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 پوخته

ە یەسانەکسەبارەت بەو کراوه، ە ی ناهاوسانان ئامادەەڵگی کۆمەبارەل ئێستاتا ەهە ی کەتانڕاپۆڕو ەی ئەزۆرب

ی ەبارە وتۆ لەکی ئەشتا زانیارییێن و هەبەر دەسە دا ژیان بەکی دیکێتاڵوە ماون و لەن ئێرانە ستادا، لێئە لە ک

ستی ەی ژیان و هەبارە ، لتەی تایبەوێشە بوونی نییە. ب ئێرانی وسانی ناهاوسانی دانیشتوەزموونی کەئ

ە ک لەیەوەژینێتوی ڕەگەزییان شوناس بە هۆیکانیان ەزموونەئی یکارتێکراوتی ەو چۆنی ئێرانە لوان ەئ

ە لە انستییزە ئەم بۆشاییە نیازە بە ئەم توێژینەوسنووردارن. ە م زانیارییانەئە یەر هەگەئیان ە ستدا نییەردەب

شتی و ی گەوانگڕە لە ۆزه، چوونکڵزۆر ئاە پڕ بکاتەوه. ئەم توێژینەوە گرنگە بارەی بابەتێکی تا ئەم ڕاد

 شتی تاکگتی و ەبواری ژیانی تایبە تی لێزەگڕەە ب پەیوەستو بیر و بۆچوونی هۆگریی سێکسی  بۆە ساد

ە نگەی ئاستەبارە ی ییاواز لئایینە بتانی ییاواز اڵژووی یاسای وێمە دا کورتەوەژینێم توەل. سەرتر چووە

ە وەبزووتنر ەسە خاتەها تیشک دەروەهت. ێکرەد ێتاوتوکانی ناهاوسان ەمافە کانی دژ بەنراوێپەس

ە ایانم یاسەدژ بە وەبووننگارەرەستی بەبەمە بە کییاییاکانی ییهان ە نێشوە ناهاوسانان لکانی ەیۆراویۆر

ە ل لی پشتیوانیەکردنی یاساگەئامادە ل ڤکانی مرۆەکان و مافەتییڵەوەودێنە کخراوڕێی ڵۆڕو ە نجا دراوەئ

ک لێی ناهاوسانان ەبارەل ئێرانکانی ەیاسا ناوخۆییکۆتاییدا ە و ل ێکرەدتاوتوێ کانی ناهاوسانان ەماف
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 ئێران ەناهاوسانان لە ب سەبارەتهەست و باوەڕی ە تێگەیشتن لە ییەوەینڵکۆێلە پرۆژم ەکی ئەرەئامانجی س

ە کە لێکدانەوەی ئەو چالنجانەیهەروەها خۆیان و ئەم کەسانە ڕوانگەی ە لە ی ڕەخنەگرانیڕێگەی شیکارە ل

 یانناهاوس -ە کتەوەر، نەریتخواز و باوکساالر پەروەر، چینئایینناو کۆمەڵگایەکی ە هۆی ژیان لە ئەوان ب

ێدەکات. دەست پە لێرەوە پرسیاری لێکۆڵینەواستیدا ڕە لئەزموونی دەکەن. ە ب -ە وێک ڕەت دەکاتەشوناسوەک 

ار کراو و ناچسەرکوتە سەم کەی ئیگرەڵسارهەو خ ی ناهاوسانانەکۆمەڵگسەر ە فوکووس خستن زەروورەتی

 ێشتگوست پەنقەئە بە کە سانەم کەبارودۆخی ئی ەوەوونکردنڕک بۆ ەیەئەنگێزە ب بووە نگیکراوانەدێبە ب

 وه. ەزێراوەپ ەتەخراونە ن کۆمەڵگاوەالیە و لخراون 

ت بوو ەدیان ئافرەسە ل 04دیان پیاو و ەسە ل 04 –س ەک 044ە ر پتر لەلە سە ڵقووە وەینڵکۆێم لەفوکووسی ئ

و  5931سااڵنی ە لە لێکۆڵینەوشاری تاران، مەشهەد و ئیسفەهان بوو و ئەم کەالن ێر ئاستی هەر سەسە ل –

فر ی تۆپەڵە بەیدا بۆ هەڵبژاردنی کەسەکان شێوازی نموونەگیرەوەژینێم توەنجام درا. لەـی هەتاوی ئ5930

هۆگریی  اوسانانیهر ناەسە نیا لەت ەکە یەوەئە وەینڵکۆێم لەکانی پانتای ئەندییەتمەتایبە ک لێکەکار هێنرا. یە ب

و پیاوانەی ڕەگەزێتین و ئەم دوو ە هەڵگری هەر دوو الیەنی ژنانە تڕەنسی )کو کەسانی ە وەبۆت ڕچسێکسی 

 ەتەنەراونێهەست نەنقەئە نس بڕەسانی تەکشێوەی هاوکات چاالکن( تاوتوێ نەکردووه. ە هەر دووکیان بە الیەن

 کراوه. ڵیان قبووەگێپە وەووی یاساییڕە ک لەیەادڕ، تا ئێرانە لە وه، چوونکەینڵکۆێم لەناو ئ

و ە یەیان هەکی شاراوێژیانە ک ئێرانە ووی ژیانی ناهاوسانان لڕو ەرەبە کەیەالقەدە وەنیژێم توەگومان ئێب

 . ێردانی نوەوێستەتی و دەهۆی سیاسە تێببە وەژینێم توەکانی ئەندییەنجام و کۆبەهیوادارین ئ

 فریەب ەڵەتۆپی یگیرەنمووننان، اسناهاو یکانە، مافسێکسیگریی ناهاوسان، هۆ کان:هکلالاا هوش

 

 

 

 

 

 



 کانهرایاهکی و  هشێپ

مکی پیاو یان ژن ەی چێپە بنوتفە،  دروستبوونییەکەم چرکەساتی ە ل کۆمەڵگاکانداە ک لێزۆرە ل

ە ۆڵدانە، لەگەڵ ڕڵپاڕەم ەی ئێپە بە کۆمەاڵیەتی دەبن کە یۆرێ بە وان بەمنداڵ دەدرێ و ئە ب یەکڕەگەزێتی

ی ەسەرەی یۆری کێپە ن باڵسا ێتا سەوان دوو هێنی نەمەتە ن لاڵبن: منداڕەگەزێتییە تایبەتەکانیان گونجاو 

کلیشە  یهاوشێوەسازیە دەست دەکەن ب نەکەستنیشانی دەو دە یان باشترێوان پەئە ی کەو یارییانەیاری و ئ

ە یێم پەر بەه 1وه.ەتێگرەیش دڵو ئیشی ما ەسەرەوان پۆشاک، کەکانی ئەباشبوونێتی پەباب. ڕەگەزێتییەکان

ە و داینامیک ێرکەد ڵقبوو ەوەکانەکۆمەاڵیەتییە ندییەیوەی پەگڕێە و دواتر ل بێچم دەگرێکان ەتییێزەگڕەە ورەد

ە کراوانقبووڵە تییێزەگڕەە ڵۆڕ م ودەرەوەی ئەم نۆڕە هەر ڕفتارێک لت. ێبەز دێهەکان بەسیاسی و ئابووریی

 ،گەی هیچ الدان یان گۆڕانێک ناگرێو بەر ناکرێت قبووڵ ێکی کۆمەاڵیەتی بسازانێە دژی هەر چەشنکە 

ی پەیوەند ەخن. بوونی هەر چەشنەبایڕپە وەالی خۆیە زۆر بە ک ێزێبپارە وانەانگێڕو ەنیا ئەتە ازینە بە چوونک

ەگەڵ پیاوان لە وات)ە کۆمەاڵیەتییانە پێشنیارکراوە دەرەوەی بازنەی ئەم نۆڕمە لە کهۆگریی سێکسی  یان

ر یاساکانی قۆناغی دواتە کان و لەییئایینبەها  و فی کۆمەاڵیەتیڕم و عوڕنۆ. تکفراوی دادەنرێە ب بێ (ئافرەتان

 . ختانەوەەم زەیزی ئڕە چنەد

 چالنجە ب ەیسیستەمە دوویەمسەرییم و ڕم نۆەموو ئەر هەندیی ناهاوسانان هەنبێژوودا، پۆلێژایی مێدرە ل

زخوازانی ژن، ەگڕەهاو ەیکۆمەڵگە بە ئاماژ ۆبە کە وشەیەک( LGBTناهاوسان )شاوه. ێک

ە کراوکورتوشە م ەکی ئێر پیتەت. )هێنرێهەکار دە بو تڕەنسەکان  انڕەگەزخواز، دوونی پیاوازخوازەگڕەهاو

خۆ  ەکان لەشوناسئابووری و  –ی کۆمەاڵیەتی ەگێن، پەمەتنیک؛ تێوه، ئەتەنە رفراوان لەکی بەپانتای

 .بوون کۆمەڵگاە ک لێشەکدا بەیەدەم و سەردەموو سەهە و لە وەکانیانەموو یۆرەهە بە سانەم کەئ 2ت."ێگرەد

تێیاندا ە کدۆزنەوە مێژوویی ب یپێکهاتەخوازانی کۆمەاڵیەتی دەتوانن زۆر داڕشتە»( دەڵێ 5331کاتز )

ناوەڕاستەکانی سەدەی نۆزدەهەم بوو ە ه؛ بەاڵم تەنیا لبووکەسەکان پەیوەندییان لەگەڵ هاوڕەگەزی خۆیان هە

یکراو یان شێوەی دیارە )ب سێکسییەکان ەپۆلێنبەندییە ڕفتارلە سەر ئێتیکێتیان ، ەکانوشە تایبەتە ک

  3.«داڕەگەزخواز( هاوڕەگەزخواز یان دیتر

                                                           
1 - Spencer A. (2013). Rathus. Childhood: Voyages in Development. Cengage Learning, 
2 - Kevin L Ard, Harvey J Makadon. IMPROVING THE HEALTH CARE OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL 

AND TRANSGENDER (LGBT) PEOPLE: Understanding and Eliminating Health Disparities. P. 3. 
3 Katz, Jonathan Ned. (1995). The Invention of Heterosexuality. New York, NY: Dutton (Penguin Books). 



ە ل یتەبتای یو یاسا یئایین یهاەب ی وریتیەو نبێژوومار کۆمەاڵیەتی  یفڕم و عوڕنۆە ی کەو کۆمەڵگایانەل

 ێکرەدی دەاوسانان بهنادژی ە مارگرژی لەک ترس و دێیۆر یە،ەبوونی هسانان کسی ناهاودژی ڕفتاری سێ

ۆی نی خێنستۆقڕەنی و تێزخوازتۆقەگڕەهاونی، دووێزخوازتۆقەگڕەکوو هاوەلی وەگەی وشەوێچوارچە لە ک

  ت. ێنێنوەد

. ڵەماەبنیان و ڕێن هاوەالیە تاراندن لدەبێتە هۆی کانی ەندییەتمەبیاموو تەای هەڕرەسهاوڕەگەزخوازتۆقێنی 

ی و ندروستەی تەمبیداهات، ڕی پەپیش لە شبوونەبێهۆی بە تێبب ێتوانەدواردن ەاڵهت، ەی تایبەوێشە ب

 و ێب کان قورسەسەبۆ ک ێتوانەد ەتەم بابەباری سۆزداری ئ ندروستی.ەت یتگوزاریەخزمە یشتن بەستگەد

ت. ێنێدی بەژی بخۆکوە ب پەیوەستی ڵیاەی خۆکوژی یان بیر و خەڕیان داپتێک بدا  روونییانەد یتیسندروەت

 یۆخ یسێکسی گرییۆهیی ەئاسوودە ب ێتوانەهاوڕەگەزخواز نسی ەک ئەوەی هۆیە بنەدە رانەم فاکتەموو ئەه

 کۆمەاڵیەتی یپشتیوانیو سنوورداربوونەوەی  سێکشانی ئاستی ئیسترەڵی هۆهە تێبدەتوانێ بە مەو ئ ێڕرببەد

 ی وەکوورەنێخووڕی خۆەهۆکاری پرۆسە م سۆزانەت. ئێنەدادندروستی ەر تەسە نی لێرەن یریەو کاریگ

و  ترسیدارەم یکسیێفتاری سڕر، ەی هۆشبەنانی مادێکارهە ی کحۆل، بەوەخواردنهاوشێوەی لی ەفتارگڕ

 .1خشەزیانب

ا گەد ێئازاریان پە وەزخوازانەگڕەن دیترەالیە زانن زۆر یار لەزخواز دەگڕەدووە خۆیان بە ی کەسانەو کەئ

قێنی ڕەگەزخوازتۆدووزانن. ەرعی دەناشە کی سادێزمانە " یان بەڕپێکی تیژتێ"قۆناغە وان بەی ئشوناسە ک

 زۆریانە هۆی ئەوەی کە و دەبێتە سەر ژیانی کەسانی دووڕەگەزخواز هەیە کاریگەرییەکی ڕووخێنەری ل

وانێ دەتە بمێننەوه. ئەم مەسەل داـ«سندووقە ل»ی و دەرکران یاڕەگاڵتە لدوورخستنەوە و بۆ خۆ ە بشاردرێنەو

خراپترین لێکەوتەکانی ە یەکێک لت. ی ئەوان دابنێشوناسو هەستی ە سەر چاکژیانەوە کاریگەری ل

یەن الە الیەن کۆمەڵگا بەڵکوو لە تەنیا لە ڕەگەزخواز نکەسی دووە کهەاڵواردنێکە دووڕەگەزخوازتۆقێنی 

ە سانەم کەکان ئەو لزباین گەیەکانە کە وەکاتەنی دووڕ( 5451مۆنرۆ ) تووشی دەبێت.ە هاوڕەگەزخوازانەو

  2ن.ەبکە رتری خۆیان تۆکمەی سەوەن بۆ ئەدەئازار د –ە وەزێراوەپ ەتەشتر خراونێپە ک –

ک ێسانەن یان کنسڕەتە بزانین کە سانەو کەر بەرامبەیی بەمتمانێزاری یان بێتوانین ترس و بەنی دێنستۆقڕەت

( 5443ل )ێووایان یڕنییە. ە یان هاوئاراستەکەریتییەنە تییێزەگڕەە ورەدیان لەگەڵ ەکەتییێنسڕەت ەفتارڕە ک

ە پیاوان – ەی ژنانێترەمسەدوویە لە کا کەدە ناسێپە سانەو کەلزاریی نالۆژیکی ێترس و بە بنی ێنستۆقڕەت
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ردنی کڵکانی دژی قبووەگرنگ ەرەفاکتە ک لێکەی ئایین. بەزاندوویانەیان ە ووشاندوویانڕیون، ڕەپێت

دێ لەگەڵ هەنە چیرۆکەکانی بەڵێنی کۆن ئێمە ئینجیل بکانە. ەزەگڕەهاوهاوسەرگیریی زخوازی و ەگڕەهاو

 سەفەری الڤیان هاتووه:ە لانە ژیاننامە چیرۆکئەم  ەیەم بوارە ئاشنا دەکات. نموونی ئیەکەمین تابۆکانە ل

ی بکا، هاویێیەتە لەگەڵ پیاوێکی دیکهاویێیەتی دەکا، لەگەڵ ئافرەتێک ە ئەگەر پیاوێک بەو چەشنەی ک»

 مەرگ سزا بدرێن؛ ئۆباڵی خۆینیانە گومان ئەوان دەبێ بهەر دووکیان تاوانێکی دزێویان لێ وەشاوەتەوه: بێ

و ە ڕەت دەکەنەو ەورە ئیسالمییەکان هاوڕەگەزخوازیگە هەموو قوتابخان «گەردنی خۆیان بێ.ە دەبێ ل

ەوەیەکی وەک کردە رووشتی لە قەڵەم دەدەن. ئەم پەیوەندییە سێکسییسۆسەیەکی ناسە هۆگریی بۆ هاوڕەگەز ب

پێنج ی یوولەکەدا، تەوڕات )ئایینە ی بەدی دەکرێت. لسێکس یی سرووشتی و ئامانجی چاالکیپێچەوانەی ڕۆڵ

ە ێکی دیکلەگەڵ پیاوە بۆی نییوەک ئەوەی لەگەڵ ئافرەتێک دەخەوێ، پیاو[ »]کتێبی یەکەمی ئینجیل( دەڵێ: 

 «سەرشۆڕییە.ە ئەم .سەریێیی بکا

ر ەبە نگیان خستۆتەئاست ەڵێو کۆمن ێکرەدی دەی یاسادا بەوێچوارچە زۆر یار لە ییانئایینە ست و وانەم هەئ

نەگەلێک نموووه. ەنەدەمیان داڵی میکانیزمی پۆلیسی و یاسایی وەگڕێە ل یانکردنسەرکوتە ناهاوسانان و بم ەد

 و ڕەگەزلەگەڵ هاوە ڕێککەوتووان یکسیێسفتاری ڕ ختی بۆەدیاریکردنی سزای نبریتییە لە  لەم سزایانە

 . زیندان یان سزای مەرگ

ە بە ستەویەپە ، چوونکەنکەدایەتی زۆر ئیدعای گشتهۆگریی سێکسی ە ب پەیوەستنی کایاساستادا ێئە ل

 مەئە واتەکسی. کێسئارەزووی ە یە، واتەکاندا بوونی هڤەموو مرۆەهە لە تاک کسرووشتی ە ک لێتوخم

کی ێوانینڕە وه. بەتێبیانگرە م یاسایانەئە کە تی نییەایڤمرۆە کی دیاریکراو لێرلقێژپێناسەی ە ویستی بێپە مکەچ

ی ەشەندی بۆ گەناو پێوەڕێکیو  ڤناخی مرۆە ل بنیاتیکی ێندەهڕەک ەکسی وێسئارەزووی  بۆنی ێرەئ

کوو ەڵب "،سێکسیی ەمینەنیا "کەتە ژووکردنی نەراوەببۆ  کانسێکسییەە ، مافڤتی مرۆەسایەک یواویەت

 1ت.ێگرەخۆ دە کی زۆر لەتییەفرایە"ـی کۆمەڵگا دسێکسیی ە"زۆرین

ە لیشک ،کانەمارگرژییەدو و سیاسییە. اڵربەکی بێتەباب ڤۆکانی مرەمافو هۆگریی سێکسی  تیەباب

ە هۆگریی کان وەفتارییڕە شنەرچەس کۆمەڵگا و کانیمی بەهاەسیستناو  لەی ڵقووە واردن بەاڵو ه ،کانەنییێرەن

 یتەرکاراکت ەنانەیان تاکتەر کارە ت تاکەاڵسەنیا دەتسەرەڕای ئەوەی . دا بنجیان داکوتاوەسێکسییەکان

گومان ێبت. ڕێێگەری دەوەوری تەدا دەم بوارەلبەاڵم نییە، هۆگریی سێکسی ە ب پەیوەستکانی ەکی مافەرەس

سەر ە ەرنج لڕاستیدا کاتێک سە ل. سیاسییەی ڵقووبابەتێکی کی ەرەکی سێک مافەوهۆگریی سێکسی  بابەتی

گشتیتر  ؛ تەنانەت ئەگەر تێگەیشتنیڕێژییەی سیاسەتداییەکانە، دەسەاڵت کاراکتەری سەرەکیماف و یاسا فەرم

اکایەتی و تناوکۆمەاڵیەتی، سیاسی، ە سیستەمە لەگەڵ زۆرێک ل پەیوەندییە لهۆگریی سێکسی ە بێ کە ئەو

 بێچم دەگرێت. دایە یۆراویۆرەکانتاکایەتینێوان

ە تاڵکانی وەها یاسا ناوخۆییەروەکان و هەییهانیی ەیاسا یۆراویۆر یەوەدرا بۆ ئ ڵوەدا هەوەژینێم توەل

ە ل ئێران تیاڵی وەگێای پیشاندانی پێڕو وە وەتێمافی ناهاوسانان شی بکرلەگەڵ  لە پەیوەندیی کانەییاواز
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و  هانەشاری تاران، ئیسف ێر سەر ئاستی هەسە یدانی لەی مەوەژینێتونجامدانی ەئە دا بەنام یاسایەناو ئ

 وه. ەکدانێر تیشکی لەبە تێی ناهاوسانان بخرنبۆچوومەشهەد 

 وههانڵکۆێ اایتی لەدهئ

ژن  یانزخوازی پیاو ەگڕەهاوە یان لزباین، واتگەی  کەیدا خۆی وێتاک تە کە کێشوناسزخوازی" ەگڕە"هاو

ندیی ەیوەیان پەڵگەن و لبەزی خۆیان دەگڕەسانی هاوەشی کێاکڕە وەتەڕەبنە کان لەدا، تاکەشوناسم ەت. لێزانەد

ان ییێکسس ڕاکێشییە کە وەتێشەوەدە تانەو پیاو و ئافرەزیاتر لە زخوازانەگڕەفتاری هاوڕ .نەکەکسی ساز دێس

فیزیایی، سۆزداری و / ووی ڕە زیاتر لە کە کێسەزخواز کەگڕەیە. هاوەزی خۆیان هەگڕەسانی هاوەبۆ ک

ک ەژوویێمە هۆی کورتە بە م وشەئسەردەمێکدا ە لت. ێبەزی خۆی دەگڕەسانی هاوەشی کێاکڕکسی ێیان س

 کرا. ەیر دەسە ناو و ناتۆرە ، بکرابۆوە ێی کانداەروونییەدە خۆشییەن یندیەیزبڕە یدا لێتە ک

هۆگری کەسانی هاوڕەگەز ە وەکسییێس ن، فیزیایی و / یاڕووی سۆزداریە زۆر یار لە کە اوێکیپ" گەی"

ڕاکێشی پیاوان دەبن؛ بەاڵم دەتوانین ە ئەو پیاوانەی کە زیاتر دەڕوانێتە هاوشێوەیە. ئەم وشڕەگەزی و / یان 

گشتی ە ب حەشیمەتی ناهاوسانانە کردن بەزۆر یار بۆ ئاماژە گشتییە کار ببەین. ئەم وشە بۆ ئافرەتانیش بە ئەم

ە ت لسەبەم. تنازانێخواز ڕەگەزدیترە خۆی بە کار دەبرێ کە بۆ کەسێک ب ێکی یەکسانشوناسیان وەک 

  هەیە. ەژنانی دیکبۆ  انو / یان سۆزداریی ی، حەشەرڕۆمانسی هۆگربوونیتوانای ە کە ئافرەتانەیو ەئلزباین 

 ی هەم بۆ پیاو وێتهۆگر سێکسییەوە، فیزیایی و / یان ڕووی سۆزداریە لە کە کەسێک" دووڕەگەزخواز"

ڕەگەز ئەو  یەکسان بۆ ییەکسان بێ یان پیشاندەری هۆگریە پێویست ناکا ئەم هۆگریی هەمیش بۆ ئافرەت هەیە.

