ئەو وێنایەی ڕێنمایی ترانس کە لەالیەن ڕێکخراوی جیهانی ئیلگا (ڕێکخراوی لێسبیەنەکان ،گەیەکان ،ترانس ،دووڕەگەزخوازان ،نێوانە ڕەگەزییەکاان
کۆکراوەتەوە .بە بەدواداچوونی یاساکان و ڕێساکان پڕۆسەی ڕێکخستنەوەی جێناەە و واوناپ پەیاەاکردن وە وە وەواا نموونەکاانی پێێاێلدردنی فاا ی
کەسانی ترانس لە زیاتر لە  ١٥٠وڵات لە جیهانەا باپ دەکات .ئێرانیش یەکێک لەو وڵاتانەیە کە ئەو لێکۆڵینەوەی لەساە کاراوە وە بە گوزا واتەکان و
لێکۆڵینەوەکانی وەوڕەنگ یاساکانی پەیوەنەیەا بە کۆفەڵگەی تارانس باۆ ڕاگەیاناەنی کاۆفەڵگەی تارانس لە ئاساتێکی جیهاانی و چاالکواناانی ناوەناەە
جۆ اوجۆ ەکان ،سیاسەتمەدا ان ،بە پرسانی بنکەکانی پەیوەنەیەا بڵاودەکاتەوە .ئێمە بۆ زانیا یەان بە ئێوە بەوی پەیوەنەیەا بە ئێرانمان وە گێاڕاوە ،وە
لە ئەستۆی ئا ەزووفەنەانی دەنێین .بۆ وە گرتنی کۆی ئەو گوزا وتە بە ئە زش و دانپێەانراوە بۆ ئەو لینکەی خوا ەوە سە دان بدەن.
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Trans_Legal_Mapping_Report_2019_EN.pdf
وەوڕەنگ خۆوحاڵە کە لە ساڵەکانی ڕابردوودا بە سە چاوەیەکی دانپێەانراو بۆ زانیا ی گەیانەن ساەبا ەت بە پێێاێلدردنی فاا ی فرۆئای ئێاران لە ئاساتی
نێودەوڵەتی قبوڵدراوە.
لوز ئا انەا (لە فەکسیک وە ئیمانیا براون (ترانساێکی ناساراو ا اا ینە لە دوو گەی ساافوا دوو بەڕێاوبە ی لی نەیای فەیاەانی ڕێکخاراوی ئیلگاا لەو
با ەیەوە دەڵێت:
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

گۆڕینی ناو

ئەگە ی وەیە لە ژێر یاساکانی دەستنیێانکراو بە پڕۆسەی گۆڕینی دیا یدراوی
جێنەە ی لە بەڵگەکانی ناسنافەیی سە دان بدەن.
گۆڕینی دیا یدراوی

گوتەی وە گیراو/
و دەکا ییەکان

لە ئێساتادا بە پێی توای ئایەتوڵا خوفەینی لە دەیەی وەست بەنەی  ١٨فادەی  ٤ی
یاسای خێزانی دە یخستووە کە بڕیا ەکانی پەیوەنەیەا بە "گۆڕینی جێنەە " لە ئەستۆی
دادگای خێزانیەایە .ئیەا ەی گێتی فا ی سە وە ی دادگە یی کۆفەڵێ تیۆ ی ڕاوێ کا ی
بڵاوکردووەتەوە کە پڕۆسەکانی یاسایی پەیوەنەیەا

لە تیۆ ی ژفا ە -٩٢/٨/٤

 ٧/٩٢/١٤٤ڕوون دەکاتەوە.
فە جەکانی

لە دوای تێپەڕبوونی ئەو پڕۆسەیە دەبێت دووبا ە بۆ ئەو دادگایە بگەڕێتەوە کەوا

وێماکان

(بۆ نموونە کەسانی پێگەیێتوو کە حەز بە ئەنجافەانی نەوتە گە ی
ڕێکخستنەوەی ڕەگەز دەکەن بە ڕەزایەتنافەی دایک و بابی فە جە .لەو

گۆڕینی
ڕەگەزی لە
بەڵگەنافەکان
ی
ناسنافەییەا

لەوێ ڕێگەپێەانی ڕێکخستنەوەی ڕەگەز دەنێرێتە دە ەوە .بۆ تەواوی تاکەکان

ڕەزایەتنافەدا

دەبێت

ئەوە

ڕوونبدرێتەوە

نەوتە گە ییە(کانیان قبوڵە و ڕێگای پێەەدەن.

