
 تغییر جنسیت داده مشمولین

 معافیت سربازی برای افراد تغییر جنسیت داده در ایران

 رایحه مظفریان

سیت می افرادی که در سیم میایران تغییر جن سته تق شده جهانی به دو د ساس طبیعت از پیش تعیین  . 1د: شوندهند برا

های البته نمونه .گیرند مرد باشندزن هستند و تصمیم می هایی کهآن. 2گیرند زن شوند و هایی که مرد هستند و تصمیم میآن

تغییری در جنسییییت  ود یا در سیییا تار بدنی  ود ای اد  ،های جهانی وجود دارد که الزاماً افراددیگری هم درتقسییییم بندی

 دهند.این تمایز و تمایل را نشان میهای دیگری کنند بلکه به گونهنمی

رسد اگر محصل نباشد و شرایط ویژه دیگری نداشته باشد سال تمام شمسی می 11به سن طبق قانون ایران هر پسری که 

 شان را این گونهسرهنگ رحمان علیدوست مهلت معرفی مشموالن با توجه به مدرک تحصیلی) باید  ود را برای اعزام به دوره سربازی معرفی کند

سال تمام حداکثر شش 11شده ،انصراف داده ، ترک تحصیل نموده و یا ا راج شده پس از رسیدن به شرح داد: مشموالنی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل 

سال تمام( فارغ التحصیل شده ، انصراف 11ماه فرصت دارند تا وضعیت  دمتی  ویش را مشخص نمایندو همچنین مشموالنی که پس از ورود به سن مشمولیت )

شد صراف، ترک تحصیل و یا ا راج حداکثر بمدت یکسال فرصت دارند تا وضعیت  دمتی  ویش را داده ، ترک تحصیل نموده و یا ا راج  ه اند از تاریخ فراغت، ان

 . (مشخص نمایند

شود که در کلن ار و کشمکش درونی یا  انوادگی در بین افراد واجد شرایط حضور در دوره سربازی، معموالً مواردی پیدا می

در طول زمانی که این افراد تصییمیم بگیرند و یا  انواده را قانک کنند که از  جنسیییت هسییتند.ان ام عمل تغییر  تصییمیمبرای 

شخص کنند.  سربازی  ود را نیز م ضعیت  سربودن به د تربودن تغییر کنند باید و ماهه به این افراد داده  6معموالً دو م وز پ

هت تغییر پیدا کنند. در طول این مدت تحت مداوای پزشیییکی و همچنین روانی قرار بگیرند و آمادگی الزم را ج شیییود تامی

شییرود دوره درمان و غیره به عدم عده زیادی از این افراد م بور هسییتند که به دالیلی مانند عدم رضییایت  انواده و یا  بنابراین

یا  اند و واهند د تر شوند اگر هنوز برای ان ام عمل اقدام نکردهسر هستند و میبنابراین آن افرادی که پ  دمت سربازی بروند.

عزام شوند و پس از اتمام  دمت سربازی به تعیین تکلیف وضعیت های نام برده را ندارند باید به  دمت سربازی اشرایط معافیت

ر پیش از عمل تغییر جنسیییت به  دمت سییربازی شییوند اگهایی که مرد هسییتند و زنمیو شییرایط  ود بدردازند. پس در نمونه

 اند  ودبه  ود پس از ان ام عمل تغییر جنسیت از اعزام به  دمت سربازی معاف  واهند شد. نرفته

سر ضیحات، روند  شکلی دیگر به  ود میبا این تو سته دوم نیز  تن به زنان از رفطبق قوانین ایران،  .گیردبازی برای افراد د

ستند.  دمت  ستند و میسربازی درایران معاف ه شند تا قبل از عمل جراحی، طبق قانون، برای آنانی که زن ه  واهند مرد با

اما به محض اینکه تغییر جنسیت دادند و به مرد دلیلی برای رفتن به  دمت سربازی، با در نظر گرفتن زن بودنشان، وجود ندارد.

 فتن معافیت سربازی ویژه این افراد پر کرده و ارسال نمایند.تبدیل شدند باید دفترچه  ود را برای گر

معافیت های کنند معموال مواردی وجود دارد که از در بین افراد تغییر جنسییییت داده که دفترچه سیییربازی را ارسیییال می

سن پدر ست( پیش از عملهای جسمی که و یا پزشکی )بیماری دیگری مانند  ستف هم فرد به آن مبتال بوده ا د اما کنناده میا



ن تاند و باید برای گرفدر مطلب پیش روی نگاهی اندا ته  واهد شیید به وضییعیت آن دسییته از افرادی که تغییر جنسیییت داده

وضیییعیت نود معافیت افراد  1816تا پیش از ابالغ حکمی درسیییال  در واسیییت بدهند و اقدام کنند.معافیت سیییربازی ویژه 

ای هتا پیش از ابالغ این نامه نود معافیت این افراد در کارت پایان  دمتشییان، ابتال به بیماریتغییرجنسیییت داده بالتکلیف بود. 

