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 « ایران +LGBTQ یمانیفست جامعه »

            مقدمه

 حجاب اجباری در فضایی که عموم  
ی وهای رسکوب گشت ارشاد و بابت قانون تبعیض آمتر رد، توسط نتر

ُ
، دختی ک قتل حکومتی ژینا امیتی

بابت رسکوب  ش  مردم  ی ی بود که موجب ختر برانگتر تأثر  بودند، چنان  به ستوه آمده  اقتصادی  ایط وخیم  های سیایس و اجتمایع و رسر
های آن آپارتاید  ز ایران علیه رژیم توتالیتی و فاشیستی جمهوری اسالیم شده است؛ رژییم که ییک از بنیان رسارسی مردم در داخل و خارج ا 
 عمویم مردم از جنسیتسابقه جنیس و جنسیتی است. تداوم ی  

ی
اض و اعتصاب، همبستیک ِ اعتی

ش، به طرق مدیی ی های  ها، هویت ی این ختر
، طبقات، اتنیک  ک که آن هدف، دگرگویی رژیم و جایگزیتی آن با  ها و اقشار متجنیس و جنسیتی عدد و همگرایی حول یک هدف مشتی

 
ی

 انقالی   چشم   حاکمیتی مردیم و دموکراتیک است، سه ویژگ
اضایی معمویل مبدل به جنبیسر ش را از مجموعه اعتی ی ی بوده که این ختر گتر

 کرده است.  

ش، بر رس مطالبه ی همه جرقه  ی یگتر شدن این ختر ی جنسیتی شکل گرفته و تمامیت را هدف    ای حقوق بشر علیه یک قانون تبعیض آمتر
قابل تغیتر که ییک از مبایی آن آپارتاید جنیس و جنسیتی است،   قرار داده است؛ چرا که در رژییم استبدادی با چهارچوب قوانیتی غتر

ی این انقالباصالحات از معتی تیه شده و اهمیت انقالب هویدا یم   ، انقالی  فمنیستی است.  شود و در اینجا نتر

د، همانگونه که  دامنه  ده بوده و پتانسیل این را دارد که تمایم ابعاد سیایس و اجتمایع را در بر بگتر ات حاصل از این انقالب گستی ی تغیتر
 حول ایجاد تغیتر  بار معنایی    « ، ترنس، رهایی »کوئتر   در همرایه با شعارهایی چون «  ژن، ژیان، ئازادی»  شعار اصیل این انقالب، یعتی 

ی
بزرگ

و در نتیجه رهایی تمام جامعه را در بر دارد. بنابراین،  +LGBTIAQ ی  در روابط قدرت و به تبع آن حصول رهایی عموم زنان و جامعه 
، وضعیت جامعه  ی ییک از موارد نیازمند تغیتر  .  است  +LGBTIAQی  بدون شک در این بیر

ی به وضعیت اعضای این جامعه، در بازه  ، که اهداف  پرداخیی ی زمایی کنویی به سه دلیل اهمیت شایان توجه دارد؛ اوال انقالب فمنیستی
م،  -، بدون مبارزه با تمام ابعاد سیساست ی مستمر با مردساالری  آن شامل رسنگویی رژیم آپارتاید جنیس و جنسیتی و تداوم مبارزه  ی سکستر

م، م ی وسکستر
ی حال تغذیه کننده هتی م که برآیند و در عیر ی م و آلوسکستر ی ِاندوسکستر م،  ی است، به ثمر نخواهد    ی مردساالری ونوسکستر

 با اعضای این جامعه که به درازای عمر مردساالری، تحت تبعیض 
ی

اند مند بوده های نظامها و خشونت نشست، دوما حضور و همبستیک
ی جزو اقشاری بوده و در یط بالغ بر چهل سال حکمرایی رژیم ج ین تبعیض مهوری اسالیم نتر ها اعمال ها علیه آن ها و خشونت اند که بیشتی

 میش نخواهد شد مگر  
ی

شده، از اصول و وظایف مهم اخالقی و انسایی و موثر برای انقالب و آزادی کلیت جامعه است و سوما، همبستیک
ی متقابل   آنکه شامل عموم مردم و   بلکه هژمویی  تفاوت   همراه با به رسمیت شناخیی

ی
ها و مطالبات باشد، در غتر این صورت ما نه همبستیک

یت تحت لوای اتحاد را خواهیم داشت که مقدمه   سازد. ی ظهور دیکتاتوری دیگری را فراهم یم اکتر

ئتر فمنیست و ترنس*  ایران و افغانستان و کنشگران کو   LGBTIAQی + باتوجه به نکات گفته شده، ما، جمیع از اعضاء و کنشگران جامعه 
ی  ایم تا ضمن معرقی جامعه ی تحریر درآورده و اپوزیسیون حال حاضی ایران به رشته   فمنیست، این مانیفست را در خطاب به کلیت جامعه 

ی بیان کنیم. خود، مطالبات   مان را نتر

                    هدف این مانیفست و جایگاه آن

ایران و افغانستان    LGBTIAQی +مورد اشاره قرار گرفت، هدف از این مانیفست، معرقی جامعه همانگونه که در مقدمه به شکل خالصه  
 .  استو متعاقبا بیان ضی    ح مطالبات مدنظر جمیع از کنشگران و اعضای این جامعه 

ی امروز منظور از معرقی این جامعه در این مانیفست معرقی هویت  های    های جنیس و جنسیتی نیست، چرا که تا به همیر بارها در بستی
ح داده شده و از این پس این وظیفه  دازد؛  گوناگون رسر ی فرد فرادست است که برای شناخت پیشگام شده و به جست و جو و مطالعه بتر
ی حال مقاومت متقابل و مستمر اعضای  های نظامها و خشونت منظور از معرقی در این مانیفست، بیان تبعیض  مند اعمال شده و در عیر

ی  استها  ها و خشونت جامعه در برابر این تبعیض این   ، به ویژه که در یط سالیان متمادی این مقاومت چنان با اعضای این جامعه عجیر
 ها شده است. شده که مبدل به بخیسر از هویت جمیع و فردی آن 

اییط  LGBTIAQی +ی اعضای جامعه بدییه است که همه  ان تحت تبعیض نیستند، زیرا در رسر ی ،    به یک متر با وجود تبعیض جنسیتی
تبعیض تبعیض  سایر  و  بهائیان،  علیه  ویژه  و خشونت  تبعیض  اتنییک،  یارسان های  علیه  مذهت   اقلیت های  و  ها،  مذهت   و  دیتی  های 
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، تبعیض  ی، شکاف و تبعیض طبقایی و تبعیض   های نایسر از معلولیت نوکیشان مذهت  ی   های متعدد علیه پناهجویان و پناهندگان )چهستتر
ها بر روی  پناهجویان و پناهندگان افعانستایی ساکن ایران و چه پناهجویان و پناهندگان ایرایی و افغانستایی در کشورهای دیگر( تبعیض 

