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  اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي

 بسمه تعالي
  

  چكيده

) يـا واژگـوني  (هزار نفر جمعيت هر كشور با نوعي بيمـاري تحـت عنـوان اخـتالل      100نفر از هر  6طبق آمار 
رسـند از نظـر    اين افراد كه از نظر ساختار بدني كامال سالم به نظر مي. شوند متولد مي) ترانس سكشواليته(هويت جنسي 

بينـيم كـه شـديدا بـه رفتارهـاي زنانـه        لذا گاهي مرداني را مـي . دانند ه جنس مخالف ميروحي و رواني خود را متعلق ب
  .پردازند و برعكس زناني كه به رفتارهاي مردانه عالقه دارند مي

باز هستند دو گونـه برخـورد منفـي     جنس ها افراد همTSمتاسفانه در كشور ما بسياري از افراد به گمان اين كه 
زمينه رواني، خانوادگي و اجتماعي فراروي  3اين مسئله و ديگر مسائلي كه در . با آنها دارند) جنسيطرد يا سوء استفاده (

هـاي ارزشـمندي بـراي     ها و اقدام اين دسته از بيماران قرار دارد در كشور ايران مورد توجه مسوالن قرار گرفته و تصميم

هاي منطقه معروف شده كـه ايـران بهشـت    TSبين رفع مشكالت اين بخش از جامعه صورت گرفته است تا آن جا كه 
  .هاي منطقه خاورميانه است سكشوال ترانس

هـا بـا    سكشـوال  هاي جنسيتي تمايز ترانس در پژوهش حاضر تالش شده است تا ضمن برشمردن انواع اختالل
يز به اقدامات مثبـت  در پايان ن. آنها برشمرده شود  روشن شده و مشكالت فراروي) بازان جنس مثال هم(منحرفين جنسي 

  .ها اشاره شده استTSجمهوري اسالمي ايران براي رفع مشكالت 
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  مقدمه

ترانس سكشوال، هومو سكشوال، بـايو سكشـوال، هتـرو سكشـوال، هرمافروديـت واژگـاني هسـتند كـه در دايـره          
  .گردد و هر كدام تعريفي مستقل داردهاي جنسي به افراد متفاوتي اطالق مي اختالل

اي  عـده . كننـد  ها با يكديگر دو هدف كامال متضاد را دنبال ميروه هستند كه با خلط غير عالمانه اين گروهاما دو گ
اي ديگـر بـه دنبـال تطهيـر      نماينـد و در مقابـل عـده    سوزانند و همه را رمي به انحراف ميخشك و تر را با يكديگر مي

  .در كشور ما هستند منحرفين جنسي و ايجاد زمينه مناسب براي گسترش فضاي فساد

كه ايـن تحقيـق دربـاره    ) T.S(ها ها مشخص شود كه ترانس سكشواللذا الزم است با تعريف هر يك از اين گروه
  .آنهاست در كدام دسته جا دارند
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  تعاريف

آنها تا زماني كه تحت عمـل جراحـي   . آيندافرادي هستند كه با اعضاي جنسي مبهم به دنيا مي :هاهرمافروديت

  .آيند، نه مردنگيرند، نه زن به حساب مي قرار

جنس خود دارند، اما از لحاظ هويت جنسـي  اينها گرايش غيرطبيعي به هم :ها) گرا جنس هم( هومو سكشوال

  .داند، خودش را مرد مي)هومو سكشوال(گرا  جنسبه عبارتي يك مرد هم. مشكلي ندارند

دهـد كـه در   برخي آمار نشـان مـي  . شودديده مي) Gay(دان و هم در مر) Lesbian(جنسگرايي هم در زنان هم
البته اين آمار قطعا از واقعيت كمتر است زيرا بـه  . جنس گرا هستنددرصد از زنان هم 2درصد از مردان و  4سطح جهان 

دي كـه  هاي ديني مبني بر ممنوعيت اين نوع رابطه، آمار واقعي افـرا  علت قوانين كشورها، هنجارهاي اجتماعي و ارزش
  )3، ص 1386برگرفته از خزايي، . (ماندبه اين نوع از رابطه جنسي گرايش داشته و در اين زمينه فعالند مخفي مي

رود كـه بـه رابطـه جنسـي بـا جـنس       اين اصطالح درباره كساني به كار مي ):گرا دگرجنس(هترو سكشوال 