 ی بوونیەناسێزخوازی بۆ پەگڕەدووی ەوشبۆیان هەیە. ئازرەزووی مەیل و ە کەسەکە بێ کیان ڕەگەزانە 

ت. ژنان و پیاوانی ێنرێهەکار دە ب ڤکانی مرۆەموو تاکەهە ل پیاوانەو ە تانەندی ئافرەهڕەر دوو ەه

ریش ەامبرەب زەگڕەسانی ەکوو بۆ کەڵزی خۆیان، بەگڕەسانی هاوەنیا بۆ کەتە نە کن کێسانەزخواز کەگڕەدوو

 اندا باوتره. ژنە لزخوازی ەگڕەیە. دووەیان هەوێهاوش یسێکسی یهۆگری

خراویان اڵڕەپڕەگەزی  ەڵگەتییان لێی ڕەگەزشوناسە کی ەسانەو کەبە ئاماژبۆ ە یەکی گشتییەوش "تڕەنس"

وان ەبوونیان بووه. ئە میشەزخوازان هەگڕەی هاوەوێهاوشکانیش ەنسەڕت 1دایکبوونیاندا یەک نییە.ە کاتی لە ل

ە یەسانەم کەری ئەپیشاند LGBTمی ەی ناهاوسانن و پیتی چوارەوەبزووتنە رامۆشکراوترین گرووپ لەف

ە واتە. کوهەبنەی دتسەڵرهەزی و بێڕێتووشی ب گەیەکانگشتی لزباین و کۆمەڵگەی ن ەالیە لیار  ێندەهە ک

ی ەوێشە بە کا کەدە یۆراویۆران ەتەشیمەحو ەبە تی ئاماژێنسڕەی تەی پزیشکی "زاراوەزراوەی دامەناسێپ

  2"وه.ەنەکەکان ییا دەتییێزەگڕەە مڕنۆە دیاریکراو خۆیان ل

ۆ بهۆگریی سێکسی ە کا کەدە ناسێپک ێسەندیی کەتمەو تایبە زخوازییەگڕەهاو دژیزخوازی" ەگڕە"دیتر

ووی فیزیایی، سۆزداری و ڕە لوام ەردەبە کە کێسەزخواز کەگڕەاستیدا دیترڕە یە. لەر هەرامبەزی بەگڕە

                                                           
1 - Spade D. (2008). Documenting Gender. Hastings Law Journal. 59, pp. 731-842. Available from 

http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Spade-Documenting-Gender-Apr-2008.pdf. 
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Building a Foundation for Better Understanding. Washington, DC: The National Academies Press. 



ێکسییە س کیەهۆگرییە خوازی تاکزەگڕەیە. دیترەر هەرامبەزی بەگڕەسێکسی بۆ هۆگریی ە وەکسییێیان س

دات. ەوو دڕر زیاتر ەرامبەز بەگڕەسانی ەکومێردێتیی پەیوەندیی سێکسی و ژنیدا ێتە ک

ە بە ستەیوەکا و زیاتر پەزخوازی دەگڕەدیترە پشتیوانی لە کە کەڕێمی باوڕزخوازنۆەگڕەدیتر

ە بواری ڕفتاری مرۆیی، پرسی کۆنی سرووشت لە ل 1وه.ەنییێزخوازتۆقەگڕەزخوازساالری و هاوەگڕەدیتر

دایکبوون و چ ژینگەی ژیانی تاک یان ژێنەکان ەلە بەر لو کاریگەریی ژینگە، چ ژینگەی ە هەمبەر پەروەرد

لۆییک و بایۆ ەرەفاکتە کە وایباوەڕیان ران ەژێتو ە. زۆربەییسێکسیهۆگریی بواری باسە گرنگەکانی ە ل

سەلماندنی  ۆببەڵگەیەکی لێبڕاوەش ە هیچ چەشن رن،ەکاریگ داهۆگریی سێکسی دیهاتنیەبە کان لەکۆمەاڵیەتیی

ە وەرەیاریکد ەرەفاکتە بە کان ئاماژەییاوازە وەندنێخوبوونی نییە.  دیاریکراو بۆ هاوڕەگەزخوازیرێکی فاکتە

تیکی، ێژن ەرەفاکتە ک لەیەتێئاوە ن کەکەداگری دێندان پەم بیرمەاڵن، بەکەکان دەکدژێت لەنانەکان و تەییاواز

 ن.ەکەدیاری دهۆگریی سێکسی  کانەهۆرمۆنی و کۆمەاڵیەتیی

الواز لەگەڵ دایک و باوک و  پەیوەندییژینگەیی )وەکوو  یفاکتەر ەکانسەرەتاییە تیۆرییە زۆرێک ل

دەزانن. سیگمۆند فڕۆید  هۆکاری هاوڕەگەزخوازیە ب یانـتەمەنی کەم(ە لەگەڵ هاوڕەگەزخوازان ل پەیوەندی

سەبارەت  ریچوار تیۆەروبەندی ژیانی خۆیدا سە لفڕۆید  بوو.ە ئەم تیۆریی یداکۆکیکارانی سەرەکیە یەکێک ل

 ەگرێی ئۆدیپەوە هاوڕەگەزخوازی لدەیانوت  ئەو یڕوو. یەکەمین تیۆرییەکانە هاوڕەگەزخوازی خستبە 

ئاسایی لەگەڵ دایکی پەیوەندییەکی هەوەسانەی  تەمەنکەمکوڕێکی ە سەرچاوەی سەندووه؛ بەو واتایەی ک

شێوەیەکی ڕاڕایی ە دا کوڕ بمئەنجاە و لکوڕەکەی دەبەخشێ ە ؛ بەاڵم دایک سۆزێکی زۆر بخۆی ساز دەکا

نێوان خۆی  یدەڵێ منداڵ ییاوازی ی ناوبراوەتیۆرییەکی دیک 2گرنگ دەبێت.ە الوە زێ خۆی بوئەندامی زا

ی، منداڵ قۆناغی خۆپەسندە و وا دەزانێ دایک ئاناتۆمییەکی هاوشێوەی ئەوی هەیە. ل زانێو ئەوی تری نا

ا و حەڕەشەی نێرەمۆکی دەتوانێ سزایەک بێ بۆ هەستی بدەدایکی ە بوونی خۆی لوازییاە پەی ب

گوێرەی ە ب .تزێ خۆی دەبێونوقمی ئەندامی زاە شێوەیەکی ڕاڕاییانە ئەو بە ئەو. کەواتبازانەی هەوەس

کا زێی پیاوانەی نییە، وەحشەت دەدایکی ئەندامی زاوە منداڵ بۆی دەردەکەوێ کە تیۆرییەکی دیکە، کاتێک ک

 ەئەندامی زاوزێی پیاوانەوە بێزاری. لەو کاتەوه، ناوبراو ژنێک بە بۆ دایکی دەبێتو خۆشەویستی ئەو 

رێی چەشنێکی دیکەی گ ەکەیپڕەنسیپی ئافرەتانەوه(. تیۆریی چوارەم و دواییە دەستنیشان دەکا )کوڕێ ب

دەریان ەبە ڕادە دەیکوت کوڕانی هاوڕەگەزخواز عەشقێکی بەتینیان بۆ دایک و ئیرەییەکی لە ئۆدیپ بوو ک

 ەکیپەروەرییخوازیی بۆ مەرگ و خەیاڵشێوەی ئاواتە باوک ب ەبە بردنباوک هەیە. ئەم ئیرەییەرامبەر بە ب

هەستی  ەدەکا بە کاردانەوە، منداڵ ئەم هەستانوەک ئەنجامدا ە . لدەنوێنێت تیژیی خۆیوتوندە لە سادیستییان

 یکانەهۆکار یەوەنکردنووڕ ۆەکان بیکیییبایۆلۆە تیۆرییە ن کەه شارەزاش ێندەه عەشق بۆ هاوڕەگەز.

ینانە یبەو ە بۆ ئاماژهۆگریی سێکسی زاراوەی ەکان یکیییبایۆلۆە تیۆریی 3ن.ەکەسند دەپهۆگریی سێکسی 

ێکخستن و گەشە، ڕ یدایکبوون هاوکاریەلە ی بەر لسێکسییەکانە یدیڕێگەی ستڕۆە لە کار دەبەن کە ب)ژێن( 

ە کراو ەپێکهاتەی سیستەمی عەسەبی دەکەن. پێکهاتەی کیمیایی و پێکهاتەی مێشک لەم ماوەی کۆتاییدا شرۆڤ

زانکۆی  یتوێکارییەکدا ییاوازییەکانی پیاوانی هاوڕەگەزخواز پیشان دراوه. خوێندنەوەی دەروونپزیشکیە و ل
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ە ل بیلی، سەبارەت بڕستێڕن، یی. مایکزانکۆی نۆ یناسیبۆستۆن، ڕیچاڕد پیالڕد و دەروون

ان لێکچووەکان ئەگەر یەکیە دوانە لە کە لێکچوو و لێکنەچووەکان پیشانی داوە کوڕە وانوی و دهاوڕەگەزخواز

ە چووەکان ئەم ڕێژنەلێکە وانودە سەده. سەبارەت بە ل 14بوونی ئەوی تر نزیکەی گەیبێ، چانسی  گەی

ین و گەییش گەیپیاوانی  یبرایانسەدی ە ل 55بۆ  8ە لێکۆڵینەوەکان پیشانی دەدەن کسەد بوو. ە ل 54نزیکەی 

 سەده.ە ل 0بۆ  5ی گشتیدا حەشیمەتە لە ئەم ڕێژە کە کاتێکدایە لە ئەم

ی ەشەگ و هاوواڵتیکۆمەاڵیەتی و ە کسانییەی نایەوانگڕە ین لڵێتوانین بەزموونی دەبیاتی ئەدەبواری ئە ل

ە ( پیشان دەدا ک5445چان )کردووه.  ێتی ناهاوسانیان تاوتوەبابە ی کەبییانەدەئ ەمەرهەو بەئ ،ناهاوسانی

هەر  1.دەبنەوه یڕفتاری نایەکسانڕووبەڕووی هۆنگ کۆنگ ە ڕەگەزخوازان، ناهاوسانان لچاو دیترە چۆن ل

ئەنجام ە ەم بابەتئواڵتی تایلەند و ە لسێکسی  ییسازپیشەسەبارەت بە  بەم شێوه، ئۆچا تێدەکۆشێ توێژینەوەیەک

یی هاوواڵتتی ئازادیی یە. یەکدەردەکەوێت ەواڵتی تایلەند خەریکە و ڕفتاری نوێ لە چۆن ئاراستە بدا ک

مافەکانی ناهاوسانان  یبۆ ئەوەی دەستەبەریە دادگاکاندا زۆر چاالک بووە لە ( هەمیشACLUئەمریکا )

بارودۆخی مافەکانی  ە ڕاپۆڕتێکی ترسناکی سەبارەت ب  STANDژێر ناویە تییە لیەبکات. گۆڤاری ئەو یەک

بۆ وەستاندنی ە کە ( ڕێکخراوێکJared Polisیاڕد پۆلیس ) .سەر ئاستی هەموو دنیا باڵو کردەوهە ل گەی

ە خۆی بسەردەم، کردنی یاسا لەگەڵ بەها گونجاوەکانی ەو هاوئاراست ،هەموو بێچم و شێوازەکانی هەاڵواردن

دامەزراندنی یەکەمین گرووپی کاریی  یهاریکاری، یارد 5451مانگی نۆڤەمبەری ساڵی  ە. لتپابەند دەزانێ

 .کردە سەر ئاستی کۆنگرە تڕەنسەکان لکسانی ەی

وان ەب تپەیوەسکانی ەخی یاسا ناوخۆییۆت بارودەتایبەو بناهاوسانان سەبارەت بە  دا کەم توێژینەوەئێرانە ل

بارەی ە( زانیاری لMERIP)ێوەراست توێژینەوەی خۆرهەاڵتی نەی زانیاری و پرۆژ. ە ئەنجام دراو

ەسانی کپێی دەوترا کۆمیسیۆنی نێونەتەوەیی مافەکانی ە پێش لەمە ئاشکرای ییهانی )کی ەڕداپ یڕێکخراو

ئاشکرای ی ەڕداپ یڕێکخراوـی زایینی 5451مانگی ئاکتەوبەری ساڵی ە لی و لزباین( باڵو کردەوه. گە

شتووی کەسانی ناهاوسانی دانیە ، یاسایی و کۆمەاڵیەتی، کیئایینهەندێ پرسی سەبارەت بە  ۆ وتوێژب ییهانی

دوو زایینی،  5450و  5455ڵی ساە کۆ کردەوه. پێشتر لکارناسی  ێسڕووبەڕووی دەبنەوه،  ئێرانواڵتی 

ڤانانی ئاشکرای یاساناسان، چاالک یییهانیی ەڕداپتێیدا ە چوو کە دۆسۆلدۆرفی ئەڵمان بەڕێوە ل خولی دانیشتن

 ەبارودۆخی ناهاوسانان لسەبارەت بە  کۆڕێکە بۆ بەشداری ل یمافەکانی مرۆڤ و خوێندکارانی زانکۆ

اوی ژێر نە بوو. ڕاپۆڕتەکان ل "ئێرانە مافەکانی ناهاوسانان ل"ە وه. ناوی ئەم کۆڕۆکۆ کردب ئێرانواڵتی 

 رتنیئاکامگئەنجام و ە پوختەیەک بوو ل "ئێرانە و تڕەنسەکان ل ڕەگەزخوازان، دووگەیمافەکانی لزباین، "

ساڵی ە ل 2ی.ئێرانباشترکردنی بارودۆخی مافەکانی ناهاوسانانی  ە مەبەستیکۆنفڕانس و ئاراستەی نوێ ب

ناوی ە الپەڕەیی ب 04ڕاپۆڕتێکی  ئێرانکۆمێنتسازیی مافەکانی مرۆڤی ێ، ناوەندی دـی زایینی5459

. سەرەڕای کردە ئاماد« ئێرانکۆمەڵگای ناهاوسانی ییەکانی لێکراو: پێشێلکردنی مافە مرۆی نکۆڵی شوناس»

 هۆکاری ئەمنی، زۆربەیە ییەکان ئەنجام دران، بئێران، لزباین و تڕەنسە گەیدیمانە لەگەڵ ئەوەی چەندین 

                                                           
discrimination legislation in Hong Kong: breach of -The lack of sexual orientation anti دا لاۆ. سی فال چان، -1 

international and domestic legal obligations’ 6.   اڵڤۆکی نێونهیتهوەیی مافهکانی مرۆڤ. ژماره . 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642980500032347 

   .www.iglhrc.org/.../files/LGBTRightsInIranڕەگهزخواز و یتڕەنسهکان له ئێران. ی، دووهن، گایمافهکانی لز  -2 



ە هەنووکە لەگەڵ ئەو کەسانەی ک دیمانەە لە بریتییە ئەم توێژینەودا نەدەژیان. ئێرانە لئیتر لەگەڵکراوان  دیمانە

 . دا دەژینئێرانە ل

 ناهاوسانی ژووی یاساکانی دژ  هێمه کوریت

هەم و نوێنەرایەتی بەشێکی ازدەبۆ سەدەی شە لەگەڵ هاوڕەگەز دەگەڕێتەو پەیوەندیە یاساکانی دژ ب

ئەو کات هاوڕەگەزخوازی  1پێیان وا بوو هاوڕەگەزخوازی "خراپترین تاوان"ـە.ە دەکا ک ئینگلتەراکۆمەڵگای 

لەم  وکۆمەڵگای ڤیکتۆریایی دەکرد  یسەقامگیریە تا ڕاەدیەک حەڕەشەی لە کردەوەیەکی قبووڵنەکراو بوو ک

 074، ئینگلتەراە ل 5315ساڵی ە لی هاوڕەگەزخواز بوونی نەبوو. شوناسناوی ە ێک بشوناسسەردەمەدا 

 یاننێربازی بۆ هەوڵدان بۆ ە دۆسی 87هەزار و  9، ینێربازبۆ کردەوەی یاسایی دواداچوونی ە دۆسیەی ب

( کرا دخوولنێوان پیاوان )سێکسی ی یبۆ پەیوەندە دۆسی 080و  رهەزاۆرەملێ و ی زیسێکس پەیوەندیی

  2بووەوه.