کە

دایک

و

بابی

لە دوای تەواوبوونی پڕۆسەی ڕێکخستنەوەی جێنەە کەسەکە دەبێت بە دانی

بەڵگەکانی ئەنجافی نەوتە گە ی ڕێکخستنەوەی ڕەگەز وە وە وەوا

داواکا ییەک بۆ ڕێکخراوی فیللی جێگیرکردنی کا وبا ی کەسێتی بۆ

چاکسازی لە ناسنافەی وا ستانی خۆی ،بە واتای گۆڕینی ناو و جێنەە ی

نوێ دووبا ە سە دانی دادگا بداتەوە ،لە ئەگە ی وە گرتنی بەڵێ یاخود قبوڵ،
دادگا حوکمێک بۆ بە ڕۆژەئکردنی وە پێەانی دووبا ەی ڕابردووی ەڕفی
کەسەکە ئاڕاستە بە ڕێکخراوی جێگیریدردنی کا وبا ی کەسێتی دەنێرێ.

١ OutRight Action International, Human Rights Report: Being Transgender in Iran, 2016, p. 8
 .سە چاوە وەوڕەنگ (تۆڕی لێسبییەن و ترانسجێنەە ەکانی ئێران دانی بەوەدا ناوە کە ئەو بە ڕۆژەڤ کراوە و ئەو زانیا یانە لەکاتی ڕێکخس تنەوەی گوزا وتی وەنووکەیی ڕاستییەتی سەلماوە ٢
.وەفان ،الپەڕەکانی  ٨و  ١٠بۆ چاولێکردنی وێڵدا ی ئەو پڕۆسەیە سە دانی الپەڕەی  ٩بدەن ٣
.سە چاوە وەوڕەنگ  ٢٠١٩وە وەوا دەتوانن بە گوزا وتی وەوڕەنگ بە کۆفیتەی فا ی کەسانی خاوەنپێەاویستی تایبەت ،ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان سە دان بدەن ٤

یاساکانی دژی کەسانی ترانسجێنەە وە وێوەکانی تر لە جێنەە ە جۆ اوجۆ ەکان.
یاسای سزادانی ئیسالفی بەنەی ٦٣٨