ديـن نيـز محـدوده    . داننـد بيعي رابطه جنسي ميبسياري دگرجنس گرايي را تنها شكل مجاز و ط. مخالف گرايش دارند
  .شودرابطه شرعي و مجاز جنسي را در اين قالب تعريف كرده است كه موجب تداوم نسل بشر مي

دوجنس گرايي يعني تمايل مضاعف هم بـه جـنس مخـالف و هـم بـه جـنس        ):دوجنس گرا(بايو سكشوال 

گـرا هسـتند، امـا تابوهـاي اجتمـاعي و       هـا دوجـنس   مه انسانزيكموند فرويد اين نظريه را طرح كرد كه ه. موافق است

را از خـود  ) رابطه جنسي با جنس مخالف(ها تنها بخش مجاز تمايالت جنسي  باعث شد اكثر انسان) norms(هنجارها 
. . انـد ر دادهاند اين نظريه را مورد نقـد قـرا  شناساني كه بعد از فرويد در اين زمينه تحقيق كرده البته اكثر روان. بروز دهند

  )3، ص1386خزايي، (

شـود كـه نسـبت بـه     به وضعيت افرادي اطـالق مـي  ): اختالل هويت جنسي) (TS(ترانس سكشوال و اما 

مـثال شـايد فـرد از لحـاظ     . اش در تعارض استشوند، يعني روح و روان فرد با ظاهر جسميجنس خود دچار اختالل مي
پرفسور بهـرام ميرجاللـي   . ي، تمايالت و تفكرات يك دختر محسوب شودجسمي يك پسر باشد اما از لحاظ روحي، روان

چون ميان جسم و . اين مسئله، اختالل هويت جنسي نيست، بلكه واژگوني هويت جنسي است: در اين زمينه گفته است
داند كـه  ميرجاللي ترانس سكشواليته را ناهماهنگي روان دگرجنسي مي. روان اين بيماران، تناقض صددرصد وجود دارد
  .منشأ آن يك اختالل جنيني و مادرزادي است
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در مورد  منشأ و علت اصلي واژگوني هويت جنسي، بحث و اختالف نظر فراوان است اما به طـور كلـي، دو نظريـه    
گيـري هويـت جنسـي    اي از متخصصان معتقدند كه اين اختالل در دوران كودكي افراد در هنگام شـكل وجود دارد؛ عده

-طرفـداران ايـن نظريـه عمـدتا روان    . يد و خانواده و محيط رشد كودك در جابجايي هويت جنسي او موثرندآبوجود مي

اما نظريه جديدتري هم در ميان دانشمندان وجود دارد كه پرفسـور ميرجاللـي از جملـه    . پزشكان هستندشناسان و روان
تربيت خانوادگي و اجتماع ندارد، بلكه يـك اخـتالل   گويند اين قضيه هيچ ربطي به اينها مي. طرفداران اين ديدگاه است

  .مادرزادي است
ايـن اخـتالل در دوران   : گويدميرجاللي مي. كنندهورموني توجيه مي -آنها اين عقيده را با استناد به تئوري عصبي

اتوزوئيد و جنسيت جنين از همان لحظـه اول برخـورد اسـپرم   . آيدسه ماهگي جنين در هيپوتاالموس مغز او به وجود مي
شود و اما در دوره سه ماهگي جنين كه مغز او در حال شكل گيري است، عاملي كه هنوز ناشناخته تخمك مشخص مي

هـايش مخـتص مسـائل روانْ     هاي مختلفي دارد كه يكي از قسمت بخش. گذارداست، روي هيپوتاالموس مغز تاثير مي
  .جنسي است

كنيم كه آيا در دوران سه مـاهگي حـاملگي، يـك    ي اس دارند، سوال مياز مادرهايي كه فرزندان ت": گويدوي مي
حوادث ناگواري مثـل مـرگ   . دهندتعداد نسبتا زيادي از آنها جواب مثبت مي. اند يا نهشوك رواني يا عصبي شديد داشته

. اتفاق افتاده اسـت  هاي شديد براي اغلب اين مادران در دوران بارداري همسر يا يكي از اعضاي خانواده، طالق يا ترس
شود فهميـد زمـاني كـه مـادران     با يك حساب سرانگشتي مي. آيندتعداد زيادي از بيماران ما از جنوب و غرب كشور مي

