این نقشه راهنمای ترنس که توسط سازمان جهانی ایلگا (ساازمان زبیننهاا ییهاا وججنگاگرایان تارنس ج ینناجنگایها)تهنه شاه اسا
قواننن آینننامهها رجنه تطبنق جنگن

یاه یررسای

ج هوی یایی ج همچننن موارو نقض حقوق افراو ترنس ور ینش از  ۱۵۰کشور جهان میپروازو.

ایران ننب یکی از کشورهایی اس که مورو این تحقنق یوو ج یا ارجاع یه یبارشات ج تحقنقات ششرنگ قواننن مرتبط یه جامعه ترنس یرای اطالع
جامعه ترنس ور سطح جهان ج فعازنن حوز های یونایون سناستمهاران ج مگئوالن نهاوهای مرتبط منتشر شه اس .
ما جه

اطالع شما یخش مریوط یه ایران را ترجمه کرو ج وراختنار عالقمنهان قرار میوهنم.

یرای وریاف

مجموعه این یبارش یاارزش ج معتبر یه زننک زیر مراجعه کننه:
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Trans_Legal_Mapping_Report_2019_EN.pdf

ششرنگ خوشوق

اس که ور سالهای اخنار یاه منباع معتباری یارای اطالعرساانی ور ماورو نقاض حقاوق یشار جامعاه الجیییتای ایاران ور ساطح

یننازمللی یهل شه اس .
زوز آرانها (از مکبیک) ج ایماننا یراجن (یک ترنس مغرجر فافافننه از جبیر ساموآ) وج مهیرهنئ

اجرایی سازمان ایلگا ور این رایطه مییوینه:

Now more than ever, we need accurate data, research and information to inform not only ILGA
World’s global activism on trans issues, but more importantly, to help trans activists and allies on
the ground with readily available resources, relevant to their contexts. Well done to the ILGA
World Trans Steering Committee, the Gender Identity and Gender Expression Programme and the
research team for this much needed piece of work.

ایران

تغییر نام
تغییر نشانگر
جنسیت

تح

ممکن اس

مقررات مشخص .یه رجنه تغننر نشانیر جنگنتی ور اجراق

شناسایی مراجعه کننه.
تح

ممکن اس

مقررات مشخص.

در اوراق
شناسایی
نقل قول/


جزییات

ور حال حاضر ج ور پی فتوای آی ازله خمننی ور وهه  ۶۰ینه  ۱۸ماو  ۴قانون
خانواو اظهار میوارو که تصمنمات مریوط یه «تغننر جنگن » ور صالحن

واویا

خانواو قرار میینرو .۱اوار کل حقوقی قو قضاینه مجموعه نظریات مشورتی را منتشر
کرو که فراینههای قانونی مریوطه را ور نظریه شمار  ۷/۹۲/۱۴۴-۹۲/۸/۴توضنح
میوهه.

شروط
تغییر
نشانگر
جنسیتی در
اوراق
شناسایی

تنها افراو ترنگی که تح

یهرسمن

جراحی تطبنق جنگن

شناخته شهن قانونی جنگن

تطبنق جنگن

فرو یایه نخگ

خوو یهر منه شونه .یه منظور تأینه

یه واویا خانواو مراجعه کنه سپس یه

سازمان پبشکی قانونی ارجاع شوو تا تح
وریار جی صاور یروو.
پس از این مراحل جی یایگ

تطبنق جنگن

قرار میینرنه میتواننه از

معاینه قرار یرفته ج نظر پبشکی

مجهوا یه واویاهی یازیروو که ور آن مجوز

صاور خواهه شه .یرای تمامی افراو (از جمله یبریگاالن)

که مایل یه انجام جراحی تطبنق جنگن هگتنه یه یواهینامه معتبر جازهین
فرو ننب نناز اس  .ور یواهی یایه اذعان شوو که جازهین جراحی (ها) را

قبول ج تأینه میکننه.

۲

پس از تکمنل رجنه تطبنق جنگن

فرو یایگ

یا ارائه سنه انجام عمل

جراحی تطبنق جنگن ج ننب واوخواستی یه سازمان ملی ثب احوال یرای
اصالح شناسه ملی خوو یه منظور انعکاس نام ج جنگن جهیهش مجهوا یه

واویا مراجعه کنه .ور صورت تأینه واویا حکمی را یرای یه رجزرسانی ج

صهجر مجهو سوایق رسمی شخص خطاب یه سازمان ثب

کنه.

