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 چکیده
 مهاجرت روند و ایران در LGB افرادمربوط به  مهم بسیار مسائل و ایران اسالمی جمهوری کشور به خاص طور به مقاله این

 ازخود  جنسیتی هویت یا جنسی گرایش دلیل به و برندمی رنج بشر حقوق نقض از جنسی دگرباش افراد. است پرداخته آنها

 ،رسمی یسیاست هاییریگسخت با  مواجههبعد از ، هادگرباش از بسیاری. هستند محروم در زندگی اساسی آزادی داشتن

-می بیشتری حمایت آنها از که برندمیپناه  کشورهایی بهشوند برای در امان ماندن از آزار کشور خود فرار کنند و میمجبور 

 بین رابطهبه بررسی  مقاله این. کندمشکالتی را برای آنها  ایجاد می جنسی گرایش ،پناهندگی درخواست در هنگام. کنند

و مواجهه  جابجائی چرخه مراحل تمام در LGB پناهجویاناز مشکالت  گزارشی مقاله این. پردازدمی مهاجرت روند و جنسیت

 1دهد.را ارائه می پذیری آسیب و خطر ،تهدید هزاران باآنان 

 هاجرت، جنسیت، دگرباشانمها: کلیدواژه

 

 

                                                           
1 Forced Migration Review, Issue 42, (April 2013) , Ensuring protection for LGBTI Persons of Concern, 

www.fmreview.org/sogi  
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 مقدمه

 سراسر (LGBT) هاتراجنسیتی ،دوجنسگرایان ،همجنس باز انمرد ،گرا(لزبین )زنان همجنس تغییر مکانبه  دگرباشان مهاجرت

 در. شودمی انجام آنها جنسی گرایش و یجنسیت بدرفتاری یا تبعیض از فرار با هدف اغلب که اشاره دارد کشور داخل و جهان

 را هاییفرصت خود مهاجرت روند. است وحشیانه اغلب و دراماتیک تجربه یک از اینمونه آنها پناهندگی و مهاجرت مسیر ،واقع

 مهاجرت تجربه اوقات اغلبدر  ،واقع در. کندمی فراهم یانگراهمجنسترس از  ناشی از بشرحقوق نقض و تبعیض انواع برای

 به آشکار اهانت ،رحمانه بی برخورد: کرده است مهاجرت به مجبور را دگرباشان اول وهله در که است عواملی همان تکرارخود 

 های یکی از جنبه جنسی گرایش و جنسیت بین رابطه. مزمن ترس و اضطراب وجود و جنسی تجاوزات ،آنها صرف موجودیت

 یدرآمد شکاف از ناشی منحصرا ؛ این نوع از مهاجرتاست که مطالعه و بررسی اندکی پیرامون آن صورت گرفتهاست  مهاجرت

 جنسی دگرباش مهاجرانبرای  خاص هایچالشبروز  و شدید پذیری آسیب به منجر که باشدمی مقصد و مبدأ کشورهای بین

در این مقاله از یافته های میدانی و راهکارهای به دست آمده  3شود.هائی که عمدتا باعث عدم مقبولیت آنها میچالش ،شودمی

 2ن مقاله نیز بهره گرفته شده است.از پژوهش منتشر شده که به تازگی از نویسنده ای

  تراجنسیتی

 که افرادی برای حتی هاچالشاین  دشوار و چالش برانگیز است، اما پناهجویان همهها برای اثبات مواجهه با انواع آزار و شکنجه

 قرار جنسیتی هویت اصلی دسته دو در هاتراجنسیتی. است آورتردلهره اندکرده معرفی ییتتراجنس داوطلبان عنوان به را خود

در  که «تراجنسیتی» و با یکدیگر مطابقت دارند فرد جنسیتی احساس و بیولوژیکی جنسیت که جایی ،«هنجاری»: گیرندمی

 چالش به جنسیت باینریمفهوم  تراجنسیتی هویتدر . است متفاوت فرد بیولوژیکی جنساز  فرد شده احساس جنسیتآن 

 ،گرا()زنان همجنس لزبین ،همجنس باز انمرد از منطقی غیر ترسنوعی  ،هراسیهمجنس باز فرهنگ در 1.شودکشیده می

رایج و متداول  جهان نقاط از بسیاری در 5،همجنس باز هراسی مانند هراسی ترانس 1.دارد وجود هاتراجنسیتی و دوجنسگرایان

 6.محسوب می شودقانونی  بودنتراجنسیتی  که کشورهایی در حتی ،است

 عقیم خطر معرض در را آنها و کندمحروم می مبدأ کشور ی یا شهروندیتابعیتهای یحمایت از را افراد اغلب تراجنسیتی هویت

در . دهدمی قرار اعدام حتی ودی نها خشونت ،اجباری جنسی کار ،خانگی خشونت ،اصالحی تجاوز ،اختگی اجباری، سازی

 این در هاچالش ترینبزرگ از یکی. شوندعقیم اجباری میجنسیت خود  قانونی تغییر از قبلاروپائی، افراد  یکشورها از بسیاری

 عمومی یهفرضاز  بیرونی فرآیند «مرحله تغییر». است بیولوژیکی جنس با جنسیت تفاوت از دولتمردان و مردم آگاهی عدم امر

 یکهویت  ملی دولت ،اندونزیکشور  در. است جراحی یا هورمون از استفاده رفتار، ،لباس طریق از فرددر  جنسیتاحساس 

 ،هستند تغییر اولیه مراحل در که افرادیاز  اما ؛شناسدمی رسمیت به یجنسیتتقارن  جراحیرا بعد از انجام  تراجنسیتی فرد

 هویتی کشف مزمن ترس با هاتیتراجنسی از بسیاری. کندهیچ گونه حمایتی نمی ندارند جراحی عمل به تمایلی که افرادی یا

 .کنندمی زندگی

 افراد ،تحقیقاتدر . قرار دارند خطر معرض در همچنان میزبان کشور یک به رسیدن از پس حتی تراجنسیتی پناهجویان

 نگهداری مراکز در عاطفی و جنسی ،جسمی سوء استفادهبه طور خاص نسبت به  "که اندمعرفی شدهافرادی  تراجنسیتی

 معرض در" پناهندگی فرایند طی در بنابراین و "پذیر هستندآسیب جامعه یجنستک  مشترکاقامتی  هایمکان و پناهندگی

 7.دندار قرار "خودکشی یا خودآزاریباالی  خطر

                                                           
1 Fagan, J., and Houdart, F. (July 2014) The World Bank, Pink Migration - Rising Tide of LGBT Migrants? 

 ، لندن2102اب دگرباشان در ایران(، کامیل احمدی، نشر مهری شهر ممنوعه ) پژوهشی بر ب . 2

3 Edited Adams,M., and Bell, A. (2007). Teaching for Diversity and Social Justice. 3rd edition, Routledge.  

4 Edited Renzetti, C., and Edleson, J. (2008). Encyclopedia of Interpersonal Violence, SAGE Publications.  

5 Potok, M. February 2011) , Intelligence Report, Issue 140, Anti-Gay Hate Crimes 

6 Bach, J. Forced Migration Review, Assessing Transgender Asylum Claims | www.fmreview.org/technology 

7 Cowen, T., Stella, F., Magahy,K., Strauss, K.,and Morton, J. (March 2011) Equality Network BEMIS and 

GRAMnet, ‘Sanctuary, Safety and  
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 اما ،شودبه رسمیت شناخته می یجهان سطح در اجتماعی و از لحاظ حقوقی بتدریج جنسی دگرباشان المللی بین جامعه اگرچه

 جامعه 3.شودای از بهبود در این زمینه دیده نمیو هیچ نشانه است نابسامانهمچنان  خاورمیانه در دگرباشان جامعه وضعیت

TLGBT از مختلفی درجات با ،نفرت و حقارت ،انزجار با همراه اجتماعی انگ و شده وضع آنها علیه صریحاً که قوانینی دلیل به 

 مواجهه هستند. خاورمیانه سرتاسر در سرکوب

رژه برگزاری  خاطر به که 2شودمی یاد جهان در همجنسگرایان دوستدار شهرهای از یکی عنوان به آویوتل از ،حال این با
 صریحاً خاورمیانه هایکشور اغلب ،1اسرائیل جز کشور به ،وجود این با 1.است معروف همجنسگرایان ساحل و افتخار ساالنه

 خاورمیانه درخرابکارانه با اهداف و  مخفیانه طور به جنسی دگرباشان جامعه ،نتیجه در. کنندمی محکوم را LGBT جامعه

 چند جز هب. کنندزندگی میخود آن با ترسی همیشگی و دائمی از کشف هویت  جامعه اعضای از بسیاری وکند فعالیت می

 جنسی دگرباش افراد. است و حتی بسیار خطرناک هرگز روشن و امیدوارکننده نیست خاورمیانه در LGBT افرادآینده  ،مورد

 اجتماعی مشکالت آنها از بسیاریمنشأ  و هستند روبرو خود روزمره زندگی و متعددی در اساسیها و مشکالت چالش با معموالً

، خانه از فرار برای اجبار احساس یا خانواده اعضای توسط شتم و ضرب ،تجاوز ،شدن طرد ،مدرسه در آزار و اذیت جملهاز  ،است

اعمال  به تهدید دلیل به اغلب هاسوء استفاده این. شودمی مشاهده متحده ایاالت جمله از ،جهان مناطق اکثر در که ایپدیده

 5.شودنمی گزارش دولتمردان به مقامات خود سوی از بیشتر خشونت

و عداوت نسبت به  تنفرناشی از  جرائم. شده است LGBT نسبت به ستم و ظلم ی برایابزار خود"  LGBTحقوق" عبارت

که  'LGBT' فراگیر و جامع بظاهر اصطالح حتی. نشان دهنده موجودیت بسیار آشکار آنان در جامعه استهمجنس  جوامع

مورد  محدودبه صورت اصطالحی است که  ،است تراجنسیتی و هادوجنسی ،مرد همجنسگرایان ،لزبین هایجنسیت هنمایند

 که است تاریخی بازتاب که ،شودمی نگریسته غربی ایدئولوژیمنظر  یک از  خاورمیانه در اصطالح اینبه . گیردقرار میاستفاده 

 جامعه درلزوماً  و است غربی جوامع به منحصر هایهویت و تجربیات ،دستاوردها ،مبارزات از مملوو  ،است شده ساخته غرب در

 مبارزات قادر نیستند زیرا ،باشد بیگانه تواندمی "گرایانه مترقی" اصطالحات این حتی ،دالیل همین به. نیستکاربردی  ایران

 را به صورت کامل توصیف کنند. ایراندر  جنسیتی هویت و جنسی گرایش

 امارات ،سودان ،(جنوبی مناطق برخی در) ،سومالی افغانستان، ،سعودی عربستان ،قطر ،نیجریه ،موریتانی ،یمنکشورهای  در

 ،بنگالدش الجزایر،کشورهای  در گراییهمجنس 6.باشد همراه اعدام مجازاتبا  است ممکنهمجنسگرایی  ایران و عربی متحده

 7.است غیرقانونی ،سوریه و سومالی ،قطر ،پاکستان ،مالدیو ،مالزی ،چاد

 اقدامات ،اسالمی جوامع در. مرگ است کشورها این از بسیاری در آن مجازات و منع را همجنسگرایی اسالمی جوامع از بسیاری

 غیرقانونی ،غیراخالقی ،اشتباه همجنسگرایی کهمبنی بر این دنکنمی بیان را واضحی پیام همجنسگرایی علیه فراقضایی و قضایی

 به کشورهای در و هستند قانونی حمایت فاقد 9جنسی دگرباش افراد ،اسالمی کشورهای در 8.است مجازاتقابل  نتیجه در و

                                                                                                                                                                                     
Solidarity: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Asylum Seekers and Refugees in Scotland 

1 Whitaker, B., and Wilson, A. (June 2011) , Unspeakable Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East, 

University of California Press 

2 Calgary Herald, (June 2011) The World's Most Gay Friendly Places Retrieved from http://www.nytimes.com 

3Grant, A., (July 2010). "Dispatch | Gay Tel Aviv". The New York Times. 