دهـد كـه شـوك عصـبي     هاي اوليه شروع جنگ تحميلي بوده؛ اين نشـان مـي   اينها سه يا چهار ماهه حامله بودند، سال
دهد و روي نحوه رشـد مغـز جنـين    خاصي شود كه محيط رحم را تغيير ميممكن است باعث ايجاد ترشحات هورموني 

  )16/12/84مجله همشهري جوان، ( ".گذاردتاثير  مي
  

  هاي ايران سكشوال  آمار ترانس

شود به يك يا دو عدد استناد كرد، چون بسياري از ايـن  ها در ايران نميدر مورد آمار و ارقام واقعي ترانس سكشوال
هـاي   هـا، تـن بـه ازدواج   تعدادي از آنهـا بـه اجبـار خـانواده    . كنندقت به مراكز درماني و قانوني مراجعه نميافراد، هيچ و
  ميرنـد يـا دسـت بـه خودكشـي      دهند و تعداد زيادي از آنان هم دور از خانه و خانواده در انزوا و تنهايي مـي ناخواسته مي
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رضا كاهـاني كارشـناس پزشـكي قـانوني در     مي است كه دكتر علياما يكي از مستندترين آمارهاي رسمي، ارقا. زنندمي

بـراي انجـام عمـل     83تـا   66نفر از سـال   470حدود : دهددر مشهد ارائه مي "بررسي اختالل هويت جنسي"همايش 
ها تعداد كل مراجعان به پزشكي قانوني در مراكز اسـتان . اندجراحي تغيير جنسيت به سازمان پزشكي قانوني مراجعه كرده

  .اندنفر زن بوده 22نفر مرد و  35نفر بوده كه  57هم 
هاسـت  ها كه اعم از ترانس سكشوالكامران باقري لنكراني، وزير بهداشت آمار ديگري البته با عنوان كلي دوجنسي

ـ نام شدههزار بيمار دوجنسي در كشور ثبت 2حدود : ها گفت وي در مصاحبه با خبرگزاري. دهدارائه مي بينـي  يشاند كه پ
  )5/2/86روزنامه كيهان، . (هزار نفر باشد 4شود تعداد واقعي اين افراد مي

كند كشور مورد نظرمان ايران باشد يا ايـاالت  به عقيده او فرقي نمي. كندتري ارائه مياما دكتر ميرجاللي آمار كلي
 6چيزي حـدود  : ها در كل جوامع، يكي است آمار و ارقام تي اس. متحده امريكا يا هلند، فرانسه، هند يا افريقاي جنوبي

يعني عواملي مثل نژاد، فرهنگ، ثروت و وضعيت اقتصادي جامعه، درآمد سـرانه يـا ميـزان    . هزار نفر در هر صدهزار نفر
سـايت  . (شـوند، ندارنـد  تحصيالت هيچ تاثيري روي تعداد كودكاني كه با اختالل و واژگوني هويـت جنسـي متولـد مـي    

  )ز به نقل از خبرگزاري البرزپزشكان بدون مر
نفـر گرفتـار ايـن     4200ميليون نفر فرض كنيم،  70با توجه به آمار ارائه شده دكتر ميرجاللي اگر جمعيت كشور را 

  .كه اين رقم با رقمي كه وزير بهداشت ارائه كرده است تطابق دارد. اختالل هويت جنسي هستند
هزار نفر دوجنسي در كشور ايران اسـت كـه ايـن     40تا  30ز وجود البته برخي آمارهاي غيررسمي شنيداري حاكي ا

  .رسد رقم يك گمانه زني خيالي به نظر مي
رسد تعداد پسراني كه هويت جنسي زنانه دارند از دختراني كه هويت جنسي مردانه دارنـد،  از طرف ديگر به نظر مي

شايد : افزايدوي مي. است و اين دو دسته تقريبا برابرند گويد اين اختالف بسيار ناچيزاما دكتر ميرجاللي مي. بيشتر است
خودتـان قضـاوت كنيـد    . كننداست اما پسران مبتال به اين بيماري بيشتر جلب توجه مي 60به  40بتوان گفت نسبتشان 

كند، يا آرايـش  كند نهايت اختاللش اين است كه موهايش را كوتاه ميسكشوال كه روسري سرش مي يك دختر ترانس
كنـد و زيـورآالت بـه خـودش     كند، آرايـش مـي  كند، رنگ ميسكشوال موهايش را بلند مي كند؛ اما يك پسر ترانسنمي

