتابنرن 

جیبی
طریقباسازمانهایمنطقهایا  

نهارهایگرناگرنسازمانمسلارائهومنتشربرر استبهازجمسهبرمراررنقضحقرقبشرررمرررافرارلزبین،گی
ایرانتمربزراشتهاند .

نظامپزشکی/سیتتمبهداشتی،آمرزشوپرورشوررشانرار وجامعه
وترنسجندرررسیتتم 

جیبیتی+
رنگباانتشارگزارشاتمتعدربهزبانفارسیوانلسیتیررمرررجنبههایگرناگرننقضحقرقا  

شش
ایران،ترانتتهاستتاثیربتزاییرروارربررنگفتمانهمهگیربررنگفتمانحقرقبشررربینجامعهایرانیبررارر.

رر عین حا از طریق مکانیتمهای بینالمسسی فشار بر جمهرری اسالمی را برای تغییر رویه و ترقف روشها و
هایتبعیضآمیزافزایشرهد .

سیاست
اینگزارشنیزبهزبانانلسیتیرراشتیاربمیتاریایعالیحقرقبشرسازمانمسلقرارگرفتهاست.

)Iranian Lesbian and Transgender Network (6Rang
Email: info@6rang.org
Website: http://6rang.org/english/
Twitter: @6rangiran
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مقدمه
همهگیریبیماریبروید1۹-واقداماتاضطراریصررتگرفتهرروابنشبهآن،تأثیرمخربیبرگرو های
حاشیهایررسراسررنیاراشتهاست.طبقگفته۹6تنازبارشناسانحقرقبشرسدازمانمسدلومتخاادانبدینالمسسدی،
منعکسشد رربیانیهایتاریخی،رولتهاررسراسرجهانبایداطمینانحاصلبنندبهاقداماتاضدطراریمربدرببده
نابرابریهایامرانعساشتاریررمرررافدرار

شرایطهمهگیریبروید1۹-مرجبوشامتیافتناعما ششرنت،تبعیض،
هایجنتیوهریتهایجنتیتیمتنرعنشرر.


باگرایش
ایرانیکیازاولینبشررهاییاستبهرراثرشیرعاینویدروسآسدیبریدد اسدت.ررهجددهمفرریدهسدا ،۲۰۲۰
معاونوزیربهداشتتاییدبرربهرونفربهبیماریسارسبروید۲-مبتالشد اند.پسازمرجشیرعویروس،ازتاریخ
 ۲۷فرریه،اقداماتاضطراریالزمبهنحرپرابند صررتگرفتند.ررابتدا،مقاماتلغربرشیازمراسممذهبیرااعالم
بررند،اماهمچنانقاطعانهابرازراشتندبهریلرنیازیبهقرنطینهمسییداحتدیمنطقدهاینیتدت.عسدیرغدمعددماعدالم
قرنطینهسراسری،مدارسورانشلا هاررایرانتعطیلشدند 1ومدتزمدانیبدهمدررمررشدارجازشاندهشدررسد ری
میبررندبهطررقابلترجهیباهشیافت.

بیتی+رابهپیشداپیشنیدزرراثدرهمرفربیدایگتدترر واندگهدای
جی 
بیماریهمهگیربروید1۹-زندگیجرانانا  
حابمبرگرایشجنتیوهریتجنتیتیشررمرررآزارواذیتبررند،بهشدتتحتتأثیرقدراررار.ایدنافدرارنا دار