احوال صاور می

۳

۱ OutRight Action International, Human Rights Report: Being Transgender in Iran, 2016, p. 8.
 ۲منبع :ششرنگ (شبکه زبیننها ج ترنگجنهرهای ایرانی) تاینه کرو اس که این یه رجزرسانی ج اطالعات ور زمان تنظنم یبارش حاضر صح
 ۳همان صفحات  .۸-۱۰یرای مشاهه نمووار این فراینه یه صفحه  ۹مراجعه کننه.
۴منبع :ششرنگ  .۲۰۱۹همچننن میتواننه یه یبارش شش رنگ یه کمنته حقوق افراو وارای معلوزن

سازمان ملل مراجعه کننه.

وارنه.

قوانین علیه افراد ترنسجندر و دارای تنوع جنسیتی
قانون مجازات اسالمی ینه ۶۳۸

قانون مرتبط
وضعیت

جامعه مهنی ۴یبارش میوهه که ینانهای جنگنتی ترنگجنهر از جمله اصطالحاً "مبهل پوشی"
میتوانه تح

ماو  ۶۳۸قانون مجازات اسالمی (که یه نحو یگنار جسنع ج مبهم تقریر شه اس )

مجازات شالق ( ۷۴ضریه) را ور پی واشته یاشه.
آنها همچننن یبارش واو انه که پلنس ایران ننرجهای شبهنظامی یگنج ج سایر مأموران حکومتی از
این قواننن کنفری یه قصه آزار ج اذی

سوءاستفاو ج یازواش

افراو یه وزنل "زباس ج ظاهر از نظر

مذهبی نامناسب " استفاو می کننه .ماو  ۶۳۸مجازات زنان ج وخترانی را كه اقهام یه پوشانهن سر
خوو یا پوشنهن زباسهای یشاو ور فضاهای عمومی نمیکننه مجاز می وانه .این ماو یه جیژ یر
زبیننها ج مروان ترنس که از مهلهای کلنشهای زنانه پنرجی نمیکننه ج یرای مثال خواهان این هگتنه
که موهایشان را کوتا کننه حجاب اجباری را کنار یگذارنه ج یا زباسهایی را که یه نحو کلنشهای یه
مروان منتگب اس

یپوشنه تأثنر یگنار جهیای واشته اس  .قانون مذکور این یرج ها را یه طور وائم

ور معرض خطر جرمانگاری ج مجازات قرار می وهه .ور صورت محکومن

یهزنل یهاصطالح

"مبهلپوشی" طبق قانون کنفری مذکور که رفتارهای فرضا "ممنوع شرعی" (حرام) یا "جریحه وار
کرون عف

عمومی" را ممنوع میسازو این افراو ممکن اس

یا جریمه نقهی حبس یا شالق

مجازات شونه (ماو .)۶۳۸
یه همنن ترتنب افراوی که وارای اجراق جنگنتی مذکر هگتنه (اعم از اینکه یهعنوان ترنس شناسایی
شونه یا خنر) ج آرایش میکننه ج ینانها ج رفتارهایی را نشان میوهنه که یه طور کلنشهای زنانه قلمهاو
می شونه ور معرض خطر وستگنری ج یازواش
خشون

خووسرانه شکنجه ج سایر یهرفتاریها از جمله

جنگی ج تجاجز قرار می ینرنه.

این امر ارتباط نبویکی یا رجیه قانونی تشخنص جنگن

ور ایران وارو که افراو را موظف میوارو پنش از

ترک حجاب (ور مورو زنان) ج استفاو از زباسهایی که یه طور کلنشهای یه جنس مخازف نگب
میشونه یواهی «اختالل هوی

جنگنتی» وریاف

کننه ج تح

هورمون تراپی (وریاف

واو

هورمون) ج

عقنم سازی قرار ینرنه.
شواههی ججوو وارو که نشان می وهه سنگتم قضایی ور مورو مرتکبنن جرایم ناشی از نفرت از ترنسها از
جمله قتل یکگویه/ناعاوالنه عمل میکنه .ور یک مورو ور شهر شاویان ور ژانویه  ۲۰۱۹یک زن ترنس
توسط مروان خانواو اش کشته شه .قاضی پنشاپنش ینشتر متهمان را یه وزنل فقهان شاکی خصوصی یا قرار
جثنقه آزاو کرو اس

(یه جب یک نفر) .ور سال  ۲۰۱۷یک مهمانی خصوصی مورو یورش قرار یرف

 ۲۳فرو ترنس وستگنر شه ج یهخاطر شرک
یرفتنه.

5

 ۵ششرنگ یبارش یه سازمان ملل ور ۳۴منن نشگ کاریرج های یررسی اوجاری جضعن

ور یک «مجلس حرام» مورو یهرفتاری ج یازجویی قرار

حقوق یشر– جمهوری اسالمی ایران ]۲۴[ ۲۰۱۹

متن قانون از کلمهی «تغننر جنگن » استفاو شه اما چون مفهومی نارسا ج مورو نقه جامعه ترنس اس

ج

ما از عبارت «تطبنق جنگن » استفاو کرویم.