ی ممکن است به سبب موارد متعدد و هویت   اعضای این جامعه  های متقاطع، مضاعف شود؛ بنابراین، یط این مانیفست اگر چه در  نتر
ح تبعیض  فوبیا تمرکز شده، اما در بندهای مطالبایی سیع شده    LGBTIAQی +بر روی موارد مبتتی بر ضدیت با جامعه   ها ضفا رسر و کوئتر

ی از تبعیض است تا مطالبایی مبتتی بر هویت   های مضاعف بیان شود.  های متقاطع و جهت پیشگتر

ده و متنوع با  جامعه   LGBTIAQی + الزم به ذکر است که جامعه  مطالبات متفاوت است و بر این اساس، این مانیفست نمایانگر  ای گستی
ها نیست و ضفا حاصل مشارکت و توافِق  ایران و افغانستان نبوده و بیانگر تمایم مطالبات آن   LGBTIAQی + تمایم اعضای جامعه 

تر  از رایه برای حضور پویاتر و چشم جمیع از اعضا و کنشگران این جامعه در داخل و خارج از ایران است. امید آنکه این مانیفست آغ گتر
های متعدد تبعیض امکان  باشد و شاهد حضور اقشاری از این جامعه باشیم که تا به امروز زیر الیه  LGBTIAQی +سایر اعضای جامعه 

ی داشته برون  های مذهت   قلیت ی از ا دارای معلولیت، اعضای این جامعه   LGBTIAQی +اند؛ اعضای جامعه آیی و حضور به مراتب کمتی
ان جند، گنبد کاووس، ساری، پتر شهر  )به ویژه بهائیان( و اتنییک و یا ساکن در شهرهایی چون آبدانان، یاسوج، خرم آباد، ابوشهر، رساوان، بتر

ی که عالو و سایر شهرها، مناطق و روستاهای محروم، کارگران و به ویژه کارگران جنیس این جامعه، افراد ترنس* و نان  ه بر اینکه  بایتی
ند، مواجه مند قرار یمهای نظام بابت بیان جنسیتی خود مورد حمالت و خشونت  ی و تبعیض  گتر ای مداوم با جریان فکری خشونت آمتر

)که در بستی سیس ترف  ی  انگاری شده، که آسیب   -آمتر تا حدی طبییع  م  ی توجه عموم را جلب نیم سکستر کند( دارند و  های آن حتی 
ردستان عراق. پناهجویان و پناهند 

ُ
 گان افغانستایی ساکن در ایران و پناهجویان ساکن در ترکیه، ارمنستان و اقلیم ک

 

: ما که هستیم؟  
ی

 معرف

ای متشکل از افراد هستیم؛ جامعه   LGBTIAQی +ما، جمیع از کنشگران کوئتر فمنیست، ترنس* فمنیست، اعضا و کنشگران جامعه 
، بای، ترنس 

ی
، گ ی ی * و نان لزبیر سکس،  بایتی ، َپن  ، Ace / Aro، اینتی سکشوال و سایر افرادی که جنس، جنسیت، هویت جنیس و  کوئتر

و/آلو محور نیم هنجارهای رایج ِاندوسکس، سیس ها به ترتیب در چهارچوبجنسیتی آن   گنجد.  جندر و هتی

مند متأخر  حت تبعیض و خشونت نظاماعضای این جامعه به درازای تاری    خ بابت هویت جنیس، جنسیت، بیان و هویت جنسیتی خود ت
فوبیا و ضدیت  از مردساالری بوده   جمهوری اسالیم نمود بارزی از کوئتر

ی رژیم فاشیستی و توتالیتی اند و در یط تاری    خ معاض ایران، قوانیر
انسایی شالق و اعدام برای روابط جنیس  LGBTIAQ  ی +تمام عیار با جامعه  سیس است؛ احکام غتر و، انجام روش -غتر های متعدد  هتی

شیک )که مصداق کامل جنایت پزشیک است( با حمایت نهادهای مذهت  وابسته به رژیم، سلب   ی  در مراکز پزشیک و روانتر
تبدیل درمایی

نان و  ترنس*  افراد  مالکیت  و  بدن استقالل  بر  ی  ابژهبایتی و  آن های خودشان  ترنس سازی  به شدت  ی  قوانیر در یط  و  مدیک  ها  الیستی 
/ ترنس  نان ترنسفوبیک  و  ترنس*  افراد  ایط  میساژنیک، محرومیت  ، رسر تطبیق مدارک شناسایی اجتمایع و  بازتائید جنسیت  از  ی  بایتی

ی هویت و تجربه  یس به بازتائید جنسیت در مراکز خدمات بهداشت و درمان، عدم به رسمیت شناخیی ی دستی استاندارد و تبعیض آمتر ی  غتر
ی حذف اجتمایع  افراد نان  ی تحت ستمزیسته   و اجرای قوانیر

ی و هر فرد ترنس* خارج از معیارهای ترنس مدیکالیستی پزشیک قانویی بایتی
، انت  ها، تروی    ج پروپاگاندا برای تقویت ترنسفوبیا، ترنس آن

فوبیا، انجام عمل میساژیی وری  فوبیا و در مجموع کوئتر ضی های نادرست و غتر
سکس )ب ی بازدارنده از این عمل بر روی افراد اینتی ی در مراکز درمایی  ه ویژه در دوران کودگ( و فقدان قوانیر ها، رفتارهای خشن و تبعیض آمتر

ی بازدارنده در برابر خشونت  فوبیا و ضدیت با جامعه و آموزیسر علیه اعضای این جامعه، فقدان قوانیر   LGBTIAQی +های نایسر از کوئتر
ی تسهیل کننده  ی مربوط به قتل رسی از خشونت   ی ایندر کنار قوانیر ی تسهیل کننده و خشونت ها همچون قوانیر ی  های نامویس یا قوانیر
قانون مدیی که ییک از نتایج مخرب آن محرومیت کودکان از امکان درک، شناخت و هویت یای  خود    ۱۰۴۱ازدواج اجباری، )مثل ماده  

ی حفاظت از کودکان ترنس* و نان  ی است.( فقدان قوانیر ی حال تشویق به محروم سازی آن  بایتی ها از فرآیند بازتائید  بدرسپرست و در عیر
، ممانعت از هرگونه تشکل و گردهمایی افراد این جامعه و صدها مورد دیگر که نشان   جنسیت و اعمال خشونت توسط نهادهای مذهت 

 مند علیه اعضای این جامعه دارد. نظام از وجود خشونت و تبعیض 

، کوئتر فمنیستی  اومت در سخت با این وجود، مق یات متعددی با موضوعیت کوئتر ایط همچنان تداوم داشته است. انتشار نشر ترین رسر
ی هومان )که حاصل همکاری جمیع از کنشگران  هجری شمیس با مجله   ۱۳۶۷که از سال    LGBTIAQی + و مسائل مربوط به جامعه 