شدندررنتیجهیتعطیسیمرابزآمرزشیمدتزمانبیشتریراررشانهس ریبنند؛امریبهمتعاقبامنجربهقرارگرفتن
آنهاررمعرضششرنتوتبعیضشد.
هر هبیشتر 
رراینشرایط،همچنینبتیاریازافرارشغلشرررابدونهرگرنهحمایتمالیازسریرولتازرسترارندد؛بداایدن
حا اعضایجامعهاقسیتهایجنتیوجنتیتیبیشازریلرگرو هاررگیراینمتألهبررند.بهایننحربهاینافراربه
رلیلجایلا اجتماعیپایینترونیزرسترسیپایینبدهمندابع،ررمتدیررسدتیابیبدهفرصدتهدایشدغسیجدیددنتدبتابدا
مشکالتبیشتریروبروشدند.
گزارشهایرریافتیازجامعها جیبیتی+ررایرانتأییدمیبنددبدهافدرارتدرنسجنددرررنتیجدهبیمداریهمدهگیدر
بروید1۹-واقداماتوابنشیرراینزمینه،ر ارمشقاتویژ ایشد اند.اعضاییازاینجامعهبهررحا طیفرایند
تطبیقجنتیتبرر اند،بابمبررهاییررزمینهرریافتهررمرنمراجهشد یاجراحیهایشانبدهنحدرندامتعینبدهتدأشیر
افتار است.ررم یانهمتائلمذبرر،رهبرانمذهبیوسیاسدینیدزرسدتبدهتبسیدنوانتشداراطالعداتناررسدت/شرافات

https://www.bbc.com/persian/iran-۵1646۵۷۷.
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۲

رربار بروید1۹-زر وررنتیجهاعما ششرنتوتبعیضراعسیهجامعهاقسیتهایجنتیوجنتیتیتحریکوتشدریق
۲

برر اند .

اظهارات همجنسگراهراسانه و ترنسفرب مشابه از سری رهبران شیعه رر بشررهای همتایه بهنحر گتترر ترسط
شبکههایاجتماعیورسانههاینیمه-رسمیانتشاریافتند.یکیازنمرنههایاینگرنهاظهارات،گفتاریوسیعامنتشر
شد ازسرییکیازتأثیرگذارترینروحانیرنعراقاستبهارعابرر بررهمهگیریبیماریویرانلربروید1۹-
حاصلتالشهایاشیرررجهتقانرنیبررنازرواجهمجنسهاست .3نان هسازمانبهداشتجهانینیزتذبررار 
است،انتشاراینگرنهاطالعاتناررست/شرافیتنهامرجبافزایشیافتنستیلما/انگهاوتبعیضهایمرجررعسیه

ررایرانوسایربشررهامیشرر.

بیتی+
جی 
جامعها  
بهانهایبرای قراررارنافراراقسیتهای جنتیو
شانبرربهاینبیماریهمهگیررربرشیبشررهابه 

ویشاطرن
جنتیتیتحتپیلرروآزارواذیتبد شد است .
ریریدمارریلا   -بررلرزبارشناسویژ مقابسهباتبعیضبراساسگرایشجنتیوهریتجنتیتیررروز 1۷ما مه
بیانیهایعنرانبرر:
۲۰۲۰رر 
بیتی +تحتپرشش[اهداف]سالمت
جی 
«بعضیازرولتهارستبهاقداماتیزر اندبهعمداافراروگرو هایا  
گیرر،ازجمسهطرحقرانینیبرایامتناعازبازشناسیقانرنیجنتیتافرارترنسجندرورارایتنرع


هدفمی
عمرمیرا
جنتیتی».
این گزارش قاد رارر با گذشت هشت ما از آغاز همهگیری بروید 1۹-رر ایران ،به بررسی تأثیر وابنشهای
بیتی+رراینبشررب ررازر.
جی 
حکرمتیبهاینبیماریهمهگیربرحقرقبشرجامعها  

روششناسی
بهمنظرر پاسخ به پرسش این پژوهش ،ششرنگ نختت به بررسی قرانین مربرب به بروید 1۹-پرراشته و س س

نظرسنجیآنالینیراشامل 3۵سؤا انجامراروآنرابههمرا روایتهاییبهازطریقشبکهاینسازمانررایران
رریافتبرر ،مبنایاینتحقیققراررار.مجمرعهایناطالعاترربنارهم،تاریرینلرانبنند ازوضعیتزندگی
گیربهرستمیرهند.