كنيـد تعـداد پسـران بيمـار بيشـتر اسـت چـون خيلـي از دختـران          پس طبيعي است كه شـما فكـر مـي   . كندآويزان مي
  )خبرگزاري البرزسايت پزشكان بدون مرز به نقل از . (شوندسكشوال شناخته نمي ترانس
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اند كه تعداد پسران مبتال بيشتر است هرچند اين تفاوت پذيرفته 60به  40البته به هر حال ايشان نيز با ارائه نسبت 
  .كم باشد
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  هاي ايرانمشكالت فراروي ترانس سكشوال

مشـكالت  مشكالت فردي و درونـي،  : در سه اليه قابل طرح و بررسي است) TS(مشكالت افراد ترانس سكشوال 
  .در محيط خانوادگي و دوستان و نهايتاً مشكالت اجتماعي

  

  مشكالت فردي و دروني -الف

اين احساس كه ما از چه جنسي هستيم اهميت زيادي دارد و همين احساس است كه در واژگوني جنسيتي، مختـل  

و رهايي از خصوصـيات  كه پيوسته درصدد كسب خصوصيات ظاهري و آناتوميك جنسي مخالف خود  TSافراد . شودمي
دانند كه در زندان تن جنس مخالف خود اسـير و گرفتـار   جنسي و آناتوميك خود هستند، دائم خود را موجود ديگري مي

كه مجبورند تمامي عمر خود را در اين بدن بمانند  آنها معموال از ظاهر دستگاه تناسلي خود منزجرند و تصور اين. اندشده
ساز اقدام آنها به خودكشي به عنوان تنها افسردگي اين بيماران زمينه. كندنااميد و خشمگين مي آنها را غمگين، ناراحت،

  )12/6/86معبوديان، روزنامه اعتماد، . (شودراه رهايي از اين شرايط دشوار مي
  

  مشكالت در محيط خانواده -ب

ي اين وضعيت كـه گرفتـارش هسـتند،    گير خودشان در شكل) TS(رغم اين كه افراد گرفتار نارضاتي جنسيتي علي
) هورموني -هاي عصبيشناختي باشيم و چه معتقد به ديدگاههاي روانچه معتقد به ديدگاه(اند گونه تقصيري نداشتههيچ

اما عمدتا به علت ناآگاهي بسياري از مردم، از سوي اعضـاي خـانواد، محـيط دوسـتان و فاميـل بـا مشـكالتي مواجـه         
  .شوند مي

فاميـل نيـز   . شوندحيط خانواده اين افراد عمدتا با برخورد منفي، توبيخ، تنبيه و بعضا آزار و طرد مواجه ميمثال در م
هاي اين افراد دارند خـانواده وي  ها و برخوردهايي كه با خانواده به علت عدم آشنايي با اين نوع اختالل با حرف و حديث

از طرفي مقوله تغيير جنسيت در افكار عمومي ايراني چنان . كنندا تنگ ميو خود فرد بيمار را آزار داده و عرصه را بر آنه
دهند كه فرزندشان بميرد يا خودكشـي كنـد ولـي    به تابو بدل شده كه خانواده صاحب اين گونه فرزندان بيمار ترجيح مي

گيرنـد و در  قـرار مـي  در محيط مدرسه نيز اين بيماران از سوي دوستان طرد شده و مورد تمسـخر  . تغيير جنسيت ندهد
مسئوالن مدرسه نيز به علت ناآگاهي از وضعيت ايـن افـراد   . گيرنداي موارد نيز مورد آزار جسمي و جنسيتي قرار ميپاره



 

9 
 

  اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي

لذا اين شرايط امكان رشـد اجتمـاعي   . كننداي موارد آنها را از ادامه تحصيل محروم ميبه آن انگ منحرف زده و در پاره
  )12/6/86برگرفته از معبوديان، روزنامه اعتماد، . (سازدشكالت فراواني روبرو مياين بيماران را با م

  

  ها در محيط اجتماع TSمشكالت  -ج

كنند زيرا مورد تمسخر، آزار و اذيـت جسـمي و سـوء اسـتفاده     از حضور در اجتماع پرهيز مي TSبسياري از بيماران 
از سويي به علت عالقمندي به . اكز آموزش عالي بسيار دشوار استامكان ادامه تحصيل آنها در مر. گيردجنسي قرار مي

هاي اجتماعي ايـن بيمـاران    ساير فعاليت. مشاغل جنسي مخالف خود، در پيدا كردن شغل مورد نظر دچار مشكل هستند
د و اطرافيـان   نيز از آسيب مصون نيست و اينان رفته رفته تبديل به يك زائدة در انزوا فرو رفته اجتماع شده و براي خـو 