ناهاوسانان ە ر بەرامبەکی تونداژۆترین بەیەوانگڕفریقایی ەئتانی اڵییهانیشدا و کانیەراویۆرۆیە تاڵناو وە ل

یووڵەیەکی یەکدەستدا یاسای ئازاردانی پتری ە لە رلەمانی زیمباوا، پ5331مانگی سێپتێمبەری ساڵی ە لیە. ەه

دواتر ها ەروەه 3پەسند کرد.ە هاوڕەگەزخوازان و یاسایەکی بۆ قەدەغەکردنی کردەوەی هاوڕەگەزخوازان

مەنی ئەنجوی کارگرووپە پی لئورووپابانگهێشتی پەیتا پەیتای واڵتانی  اێرسۆن مەنانگاگوسەرۆک کۆمار ئێم

ی ڕەت کردەوه؛ سەرەڕای ئەوەی کردنی هاوڕەگەزخوازکان بۆ پەسندەمافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەو

سەرۆک کۆماری  4.تپابەند دەزانێە مافەکانی مرۆڤ بە خۆی بۆ پەرەدان و پشتیوانی لە وتوویەتی زیمباو

یش ئێرانیاساکانی ە ل»ە هاوڕەگەزخوازان پەسند بکرێ کدژی ە ، داوای کرد یاسایەک لامعگامبیا، یەحیا ی

وتاردانی ڕێکخراوی نەتەوەکان ە ، ناوبراو لـی زایینی5459ـی مانگی سێپتێمبەری 57ە ل« تر بێت.شێلگیرانە

هەموو بێچم و حاڵەتەکانیدا زۆر شەیتانی، دژە ە لە ک دەسەاڵتەکان هاوڕەگەزخوازیە هەندێ ل»ە ڕایگەیاند ک

ئەوانەی »درێژەدا وتی: ە ناوبراو ل« پەرەی پێ دەدەن.ە ناوی مافەکانی مرۆڤەوە ە، بیخودای ەمرۆیی و دژ

ئیدارەی ە سەرۆک کۆماری ئۆگاندا فەرمانی ب« 5بێنن.ڤ مرۆە نیازن کۆتایی بە هەڵدەستن، بە بەم کار

ناو ە ی چوونکاتە ل زیندان. میسرە ەکان قۆڵبەست بکا و بیانخاتگەیلێکۆڵینەوەی سزا دا بۆ ئەوەی لزباین و 

 کاەستیان دەبڵۆقدەکا و گەی  دواداچوون بۆ پیاوانیە ئەنتەرنێت بە ریکا، لمتیرۆریزمی ئەە هاوپەیمانێتی دژ ب

اراستنی پسوورە لە سەر نە تەنیا موسڵمانانی توندڕۆ، بەڵکوو دەوڵەتیش ە بۆ ئەوەی شارۆمەندان ڕازی بکا ک

ساڵی ە ( لILGAو لزباین )گەی  ییەمەنی نێونەتەوئەنجوگوێرەی ڕاپۆڕتەکانی ە ب 6ئەخالقیاتی خەڵک.
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الیەن ڕێکخراوی نەتەوەکان یان یەکێتی ئەفریقا یان هەر ە لە واڵتێک ک 11کۆی ە واڵت ل 90، 54511

ستی ێگئاە لە کە ڕاپۆڕتی داو  ILGAفەرمی دەناسرێن، هاوڕەگەزخوازییان قەدەغە کردووه.ە دووکیان ب

ە و زۆربەی ئەم واڵتان 2بوون یاسای سزاخاوەن دژی کردەوەی ناهاوسانی ە واڵت ل 75کۆی  5450ساڵی 

     3کیشوەری ئەفریقا یان ئاسیا.ە دەکەون

ـی 5457ساڵی ە لنە. ەگمەمانە، دڵموسە رینۆتی زەشیمەن حەخاوە ی کەتاناڵو وەژیانی ئازادی ناهاوسانان ل

رسانی پێک هێنرا. بەرپگەی  ەدژ ب ەکیبزووتنەوەی گەیەکانپاکتاو کردنی بە مەبەستی چیچان ە ، لزایینی

کۆی  ەلن و ئەشکەنجە. دالێدەیانخستنە بەر ڕەگەزخوازیان دەگرت، و دووگەی  پۆلیس و ئاسایش پیاوانی

بیا، لی ،واڵتانی ئەلجەزیره، بەحرەین، کوێت، لوبنانە ل ەبی، سزای کردەوەی هاوڕەگەزخوازیواڵتانی عەر

 4.ەزیندان ساڵە بەحرەین هەتا دە لە راکیش، عوممان، قەتەر، سۆمالی، توونس و سووریا زیندانە. ئەم سزایمە

 ەحەشیمەتی زۆرینە واڵت بە چواردربازی مەرگە. ێعەرەبستانی سعوودی، یەمەن و مووریتانی سزای نلە 

ڕەچاو دەکەن یان وەها ە سزای مەرگ بۆ ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە خۆ دەگرن کە موسڵمان، یاساگەلێک ل

سزای مەرگی کە ە ی ئەوڕۆیی، هاوڕەگەزخوازی تاوانێکئێرانە ل 5ڕێگە پێدراو دەزانن.ە سێدارەدانێک بە ل

ە هەزار کەسی ب 50ە پتر ل ئێراندەوڵەتی ، تاویەه 5917  ئێرانئیسالمی کاتی شۆڕشی ە للێ دەکەوێتەوه. 

ی ەدانەسێدارە هەزار ل 50ئەم ڕێژەی  ئێرانهەڵبەت دەوڵەتی  6داوه.ە سێدارە ل تاوانی هاوڕەگەزخوازی

دراون، ە سێدارە لە ڕێژەی وردی ئەو ناهاوسانانەی کسەبارەت بە و زانیاری ە پشتڕاست نەکردووەتەو

ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ە و لە گۆڕانە دا ڕووی لئێرانە لە کارێکی هەر وا ئاسان نییە؛ بەاڵم بارودۆخەک

 نەرمیە هەند وەرناگرێ و بە بە و پۆلیس ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە سێداردراو دابەزیوە کەسانی لڕێژەی 

لەگەڵ هاوڕەگەز  پەیوەندی زایینی 5818ساڵی ە ل تورکیەواڵتی ە لنوێنی هەڵسووکەوتیان لەگەڵ دەکات. 

 کیەتورکی ەڵزنی خەکی مێشەرچی بەگەئسڕینەوە کرا و هەاڵواردنی یاسایی سنووردارتر بوونەوه. تاوان

ڵبەست قۆ گەیەکاندەگمەن ە ا بپۆلیسی سووریر ئاستی کۆمەڵگان. ەسە زخوازی لەگڕەکرانی هاوڵدژی قبوو

 یلەگەڵ پیاوان پەیوەندیە انستان، دەوڵەمەندان کوڕانی سەماکەر وەک کوڕانێک کغواڵتی ئەڤە لدەکات. 

   7ی(.)منداڵباز ەوەساز دەکەن، دەکڕنسێکسی 
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هەتا زایینی  5447ساڵی ە کۆمەڵگا لە ل هاوڕەگەزخوازیقبووڵکردنی واڵتانی ئەمریکا و کەنەدا، ڕێژەی ە ل

ئەمریکا، ئاراستەی زۆرێک ە لە ئەوڕۆک 1بینیوه.ە خۆوە سەد بەرز بوونەوەی بە ل 54هەنووکە، النیکەم هەتا 

دۆستان، فیمینیست و بڕانەوەی مرۆڤبێندین دەیە کاری هۆی چەە ئەمریکییەکان بۆ هاوڕەگەزخوازی بە ل

ژیانی بۆ هاوڕەگەزخوازان ئاسان کردووه. ە زۆرانە ئەم گۆڕانکاریی 2بینیوه.ە خۆوە ڕێکخراوەکان گۆڕانی ب

وەک سەرکەوتنی مێژوویی بۆ مافی ناهاوسانان ە کە بڕیاری یاسایی گرنگی گشتیش گیراودا، ەتاڵم وەل

زۆربەی ئەمریکییەکان ە دەرخست ک انگشتییەکان ئەوەیە ڕاپرسییواڵتی ئەمریکا ە ل هەژمار دەکرێت.

ە ەی کناو ئەو گرووپانە تەنانەت لە هاوڕەگەزخوازان دەکەن و ئەم پاڵپشتییهاوسەرگیریی مافی ە پاڵپشتی ل

    3ئینجیلییەکان، تا دێت زیاتر دەبێت.ە ڕابردوودا بەرهەڵستکار بوون، وەکوو مەسیحییە ل

ویالیەتە باشوورییەکانی ڤیکتۆریا سزای مەرگیان بۆ  کانیەی، کتێبە یاسای5303ساڵی ئوستڕالیا هەتا ە ل

و ە کایەوە هەندێ گۆڕانکاری هات 5371ساڵی ە کۆتاییدا لە هاوڕەگەزخوازان دیاری کردبوو؛ بەاڵم ل

بەری ساڵی مانگی نۆڤەمە ئەنجامدا لە ل 4ئوستڕالیای باشووری ڕایگەیاند هاوڕەگەزخوازی پیاوان تاوان نییە.

 بزاڤێکیە و زۆرینەی کەسەکان لە دەنگدانەوە هاوڕەگەزخوازانی خستهاوسەرگیریی ، ئوستڕالیا 5457

سەدی خەڵک( ە ل 05.0نزیکەی هەشت ملیۆن کەس )یەکسان لەگەڵ ە مێژووییدا دەنگی ئەرێیان پێدا؛ وات

 5دەنگیان پێدا.

 کیشوەری ئەمریکا وە زیاتر کەوتبوونە ، بیست و دوو واڵت کـی زایینی5457مانگی ماڕسی ساڵی ە ل

لژیک، بڕازیل، کەنەدا، کلۆمبیا، دانیمارک، فێنلەندا، فەڕەنسە، ئیسلەند، ێی ڕۆژاوایی )ئەرژەنتین، بئورووپا

اوسەرگیریی ها( ولۆکزامبۆرگ، هۆڵندا، نەرویج، پرتوگال، ئیسپانیا، سوویید، بەریتانیا، ئەمریکا و ئۆرۆگۆ

ی مرۆییەکانە مافۆربەی ز ۆو ئەگەر نە هەموو مافەکان، بەاڵم ڕێز بە فەرمی ناساندووە نیان باهاوڕەگەزخواز

 6شارۆمەندانی ناهاوسان دادەنن.

 ی ناهاوسانانەوه زوویتن

ە ک اوەد یپیشان یانئەوتاراندنی ی و هاوڕەگەزخوازە ڕاشکاوی کۆمەڵگا لبێزاریی  ،تاوتوێی گشتی مێژوو

اسایی گرتنی یئۆسکار وایڵد  یڕەت کراوەتەوه. بۆ وێنە، دادگا چ توندییەک هاوڕەگەزخوازیە ب

و « کردەوەی قێزەونانەی قورس»بۆ  5881ساڵی ە ژێر بەڵگەی چاکسازیی یاسای سزا لە لە سەرکەوتووان

سی یزۆر باش نەبوو. پۆل 5344دەیەی ە بارودۆخ ل. کۆتایی هاتزیندان ە دوو ساڵ ئیشی تاقەتپڕووکێن ل

سەر واڵتی ئەمریکا بۆ ە کراوی لیەکەمین هێرشی تۆمار 5349ی ساڵی فێبریوێر 55تی ڕێکەوە نیۆیۆرک ل
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شەش  بیست ودا ەرشێم هەلژێر ناوی گەرماوی هۆتێلی ئاریستۆن ئەنجام دا. ە ل گەیەکانگەرماوێکی گشتی 

ساڵ زیندان حوکم  54 هەتا 0پیاویش بۆ  7تاوانی نێربازی دادگایی کران. ە کەسیشیان ب 55پیاو قۆڵبەست و 

ە واڵتی ئەمریکا بە کەس ل 534، بە دواداچوونیان بۆ دەکراکاتی مەک کارتی کاتێک یادووگەران ە ل دران.

بوونی ەقەدەغە بە کە کۆمەاڵیەتییە توندە ئەم کاردانەو. دەرکرانمریکا ەئە لخۆیانەوە  یهۆگریی سێکسی هۆی

ە درێژەی کێشا. چاالکیی 14دەیەی ری ەرتاسەسە لئەمریکا دەستی پێکرد ە خواردنەوەی کحۆڵ ل

 یاسا و ڕێساێ ژێرزەوینییەکانی ناهاوسانان هەڵوەشێنراوه، شانۆ و فیلمەکان سەنسۆڕ دەکران و کۆمەڵ

انەت بکرێن یان تەن ڕانت، بار و یانەکاندا میواندارییستۆڕە دابەزێنران بۆ ئەوەی نەهێڵن هاوڕەگەزخوازان ل

ئاشکرایانە ە شاری نیۆیۆرک بۆ کەسێک کە ل یڤی خواردنەوەی کحۆڵر، سێ5374ئیش بکەن. هەتا ساڵی 

ر بوون. ندتتوگەی  بە دژ ە پۆلیسییەکانیماوەی شەڕی سارد، سیاسەتە . لبوو ، نایاساییبوو هاوڕەگەزخواز

مانی نازی، ەڵئە ل .ەنواڵت دەک یمندااڵنحەڕەشە لە  انهاوڕەگەزخوازە دا ک پۆلیسی خۆیێی هۆشداری

ست کران ەبڵقۆگەی  زار پیاویەه 544ۆکۆست ڵاکاتی هە رگ. لەکانی مەمپەزخوازان ناردران بۆ کەگڕەهاو

 کان مردن. ەنازییرگی ەکانی مەمپەکە زخواز لەگڕەزار پیاوی هاوەه 51بۆ  1و 

ینیوه. بە خۆوە انی بڕتانی ییهان گۆاڵوە ک لێزۆرە ستادا بارودۆخ لێئە شتر وترا، لێکانی پەشەبە لک ەو

ە دۆخم باروەانی ئڕگۆ ەانی ناهاوسانان لکەتییەزایڕەناە یۆراویۆرە وەبزووتندانی ەڵرهەگومان، سێب

ن واڵ شۆڕشەکانی ستۆە ب گەیەکانبزاڤی ە زۆر کەس لەو بۆچوونەدان کە ئەوڕۆککی گرنگ بووه. ێرەفاکت

(Stone Wallل ) نی مافەکاگهۆڕینی ی ڵخاە شۆڕشەکانی ستۆن واڵ کشک ێبدەستی پێکرد.  5303ساڵی ە

دایکبوونی بزووتنەوەی نێونەتەوەیی مافەکانی ەلبوو بە هەوێنی ە ئەم شۆڕشە چوونک ،ەناهاوسانان بوو

 ،نیۆیۆرکە لە هاوڕەگەزخوازان پەیوەندییی ردنپێک دەست یداخوازی 5303ساڵی ە ل پیاوانی هاوڕەگەزخواز.

باری  ەیەکگرتووەکان کردەوەیەکی نایاسایی بوو. کەواتە شارییەکانی ویالیەتە هەموو ناوەندە ڕاستیدا لە لو 

ە ەوکسیسێڕووی هۆگریی ە لە ی، لزباین و دیکەی ئەو کەسانەی کگەداڵدەگەلێک بوو بۆ پیاوانی  گەیەکان

 ازاریڕەنج و ئە دوور لە ئارامییەکی ڕێژەیی بە لو ە شاراوە ئەوان دەیانتوانی بە نانێشو ن. لەوبوو گوماناوی

، نۆ 5303ـی یوونی 58سەرەتاییەکانی ڕۆژی شەممەی کاتژمێرە ە لبکەن.  سووکەوتهەڵە گشتی پێکەو

تاوانی فرۆشتنی کحۆلی بێ ە ( و کار بە دەستانیان بStone Wall Innناو ستۆن واڵ ئین )ە پۆلیس هاتن

زای سیاسای و کات، ەئلێدانی مشتەرییەکان و باریان چۆڵ کرد. ە ب دەستیان کردمۆڵەت قۆڵبەست کرد و 

ەر بە النیکەم سێ دەست یلی یەکسان لەگەڵ ڕەگەزێتی خۆی لە س کەک نیۆیۆرک قۆڵبەستکردنی هەر

کاتی ە لە ڕەنگپێی ئەم یاسایە، چەندین کەسیان قۆڵەبست کرد. ە بە ڕێگە پێدراو دەزانی؛ کەواتە ، بانەکردب

پێناو  ەتێیدا بایەخی یەکگرتنیان لکەسانی ناهاوسان ە یەکەمین یارێک بوو کە وەئڕووداوی ستۆن واڵ ئین 

هەمبەر هەاڵواردنی ە هێمای خۆڕاگری لە ش بۆ دەرکەوت. زۆر زوو ستۆن واڵ بوو بەئایدیالێکی هاوب

 ەتی نێوان گرووپیەئیلهامبەخشی یەکە ماوەی دەیەکانی دواتردا بوو بە لە کۆمەاڵیەتی و سیاسی ک

ە لزایینی  5444سەرەتاکانی دەیەی ە لگەی  مافەکانیبۆ سیستماتیک ی یئەکتیڤ هاوڕەگەزخوازەکان.

پی وژنانی فەڵەستینی گروە ، کۆمەڵێ لزایینی 5445ساڵی ە دەستی پێکرد. ل یشنێوەڕاستخۆرهەاڵتی 

پاڵی. ە چوو« وسالق»ناوی ە بە دواتر گرووپێکی فەڵەستینی دیکە )دەنگەکان(ـیان پێک هێنا ک« واتصا»

 یەکەمینە ـیان پێک هێنا ک«حالم»ئەکتیڤانی لوبنانی ە پێک لوگرو، زایینی 5440دەوروبەری ساڵی 

ە ش لەواڵتێکی عەرەبیدا چاالکییان دەکرد. کۆمەڵێ گرووپی دیکە ئاشکرا لە بو ڕێکخراوی ناهاوسانان بوو 



ە ، ک My Kaliچوون. گۆڤاری ئۆردنی ناوە ییاییاکاندا سەریان هەڵدا؛ بەاڵم زۆریان خێرا لە ناوچ

تۆقێنی و بەتواناکردنی گەنجان بۆ تاوتوێکردنی بابەتی هاوڕەگەزخوازتۆقێنی و تڕەنس»ئامانجەکەی 

شێوەی ە بزایینی  5447ساڵی ە ـە، ل«ییهانی عەرەبە باوەکان لە نەهێشتنی دوویەمسەرییە ڕەگەزێتیی

  ڕێکوپێک باڵو دەبێتەوه.

 کانی ناهاوسانانهکان و مافهیاسا جاهاناا

ی تەاببۆ بییەکان مرۆ ەییهانی و مافە کخراوڕێردانی ەوێستەهۆی دە بووە تییانەزایڕەناە ڤبزام ەوودانی ئڕ

ینی ناسمیرەف ەبە بواری لە ت لەتایبەزن بەکی مێلەانکاریگڕابردوو گۆڕی ەیەی دوو دەماوە . لناهاوسانان

ۆڤیش رمافەکانی میاساکانی  .ڕووی داوەکان ەتاک یییەکانڕەگەزە مافنجامدا ەئە و ل سێکسییەکانئارەزووە 

و پەیماننامەکانی ڕێکخراوی ە یاڕنامە فەرمی ناسینی یاسایی لە بە ، لیی و گووراندانتەواوە لبەردەوام 

ی ەتیوانیانپشلەو ک ێزۆرناخۆیی دەوڵەتەکان و بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی. قۆناغی هەتا ە بگرە نەتەوەکانەو

هۆی  ەتەبوونە کان کەتییڵەوەودێنە یاسا ناوخۆییدەچێتەوە سەر  بنچینەیانین، ەڕپەدێیان تێئاسانی ل ەر بزۆە ک

 شن. ەکاندا هاوبەیاسایی ەمەی سیستەزۆربە کان و لەتییڵەوەودێکانی یاسا نەما گشتییەبن یەدییانێهپەسندکرانی 

کسی هۆگریی سێ یێپە بهەاڵواردنی ە ی کەنامانڕو یاەی ئەگڕێە لت ەی تایبەوێشە کان بەوەتەکخراوی نڕێ

ڕێکخراوی یەکەمین ڕاپۆڕتی ە لوه. ەوون کردۆتڕستی خۆی ێوەڵکا، هەدە تی ئیدانێزەگڕەی شوناسو 

، زایینی 5455ساڵی ە ڕەگەزخواز و تڕەنس لدوو گەی،مافەکانی کەسانی لزباین، سەبارەت بە  نەتەوەکان

زانین و تاوانە و بە هۆی بێزاری، ئەشکەنجە بتوندوتیژی  ،سەرتاسەری ییهانە کوژرانی تاکەکان ل

 ی ڕەگەزێتی یانشوناسهۆی ە ، تەندروستی و خوێندن و وردەکارییەکانیان بپیشەبواری ە هەاڵواردن ل

دژی پێی ئەم ڕاپۆڕتە، هاوڕەگەزخوازە یان گریمانەیی تاکەکان تاوتوێ کرا. بە ڕاستەقینی یهۆگریی سێکس

ر ئەم سەە سەپێنراو بتوندوتیژی  هەیە.دا بوونی ی ییهانسەر ئاستی هەموو ناوچەکانە تۆقێنی لو تڕەنس

ەیەکی نموونەکان ڕاد". ەتەوەرەکان، نگریستر بوودەمارگرژیە چاو دیکەی تاوانە شێوەی تایبەت لە بە گرووپ

کردن و  ە، یەختی ئەندامانی لەشبڕینتێهەڵدان، ئەشکەنجە، ە و دڕندایەتی پیشان دەدەن کتوندوتیژی  زۆری

 " 1دەگرن.خۆ ە لسێکسی پەالماری 

ی، ناوی پیال ،کۆمیسێری بااڵی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان زەید ڕەعد ئەلحسێن، سەلەف ئەو

کخراوی بەرزی ڕێە بان کیمۆن و دیکەی بەرپرسانی پل ،سکرتێری گشتی پێشووی ڕێکخراوی نەتەوەکان

ەکانی ڕۆژی ییهانی مافە ناهاوسانان کرد. لە پشتیوانی لە باسیان ل داندراوی گشتیەچەند ڕاگەیە کان لەنەتەو