ادامه   امروز  ی  تا به همیر ایط  این جامعه بود( آغاز شده و  این جامعه در رسر داشته و نقش مهیم در آموزش و بیان مطالبات اعضای 
خواست  بیان  و  جامعه  این  اعضای  نوییس  وبالگ  است.  داشته  شدید  خفقان  و  ستم سانسور  تحت  زیست  تجربیات  و  و ها  شان 

نامه حرکت چون  نوییس،  وبالگ  بستی  در  جمیع  و  فردی  اضی  اعتی بال های  ی  پرشیر به  جمیع  اضی  اعتی ی جمیع  ی  بسیی با  رابطه  در  گ 
( به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت. کارگاه های اعضای این جامعه یا نامه وبالگ 

ی
اضی شهرام شهرزاد )وبالگ نویس گ های  ی اعتی

های مرتبط با سالمت روان و بهداشت  و آموزش   LGBTIAQی + آموزیسر متعدد جهت آموزش مسائل مرتبط با حقوق اعضای جامعه 
. وبسایت  جنیس . کمک ها و پادکست و مباحث کوئتر فمنیستی های سازمایی و فردی به پناهجویان ساکن ترکیه،  های مطالبایی و آموزیسر
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ی جمعه  ردستان عراق. نامگذاری اولیر
ُ
ایران برای اعالم    LGBTIAQی +ی هر مرداد ماه به عنوان روز افتخار جامعه ارمنستان و اقلیم ک

ی  های مطالبایی یط یکسال گذشته به کانون صنفی فرهنگیان، شورای صنفی پزشکان، اتحادیه سلسله بیانیه   موجودیت در بطن جامعه. 
ی حضور آشکار اعضای این جامعه آزاد کارگران و رسانه  ش رسارسی اختر نتر ی در داخل و خارج از کشور بسیار    های خارج از ایران. در این ختر

ی و جامعه ی ترنس* و نان های جامعه د با شعارنوییس، بلندکردن پرچم گتر بوده است؛ در داخل کشور افرا چشم  و    LGBTIAQی +بایتی
اض تحت عنوان   ی کمان»بوسه در مالء عام موج  اعتی اند. به صورت کامال خودجوش و مستقل از هر سازمایی ترتیب داده   «موج رنگیر
ایی  اضی و سختی اضی در خور توجه   اعضای این جامعه و اجراگری های فردی و جمیعدر خارج از ایران هم حضور اعتی ی و اعتی های هتی

ایی  اضی اعضای این جامعه در خارج در  بوده است. شایان ذکر است که برنامه ریزی برای بسیاری از حضورها، سختی ها و اجراهای اعتی
 همرایه با اعضای این جامعه در داخل ایران انجام شده است. 

ی رژیم   از بیشمار کنشگری هایی موارد ذکر شده، نمونه  ی متحجرانه و تبعیض آمتر ها و در نهایت مقاومت از سوی این جامعه در برابر قوانیر
 مند است.  های نظامجمهوری اسالیم و تبعیض 

ی خاطر بخش عمده   جاری است و به همیر
ی

ت  ای از این جامعه، همواره بخیسر از مقاوم فراتر از موارد گفته شده، این مقاومت در زندگ
 رژیم جمهوری اسالیم بوده 

ی
برابر استبداد و خودکامیک از همرایه با جنبش عمویم مردم در  اضات سال    اند؛    ۱۳۸۸دانشجویی در اعتی

، کارگری و حمایت هجری شمیس گرفته تا بیانیه  اضات و اعتصابات صنفی عقیدیی    – های جمیع از زندانیان سیایس  های حمایتی از اعتی
 چون زینب جاللیان.  

ی یم ا  تواند تجدید میثاقی در راه مقاومت و مبارزات مستمر با بیان ضی    ح مطالبات مدنظر جمیع از اعضا و کنشگران  نتشار این مانیفست نتر
 این جامعه باشد. 

 

 مطالبات ما 

سیسجرم  . ۱بند  و -زدایی از انواع روابط غتر  هتی

انسایی و اثرات انگ انگاری ترس از مجازات   های ستی یکسان بدونحق ایجاد روابط عاطفی و جنیس افراد در بازه  ،  های اجتمایع های غتر
ی باشد؛ حفی که تحت حاکمیت جمهوری اسالیم سلب شده و بنابر بندهای قانون مجازات اسالیم   باید از موازین اسایس حقوق بشر

انسایی چون شالق و قتل عمد حکومتی )اعدام( یم   شود. شامل احکایم غتر

 LGBTIAQی +ام هرگونه روش تبدیل درمایی علیه تمام اعضای جامعه ممنوعیت انج . ۲بند 

ی امروز انواع روش  ی حمایتی و با حمایت نهادهای مذهت  تا به همیر  به منظور تغیتر هویت  در نبود قوانیر
انسایی تبدیل درمایی های غتر

رب فراوایی بر سالمت روان و جسم اعضای  ای که اثرات مخدر حال انجام است. مسئله   LGBTIAQی +جنیس و جنسیتی اعضای جامعه 
 ی پزشیک است. گذارد. تبدیل درمایی مصداق بارز شکنجه این جامعه یم 

ی جنسیت و هویت  . ۳بند  ی های جنسیتی افراد نان به رسمیت شناخیی  بایتی

ی بوده افراد نان ی همواره بخیسر از جوامع بشر  اختر متاثر از سلساند، منتیه در بازه بایتی
ها نادیده گرفته شده  له وقاییع هویت آن ی زمایی

ی هویت فرد، شکیل از تبعیض نظام و به رسمیت شناخته نیم   مند بوده و باید متوقف شود. شود. عدم به رسمیت شناخیی

 امکان بازتائید جنسیت اجتمایع و تطبیق مدارک شناسایی برای عموم . ۴بند 

افراد سیسهمانگونه که به رسمیت شناخته شدن جنسیت و هویت جن نهادهای  سیتی  از تائید مراکز پزشیک قانویی و  جندر مستقل 
 به تائیدهای پزشیک و روانشناختی که مبتتی بر  قضایی است، جنسیت و هویت جنسیتی افراد ترنس* و نان

ی
ی باید بدون وابستیک ی نتر

بایتی
ی ترنس کان بازتائید جنسیت اجتمایع و تطبیق مدارک شناسایی  های قضایی به رسمیت شناخته شده و اماند و تائیدیه مدیکالیستی - قوانیر

 برای عموم افراد وجود داشته باشد. 