ماههنختتبیماریهمه
بیتی+طیشش
جی 
افرارا  
هایاجتماعیشررمنتشرساشتهوازاعضایجامعهاقسیتهای


رنگنظرسنجیآنالینیررشبکه
رراوایلس تامبر،شش
پاسخرراشتیارششرنگ

جنتیوجنتیتیررشراستبرررراینپژوهششربتبنند.تاپایانس تامبر،مجمرع۷34
گرفتبهبنیاراصسیتحسیلحاضرراتشکیلمیرهند.

قرار
ررصدازافرارروجنسگراو

اینپاسخهامتشکسنداز۲1ررصدپاسخازافرارلزبین13،ررصدازسریافرارگی۲۷،
 14ررصد از افرار پنسکشرا ؛ باقی پاسخرهندگان گرایشهای جنتی ریلری راشتهاند .از جهت هریت جنتیتی،
جندرهریتیابیبرر اند.

ررصدپاسخرهندگانشرررانان-باینرییاترنس

هفت

۲

https://www.gaystarnews.com/article/lgbt-groups-ask-un-to-fight-homophobes-usingcoronavirus-to-spread-hate-and-violence.
3
https://english.alaraby.co.uk/english/news/۲۰۲۰/3/۲8/prominent-iraqi-cleric-blamescoronavirus-pandemic-on-gay-marriage.
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آمرزانتشکیلمیرهند.بیشازهشتررصداینافرارتنهابین1۰


ابثریتمراجعانرانرجرانانورانشجریانورانش
تا 1۵سا سنرارند،حدور 64ررصدازآنان 16تا ۲۰سالههتتندوبیشاز 1۷ررصدشانبین ۲1تا ۲۵سا سن
آنهابیشاز۲۵سا سنرارند.پاسخرهندگانازلحاظتعسقشانبهاقرام/قرمیتهارارای
رارندوتنهاحدور11ررصد 
تنرعبررند.
یافتهها
بنندبهقرانین/سیاستهایحکرمتیررزمینهبروید 1۹-مرجبافزایشمراررنقض

نتایجایننظرسنجیتأییدمی
جیبیتی +شد است،جامعه ایبهافرارآنپیشاپیشتحتتبعیضوششرنتجدی/شدیدقرار
حقرقبشرجامعه ا  
رارند.اینحقرقشاملحقآزاریوامنیتشخای،حقآمرزش،حقسالمتوحقبارمیشرند،هر ندبهاینها
محدورنمیشرند .

 .۱حق آزادی و امنیت شخصی
ررصدازشربتبنندگانررنظرسنجینا اربرر اندررنتیجه

هر ندیکتعطیسیمسیترسطرولتاعالمنشد 44،
ررصدازپاسخرهندگان

تعطیسیمدارسورانشلا ها،برایبیشاز 3ما ررشرایطشبیهبهقرنطینهررشانهبمانند 13.
برای 8تا 1۲هفتهررشانهماند اند 13،ررصدریلربرای 4تا 8هفته 1۷،ررصدبرای 1تا 4هفتهوتنها 13ررصد
ایازشرایطشبیهبهقرنطینهنداشتهاند(نمررار.)1


تجربه
13%
 4تا  8هفته
 8تا  12هفته

17%

13%
13%

بیش از سه ماه
خیر
یک تا  4هفته
44%



نمودار  ۱مدت زمان سپری کردن در قرنطینه

آنهاازجمسه
است،بسکهمهمتراینبهتأثیریمنفیبرحقرقبنیارین 

اینامرنهتنهاحقآمرزشاینافراررامتأثربرر 

حقآزاریوامنیتشخایراشتهاست.عالو براین،اینشرایط،افرارمذبرررارربرابرتبعیضهابراساسگرایش
جنتیو/یاهریتجنتیتیوششرنتشانلیآسیبپذیرترساشتهاست.

ثرپاسخرهندگانپیش

گراهراسیونیزجرمانلاریروابطمیانهمجنسها،اب


ستیلمایاجتماعیوهمجنس
ررنتیجها
ازآغازبیماریهمهگیرهریتو/یاگرایششرررابرایشانرار هایشانبرمالنکرر برر اند.اینافرارررنتیجهقارر

نبرر اند شرر حقیقی شان را رر این شرایط زندگی بنند و از شسرت/فضای شارصی به برای برقراری ارتباب با
پارتنرها و روستانشان الزم است بهر ببرند ۲ .ررصد از شربتبنندگان ( 14نفر) گزارش برر اند به شرایط شبه

4

قرنطینهآنانراواراربرر استرربرابرشانرار هایشانآشکارشرند،امریبهاغسببهششرنتشانلیبالمیوحتی
فیزیکیمنجرشد وانزواییبیشازپیشرابهرنبا آورر است.