واری سەرەکییەکانی بە کۆی وتاردانە ـی دیسەمبەر(، سکرتێری گشتی یەکەمین وتاردانی خۆی ل54مرۆڤ )

ە لە و خوازیاری تاوانسڕینەو ،بۆ ناهاوسانان بەدیهێنانی یەکسانیە ەرخان کرد بتدانان سیاسەت

تیژی توندو وەستاندنیە کۆمەک بە بوو کە ئەو ئامادەکارییانوای داسەر ئاستی ییهانی و ە هاوڕەگەزخوازی ل

وەک پیاوان و ژنانی خاوەن ویژدان، هەاڵواردنی گشتی و ە ئێم»و هەاڵواردن دەکەن. ناوبراو وتی: 

ە شوێنێکدا کە ڕەت دەکەینەوه. لی ی ڕەگەزشوناس وهۆگریی سێکسی هۆی ە هەاڵواردنی تایبەتی ب

                                                           
1 - UN Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on 

Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation 

and gender identity, 2011, UN Human Rights Council: Geneva 



ەبێ ڕەچاو دە کە مافە گشتییەکاندا بوونی هەیە، ئەوە ی و مافە مرۆییکەلتوورنێوان ئاراستەی ە دژایەتییەک ل

نی داەسێدارە اری لوبە لە امەکانی خۆیەوپەیماننڕێگەی ە ، کۆڕی گشتی لزایینی 5449ساڵی ە ل.« تبکرێ

 هۆی ەکەسانێک بسەر کوژرانی ە پەیتا پەیتا خوازیاری سەرنج خستن ،ەمسەربەخۆیانە، نایاسایی یان ک

 .بووان یسێکسی ییان هۆگری ی ڕەگەزیشوناس

ـی پەسند 57/53مەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان بڕیارنامەی ئەنجو، زایینی 5455ساڵی ە ل

بوو ی هۆگریی سێکس ی ڕەگەزێتی وشوناسسەبارەت بە  یەکەمین بڕیارنامەی ڕێکخراوی نەتەوەکانە کرد ک

 کە خاوەن ڕاگەیاند ەکەسانئەو دژی ە و هەاڵواردن لتوندوتیژی  بەرامبەر بە «ریۆیەکی زنیگەرانی»و 

ەر سە فەرمی ناساندنی ناهاوسانان، ڕاپۆڕتێک لە دوای بە ل .بوونهۆگریی سێکسی  وی ی ڕەگەزشوناس

ەسانی حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافەکانی کە کە وۆکۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤی  ڕێکخراوی نەتەوەکان باڵو ب

کۆمێنت ێدە بتێدا و هەاڵواردنی  زانینی هاوڕەگەزخوازیتاوانە هۆی بێزاری، بە ناهاوسان وەکوو تاوان ب

مەن ئەنجوە لزایینی  5455مانگی ماڕسی ساڵی ە لە بنەمای باسێک کە بوو بە کرد. ئەنجامەکانی ئەم ڕاپۆڕت

 شێوەی فەرمیە ڕێکخراوی نەتەوەکان ب یناوەندێکی نێودەوڵەتیە یەکەم یارێک بوو کە ڕوو. ئەمە خرای

ئاسانکاری بۆ یەکەمین ڕاپۆڕتی فەرمی ڕێکخراوی ە و هەر ئەم کارقسەی کرد ە ئەم بابەتسەبارەت بە 

مەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان ئەنجوکرد. هەر بەم شێوه، ە ەم بابەتسەبارەت بنەتەوەکان 

ی ناسشوو هۆگریی سێکسی  بواری مافەکانی مرۆڤ،ە ل یەکانهەموو یۆرە بڕیارنامەکانی ڕێکخراوی نەتەو

 . ئاماژەیان پێ دەکەیندا ەژێدرە لە ڕەگەزێتی پەسند کرد ک

/  57ی )ێکی نوەمەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان یاڕنامەیئەنجو، ـی زایینی5450ساڵی ە ل

لە ی و داوای ڕربەرانی خۆی دەنیگ ڤکانی مرۆەلکردنی مافێشێپبە هۆی دیسان ە پەسند کرد ک (95

ە وازێشی قۆناغ و اندنئامانجی گشتە ( بA/HRC/19/41) ێکی نوێتڕاپۆڕکرد  اڵری باێمیسکۆ

 ڤکانی مرۆەکانی مافڕەنانی یاسا و ستانداێکارهەبە بتوندوتیژی  یەوەنگاربوونەرەبە مەبەستی بکان ەگونجاو

  1وو.ڕە بیخات ڤکانی مرۆەمافنی ەمئەنجومین دانیشتنی ەبیست و نۆیە بکا و لە ئاماد

 

 و یاساکانی ناهاوسانان ئێران

ار لە کاتێک پرسی ئێرانە لت. ێزانەمی دڕنانۆ ێیۆرە زخوازی بەگڕەهاوە کە ریتییەکی نەکۆمەڵگای ئێران

م ەئە. یان ئافرەتە ڕەگەزێتی کەسێک دەکرێ، ئەو ناتوانێ بژاردەی سێیەم ڕەچاو بکات. هەموو کەس یان پیاو

ە ملەگەڵ ئەم سیستە ییاوازییەکە هەر چەشنوه. ەشتۆتێهەگومان نۆ کی بێنێشوە کە وونڕە ندەوەئ ەتەباب

یاسای  یە،ێم پەر بەهڕفتاری و دەروونییەکاندا یێی دەبێتەوه. ە ڕیزبەندیی کێشە دا لئێرانە لە یدووانەیسێکسییە 

 ئێرانە ل .ناهاوسان ناکاتهەڵسووکەوت لەگەڵ کەسانی ە موداراوە هیچ چەشنێک بە ب ئێرانسزای 

تا ەه مچیەد قەدواداچوونی یاسایی، ئازار، سە کوو بەی وەوتەکێلە زخوازانەگڕەکی ئاشکرای هاوەندییەیوەپ

ە کە کێو کارە مەستەینی ئڕربەو د یەەاڵر ئاوەسکی ەنییێزخوازی نهەگڕەهاووه. ەتێوەکەد ێی لنداەدارێسە ل
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ە لە سانەم کەک لێن. زۆرەدەی دەرەقە خۆ لتاران  ووکەی وەورەکی گێشارە ت لەنانەم تەکی کڵێەنیا کۆمەت

 ن. ەبەر دەسە بە ڵماەن کۆمەڵگا و بنەالیە اونران لڕو ی ڕەگەزییان  شوناس بوونیئاشکرا ییەمیشەترسی ه

شوێنی ای بارتەقتێخزانی ئەندامی زاوزێی پیاوان ە لە نێربازی بریتیی" ـی یاسای سزای ئیسالمی599مادەی 

دخوول ە ، سزای حەدی نێربازی بۆ کەسێک ک590بۆ ناو کۆمی مرۆڤێکی نێر )دخوول(. مادەی خەتەنە 

نی پێکهێناە زۆرداریی یان زۆرەملێیەتی ئەنجام درا یان لە هەلومەریێکدا کە بە ئەنجام دەدا ئەگەر ئەم کار

سزای حەد سەد قەمچی سزا دەدرێت. ە ب ،بەدەر لەم حاڵەتە چاو کراوه؛ڕەە سزای سێدارژیانی هاوبەش بێ، 

هەر حاڵەتێکدا )چ حاڵەتی پێکهێنانی ژیانی هاوبەش بێ و چ نەبێ( سێدارەیە. ئەگەر ە ل پەیوەندی یبۆ بەرکار

 بکەر ناموسڵمان بێ و بەرکار موسڵمان، سزای حەد بۆ بکەر سێدارەیە.

وونی نێوان ڕان یان قە پیاو لزاوزێی  یدانان ئەندامە لە ، تەفخیز بریتییـی سزای ئیسالمی591پێی مادەی ە ب

و لەم حاڵەتەدا هیچ ە تەفخیز، حەدی بکەر و بەرکار سەد قەمچییە ت بەبارەس 590مرۆڤێکی پیاو. مادەی 

، هاوڕەگەزخوازی مرۆڤی 597نییە. مادەی  ژن و زۆرداری و نازۆرداریدانێوان ژندار و بێە ییاوازییەک ل

وەکوو ڕامووسان و دەستلێدانی بە هەوەس، سزای سی و یەک هەتا هەفتا و نێربازی و تەفخیز ە نێر بەدەر ل

ە وات، مووساحەقە ـی یاسای سزای ئیسالمی598چوار قەمچی تەمبێی دەرەیە شەشی لێ دەکەوێتەوە. مادەی 

پێی مادەی ە بهاوڕەگەزی خۆی دابنێت و زاوزێی  سەر ئەندامیە خۆی لزاوزێی  ئەندامیە مرۆڤێکی مێین

نێوان بکەر و بەرکار و موسڵمان ە ، هیچ ییاوازییەک ل504سەد قەمچییە. مادەی ە ی مووساحەق، حەد593

 نییە.  داو ناموسڵمان و هاوسەردار )مێرددار و خێزاندار( و سەڵت و زۆرەملێیەتی و نازۆرەملێیەتی

ەزانێ و تاوان دە ب ەپەیوەندیی هاوڕەگەزخوازان ئێرانیاساکانی ە لەو حاڵەتانەی سەرەوە دەتوانین تێبگەین ک

( 593نێوان دوو ئافرەت )مادەی ە لە قەمچی بۆ پەیوەندیی سێکسی ڕێککەوتووان 544ە سزاکان لە الیەنێک ل

( دەگرێتەوه. هەروەها 590پێی ڕەزامەندیی نێوان هەر دوو پیاو )مادەی ە بۆ دخوولی سێکسی بە هەتا سێدار

ەزانێ تاوان دە هاوڕەگەز وەکوو لێککەوتن و ماچ کردن ب دیکەی ڕفتارەکانی هاوشێوەی نێوان دووە ئەم یاسای

سزای مەرگیان بۆ  599و  595قەمچی وەک سزای بۆیان ڕەچاو کردووه. مادەکانی  70و نزیکەی 

 544ۆ ب« بکەر»حاڵێکدا یاسا ە ، لداناوەی پەیوەندییەکی سێکسی ڕەزامەندانەی نێوان دوو پیاو «بەرکار»

 بێت( سزا دەدات.  سەڵت قەمچی )ئەگەر موسڵمان و

بوونی ەم نەاڵی واژۆ کردووه، بڤکانی مرۆەکانی مافەراویۆرۆی ەیماننامەو پە ننامەڵێب ئێرانە استڕ

ە ک رانئێوونە. یاسای سزای ڕکی ێتەکان بابەتی و ئیسالمییەڵدوەوێنە دڕوان ستانداێنە لیی ەهاوئاراست

ە ی لتڵەوەودێی یاسای نەناسێی پە، نموونێگرەدخۆ ە مچی لەو قش ەندامانی لەردباران کردن، قرتاندنی ئەب

و دیکەی ڕفتار یان سزا بێبەزەیی، نامرۆیی یان ە قەدەغەی ئەشکەنجی ەیماننامەپ یە.ەنجەشکەئ

ە ڕوو ک ەپێی یاسای نێودەوڵەتی دەخاتە ئەشکەنجە ب ەی، وردترین و بەڵگەمەندترین پێناسکانەتییەسووکای

ی یەستەیی یان دەروون زۆریئێش یان ئازارێکی ە هۆیەوە بە ئەنقەست کە هەر کردەوەیەکی ب» بەم شێوەیە:

پێ  ەمەبەستی وەدەستهێنانی زانیاری یان دانپێدانان لەو یان کەسی سێیەم بسەپێنرێ، ئەوە دژی کەسێک بە ل

ان یە ئەو یان کەسی سێیەم ئەنجامی داوە یەک کە. )هەروەها( سزادانی کەسێک وەک کردەوئەشکەنجە دەڵێن

بە هەر شێوەیەک سەر بنەمای هەاڵواردن ە حەڕەشە و زۆرەملێی و لە ئەنجامی بدا، بە کە هەیە ەری ئەوئەگ

و بەرهەڵستی نەکردنی  ڕەزامەندیە گەیاندنی ئێش و ئازار یان هاندان و بزواندن یان بە و کاتێک ب

 لێی دەڕوانرێت. ئێش وە ئەنجام بدرێ، وەک ئەشکەنجە خاوەن پلەیەکی دیک کاربەدەستی دەوڵەتی یان هەر



سزای یاساییە، وەبەر ئەم  زەروورەتیە شێوەی الساییانە شێوەی سرووشتی یان بە بە ڕەنجێک ک

 «ناکەوێت.ە )کۆنوانسیۆن(ـ

 ئێرانبوون؛ بەاڵم ە ، سەد و شەست و دوو واڵت ئەندامی ئەم پەیماننامزایینی 5457ی ساڵی ئاگێستمانگی ە ل

ە. مەدەنی و سیاسییەکانە ئەندامی پەیماننامەی نێودەوڵەتی ماف ئێرانی ئەمە، سەرەڕا هێشتا واژۆی نەکردووه.

ە ۆڤان، نامرتوندوتیژیان ڕفتار یان سزای ە هیچ کەس نابێ ئەشکەنج»ئەم پەیماننامە:  ـی7گوێرەی مادەی ە ب

ە لە دەکا ک ەمژارانبۆ ڕەچاو نەکردنی ئەم ە پاکانە بەو ئیدعای ئێران «ێت.ردا بسەپێنبە سەر یانەیڕێزیو بێ

 مافی فەرمانێکی نوێ بۆ خۆی بە پارێزراو دەزانێت. « دژی فیقهی ئیسالمییە»ە پەیماننامە هەندێ مژاردا ک

سەر دەبەن و ە ژیان ب ئێرانە لە یاسای ئاسوودەترەوە پێچەوانەی هاوڕەگەزخوازان، کەسانی تڕەنس بە ب

ەزرێنەری دامییان لێ دەکات. فتوای ئیمام خومەینی، ای داریی گۆڕینی ڕەگەز پشتیواننەشتەرگەردەوڵەت بۆ 

ۆ کێشەی ب «ڕێگە چارەیەک»نەشتەرگەری گۆڕینی ڕەگەز ە ڕوونی ڕایگەیاند کە ، بئێرانکۆماری ئیسالمی 

ە ئیزنی ب وەەیینئاییم فتوا ەی ئەگڕێە گیربوونی کۆماری ئیسالمی لێاستیدا پاش یڕە و ل یەی ڕەگەزێتیشوناس

ز ەگڕەینی ڕی گۆنەشتەرگەررچی ەگەئتی بکات. ێزەگڕەینی ڕۆگ ینەشتەرگەرچاودێری ە دەوڵەت دا ک

نییە، ە یینەشتەرگەرم ەنجام دانی ئەت بۆ ناچارکردنی ژنان و پیاوانی ناهاوسان بۆ ئڵەوەی دیرمەتی فەسیاس

ی تێکەڵ ژیانێکە ئێستا ناچار بە ئەم کەسانە ئەوەی کە ئەنجامەکەی دەبێتو ە رەسە کی زۆریان لێختەم زەاڵب

ە ڕاستی پێیان خۆش نییە زۆریان بە کە نییە کێشە دەرد و برینی سۆزداریین. وێناکردنی ئەم بابەتە ب

ڕێژەی زایینی  5454هەتا  5440 ەچوار ساڵ لە کەمتر لکان ەڕاپۆڕتی هەواڵی ێپە بی بکەن. نەشتەرگەر

     1ئەنجام دراوه. ئێرانە ی گۆڕانی ڕەگەز لنەشتەرگەر 904هەزار و 

 

 وههانڵۆکێوازی لێش 

 

ە مک و زمانەکنیک، چەموو تەهی ەوەنرا بۆ ئێکار هە یی بەتێی ئاوەوەینڵکۆێوازی لێشدا ەوەژینێم توەل

 ،ییەتێی ئاووازێنانی شێکارهە بت. ێچاو بگیرڕە داگرتووەکی یەیەوەژینێتوە لکان ەتییەتی و چۆنایەندایەچ

 044ە وەینڵکۆێلم ەئ 2یە.ەری خۆی هەنگر و دژبەک الیێکنیکەتر ەهە کا، چوونکەدند ەمڵەوەدە وەینڵکۆێل

شداربووانی ەبە ک ێگرەخۆ دە واردن لەاڵهکانی ەیۆراویۆر ەچمێمارگرژی و بەدە تی لەی تایبەوەانڕێگ

. داێیان پەئاماژهان ەد و ئیسفەشهەتاران و مە ، واتئێرانی ەورەشاری گ ێر سەر ئاستی هەسە ناهاوسان ل

ی رکوتسەکانی ترس و ەییەیشڕ ەهۆکارە وەینڵکۆێم لەئم بواره، ەکانی ئەوەژینێی توەی دیکەوانەچێپە ب

سراو و پارکی نا مەکۆدا، ەانم شارەوه. لەداتەک دێل ئێرانە کان لەرەی فاکتەدیک ڵپاە ی ناهاوسانان لکۆمەڵگە

چاویان  ێوەئاشنابوون، لیان بۆ ە وەبنەکۆ د داگرووپی بچووکە لە شاراوی ەوێشە ناهاوسانان بە کە یەبوونی ه

کار ە ب فریەی بەڵەوازی تۆپێشلەگەڵکراوان ە ران و دیمانەمداڵستنیشانکردنی وەبۆ دت. ێوەکەکتر دەیە ب

ە بە کە کانەکۆمەاڵیەتییە رانی زانستەژێندان و توەکنیکی باوی بیرمەتفری ەب ەڵەتۆپ یگیریە. نموونرانێه

دا ەوو دڕک ێکات ەتڵەم حاەئ مە.ەستەیان ئەوەناسین یان دۆزینە ک ەنتانەشیمەو حەنیازی ئیشکردن لەگەڵ ئ
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ان ی زیندانیەشینێپە کن ەسانەو کەن یان لڵو حا ڵماێز خراون یان بێراوەپ ێیۆررە بە تانەشیمەم حەئە ک

ی ەسانەو کەۆ ئبگیری ە کنیکی نموونەتنانی ێکارهە ت بەبەڵهشدارییان بووه. ەنایاساییدا ب یچاالکیە یان لە یەه

باوه. کاری  ی،ئێرانی ناهاوسانانی ەوێوه، هاوشەتێناسرەم دەستەئە تدا بەکی تایبێگرووپە ان لییەتندامەئە ک

نجام ەتاوی ئەـی ه5930زی ەرماوەستا ەهخەرمانان مانگی  ینیەمەزودای ەمە لە وەینڵکۆێم لەی ئینیداەم

 یویاڵبرەۆز و بڵکاری ئاهۆە تیۆریک بنیابوونی ڵدە یشتن بەای گەڕرەسە نجامدانی دیمانەی ئەدرا و پرۆس

و  شێاکڕرنجەکاریی زۆر سەی گرنگ و وردڵی خاەوەوون بوونڕهۆی ە بووە کشا ێی کەژێریوگرافیایی د

 ناوازه. 