ط ۵بند   یس به هر بخش از خدمات پزشیک بازتائید جنسیت برای عموم افراد بدون نیاز به پیش رسر هایی چون تائیدهای مراکز  . امکان دستی
 روانشنایس و قضایی 
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یس به خدمات پزشیک مرتبط با بازت ائید جنسیت باید در هر زمایی و برای عموم افراد فراهم باشد؛ افراد به خدمات مختلفی مرتبط  دستی
یس به خدمات مرتبط با بازتائید جنسیت و سالمت افراد ترنس* و نان  ی، حفی حیایی  با بازتائید جنسیت نیاز دارند و امکان دستی بایتی

 افراد است. 
ی

 است که موثر بر زندگ

س ب . ۶بند   ودن خدمات پزشیک مرتبط با بازتائید جنسیت برای افراد در دستی

یس برابر عموم به خدمات مرتبط برای این وجه از بازتائید جنسیت است.   از الزامات عمیل کردن بند پنجم، دستی

ی خدمات پزشیک مرتبط با بازتائید جنسیت تحت پوشش بیمه  . ۷بند   قرار گرفیی

ی خدمات    تحت پوشش بیمه  یس برابر  قرار گرفیی مرتبط با بازتائید جنسیت و سالمت اعضای این جامعه گایم موثر در ایجاد امکان دستی
 به خدمات بازتائید جنسیت )اشاره شده در بند پنجم( برای عموم افراد است. 

سکس  ممنوعیت انجام اجباری عمل . ۸بند  وری بر روی افراد اینتی ضی  های جراج غتر

وری بوده و حتی انجام این دست از عمل های جراج بر  انوایع از عمل  ضی سکس غتر ات مخرب زیادی بر سالمت  روی افراد اینتی ها تاثتر
سکس یم   گذارد. روان و جسم افراد و به ویژه کودکان و نوجوانان اینتی

سکس، ترنس* و نان  ممنوعیت انجام عقیم  . ۹بند  ی  سازی اجباری افراد اینتی  بایتی

نان  و  سکس، ترنس*  اینتی افراد  اجباری  اعمال  عقیم سازی  و  از رسکوب  نمود ملمویس  ترنس فم(،  افراد  و  )به ویژه زنان ترنس  ی  بایتی
 خشونت علیه این افراد از طریق مجرای پزشیک است که باید متوقف شود. 

ایی  امکان آموزش رایگان و همگایی حول مسائل مرتبط با هویت جنیس، جنسیت و هویت جنسیتی به زبان مادری افراد، زبان اشار   . ۱۰بند  
 و با استفاده از خط بریل 

ای الزایم برای شناخت عمویم جامعه نسبت به خود، پذیرش همگایی  آموزش در رابطه با هویت جنیس، جنسیت، هویت جنسیتی مسئله 
یای  خود است؛ بدییه است که میش شدن این بند در گرو حق  است برای درک و هویت LGBTIAQی + یک الزایم به اعضای جامعه و کم

افراد برای کسب اطالعات و آموزش به زبان مادری خودشان است. به عالوه این حق باید برای افرادی که برای آموزش ملزم به زبان  
ی فراهم باشد. اشاره و برای خواندن ملزم به ا   ستفاده از خط بریل هستند نتر

ی محافظتی از کودکان و نوجوانان جامعه   . ۱۱بند    LGBTIAQی + وجود قوانیر
ی

 در برابر خشونت خانیک

فوبیا و ضدیت والدین  های متعددی  تحت خشونت   LGBTIAQی +شان با جامعه بسیاری از کودکان و نوجوانان این جامعه بابت کوئتر
 قرار یم  در چهارچوب روابط

ی
ات مخری  بر آنخانوادگ ند که تاثتر ای جمیع  گذارد. محافظت از کودکان در برابر خشونت وظیفه ها یمگتر

ی است.   و نیازمند وجود و اجرای قوانیر

یس به خدمات پزشیک مرتبط با بازتائید جنسیت متناسب با سن برای کودکان و نوجوانان ترنس* و نان  . ۱۲بند  ی امکان دستی  بایتی

یس به خدمات مرتبط با بازتائید جنسیت  ی تحقیقات بر روی بیش از سه هزار فرد ترنس* و نان تا کنون نتیجه  ی نشان داده که دستی بایتی
 و به خطر افتادن سالمت    ،متناسب با سن 

ی
یس با مواردی چون افشدگ ی حال عدم دستی با سالمت روان ارتباط مستقیم دارد و در عیر

یس به خدمات پزشیک متناسب با سن برای کودکان و نوجوانان ترنس* و نان روان ارتباط مستقیم  ی حفی  دارد. در نتیجه، حق دستی بایتی
 آن 

ی
 ها در ارتباط است. مسلم بوده که با سالمت روان و کیفیت زندگ

ی محافظتی از کودکان و نوجوانان جامعه   . ۱۳بند   زیسر در برابر خشونت، در مراکز آمو  LGBTIAQی + وجود قوانیر

یس به آموزش به دور از تبعیض یم  ی امنیت افراد در دستی ، تأمیر
ی  باشد، با این حال کودکان و نوجوانان جامعه از ملزومات آموزش همگایی

+LGBTIAQ اند، پس ایجاد فضای امن  های آموزیسر و سایر دانش آموزان بوده های مداوم از جانب کادر محیط همواره تحت خشونت
، از ملزومات فراهم کردن آموزش همگایی به دور از تبعیض هو محافظت از آن   . استا در مراکز آموزیسر
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سکس، افراد نانقوانیتی برای حفاظت و رفع تبعیض علیه زنان ترنس   . ۱۴بند   ی و مردان ترنس  جندر، زنان و افراد سافیک، افراد اینتی بایتی
ی زنان و زایمان  در مراجعه به متخصصیر

ده  ی این حوزه، تحت خشونت و تبعیض قرار یم ین افراد به سبب فقدان دانش و نحوه ای ا در موارد گستی ند، در  ی برخود متخصصیر گتر
یس به خدمات بهداشت و درمایی مورد نیاز از ملزومات برابری و تکریم حقوق بشر است.   حالیکه امکان دستی

 و در مجموع  . قوانیتی برای حفاظت و رفع تبعیض علیه زنان ترنس، افراد نان۱۵بند  
ی

سکس، افراد گ ی، مردان ترنس، افراد اینتی بایتی
ی اورولوژی  ی در مراجعه به متخصصیر  آکیلیر

ده  ی این حوزه تحت خشونت و تبعیض قرار یم در موارد گستی ند، در حایل  ای این افراد به سبب فقدان دانش و برخودهای متخصصیر گتر
یس به خدمات بهداشت و درمایی مورد ن   یاز از ملزمات برابری و تکریم حقوق بشر است. که امکان دستی

ی غدد درون ریز قوانیتی برای حفاظت و رفع تبعیض علیه افراد ترنس* و نان  . ۱۶بند  ی در مراجعه به متخصصیر
 بایتی

ی غدد درون   امکان مراجعه  ی در جهت دریاقت اقالم هورمون مورد نیاز، بخشریز برای افراد ترنس* و نان به متخصصیر مهیم از نیاز    بایتی
ی تقویت  شان است، با این وجود فرهنگ ترنسفوب / ترنس این افراد برای مراحل بازتائید جنسیت ی نتر میساژن حاکم )که با وجود قوانیر