یاسای پەیوەنەیەا
با ودۆخ

کۆفەڵگەی فەدەنی گوزا وت دەدات کە بەیانەکانی جێنەە ی ترانسجێنەە بۆ نموونە بە دەستەواژەی
گۆڕینی پۆوش دەتوانێت لە ژێر فادەی  ٦٣٨ی یاساکانی سزای ئیسالفی (کە بەوێوەیەکی زۆ سانا وە
دیا ینەکراو نووسراوە سزای وەالق ( ٧٤جەڵە دەگرێتەخۆ.
ئەوام وە وەوا گوزا وت دەدەن کە پۆلیسی ئێران و وێزەکانی خۆبەخێی بەسیج وە بە پرسە
حدوفییەکانی تر لەو یاسای سزای فا ی گێتی بە نییەتی ئازا و ئەزیەت ،دەستە ێ ی و بردنە ژوو بۆ
لێکۆڵینەوە بە وۆکا ی جلوبە گ و ڕوخسا ێک کە لە بوا ی فەزوەبییەوە نەگونجاوە ،بەکا دێنن.
فادەی  ٦٣٨ی سزاکانی ژنان و کچانێک کە بە نەپۆوینی لەچک وە پۆوینی جلوبە گی ش لە ووێنە
گێتییەکان ناکەن ،ڕێگەپێەەدات .ئەو فادە بە تایبەت لەسە لێسبییەنەکان و پیاوانی ترانس کە لە
وێوەکانی کڵێێەیی پۆوینی ژنان کە ڕەچاوی ناکەن وە بۆ نموونەی ئەو کەسانەی کە ق یان کوو تە وە
حیجابی زۆ ەفلێ وەالنێن ،وە یان جلوبە گێک کە بە وێوەیەک کڵێێەکانی گونجاو بۆ پیاوان بپۆوێت
کا یگە ییەکی زۆ ی و ەبووە .یاسای باسدراو ئەو گرووپانە بە وێوەیەکی بە دەوام لە ژێر فەترسی و
سزاپێەان دەدات .لەئەگە ی فەحدوفبوون بە وۆکا ی بە دەستەواژەی (گۆڕینی پۆوین لەسە یاسای
فا ە گێتییەکانی نوسراو کە وەڵسوکەوتەکانی (قەدەغەکراوی وە عی (حە ام یان برینەا کردنی
وەستی گێتی ق ەدەغە دەکات .ئەو کەسانە لەوانەیە سزای پێب ا دن و حەپس وە یان بە وەالق سزا بە ێن
(فادەی ٦٣٨
بەو ڕێ ەیە کەسانێک کە خاوەنی بەڵگەنافەکانی جێنەە ی نێرینەیین (بۆ نموونە لەوەی کە بەناونیێانی
ترانسێک دەستنیێان بدرێن یان نا وە فاکیاژ دەکەن وە بەیان و وەڵسوکەوتێک نیێان دەدەن کە
بەوێوەی کڵێێەیی ژنانە بە ئەژفا دێت ،لە ژێر فەترسی خستنە زینەان و دەستبەسە بوونی کەسانی
ئاسایێی بەوێوەیەکی خۆسە انە .ئەودەنجە و وەڵسوکەوتە خراپەکانی تر بۆ نموونە تونەوتی ی زایەنەی
و دەسترێ یەا دەبن.
ئەو ە فانە پەیوەنەییەکی نزیک لەگەڵ تێپەڕبوونی یاساکانی دەستنیێانکردنی جێنەە لە ئێران وەیە کە
کەسەکان بە پرپ دەکات لەپێش جێهێێتنی حیجاب یان البردنی حیجاب (لە بابەت ژنانەوە وە
بەکا وێنان لە جلوبە گێک کە بە وێوەیەکی کڵێێەیی بۆ ڕەگەزی بە افبە دادەنرێت ،بەڵگەنافەی
(ناڕێکی ووناسی جێنەە ی وە دەگرێت وە لە ژێر وۆڕفۆنتراپی (وە گرتنی وۆڕفۆن وە خەسانەنەا
بن.
وەنەێک بەڵگە وەن کە نیێان دەدات کە سیستمی دادگە یی لە بابەتی ئەوانەی کە تاوانبا ی سزاکانی
سە چاوەگرتوون لە بێزا ی لە ترانسەکان بۆ نموونە کووتن یەکالیی /نادادگە انە وەڵسوکەوت دەکات.
لەیەک نموونەدا لە وا ی وادگان لە ژانوەی  ٢٠١٩ژنێکی ترانس کە لەالیەن پیاوانی بنەفاڵەکەی
دەکوژ ێت دادوە پێێاپێش زۆ تری تۆفەتبا ەکان بەوۆکا ی نەبوونی سداڵاکە ی تایبەت بە دانانی
سەنەد ئازادکراوە (جیا لە یەک کەپ  .لە ساڵی  ٢٠١٧لە فیوانییەکی تایبەتی وێزەکان وێرویان
بردووەتە ژوو ەوە و  ٢٣کەسی ترانسیان دەستگیرکردووە بە وۆکا ی دانیێتنێکی حە افانە لە ژێر
وەڵسوکەوتێکی خراپانە و لێکۆڵینەوەدا.

 ٥وەوڕەنگ گوزا وت بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی لە  ٣٤فین دانیێتنی گرووپەکانی بەدواداچوونی با ودۆخی فا ی فرۆڤ-کۆفا ی ئیسالفی ئێران. ٢٤( ٢٠١٩ ،
نووسراوی یاساکە لە ووەی <<گۆڕینی جێنەە >> بەکا وێناوە بەڵام چونکە فانایەکی ناڕوونی وەیە وە لەژێر تانەی کۆفەڵگەی ترانسەا ئەو وەیە دەڵێت  ،ئێمە لە دەستەواژەی ڕێکخستنەوەی ڕەگەز کەڵک وە دەگرین.