ی ۆهە ووبە تەم بابەکاندا گرنگە، ئەتڵەموو حاەهە وه، لەینڵۆکێنجامی لەزاندنی دروستی ئەدابە ی کەیێو پەب

 ۆداتابنیات، پاش ک یوازی تیۆریێشە ت. لێنرێکار بهە ( بGT) داتابنیات یتیۆریتی ەوازی چۆنایێی شەوەئ

ە هاتووەن ێکۆتایی پە وەینڵکۆێی لەو کاتەتا ئەو ه کاەد ێست پەد ردنەوەی شیکەی داتاکان، پرۆسەوەکردن

 ەم، واتەقۆناغی دووهە بچینە یەنرا، بۆمان هێزەو دابە واو کۆکراوەک داتای تێت. کاتێوام بەردەب ێبەد

راوس و ستە ئەو یۆرەی ک داتابنیات، یتیۆریوازی ێبۆ داتاکان. شئاشکرای کی ێمەدروستکردنی سیست

 ەشێوەی سیستماتیک لە بە وەدەست دێ ک داتایەکە لە کە تیۆرییەک"( وەسفیان کردووە، 5338کۆبێرن )

هۆکاری زۆر ە بلەم لێکۆڵینەوەدا ە واتەک 1."هەتەوکراو و شیە وەتەکراوڕێگەی پرۆسەی توێژینەوە کۆ 

 ەبۆ ئەوەی ئیزن بە نەرمی نوێنییەکی زۆری هەیە یەکەم، ئەم تیۆریی 2داتابنیات دەست نیشان کراوه. یتیۆری

ە ل ەناسراوەکان هەندێ ئەزموون وەدەست بێنن. دووهەم، بەو پێیەی کە ڕێگەی بابەتە لە بەشداربووان بدا ک

ە کردنەوی کۆپرۆسەکانە توێژەر لە نییە، پێویست لەبەر دەستدازۆر  زانیاریدا ئێرانە بارەی بوونی ناهاوسانان ل

 بێت.ە نوێن و کراوهاوکات ڕوو دەدەن و هەر کامیان ئەوی دیکەی لێ دەکەوێتەوه، نەرمیە و شیکاریی، ک

ی دۆخی ەوەبۆ ئبوو سازی ەسییان GTهاوکاری ە و بکرا  ێو تاوتوە کراوۆکە وەژینێکانی توەنجامەئینجا ئ

 ەنجامانەم ئەوه. ئەتێوون بڕوخۆ ەاستڕی ەوەانگێڕو  چارتی ەگڕێە لران ەنێی خوەبۆ زۆربە قینەاستڕ

ر ەسە ل یی گشتگیرەوەینڵکۆێلی ەی پرۆسەگڕێە لە وەژینێتوە کپیشان دەدەن  ەو شتەواو لەکی تەیڤەشرۆ

 اوه. ێنه یستەدەو گرنگ وە ورەشاری گ ێر سەئاستی ه
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 (5937 - 30چەمکیی ئەزموونی ژیاوی کەمینە سێکسییەکان لە کەالنشارەکانی ئێران )مۆدێلی 

 

 

 

 



 وههژینێکانی یتوهنجامهئ

 چەندایەتییەکانە ئەلف( ئەنجام

 واڵمدەران یهۆگریی سێکسا .8

 
 ناهاوسانانهۆگریی سێکسی  یی. لێکباڵو5ە ژمار چارتی

 

حەشیمەتە ە و دووڕەگەزخوازەکان لگەی  لزباین،( پیشاندەری باوبوونی 5)ە ژمار چارتیداتاکانی 

ە ل 91 لزباینەکانەم ڕیزبەندییەیە: برەوی بە پێی ئشاری تاران ە نموونەکانی تاران، مەشهەد و ئیسفەهانە. ل

شاری مەشهەد بەم شێوەیە: ە لە سەد. ئەم ڕێژانە ل 57.1سەد و دووڕەگەزخوازان ە ل 97.1 گەیەکانسەد، 

لە: ە ئیسفەهان بریتییە سەد و لە ل 95.3ڕەگەزخوازان سەد و دووە ل 01.1 گەیەکانسەد، ە ل 55.7

ە لە پیشان دەدا ک چارتەسەد. ئەم ە ل 51ڕەگەزخوازان سەد و دووە ل 11 گەیەکانسەد، ە ل 54لزباینەکان 

ە ل 91ڕەگەزخوازەکان زیاتره. ڕێژەی لزباین و دووە ل گەیەکانڕێژەی ە سەر ئاستی هەر سێ شارەک

 . دەدات پیشان مەشهەد و ئیسفەهانچاو ە تاران ئاستی ئازادیی ڕێژەیی ئەوان لە ی لزباینەکان لسەد

 رانە. یتهمهنی واڵمد5

 
 ی تەمەنی ناهاوسانانی. لێکباڵو5ە ژمار چارتی



شاری تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. ە تەمەنی هاوڕەگەزخوازان ل ی( لێکباڵوی5)ە ژمار چارتی

 54سەدیان نێوان ە ل 04ساڵ و  54سەد هاوڕەگەزخوازانی ژێر تەمەنی ە ل 94تاران ە ل چارتەپێی ئەم ە ب

ە ل 10.1ساڵ و  54سەد ژێر تەمەنی ە ل 57.0شاری مەشهەد ە ساڵن. ل 95سەد ژوور ە ل 54ساڵ و  95بۆ 

 ەڕیز بریتییە بە ڕێژان شاری ئیسفەهان ئەمە ساڵن. ل 95سەد ژوور ە ل 58.5ساڵ و  95بۆ  54سەدیان نێوان 

هاوڕەگەزخوازان لەم ە دەکەن کە سەر ئەوە . ئەنجامەکان دەاللەت لدسەە ل 7سەد و ە ل 14سەد، ە ل 94ە ل

گرووپی سی ساڵەکان ە ساڵن. دەتوانین ل 95بۆ  54گرووپی تەمەنی نێوان ە زیاتر ل داەنموونەیە حەشیمەت

              دابەزینی بەرچاو بەدی بکەین. 

 ی ناهاوسانانا ارودۆخی هاوسهردارێت - 3 

 

 ناهاوسانان ی: بارودۆخی هاوسەردارێتی 9ە ژمار چارتی

 

سەڵتن. ە سەدا سەدی حەشیمەتی نموونە ی واڵمدەران ڕوون دەکاتەوه. لیدۆخی هاوسەردار 9ە ژمار چارتی

از س بەرامبەر پەیوەندیڕەگەزی ە لەگەڵ کەسێک لە پیاوان و ژنانی هاوڕەگەزخواز لەوانەیبە زۆر هۆکار، 

پێی ە . بەیەتیکنەریتی و زەختی کۆمەاڵیەتییە پێکهێنانی بنەماڵە، بەهاسەرەکییەکان ە هۆکارلە بکەن. یەکێک 

 ەو ژیانی بنەماڵەیی بی هاوسەرگیرناو بازنەی ە هۆکارێک بۆ چوونهیچ ە ، هەر ئەم حەشیمەتچارتەئەم 

ە ۆمەڵگا، بو کە داوای بنەماڵ ەگەری ڕازیکردن و گوێڕایەڵی بۆلە ئی و یاسایی نابینن. ئایینشێوەی نەریتی، 

یەک بەم هاوسەرگیریهەر هاوبەشی هاوڕەگەزخواز کە دەکرێتە سەر ی شوناسو  سێکسیهۆی زەختی 

 بەردەوام دەبێت. ە انهاوسەرگیرییتێک دەدات. تەنیا ڕێژەیەکی زۆر کەم لەم شوناسە 
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 ی ناهاوسانان ی: دۆخی خوێندەوار0ە ژمار چارتی

 تارانە تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. لە هاوڕەگەزخوازان ل یئاستی خوێندەواری 0ە ژمار چارتی

سەدیان پیش دانیشگاهیان تەواو کردبوو ە ل 7.1سەد هاوڕەگەزخوازان دیپڵۆمیان نەبوو. ە ل 55.1

سەدیان هەڵگری بڕوانامەی بااڵ بوون. ە ل 7.1بڕوانامەی بکالۆریۆسیان هەبوو و سەد ە ل 94)دواناوەندی(، 

سەد ە ل 01ئیسفەهان ە و لە سەدە ل 58سەد و ە ل 90.1سەد، ە ل 3سەد، ە ل 90.1ڕیز ە بە مەشهەد ئەم ڕێژە ل

گوێرەی ە . بان هەیەیسەد خوێندنی زانکۆیە ل 51سەد هەڵگری بڕوانامەی دیپڵۆمن و ە ل 04دیپڵۆمیان نییە. 

و. دەتوانین ئەو نەبو یئاستی خوێندەواریە بندی پەیوەکەسێک ی یهۆگریی سێکسە ، دەتوانین بڵێین کچارت

 بڕوانامەیە کەم و کەسێک ب یئاستی خوێندەواریە کەسانی نەخوێندەوار، کەسێک بە هاوڕەگەزخوازی ل

اوەن خئیسفەهان، ە بەتایبەت ل هاوڕەگەزخوازان،زۆربەی ە پیشان دەدا کچارت بەدی بکەین. ە بااڵی خوێندەو

 بڕوانامەی دیپڵۆم و بڕوانامەی بکالۆریۆسن.   

 کۆمهاڵیهیتی و ئا ووری . پێگهی 5

 

 پێگەی کۆمەاڵیەتی و ئابووریی ناهاوسانان: 1ە ژمار چارتی



مەشهەد و ئیسفەهان تاران، ە پێگەی کۆمەاڵیەتی و ئابووریی هاوڕەگەزخوازان لە بە ئاماژ 1ە ژمار چارتی

چینی دەوڵەمەنددان. ە سەدیان لە ل 54چینی مامناوەند و ە هاوڕەگەزخوازان ل یسەدە ل 84تاران ە دەکات. ل

چینی دەوڵەمەنددان. ە سەد لە ل 14چینی مامناوەند و ە هاوڕەگەزخوازان ل یدسەە ل 14 ە مەشهەد ئەم ڕێژە ل

چینی ە سەد لە ل 11نزمتر، و  یپێگەی ئابووریە هاوڕەگەزخوازان ل یسەدە ل 54 ەئەم ڕێژئیسفەهان ە ل

 چینی بەرزدان. ە سەد لە ل 51مامناوەند و 

 ڵانهوهۆسهرەکااهکانی لێکه ب( ئهنجام

 هاتووه. وەدەست دیمانەی قووڵ لەگەڵ ناهاوسانان ە دەهێنرێ وا لە یانیسەرەکە لەم بەشەدا ئەو ئەنجام

 سێکسیو قبووڵکردنی هۆگریی  شوناس. درکاندنی 8

کردنی ڵوبوون و قبوڵەکێوازی تێو شە کەسەی کەوەکاردانگرنگە ی ەوە، ئسێکسیهۆگریی ە ی بردن بەپاش پ

ی شوناس هاوڕەگەزخوازان گەی،ی لزباین / شوناسپێکهاتنی ە گوێرەی مۆدێلی فاسینجێر لە بیە. ەاستییڕم ەئ

( 9)ە ( دۆزینەو5) وشیاری( 5چوار قۆناغدا پێک دێنن: )ە لپێی دوو ئاستی تاکایەتی و گرووپی ە خۆیان ب

شیاوی پێشبینی نین، بەڵکوو کۆمەڵەیەکن  یپرۆسەیەکی هێڵیە ئەم چوار قۆناغ 1( سەنتێز.0سازی )یدەروون

. سەرەڕای ئەمە، دەتوانین بڵێین هەر هەموو ڕوو بدەنهەر ڕیزایەتییەک ە دەتوانن بە چوار قۆناغی باو کە ل

 هەندێ ییاوازیی تاکایەتی تێپەڕ دەکەن.بە ە وازان ئەم چوار قۆناغهاوڕەگەزخ

اغی قۆنە دەگاتە خۆی دەبا هەتا ئەو کاتەی کی ڕەگەزیی شوناسە لەو ساتەوەختەی وا تاکی ناهاوسان پەی ب

چ ە وردی بڵێن کە ئەزموون بکات. زۆریان نەیاندەتوانی بە هەوراز و نشێوێکی زۆر بە قبووڵکردن، لەوانەی

ربەخشی هۆی هەستی ئازاە بە لەوانەیە کە بابەتێکە خۆیان کردووه. ئەم یهۆگریی سێکسیە کاتێک هەستیان ب

هاوڕەگەزی خۆیان  هۆگریە منداڵییەوهەڕەتی ە ئەوان لە لەگەڵ دیتران بێت؛ چوونک یبەردەوامی ییاوازی

هۆرمۆنی و ە گۆڕانکاریی مێرمنداڵی لەگەڵ هەمووئاشکرایەی ە دیارد ئەمە بوون. بۆ زۆرێک لەم کەسان

ە ان هەڵبژارد کیکەسەکان کاتێ بەمەیان زانی بێدەنگیە بوو. زۆرێک ل سێکسییەکانفیزیۆلۆییکی و باڵقبوونە 

ەدا. ان خۆیانیان دییسێکسڕێگەی نکۆڵی و تەقەال هەوڵی گۆڕینی هۆگریی ە هۆگری هاوڕەگەزی خۆیانن و ل

یترڕەگەرخواز و هۆگریی بۆ ڕەگەزی بەرامبەر لەواندا ساڵێکی دەهێماکانی گەورە زۆریان دەیانزانی ک

 بوونی نییە. 

                                                           
1 - Fassinger, Ruth E. "Lesbian, Gay, and Bisexual Identity and Student Development Theory." 

Working with lesbian, gay, bisexual, and transgender college students: A handbook for faculty and 

administrators (1998): 13- 



 

 

 ناهاوسانان یهۆگریی سێکسی . قبووڵ کردنی0ە ژمار چارتی

ان ییسێکسهۆگریی ە ماوەی باڵقبووندا پەیان بە لە ڕێژەی هاوڕەگەزخوازانێک پیشان دەدا ک 0ە ژمار چارتی

تی سەر ئاسە بنەماڵەکان لە کردووه؛ هەروەها پیشان دەدا ک خۆیان قبووڵیانی ڕەگەزیی شوناس و وەکە بردوو

ئاگادار بوون و قبووڵیان کرد. ئەم کەسانە هاوڕەگەزخوازیی ە هەر سێ شاری تاران، مەشهەد و ئیسفەهان ل

سەدی واڵمدەران دانیان ە ل 544ئیسفەهان ە سەد و لە ل 00.0شاری مەشهەد ە سەد، لە ل 78.0شاری تاران ە ل

ۆگریی ه ڕووی قبووڵکردنیە خۆیان ئاگادار بوون. ل یهۆگریی سێکسیە ماوەی باڵق بوونیاندا لە لە پێدا نا ک

شاری مەشهەد و ئیسفەهان وتیان ە سەدیان لە ل 544تاران و ە سەدی واڵمدەران لە ل 35.8خۆیان،  یسێکسی

 تارانە سەرەوه، ل چارتیگوێرەی ە خۆیان قبووڵ کردووه. ب یهۆگریی سێکسی هاوڕەگەزخوازییان وەک

هۆگریی ە سەدی تاکەکان وتیان بنەماڵەکانیان لە ل 04ئیسفەهان ە سەد و لە ل 14مەشهەد ە سەد، لە ل 05.3

ی ڕەگەزیی شوناس ئیسفەهانە سەدیان لە ل 50.0تاران و ە سەدیان لە ل 50.58ان ئاگادار بوون و ییسێکس

ە بیان سازدانی پەیوەندی لەگەڵ دایک و باوکزۆربەی واڵمدەران ڕۆڵەکانی خۆیانیان قبووڵ کردووه. 

سەدی کەسەکان ە ل 14سەد هەتا ە ل 04نێوان ە دا دەرکەوت، لچارتە . وەک لدکرە پێناسێکی ییدی گرفت

خۆیان کرد. سەرەڕای ئەمە، ڕێژەی  یهۆگریی سێکسیە ئاگادارکردنەوەی دایک و باوکیان لە باسیان ل



ئیسفەهان ە شاری تاران و مەشهەد بوو و لە سەد لە ل 50سەد بۆ ە ل 50 نێوانە قبووڵکردن تا ڕادەیەک کەم و ل

 ەستەمەئکۆنسێرواتیڤن و ە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە ییەکان لئێرانە بوو. زۆرینەی بنەماڵسەد ە ل 5ێر ژە ئەم ڕێژ

داوایان لێ  ەئاگا بن، هەمیشە منداڵەکەیان ب یهۆگریی سێکسیە ن. ئەوان تەنانەت ئەگەر لب وەفادارە بەم باوەڕ

 .    بەر باسە و ئەندامانی کۆمەڵگا نەخەنە ی خۆیان لەگەڵ ئەندامانی دیکەی بنەماڵشوناسە دەکەن بەشێک ل

 سێکسی. ڕیشهکانی هۆگریی 2

 ەسەرەکییەکانی هۆگریی بۆ هاوڕەگەز بوونی هەیە؛ یەکیان ئەوەی کە بارەی هۆکارەسەرەکی ل یدوو تیۆری

وازی و هاوڕەگەزخە ژێر کاریگەری فاکتەری ژنێتیکی و بایۆلۆییدایە بنەڕەتدا لە هۆگریی بۆ هاوڕەگەز ل

ریی دەڵێ هۆگە دایک دەبن. تیۆرییەکی دیکە " لگەیواتایەکی سادەتر کەسەکان "ە زکماکی دەزانێت. بە ب

 بەدیسەرەتاییەکان ە و ئەزمووندەروونی و ژینگە  یئەنجامی کاریگەریە بنەڕەتدا لە ل خوازانەڕەگەزهاو

 یاریشیکهۆی هاوڕەگەزخوازی. ە پاڵ یەکتر و ببنە بێنە چەند فاکتەر هەبن کە کۆتاییدا، لەوانەیە . لدێت

دایک ە ی لڵەگەلە کلێی دەڕوانن ک ێستەهوەک نیا ەت سێکسییەکانە مینەکە ل ێندەهە دا کەکان پیشان دەدیمان

کان ەایۆلۆیییتیکی و بێژن ەرەفاکتە کە وەکاتەداست ڕپشتە م تیۆرییەئە وانەوونکردنڕم ە، ئێر وا بەگەبوون. ئ

ە کانی هۆگرییەترەپارامە کی سرووشتی لەیەدیاردە ی خۆیان بیزخوازەگڕەس هاوەزۆر کرن. ەکاریگ

    زانی.ەد سێکسییەکان

دایکم دەگێڕێتەوە کە بە منداڵی حەزم لێ بوو کوڕ بوایەم. تەنانەت بۆ منیش سەیره. پێیانم دەوت بە فەڕشاد 

وبەرگم لە بەر نەدەکرد. زۆرێک لە کچان وێنەیەکیان لە ڕۆژی بووکێنی و ئەم چەشنە بانگم لێ بکەن. یل

هاوڕێ کچەکانمم خۆش دەویست؛  شتانە هەیە، ئەو کات من وامدەزانی لەگەڵ بووکێک هاوسەرگیری دەکەم.

عاشقی کچی دراوسێکەمان بووم. دواتر شەیدای کچە مامەکەم بووم. چوونکە نۆڕمە کۆمەاڵیەتییەکان پێت 

ڕەگەزخوازی ئاساییە، پێم وا بوو دەبێ هەر وا بێت. وامدەزانی کاری دروست هاوسەرگیریکردن دەڵێن دیتر

 لەگەڵ پیاوه. 

 از، تاران   ڕەگەزخوسااڵن، دوو 58تەمەن 

 پهیوندیی هاوڕەگهزخوازانه؟کردنی ێست پەیتی دهچۆنا. 3

مەندا هەندێ حاڵەتی دەگە قۆناغی خوێندنی ئامادەییدا ڕوو دەدا، سەرەڕای ئەوە لە یەکەمین پەیوەندیی سێکسی ل

ریان لێ ییدیت یپەیوەندیی سێکسی گەلێکهەڵسوکەوتقۆناغی خوێندنی سەرەتاییشدا بەدی کراوه. وەها ە ل

ە لێکسی هۆگریی سە ، کەسەکان هێشتا پاکیی منداڵییان هەر هەیە. ئاگاداربوون لیداڵرمنداێتافی م دەبێتەوه. لە

چاالکی. ە هۆرمۆنەکان دەست دەکەن بە کە هەمان ساتەوەختێکە تافی باڵقبووندا خۆی دەنوێنێ و ئەم

توند و  هۆی هەستیە ن، دەبەنباڵقبووندا دەست پێ دەکدەستپێکی قۆناغی ە ل یەکان کەهۆرمۆنی یەگۆڕانکاری

 و ورووژانی سێکسی.  هۆگری

تاران، زۆربەیان کەسانی خوێندکار یان پیشەدارانی گەنج بوون و ە لە ناو بەشداربووانی ئەم توێژینەوە ل

ی چاو ەیۆرێ ئەوانی لە ڕەچەڵەک خەڵکی تاران نەبوون. شێوازی ژیانی سەربەخۆی ئەوان بە هەندێکیان ب

ێتە بب پێکەوەبوونئەوەی بۆتە هۆی  یو زەختی ئابووریپەرۆشی و ە دوور کردۆتەوە کونجکۆڵی بنەماڵ

ایی زانکۆ پانتایەکی هاوبەشی ئاس ،ی گەنجینەریتە کۆمەڵگای نیمچە هەروەها لئەوان.  بژاردەیەکی باشتر بۆ



ۆ بە ڕووی یاسایی و عوڕفەوە بەرامبەر لدوو ڕەگەزی ە دوو کەس لە کاتێکدا کە لە . کەواتاوەو قبووڵکر

نیان، سێکسییەکا ئارەزووەشاردنەوەی ە ژیانی دوو پیاو یان دوو ئافرەت بەبوون هان نادرێن، پێکەوەپێکەو

چاوی هاوڕێ و خزم ە دوور لە بە کە بەر دەستە وەک بابەتێکی نانۆڕم لێی ناڕوانرێت. هەندێ ئەم هەلەیان ل

ەشی گرنگی ب سێکسییەکانە سێکسی و سۆزدارییەکانی کەمینە ریبەکان بدەن. دیوهاوتەە ژیانە بە و کەس درێژ

 ن. بوو کەسەکان ئامادەی ئاشکرا کردنیە بوو کە ئەو بۆچوونان

 

لە سەردەمی زانکۆ ئەزموونی زۆر چەتوون هاتە پێشەوە کە هەموو ژیانمی گۆڕی. کەسێک لە زانکۆ بوو 

و ئێمە زۆر هۆگری یەکتر بووین. من هۆگریی خۆمم بۆ ئەو دەربڕی و ئەویش پێموا کێشەی نەبوو. بەاڵم 

و نیوێک زۆر بە المەوە  ڕەگەزخواز بوو. بە هەر حاڵ ئێمە دوو ساڵ لە پەیوەندیدا بووین کە ساڵئەو دیتر

دژوار بوو. پێی وابەستە بووم. ژیانم لە دەست چوو. ستۆدیۆیەکم هەبوو کە تێیدا گۆرانیم دەچڕی. وازم لە 

هەموو شتێک هێنا. دەستم لە شێعر هۆنینەوە هەڵگرت و دەستم کرد بە خواردنەوەی شەراب، زیاتر لە بەر 

 ئەوەی پەیوەندییەکی هەڵەم دەست پێ کردبوو.  