ی گرفته است و باید برای رفع این تبعیض به صورت مداوم اقدامات موثر قانویی  شود( این حق حیایی را از افراد ترنس* و نان یم بایتی
د. ص  ورت گتر

ی  در مراکز خدمات درمایی و بهداشتی و ارائه   در برابر خشونت و تبعیض   LGBTIAQی +قوانیتی برای حفاظت از افراد جامعه  . ۱۷بند  
 خدمات مرتبط با سالمت اعضای این جامعه 

تبعیض  از جمله مراکزی هستند که در آن برخوردهای  ی علیه  به صورت کیل، مراکز بهداشت و درمان  این جامعه بسیار    آمتر اعضای 
ی خاطر ییک از وجوه قابل برریس درمورد سالمت اعضای جامعه  های اعمال ها و خشونت تبعیض   LGBTIAQی +ملموس است و به همیر

شده علیه اعضای این جامعه در مراکز پزشیک است. ضمن وجود قوانیتی برای محافظت از اعضای این جامعه در برابر خشونت و  
یس به خدمات  تبعیض در مرا  یس همگایی به خدمات درمایی مرتبط با سالمت اعضای این جامعه )از جمله دستی ، باید دستی کز درمایی

ی از بارداری و بیماری  ( فراهم باشد. روانشنایس، لوازم مربوط به بهداشت جنیس و پیشگتر  های مقاربتی

های مبتتی بر ضدیت با این  ها و تبعیض سطح جامعه در برابر خشونت در    LGBTIAQی + قوانیتی برای حفاظت از افراد جامعه  . ۱۸بند  
 جامعه 

شود نایسر از تنفر و ضدیت ویژه با این جامعه است و به خصوص  اعمال یم   LGBTIAQی +شکیل از خشونت که در برابر اعضای جامعه 
ی و افرادی که بیان جنسیتی خارج از معیار سیسافراد ترنس* و نان  یت محور جامعه دارند و زوج جندر محو بایتی های این جامعه  ر و استی

ای محدود و برای محقق شدن آزادی الزایم  ها هستند. آزادی باید برای عموم باشد، نه برای عده بیشتی در معرض این رسی از خشونت
 دار محافظت شود. های ریشه پذیر در برابر خشونت است تا از افراد آسیب 

ی اشکال واضیح از خشونت الزم به ذکر است که میسجن ها هستند که باید از افراد در برابر این  در کردن افراد و استفاده از ددنیم افراد نتر
 ها محافظت کرد. نوع از خشونت 

ی و فضاهای تفکیک شده بر اساس جنسیت وجود فضاهای امن برای افراد نان.  ۱۹بند   بایتی

 

ی جنسیت و هویت جنسیتی افراد نان ی آنبه رسمیت شناخیی ی در گرو در نظر گرفیی هایی است که براساس  ها در فضاها و محیط بایتی
ی در گرو وجود فضاهای امن مختص به خودشان )مثل  اند، عالوه بر این بخش مهیم از امنیت افراد نانجنسیت تفکیک شده  بایتی

 های عمویم( است. توالت

 زنان برای تمام زنان ترنس   مندی برابر از فضاهای مختص بهایجاد امکان بهره  . ۲۰بند 

ی  هر گونه محروم سازی زنان ترنس از فضاهای مختص زنان مصداق بارز تبعیض بر بخیسر از زنان میتتی بر ترنس   و تکرار قوانیر
میساژیی

همان    شود. هر زن ترنس باید بهمردساالرانه است که با القای دید ذات گرایانه نسبت به جنسیت، موجب طبییع سازی مردساالری یم 
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ها در این فضاها )مبتتی بر بند  های زنانه سهم دارد، سهم داشته باشد. به عالوه امنیت آن اندازه که هر زن سیس از فضاها و محیط 
ی شود.   هجدهم( تامیر

 مندی برابر از فضاهای مختص به مردان برای تمام مردان ترنس ایجاد امکان بهره  . ۲۱بند 

ها در این فضاها )مبتتی بر بند  مندی از فصاهای مختص به مردان را دارند، ضمن آنکه امنیت آن بهرهمردان ترنس مثل سایر مردان حق  
ی شود.   هجدهم( باید تامیر

 ی مذهب علیه افراد ی سکوالریسم و عدم تبعیض بر پایه قانون گذاری بر پایه  . ۲۲بند 

گذاری گایم الزایم و مهم برای تحقق برابری  های سیایس و قانون ای متاخر و متاثر از مردساالری است و جدایی آن از نهادمذهب پدیده 
ی اقشار مختلف است. به ویژه که دیانت در طول تاری    خ همواره ییک از عوامل اصیل رسکوب جامعه  بوده است. بنابراین    LGBTIAQی +بیر

 گذاری و تصمیمات سیایس باید کامال جدا از مذهب و دیانت باشد. قانون 

ی بوده است.  اکمیت رژیم جمهوری اسالیم تبعیض ییک از نتایج ح  امون ادیان و مذاهب دیگری به جز تشیع اثتی عشر ده علیه پتر
های گستی

ده  و گستی تبعیض شدیدترین  نظامترین  ی  های  افراد   ، مذهت  نوکیشان  است.  اعمال شده  بهائیان  علیه  با  مند  پرستان،  و شیطان  دین 
ی و غتر  ها،  ها، زرتشتی ها، مسییح ها، کلییم های دیتی و مذهت  )یارسان اند و سایر اقلیت انسایی مواجه شده پیگردهای قضایی و احکام سنگیر

ایزدی مانوی  ه ها،  با گستی دراویش گنابادی(  و  ی  تسیی اهل  تبعیض ها،  از  نطامای  بوده های  مواجه  موجب  مند  موارد  این  تمایم  اند؛ 
شود. لذا در حاکمیتی سکوالر افراد باید حق آزادی کامل در اعتقادات دیتی  یم   LGBTIAQی +های مضاعف علیه اعضای جامعه تبعیض 

 و مذهت  )به عنوان امری شخیص( داشته و هیچ تبعییصی بر مبنای اعتقادات نباید علیه هیچ فردی اعمال شود. 