  .آفرينندخود دردسرها و مشكالت فراواني مي

او آخـرين بچـه   ": نوشته اسـت  TSسايت پزشكان بدون مرز به نقل از خبرگزاري البرز درباره مشكالت يك بيمار 
، در شهر كملـه در اسـتان گـيالن بـه دنيـا آمـده و از آنجـا كـه پسـر          59در آخر روز تابستان . يك خانواده شمالي است

ديدند كه ممكن اسـت روح كوچـك   خانواده در خواب هم نمي. چولوي به ظاهر سالمي بوده اسمش را فرشاد گذاشتندكو
فرشاد كوچك از همـان سـنين،   . لگي خودش را نشان دهدشان پنهان شده باشد و از سه چهار سازنانه در بدن پسر بچه

از همان روزهايي كه به جاي توجه به ماشـين و  . گيرد با تناقض آشنا شديعني سالهايي كه هويت جنسي بچه شكل مي
از پوشيدن لباس پسرانه بيزار بود و دلش . هاي دختر فاميل و همسايه به دلش ماندهاي خودش، حسرت عروسكتفنگ
فرشـاد  . ها به عهده بگيردهاي رنگي دخترانه بپوشد، با دخترها بازي كند و نقش مامان را در خاله بازيست لباسخوامي

اما خانواده و اطرافيانش . دانستاز همان زمان فهميد كه با بقيه فرق دارد، چون او خودش را يك دختر تمام و كمال مي
  .پوشي كنديد از همه چيزهايي كه دوست دارد، چشمكردند به او بقبوالنند كه پسر است و باسعي مي

هـا را شـديدتر و اوضـاع را بـر     تـر كنـد، تعـارض   تر و هماهنگباال رفتن سن هم نه تنها نتوانست فرشاد را طبيعي
-روح زنانه ديگر در جسم مردانـه نمـي  . هاي فرشاد به اوج خود رسيده بوددر سن بلوغ كابوس. تر كرداش سختخانواده

-توي مدرسه، محله و فاميل حرفم را به هـيچ . ها شروع شد تمسخر و تحقير هم از همان سال: گويدخودش مي. گنجيد

دانيد چند نمي. شودكردند اينها ادا اطوار است و خودش درست ميام فكر ميچون حتي خانواده. توانستم بگويمكس نمي
  من يك زن بودم؛ خودم را يك زن كامـل  . كنماي زندگي ميشكنجهدانستند با چه نمي!! را دور ريختند بار لوازم آرايشم



 

10 
 

  اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي

بدتر از آن ايفاي نقش مردانه طبق عـرف  . هاي مردانه داشت دانستم اما مجبور بودم جسمي را تحمل كنم كه ويژگيمي

سـايت  ( "!!كرد كه من يك زن در قالـب مـرد هسـتم   آمدم و هيچ كس باور نمياش برنميكاري كه از عهده. جامعه بود
  )پزشكان بدون مرز، به نقل از خبرگزاري البرز
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  اقدامات مثبت جمهوري اسالمي ايران

بـه كـار    TSاي است كه خود افـراد  اين جمله. كنندها در منطقه معرفي مي TSايران را بهشت 

موجب خوشـحالي  اين مسئله : گويدگر روزنامه اعتماد مي ها در گفت و گو با گزارش TSرئيس مركز پذيرش  .برندمي

  )12/6/86عليپور، روزنامه اعتماد، . (هاي بهتري را براي كمك و درمان آنها برداريم ماست و اميدواريم قدم
-ربط اراده ها در ايران وضع چندان مساعدي ندارند، اما سازمان ها و دواير ذيرغم اينكه هنوز ترانس سكشوالعلي

. هـاي مثبـت و ارزشـمندي نيـز برداشـته شـده انـد        در اين مسير گام اشان بر حل مشكالت اين بخش از جامعه است و

با ارائـه   1367تالش متخصصان بهداشت رواني در تغيير شرايط اين افراد موجب شد كه در سال 

وضعيت احكام شرعي اين افـراد را طـي   ) ره(هاي الزم درخصوص اين بيماران، امام خميني آگاهي

،  ايـن افـراد   "مترتب بودن احكام روح بر جسـم "ايشان مبني بر بنابر نظر . استفتايي اعالم كنند