4The Independent, ( September 2008) .The Five Most Improved Places For Gay Tolerance, Retrieved 

www.independent.co.uk/life-style/lovesex/taboo  

5 LGBT Rights in Iran | Middle East Research and Information, Retrieved www.merip.org/lgbt-rights-iran ... 

6 Bearak, M., and Cameron, D. (June 2016) The Washington Post, Here are the 10 Countries Where 

Homosexuality May Be Punished by Death 

7 Maldives Penal Code, s411; Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860), See also, Whipple, S. (May 2012 ) 

Political Science 14, Homosexuality in  Africa: The Causes of State discrimination Based on Race 

8 Jaspal, R., (2018) Islam and Homosexuality: Identity, Threat and Sexual Health among Muslim Gay. In: J.M. 

Ryan and H. Rizzo, eds. Sexualities in the Contemporary Middle East  

9 Jaspal, R., (2018) Islam and Homosexuality: Identity, Threat and Sexual Health among Muslim Gay. In: J.M. 

Ryan and H. Rizzo, eds. Sexualities in the Contemporary Middle Eas 
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 شده نفی قانون خود در LGBT هویت. هستند روبرو گسترده اجتماعی انگ با ،مذهبی و کارانه محافظه ارزشهای متاثر از شدت

 گزارش عراق در همجنسگرا مردان قتل و تعرض ،قضایی شکنجه و آزار دربارهو معتبر  موثق مورد چند ،مثال بعنوان 3.است

 شدید و بسیار سختی هایمجازات است، شده تنظیم شریعت سختگیرانه قوانین اساس که بر ،ایران مجازات قانون 2.است شده

 .است گرفته نظر در همجنسگرا جنسی رفتار به محکومین برای را

 شناخته گناهکار بوسیده است و "شهوانی و هوسبازانه قصد به"مرد دیگری را کهمجازات مردی  ،321 ماده طبق ،مثال بعنوان

که  مرد دو اگر" که است کرده بینیپیش مجازات قانون ،321 ماده طبقهمچنین . است "شالق ضربه 66 حداکثر"است  شده

 مجازات شالق ضربه 99 به کدام هر ،لخت و برهنه شوندبدون هیچ پوششی  ضرورتی هیچ بدون ،ندارند یکدیگر با هیچ ارتباطی

 1خواهند شد.

به  (ILGA) جنسیتی بین و ترانس ،دوجنسگرایان ،مرد همجنسگرایان ،لزبین المللی بین انجمن توسط شده منتشر اتتحقیقدر 

مجازات . شودمحسوب می جرم کشور 71در  همجنسگرایان جنسی ارتباط ،مجموع در .شده استاشاره  کامال جرائم این نوع از

 ،افغانستان ،موریتانی ،یمن ،سعودی عربستان ،ایران ،سودان کشورهای مانند کشور 31 در ئیگرادوجنس یا ئیگراهمجنس

، از کشور 37 ، مرگ است.عراق از مناطقی و سوریه از مناطقی ،سومالی از مناطقی ،نیجریه از مناطقی ،امارات ،قطر ،پاکستان

 سوریه، ،سعودی عربستان ،قطر ،لبنان ،کویت ،اردن ،ایران ،عراق ،تونس ،سومالی ،نیجریه ،مراکش لیبی، ،مصر ،الجزایر جمله 

   کردند. دگرباشی وضع  هایهویت یا LGBTترویج جوامع  تبلیغات منع برای را هاییممنوعیت ،روسیه و لیتوانی

 در برابر توانند از خودمیاین بند مردم با استفاده از ؛ اعمال شده است کشور 16 در قانون  "همجنسگرایاناز  وحشت" بند

 حال در حداقل 1.صورت گرفته است، دفاع کنند یدوجنس یا لزبین ،اهمجنسگر که توسط قتل یا تعرض مانند جنایاتی ارتکاب

 LGBT برای حمایت از جامعهمناسبی را  حقوقی یا اجتماعی بسترهای اسالمی کشورهای از کدام هیچ گفت توانمیحاضر 

 5فراهم نکردند.

 و کوتسدر  اگرچه ،دارد ادامه نیز امروزی مسموم محیط در حتی و در گذشته هم وجود داشته است همجنسگرایان روابط

 سانسور یا پنهان و عمومی مظاهر از راحتی به جنسی دگرباش زندگی در ایران .استپذیرفته شده رسمی بدون هیچ هویت 

 برای قابل قبولی اسالمی هایسازمان یااجتماعی  یحمایت هایمکانیسم 6.هرگز وجود ندارندتقریبا آنها  که ایبه گونه ،شودمی

 را دارند نیاز به آنها شدت به کهاین افراد که  روانی و اجتماعی آسایش بتوانند که دندارن وجود جنسی دگرباش افرادحمایت از 

در سطح در سوریه  ها LGBT اذیت و آزار و (ISIS) داعشنمایش عمومی  گذشته، هایسال در طی که حالی در. کنند فراهم

 داعش تسلط از قبل هامدتدر سوریه از  ها LGBT ، اما مشخص بود که شرایطاست گرفته قرار  توجه موردالمللی بین

 به رو سرعت به عراق دگرباشان جامعه وضعیت ،2661 سال در حسین صدام سقوط از پس ،واقع در. بودثبات بیخطرناک و 

 دادن قرار هدف به شروع وشده بودند سروسامان گرفتند   سیاسی مرج و هرج که دچار گرااسالم هایگروه. گذاشت وخامت

                                                           
1 Ottosson, D. (May 2010 ) ILGA, , The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, 

State-sponsored Homophobia: A World Survey of Laws Prohibiting Same sex Activity Between Consenting 

Adults 

2 Global justice Project Iraq (May 2009), Homosexuality and the Criminal Law in Iraq, Retrieved at 

gjpi.org/.../21/homosexuality-and-the-criminal-lawin-iraq 

 

3 Parsi, A. (January 2015) , Harvard International Review, Iranian Queers and Laws Fighting for Freedom of 

Expression 

4 Fenton, S. (May 2016) The Independent, LGBT Relationships Are Illegal in 74 Countries.  

5 LGBT Activism in the Middle East and North Africa (April 2018) Audacity in Adversity, Retrieved at 

www.hrw.org/report/2018/04/16/audacityadversity 

6 LGBT Activism in the Middle East and North Africa (April 2018) Audacity in Adversity, Retrieved at 

www.hrw.org/report/2018/04/16/audacityadversity 
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 دولت با هاگروه همین ،امروز 3.به قتل رساندند را جنسی دگرباش 266 حدود 2632 سال در تنها و کردند همجنسگرایان افراد

  2قرار دهند. اذیت و آزاررا مورد  ها LGBT  دادند تا همچنان آزادی آنها به و ندکرد مشارکت داعش با مبارزه در عراق

 ایران قوانین

 و صریحدیدگاه  ،نمادی گراییهمجنس رسمیتعدم  و پذیرش عدم در ایران حقوقینظام  ،جنسی دگرباش افراد در رابطه با

 با صریحاً ایران مدنی قانون ،316 تا 368 مفاد در نگهبان شورای و مجلس تائید و تصویب با. است ای را در پیش گرفتهانهقاطع

 داردامنه و نامطلوب تأثیر. ای را برای آنها در نظر گرفته استگسترده مجازات وبرخورد کرده  همجنسگرایان جنسی هایفعالیت

 بسیار دقیق تفسیر با این بزرگسال دو بین خصوصی و)اجماعی(  توافقی گرایانههمجنس رفتار انگاریجرم مجازات و قوانین این

اعالم  صراحت با ایرانی گان مجلسنمایند ی ازیک یحیوی، محسن .هستند اشتباه طور مطلق به ئیگراهمجنس روابط کهاست 

 قوه 1.مجازات شوند دو هرباید مشمول  احتماالً  و شوند شکنجه یا اعدام باید همجنسگرایان که است معتقد ایران دولت که کرد

 یا همجنسگرا هیچ ،حقوقی دیدگاه از بنابراین و مورد قبول ندانسته را دگرجنسگرایی از غیر جنسی گرایش مفهوم قضائیه

 اداره عتشری قانون با ایران که آنجا از. شوندمی همجنسگرایی اعمال مرتکب که افرادی به غیر از ،ندارد وجود دوجنسیتی

اعدام را در  و شالق جمله از بوده است و مجازات سنگین خشن و تندبسیار  همجنسگراییآن نسبت به  حقوقی موضع ،شودمی

 اعدام مقعدی مقاربتمجازات  و است شالق ضربه 366 مقعدی دخول بدون همجنسگرایانه رابطهمجازات . نظر گرفته است

 مرد چهار یا کنند اعتراف بار چهار که شوند محکوم گرایی همجنس به توانندمی صورتی در افراد ،شریعت قوانین طبق 1.است

 مورد در اسالمی جریان اصلی موضع ،اصل در 5.اندبوده همجنسگرایی عمل یک شاهد که دهند شهادت «صالح» مسلمان

 .است منفی اساساً همجنسگرایی

 هنجارهای زاسرپیچی نوعی  آنها گرایش جنسی شودمی تصور که دهدمی قرار هدف را کسانی جدید اسالمی مجازات قانون

 بسیاری ساختار در. کندمی عمل جامعه از "مجرمان" حذف در دولت اقدام برای توجیهیبمانند  این و شودتلقی می اجتماعی

 و محاربه ،جنسی عرضت ،جنسی تجاوز مانند اخالقی جرائم با لواط قوانین ،مردم عموم اذهان در نهالبته و  کیفری قوانین از

مفسدانه  جرائم با گرایی همجنس کنند باور مردم که است شده باعث امر این. است تلفیق شده کودکان از جنسی استفاده سوء

 6برابر است. گناهبیو  دفاع بی کودکان کودکان از جنسی سوء استفاده جنسی خشونتو غیر اخالقی از قبیل تجاوز جنسی، 

 همانطور. نیست اینگونه بودن LGBT. روندبشمار می شنیع و مذموم جرائمجزء  کودکان از جنسی سوء استفاده و جنسی تجاوز

-محسوب نمی جنسی گرایش( میل مقاربت جنسی با کودکان) کودک بازی  ،است تائید کرده آمریکا روانپزشکی انجمن که

 اغلب جنسی دگرباشان جامعه اعضای دیگر و گرایانهمجنس متأسفانه. است جنسی گرایش گراییهمجنس که حالی در 7،شود

                                                           
1 McDonald, J., (September 2015), Iraq's Queer Community to Receive Support & Protection From New 

Organization, Retrieved at  www.out.com/news-opinion/2015/9/29/iraqs-queer.  

2 McDonald, J., (September 2015), Iraq's Queer Community to Receive Support & Protection From New 

Organization, Retrieved at www.out.com/news-opinion/2015/9/29/iraqs-queer 

3 The Daily Mail Online, (November 2007), Gays should be tortured and hanged. Retrieved at 

www.dailymail.co.uk/news/article, 

 

4 Parsi, A., (January 2015) Harvard International Review, Iranian Queers and Laws Fighting for Freedom of 

Expression, See also, Jaspal, R. (2018) Islam and Homosexuality: Identity, Threat and Sexual Health among 

Muslim Gay. In: J.M. Ryan and H. Rizzo, eds. Sexualities in the Contemporary Middle East 

5 Jaspal, R. (2018) Islam and Homosexuality: Identity, Threat and Sexual Health among Muslim 

 Gay in: J.M. Ryan and H. Rizzo, eds. Sexualities in the Contemporary Middle East, 

6 Jaspal, Rusi . (2018) Islam and Homosexuality: Identity, Threat and Sexual Health among Muslim In: J.M. 

Ryan and H. Rizzo, eds. Sexualities in the  

Contemporary Middle East.  

7 Wetzstein, C. (October 2013), The Washington Times, APA to correct manual: Pedophilia is not a 'sexual 

Orientation. 
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 ،جامعه از آنها محرومیتاین کار  کهکردند  جنسی انحرافات و (کسی که تمایل جنسی به کودکان دارد) هابازبچه خود را درگیر

 3.کندمی را توجیه اعدام و مجازات

 ایران درموضوعی جنجالی همجنسگرایی همیشه وجود داشته است،  همجنس باز هراسی هایدیدگاه پیرامون ی کهانگ دلیل به

اداره  شود،تلقی می ناهنجاری نوعی همجنسگرایی که اساسی فرض پیش این با که است سنتی جامعهیک  ایران. است بوده

 توصیفاین گونه  را گرایان همجنس ،اطالعاتی و امنیتی هایسازمان به نزدیک" خبری سایت وب یک -نیوز مشرق 2.شودمی

 و اندداده دست از را خود تعادل ،دچار مشکل هستند ی خودانسان طبیعی هایگرایش در ذهنی نظر از که افرادی "است کرده

 با و همین طور مبارزه دگرجنسگرایی مانندفرضی  یهاناهنجاری با سنتی جامعهبرخورد 1.نیاز دارند روانی درمان و حمایت به

 هایاقلیت بر کنترل حفظ به منظور شده درک "هایناهنجاری"با  ایران برخورد شیوه اما ،نیست ایران در یجدید داستان آن

 جنجال برانگیز است. موضوع یک هنوز جنسی

 لزبین و همجنسگرایان بشر حقوق المللیبین کمیسیون که در نشریه کار مهرانگیزتحقیق انجام شده توسط  گیریدر نتیجه

 یا جنسی سازگاری یا جنسی رفتارهای پذیرش از ،مذهبی رسمی موضع بر تکیه با ،غالب ایران سیاسی نخبگان" که آمده است

این کار  که ،کنندمی حمله در ایراندگرباشان  اجتماعات دیگر و هامهمانی به غالباً امنیتی افسران 1.کنندمی امتناع جنسیت