جاوید،مررگیبهرررورانقرنطینه،گرایشجنتیاشبهشکلناشراستهبدرایشدانرار اشآشدکارشدد،مدیگریدد:
« رفتارشانرار باهامشیسیبدبررررحدیبهبرام اقربشیدن،پیرسینلمروازگرشمبشیدن،گرشمپدرشدرنشدد،
رماغمپرشرنشد،منروساعتیکنافهشبازشرنهبیرونبررن.واالنهمتریتهرانآوار ام،یهشرنهبهمددت
نهایندارم.پارتنرمتامترجهشدبدهوضدعیتمدناینطدرریشدد و
روشباجار بررم.هیچباریندارم...هیچپشترا 
مجبررمگررناونبیفتم،منروترکبرر.واقعداازلحداظروحدیندامیزونهتدتم.مشداورهاییبدهباهاشدرنصدحبت
بررم،بهم گفتهبررنبهترنسهتتم.ولیازلحاظظاهراصالنمیترنمشررمروترنسبدونم.فقطحسهایرشترونده
4

رارم.االنمتکوتنهاافتارمیهگرشهنازیآبار،نهبار،نهپر ونمیرونم یکاربنم».


بیتددتررصدددازافددراریبددهپیشددترازفرصددتشددروجازشانددهوآزارینتددبیازبنتددر شددانرار بددهمنظددررریددداربددا
هانترانتتهاندمالقاتیباپارتنرهایشانراشتهباشند.ررنتیجده،

پارتنرهایشاناستفار میبررند،رراینشرایطگا برایما 
آنهدابداپارتنرهایشدانراشدته
33ررصدازپاسخرهندگاناظهاربرر اندبهوضعیتبروید1۹-تأثیریمنفیبرروابط 
است.
ازمیانآنانیبهتجربهششرنتشانلیراشتهاند۲۷،ررصداعالمبررندبهششرنتبیشتریرانتبتبهزمانپدیشاز
ررصدازاینافرارگفتهاندبهشرایطازلحاظتجربهششرنتشانلیبرایشدانبدا

بیماریهمهگیرشاهدبرر اند.تنها14
پیشازبیماریهمهگیریکتانبرر یاششرنتبمتریتجربهبرر اند(1.۹ررصد).

ازمیانافراریبهررنتیجهبروید1۹-شاهدسرءاستفار /آزارواذیتبرر اند،بیشاز8۰ررصددتجربدهآزارواذیدت
ررصدپاسخرهندگان

بالمیراشتهاند1۵،ررصدآزارواذیتفیزیکیو۷نفرنیزقربانیششرنتجنتیشد اند33.3.
نیزازعراقباقتاارینظیرمحرومیتمالیازسریشانرار رنجبرر اند.
تقریبانیمیازشربتبنندگانهمتأبیدبرر اندبهتجربدهافدزایشششدرنتمجدازیراشدتهانددیدابدهنا داررربرابدر
محترایآسیبزنند قرارگرفتهاند.ررنتیجه6۵،ررصدشربتبنندگاناظهارراشدتهانددبدهوضدعیتسدالمترواندی
تحتشرایطهمهگیریبروید1۹-وشامدتیافتدهوآندانافدزایشمشخادیررشیاالت/اندیشدههدایمربدرببده