  )12/6/86معبوديان، روزنامه اعتماد، ( .شوند كه بايد تحت درمان قرار گيرندبيماراني محسوب مي

كـار   داشت، موجب شد ايشان اين افراد را نه گنـاه ) ره(بيني و نگاه بازي كه امام خميني واقعيت اين است كه روشن
شـد، امـا ديـدگاه    تا پيش از آن براي اين افراد بدون هيچ گناهي جرم و مجـازات در نظـر گرفتـه مـي    . مار بدانندبلكه بي

ايران تنها كشـوري  . اي بيابند و فرصت درمان خود را پيدا كنندحضرت امام باعث شد اين قشر جامعه زندگي دوباره

ند، زيـرا آنهـا دوسـت دارنـد وقتـي      كاست در منطقه كه براي اين افراد شناسنامه جديد صادر مي

البتـه تـا   . اي بدست آوردند، شناسنامه جديد و منطبق با هويت جديد را نيز داشته باشـند هويت تازه

شد كه اين فرد سابقا با اين نام و جنسيت بود ولي اكنون تغييـر نـام و جنسـيت    چندي پيش در شناسنامه جديد درج مي
گام مهمي كه برداشته شد اين بود كه اين توضيح . شدمشكالتي براي اين افراد ميداده است كه اين مسئله باعث بروز 

  )12/6/86عليپور، روزنامه اعتماد، . (ها حذف شوداز شناسنامه

هاي ايران مركـز ارائـه مشـاوره و خـدمات     از ديگر امكانات موجود در اختيار ترانس سكشوال

اين مركز كه  .اندازي شدسوي سازمان بهزيستي راه كشور در تهران است كه از  TSدرماني به افراد 

كند، خـدماتي از  با نام مركز بهزيستي نواب صفوي در ميدان آهنگ تهران تحت مديريت خانم مريم حسيني فعاليت مي
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 قبيل  اطالع رساني به مراجعين  جهت آشنايي با نحوه آغاز فرآيند درمان، اقدام به اخذ مجوز پزشك قـانوني در دورانـي  

  .دهد ارائه مي TSكه مددجو تحت روان درماني است و مشاوره با خانواده مددجويان را به بيماران 
ها درج شد اين بـود كـه   از ديگر اقدامات مثبت جمهوري اسالمي ايران كه تابستان سال گذشته خبر آن در روزنامه

زيسـتي، از برگـزاري نشسـت مشـترك     سيد حسين موسوي چلك مديركل دفتر امور آسيب ديدگاه اجتماعي سازمان به
نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، نماينده دفتر امور بانوان و مـديركل دفتـر امـور آسـيب ديـدگاه اجتمـاعي سـازمان        

هـاي مختلـف   در عرصـه ) TS(بهزيستي كشور براي بررسي مسائل و مشكالت افراد مبتال به اخـتالل هويـت جنسـي    
عطاي دوره شش ماهه معافيت موقت از خـدمت سـربازي بـه افـرادي كـه بـه وسـيله        پيشنهاد ا: زندگي خبر داد و گفت

به سـتاد كـل نيروهـاي مسـلح معرفـي       ) اختالل هويت جنسي( TSسازمان بهزيستي كشور به عنوان افراد مشكوك به 
ره ديگـر در  هاي الزم در پزشكي قانوني و اخذ مجوز از قوه قضـائيه و تمديـد آن بـراي يـك دو    شوند، براي پيگيريمي

صورت اثبات اين بيماري در فرد و در نهايت معافيت دائم او از خدمت، از سوي سازمان بهزيستي كشـور بـه سـتاد كـل     
  )12/6/86روزنامه اعتماد، . (نيروهاي مسلح ارائه شد

از ) TSبه عبـارت بهتـر افـراد    (براي نجات افراد دوجنسي : در پانزدهم ارديبهشت همان سال روزنامه اعتماد نوشت

اي با حضور كارشناسـان امـور پزشـكي و قضـايي     قرار است به همت وزارت كشور كميته "نه مرد و نه زن بودن"برزخ 
هـا تحـت   هدف از تشكيل كميته اين است كه امكانات پزشكي الزم براي انجام عمـل جراحـي دوجنسـي   . تشكيل شود

  .از براي جراحي به خارج اعزام شوندهاي مالي دولت فراهم شود و چنين افرادي در صورت نيحمايت
هاي مالي دولـت در ايـن    خبرگزاري بلومبرگ نيز كه در گزارشي به بررسي موضوع تغيير جنسيت در ايران و كمك