 اضافی موانع حذف کنند تا با؛ افرادی که تالش میشودمی جنسی دگرباشان حقوق فعاالن بازداشت و دستگیری به منجر اگاه

 5.دهند تطبیق ایران جامعه فعلی شرایط با را خود هویت

 تحمل قابل غیرو  غیررسمی سیاستهایدولت با اتخاذ  بلکه ،دارد وجود همجنسگرایی منع ی برایصریح قوانین تنها نهدر ایران 

شوند اغلب باعث می هاسیاست این. ساخته استآشکار  جنسی دگرباشان به نسبت خود را نگرشجنسی  دگرباشان به نسبت

 در را آنها امر این ، کهخودداری کنند گیرند،آنها صورت میعلیه که بر  آمیزخشونت جرائم گزارش از جنسی هایاقلیتکه 

 6.دهدمی قرار روانی بیماری یک عنوان به LGBT گذاری برچسب و استفاده سو بیشتر خطر معرض

 ایران در LGBT وجود

 از بندیطبقهنوعی  باینری جنسیت. بالدکند و به آن میتحسین می را مردانگی ذاتاً و است مردساالر شدت بهکشوری  ایران

 در جنسیت باینری برای استانداردی معیار هیچ 7.است زنانه و مردانه گسسته و متضاد ،متمایز شکل دو اب جنسیت و جنس

 ،تشخیص اوقات گاهی که دندار بستگی اجتماعی پیچیده تعاریف به ایتوجهطور قابلبه  جنسی تمایالت 8.ندارد وجود ایران

پاسخی  ،شودمی سوال ایران در فرد جنسیت ی ازهنگام. است دشوار گرایان همجنس خود برای هاآنگرایشات  پذیرش و درک

 که است قاطعانه آنقدر واقعیت این. زن یا است مرد یا فرد. وجود ندارد که بتوان احتمال جنس سوم را برای آن متصور شد

 اختالالت عنوان تحت ایران در جنسی بندی طبقه نظام این از خروج هرگونه 9.است نگذاشته باقی تردیدی گونه هیچ جای

                                                           
1 Schlatter, E. and Steinback, R. (December 2010) Alternet Media , 10 Hateful Anti-Gay Myths Debunked 

2 Afshari, R. (September 2016), Human Rights Quarterly, Vol. 38 No. 3, pp. 814-834. Project MUSE, LGBTs in 

the Islamic Republic of Iran. 

3 Mashregh News. Understanding the Evident and Hidden Dimensions of the Promotion of Homophilia in the 

World  

4 Mehrangiz K, (July 2015) Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Iran, Analysis from Religious, 

Social, Religious, Social, Legal and Cultural Perspectives, IGLHRC, 

5 Parsi, A. (January 2015) , Harvard International Review Iranian Queers and Laws Fighting for Freedom of 

Expression  

6 O’Flaherty, M., and Fisher, J. ( January 2008) Sexual Orientation, Gender Identity and International Human 

Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles,Human Rights Law Review : Volume 8, Issue 2, pages 

207–248 

7 Card, C, (1994). Adventures in Lesbian Philosophy. Indiana University Press. p. 127.   

8 Whitaker, B.( June 2016) The Guardian International Edition Newspaper, LGB Rights , Everything you need 

to know about being Gay in Muslim Countries 

9 Yip, A.K.T., (2004). Embracing Allah and sexuality? South Asian non-heterosexual Muslims in Britain. In: P. 

Kuman and K. Jacobsen, eds., South Asians in the Diaspora: Histories and Religious Traditions. 
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 تفکیک قابل جنسیتی هاینقش با یک هر که جنس دو تلفیق و مکمل بودن بر ،ایران در. شودمی بندی دسته رفتاری و روانی

 3.شودمی تأکید ،هستند مرتبط

را  جنسی هایاقلیت برخود  کنترل خود قصد دارد رویکرد و روش ایران با. است بوده غالب همیشه اجتماعی کنترل عنصر

 این اما ،کندمی حمایت جنسی دگرباش افراد مورد در صفریا تسامح  تحمل رویکرد از ایران فعلی مجازات قانون. کند حفظ

به غرش خود  ظالمانه و وحشتناک اعمال ازهم  قوانین که دارد وجود لحظاتی. دندار وجود قانون در فقطاغلب  مقررات و قوانین

نسبت به  ایران جامعه در زیادی خشونت  و فشار باید گفت اگرچه جنسی دگرباشانمجازات در مورد از سوی دیگر، . آینددر می

 اوقات گاهیاما  – نیستند امان در خودسرانه هایبازداشت از جنسی اندگرباش که واقعیت این جمله از - 2دارد وجوداین افراد 

 از ترس اما. شوندباال اجرا نمیبا شدت  گذشته مثل و دیگر صوری هستندتنها  مجازات بی رحمانه و سختگیرانه قوانیناین 

 بهادران باغ در مهمانییک  در همجنسگرا فرد 16 ،2637 آوریل در. است قدرتمند و نامشخص تهدیدیک  سرکوب همیشه

 الکل نوشیدن ،لواط بهمتهم  افراد این که داد گزارش (IRQR) کوئر پناهندگان از گروه حمایت ایرانیان. شدند دستگیر اصفهان

 به گرایانه همجنس اعمال مدارک ارائه برای افراد این که داد گزارش IRQR همچنین. بودند روانگردان داروهای از استفاده و

 1". شوندمی فرستاده مقعدی معاینه جهت اصفهان پزشکی فقه بخش به دادگاه

. و وحشتناک توصیف کردند آور دلهرهرا  خود واقعی جنسی گرایش اعالم و "نمایان کردن" "جنسی دگرباشان" ،کلی طور به

 اجتماع تنها دگرجنسگرایاناجتماعات )انجمن(  که است کشورهایی در عادی امری بلکه ،مختص ایران نیست تنهامسئله  این

 ازدواج مرد جوامعی چنین در 1.است گرفته قرارتوجهی و بی مهریبی مورد دگرجنسگرایانه غیر هویت و است شده شناخته

قرار  بررسیمورد تحقیق و  را او ازدواج خارج از رفتارهای جامعه ،کند عمل خود تولید مثل تعهدات به که زمانی تا و کندمی

-می ترجیح گرایانهمجنس امور انجام برای ارجح روش عنوان به را فروشی تن ایرانی گرایهمجنس مردان از برخی 5.دهدنمی

 6.است مناسب گزینه تنهاافشاء نکردن گرایش جنسی و هویت جنسیتی  ،گرایانهمجنسدید سایر از . دهند

 از ،و بدون نقص هم نیست کامل وجه هیچ به البته و است غریب و عجیبکه به طور تملق آمیزی  تراجنسیتی افراد زندگی

. استو وحشتناک  آور دلهره بسیار واقعا ایرانی همجنسگرایان برای جنسی گرایش اعالم. است ترراحت همجنسگرایان زندگی

 از طریق را خود جنسیتی هویتتا  را داده است  حقاین  تراجنسیتی شهروندان به که است مسلمان کشور تنها ایران همچنین

با  هم دولت و است تراجنسیتی افراد مورد در لیبرال قوانینی دارای ایران ،گرایانهمجنس برخالف 7.بشناسند رسمیت به قانون

 فقید رهبر ،خمینی اهلل آیت 3986 سال فتوایدر . کندمی حمایتاز آنها  جنسیت تغییر هایجراحیبرای  بودجه تخصیص

 به شرعی حکم این طریق از وی. است جنسیتی هویت اختالل برای "حلیراه" جنسیت تعیین جراحی که شد اعالم ،ایران

 ،حال این با 3.کند ، نظارتشودمی نامیده (GCS) جنسیت تأیید جراحی معموالً  که 8هاییجراحی چنین بر تا داد اجازه دولت

                                                           
1 Jaspal, R. (February 2014). Homosexuality in Islam. Paper presented at the European Society for Sexual 

Medicine and European Federation of Sexology Joint Annual Conference, Istanbul, Turkey 

2 Human Rights Violations on the Basis of Sexual Orientation, Gender Identity, and Homosexuality in the 

Islamic Republic of Iran, IGLHRC Submission to the 103rdSession of the Human Rights Committee ,(17 

October- 4 November 2011)  

 

3 Spencer, R,( April 2017) , Jihad Watch blog affiliated with the David Horowitz Freedom Center, Islamic 

Republic of Iran Arrests Over 30 Gay Men, Will Subject Them to Sodomy Tests. 

4 Bancroft, J. D. and June Machover Reinisch, (October 1990) Adolescence and Puberty, 

Oxford University Press, USA  

5 Labi, N. (May 2007) The Atlantic Magazines , The Kingdom in the Closet 

6 Rasmussen, S. (December 2014) The Vocativ Newsletter, Living Dangerously: What It’s Like To Be Gay In 

Iran 

7 Bagri N. T. (April 2017) Quartz News, Iran's Policies about Transgender Rights Are Unique 

8 Alipour, M.( 2016) , Islamic Shari'a Law, Neotraditionalist Muslim Sholars and Transgender Sex-

Reassignment Surgery: A Case Study of Ayatollah Khomeini's and Sheikh al-Tantawi's fatwas, 

 International Journal of Transgenderism, Volume 18, Issue 1, pages 91-103 
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 برای یدیگر ابزار جراحی این که دهدمی نشان GCS انجام مجوز مورد در ایران هایدولت موضع ترعمیقو بررسی  تحقیق

پذیرند و نمیاین افراد را  هم هنوز آنها زیرا ،است ایران درزن  گرایانهمجنس ومرد  گرایانهمجنس اذیت و آزار و نابودی

 وجود باوری 2.نیستند برخوردار جامعه در ممتازی وضعیت از ،جراحیانجام  رغمعلی ایرانی یهاترنسکشوال. کنندطردشان می

 جنس از گرفتار یک بدن ی کهشخص: کندمی حمایتهم از آن  دولت و شودایران ترویج می مذهبی روحانیونتوسط  که دارد

 که شوندمی تشویق ایرانی گرایانهمجنس 1.شده است جنسیروان مشکالت دچار که فردی است همانند 1،است شده اشتباه

 و آزاد زندگی را از داشتن یک جنسی دگرباشانآنها از این طریقر و  را انجام دهند جنسیت تغییر جراحی عمل خود منافع برای

 .کنندمحروم و دلسرد می آرام

تواند می اما ،کند جنسیت تغییر تغییر به مجبور را اهمجنسگر مردان و زنان که نیست دولتی رسمی سیاست یک GCS اگرچه

 و درد با اندشده مجبور افراد ایناکنون  که است این نهایی نتیجه. ای را به این گروه از افراد جامعه وارد کندقابل توجه فشار

شدن  بستری به نیاز جراحی از پس بیمار که دارد وجود بدرفتاری ی ازموارد. کنند زندگیناشی از این فشار  عاطفی هایزخم

 درمان و جنسیت تغییر جراحیبرای انجام  پزشکی توصیه پایان در توانمی را هابدرفتاری این نوع از. دارد بیمارستان در

 انجام ایران در جنسیت تغییرجراحی  عمل 1.360 از بیش ،2636 تا 2666 سالهای بیندر . مشاهده کرد هورمونی دارویی

. دنشومی خودکشی موارد بعضی در و افسردگی ،جدی جسمی عوارض به منجرهمیشه  تقریباً هاعمل جراجی این 5.است شده

 را سؤالاین عدد بسیار باال این  طبیعتاً 6.است پایین کار کیفیت ،ایران در جنسیت تأیید هایجراحی باالی تعداد رغم علی

 ؟نداشتند جراحیانجام  رایب واقعی تمایل LGBT تعداد چه: کندمیمطرح 

 و تمکن شوندمی قائل تبعیض ،هستند همجنس باز کنندمی فکر که افرادی درمورد صراحت به کارفرمایان از بسیاری ،بعالوه

 باریمشقّتبسیار  اقتصادیشوند که آنها با شرایط باعث می نتیجه در و کنندترنس فراهم می هویت با افراداندکی را برای  مالی

 ،قانونی است ایران در جنسی کارانجام  موقت ازدواجشیعه درباره  دیدگاه بر طبق که آنجا از. به زندگی خود ادامه دهند

قرار گرفته  GCS که تحت عمل جراحی شخص با هویت ترنس برای. است شده حمایت و رایج امری جنسی کار در مشارکت

 ی آیندهوالدین هایمسئولیت بنابراین و ندارد وجود بارداری احتمال زیرا است قانونیهم  ساعت یکبه مدت  موقت ازدواج ،است

 مختلف سطوح در مکرر طور به که تراجنسیافراد  اذیت و آزار در غالباً  ایران اداری نظام. شودمی نفی کننده درخواست از

توسط  که ایمطالعه مانند نگاری مردم مطالعات از بسیاری در مورد این. دارد نقش ،دهدمی رخ ایالتی و اجتماعی ،خانوادگی

 در جنسی و جنسیتی هایاقلیت چگونه که دهدمی نشان مطالعه این 7.است شده ذکر ،است داده انجام( 2631) آبادی نجم

 افراد. شوند نزدیک ایران ساالریدیوان نظم به "حقوق" گفتمان نه و "نیازها" گفتمان طریق از اندگرفته تصمیم ایران

 به تنها نه که شکل دهند را مختلفی مقررات و قوانین تا کنندمی استفاده خود نفع به یرانیمتمردانه ا بوروکراسی از تراجنسیتی

از این  بتوانند طوری کهکند می ایجادآنها  نسبی مانوررا برای  یئفضا بلکه ،دهدمی را پزشکی منابع به دسترسی امکان آنها

 .مناسبی را برای خود فراهم کنند زندگیطریق 

 اختالالت بند" از نظامی معافیت مجدد بندیطبقه با ایران بهزیستی سازمان در اجتماعی دیدگان آسیب دفتر ،2636 سال در

هویت ترنس واکنش با و اعتراض افراد  استراتژیکگری )اعمال نفوذ( البی به ،(8.11بخش ) "دغد اختالالت بند"به  "روانی

 این ،است شده نمایان آنها کارت شناسایی در صورت آشکار به "دیغد اختالالت بند" در حال حاضر که آنجا از نشان داد.