 ساالن لە مەشهەد 50گەی 

سەر ئاستی هەر سێ شاری ە ل سێکسییەکانو  سۆزداریە یۆری ئەزموونە ەرکەوت کلەم خوێندنەوەدا د

ە بە پەیوەستییاوازییەکان ە هەیە و ئەوەی کە شارەکەو یسێکسیداڕشتەی یۆری ە بگرێدراو مەبەست 

چاو ناهاوسانانی ئیسفەهان و مەشهەد ە تاران لشاری ە هەر گەڕەکێکدا. ناهاوسانان لە وری تایبەتی زاڵ لوکلت

ە ی هەفتو میوانییەکانی کۆتای مەکۆهەندێ  دەستگەیشتن بەپارک یان ە ئازادییەکی زیاتریان بۆ وادەی دیدار ل

 ەژوان دابنێن. ئەگەرچی ئەم شوێنە یەکتر بکەوێ یان پێکەوە دەتوانن چاویان بە کە ( هەیLifeناوی ە )ب

باڵی  ەبەرپرسان هەمیشە خێرای سۆزەکانیان پێ دەدا، ترس ل دەربڕینیئیزنی ە ڕادەیەک ئاراماندەگمەن و تا 

ناوەڕۆکی تابۆی ئەم  هۆیە ب 1سەره.ە حەڕەشەی ئەم مەترسییەیان لە سەریاندا کێشاوه. ئەوان هەمیشە ب

 یدۆزیشوێنبوونی ناهاوسانان شاردراوەتەوه، ە ئاگایی کۆمەڵگا لی و بێئایینئایدۆلۆژیای ە لە کە بابەت

ە ەم کێشهۆکارەکانی ئە توێژینەوەییە، مەترسیدار بوو. یەکێک لە کەسانی تامەزرۆ بۆ بەشداری لەم خوێندنەو

 ەڵبژاردنی هاوبەشی سێکسی وازوازیهە ئەوان لە الیەکەوە لە متمانەیی بوو. ئەم نامتمانەییئاستی بەرزی بێ

 لە ئاوڕدانەوەە شێوەیەکی حاشاهەڵنەگر ماوەی پەیوەندییان کەم دەکاتەوه. بە بە تریشەوالیەکی ە دەکا و ل

ە یان للەگەڵکراوان باسە دیمانە ئەوەیان دەرخست کە تەمەنی کورتی پەیوەندییەکان، ئەنجامەکانی لێکۆڵینەو

ئەستەمبوونی دۆزینەوەی هاوبەش دەکرد. گیر و گرفتی دۆزینەوەی هاوبەشێکی هەمیشەیی باری قورسی 

یەکیان هاوبەشەکانیان پەیوەندیە حاڵەتەکاندا، ئەوان لەگەڵ دۆستە هەندێ لە ییەکان بوو. لئێرانە گەیسەر شانی 

       . ان کۆتایی پێ هاتبوودەست پێکردبوو و پاش ماوەیەکی کورتی پەیوەندیی سێکسی، پەیوەندییەکەی

                                                           
1 - What it's like to be gay in Iran, Sune Engel Rasmussen, from theweek.com/articles/532005/what-like-gay-iran. 



 

 پەیوەندیی ناهاوسانان. 7ە ژمار چارتی

اران، تە ناو ناهاوسانان لە ، هەمیشەیی یان کاتییەکان لیکراوپەرەسەندنی پەیوەندییە دیار 7ە ژمار چارتی

ە ل 14تاران، ە سەدی هاوڕەگەزخوازان لە ل 50.9، چارتەگوێرەی ئەم ە مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدا و ب

هەیە. بەاڵم بێژووماریان ی ناڕوونی یئیسفەهان پەیوەندیی سێکسە سەدیان لە ل 04مەشهەد و ە سەدیان ل

هەمیشەییان ئیسفەهانیش پەیوەندیی ە سەدیان لە ل 04مەشهەد و ە سەدیان لە ل 14تاران، ە سەدیان لە ل 05.81

سەر ە سەدیان لە ل 84مەشهەد و ە ل سەدی ئەوانە ل 00.0تاران، ە سەدی ئەوان لە ل 14هەبوو. هەروەها 

 پەیوەندییەکانی خۆیان پابەند بوون. ە هەندێ ل

 سهر  نهماڵهه هاوڕەگهزخوازی ل یکاریگهری. 4

ئەندامانی ە سەر هەر کام لە ب انەزانراو یان نەزانراوە زەختێک کە بە بەستراوەتەوە هەمیشە ڕۆڵی بنەماڵ

دەسەپێنێت.  وایبهۆی ڕۆڵی گریمانەیی، بارودۆخی کۆمەاڵیەتی، دەروونی و سیاسی دەوری ە بە بنەماڵ

ناو چوارچێوەی ئەو ە ژیانی کۆمەاڵیەتی زۆر یار لە ناو بنەماڵەدا کێشەیە؛ چوونکە ل هاوڕەگەزخوازی

رەوەی دەە لهۆگریی سێکسی  پیاوانەیان هەیە. یتایبەتمەندیە ئەزموونە کۆمەاڵیەتییانەدا دروست دەبێ ک

پیاوانەی باوکساالر و سەرکوتکەر تێک  –ە بەردەوامبوونی پەیوەندییەکی ژنانە ژنان –ە دووانەی پیاوان

دژی ە دابنێ کە سەر ئەو بنەمااڵنە بوون دەتوانێ کاریگەرییەکی ییدی لگەیە هەر هێمایەک ل دەدات.

اران . هەموو ساڵێ، هەزننی ئێرانواڵتی ە تایبەت بە . ئەم کێشاننقبووڵکردنی هاوڕەگەزخوازیی منداڵەکەیان

ە ل یەکڕێژەی دەردەکرێن و ە ماڵەوە ی خۆیان ئاشکرا کردووه، لشوناسە منداڵی ناهاوسانی ئەمریکی کرێم

 ناهاوسانن. ،ئینگلتەراواڵتی ە ماڵەکان لسەر چواری بێ

ە ن بکاتی پەی بردە ئەوان لە پیشاندەری دەرد و ئازارێک بوو کە درێژەی لێکۆڵینەوە بۆچوونی کەسەکان ل

ەیان بەشداربووان ئاماژهۆگریی ییاوازی خۆیان و بڕیاردان بۆ شاردنەوەی ئەم هۆگرییانە تاقییان کردۆتەوه. 

ن چالنجێکی مەزهەروەها ژیان و ە ئازاربەخشترین ئەزموونی ئەوان لە کرد کە هەڵسووکەوتەکانی بنەماڵە ب

هۆی ە دەبێتە دەزانرێ کدیاردەیەک ە ان، هاوڕەگەزخوازی ببنەماڵەییەکە و گرووپ کۆمەڵگەە ل بوو.

و هاوڕێیان هەیە. ە هەموو ئەندامانی بنەماڵو لێکەوتەی خراپی بۆ هەر ە خۆی و بنەماڵە شەرمەزاری کەسەک



نی خوازبێنی هۆی نەبووە بە ئەندامانی مێینە کە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان ئەوەیە باوترین لێکەوتە یەکێک ل

شتی گە سەر ئیش دەربکرێن و بە لە نێرینەکانیش لەوانەیە بکەن و ئەندام هاوسەرگیریۆ ناتوانن تامەزر

چەوانەی پێە ب –حاڵەتەکانی تردا، کەسی هاوڕەگەزخواز لە . ژێر پرسیارە بچێتە پێگەی کۆمەاڵیەتی بنەماڵ

کۆڵ بۆ پەیوەندییەکی ئاڵۆز لەگەڵ کەسی ڕەگەز بەرامبەر دەدا  –بۆ کەسی هاوڕەگەز  یڕاکێشبوونی ئاشکرا

زۆرەملێ هاوسەرگیریی هۆی ە و هاوڕێیان لێی ڕازی بن. ڕەنج و ناڕەزایەتی بە تەنیا بۆ ئەوەی بنەماڵ

ە رینبە زیانی دەروونی ب یەدەدرێ و توێژێکی دیکە ی شکێنەری کەسەکشوناسە لە کە زەبرێکی دیکەی

کۆمەڵگا وای  وە ی بنەماڵوەە لزباینەکان، توندی کاردانەییسێکسە کەمینە سەبارەت بقووڵەکانیان زیاد دەکات. 

 ئەوان چەند قات ببێت. یسێکسیزەختی دەروونی، یەستەیی و ی پێگەی پێشتر نایەکسانە کە کردوو

 

 سااڵن، تاران 91گەی 

و هەر لە بەر ئەوەشە کە بیرم کردەوە لەگەڵ کەسێکی گرییانەم هەبایە ۆدەزانی چۆنە پێم خۆش نەبوو ئەم ه

ڕەگەز بەرامبەری خۆم هاوسەرگیری بکەم. پێم وا بوو ئەم هۆگرییانەم کز دەکاتەوه. سەرەتاکان خراپ نەبوو 

 بەاڵم دواتر بۆم دەرکەوت کە بە ڕاستی ناتوانم.  

 

وەی پێویست بوو کردم؛ پەیوەندیم ئەگەر دیسان لە دایک ببمەوە حەزم نەدەکرد هاوڕەگەزخواز بوایەم. ئە

لەگەڵ ماڵە پارێزراوەکان گرت بۆ ئەوەی درگام لێ بکەنەوە و ئەوان دەستیان کرد بە وتاردان. پێیان وتم 

 دیارە کچێکی باش نیت. کچی چاک بە با تێهەڵدان نەخۆیت. 

 ساڵە، مەشهەد 57دووڕەگەزخواز، 

 

 ااهکانئایانە و  اوەڕ ئایان ی. کاریگهری5

 

سەرتاسەری ییهان لەم ماوەی دواییدا ە ی ناهاوسانان لەکۆمەڵگە ئاراستەکان بەرامبەر بە کاتێکدا کە ل

خۆڕاگری  ەگۆڕانئەم هەمبەر ە لە لەو واڵتانەی کە هێشتا یەکێک ئێراننوێنییەکی زێدەتری لەگەڵ بووه، نەرمی

و  ەوەک بابەتی گفتوگۆ ڕەت دەکرێتەودا، تەنانەت هاوڕەگەزخوازی ئێرانناوچەکانی ە هەندێ لە دەنوێنێت. ل

ت. ێوز نابەس ێو هیچ گۆڕانێکی لە هاتووەی ناهاوسانان پێک نیدۆزئەنجامدا گرووپەکانی پشتیوانە ل

ێی فیقهی پە بە کە ـی یاسایی و سیاسی دروست کردوو«پێکهاتەسەروو» ئێرانواڵتی ە ی لئایینژێربنەمای 

 ەتر و دەمارگرژتر بێ، زەختێکی زیاتر دەخرێتیئایینهەرچی بنەماڵەیەک دەکرێت. ە پێناسە نەریتیی شێع

ۆنتڕۆڵی بۆ ک ئایین، سێکسییەکانە پێگەی کۆمەاڵیەتی و بایۆلۆییکی کەمینە لە ئاوڕدانەوە سەر تاک. ب

 سێکسی زەختێکی بەهێزتری هەیە.

هەوڵدان ە و زۆرێک لنا یان ە قبووڵ کراوی ئیسالمدا ئایینە بوون لگەی ئایاە کە زۆر شیکاری لەم گوتارەدا هەی

ە کە موسڵمانانگەیە  بکەن. ئەو کۆمەڵەە خۆیان هاوئاراستی یهۆگریی سێکس بۆ ئەوەی مەعنەوییەت و

 ەهەڵوەدای متمانە خۆیان وەک کردەوەیەکی نائەخالقی یان هەڵە چەمکسازی دەکەن هەمیش یهۆگریی سێکسی

ی ئایین هیواییەکی مەعنەوی وبێە بهۆگریی سێکسی  ێکی ناسینیخۆبوونن. بۆ کەسانی ناهاوسان، دەستپە ب



ە ل وڕەوەو گ هێزە بنی ێهاوڕەگەزخوازتۆقە گومانن لەوەی کدەبێت. زۆر کەس بێ سەرکوتئێگزیستانسیال 

ەتی توخمی بوونی تاکە، چەمکی کۆمەاڵیە ک ئاییندەروونیکراوی بە ییدا دەمێنێتەوه. هەستی ئێرانی کەلتوور

ە ووڵکراو لقب یهاوڕەگەز وەک تەنیا پەیوەندییەکی کۆمەاڵیەتیو پەیوەندی لەگەڵ ناە و پیاوانە ژنانی ئایینو 

ە هاوڕەگەزخوازی و پێکهاتشەرمەزاربوونی دەالقەی ە هۆی ئەوەی تاک لە چوارچێوەی ئیسالمی دەبن

 بەر قەزاوەت. ە ییەکان هەستی سرووشتی خۆی بخاتئایین

زۆرینەیی  ەڕێز لە ییەکانن کئایینە تەوەرتری دەقواڵمدەران پشتیوانی شرۆڤەی ئەخالقلەم پێناوەدا، زۆربەی 

بیرمەندان بۆ ە هەمبەر شرۆڤە زاڵەکانی قوڕئان کە خولقێنراوەکانی خودا دەگرن و ل و ییاوازییەکانی

سەرهاتی بەر بەە کردنی هاوڕەگەزخوازی پەنای بۆ دەبەن، خۆڕاگری دەکەن. موسڵمانان پەنا دەبەنەئیدان

ا وا هۆگری دەکە ئیدانە ئینجیل( بۆ ئەوەی بڵێن ئیسالم ئەو پیاوانە قوڕئان )وەکوو بەسەرهاتی الت لە لووت ل

 ەدەکا نە ئیدانتوندوتیژی  ەموسڵمان شرۆڤەی ییاوازییان لێی هەیە: ئەم چیرۆک یگەی پیاوانن. زۆر

  1تایبەت. یکردەوەیەکی سێکسی

 

 تارانڕەگەزخواز لە سااڵن، دوو 58

من هیچ کارێکی وا ناکەم کە کاریگەری لە سەر خودا دابنێم، نە نوێژ دەکەم و نە قوڕئان دەخوێنمەوه. »

 .« سێکسیی کۆمیم دەکەمڕۆژوو ناگرم. سوێند بە خودا دەخۆم و 

 

 ناو ناهاوسانانە ئەخالق لە . پابەندیی ب8ە ژمار چارتی

 یڕەهەندی ئەخالقیە ت بەبارەسپیشاندەری ڕا و بۆچوونی حەشیمەتی ئامانج  8ە ژمار چارتی

سەدی حەشیمەت لەو بۆچوونەدا ە ل 75.1مەشهەد و ە سەد لە ل 00تاران، ە سەد لە ل 85.8هاوڕەگەزخوازییە. 

 ی دیاردەیەکی ئاسایی و سرووشتییە.هاوڕەگەزخوازە بوون ک

                                                           
1 - Muslim attitudes about LGBT are complex, far from universally. From www.usatoday.com/.../muslim-lgbt-gay-

views/86046404. 



ە ان خۆشپێیە فەرمی بناسێ و قبووڵیان بکا کە بە ناهاوسانانە گرووپو ەئە ێک کئایینبۆ  ێکخواستهیچ 

ژیانی خۆیاندا ە زۆر کەس لە کە وای کردووە زەمەنییەدا بەدی ناکرێت. ئەمە سکۆالر بن، لەم قۆناغ

ی ئایینە ب ەبەر بۆ ئەوەی درێژە ڕێگەیەکی نوێ بەرەو هێزی مەتافیزیا و ئایدۆلۆژیای مەعنەویی بەدیل بگرن

تی کەرامەە مرۆڤایەتی، باوەڕمەندبوون بە بریتین لە ەسەاڵتداری ئیسالم بدەن. ئەم چەمکانبااڵدەست و د

 ێکسیس مەلەوەربوونیە باوەڕی بە فانێکی نوێ کیان هۆگری بۆ عیرە ێکی ڕاستەقینئایینمرۆیی وەک 

 هەبێت. 

 مەشهەدە سااڵن، ل 95لزباین، 

 
اوکم بتافی منداڵیدا لەگەڵ دایک و ە لە کە بیرە باشم ل

دەچووم بۆ مزگەوت؛ بەاڵم پاش ئەم پرس و کێشانە، 
قۆناغی یەکەمدا حاڵەتی بەرگریکارانەم بەرامبەر ە ل
ژێر گووشاردا ە ڕاستی لە بە خودا هەبوو چوونکە ب

بووم. خودا دەیتوانی منیش هاوشێوەی دیکەی 
کەسانی هاوڕەگەزم بخولقاندایە، دەمتوانی ژیانێکی 

؛ منداڵم هاوسەرگیری کردبائاساییم هەبوایە، 
دەیی بژیم. من وئاسوە بخستایەتەوه؛ دەمتوانی ب

ە هێشتاش هەمان هەستم هەیە. ئەو پرسەی ئێم
هەندێ یار وا دەکا ە ڕووبەڕووی بووینەتەو

ە بوو ەباوەڕەکانمان پشتگوێ بخەین بەاڵم ئەم کێش
دەست بدەم. ە باوەڕەکانم لە هۆی ئەوەی زۆرێک ل

 خودا بپرسم بۆچی.ە و تەنیا ل ڕۆژێ بمرمە پێم خۆش
پەیوەندیدام و ە من لەگەڵیان لە کەسانێک هەن ک

 ەهەندێکیش وەکوو من هەر ئەم کێشەیان هەیە. من ب
 ڕاستی ماندوو بووم. 

 ئیسفەهانە سااڵن، ل 59تەمەن  گەی،

 
 واڵتێکی موسڵمانداە لە ئێمە تاوانبارین، ئێمە دیار

باوەڕمان ە ئێمموسڵمانین. ە گومان ئێمدەژین و بێ
بەاڵم ئەم باوەڕە الوازه. ە خودا و ڕۆژی قەیامەتە ب

خودا ە بەاڵم من ئیمان و بڕوام هەیە. من نکۆڵی ل
م هەیە، سێکس ییپەیوەندناکەم. سەرەڕای ئەمە، 

ە لە ئەم دوو ڕەهەندە هەوڵم داوە دەکەم و هەمیش
 نڕەگەزخواز یایەکتر ییا بکەمەوه. بۆ من، دیتر

خودا، ە ون هیچ پەیوەندییەکی ببوهاوڕەگەزخواز
رێ گە نییە. من ئەوان پێکەوە و ڕۆژی دواییەو ئایین
لێ هەست ناکەم گوناحێکم هیچ . من منادە

م ییەکانم الوازن؛ بەاڵم من ئەئایین. باوەڕە وەشابێتەوە
 یە. و کێشەم نیە کردوو قبووڵئاسوودەیی ە بابەتەم ب

 

 

 

 واڵمدەران ییئایینی یئاستی پابەند .3ە ژمار چارتی



تاران، مەشهەد و ە ل ناو حەشیمەتی ئامانجە ییەکان لئایینە پیشاندەری باوبوونی باوەڕ 3ە ژمار چارتی

مەشهەد ە سەدیان لە ل 99.9تاران، ە سەدی هاوڕەگەزخوازان لە ل 50.58، چارتەگوێرەی ئەم ە ئیسفەهانە. ب

 ەوەکوو خودا و نوێژ و ڕۆژوو هەبوو. ئەم داتایانی ئایینچەمکگەلی ە ئیسفەهان باوەڕیان بە سەد لە ل 54و 

و  ەپەروەردە بەهێزتریان هەیە؛ چوونک ییئایینشاری مەشهەد باوەڕی ە هاوڕەگەزخوازان لە پیشان دەدەن ک

ی ایینئلەم شارەدا باوتره. ئیسفەهان و تاران مۆدێڕنترن و باوەڕی  ئایینسایەی ە بوونیان لکۆمەاڵیەتیە ب

 لەواندا کاڵتره. 