 
ی و در مجموع

 
ی، افرادی گ ی و   بند ۲۳ .لغو رسبازی اجباریی برای عموم از جملهی زنان ترنس،ی افراد نانباینر  AC/AROآکیلیر

 

ری دلیل باعث میشود افراد دوی سال از عمر خود رای در امکانی  رسبازی اجباری ریشهی در نظامگری رژیم جمهوری اسالم دارد و بهی همی 
ند .این خشونتی بهی شکلی ی از نظامیگری وی تبعیضی از جانبی افراد فرادستی نظام قرار بگن   نظام گذراندهی و تحتی خشونتیهای ناش 
یی وی ،ی زنانی ترنس وی افرادی ترنس *فم وی افرادی نانیباینر ر ی و در مجموعی آکیلی 

 
 تشدید یافتهی وی تبعیضیهای به صورت مضاعفی علیه افراد گ

ری افراد ی بر نظامیگرای )که در ساز و کارهای مردساالرانه ریشه دارد( Ace / Aro همچنی  ی که از سوی فرادستان و مبتنر  در محیطیهای 
ی عبور نمیکنند وی یفوبیک وی هموفوبیکی پزشیک قانویر ، انن   تقویت شده،ی وجود دارد .بسیاری از این افراد از مراحل ترنسی مدیکالیسنی
 ،مشمول معافیت نمیشوند .به عالوه بسیاریی از این افراد به دلیل موقعیت و انگ انگارییهای اجتمایع امکان دریافت معافیت رای ندارندی
 به ویژه که خود این نوع از معافیتهای بای بیماری انگاری افراد دامن به این انگ  انگارییهای اجتمایع مزند .رسبازی اجباری شکیل ازی

 .تبعیض و خشونت است کهی علیهی اعضای اینی جامعه به شکل تشدید یافته و مضاعف موجودی است
 

ری حق وی ایجاد امکان حق خروج یای  برای کارگرهای جنیس.   Right to exit  بند ۲۴. به رسمیت شناخیی
 

ی ناچار به انتخاب شغل خودی شدهیاند و این حق مختصی به کارگران جنیس نیست، امای  کارکنان بسیاریی ایز مشاغلی بهی دلیلی موارد جانن 
ی باعث میشود کهی کارگران جنیسی ی و تبعیض طبقایی ی  /ترنسیمیساژیر ی تشدید یافته بر شالودهیی میساژیر  دو شاخصهیی وجود خشوننی
یی ر ی برایی آن،ی پیش از هر چن  ی وجود داشتهی وی در جهت امکان گشای  ی از آن برخوردار باشند .بنابراین باید ایین حقی بهی صورتی قانویر  کمنی
ری حقوق مربوط بهی بهداشت،ی آموزش وی اشتغال امکانی ی شمردهی شدهی وی جرمی انگاری شودی وی پسی از آن بای تامی  قانویر  باید داللی جنیسی غن 

 .برآورده شدن اینی حقی بهی صورت عمیل برای کارگران جنیس فراهم شود
 

 بند ۲۵ .به رسمیت شناخته شدن شغل کارگری جنیس و بهرهیمندی کارگرهای جنیس از حق تشکیل اتحادیه و دخالت مستقیم و موثری
ری کاریی مرتبط بای خود ری قوانی   در تعیی 

 

ی مهیای شدنی اینی عاملییتی  به رسمیتی شناختهی شدن اینی شغلی بایدی در گروی آزادی وی متیک بری عاملیت خود کارگرهایی جنیسی باشد و بسنی
ی شمردن دالل جنیس و آزاد و مستقل سازی کارگران جنیس از طریق ایجاد اتحادیهیهای مستقل کارگری که ناظری قانویر  جرم انگاری و غن 

ری حولی حقوقی خودشان باشند،ی امکان پذیر است  . بر قوانی 
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 بند ۲۶ .حق انتخاب آزادانهیی شغل کارگریی جنیسی
 

ی کارگریی جنیسی رای به عنوان  هر فردیی )چه شهروندان،ی چهی مهاجران وی چهی پناهندگان و پناهجویان (باید بتواند بدونی سدهای حکومنی
 .شغل خود انتخابی کند و از خدمات مرتبط بای شغل خود بهرهیمند باشد

 
ی از کارگران جنیس وی بهی ویژهی کارگران جنیسی جامعهیی ری حفاظنی ی   +LGBTIAQ  بند  ۲۷. قوانی   ، محل   ،در برابری خشونت در مراکزی درمایر

 کار و سطوح متعدد جامعهی
 

ی شده در سال ۲۰۲۱ ی در سطوح جامعه و مراکز متعدد دارد .بنای بر آمار منتش   خشونت موجود علیه کارگرهای جنیس وجوه مختلفر
ری کارگران جنیس بودند .بنابراین وجودی ری از بی  ی به قتل رسیده، در حدود پنجاه وی هشت درصد از مقتولی   حول افراد ترنسی *و نانباینر

ی که از کارگران جنیس در برابر خشونت محافظتی کند الزام است  .قوانینر
 

   +LGBTIAQجامعه    بند ۲۸ .حق تشکل اتحادیه، انجمن، سازمانیهای و نهادهای مستقل مرتبط بای
 

ری حقوق افراد، پذیرش عاملیت فردی وی جمیع آنیهای است .حق تشکیل نهادهای مستقل مرتبطی بای ری الزم برای تأمی  جامعه    تضمی 
LGBTIAQ+ ری حولی ری نقشی موثرشانی در قانونیگذاریی و اجرای قوانی   از جمله +LGBTIAQ  مسائل خود جامعهیی   وی به رسمیتی شناخیی

ری حقوق افرادی انجام شود  .مواردی است که باید در جهتی پذیرش عایملیت فردی و جمیع و در نهایت تضمی 
 

 LGBTIAQ+  یاز افراد جامعه  تیو حما  یو مراکز مراقبت، بازپرور  ها ه ی تر خ  لی. حق تشک ۲۹بند  
 

   یها خشونت   ل یبه دل  LGBTIAQ+  یجامعه   ی اعضا 
ی

  ی ها ب یجامعه، در معرض آس  گر ی در سطوح د  ض ی خشونت و تبع  ی و تحربه   خانیک
ان آس  میترم   یبرا   موثر و الزایم  افراد رایه  نی ا   یژه یو   یو مراکز مراقبت و بازپرور   ها ه یتر خ  لی هستند. تشک  یشتی یب   ده یرس   یها بیو جت 

 افراد است.  نی به ا 
 
رد،    ،افغانستایی   LGBTIAQ+  یجامعه   یاعضا   هیمضاعف عل  ضی که موجب تبع  یکی/ اتن  ینژاد   ض ی. رفع هر گونه تبع ۳۰  بند 

ُ
عرب، ک

ر، گ
ُ
رک، ترکمن، بلوچ، ل

ُ
 . شود تالش، تات و... یم   ،مازیی   لک،ی ت

 
   یی ها ت یو محدود  ها ت یدر کنار محروم  ،یحقوق بشر   ینهادها   یساالنه   یها گزارش

ی
  ی ها و شاخص   یحول زبان مادر   ژهیبه و   فرهنیک

ی ها و همچناستان  کی به تفک   یو اقتصاد   انسایی   یتوسعه    ی ها ض ی نشان از وجود تبع  و خارج    اتباع افغانستایی   هیعل   ژهیو   یها ت یمحروم   یر
شده    LGBTIAQ+  یجامعه   یاعضا   هیمضاعف عل   یصی یمسئله باعث تبع   نیاست. ا   اسالیم  یجمهور   می رژ   تیکم تحت حا   یو نژاد   یکیاتن

ی رو قوان  ن ی . از ا زند ها دامن یمآن   شتی یب  تی و به محروم ی تضم  د یها با آن   یمصوب و اجرا   یر   ت، یمل   یعموم مردم ورا   یبرابر   یکننده   یر
 ها باشد. و نژاد آن کیاتن
 