                                                                                                                                                                                     
1 Gender Confirmation Surgeries, American Society of Plastic Surgeons. Retrieved at 

www.plasticsurgery.org/reconstructive-procedures,  

 

2 Dehghan, K. ( May 2012) The Guardian International Edition, Iran Persecution of Gay Community Revealed 

3 Hamedani, A. (November 2014), BBC Persia Magazine, The Gay People Pushed to Change Their Gender 

4 Hamedani, A. (November 2014), BBC Persia Magazine, The Gay People Pushed to Change Their Gender 

5 Hamedani, A. (November 2014), BBC Persia Magazine, The Gay People Pushed to Change Their Gender 

6 Bagri N.T, (April 2017) , Quartz News, Iran's Policies about Transgender Rights Are Unique 

7 Najmabadi, A.( December 2013) Professing Selves: Transsexuality and Same-Sex Desire in Contemporary 

Iran  
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 بند. شودمی کار جستجوی هنگام هویت ترنس در دارای مردان تبعیض میزان کاهش باعث به صورت نظری حداقلمساله 

 و قانونی مراجع نظر از" که دهدمی توضیح آبادی نجم. شودمی گرفته نظر دراجتماعی  مجاز معافیت یک دغد اختالالت

مجاز  گزینهیک  بعضاً و دنشومیتلقی  ناهنجاریی بیمار یک درمان عنوان به اصراحت یتجنس تغییر هایجراحی ،پزشکی

 3.شوندمیمطرح  همجنسگرایان رفتارهای یا تمایالت با افرادو غیر طبیعی دانستن  نابهنجارسازی برای و دینی قانونی

 ایران در بشر حقوق نقض

 ،2637 اکتبر در. کندمی نقض شدت بهحقوق بشر را  جهانی اساسی حقوق از بسیاری همجنسگرایی علیه ایران کیفری قوانین

 استانداردهای با ایران کیفری نظام که داشت اظهار ،ایران در بشر حقوق زمینه در ملل سازمان ویژه گزارشگر ،شاهد احمد دکتر

کرده  بندی طبقه یک گناه مستوجب اعدام عنوان به را گراییهمجنس مثال عنوان به زیرا ندارد مطابقت بشر حقوق المللی بین

 ایران در جنسی هایاقلیت شرایط سایر و گرایانهمجنس مورد دررا  ایمطالعه بشر حقوق باندیده ،2636 سال در 2.است

 ،ندنیستو آشکار  علنی "اخالقی مسائل" درباره هادادگاه تحقیقات از آنجائی که داد گزارش بشر حقوق باندیده. کرد منتشر

 زده تخمین الملل بین عفو. نیستبه آسانی امکانپذیر  اندشده اعدام گرائیهمجنس روابط دلیل به که افرادی تعداد دقیق تعیین

 در ،جهانگیر ءاسما ،ملل سازمان ویژه گزارشگر 1.اندشده اعدام همجنس روابط دلیل به نفر 5666 حدود 3979 سال از که است

 از تعدادی ازرا  اطالعاتی 2637 ژوئن 13 - ژانویه اول دوره از ایران در بشر حقوق وضعیت درباره خود گزارش دومین

 ایران "بشر حقوق جدی هایچالش" کرد تا بتواند  استخراج برومند عبدالرحمن بنیاد جمله از ،مدنی جامعه منابع و متخصصان

 .را تشریح کند

 از خود گزارش در جهانگیر. داندمی مجاز را گراییهمجنس برای اعدام مجازات همچنان ایران قوانین که کرد خاطرنشان وی

 1.کرد محکوم را شودمی تلقی غیرقانونی ایران در که همجنسگرایی جرم اعدام مجازات و کرد انتقاد ایران قضایی نظام

 تالش به ی راامیدبارقه  همچنین و کرده آشکار را ایران جنسی اندگرباش بسیاری از سخت شرایط وی تأثیرگذار اظهارنظرهای

 .است بخشیده جنسی دگرباشان به حاشیه رانده شده زندگی در آرامش و صلح ایجاد برای

 کلی از نظر به طور 5.کنداعمال می همجنسگرایی برای را اعدام مجازات هم هنوز که است جهان کشور هفت از یکی ایران

تعداد در بین کشورهای جهان، تنها . دارد خود جمعیت با متناسب کشور هر از را هااعدام تعداد بیشترین ایران ،هااعدام

 2636 های سال بیندر  7.کرد اعدام را نفر 188 ,2669 سال در ایران ،کلی طور به 6.بیشتر است ایران از چیناعدامیان کشور 

 8.است پیدا کرده افزایش اعدام 3.242 به چشمگیری طرز به هااعدام تعداد ،2631 و

 در. دهدمی ادامه نوجوانان اعدام به همچناناما  ،استکرده  امضاءرا  بشر حقوق مختلف اسناد و معاهداتایران  اینکه رغم علی

 تعهدات خالف بر که بود کشوری تنها رانای ،2669 و 2668 هایسال در. کرد اعدام را نوجوان مجرم هشت ایران ،2667 سال

                                                           
1 Najmabadi, A., (Fall/Winter 2008), The Feminist Press, Women's Studies Quarterly 36(3-4): 23-42. Transing 

and Transpassing Across Sex Gender Walls in Iran  

2 Iran: Still Hostile to Gays | Retrieved at www.defenddemocracy.org/media-hit/iran-still-hostile-to-gays 

3 Iran: UK Grants Asylum to Victim Of Tehran Persecution Of Gays, (February 2011) The Daily Telegraph. See 

also, Encarnación, O. G. (May 2017). Foreign Affairs .The Global Backlash Against Gay Rights Movement. 

4 United Nations, General Assembly, Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran 

 report of the Secretary-General, A/72 /332 (14 August  

2017 ) available from undocs.org A/72 /332 

5 Carroll, A., and Itaborahy, P., (May 2015) 10th edition, ILGA, State Sponsored HomopHobia; A World 

Survey of Laws: Criminalisation, Protection and Recognition of Same-Sex Love 

6 Hall, J. (January 2016), The Independent, Which Country Executes the Most People? 

7 Ghaemi, H., (October 2010) Iran Primer: The Islamic Judiciary 

8 Ghaemi, H, (October 2010) Iran Primer: The Islamic Judiciary 
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 حداقلاعدام  ایران ،2631 و 2631 هایسال در. داد انجام را قانونی سن زیر افراد اعدام ،کودک حقوق کنوانسیون طبق خود

 .هستیم آگاه آن از ما که است اعدامی همان این و 3.است کردهاجرا  را نوجوان 33

انجام  دلیل به احتماال چاه انجیرو قنبری سلمان و انجیرو چاه قوامی عبداهلل هاینام به مرد دو آگوست 6 درو  2631 سال در

دلیل  به فقط یا اندشده اعدام  ئیهمجنسگرا جرم به آنها آیا که نیست مشخص 2.شدند آویخته دارب ایران جنوب در اجماع لواط

 از دیگر منبع ادعای باال را تائید و ایرانی منبع یک: دندار وجوددر این باره  متناقضی هایداستان زیرا، گراییرسوائی همجنس

 مرد سه 2633 سال در. است خوانده "غیراخالقیو  شرورهای انسان را آنهاولی  ،استگفته سخن  هاآن "جنایات"درباره ابهام

 شاناول حروف با فقطهویت آنها  که ،مرد 1 این .شدند اعدام شدند شناخته مقصر گراییهمجنس اتهامات به اینکه از پس ایرانی

 اظهار علنی طور به قضایی مقام یک. شدند اعدام ایران در خوزستان استان پایتخت اهواز غربی جنوب شهر در ،ودب مشخص

 حقوق سازمانبه گفته  1.شدند محکوم اعدام به "ناشایست اعمال" و شرع خالف اقدامات اساس بر محکوم سه این که داشت

 مجرم 26 که شد اعالم 2667 سال در 1.اعدام شدند مرد دو بین جنسی رابطه ،لواط اتهام به افراد این نروژ در مستقر ایران بشر

 .شد علنی پرونده بیشتر جزئیات 5.اعدام شدند تهران در لواط و عنف به تجاوز جمله از مختلف اتهامات به

 لواط در مشارکت جرم به که مرهونی ایاز و عسگری محمود نوجوان، پسر دو علنی و تبلیغاتی بسیار هایاعدام ،2665 سال در

 را گراییهمجنس نسبت به ایران  دیدگاه بودن رحمانهبی و بودن بینیپیش غیرقابل ،شدند اعدام مالء عام در عنف به تجاوز و

 درنوجوان  دو هر. شدندپخش  اینترنت در گسترده طور بهها آور اعدام دلهره و کنندهنگران هایعکس 6.گذاشت نمایش به

 به اعدامآیا این دو  که نیست مشخص هنوز سن پائینی داشت. اعدام زمان در آنها از یکی و بودندنابالغ  کودک ارتکاب زمان

-هبود غیرقطعی و مبهم آنها علیه اتهامات هایواقعیت ،امروز به تا 7.خیر یا است شده انجام گراییهمجنس دلیل به خاص طور

 اند.

 ،شد اعدام سالگی 31 سن در نوجوان پسر سه به لواطتجاوز  علت به مولودزاده ماکوان نام به نوجوان پسر یک ،صورت همین به

 اجراقابل معموالً خردسال یک برای اعدام مجازات. کرد اعتراف مولودزاده و گرفتند پس را خود اتهامات شاهدان همه اگرچه

 اهلل آیت ایران دادگستری رئیس توسط اعدام حکم و نسبت به این اعدام اعتراض کردند المللیبینمجامع  8.نیست

Syedxecut این دو بر طبق  کرد؛نقض را  شده امضا المللی بین معاهده دو شده ریزی برنامه اعدامبا انجام ایران  9.شد ابطال

 المللی بین پیمانو همین طور نقض  است غیرقانونی شده انجام خردسال افراد توسط که جرایمی برای اعدام مجازات معاهده،

خود  وکیل یا خانواده اطالع بدون مولودزاده ،وجود این با. شودمحسوب می کودک حقوق کنوانسیون و سیاسی و مدنی حقوق

 افشار، حسن ایران که داد گزارش الملل بین عفو سازمان 2636 سال در 36.شد آویخته دار به واقعیتمشخص شدن  از قبل تا

                                                           
1 Amnesty International Press Release, (July 2014,) Iran: Youth at Risk of Hanging Amid Disturbing Rise in 

Juvenile Executions  

2 Michaelson, J., ( August 2014) The Daily Beast, Iran’s New Gay Executions 

3 Dehghan, K., (September 2011) The Guardian International Edition, Iran Executes Three men on 
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4 Dehghan, K., (September 2011) The Guardian International Edition, Iran Executes Three men on 

Homosexuality Charges  

5 Out Right International, (July 2007) Iran: IGLHRC Condemns Continued Use of Sodomy Laws To Justify 

Executions and Arbitrary Arrest 

6 Kim, R., (August 2005) The Nation, Witnesses to an Execution. 

7 Kim, R., (August 2005) The Nation, Witnesses to an Execution. 

8 Amnesty International Press Release, (December 2007), Iran: Execution of Child Offender Makwan 

Moloudazdeh, Retrieved at 

www.amnesty.org/en/press-releases/2007/12/.  