آنها
شرربشیراتجربهبرر اند.
 .2حق آموزش
ازابتدایشیرعبرونا،ستاراستانیبرونا،متئر تامیمگیریرربار محدوریتهایبرونداییررهدراسدتانشدد.لدذا
تعطیسیسراسریمدارسورانشلا ها،بهعهد ستارهراستانگذاشتهشدوتنهارر ندتاریخمعدور،تعطیسیسراسری
مدارسورانشلا هاازطرفسعیدنمکی،وزیربهداشتایران،اعالمشد.ازجمسهاز1۵اسفندتاپایانسا ۹8واز1۵
فروررینتاآشرفروررین. ۹۹سعیدنمکی،وزیربهداشتایران،همچندینازبدهتعریدقافتدارنزمدانبرگدزاریبنکدرر
۵
بارشناسیارشدوربتریشبرراروافزور:وزارتعسرمبعدازمانبرگزاریاینروآزمرنرااعالمشراهدبرر.
4
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۵

جستدهبمیتدهعسمدیررمدانبرویدد1۹-رربیمارسدتانقسدبشدهیدرجدایی Meeting of the scientific committee of Covid 1۹

treatment in Shahid Rajaei Heart Hospital, June, ۲, ۲۰۲۰

۵

ررنهایت،باشروعسدا تحادیسیجدیددررمهرمدا  ۹۹وبدااعدالمنظدرنهداییوزارتآمدرزشوپدرورش،آمدرزش
رانش آمرزانررتمامیمدارسبشررحضرریشد،ملرآنکهوالدینتمایلراشتهباشندازشبکهشاریاشبکهآمرزش

وسایرابزارهایآمرزشآنالیناستفار بنند.ستاراستانیبرونانیدز،رسدتبدهبدارشدد وبدامشداهد مدرارر بروندا،
6

مدارسراگا مررریوگا شهرستانبهشهرستان،تعطیلاعالمبررند.

نانچهپیشتراشار شد،ابثریتشربتبنندگانمشغر طیآشرینسدا هدایآمدرزشهملدانیشدرریداتحادیالت
رانشلاهیبرر اند.حدور16ررصدازشربتبنندگانررنتیجهابتالیشرریااعضایشانرار شانبهاینویروسویدا
معضالتاقتااری(معسر ازرسترارنیاتقسیلررآمدشرریاشانرار هایشان)نا ارشد اندآمرزششدرررامترقدف
یارهابنند.
متاسفانهبهرلیلمحدوریتهامازطرفشانرار وهمینطررگرایشدم،روسدتی

مرنس،زنلزبین،رراینبار میگرید«:
ندارمبهباهاشمالقاتحضرریراشتهباشموهمششرنهام.امتدا هدمبدهرلیدلبرونداومتدائلریلدهنترنتدتمبدرم
۷

مدرسهواینمتألهشیسیرویمنفشارآورر .تنهابررموحاالاحتاسمیبنمتنهاترشدم».
 .۳حق بهداشت/سالمت

ررشرایطیقرارراشتهاندبهالزمبرر برایبروید1۹-آزمایششدرندیدا

تقریبانیمیازشربتبنندگانا جیبیتی+
بهشاطرراشتنعالئماینبیماریمرررررمانقرارگیرند.تنهدا4۰نفدرازایدن۷34شدربتبنندد گفتدهانددبدهرولدت
مراقبتهایپزشکیالزمرارراشتیارآنانقراررار است.

تعدارزیاریازترنسهاییبه بهبرونامبتالشدند،بهشاطرتجربدهتبعدیضیداششدرنت،ازمراجعدهبدهمرابدزررمدانی
شررراریبرر وشررراررشانهقرنطینهبررند.رامینرراینمرررمیگرید«:وقتیبروناگدرفتم،بدهمرابدزررمدانی
8

هاهتتموقتیبتیگرایشمرومیفهمه».

نرفتم رنشتتهازفحاشی
بیا،مررترنس،رراینبار میگرید«:بهبرونامبتالشدم.ربتررفتموبرشدرررششیسدیشدرببدرر.ولدیبیمارسدتان
نرفتمبهشاطربرشرررشرنواوضاعبدبیمارستان.ترشرنهرور روگذروندموشربشدم.بدهبدلزیداربیدروننمیدرم
۹

هایمررممیگیرم».