 یاساو هاوڕەگهزخوازان . پهیوەندی 1

 

ئەوان  .دژی ئەواننە سەریان. یاساکان لە نرێ و هێرش دەکرێتەئازاریان پێ دەگەی ئێرانواڵتی ە ناهاوسانان ل

پەیوەندییەکی ئەبەدی و و کۆمەڵگا خەسارهەڵگرن. ە بنەماڵتوندوتیژی  و کەڵکاوەژووییهەمبەر ئازار، ە ل

کەسانە سزا  ئەوە کە بوونی هەی داو سیستەمی یاسایی ئێرانە ل سێکسییەکانە و نۆڕم ئاییننێوان لە دانەبڕاو 

تەرانی کاراکداد و  دەزگایالیەن دەوڵەت، ە ڕەچاو ناکەن. سزا یاساییەکان ل سێکسییەکانو بەها  ئایینە دەدا ک

ەاڵواردن هەمبەر هە ل ئێراننادەوڵەتی وەکوو قوتابخانەکان، کۆمەڵگاکان و بنەماڵەکان دەسەپێنرێن. یاساکانی 

 .کەش ناکاتپێش هیچ پشتیوانییەکت ەتایب یی ڕەگەزێتیشوناسیان هۆگریی سێکسی  هۆیە یان ئازاردان ب

 شن. ەبێیاسایی بمافی ە ناهاوسانان ل

ە هەڵنەگر لبۆشاییەکی نکۆڵی -تێر و تەسەلی باسی لێ کرا ە ب بەشی پێشووە لە ک - ئێرانیاسای سزای ە ل

پیشانیان  ەکاندا بوونی هەیە. توێژینەوەکانی ئەم دوواییاناوەیێبەیێکرە و ڕاستیی ەکانسزاییە پەسندکراونێوان 

ەستەیی سزای یە لە پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازانە، منداڵبازی و لزباینبوون ئاوێتەیەکە ت بەی تایبسزاە دا ک

 ەبوونی بەڵگە، کەسی هاوڕەگەزخواز بو ە بوونەوەی ئاکارەکەئەگەری دووبارە ل لێدانی قەمچی،وەکوو 

 دەزگایو وێدەچێ ە وەها حوکمێک دەرنەچووە مەرگ یان بەردبارانکردن سزا دەدرێ، ئەگەرچی سااڵنێک

شاراوەیی بمێننەوه، کۆمەڵگای ە و بە ڕێژەیەکی زۆردا کۆ نەبنەوە ل گایەیداد و پۆلیس هەتا ئەو یێ

 ناهاوسانان قبووڵ دەکات. 

ە کرا، زۆریان سەبارەت ب سێکسییەکانە کەمینە یاسایی ئەوان پرسیار ل یزانیاریە کاتێک سەبارەت ب

ەشداربووان بە هەندێ لئەوە لە حاڵێکدا بوو کە وردەکارییەکانی یێبەیێکردنی یاساکان سەریان لێ شێوا بوو، 

ۆرێک زە ک کاتێکداە یان بەردباران یان قەمچی وەرگرت. وەک بینرا لە سێدار وووشەگەلی وەکە کەڵکیان ل

میش بەدی کەمتەرخەە ژێر کۆنتڕۆڵدان، حاڵەتێک لە لە بەشداربووەکان هەستیان دەکرد کسێکسییە ە کەمینە ل

و زۆریان ئەگەری ە ئارادا نەبووە یان بەردباران لە لەم ماوەی دواییدا هیچ حاڵەتێکی سێدارە دەکرا؛ چوونک

ە انسەم کەک لێزۆرە زنەیەکی پارێزراو وای کردووباە دران لەدەورکەم دەزانی. ە وەها سزاگەلێکیان زۆر ب

خۆیان  نهێنیپانتای ە هۆی ئەوەی زۆرێک وا بزانن لە هەڵە دەبێتە بە ێکی بەرگرییانەدا بژین و ئەمتڵەحاە ل

سەر ە ل ەخۆیان بپارێزن. سەرەڕای ئەوەی ک یپەیوەندیی سێکسیە شێوەی نهێنییانە پارێزراون و دەتوانن ب

ووکی ناو گرووپی بچە یاساکان نیگەرانی زۆر هەیە، زۆریان خۆیان خزاندووەتسەبارەت بە  ئاستی تاکایەتی

ە ەیر ئەوەیسدەکەن. کۆمەڵگا نەبینراوی  یتیەبوون و ئەندامەسەر شاراوە تەنیا پێداگری لە کە کۆمەاڵیەتییەو

هۆی ە ب ەئارادایە، ئەم ترسە لە الیەن پۆلیس و سزای سێدارە قۆڵبەستکران لە ل ترسی ەوەئهێشتا سەرەڕای 



ە وردییەو ەساڵەهای ساڵ بە ک ەانیسێکسیی شوناسیان ئاشکرابوونی ە ئابڕوویی بنەماڵبێە یان لینیگەران

 .شاردرابووەوه

 

دەگەڕم بۆ  گرووپەکانداە و بۆ بەیانی دیسان لە گرام( دەسڕمەوێلێتە ئێستا گرووپەکانم )گرووپی ناهاوسانان ل

 ەبدۆزمەوه، گرووپەکانم دەسڕمەوه، تەلەفوونەکەم دەکووژێنمەوه. پێموا هەتا هەنووکئەوەی شتێکی باشتر 

وڕئان مەکە. قە خۆم دەڵێم وازی لێ بێنە؛ چیتر ئەم کارە و هەموویانم سووتاندووه. بە سیم کارتم کڕیوە دان 54

ێموا هەتا باشدا دەگەڕم. پشوێن یەکێکی ە ان بسشوێن گرووپەکانمدا دەگەڕم. دیە دەکەمەوه؛ بۆ بەیانی دیسان ب

ناو موبایلدایە. دایکم دەڵێ ە هەتا شەو سەرم لە سەرەتای ڕۆژەوە باتری مووبایلم گۆڕیوه. من هەر لە ئێستا د

 سەر کار. ە کارێک دەست بخەی، بچیتە بگەڕیتەوه. ڕەنگە ئەگەر الی خودا بپاڕییەوە ڕەنگ

 تاران  ە ساڵە، ل 57لزباین، 

 

 تاک سەر ژیانیە یاسا ل یکاریگەریە پرسەکانی سەرەوه، دەتوانین وێنەیەکی ڕوونترمان لە لە ئاوڕدانەوە ب

 ەدژی کۆبوونەوەی کەمینە داپەڕەکانی پۆلیس تەنیا لە سەر ئەوەی کە ئارادان لە لە . کۆمەڵێ بەڵگهەبێت

سەرنجی پۆلیس  ەگشتییەکانی وەکوو پارک و کافەکانی ناوەندی شاره، ئەو شوێنانەی کە شوێنە ل سێکسییەکان

رێژەی دە ناهاوسانەکانە. لیڤاکی ی ناسراوی مەکۆە ێت. ئەم پارکانری گەورەتر ڕادەکێشەبەرەو الی کۆمەڵگ

ە شوێنە دیدار و چاوپێکەوتن ل لەهەڵسووکەوتیان ە دەکرد کە لێدوانەکاندا، بەشداربووان ئاماژەیان بەو

تەوه. ۆبسنووردار شارەکانی وەکوو تاران، مەشهەد و ئیسفەهان تایبەتەکانی کەالنە ناسراوەکانی وەکوو پارک

خواز و بۆ سازدانی پانتایەکی هاوسەنگ و ڕادیکاڵی نەریتە شێوازێکی کالسیکەمنییانە ئە واڵمە ئەم چەشن

هۆکاری وەکوو هۆگریی کۆمەاڵیەتی یان چاودێری ە قۆناغە ییاوازەکاندا بە مرۆییەکان ل ەکۆنتڕڵی کۆمەڵگ

ڕێگەی ە بۆ ئاڵۆزی و تێهەڵکێشراویی نوێ و کۆن لە ەڵسووکەوتەکان. ئەم واڵمە، واڵمێکسەر هە ب

 ەی کۆمەڵگپێکردنە . بەاڵم ئامانجی سەرەکی گرتن یان سزادان نییە، بەڵکوو باڵوەوەحەڕەشەکانتاوتوێکردنی 

وازەکان هاوڕەگەزخە باڵوە پێکردنی گرووپ. یهۆکاری ئاسایشە ب داگشتییە ناسراوەکانە شوێنە گەورەکان ل

ان، ساڵیادی بوون، سەیردایکەبۆنەگەلی وەکوو ئاهەنگی لە ل داگشتییەکانە شوێنە کۆبوونەوەیان لە و ڕێگری ل

 ەی بۆ شاردنەوەی کەمینئێرانکۆمەڵگای ە گرامی و هتد پیشان دەدا کێلێدامەرزاندنی کەناڵی تە بۆ وێن

ە لە امکردنەوەی زۆرینەیەک ئەنجام دەدرێ کبۆ ئارە هەتا کوێ دەڕوات. ئەم داپەڕان سێکسییەکان

. ووبتیمی لێکۆڵینەوەکەمان شایەتحاڵی حەڕەشەی پۆلیسی ئاسایش . دەترسێ و لێی بێزاره هاوڕەگەزخوازی

هۆی ئەوەی ە و بوونەتە پۆلیس و هێزەکانی گەشتی ئیڕشاد چەندین یار کاری مەیدانیان وەستاندوو

شارەکانی ە لی کار شێوازە کە پێدانە ئەوەی نەناسرێنەوه. شایەنی ئاماژبەشداربووان خێرا باڵوەی پێ بکەن بۆ 

گەڕەکە یۆراویۆرەکانی شارێکیشدا ە لە تاران، مەشهەد و ئیسفەهان ییاواز بوون و تەنانەت ئەم ییاوازییان

ە وازبوو، ئەم شێە دیمانە حەزیان لە کێشەی دابینکردنی ئاسایشی بەشداربووان کە بوونی هەبوو. بەدەر ل

 بە دەستێوەردانی پۆلیس دژوار بێت. ە پۆلیسییەی هێرش و ڕاکردن وای کرد کاری دیمان

 

 

 



 دەربڕی:ە مەشهەد هەستی خۆی بەم شێوە لگەی  کاتی دیمانە، پیاوێکیە ل

 

ژێنن. دەوروو هەنووکەییی یو یۆریان خەسارهەڵگر داڕشتەگوێرەی ە ب سێکسییەکانە کەمین کۆبوونەوەی"

ئارایشتیان ە کی تێدا بێ کەسانی تڕەنس یان کەسانێکئەگەر دایکبوون یا ساڵیاد ە ئاهەنگی لبۆ ە کۆبوونەو

تاران ە لت ەبتایەبلە بەره، کاردانەوەی ییاوازی پۆلیسی لێ دەکەوێتەوه. نائاساییان کی ێگیان یلوبەرە کردوو

کوو میوان یا شتی دیکە. ەووی داوه. وڕزخوازان ەگڕەهاوووداوی خۆش بۆ ڕە و بیستوومە کانی دیکەنێو شو

و ەییەکانن و هەر بئایینە گرنگە شاری مەشهەد و هەر دوو شارەکان شوێنی مەزارگەی کەسایەتییە ل بەاڵم

 هۆیەش تۆقێنەرن. نازانم بۆچی."

 

ێرش الیەن پۆلیس و هە هۆی ئەزموونی یەرگبڕی گرتن لە بە بۆمان دەرکەوت کە وەک پێشبینی دەکرێ، ئێم

 ناو چووه.ە ل داسێکسییەکانە کەمینە لە هەستی متمانگشتییەکان ە یان شوێن سەر میوانیە کردن

 روونی ناهاوسانانەد یندروستیەو تتوندوتیژی  .7

   

 . ڕێژەی خەمۆکی و خۆکووژی واڵمدەران54ە ژمار چارتی

 

تاران تاران، مەشهەد و ئیسفەهانە. ە هاوڕەگەزخوازان ل یژیپیشاندەری خەمۆکی و خۆکو 54ە ژمار چارتی

پیشان دەدرێن.  سەدی حاڵەتەکانی خۆکوژیە ل 14ە سەد و مەشهەد بە ل 04ە سەد، ئیسفەهان بە ل 91.7ە ب

 ئەنجامدا ڕێژەی سەرتریە مەشهەد و لە نەریتی و زەخت ل یبەهارەوی هۆی بە بە پێمان دەڵێن کە ئەم ژماران

ە کۆی کێش زیاتره.ە ەم شارناو هاوڕەگەزخوازانی ئە خۆکوژی لئاستی و هەاڵواردن، توندوتیژی 

ماڵ، ە پێکران لەئەزموونی دەکەن، وەکوو گاڵتە بە ڕۆژان سێکسییەکانە زۆربەی کەمینە درێژخایەنەکان ک

 شەقام، مەترسی زۆری قۆڵبەستکردن، چەوسانەوه، ملهووڕی وە و شوێنی ئیش و تەنانەت لە قوتابخان

یان. زۆریان ژ تاقەتپڕووکێنیو ە نادادپەروەرانە، نامرۆڤاندۆخێکی ئەوەی هۆی ە دەبێتسێکسی،  یتوندوتیژی

ەوه، نەگۆڕاوی دەمێنێتە لە ژێر زەختی سەرکوتی کۆمەاڵیەتی و دەوڵەتیدا دەژین. کاتێک وەها هەلومەریێک ب

ی، کێشەی دەروونی، خەمۆکی و توندوتیژڤی، ئایزیاتری وەکوو ئێچ یبۆ خەساری کۆمەاڵیەتیە ڕێگ

شتیەکاندا گە سەر شەقام و شوێنە و بێڕێزییانەی کە ل توندوتیژوژی زیاتر خۆش دەبێت. ئەو کاردانەوە خۆک



 بەر تیشکی هەڵسەنگاندن و قەزاوەت وە ڕەگەزێتی دەکەوێتە واندا، ئەو شوێنەی کەئ یڤاکیە بەدی دەکرێن ل

ە شوێنی کاریشدا دەبینرێن کە لە ئەم کاردانەوان 1لێی دەڕوانرێ، خۆی دەنوێنێت.ە و نفرەتەو بێزاریە ب

ە ییە. لن ئێرانواڵتی ە تەنیا تایبەت بە سەر دەبەن. ئەمە کاتی خۆیان لەوێ ب کەسەکان بەشێکی هەرە زۆری

و دیسان ئاشکرا ە شوێنی کار دەبنەوە سەرتاسەری ییهان، ناهاوسانان ڕووبەڕووی هەاڵواردنی بەرباڵو ل

چاودێری  ەنییە. کۆسپ و تەگەرەکانی بەر دەم ناهاوسانان بۆ دەستگەیشتن ب ئاوارتە ئێرانواڵتی ە کە دەبێتەو

 لەگەڵە ئەم تاقمە ی دەروون کیتەندروستە ب پەیوەستو پرسەکانی توندوتیژی  تەندروستی لەگەڵ

ناهاوسانان دەتوانن ئیش بکەن، ە دەکەن، دەتوانێ ماوەی ئەو سااڵنەی کزموونی ەئە بهاوڕەگەزخوازتۆقێنی 

 بکاتەوه.کەم 

من وا هەست دەکەم لە کۆتاییدا هەموو ژنێک دەبێ پاڵ بە پیاوێکەوە بدات. تەنانەت لە پەیوەندییەکانی  

لزباینەکان، ئەو کەسەی کە دەوری بەهێزتر دەگێڕێ، هەمیشە پێویستی بە کەسێکی بەهێزترە بۆ ئەوەی پاڵی 

 پێوە بدات.  

 سااڵن، لزباین لە ئیسفەهان 58تەمەن 

 

 ەمەدەنی و یاساییەکان سوودمەند بن و ناتوانن لە هەموو مافە ناتوانن ل سێکسییەکانە ، کەمینئێرانواڵتی ە ل

و و شێوەی بەرباڵە ڕاستیدا بە ل خۆیان بکەن.ە ل بەرگری دایەکی ناتەندروستی تونداژۆڕەوتی پەیوەندی

واڵتی  ەلەو ڕووەوەی یاساکان لیاسایی بێبەشن.  یمافی پشتیوانیە هەر چەشنە سیستماتیک، ناهاوسانان ل

شی یەکان و یۆرێک سەرکێیئایینە دژی نۆڕمە ڕەها ل یهەر ئێستاش پەیوەندیی ئەوان وەک بەرهەڵستی ئێران

دەیان لەگەڵ وپەیوەندییەکی ئاسو -یان دەتۆقن شوناسئاشکرابوونی ە لە ک - سێکسییەکانە ، کەمینسەیر دەکا

 ئاسایش )ئینتزامی( نییە.سیستەمی یاسایی، پۆلیس و هێزەکانی 

 

 دژی ناهاوسانانە و هەاڵواردن لتوندوتیژی  . ڕێژەی55ە ژمار چارتی

                                                           
1 - Gay and Transgender People Face High Rates of Workplace Gay and Transgender People Face High Rates 

of 

Workplace ...www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/ 



ە هاوڕەگەزخوازان لر ەسە ی، هەاڵواردن و سووکایەتی داسەپێنراو بتوندوتیژڕێژەی  55ە ژمار چارتی

ن و هەاڵواردتوندوتیژی  ، زیاترین ڕێژەیچارتەگوێرەی ئەم ە تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. ب

چاو ە سەد( ڕوو دەدات. لە ل 7.5سەد( و تاران )ە ل 00.0ئیسفەهان )ە سەد( و ئینجا لە ل 84ئیسفەهان )ە ل

 الدان وە اوڕەگەزخوازی بهدا ەم شارانەلە ترن؛ کەواتیئایینخوازتر و تاران، مەشهەد و ئیسفەهان نەریتی

 . ەزۆردژی هاوڕەگەزخوازان لەم شارەدا ە لتوندوتیژی ە کە هیچ سەیر نیی و دەزاننەشیاو ن
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کاتێ ناهاوسانێک ئارادایە. ە خەسارەتێکی دەروونی لە الی دەرووپزیشک، ئەو ۆکاتێک کەسێک دەچێ ب

لیای خوە ڕوو، ئەوە خۆی بخات یهۆگریی سێکسیە ب پەیوەستبابەتی کە سەردانی دەروونپزیشک دەکا  

رێک خۆی ببێتەوە و هەڵوەدای یۆی یهۆگریی سێکس بەڵکوو تێدەکۆشێ بەرەنگاریە چارەسەر یان گۆڕان نیی

واڵمی ئەم پرسیارەیان داوەتەوه. بۆ وێنە، دەروونناسێک « نەرێنی»ڕێگە چارەی ە ئاشتییە. دەروونپزیشکان ب

ە تاک پێشنیار دەدات. ئەم ڕێگ یهۆگریی سێکسی جی گۆڕینیئامانە پەیوەندی لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر ب

کسی ورووژانی سێە کە ناو پەیوەندیی ئاڵۆزترەوە بەشداربووان بچنە هۆی ئەوەی کە کۆتاییدا دەبنە لە چاران

سەر ە ی گشتی لیسەرەڕای هاودەنگ 1.شوناسدەستچوونی ەهۆی هەستی لە و دەبێتە و خەفەتی لێ دەکەوێتەو

دا ێرانئواڵتی ە ل« شارەزا»نییە، دەروونپزیشکانی  ی دەروونیهاوڕەگەزخوازی نەخۆشییەکە کە ئەم بابەت

ناو چوارچێوەیەکی ە بخەنە قەڵەم دەدەن و تێدەکۆشن کەسەکە نەخۆشی لە ب هاوڕەگەزخوازیە ەن که

 .ڕەگەزییەکانە پێناسەکراوی دەور

انن. نەرێنی لێیان دەڕوە و بە دەروونپزیشکان نییڕۆڵی ڕاوێژکاران و ە متمانەیان ب سێکسییەکانە کەمین

ی الی یارمەتیدەرێکە تەنانەت ل ،ژیانی ناهاوساناندا هەیەە لە هەمیشە ی بەردەوام کیخۆپارێزی و مەحافزەکار

دا و قەڵغانەکەی فڕێ بە نادا کە کەسەکە بە متمانەیی ڕێگتوێژێکیش بەردەوامە. بێکۆمەاڵیەتی یان دەروون

 ڕوو. ئەو ناتوانێ داوای پشتیوانی یان ڕاوێژکاری و پێشنیارێکی بەسوود بکات.ە انی بخاتگیر و گرفتەک

تی ەڵوەروونناسانی دەتیان نییە، دەژکاری تایبێاوڕردانی ەس توانای ئابوورییە ک کێس کاتەک ێندەه

بۆ  دەناسێنرێنڕێکخراوی بێهزیستی ە دەروونناسانێک لە بوەک نەخۆش ە کەسانم ەن. ئەکەستنیشان دەد

 ەبێبەرامبەر سوودمەند بن. لەم خوالنەدا، کارناسان ستراتیژ و ڕێگ یکۆبوونەوەی ڕاوێژکاریە ئەوەی ل

زۆریان کارمەندی ە هەیە. ئەم دەروونناسان« نەخۆشانی هاوڕەگەزخواز»چارەی سنوورداریان بۆ چارسەری 

ێکی بۆ نییە، ڕاوێژ لەگەڵ دەروونناسێکی دا هیچ شوێنئێرانیاساکانی ە دەوڵەتن. کاتێک هاوڕەگەزخوازی ل

خۆی ی یسهۆگریی سێک تەنانەت قبووڵکردنیە ڕاستیدا دەروونناسێک کە دەوڵەتی شیاوی تێگەیشتن نییە. ل

کراو ەناسمایەکی پێەدژی بنە بنەڕەتدا لە الیەنێکی ڕەگەزیدا پێشنیار دەکا، لە وەک ڕووداوێکی سرووشتی ل

هەڵوەشانەوەی مۆڵەتی ە تەنانەت لەوانەیە دەوڵەت هەڵوێست دەگرێت. ئەمە واتالیەن خاوەن کارەکەی خۆی ە ل

 کاری دەروونناسیشی لێ بکەوتەوه.