9 Statement of the International Gay and Lesbian Human Rights Commission. 18. See, also Dahl F., Iran Seen 

Hanging Man for Raping Boys,(December 2007) . Reuters via the International Herald Tribune  
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 داد گزارش الملل بین عفو همچنین. کرد اعدام شد، دستگیر سالگی 37 سن در 2631 سال دسامبر در که را ایساله 39 جوان

 اجباری با ئیهمجنسگرا جنسی رابطه به متهم افشار اگرچه. است نداشته وکیل بهدسترسی  ماهه دو دادگاه زمان دروی  که

 جنسی رابطه دست به خود میل با قربانی و است بوده توافقی جنسی رابطه این که داشت اظهار او اما ،دیگر شد نوجوان

 که داشت اظهار الملل بین عفو سازمان در شمالی آفریقای و خاورمیانه برنامه معاون ،مغربی مگدالنا. است زده همجنسگرایی

 3.ندارد مرزی و حد ،المللی بین قوانین برخالف و این کار او است شده ثابت نوجوانان اعدام برایایران  بیمارگونه اشتیاق

باره در جامع بینش یک مند داشتننیاز ،روزمره تجارب و آنها اجتماعیبد  اوضاع و ایران جنسی هایاقلیت درباره بحث هرگونه

همچنین . شوندمی هدایت زده وحشت اغلب و ساکت جامعه این سمت به اغلب که است قانون و مذهب جامعه دوگانه فضای

 گرایش مسئله. هستند باید بررسی شوند گذار تأثیر قوانین و مذهب بر شدت به که ایران انهمردساالر فرهنگی و اجتماعی اصول

را  ایران در جنسی هایاقلیت از بسیاری اجتماعی زندگی که استای ناشناخته و پیچیده موضوعی بسیار ایران در جنسی

 تعاریف از فراتر جنسی اتگرایش از طیف متعددی المللی بین بسیاری از جوامع اگرچه. است کرده بشدت دچار بحران

 شده بیان درستی به که همانطور. دنشومی تلقی انحراف جنسی هایگرایش ایران جامعه در اما ،اندکرده تائیدرا  بیولوژیکی

 زندگی بلند دیوارهای و بسته درهای پشت در ایرانی LGBT. ندارد وجود ما زندگی یا ما درباره بحثی و گفتگویی هیچ": است

 ،ماندگار هنجارهای در ریشه که است ایران در جنسی هایاقلیت پذیرش عدم دلیل به)تصدیق(  اعتراف عدم این 2.دنکنمی

و تبئین  شدن روشن برای تالش تا است شده باعث اینالبته . دارد دین قدرتمند نقش در همه از مهمتر و مقاوم هایسنت

 .شود دشوار بسیار حتی موضوعآشکارتر 

 مهاجرت

 ترامپ دونالد جمهور رئیستند و  شدید هایرهاشا ،غرب هایسیاست ازگرفته  نشأت جهان سراسر در مهاجرت از ترسافزایش 

 و لهستان ،مجارستان ،ایتالیا در کهاست  سرسختی گرایان ملیهمین طور  نخواهد افتاد و اتفاق آن بدون که Brexit ،آن به

 1.اندشده نفوذ و قدرت صاحب اتریش

 مهاجرت ،ایران در. نیست مستثنی قاعده این از نیز ایران و وجود دارد جهان کشورهای همه در مهاجرت مورد در هانگرانی

 سیاسی مهم به دالیل عمدتاً کهو همیشگی  دائم خروج یک ،استالمللی شده های بینمهاجرت فراوان هایجریانباعث ایجاد "

)ایران(  ترک برای تالشترس به  همجنسگرایی گرایشنسبت به  ایران تند موضع شک بدون ،مثال عنوان به1 ".دهدرخ می

 ،آشکار نژادپرستی تا بازار از ترس و اقتصادی منافع ،شناسی جمعیت جمله از مختلف دالیل به کشورها از بسیاری. زندمی دامن

 مهاجرت کننده محدود هایسیاست به منجر امر این شک بدون. اندکرده اعالم پناهندگان پذیرش برای را خودآشکار  تمایل

 .است بوده مرتبط گراییملی افزایش با و شودمی

دشوار  او سرزمینش را برای درکردن  زندگی که طبیعی بالیای او برای در امان ماندن از :کندمی فرار مختلف دالیل به پناهنده

. کنندمی فرار خود LGBT هویت دلیل بهها دگرباش. کندمی فرار درگیری و داخلی جنگ از دوری  یاو  و سخت کرده است

باعث شدند  دوگانه هایموجودیت این. ندشکمیدوش به  جنسی دگرباش فرد یک و پناهندهیک  عنوان بهمضاعفی را  بار هاآن

 و هانظام از عمیقگذاری فاصله به دلیلرا  رانده شدن حاشیهبه  و قبول غیرقابل اجتماعی گروه یک بهداشتن  تعلقکه آنها 

 5.تجربه کنند سنتی پشتیبانی منابع
                                                           
1 Press Release, Amnesty International, (August 2016) , Iran: Hanging of Teenager Shows Authorities’ Brazen 

Disregard for International Law 

2 Told to a Tehran Bureau correspondent, The Guardian International Edition, (January 2013) , Growing up Gay 

in Iran 

3 The Economist, (August 2018) The Way Forward on Immigration to the West 

4 Financial Tribune, Economy Business And Markets (December 2016) , A Look at Iran’s Migration Profile 

5 La Fountain-Stokes, Lawrence M. (2007) Queer Migrations: Sexuality, U.S. Citizenship, and Border 

Crossings, The Americas, vol. 63 no. 4, pp. 671- 

672. Project MUSE,  
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 پناهندگی آوردلهره روند وقبلی وحشتناک  موانع بهرا  دیگری مانع شدنرانده به حاشیه این ،ایرانی اندگرباش از بسیاری برای

 2.شوندمواجهه نمی دیگران که شوندمی روبرو موانعی با اغلب جنسی دگرباش پناهجویان 3.افزایدمی

 همجنسگرایی و کندمی بیدادهنوز  اجتماعی ننگ زیرا هستند روبرو بسیار زیادیهای گیریسخت و مجازات با ایرانی اندگرباش

 منفی نگاه و شودمی تلقی ایران در مرگ حتی یا مجازات قابل جرم یک همجنسگرایانه رابطه یک عواقب. دارد اعدام مجازات

 به وادار را جنسی دگرباش افراد از بسیاری ،خانواده و دولت فشارهای بواسطه جنسی دگرباش افراد اذیت و آزار ،جامعه

 از بسیاری زیرا است دشوار پناهندگی درخواست. است بهتردر آنجا  زندگی وضعیت که کندمی کشورهایی در پناهندگی

 کشور یک به فرار توانایی. کنندمی ترک آزادی فرصتیافتن  برای را خود شغل و فرهنگ ،خانواده ،دوستان ،جنسی اندگرباش

 جدید زندگی ساختاریک  با، ناآشنا کشوری به ورود از پس ،جنسی شدگربا پناهجویان. است دانش و پول مند داشتننیاز امن

 فرآیند آغاز این ؛نیست سفر پایان پناهندگی وضعیت بدست آوردن. شوندمی روبرو خصمانه غالباً  و ناآشنا محیط یک در

 فرایندی تواندمی پناهندگی اخذ. داشته باشد قانونی طرد از یترساینکه فرد  بدون درست - است جدید زندگی با سازگاری

 1.باشد بیزارکننده و دردناک

 دادگاه که بود 2631 سال در درست. کنندمی مهاجرت متحده ایاالت و ستانانگل ،کانادا به معموالً جنسی دگرباش مهاجران

 هویت و جنسی گرایش  راجع به پناهندگان ادعاهای در مورد اروپا اتحادیه دستورالعملتبصره " با مطابق ،اروپاعدالت 

 را جنسی گرایش صادر شده است، 2668 سال در (UNHCR) ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای توسطکه  "جنسیتی

 .کرد اعالمهای پناهندگی از دالیل و انگیزه

 برای را خود[ جنسی] هویت بخواهد وی از یا باشد داشته انتظار یک شخص از تواندنمی دولت": که شده است تصریح همچنین

 ،اذیت و آزار از جلوگیری برای خاص انجام اقدامات یا بودن "محتاط" همچنین 1.کند پنهان یا تغییر شکنجه و آزار از جلوگیری

 5شود.یک وظیفه محسوب نمی "و نزدیک  صمیمی روابطداشتن  خودداری از یا ،انزوا در زندگی مانند

 کانادا ،استرالیا کشورهای در UNHCRشرایط پناهندگی  با دریافت تا شوندمی پناهنده ترکیه به ایرانی اندگرباش ،کلی طور به

 جنسیتی هویت یا جنسیت علیه تبعیض افزایش دلیل به خاورمیانه از نفر صدها ساالنه. شوند ساکن مجدد متحده ایاالت یا

 ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریایتا  مانندمی منتظر آنها. کنندمطرح می را کشور از خارج در مجدد اسکان درخواست

 اسکان از قبل ،ایرانی LGBT پناهندگان .کنندمهاجرت می یسوم کشور یک به یاو  ،کند رسیدگی های آنهابه پرونده متحد

 هایشانپرونده به رسیدگی در  انتظار ترکیه مرکزی آناتولی درسال  دو متوسط طور به شمالی، آمریکای یا اروپا در مجدد

 6.هستند

 ترکیه

 آذربایجان برون بوم همچنین و سوریه ،عراق ،ایران ،ارمنستان ،گرجستان ،بلغارستان ،یونان کشور هشت با ترکیه جمهوری

 ،عراق ،ایران با که است ناتو عضو کشور تنها ترکیه 7.مرز استو هم همسایه مدیترانه و دریای سیاه دریای ،اژه دریای ،نخجوان

                                                           
1 La Fountain-Stokes, Lawrence M. (2007) Queer Migrations: Sexuality, U.S. Citizenship, and Border 

Crossings, The Americas, vol. 63 no. 4, pp. 671- 

672. Project MUSE,  

2 National LGBTQ Task Force, Stronger Together, (October 2015) A Guide to Supporting LGBT Asylum 

Seekers  

 

3 National LGBTQ Task Force, Stronger Together, (October 2015), A Guide to Supporting LGBT Asylum 

Seekers 

4 Baetz, J, (November 2013) , The Associated Press ,EU Court: Homosexuality Can Be Grounds for Asylum, 

5 UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and Gender Identity, 21 November 

2008 para 26. 

6 Crowder, N., (March 2015) , The Washington Post, Seeking Home: The lives of Gay and Transgender Asylum 

Seekers of the Middle East 

7 National Geographic Family Reference Atlas of the World, (7th Ed.) 
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 پناهندگان طغیان با ترکیههمچنین  3.گرجستان و آذربایجان ،ارمنستان: است مرزهم سابق شوروی جمهوری سه و سوریه

. گریختند ترکیه به سوری میلیون 2.2 ،2635 سال در مثال برای ،بشر حقوق بان دیده گفته به. استروبرو شده  سوریه جنگ

 2.دارند اقامت ترکیه در نیز عراقی و افغان پناهجویان

 مهواجرت بورای کشوور یک و اروپا اتحادیه به پناهندگی و مهاجرت برای ترانزیتی کشور ،مهاجران ترانزیتی کشور یک به ترکیه

 جنسوی دگربواش پناهجویوان تعداد افزایش شاهد اخیر سالهای در کشور این .است شده تبدیل اروپا به آفریقا و آسیا از ترکیبی

 داشت وجود اروپا در بسیار زیادی هاینگرانی زیرا است داشته ترکیه به مهاجرت الگوی تغییر بر زیادی تأثیر امر این. است بوده

 اروپااتحادیه  اعضای ترمرفه کشورهای به ترکیه از مهاجرتعظیم  موج ،درآید اروپا اتحادیه عضویت به ترکیه اگر اینکه بر مبنی

 ،اسوت پناهندگان وضعیت در رابطه با 3953 کنوانسیون نندگانء کامضا تریناصلی زمره در ترکیه اگرچه 1خواهد داشت. ایجاد

 ئویاجرا یوتقابل بورای "جغرافیوایی محودودیت"کوهی جهان اسوت کشورها از تعداد بسیار محدودیمیان  در نیزاین کشور  اما

 1.قائل است ،کنوانسیون)الف( ( 3) ب. 3 مادهتعریف  طبق توافقنامه

 حوواد  بوه دلیول که بود افرادی به صرحمن فقط و گرددبرمی ژنو 3953 اصلی کنوانسیون به جغرافیایی محدودیت هایریشه"

 افورادی از ننودگانء کامضوا محدودحمایت امکان  کنوانسیون که معناست بدان این. بودند شده پناهنده 3953 ژانویه 3 از قبل

-می اروپا از خارج از که پناهجویانی به ترکیه ،اساس این بر 5". فراهم کرده استرا  اندشده پناهنده اروپادلیل حودا  به  به که

 محودودیت ایون وجوود بوا 6.کنودموی حفوظ را الیوه )سوطح( دو پناهنودگی سیاسوت و کندنمی اعطا پناهندگی وضعیت ،آیند

اتبواع  موورد در اروپوا اتحادیه قانون از گرفته بر جامع یقانون 2631 سال درترکیه  ،3953 پناهندگان کنوانسیون در جغرافیایی

-موی ایجاد ترکیه در پناهندگی برای اختصاصی قانونی چارچوب یک که کرد تصویب را (LFIP) المللی بین حمایت و خارجی

-موی تاکیود نیازمند افراد همه نسبت به ترکیه تعهداتبر ،  داخلی آور الزام قوانیندر سطح  و مبدأ کشور بدون توجه به و کند