بخاطرحسبدیبهازنلا 
رار،مررترنس،بهبهبرونامبتالشد استنیزتجربهاشرا نینبیانمیبند«:بعدازمثبدتشددنتتدتومراجعدهبده
بیمارستان،باررررمانیمدامازمنمیپرسیدنبهرشترییاپتر.زمانیهمبدهپزشدکمعدالجبدرایویزیدتمراجعده
برر،بدونبررسیوضععمرمیمبهبهشدتر ارریهررر وتنلدینفدسوسدرفهشددیدبدررم،بدرامرارویاعاداب
بیاحترامیازمطببیرونمبرروگفتمشکلاعاابرار  1۰»!...
نرشتوبا 

6

مدرسددددهمجددددازینقشددددهرا نظددددامآمرزشددددیبددددرایمقابسددددهبددددابرونددددا،او تیرمددددا ،13۹۹وزارتآمددددرزشوپددددرورش،

https://www.medu.ir/fa/news/item/1۲۰64۹3?ocode=1۰۰۰۰۰۰۷44?ocode=1۰۰۰۰۰۰۷44
۷
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۹همان
1۰

همان

6

پیرا،پترگی،همتجربهمشابهیراعنرانمیبند«:بارهاترمرابزررمانیبهبهرنهمعاینهمرررآزارجنتیقرارگدرفتمو
11

میترسمتنهابرم».


برشیازشربتبنندگانترنساطالعرار اندبهبراییافتنهررمرنهایالزمبرایفرایندتطبیقجنتیتشدانبدامشدکل
مراجهشد  اند.اینامرازجهتیمعسر اینواقعیتبرر استبهمرابزبهداشتوررمانرراثربیماریهمهگیربیشاز
میرهندبهوقفهواشتال 
ظرفیتپرشد /ررگیربرر اندوازجهتینیزمعسر فقدانحمایتهایرولتی.مطالعاتنشان 
ررفرایندرریافتهررمرنیاهرگرنهتاشیرررمیانهفرایندهایتطبیقجنتیتمدیترانددتدأثیراتغیرقابدلبازگشدتیبدر
1۲
سالمتافرارترنسراشتهباشد.
میگرید«:عملمنقراربررشررارما انجدامشدرر،امدا
آرسا،مررترنس،بهبامشکلطیروندررمانیاشروبروشد  ،

ازفروررین،منهر قدربابیمارستانتماسگرفتم،بتیپاسخلریمننبرر.ررنهایتبهمنگفتنبدهشداطربروندا،
هیچعمسیانجامنمیشه.قراربراینبررتابعدازعملسینه،برایگرفتنشناسنامهاقدامبنمتابترنمبااسمجدیددموارر
رانشلا بشم.ررنهایتمجبررشدمعملسینهرورربسینیکانجامبددم درنبیمارسدتان،امکانداتالزمرونداشدتو
شطرابتالبهبروناوجررراشت.عملتخسیهرحممهمبا ندما تأشیر،مهرما انجامشد.اونهمبهمرنگفتنبهاگدر
برونابلیری،متئرلیتشباشررته.یکیازروستانم،عملبرر برروصرفابهاینشاطربهتببرر برر،اونروبدرر 
بررنبخشبرونا.واقعاشانسآورر برربهبرونانلرفته.برایعملتخسیهرحدمهدم ،درنهررمدرنمدیزندم،نبایدد
ریلهشیسیبهتأشیرمیفتار.االنیکسالهبهرارمهررمرنمیزنموهر دیزورتدرررمیداوررمرحمدربهتدربدرر.بهدم

گفتهبررنازیکما قبلازعملتخسیهرحمنبایدهررمرنبزنمتایکما بعدش،وبدهشداطربدهتدأشیرافتدارنعمدل،
13
مدتزمانبیشتریمجبررشدممارفهررمرنروقطعبنمورویاعاابوروانمبهشدتتأثیرگذاشته».
اندبهبیماریهمهگیدرمنجدربدهعددم

8۲تنازشربتبنندگان،بارگرانجنتیبرر اند14.ررصدآنهااظهارراشته
برایباروررنتیجهازرسترارنمنبعررآمدیشانشد است.ازمیدانبتدانیبدهررایدنزمدانبدارگر