یس۳۱  بند   ی تی یبا عموم، از جمله مردان ترنس و افراد نان   یبرا  ی باردار  یخودخواسته  انیبرابر به پا  . حق دستی
 

دارند. به    یکه امکان باردار   شود یم  ی و شامل عموم افراد ست ین تی و استی  در جنس یزنان س  یضفا برا   یباردار  یخودخواسته   انیپا   حق
ی که افراد لزب  ژهیو  ناخواسته    یها ی و باردار   اصالج  یو افراد ترنس* مسک و مردان ترنس در خطر تجاوزها   Ace / Aroافراد    ک،ی و ساف  یر

پا  برا   یمجموعه   ر یز   یباردار   یخودخواسته   انیهستند. حق  بدن  استقالل  و    یحق  ترنس* مسک  افراد  و  عموم زنان، مردان ترنس 
 شدن است.  تیبوده و ملزم به رعا  یتی یبا نان
 
 ی کار   طیدر مح   LGBTIAQ+  یافراد جامعه  هیعل   ضی حفاظت و رفع تبع  یبرا  تی ی . قوان۳۲  بند 
 

ده   ی فضا   یکار   یها ط یدر مح   اغلب افراد    یامکان برا   نیو ا   شود و خشونت از جانب افراد فرادست فراهم یم  ضی اعمال تبع  ی برا   یا گستی
ی و م   شتی یب  LGBTIAQ+  یجامعه  ده   یها و خشونت   ها ض ی تبع   انتر ی هم  یتر است و برا اعمال شده گستی   ی تر شگیپ  یبرا   تی ی وجود قوان  یر

ی شاغل  هی عل انیو مشتی  انیهمکاران، کارفرما  ب از جان ضی از خشونت و تبع  است.  جامعه الزایم  نیا  یر
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 ران یو افغانستان به ا  رانیا  LGBTIAQ+  یجامعه  انیبازگشت پناهجو  ی برا   و محافظتی  تی ی امکان حما  جاد ی . ا ۳۳  بند 
 

ردستان عراق و   میارمنستان، اقل  ه،ی ترک یساکن در کشورها  و افغانستایی  رایی یا  انیاز پناهجو  قابل توجیه بخش
ُ
از   ایی یرا پناهجو  ونانیک

ناچار به ترک    جایی   تیفقدان امن  مند و حتی نظام  یها و      خشونت   ها ض ی تبع  که بابت سلسله   دهند یم   لیتشک   LGBTIAQ+    یجامعه 
 افراد است.  ن یبازگشت ا  ی کردن فرصت برا   ا یامکان و مه جاد یعدالت ا  یاند. از ملزومات برقرار شده   ود خ ار یشهر و د 

 
یس جاد ی . ا ۳۴  بند   ت یمعلول  یدارا  LGBTIAQ+  یجامعه  ی از جمله اعضا  ت یمعلول یافراد دارا  یبرا   عمویم  یه فضاها ب  امکان دستی
 

ی افراد دارا   مبتتی   فضاها و خدمات عمویم  یمناسب ساز   عدم مسئله    نیافراد است. ا   نیا   هی عل  ض ی تبع   ت،یمعلول   یبر در نظر نگرفیی
ی ن  اجتمایع  یکه بابت انگ انگار   تیمعلول  یدارا   LGBTIAQ+   یجامعه   یاعضا   یبرا    ت ی هستند منجر به محروم  تی در خطر محروم  تر

ده   . شود یم  ضاعفم   ضی شده و باعث تبع  یتر گستی
 
  ی جامعه   ت یمعلول  یافراد دارا   هی مضاعف عل  ض ی که موجب تبع  تیمعلول   ی افراد دارا   ه یو خشونت عل  ض ی . رفع هر گونه تبع۳۵  بند 
+LGBTIAQ  شود یم 
 

  ض ی ها و تبع آن   یبر رو  ضی تبع  ت،یمعلول یبند است تا با اتکار بر خواست و نظر خود افراد دارا  نیو چهارم، ا   بند یس  تر عمویم   حالت
 . برداشته شود  تیمعلول  یدارا   LGBTIAQ+ یافراد جامعه  یمضاعف بر رو 

 
بر    ه یبا تک   ک،یو افراد ساف   یتی ی با زنان ترنس، مردان ترنس، افراد نان   ی برا   ستی یفمن  ی نهادها   ت یشمول  ی. عملکرد و گفتمان دارا ۳۶  بند 

ام به عامل  م یحضور مستق  افراد در نهادها  نیخود ا  تی و احتی
 
سکشنالیا  زنان ترنس،    تینمود داشته باشد و شمول  ستی یفمن  یها ان یعبارت و شعار، در گفتمان و عملکرد جر   کی فراتر از    د یبا   تی ی نتی

ترف    ی فکر   انات یباشد. جر   ستی ی فمن  یها ان یها در جر خود آن   تی بر حضور و عامل  متیک   ک یو افراد ساف  ی تی یبا راد نان مردان ترنس، اف
(Terf( و سوورف )Swerf تفکرایی )   ی ن  ستی یفمن  ان یبودن، بر خود تفکر و جر   ساژنیمهستند که عالوه بر ترنسفوب / ترنس اثرات    تر

 . گذارند یم  مخری  
 
  ساژیی یم/ ترنس   ا یامکان ترنسفوب   ست، یسکس-سیس  جه یهنجار محور و در نت  س یس  ما در جهایی   ستی توجه داشت که با توجه به ز   د یبا 

ی شده در افراد موجود است و به هم درویی  سکشنالیعملکرد و گفتمان ا  د یسبب با  یر   ی تی یبا خود افراد ترنس* و نان   تی بر عامل   متیک  نتی
 . شخیص یه یرسما   د یتول یها برا ها باشد نه ضفا استفاده از رنج آن آن ی برا و فضا   بونیتر  جاد یو ا 
 
 LGBTIAQ+  یجامعه  یاعضا  ی برا  اجتمایع - ایسیس  یها ت ی. حق حضور و مشارکت برابر در فعال۳۷  بند 
 

  ت یدر جهت اتکا به عملکرد و عامل  LGBTQ+  یجامعه   یبرابر خود اعضا   ایسیو س  اعظم مطالبات در گرو حق مشارکت اجتمایع  بخش
ا   نیخود افراد است. بنابرا  ور  یبرا   ضی حضور و مشارکت برابر و بدون تبع  یبرا  یطیوجود فضا و رسر  است.  یافراد ضی

 
 
 LGBTIAQ+ یجامعه  ی عموم از جمله اعضا   یو ممانعت از سانسور در نشر و هتی برا  انیب  ی. آزاد ۳۸  بند 
 