 پناهنودگی و مهاجرت مسئولیت مأموریت تاتشکیل شد  قانون این مطابق (DGMM) مهاجرت مدیریت کل ادارههمچنین  7.کند

 8.گیرد عهده به را

 UNHCR از آنجوا در و روندمی ترکیه به معموالً ،هستند روبرو مرگ حتی و خشونت ،اذیت و آزار با که ،ایرانی LGBT پناهندگان

از  برخوی طبق و کند اجرا اجماعی همجنسگرایانه رفتار برای را اعدام مجازات است ممکن ایران. کنندمی پناهندگی درخواست

 پادشواهی بوه ای بورای وروددروازه ترکیوه بوه فورار ،حوال این با36 9.است کرده اعدام را همجنسگرا افراد از نفر هزاران برآوردها

 کشوورترکیوه،  زیورا باشد های فراوانی همراهبا مشکالت و چالش است ممکن ترکیه به فرار همچنین. نیست پذیرفتگی جادویی

 بهتر حمایت نکند. LGBT حقوق از است ممکن ایران همسایه

 کوه ونودرموی همسوایه کشووریوک  بوه، فورار درک ضورورت بواکوه موورد آزار و شوکنجه قورار گرفتنود،  یدگرباشوان از برخی

هوا دگرباش از برخی به همین دلیل. است در آنجا باال جنسی اقلیت بهنسبت  تعصب ودارد  خطرناکی بسیار گراهراسیهمجنس

                                                           
1 Banani, D., (December 2003), Reforming History: Turkey’s Legal Regime and Its Potential Accession to the 

European Union. Boston College International Comparative Law Review, Vol 6. Issue 1,  

2 Jafar, A., and Shahtakhtinski, I. ( August 2016) Asylum Seekers from Turkey , Retrieved at 

www.islawfirm.com/asylum-seekers-from-turkey,   

3 Kirisci, K., (November 2003) Migration Policy Institute, A Transformation from Emigration to Immigration 

4 United Nations General Assembly Resolution 4 29(V) of 14 December 1950, at 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27.htm 

5 UN High Commissioner for Refugees, “States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of 

Refugees and the 1967 Protocol. 

6 Kirisci, K., (November 2003) Migration Policy Institute, A Transformation from Emigration to Immigration 

7 Author Independent, Asylum Information Database, Introduction to the Asylum Context in Turkey, Retrieved 

at www.asylumineurope.org/reports/country/turkey Turkey 

8 Author Independent, Asylum Information Database, Introduction to the Asylum Context in Turkey , Retrieved 

www.asylumineurope.org/reports/country/turkey Turkey 

9 Grungras,N., Levitan R., Slotek A. ( 2009) The Fletcher Journal of Human Security, 41 VOLUME XXIV 

10 IRQR, ( June 2016) World Refugee Day and Plight of LGBT Refugees, Retrieved at irqr.ca/2016/?p=410 
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 دیگر الیه با مقابله برای ،هادگرباش از بسیاری پائین است.بسیار آنها در این کشورها  قانونیثبات  و امنیتکه کنند میاحساس 

 .شوندمی ترکیه وارد ،پناهندگان سایر و منطقه جوامع اذیت و آزار و خشونت

. رونودبشومار موی ترکیه پناهندگان و پناهجویان ترینپذیر آسیب وترین  شدهراندهحاشیهبه  زمره در جنسی دگرباشانامروز  "

 ازبتوانند  تا دهدمی اجازه افراد این به ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای و ترکیه دولت توسط گرفته صورت هایحمایت

 دراغلوب  ترکیوه در این افراد فیزیکی سالمت و حیات ،متأسفانه. کنند فرار ودخ کشورهای در مرگ و شکنجه ،شدید بدرفتاری

 از درصود 1 تنهوا کوه داد نشوان 2635 آوریول در Pew تحقیق نتایج یک " 3.دارد قرار جدید هایمحرومیت و خطرات معرض

درصد هم  78 و اخالقی مسئله آن را یکدرصد  32 ،دانستند قبول قابل اخالقی نظر از را گراییهمجنس ترکیه دهندگان پاسخ

 2.کردند ارزیابی قبول غیرقابل اخالقی نظر از را آن

 پلویسبرخورد و رویاروئی با  ازآنها  ،هستند ترکیه در خود پناهندگی وضعیت تعیین انتظار در دگرباشان از بسیاری که حالی در

 و اشوتغال ،اجتمواعی هوایحمایت بوه محودودی بسویار دسترسوی و کننود ترک را خود هایخانه ترسندمی ،کنندمی اجتناب

 پناهنودگان از بسویاری کوه اسوت تاکیود شوده مهواجرت و پناهندگی سازمان گزارشهمچنین در  1.دارند پزشکی هایمراقبت

. هوراس دارنودخود  آپارتمانکردن  ترک از ،پناهندگان سایر و محلی افراد هدفمند خشونت دلیل به ،ترکیه در جنسی دگرباش

 قتلیا به  واند قرار گرفته آمیزخشونت حمالت موردترکیه  در ایرانی دگرباش تبعیدیان اینکه بر مبنیارائه شده است  گزارشاتی

 افوراد علیوه جورائمارتکواب  ،هوا لوزبین و همجنسوگرایان المللویبین بشر حقوق کمیسیون 2632 سال گزارش طبق 1.رسیدند

 ،ترکیوه 387 قوانون طبوقبر . ندارد آنها از حمایت برای خاصی قانون ترکیه زیرا شودنمی یمجازاتشامل  اغلب جنسی دگرباش

 ،معیشت خوود تأمینبرای  ناچیز مالی منابع داشتن بر ترکیه دادند، عالوه در پناهندگی در مدت زمانی که درخواست دگرباشان

 5.هستندبرخوردار  همگانی خدمات درمانی سالمت و کار به محدود دسترسی جمله از محدودی بسیار حقوقاز 

 اخوراج یوا بازداشوت از تورس با هر روز آنها: است مبهم و نامشخص ،باشند نداشته رسمی اسناد که زمانی تا پناهجویانوضعیت 

 ،دهنودموی انجوام نواچیز موالی منابع با یا یپول بدون هیچ را جهنمی سفر این بسیاری از دگرباشان که آنجایی از. هستند روبرو

 ،کوار دنبوال به اجتماعی حمایت نظام هیچداشتن  بدون باید هاآن. هستند پولبی یاو  دارنددر اختیار  کمی پول آنها از بسیاری

-خشوونت حموالت مورد ترکیه در ایرانی دگرباش تبعیدیان که است آن از حاکی هاگزارش 6.باشندادامه زندگی خود  و مسکن

 زیواد بسویار ترکیوه در آنهوا طرفوداران و و بدرفتاری نسبت به دگرباشوان استفادهسوء 7.رسیدند قتلیا به  واند گرفته قرار آمیز

 8.است

                                                           
1 Grungras,N., Levitan R., and Slotek, A. 2009 The Fletcher Journal of Human Security, 41 VOLUME XXIV 

Unsafe Haven: Security Challenges Facing LGBT Asylum Seekers and Refugees in Turkey 

 

2 LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey, 8 March 2017 www.lgbti-
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 بوه ایرانوی پناهنودگان به ترکیه دولت ،هالزبین و همجنسگرایان المللی بین بشر حقوق کمیسیون 2632 سال گزارش براساس

 ایون اقاموت 3.کننود زنودگی ترکیوه در بورای همیشوه تواننودنمویهرگوز  آنهوا زیرا ،کندمی نگاه مدت کوتاه مشکل یک عنوان

 گفتوه قوبالً کوه همانطور .است محدوداسترالیا  یا کانادا آمریکا، متحده ایاالت آنها در مجدد اسکان زمان تا ترکیه در پناهجویان

 پناهنودگی نظوام ترینبنیادی و است 3953 سال در پناهندگان کنوانسیون کنندگان ءامضا تریناصلی از یکی ترکیه اگرچه شد

. کنودنموی پوذیرش را آسویا یا آفریقا ،خاورمیانه دیگر نقطه هراز  یا ایران از دائمی پناهندگان این کشور اما ،را دارد المللی بین

 اتفواق بوه قریب اکثریتبه ترکیه  که معنی این به ،کرده استاعمال  پناهندگان کنوانسیون در جغرافیایی محدودیتیک  ترکیه

 عووض در. کنوداعطواء نمویپناهنودگی  - آفریقا و آسیا ،خاورمیانه پناهندگان -ش شدندمرزهای وارد امروز که اجباری مهاجران

 حول راهدارد توا  مسووولیت کوه اسوت متحد ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای عهده به عمدتاً آنها از حفاظت مسئولیت

 2.پیدا کند است مجدد اسکان شامل معموالً که آنها برای را یثابت

-بسیار اضطراب که 1فرایندی ،را طی کنندترکیه  کشوردر  پناهندگی پیچیده مراحل باید پناهندگی متقاضی جنسی اندگرباش

 فرآینود. اسوت آورتردلهره حتی مجدد اسکان فرآیندخود . استو متغیر  نامنظم ،درک غیرقابل اغلب و آور و خسته کننده است

 یوامطرح شده توسط پناهجویان غیر قانونی اسوت  ادعاهای کند آیاتعیین می که است سختگیرانه و  دقیق فرایند مجدد اسکان

متقاعود کننود را  اندکرده فرار آنجا به که کشوری یا متحد ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای توانندافراد نمی همه و خیر

 مواه 36-31 بوین ترکیوه انتظاردر زمان ،این از پیش. است تصور غیرقابلبرایشان  مبدأ کشور به بازگشت و هستند که دگرباش

قتصوادی ا هایهزینه باید جنسی دگرباش پناهجویان ،1انتظار دوره این در. بکشد طول سال 1 است ممکناین زمان  اکنون. بود

 .کنند تأمین را خود

 دربواره سوابقهاز آنهوا ای ناراحوت کننوده سوؤاالت ،موقت پناهندگی هایمصاحبهاند که در گفته دگرباش پناهجویان از بسیاری

 از بسویاری شوده اسوت.پرسیده  جنسی شرکای تعداد و عالقه مورد جنسی هایو همین طور پوزیشن جنسی تجارب و جنسی

 افسورانه خنود یوا تمسوخر موورد مصواحبه هنگام درآنها  و است نشده انجام پلیس افسران باخصوصی  اتاقیک  در هامصاحبه

 تعداداما تا به امروز  ،کندمی تشویق کار مجوز درخواست به را پناهجویان ترکیه پناهندگی مقررات اگرچه 5اند.قرار گرفته پلیس

. اسوت پیچیوده اداری نظور از و گوران هوم کوار اجازه روند 6.اندکرده دریافترا  ایاجازه چنین پناهندگان یا پناهجویان از کمی

 7.هستند غیرقانونی شغلی هایفرصت دنبال به بسیاری

-حمایوت. هسوتند ترکیوه امروز پناهندگان و پناهجویان پذیرترینآسیب و شده ترین رانده حاشیهبه  جمله از جنسی دگرباشان

 ،بودرفتاری از توا دهودموی اجازه افراد این به ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای و ترکیه دولت توسط گرفته صورت های

اغلوب گرفتوار خطورات و  دگرباشوان جسومیادامه حیات  ،متأسفانه 8.کنند فرار خود مبدأ کشورهای در شدید مرگ و شکنجه

و برخوی  اسوت المللویبین و ملی ،ایمنطقه سطح در منابع کمبود بدلیل تهدیدها و خطرات این از برخی. شودها میمحرومیت

                                                           
1 Kalantari, S., (April 2015) Vice News, Transgender Iranian Refugees Are Struggling to Outrun Prostitution 

and Violence 

2 Russel, S., (November 2002 ) Refugees: Risks and Challenges Worldwide, Retrieved at 

www.migrationpolicy.org/programs/migration-informationsource 

3 Grungras,N., Levitan R., and Slotek, A.(2009) The Fletcher Journal of Human Security, 41 VOLUME XXIV 

Unsafe Haven: Security Challenges Facing LGBT Asylum Seekers and Refugees in Turkey 

4 Grungras,N, Levitan R. and Slotek, A. 2009 The Fletcher Journal of Human Security, 41 VOLUME XXIV 

Unsafe Haven: Security Challenges Facing LGBT Asylum Seekers and Refugees in Turkey 

5 Grungras,N, Levitan R. and Slotek, A.( 2009) The Fletcher Journal of Human Security, 41 VOLUME XXIV 

Unsafe Haven: Security Challenges Facing LGBT Asylum Seekers and Refugees in Turkey  

6 Turkish Labour Law for Foreigners, Feb 2 2003, Law No. 4817, Art. 12,  

7 Kalantari, S., (April 2015) Vice News, Transgender Iranian Refugees Are Struggling to Outrun Prostitution 

and Violence 

8 Grungras,N, Levitan R. and Slotek, A. (2009) , The Fletcher Journal of Human Security, 41 VOLUME XXIV 

Unsafe Haven: Security Challenges Facing LGBT Asylum Seekers and Refugees in Turkey  
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زندگی تاریک و مبهموی هسوتند  از ایآینه غالباً ها انسان این. جامعه دارریشه عمیقاً تعصبات و دانش کمبود ،ترس از ناشی هم