ناصر چندان اعتقادي به حكومت اسالمي ايران نداشت تا زماني كه بابت تبديل شـدن بـه   : خصوص پرداخته بود، نوشت
ساله است و اخيرا تحت عمل جراحي تغيير جنسـيت قـرار گرفتـه     18ناصر كه اكنون . ديك زن كمك مالي دريافت كر

. تبـديل شـدم   "هسـتي "در يك كلينيك جنوب شهر تهران تحت عمل قرار گرفتم و دو روز بعد به زني با نام : گويدمي
اره دولت گفته شود، اما حتي اگر مطالب منفي زيادي درب: وي درخصوص اقدامات دولت درباره تغيير جنسيت معتقد است

  )وبگاه انجمن شهر آموزش. (اقداماتي هم توسط آنان صورت گرفته كه مثبت است
ها كامال مساعد نشده اما با اقدامات مثبت مسئولين وضع به نفع ايشان فضاي اجتماعي هنوز براي ترانس سكشوال

  .در حال تغيير است
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هـا از   TSزمينه مسئله برخورد مناسب با  جالب اينجاست كه علماي ديني و مسئولين كشور در

جراحي شد و به ويدا تغيير نـام   84بهمن  15فرشاد قاسميان كه در  اند به عنوان نمونهجامعه ايران پيش افتاده

گرچـه هنـوز بـه     .ام طرد نشده بـودم حداقل از خانه و زندگي .ها وضعيت بهتري داشتممن نسبت به خيلي: گويدداد، مي
ترسيد مياو هم  .مساله را با خواهرم در ميان گذاشتم .ترسيدمبرادرم مي رخورد پدر وباما از  چيزي نگفته بودم،ام خانواده

وب و منطقـي  مـا برخـورد بسـيار خـ    برخالف انتظـار   ،ا فهميدماجرا راما وقتي شوهرخواهرم  . بگويدبه شوهرش چيزي 
 داري وبخشـ و از فرمانـداري   ،كمـك كردنـد   هـا خيلي. داو حتي براي انجام عمل جراحي به من كمك مالي كر. داشت

امـام جمعـه و    دل، هاي حاج آقـا شكسـته  شايد اگر صحبت. شهرداري و شوراي شهر گرفته تا دفتر امام جمعه شهرمان
ي آسـان كار  نم رضايت گرفتن از پدر. شدنبود او هيچ وقت راضي به اين كار نمي ،آقاي حيدري نماينده شهرمان با پدرم

والن ئترهـا و مسـ  پا درمياني همـين بـزرگ   .مي خواستند مرا از خانه بيرون كنند ،خانواده اول كه ماجرا را فهميدند ،ودنب
  )6/12/86مجله همشهري جوان، . (شهر بود كه مانع شد

 TSتوان به خبر اختصاص اعتبار براي شناسايي و درمـان افـراد مبـتال بـه     از ديگر اقدامات مي

هنوز آمار دقيقي از نيازمنـدان واقعـي بـه    : وي گفت .گذشته از قول وزير رفاه منتشر شد اشاره كرد كه سال

بنـابراين اختصـاص اعتبـار بـه افـراد داراي      : مصـري افـزود  . اعمال جراحي كه مراحل قانوني را طي كرده باشند نداريم
ي شوند، اعتبار اختصاص يافته به آنهـا  اي كه اين افراد شناساياختالالت جنسيتي به صورت پايلوت آغاز شده و تا مرحله

  )12/6/86روزنامه اعتماد، . (دهيممحدود نبوده و در صورت نياز آن را افزايش مي
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  جمع بندي

ها و تحقيقاتي كه درباره افراد ترانس سكشوال به عمل آمده اثبـات شـده كـه ايـن پديـده يـك بيمـاري        با بررسي
بنـابر اعتقـاد   . رسـد شود و در دوران بلـوغ بـه اوج مـي   عالئم آن ظاهر مي سالگي نخستين 4يا  3مادرزادي است كه از 

ها، عمل جراحي بهترين راه براي رسيدن به آرامش روحي يك بيمـار   TSكارشناسان فعال در زمينه مسائل و مشكالت 

، راه دراز و TSاما تا رسيدن به مطلوب و پيدا شدن هويتي روشن براي يـك بيمـار   . گرفتار واژگوني هويت جنسي  است
هاي اطرافيان و موانـع اجتمـاعي را    ها گرفته تا آزار و اذيتدشواري اين راه از سختگيري خانواده. دشواري بايد طي شود