تراناییآنها
جنتیبرر اند۲4،ررصدگفتهاندبهبهبارشررعسیرغدممراجهدهبداشطدراتبهداشدتیبیشدترررمقایتدهبداپدیشاز
بیماریهمهگیرارامهرار اند43.ررصداینبارگرانجنتیتنهاپسازبیماریهمهگیروبدهمنظدررغسبدهبدرمشدقات
ناشیازآنبهبارگریجنتیرویآورر اند .
نزریدکبدده6ررصدددبددارگرانجنتدیمجبددرربددهپددذیرشمشدتریانجدیدددیشددد اندددبدهررشددرایطعداریآنهددارا
نمیپذیرفتند(بهشاطرشطراتاحتمالیبرایجانوروانوسالمتشان)،بیشاز14ررصدازآنانمجبرربررندررازای
رریافترستمزربرابرباقبل،سرویسوشدماتبیشتریارائهرهند(.نمررار)۲

11همان
Endocrinology of Transgender Medicine, Guy T’Sjoen and others, P 1۰۹, available at: https://bit.ly/33R۲sRM

1۲
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۷

10%

14%

ارائه خدمات با خطر بیشتر

6%

بدون تغییر

8%

بیش از یک مورد

پذیرش مشتریان جدید
توقف ارائه خدمات به خاطر قرنطینه

62%

نمودار ۲وضعیت کارگران جنسی در دوران کرونا

هسن،زنترنس۲4،ساله،بهازطریقفروشسکسمخارجشررراتامینمیبند،تجربهاشازاینرورانرا نینبیدان
میبند «:او ازهمهارائهشدماتباشطرشیسیزیاربرربهمبارامریضیبلیریم.رومبمبررنهزینهبهواقعداباعد 
شدشیسیازمخارجمتامیننشهوواقعاسختشهبرطرفبررننیازهدام...مدنتهدرانزنددگیمدیبدررممجبدررشددم
هااعتمارنمیبررنبیدانمثدلمدنبدهمدیترسدماز

سابناطرافشمتابترنمازعهد مخارجمبربیام...واینبهشیسی
هایریلهایهدمرا بنددازم


هایرائمیبررن.مجبررشدممشتری

هاشرنمشتری
بیماری،اونهاهممیترسیدنبهشیسی
به براممشکلشخایررستبررن...یکیازبتاییبهاومدپیشمباشررش اقرراشتوباتهدیددبدامدنسدکس
انجامراروبعد،همتهدیدمبررپر روبهشپسبدموهمتهدیدمیبرربهمیارآبرویمنروجسدریهمتدایههداو
14

سابنینساشتمرنمیبر ...واقعازندگیتراینشرایطشیسیشیسیسخته«.

 .۴حق کار

حکرمتایرانتقریباهیچپشتیبانیبرایبتبوبارهاییازبیماریهمهگیرمتأثرشد اندارائدهنکدرر اسدت.ررمدار 
،۲۰۲۰رولتسازوباریرااعالمبرربهقراربررازطریقآنبه3میسیرنشانرار بمررآمدبمکمالی۲۰۰تدا6۰۰
ترانندبرایوامیدکمیسیدرنترمدانیاقددام

هزارترمانیبشرر.رولتس ساعالمبرربهبتبوبارهایبر کمی
1۵

بنند.

هایبمررآمدنیزمیترانندبرایهمینواماقدامبنند.

ررما آوریل،حکرمتاعالمبرربهشانرار 

16

هیچبداماینسازوبارهاررمقایتهباهزینهمترسطماهیانهشانرار هامؤثریابافیقسمدارنشد اند.ایدنهزیندهمترسدط

1۷

ررشهرها4.۵میسیرنترمانوررروستاها۲.4میسیرنترمانبرآوررشد است.

14
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https://www.bbc.com/persian/iran-features-۵۲۲۹۹86۰

1۵

Ibid.

16

Ibid.