 داشتند.   خودکه در کشور 

 کانادا

 پویوا و قدرتمنود ملیتوی چنود دموکراسیکشور با  یک کانادا 3.دهندتشکیل می خارجی ینمتولدرا  کانادا جمعیتاز  پنجم یک

 را تووجهی قابول هوایگوام کشور داخل در دولت. است برخوردار بشر حقوق مدافع عنوان به جهانی شهرت از که شودمی تلقی

یوک  ایجواد و تبعیض برابر در هاتراجنسی از محافظت برای قوانینی تصویب جمله از ،است برداشته LGBT حقوق پیشبرد برای

از زمان اجرائی شدن یعنی  3969 ژوئن 27 از همجنسگرایان جنسی فعالیت کانادا، در. هاگذرنامه در باینری غیر جنسیت گزینه

 کانادا 2.اعالم شد مجاز سلطنتی موافقت با و( شودمی شناخته Bill C-150 عنوان به همچنینکه ) کیفری قانون اصالح قانون

 منواطقاز  آن شوهرهای بزرگتورین کوه شده است شناخته جهان در همجنسگرا کشورهایترین دوستانه از یکی عنوان به بارها

 1.شودمی نامیده جهان شهرهای ترینداشته دوست جمله از و هستند همجنسگرایان ویژه

 نیوز کانوادا بوه ایرانیوان مهواجرت ماهیت ،اندشده شگرفی تغییرات دستخوش گذشته سال 16 در ایران هایسیاست که آنجا از

 و ایرانوی LGBT پناهنودگان ،اطوراف کشورهای و سوریه در خاورمیانه بحران شدن بدتر باکه  رسدمی نظر به. است کرده تغییر

 شوهروندان که شوند روبرو دقیق بسیار غربالگری پروسه یک با باید ،هستند کانادا به مهاجرت به مایل کهواجد شرایط  داوطلبان

 یوک بوا مهواجران حقوق و ملی امنیت هاینگرانی بین تعادل نحوه ایجاد. مجبور به انجام آن نیستند دیگر کشورهای از بسیاری

 1رود.بشمار می فعلی دولت برای دشوار بسیار اقدامی منصفانه روند

-موی شوناخته جنسوی دگرباشان عنوان به که ایرانی پناهجویانمراحل اسکان  که بود کرده درخواست رسماً کانادا این از پیش

 وزیور نخسوتو بوه درخواسوت   2635 سوال از اموا .گیرنودکانادا قورار در اسکان  باالی اولویت درآنها  وانجام  سرعت به شوند

  ، این کار محقق نشد.سوریه بحران از کرده فرار پناهندگان دادن قرار اولویت بر مبنی ترودو جاستین

 رسودمی نظر به اما ،بکنیم را فکر این نداریم دوست ما": داشت اظهار کانادا در مستقر ایرانی کوئر سازمان رئیس ،قهرمان ساقی

 اگور ،است داشته تأثیر جنسی دگرباش بر ورود پناهندگان سوری پناهنده 25666 ورود برای ترودو وزیر نخست انتخاباتی وعده

 اسوت.رخ نوداده آنها نخواهد گذاشت، اما در عمل چنین اتفواقی  پذیرش که این کار آنها تاثیری بر نظام گفتند ابتدا در آنهاچه 

 رفتن یا نورفتن آنهوا مورد در گویدمی قهرماناما  ،دارند را متحده ایاالت به ورود اجازه یایران جنسی دگرباش پناهندگاناگرچه 

 عوالی کمیسواریای توسوط LGBT اسوکان و تعیوین انتظوار زمان ،2631 سال تا که داشت اظهار "قهرمان" 5.دارد وجود تردید

 چرا کوهعث ایجاد تغییراتی شد با سوریه در جنگ. بود کنترل قابل سختی به که بود نیم و سال یک حدود ترکیه در پناهندگان

 اسوکان از قبول LGBT انتظوار زموان. نودکرد سووری آوارگان از زیادیبسیار  تعداد مجدد اسکان به اقدام کانادا و متحده ایاالت

 6است. داشته تأثیربر این فرایند  سوریه داخلی جنگ که استمشخص  کامالً. یافت افزایش سال سه تا مجدد

 هوارپر، قبلوی دولوت در. کورد آغوازرا  مجودد اسکان برای متحده ایاالت به جنسی دگرباش ایرانیان ارجاع کانادا 2637 سال در

 بوه. قورار گرفتنود المللی بین تحسین مورد ترکیه از جنسی دگرباش پناهجوی صدها ورود برنامه به خاطر اجرای کارانمحافظه

 کواهش راها به کانادا یایران ورود تعدادبه همان نسبت  ،داد افزایش را هاسوری ورود تعداد کانادا که همانطور شد گفته صراحت

                                                           
1 Peñaloza, M., (January 2017) KPBS News, For A Stark Contrast To U.S. Immigration Policy, Try Canada 

2 Government of Canada. September 9, 2010, Rights of LGBTI persons, www.canada.ca/.../services/rights-lgbti-

persons.html. 

3 CBC News, (November 2011), Ottawa Introduces First 'Gay Village'". 

4 Allard, J., (September 2015) , Immigration News, Has Canada Turned Back the Clock with Iranian 

Immigration? 

5 CBC Radio, (February 2017) LGBT refugees From Iran Are Asking Why It's Become Harder For Them To 

Come to Canada 

6 Dehghan, S., (February 2017) , The Guardian International Edition, US Travel Ban Leaves Iranian LGBT 

Refugees in Limbo 
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 توا اسوت داده اسوکان را ترکیه از جنسی دگرباش ایرانیان از کمتری تعداد که است کرده اذعان کانادا فدرال مهاجرت اداره. داد

 و اسوتراتژیک اموور دسوتیار معواون ،موانیکوم دیوید 3.کند ایجاد 2635 سال اواخر در سوریه هوایی نقل و حمل برای را فضایی

 LGBTQ کوه داشوتیم زیوادی هوایدرخواسوت ما. نکشیدیم دست LGBTQ ایرانیان آوردن از هرگز ما"گوید: کانادا می سیاست

 2از ایران را کاهش دادیم. مراجعات، تعداد دادیم افزایش را سوری پناهنده تعداد که همانطور. جزئی از آنها بودند ایرانی

 ارقوام اموا ،سخت و دشوار اسوت جنسی و جنسیت هایاقلیت عنوان به پناهندگان تعداد به مربوط اطالعات کسب که حالی در

 داده اسوکان کانوادا در پناهنودگان عوالی کمیسواریای طریق از که ایرانیانی کل دررا  درصدی 85 کاهش مهاجرت اداره داخلی

 نووامبر از ارجاع ،سوریه برنامه شروع با گویندمی آنها حامی هایگروه و ترکیه در جنسی دگرباش ایرانیان. دهدمی نشان اندشده

 توا UNHCR توسوط متحوده ایواالت بوهارجاع پناهندگان  آغاز از قبل ،ماهه شش تاخیرهای. ه استشد کند شدت به 2635

 1.افزایش یافت 2636 اکتبر

 352 تنها به 2636 سال در و 171به   2635 سال در ،ایرانی 3622 به  سال درکانادا  که دهدمی نشان وزارتخانه این هایداده

 تغییور ی راایرانو جنسوی دگربواش متقاضویان در قبوال خود رویه کانادا اگر که داد گزارش قهرمان .ه استپناهندگی داد ایرانی

 ایون": گویودمی قهرمان. گرفتار خواهند ماند ،کندمی مبارزه نیزهراسی  همجنسگر با که کشوری ،ترکیه در همچنان آنها ،ندهد

. کننود پیودا شغلی توانندنمی آنها " ".کننداحساس امنیت نمی ایران و یهترکدر  که هستند ترنس و زن ومرد  همجنسگرا افراد

 1".شودمی جنسی رابطهدرخواست  آنها ازو  گیرندمی قرار حمله مورد کنندمی پیداهم  یشغل وقتی

را  ایرانوی دگرباش پناهجویان برگرداندن و آوارگان سوری هوایی انتقال دلیل ه بود،زیادی قرار گرفت فشار تحتکانادا، که  دولت

خاتموه  متحد ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای طریق از شکنجه و آزار تحت ایرانی صدهااسکان  برنامه به و توضیح داد

رنوج  ازما  ": داشت اظهار وی. کرد عذرخواهی بابت این کار رسما  LGBT افراد از با گریه کانادا وزیر نخست ترودو جاستین. داد

در او . کنویمموی عوذرخواهیکوردیم، وارد  کوئرهوا ،هوا تراجنسیتی ،دوجنسگرایان ،همجنسگرایان ،لزبین جوامع به که دردیو 

 هرگز و متأسفیم ،کردیم اشتباه کانادا مردم و پارلمان ،دولت ما" :داد ادامه کردمی پاک چشمانش ازرا  اشک دستمال باحالیکه 

 5".شود تکرار اتفاق این داد نخواهیم اجازه

 متحده ایاالت

 یوا و انودگرفتوه قورار در کشور خود مورد آزار و سوتم که است مهاجرانی از حمایت متحده ایاالتدر  پناهندگی قانونی مکانیزم

 شوده داده اسکان پناهندگانبیشترین تعداد  متحده ایاالت. شد خواهند آسیبدچار  مبدأ کشور به بازگشت صورت در معتقدند

 ازو  بگیرنود کوار اجوازه ،بماننود متحوده ایاالت در توانندمی پناهندگی وضعیت اعطای از پس افراد. کندپذیرش می را ترکیه از

 و تابعیوت خودمات ایون. دهند متحده ایاالت تابعیت و کارت گرین درخواست نهایت در و شوند برخوردار عمومی مزایای برخی

 وضوعیت یوا عودم اعطوای ءاعطوا موورد درکوه ( متحده ایاالت داخلی امنیت وزارت از ایشاخه) هستند متحده ایاالت مهاجرت

 .است جنسیتی گرایش اساس بر پناهندگی و مهاجرت. دنکنمی گیریتصمیم پناهندگی

 اسوت "پناهنده" اصطالح تعریف اساس بر( المللی بین سطح در همچنین و) متحده ایاالت درآسان و راحت  پناهندگی ساختار

 یوا سیاسوی عقایود ،یملیتو ،یموذهب ،ینژاد دالیل بهو  آزار و اذیت از بنیادین کامالً ترس دلیل به که است کسی معنای به که

قورار آزار و اذیوت  ترسند که در آینوده مووردو می، ه استخارج شد خود مادری کشور از ،خاص اجتماعی گروه یک در عضویت

                                                           
1 Robertson, D.,( March 2017) , Xtra News, Canada’s Immigration Department Acknowledges Drop in LGBT 

Refugees from Iran, Retrieved at www.dailyxtra.com/canadas-immigration-department 

2 Robertson, D.,( March 2017) , Xtra News, Canada’s Immigration Department Acknowledges Drop in LGBT 

Refugees from Iran, Retrieved at www.dailyxtra.com/canadas-immigration-department 

3 Robertson, D., (March 2017) , Xtra News, Canada’s Immigration Department Acknowledges Drop in LGBT 

Refugees from Iran, Retrieved at www.dailyxtra.com/canadas-immigration-department 

4 CBC Radio, (February 2017) LGBT Refugees From Iran Are Asking Why It's Become Harder For Them To 

Come to Canada  

5 Beeitbart News(Nov 2017) , Trudeau Cries During Apology to 'LGBTQ2' 
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 و آزار از منطقوی ترس و اندگرفته قرار اذیت و آزار تحتدر کشور خود  آیاکه  باید اثبات کنند متحده ایاالت پناهجویان 3گیرند.