سەردانی ە باری ماڵییەوە دەتوانن لە ک زەنگین و دەوڵەمەندنە بنەماڵە ل کێگرووپی دووهەم کەسان

ە یان بو هیچ وابەستەییەکە یان هەییناوەندەکانی شاردا نۆرینگەی تایبەتە لە تایبەت بکەن ک یدەروونناسی

                                                           
1 - History of Treatment/The Medical Treatment of Homosexuality. edited by Cabaj & Stein, American 

Psychiatric Association, 1996. 



و ە هەی زیی ڕەگەشوناس پرسەکانیە تێگەیشتنێکی تا ڕادەیەک باشتریان لە دەوڵەت نییە. ئەم دەروونناسان

ئەوان ە سەر چارەسەری هاوڕەگەزخوازی بن؛ کەواتە لە کەمتر نیگەرانی ئۆتۆلۆژی و چڕبوونەوە ڕەنگ

 اوێژ بدەن. ڕە زێدەترەوئازادییەکی هێز و ە دەتوانن ب
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ملکەج  وبێدەسەاڵت ە هەمیش سێکسییەکانە کراوەکاندا، کەمین زموونەئە بە نووردارییواڵمی سەرکوت و سە ل

خۆیان دەنوێنن؛ ە بوون و هەندێ یار کاردانەوەی سیستماتیک یا ناسیسماتیکی خوازراو یان نەخوازراو ل

 ئایینبنەماڵە،  ەخۆیان بشارنەوه؛ چوونک یهۆگریی سێکسیە کە وایان پێ باشتر سێکسییەکانە زۆربەی کەمین

ڕاستیدا بوونیان نییە. شاردنەوە یەکەمین ە لە ئاسایشییەکان سەرچاوەیەکی پشتیوانی الوازن کە و هێز

ار هەمبەر زەخت و گووشە بۆ خۆڕاگری ل سێکسییەکانە کەمینە کە خۆگونجاندنمیکانیزمی ستراتیژانەی 

ە ڕەگەزخوازان ئەوەی پیشان دا کهاوڕەگەزخواز و دووە بەر. ئەنجامی لێدوان لەگەڵ هەندێ لە ەیگرند

 وەردەگرت. ە کۆمەڵ کەڵکیان لەم ستراتیژە شێوەی بە ڕازی بوون و بە شاردنەوە هەمووان ب

سەیرترین و گەورەترین ڕێگەکانی خۆقوتاردان و ڕا کردنە. ە ساختەکاری یەکێک لهاوسەرگیریی 

بدۆزنەوه. ڕاستییەکی « داهێنەرانە»خۆشیان دەوێ، ڕێگەی ە لەگەڵ کەسێک کئەوەی ناهاوسانان ناچارن بۆ 

ێگەیەک وەک ڕ« ساختەکارانەهاوسەرگیریی » داییهانە و ژنی لزباین لگەی  ملیۆنان پیاویە بە کە یەوەئ تاڵ

هاوسەرگیریی و کۆمەڵگای گەورەتری خۆیان دەستنیشان دەکەن. ە ئارامکردنەوەی ئەندامانی بنەماڵبۆ 

سەبارەت بە  گومانێکە بۆ ئەوەی هەمووان ڕازی بن و هەر چەشنە باشترین شێوازانە ساختەکار

 ئارامکردنەوەی دایک و انەساختەکارهاوسەرگیریی زەی ێگهاوڕەگەزخوازی بسڕنەوه. گەورەترین ئەن

 هاوسەرگیری ۆژێر زەختی بنەماڵەدا مل بە زۆریان لیەکەم  :ی هەیەۆباوکە. بەاڵم ئەم بابەتەش کێشەی خ

 ناشێوەی پەنامەکی پەیوەندیی خۆیان لەگەڵ کەسی هاوڕەگەزیە لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر دادەنەوێنن بەاڵم ب

بارودۆخێکی ە ئەوەی بتوانن لدەبن بۆ هاوسەرگیری ە ئەوان ڕازی بە پێ دەدەن. دووهەم ئەوەی کە درێژ

پەیوەندیی شاراوەیان ە بە ناو ببەن و بەردەوام درێژە لە زەخت و گووشاری زۆری بنەماڵە براو –ە براو

 لەگەڵ کەسی دڵخوازی خۆیان بدەن.

ەگەڵ دەکا نەک ل هاوسەرگیریکەسێک لەگەڵ دیترڕەگەزخوازێک ە کە کاتێک هاوسەرگیرییۆرێکی دیکەی 

. ەو کۆمەڵگایە زەختی بنەماڵە و ئامانجەکەشی ڕزگار بوون ل بەرە ێتهەمان ئامانج دەگر هاوڕەگەزخوازێک و

ی یهۆگریی سێکس لەگەڵە بۆ ئەو کەسەی کە چارە، ڕێگە چارەیەکی خێرایە وەها هەلومەریێکدا، ئەم ڕێگە ل

اتی شێوەی کە بە هاوسەرگیرییخۆی ئاشکرا بکات. ئەم ی ڕەگەزیی شوناس یان تێدەکۆشێە خۆی ڕاهاتوو

 ی هاوژینەو دەروونی دارایی، سۆزداری ییلە پشتیوانە کەسەکە حاڵێکدا کە گرفتەکە چارەسەر دەکا، ل

کردن لەگەڵ بەشداربووان ئاشکرا بوو، ئەو ەدیمانە لە سوودمەند دەبێت. ئەم بابەت شیەکەڕەگەزخوازدیتر

لەگەڵ هاوبەشە هاوڕەگەزخوازەکانیان  نیاپەیوەندیی خۆیان یانهاوسەرداربوونسەرەڕای ە بەشداربووانەی ک

 پاراستبوو.

ڕێگەی ئیشی مەیدانی دەرکەوت هۆگریی بەشداربووان بۆ بە یێهێشتنی واڵت و ە لە ک دواترچارەی ەڕێگ

کۆمەڵگایەکی کەمتر سەرکوتکەر بوو بۆ ئەوەی لەوێ بتوانن وەک ە هیوای ژیانێکی ئازادتر لە کۆچ کردن ب

 سەرەکییە مرۆییەکان بگەن. ئەوان پرۆسەیە مافە بە دواداچوونی یاسایی بە ترسێک لبێ هیچ ە ناهاوسانێک ب



تەمەنی کەمتردا کۆچ بکەن و ە ن لاو. هەندێ تێدەکۆشکردبوودەست پێ یانکۆچکردن و داخوازی پەنابەری

 ژیانی ئاسایی ئەوان بووه. ە بەشێک لە دەڵێی هەمیشە کە وەها هەوڵێک بووە بۆ ئەم پرۆس ییەئاماد

داری کۆمەاڵیەتییەکان، بەشە هەمبەر زەختە ل سێکسییەکانە کاردانەوەی ستراتیژی کەمینە لە یۆرێکی دیک

ریی هۆگە قووڵی باوەڕیان بە بە کە الیەن کەسانێکە لە کۆمەاڵیەتییە. ئەم کاردانەوان یچاالکیە نواندن ل

ە، یینین ئەوتۆ اقبووڵکردنئاستی دێن و ئەگەرچی ە بنەماڵەی کراوەتر و پاڵپشتترەوە و لە خۆیان هەی یسێکسی

ە ەنجگە ئەو خوێندکارە ی خۆیان ناشارنەوه. ئەم گرووپشوناسچیتر ە و تونداژۆ نین. ئەم کەسان شێلگیر

ی اسشونە بۆ ئەوەی لەم ڕێگەوە بزوتنەوەیەکی سەربەخۆیان دەست پێکردووە خۆ دەگرێ کە لە زانکۆییان

ە وتنەوتێلێگرامییەکان بەم بزە گرووپە هەمووان پیشان بدەن. لە ب سییەکانسێکە ڕاستەقینەی ژیانی کەمین

کۆمەڵێ چاالکی وەکوو گفتوگۆ لەگەڵ هاوپۆل، دراوسێ و خزم و کەس ە لە بریتییە ک« ئاساییکردنەوه»دەڵێن 

 ڕێژەیەکی کەمیش بێت. ە و کار بۆ گۆڕینی ڕوانگەی ئەوان، هەر چەند ب

کۆمەاڵیەتییەکاندا یێی دەبێتەوه، پێکهێنانی ە ڕیزی چاالکییە ئەویش لە ک ،کاردانەوەی ستراتیژی دیکە

. ەئێرانکۆمەاڵیەتییەکانی ە و زەخت دژی هاوڕەگەزخوازدژیە لە کۆمەڵەی هاوتەریب بۆ بەرەنگاربوونەو

ێدەتریان زهەڵسەنگاندنی نەرێنی و تاراندن وەڕەز بوون لەگەڵ یەکتر هاودڵییەکی ە لە کیڤاکانە ئەندامانی ئەم 

ە تایبەتی هاوبەشیان هەیە. ناهاوسانانی چاالک لەم ورد نیگەرانیژیانیاندا ە هەموویان لە هەیە؛ چوونک

کەسایەتی ە تهاوڕێیان دەبێە کەسێک بۆ کۆمەڵێ لە شوێنێک ک ،بچووکی نەبینراو یڤاکیە ەدا دەتوانن لکەلتوور

ە مافە ر لزیات یبوونی کۆمەاڵیەتی، ئاگاداریەەستدایک یان پوور، بژین. لەم کۆڕانەدا، کەسەکان هەستی واب

ە بخۆبوونی زیاتر بۆ پاراستنی تەندروستی و خۆشگوزەرانی خۆیان ەبە یاسایی و شارۆمەندییەکان و متمان

. شێوەی ژێرزەوینی ئیش دەکەنە ب ئێرانواڵتی ە لە هاوتەریبانو کۆمەڵە  یڤاکە. زۆرێک لەم ئەزموون دەکەن

 و ناسکە. هەستیار پانتا ئارام و پارێزراوەکەیان زۆر 

یێ ە ت بواڵە پێچەوانەی ئەو پەنابەرانەی کە بە کە هی ئەو کەسانەیە کۆتاییدا داپەڕی ستراتیژانەی دیکە ل

دن هۆی خوێنە ر بیێهێشتنی زێدی خۆیانیان هەیە. کەسانی ناهاوسان زۆر یاە ب یدێڵن، هەل یان بواری ماڵی

ی ئازادییەکە شارە گەورەکانی وەکوو تاران هەست بە یێ دێڵن. هەندێ یار ئەوان لە یان ئیش زێدی خۆیان ب

 ەالی بنەماڵە، بڕیار دەدەن لی ڕەگەزییان شوناس ئاشکرابوونیە هۆی ترس لە زێدەتر دەکەن. هەندێ ب

بێ هیچ  ەتێچووی قورسی ژیانی سەربەخۆ بخەرج و نیشتەیێ بن. بە مەبەستی دابینکردنی ە شارێکی دیک

شوێنێکدا دەژین بۆ ئەوەی تێچووی ژیان چاودێری بکەن و ە لە یارمەتییەکی دەرەکی، هەندێ یار پێکەو

 سۆزداریش سوودمەند بن.  یپشتیوانیە لە ڕەنگ

 

 

 

 

 



 ئهنجامی کۆیتایی 

. ئۆکانەییئێن کۆمەاڵیەتیی ئەکتیڤانی یسەرەکی ئامانجی بێزاری دژی لە خەبات و وشیارکردنەوە

 ۆڕەت لە چاالکتر ئامادەبوونێکی و ئێران کۆمەڵگای لە ناهاوسانیسەبارەت بە  زانیاریدان و ڕوونکردنەوە

دەوری سەرەکی لە  و دست بەر دەخاتە ناهاوسانان لە باشتر گشتی تێگەیشتنێکی کۆمەاڵیەتییەکان،

 پێ ئاماژەیان پێشتر کە کێشانەی لەو زۆر کۆمەڵێ هەروەها. دەبینێت کێشەکان لە زۆرێک چارەسەرکردنی

 زمانی و یپۆلێنبەند و پێناسە کێشەسازەکانی پرسە ژیان، چالنجەکانی شێوه، بەم هەر. بکرێن ڕەچاو دەبێ درا

 ەنانەتت کێشەکان هەموو هەر پێچەوانەی بە. بدرێت پێ سەرنجی دەبێ ناهاوسانان پێناسەی بۆ کارهاتوو بە

 دژی ەل و دەبنەوە کۆ ژێرزەوینی شێوەی بە ناهاوسانان نێوەڕاست، ڕۆژهەاڵتی واڵتانی سەختگیرترین لە

 بە ەیشتنگ ئیزنی و دەکا پێ سووکایەتیان بەردەوام کە ئایینییانەی ڕێکخراوە و نۆڕم ئەو گشتی، ڕای و بیر

 ەک گرووپانەی بەو سەبارەت بەتایبەت ڕوونە، ئەوەی. دەدەن گەشەکردنیان بە درێژە نادا پێ مافەکانیان

 تێگەیشتن ەل گرنگی دەورێکی کە کۆمەاڵیەتییە بەرباڵوی میکانیزمێکی دەدرێ، لێ ناتۆرەیان و نێو بەردەوام

 نیقبووڵکرد کە دەگا ئەنجامە بەم توێژینەوە ئەم. هەیە ییهان واڵتانی یۆراویۆرەکانی ئاستە ییاوازیی لە

 دیاردە ەمل تێگەیشتن. تێبگەن لێی داوە هەوڵیان توێژینەوە زۆر کە گرنگە ییهانیی پێوەرێکی کۆمەاڵیەتی

. دێت کار بە ناهاوسانان ئەزموونکراوی بە هەاڵواردنی ییاییاکانی ئاستە ڕوونکردنەوەی بۆ دەستبەیێ

 ێوەرەپ ئەم  کاریگەریی و ڕێژە ڕوونکردنەوەی بۆ کۆمەاڵیەتی قبووڵکردنی بواری لە زیاتر توێژینەوەی

 . دەبێت بەسوود

 و ڕانکاریگۆ بۆ زیاتر شێوازێکی و تیۆری هەوڵی بۆ زۆر پێویستیی توێژینەوە ئەم کە ئەوەی وتە دوایین

 دەکرێ، سەر لە پێداگری توێژینەوەدا لەم وەک. دەکات ئاشکرا کۆمەاڵیەتییە گرنگە پرسە لەم تێگەیشتن

 تەندروستیی سەر لە کاریگەری کە دەبنەوە زۆر هەاڵواردنی و ناووناتۆرە ڕووبەڕووی بەردەوام ناهاوسانان

 کەم هەاڵواردنانە و ناووناتۆر ئەم دەتوانرێ چۆن کە لەوەی تێگەیشتن. دادەنێت دەروونیان و یەستەیی

 کردنیتاوتوێ گرنگیی توێژینەوە ئەم. ناهاوسانانە ژیانی باشترکردنی گرنگیی توخمێکی بکرێتەوه،

 بۆ تەوەرتیۆری و سەرتاسەری ڕوانگەی بایەخی و هاوڕەگەزخوازی کۆمەاڵیەتی قبووڵکردنی

 لە 95 لە پتر. دەدات پیشان واڵتان هەموو ئەزموونکراوی بە هەاڵواردنی ییاییاکانی ئاستە ڕوونکردنەوەی

 گەنجە زۆر حەشیمەتە نیوە ئەم و سااڵنە 53 بۆ 51 نێوان لە تەمەنیان ئێران ملیۆنی هەشتا حەشیمەتی سەدی

. ڕەگەزێتی ەب بەرامبەر نوێ ڕوانگەیەکی پەنگراو شێوەی بە و سیاسی نوێی چاالکیی گۆڕین، بۆ دەرفەتێکە

 ەکیبەرنامەی فۆرمالیتەی و گشتاندن کۆکردنەوه، بە پێویستی نەوەییە، ڕوانگە ئەم پێشبردنی بەرەو

 لە پێشکەوتنێک چەشنە هەر. ژیانە ئاستەکانی هەموو لە ناهاوسانان تێکەڵکردنی بە سەبارەت پەروەردەیی

: دەبێت اخێر پێوەرانە ئەم هاوکاری بە ئێران لە ناهاوسانان کۆمەڵگەی سەرەکییەکانی خواستە تاوتوێکردنی

 داتای ەوەیکۆکردن و داتاکان لێکدانەوەی بارودۆخ، قبووڵکردنی و بیرتەسکی زانیاری، بۆشایی پڕکردنەوەی

 ڕێکاری وویڕ خستنە و داهێنەرانە و نوێ ئایدیای تاقیکردنەوەی لێکۆڵینەوەکان، لە پشتیوانی پێکراو، متمانە

 اتک هەر. ورد هەڵسەنگاندنی پێی بە بەرنامەڕێژی و نەریتی، و داب و کەلتوور لەگەڵ گونجاو خۆیێیی

 کە یگەشە لە ڕوو یڤاکە ئەو بکرێن، گشتی بە شەفاف و ڕوون شێوەی بە هەواڵنە چەشنە ئەم ئەنجامەکانی

 ابردووڕ هەڵەکانی دووبارەکردنەوەی لە و بدا سەرکەوتووەکان بابەتە بە پەرە دەتوانێ دەکا ئیش بوارەدا لەم

 .بپارێزێت خۆ



 

 سەبارەت به نووسەر

له زانکۆی یاسای لەندەن له « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 
بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)بنیاتی مافەکانی ژنان 
. توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەبارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و جۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

کانی ەنێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست به ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەو
 پێشووی ناوبراو به زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارسی و کوردی له ژێر ئەم ناوانه چاپ کراون:

)ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی  ڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیا -
  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  ناوی نەریتبه  -
Press-Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو  زایەڵەی بێدەنگی -
 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017بۆتەوه له 

سیغە / هاوسەرگیری کاتی له ئێران( که دەقە  ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سەر ئاو -
فارسییەکەی له الیەن وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی 

 چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی و  ئاوەاڵوەماڵێک بە درگای  -
 فارسی کە وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا که  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -
 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران( که  شاری قەدەغەکراودەقی  و فارسی  دەقی ئینگلیزی -
زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن هەندێ وتاریشی به 

 وەشانخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس  سنوورەوه هەتا سنوورو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ وتاریشی ئێتنیکی  5و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەشانخانەی مێهری 
 له لەندەن چاپ کرا؛ 

کە خەری ی منداالن لە ئێرانجۆرەکانی کارو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -
 چاپ دەکرێت. 

  www.kameelahmady.com توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 
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