1۷

8

اشبهشاطربرونامیگرید«:مررمازبروناوحشترارند.بااینحا بتدانی


باران،زنلزبین،اماازشرایطناامنباری
مثلمن ،ار ایندارندومجبرر برایمعاشروزانهشرر،ر بهرریازر وبدهسدربداربروندد.وقتدیازشدانرار طدرر
میشری،ازهیچبسنمیترانیانتظاربمکراشتهباشی.بایدرسترویزانرهایشررتبلذاریوبسندشری.بیشدتر
راروشانههارویشیشهنرشتهاندماسک،الکل،ضدعفرنیبنند و...نداریمواینبرایمدنبدهمجبدررمبدرایاینکدهاز
18

گرسنلینمیرم،هرروزبامتروبهسرباربرومیعنیشطربیشترابتالبهویروس».

بنندگانهیچررآمدیندارند،ازآنجابهیابیکار/استخدامنشدد هتدتندویدامشدغر 


ررصدازشربت
نزریکبه6۰
بهتحایل،امریبهشررنشانگرفقرشدیداینبخشازجامعهایرانیاست.ازمیدان4۰ررصددشدربتبننددگانبده
هنلامآغازبیماریهمهگیرشاغلبرر اند۷.4،ررصد(۵4نفر)شغلشررراازرسترار اند6.4،ررصدد(4۷نفدر)بدا
باهشساعاتباریوررنتیجهباهشررآمدمراجهشد اندوشغل3ررصدریلرنیز(۲۲نفر)ررمعرضشطدرقدرار
رارر۲۷.ررصدشربتبنندگانبهبهررآمدشانرار شرروابتتههتتندگفتهاندبهشانرار هایشاننا دارشدد انددبده
فقدانضروریاتاساسیشانلیرراثرررآمدنابافیتنرهند14.ررصدافراریبهبهررآمددشخادیوابتدتههتدتند
نیزنا اربههمینامرشد اند.
س ید ،زنترنتیبهباتأسیسیکشربتشارصیبازرگانی،ترانتتهبرر ندنفرازاعضدایا .جی.بی.تدی+.رابده
عنرانبارمنداستخدامبند،رربار تأثیربروید1۹-برزندگیاشمیگرید«:مجبررشدمشدربتراتعطیدلبدنموبده
بارمندانمبلریمتااطالعثانریتعطیلهتتیدواگربتیجاییبارپیدابرر یامیشراهدبروربالمانعاست.بدارمدا
وارراتباالاز ینوصارراتبرندشررمانبهفرانتهو ندبشرراروپاییبرر.امابهشاطربرونا،ریلدرندهسدفارش
هایقبسیمانبهآمار بررراارسا بنیم.شربتررعرضبمترازیکما تدامدرز


ترانیمسفارش

جدیدراریمونهمی
ورشکتتلیرفتهاست 1۹».
نتیجه
ویکتررمارریلل-بررلرز،بارشناسمتتقلرربار حمایتعسیهششرنتوتبعیضبرأسداسگدرایشجنتدیوهریدت
جنتیتیاظهارراشتهاست:
«افرارلزبین،گی،روجنسگرا،ترنسجنددرورارایتندرعجنتدیتی،بدهبدهنحدرنامتناسدبی/بیشازریلدرگدرو هدارر
گرو هایتهیرست،بیشانمانوبدونرسترسیبهشدماتبهداشتیقراررارند،عمیقداازایدنبیمداریهمدهگیدرمتدأثر
۲۰

منفیبراینتلهاباقیشراهدماند».

شراهندشدواگررستبهاقداماتیفرریرراینزمینهنزنیم،اینتأثیر

است،بهروشنینشانمیرهندبهرولت

اطالعاتیبهششرنگاز۷34فررمتعسقبهجامعها جیبیتی+رریافتبرر 
ایرانرر ار ربوابنشهایشرربهبروید1۹-ررتدارکهرگرنهاقداممتناسببهمنظرربرآورر بدررنوتکدریم
هایحاشیهایشکتتشررر است.

حقرقبشراقتااریواجتماعیاینگرو 
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1۹همان
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=۲۵88۹&LangID=E

۲۰

۹