 .دارند آینده شکنجه

شورایط الزم  گروه یک اینکه برای. شودمی اعطا خاص اجتماعیبر اساس طبقه گروه  جنسی دگرباشان از به بسیاری پناهندگی

 :باشود برخووردار مشترکطبیعی  ویژگی یکاز  باید ،داشته باشدرا  پناهندگی اهداف جهت خاص اجتماعیبه عنوان یک گروه 

 هوادسوته ایون با جنسی اندگرباش. است حائزبسیار  آنهابرای  وجدان یا هویتدر  تغییر زیرا دنکن تغییر نباید یا توانندنمیآنها 

 آنهوا هویوت در آنها گرایش ،کند تغییر تواندمی که کند استدالل کسی اگر حتی و دارند مشترک ویژگی یک زیرا ،دارند تناسب

توجوه  تا موورد باشد ذاتی و دائمی ویژگی یک باید گراییهمجنس دیگر، عبارت به 2.کند تغییر نباید بنابراین و استبسیار مهم 

 .گیرد قرار متحده ایاالت مهاجرت مقامات

. باشود داشوته متحوده ایاالت در فیزیکی حضور باید جنسی دگرباش فرد که است این دارد تکه در وهله نخست اهمی ایمساله

 و "تأییود" پناهنودگی فراینودهای بوه عنووان درسوتی بوهاز آن  که دارد وجود متحده ایاالت در پناهندگیاخذ  برای فرآیند دو

 .شودییاد م "دفاع"

 ایاالت به ورود از پس سال یک طی در. کند پناهندگی درخواست متحده ایاالت به خود ورود آخرین از سال یک ظرف باید فرد

. کنود اثبوات کننده قانع و روشن شواهد با را امر این باید و است پناهندگی متقاضی عهده بر درخواست اثبات مسئولیت متحده

 یوک مهلت از تر بیش تواندمی شرایط اثبات تغییردر صورت فرد  ،اول. شودمی اجرا و اعمال شدتب ءاستثنا دو علیرغم قانون این

 متحوده ایواالت بوه ورود هنگوام درآینده  اذیت و آزار از منطقی ترسممکن است  اوقات گاهی .دهد پناهندگی درخواست ساله

وضوعیت  تغییور یوا منطقوی تورس ایجاد باعث( دولت در تغییر مانند) مبدأ کشورفعلی  شرایطدر  تغییر اما ،باشد نداشتهوجود 

 درخواسوت از موانع العوادهخوارق شرایطدارد که  وجوددر صورتی  ءاستثنا دومین تغییر مذهب(. مانند) است شده فرد شخصی

موورد شورایط فرد د که نشوزمانی داده می فقطو  وجود دارند ندرت به موارد استثناء این. شودمی ساله یک مهلت در پناهندگی

 1.باشد داشته کامالًنظر را 

 پناهنودگی دفتور ،بعد ماه چند. شودمی آغاز دولت به I-589 برای پناهندگی متقاضی درخواست ثبت با مثبت درخواست یک

 همچنوین و داشته باشود خود همراهی مترجم است موظف پناهندگی متقاضی. دهدمی ترتیب پناهندگی متقاضی با ایمصاحبه

 جامعوهفرهنوگ  که دهد نشان باید ایرانی LGBT پناهندگی متقاضی. شودداده می حضور اجازه نیز پناهندگی متقاضی وکیلبه 

LGBT هویت دلیل به آزار و اذیت فرد و پذیرفته شده است کافی اندازه به او کشور در LGBT بسیاری. اوست جنسی گرایش یا 

 حقوق نقض LGBT حقوق نقض: کنندارائه میخود  پناهندگی ادعای برای را حقوقی محکمیدعوی  یایران جنسی دگرباشان از

 دردر نتیجوه  و دارنود قورار ایوران درشوکنجه  و اذیوت و آزار واقعی ترس معرض در دوجنسگرایان و همجنسگرایان ؛است بشر

 و آزار از ناشوی ترسیک  قانونی تعریفبا  ایرانی LGBT که است منطقی بسیاربنابراین . هستند مجازات و بازداشت خطر معرض

 .داشته باشدهمخوانی  اذیت

 .کندمی صادر را خود تصمیم پناهندگی افسر ،مصاحبه از پس ماه چند

 هنگوام دررا  موورد اعتمواد توا محویط محترمانوه و  اسوت موظوف متحد ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای که حالی در

 یوا نامناسوب ،تهواجمی را مصواحبه روشوهای جنسوی دگرباشان از بسیاری ،کند ایجاد( RSD) پناهنده وضعیت تعیین مصاحبه

 موامورانگروهی  ساعته دوازده جنسی تجاوز داشت  ترنسجندر پناهجو که حالی در ،مثال عنوان به. کردند توصیف شهوت انگیز

 یوک از بارهوا و بارهوا یا. این تجاوز را صریحا بیان کند جنسیتا جزئیات  شد خواسته او از ،دادرا توضیح می ایران دولت امنیتی

 "مخودر موواد یوا وسوایل ،مایعوات" از خوود جنسوی تجربه اولین در وی پارتنر آیا کندتعریف  که شد خواسته همجنسگرا مرد

                                                           
1 8 C.F.R. § 208.13(b)(1), 1208.13(b)(1) 

2 Political Asylum USA.com, Retrieved at www.politicalasylumusa.com 

 

3 Political Asylum USA.com, Retrieved at www.politicalasylumusa.com 
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 امور پناهنودگان متحد در کمیساریای عالی سازمان ملل در او کننده مصاحبهکه  آوردمی یاد به دیگری مرد. است کرده استفاده

 هموین بوه. اسوت کورده ازدواج زنوی بوا شکشوور دراو  زیرا باشدمرد  همجنسگرایک  او رسدمی نظر به بعید کهگوید به او می

-زنانوه"به سبک آنها چرا که شدپرسیده می ،مردانه داشتند رفتار وبودند  پوشیده مردانه لباس که شوندگانی مصاحبه از صورت

کمیساریای عالی سوازمان  فارسی مترجمان از یکی حداقل که دادند گزارش همچنین شوندگان مصاحبه. لباس نپوشیدند "یتر
 3صدا کرده است. گریروسپی تحقیرآمیز یک اصطالح از استفاده بارا  همجنسگرا مردان امور پناهندگان متحد در ملل

 .شوندمی مطرح سؤاالت و گیردمی قرار بررسی مورد درخواست

 ایون بوه انکوار. شودمی گرفته پناهندگی درخواست رد یا تأیید بر مبنی تصمیمی هفته دو طی ،موارد اتفاق به قریب اکثریت در

 را پناهنودگی کوه شوودمی ارجواع مهواجرت قاضی به پرونده و گرفت خواهد قرار برکناریقانونی  مراحل در فرد که است معنی

 گی داشوتهپناهند است نهایی تصمیم منتظر که حالی در قانونی نظر از تواندمی فرد و است فرجام قابل انکار. کندمی رد یا اعطا

 2.باشد

-گوروه شوکایات طریق از و FOIA یا اطالعات آزادی قانون طریق از که جنسی دگرباش زندانیان با رفتار به مربوط هایگزارش 

در معورض زندانیان عمومی  جمعیت از بیشتر برابر 35 جنسی اندگرباش که دهدمی نشان است آمدهبدست  مهاجر حقوق های

 LGBT جنسی به حمله که داد گزارش (CAP)  پیشرفت آمریکا مطالعاتی مرکز یک ،2631 نوامبر در 1.دارندقرار  جنسی حمله

 در همجنسوگرا مهاجران با رفتار ،شکنجه مورد در ملل سازمان گزارشگر 1.بوده است بیشتر برابر 35 مهاجرت هایبازداشتگاه در

 5.ه استدانست شکنجه ضد کنوانسیون نقض را آمریکا هایبازداشتگاه

 بودن نمایان

 در ظواهر یوک کسویآیوا  کوه نیست معنا بدان بودن نمایان 6.دارد خاصی معنای بودن نمایان پناهندگی، جنسیتی گفتمان در

 یوا داندمی افرادسایر  از جداگانه گروهیک  کافی اندازه به را آنها فرهنگآیا  که معناست این به بلکه ،نه یا است جنسی دگرباش

 ،جنسوی اذیوت و آزاردعووی  قبوول قابولبورای  کوه بر این نکته تاکید دارنود مهاجرت مقامات و قضات ،متحده ایاالت در. خیر

 بوه را آنهوا کوافی انودازه بوه آنهوا فرهنگ که معناست بدان بودن نمایان اساساً. باشد نمایان اجتماعی نظر ازباید  همجنسگرایی

مورد یوا  هایواقعیت به خیر یا دارد وجود کافیبه اندازه  بودن نمایان اینکه. است گرفته نظر در افراد سایر از جدا گروهی عنوان

، ایون باشود LGBT هر فرد به نسبت آمیزتبعیض رویه یا نگرش هرگونه دولت اگر کلی طور به اما ؛دارد بستگی (caseپرونده )

 ،گویوان ،آرژانتوین ،آلبوانیکشوورهای  جنسوی اندگرباشو وضوعیت مربوط به دعاوی هادادگاه ،سو یک از .یابدمی تحقق آستانه

 7.کردند رد را زیمبابوه و نیجریه پرو، ،مکزیک کشورهای و ندپذیرفترا  اوگاندا و مراکش ،لبنان ،جامائیکا ،اندونزی

 و آزار موورد نیز متحده ایاالت در خود هویت یا جنسی گرایش دلیل به باید جنسی دگرباش پناهجوی که است این دیگر شرط

 ووضع شده اسوت گرایان همجنس علیه صریحاً که قوانینی با ایران جامعه ،شد بحث قبالً که همانطور. گرفته باشد قرار شکنجه

 همجنسوگرایی دارد. گراییهمجنس با ونت آمیزیو خش گیرانهبرخورد سخت ،و نفرت انزجار با همراه وسیع اجتماعی ننگایجاد 

                                                           
1 Grungras,N, Levitan R. and Slotek, A. ( 2009), The Fletcher Journal of Human Security, 41 VOLUME XXIV 

Unsafe Haven: Security Challenges Facing LGBT Asylum Seekers and Refugees in Turkey 

2 Asylum Fact Sheet | Transgender Law Center, 

3 Gruberg, S., (November 2013) ,Center for American Progress, Dignity Denied: LGBT Immigrants in U.S. 

Immigration Detention 

4 Mullins, D., (November 2013) America Aljazeera, Report: LGBT Immigrant Detainees Face Higher Risk of 

Sexual Assault,Abuse  

5 Houdart, F., and Fagan J., The World Bank, (July 2014), Pink Migration - Rising Tide of LGBT Migrants? 

6 Marouf, F., ( 2008) The Emerging Importance of Social Visibility" in Defining a Particular Social Group and 

Its Potential Impact on Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender, Scholarly Works. Paper 419. 

http://scholars.law.unlv.edu/facpub/419 

7 Political Asylum USA.com, Retrieved at www.politicalasylumusa.com  
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 آن قوانونی پیگردپس  ،کند تعیین را جرم دگرباش فرد یک برای جنسی رابطه کشوری اگر. شودمحسوب می جرم یک ایران در

 .باشد کافی اذیت و آزار برای است ممکن جرم

 گیرینتیجه

 3.استالمللی قرار داشته بین مهاجرت وخارجی  مهاجرتفراوان  هایجریان مرکز در جنسیت جمله از مختلف دالیل به ایران

 هااستفاده و بدرفتاریاین سوء .هستند محروم های اساسیآزادی از و برندمی رنج بشر حقوق نقض از ایرانی دگرباش افراد

 این قبال در کس هیچ. شودمی انجام هاخانواده و هاانجمن ،مدارس مانند دولتی غیر بازیگران و قضایی نظام ،ایران دولت توسط

-چاره است همراه وحشت و ترس با آنها زندگی که جنسی دگرباش افراد از بسیاری و نیست پاسخگو اساسی حقوق نقض موارد

 .است فرار دلیل آنها جنسیت. ندارند مهاجرت برای تالش جز ای

 یک وجود ،علیرغم این. اندنکرده تجربهآن را  LGBT غیر پناهندگان که هستند روبرو قانونی هایچالش با LGBT پناهندگان

های چالش: اهمیت دارد بسیار هستند روبرو دوگانه هایچالش با که افرادی برای LGBT از یمحافظت و یحمایت چارچوب

 ارزیابی و حساسیت مندنیاز هاچالش این. جنسیتی هویت یا جنسی گرایشبا  های مرتبطچالش و ه بودنپناهند با مرتبط

 هستند ترکیه مانند ترانزیتی کشورهای درهنوز ها دگرباشوقتی . هستند جنسی طیفمحدوده  در تکامل حال در هایهویت

 وحشتناک هایپرپیچ و خمتوان به آنها کمک کرد تا مسیر خود را از الزم و ضروری است؛ برای مثال می آنها به کمک

کشورهای  در جدید زندگی با آمدن کنار و استقرار برایو یا  بوروکراسی یا تشریفات اداری پیدا کنند و بتوانند پناهنده شوند.

پذیرترین  آسیب ترین و شدهراندهحاشیهبه  زمره در جنسی امروز دگرباشانمورد حمایت قرار گیرند.  LGBTدوستانه 

جدید  هایمحرومیت و خطرات معرض در ترکیه در آنهاو ادامه حیات فیزیکی  بقا زیرا ،هستند ترکیه پناهندگان و پناهجویان

 2قرار دارد.

-بی ثباتی قرار میدر شرایط  ایرانی اندگرباشو سختگیرانه،  غیر انسانیهای در جهان بشدت متعصب امروزی و با وجود نگرش

 شکنجه و آزار با امنیت به رسیدن مسیر در و کنند ترک اذیت و آزار ترس از را خود مبدأ کشور باید که هنگامی ویژه به ،گیرند

 با خطرات زندگی باشد. آنها مواجه  و دردتحمل  ی برایدلیل نباید دگرباش افراد جنسیت. شدند مواجه زیادی
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