هـاي ايرانـي درگيـر ايـن     ناگفته نماند كه ترانس سكشوال بودن فقط كابوس خانواده. شودشامل مي

ري از مردم بـا ديـده شـك و ترديـد بـه ايـن       ماجرا نيست، بلكه در ديگر كشورهاي دنيا هم بسيا

نگرند، تا جايي كه در برخي از كشورهاي دنيا انجام جراحي تغيير جنسيت ممنوع اعالم بيماران مي

بـه  . انـد شده است و برخي از اين بيماران دست به دامن پزشكان ايراني براي انجام عمـل شـده  

اما اشـتباه نكنـيم    .اندهاي منطقه لقب دادههمين خاطر هم هست كه ايران را بهشت ترانس سكشوال

هاي جنسـي بـويژه واژگـوني هويـت     سازي در جامعه براي برخورد از سر اعتدال با بيماري هنوز فاصله زيادي با فرهنگ

جنس باز است، چـرا كـه   هنوز در جامعه ما بسياري بر اين باورند كه يك ترانس سكشوال، يك هم. داريم  (TS)جنسي 
مـثال  (هاي مختلـف بيمـاران جنسـي بـراي افـراد روشـن نيسـت و تفـاوت آنهـا را بـا منحـرفين جنسـي             تعريف گروه

  .دانندنمي) بازان جنس هم
هاي اينترنتـي مخـالف جمهـوري    گيري پايگاهنكته مهم ديگري كه در اين ميان بايد به آن دقت كرد نحوه موضع

در ايـران و   TSكنند تا با به تصوير كشيدن مشكالت بيمـاران  يها تالش ماين پايگاه. اسالمي ايران در اين مقوله است
بــازان و هــاي روان شــناختي و اجتمــاعي همجــنسســري اســتدالل جلــب همــدردي مخاطبــان، براســاس ارائــه يــك

هـاي   هاي مذهبي ما مردود هستند، تطهير نمـوده و بـر ايـن اسـاس پايـه ارزش      ها را نيز كه از زاويه ارزش بايوسكشوال
طلبد كه در عـين تـالش بـراي تـامين     سازي را مي اين مسئله هوشياري بيشتر متوليان فرهنگ. ا سست نمايندمذهبي ر

هـاي جنسـي را نيـز بگيرنـد و     هاي مدافع انحرافها، جلوي سوء استفاده گروه و هرمافروديت TSحقوق طبيعي بيماران 
  اديــده انگاشــتن حقــوق اوليــه    همچنــين دقــت كننــد كــه ايســتادگي در برابــر ايــن انحرافــات منجــر بــه ن        

  .هاي بيمار نشودگروه
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  اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي

  ايراهكارهاي رسانه

هاي مختلف و بيماريهـاي جنسـي و تفكيـك    بندي اختاللپزشكي درباره تعريف و دسته -تهيه گزارش علمي .1
 ها و اطرافيان با ايـن آنها از انحرافات اخالقي با هدف فرهنگ سازي در اجتماع و آموزش نحوه برخورد خانواده

 .گونه بيماران با استفاده از كارشناسان مذهبي و علمي

 .داخلي و خارجي TSهاي صورت گرفته در ايران روي بيماران  تهيه گزارش خبري از جراحي .2

هايشان بـراي رفـع مشـكالت    تهيه گزارش و معرفي مراكز بهزيستي و درماني كه اين گونه بيماران و خانواده .3
 .نندتوانند به آنها مراجعه كخود مي

تهيه گزارش از وضعيت بهبود يافته اجتماعي، خانوادگي و فردي بيماراني كه درمان شده و به زنـدگي طبيعـي    .4
 .اندبازگشته

 .در كشور TSتهيه گزارشي از مشكالت فراروي بيماران  .5

، افـراد  ها از مشكالت اين بيمـاران  اي باشد كه ضمن آگاه كردن خانواده اجتماعي رسانه به گونه  برآيند گزارش .6
سالم از سالمت خود، خدا را شاكر شوند و با همكاري مردم و دولت ضمن درمان تعـداد انـدك ايـن بيمـاران،     

 .چهره شهرهاي كشور اسالمي ايران با سوء استفاده افراد منحرف نازيبا جلوه ننمايد
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  اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي
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