مند با آن  نظام  تیجامعه که بابت ضد  نیا  یآثار اعضا  ژه یعموم آثار و به و  یبرا   د ی، به دور از سانسور با در انتشارات و هتی  انیب  یآزاد
 مواجه است، فراهم باشد.   یشتی یبا احتمال سانسور ب اجتمایع یها ی اقشار فرادست و انگ انگار  یاز سو 

 
ی نشر ۳۹  بند   به دور از هرگونه سانسور LGBTIAQ+  یمستقل مرتبط با جامعه   یها و رسانه ات ی. حق داشیی
 

ی تضم ی نشر   یآزاد یر  است.  LGBTIAQ+  یمستقل و مرتبط با جامعه  ات یدر انتشارات و هتی در گرو حق داشیی
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 در مراکز خدمات درمان و بهداشت   ضی خشونت و تبع هی عل HIV یافراد دارا  یبرا   حفاظتی  تی ی . قوان۴۰  بند 
 

  ت یمحروم جهیها در مراکز خدمات درمان و بهداشن و در نت آن  هی عل  ضی به خشونت و تبع  HIV  یافراد دارا   هیعل  اجتمایع  یار انگ  انگ
  ی عدالت و برابر   ت یرعا  یبرا   یانگ انگار   نی از ا   نایسر   یها ض ی در برابر تبع   HIV. حفاظت از افراد  شود منجر یم  ها از خدمات درمایی آن

یس  است.  الزایم همگایی  درمایی  ات به خدم  در دستی
 
 ی کار   یها ط یدر مح   ضی خشونت و تبع هی عل HIV یافراد دارا  یبرا   حفاظتی  تی ی . قوان۴۱  بند 
 

ی همچن ده   یها ض ی تبع   اجتمایع  یها ی به سبب انگ انگار   یکار   یها ط ی در مح  یر که مقابله    شود اعمال یم   HIV  یافراد دارا   هیعل   یا گستی
 است.  یها از ملزومات حقوق بشر ها و حفاظت از افراد در برابر آنبا آن

 
 در سطوح متعدد جامعه   ضی خشونت و تبع هی عل HIV یافراد دارا  یبرا   حفاظتی  تی ی . قوان۴۲  بند 
 
 STDو  HIV  هیعل   اجتمایع ی انگ انگار  د یاز بازتول یتر شگیپ ی . آموزش برا ۴۳  بند 
 

  ی برا   رو، آموزش همگایی   نی. از ا شود حول آن محقق یم   رسایی   با آموزش و اگایه  اجتمایع  یکن کردن انگ انگار   شهیبر ر   مبتی   یی نها   هدف
 است.  الزایم ل یک خط بر   افراد، زبان اشارایی  ی به زبان مادر   اجتمایع یاز انگ انگار  ی تر شگیپ

 
یس۴۴  بند   کارگران جنیس  ی برا  ژهی عموم و به و   یبرا   جنیس یو بهداشت در رابطه  یاز باردار  یتر شگیبرابر به لوازم پ . حق دستی
 
 و مستقل  یبه شکل فرد LGBTIAQ+ یمتمرکز بر حقوق جامعه   یو کنشگر  تی . حق فعال۴۵  بند 
 

 شناخته شود.   تیعموم به رسم  یبرا  حکومتی  ی مستقل و منفرد، بدون سدها   یحق کنشگر   د یمستقل، با  ینهادها   لی حق تشک ضمن
 
 . کنند را تجربه یم  مانی که زا   ی افراد ی برا   مان،یپس از زا   مرخیص  افتی. حق در ۴۶  بند 
 
 
 

 امضا کنندگان: 
 

 آرمیتا آریا 
 

ی   آرتمیس اکت 
 

 Araz Özgür -آراز اؤزگور 
 

ی ت.   آرمیر
 

 آرزو دلدار
 

 آرین صلح جو 
 

 آرمان گ. 
 

 الهام ثابتیان
 

ز رزم خواه   الت 
 

ا ذوالقدری   امتر
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سام سابق نام  ازی امتر  شتر
 

 ارغوان شمس آرا 
 

 بهار ایمانلو 
 

 باهار روشن 
 

 پیشکو زندی 
 

 پری فرزانه 
 

 تایماز گلستایی 
 

 ثریا دال
 

 دانیال شهمنش 
 

 دریا صفا 
 

 دیل گلرویی 
 

 ه و درسا هزا 
 

 رها غیایر 
 

ی   رها نامعتر
 

زاده   زینب پیغمت 
 

 ژاکاو نیک 
 

 سارا الف. 
 

ا الهام  سمتر
 

 سازمان ایران پراید 
 

 ج  ی  یی افغان سازمان ال 
 

 ساره برنا 
 

 سما پژمان پور
 

 سپهر دانا 
 

 سارا راد
 

 سالک زاخویی 



 

 « ایران +LGBTQ یمانیفست جامعه » 11
 

 
 سینا ش. 

 
 سامیار ک. 

 
ی میم   سیمیر

 
 سینا مختاری 

 
 سبحان نوفر 

 
 شیوا الیه 

 
 شکیال بهایی 

 
 شایا گلدوست 

 
 شهاب گنبد

 
 عیل احمدنیا 

 
 عیل زارع

 
 عیل عارقی 

 
 فرشاد خورشید سواران

 
 فرهاد غفاری 

 
 مهاجر فرح 
 

 کاملیا نیک فر 
 

 کاردو یگانه 
 

 گیو فرحبخش 
 

 محمد آسمایی 
 

 مجتت  برازنده 
 

 مونا پناهیان 
 

 ملیکا ت. 
 

 مریم دانا 
 

 ملیکا دانش 
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 مهرداد راد
 

 میدا ر.ف. 
 

 ملودی شایه 
 

 ماندانا ل. 
 

 ( KQFکوردستان )  ست یفمن  یتر مجموعه فعاالن کو 
 

 نیش آبان 
 

 نیما ب. 
 

 نیاک پزشکان 
 

 نیوشا  
ی
 طرق

 
 نوید گ. 

 
 نیما یاجم 

 
 نیما نیا 

 
 وشایه ور برادران خش یا 
 
 
 
 
 

 کالم آخر 
 

ی اند و به همنقش داشته   فستیمان   یی محتوا   شی را یدر نوشتار مطالبات و و   یتمام هفتاد فرد امضا کننده به نحو    فست یمان   نیا   لی دل  یر
  ت یهو   ت،یجنس  یعموم افراد ورا   یبرا   یآنکه آزاد  د ی. امباشد و افغانستان یم  رانیا   LGBTIAQ+  یدر جامعه   جمیع  یحاصل همکار 

 یو  ، تی ی و جنس جنیس
ی

ی ف  یها ژگ  و شغل محقق شود.  ت یمل ک، یو مذهب، نژاد، اتن ن ید  ،و ذهتی  یکی تر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سارا الف.  ا، ین ما ی ن  ا،یآر  تا ی آبان، آرم شین  ک،ی: ژاکاو نو زبایی  ی صور   یراستارها ی و   گروه
 صفحه آرا: رها غیایر 
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