صاب و روان ذکر می سختی در جامعه کار پیدا میاع کنند و یا مورد اعتماد افراد دیگر قرار شد. مبتالیان به این گونه بیماری به 

 -معاونت مشموالن و امور معافیتها -سازمان وظیفه عمومی ناجا 1816در سال گیرند وزندگی بسیار سختی  واهند داشت. می

شماره نامه  شکی، طبق  شوراهای پز ستانها66/22/82/55اداره  ستوری به فرماندهی انتظامی ا سلح، د ستاد کل نیروهای م  -/آ 

 معاونت وظیفه عمومی ابالغ کرد که طبق تصویر مفاد آن به شرح زیر است:

م مبنای هورمونی داشته و مبتالیان به این بیماری از جنسیت بیولوژیکی  ود ناراضی و اصرار بیماری ترانس سکسوالیس -1

به متعلق بودن به جنس مقابل  ود را دارند که این ا تالل در عملکرد روانی، موجب مشیییکالت اجتماعی فراوانی برای 

 آنان شده است.

آئین نامه معاینه و معافیت مشموالن  88ماده  8جرای بند رسند در اعده ای از بیماران مذکور که به سن مشمولیت می -2

شییوند که این امر موجب های اعصییاب و روان( از ان ام  دمت دوره ضییرورت معاف می دمت وظیفه عمومی )بیماری

 شود.مشکالت زیادی در جامعه برای آنان می

ونت در دست بررسی بوده و در آئین نامه مشموالن وظیفه در این معان نامه معاینه و معافیت بخش تخصصی آئیاصالح  -8

های غدد )بیماریآئین نامه مذبور  82جدید، معافیت بیماران مبتال به ترانس سییکوالیسییم به موجب یکی از بندهای 

 پیش بینی شده است. حه داخلی(شرمت

نامه معاینه و معافیت، مشییموالن دارای آئین  2با توجه به موارد فوق و تا ابالغ آئین نامه جدید دسییتور فرمائید در اجرای ماده 

های الزم بیماری ترانس سکوالیسم را جزو دسته سوم مشموالن محسوب و به آنان جهت سیر مراحل اداری ا ذ م وز جراحی

تغییر جنسیییت با تائید سییازمان بهزیسییتی به مدت یکسییال در دو مرحله معافیت موقت اعطا سییدس به وضییعیت جسییمی آنان 

 رسیدگی شود. 

( 83( ماده )1آیین نامه اجرایی معاینه ومعافیت پزشییکی مشییموالن  دمت وظیفه عمومی موضییود تبصییره ) 2طبق ماده 

 اجرایی شییده اسییت 21/25/1838تاریخ به تصییویب هی ت وزیران رسیییده و از  1832اصییالحی قانون  دمت وظیفه مصییوب 

د که دسته سوم که در قانون آمده است به شرح زیر گیرنر میتی جسمی و روانی در چهار دسته قرامشموالن از نظر توان و سالم

 است:

ستند و به دلیل اینکه باید برای  -ج شد یا بیماری های جسمی یا روانی درمان پذیر ه سانی که دچار عدم ر سوم : ک سته  د

بازیابی سالمت ،تحت درمان ومعال ات الزم قرار گیرند ،در مدتی که براساس ضوابط موضود این آیین نامه و پیوست آن تعیین 



ضرور گردد،می شموالقادر به ان ام  دمت دوره  ستند و در مدت مذکور، به عنوان م شنا ته می ت نی شکی  ن معاف موقت پز

  ند.شو

 دهد که:آئین نامه مذکور در باال شرح می 25عالوه بر این ماده 

 ، آن پیوست و نامه آیین این ضوابط چارچوب در و شوراها تشخیص به بیماری به ابتال علت به که مشموالنی به – 25ماده 

شند ضرورت دوره  دمت ان ام به قادر موقت طور به شورای مربوط تعیین می نماید و در م به ، نبا نظور درمان برای مدتی که 

سال ت اورز نخواهد کردهرحال در هر مرح سال دوم با  ،له ،از یک  شد و چنانچه در پایان  شکی داده  واهد  معافیت موقت پز

شده وجود شورای یاد  شد ،از ابتدای بیماری  ،اقدامات درمانی ،  شخیص ندهد و فرد نیز قادر به ان ام  دمت نبا شده ت رادرمان 

 .سال سوم به طور دائم از  دمت دوره ضرورت معاف  واهد شد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



قانون  دمت وظیفه عمومی، رئیس سییازمان یا نماینده او در صییورتی که دالیل و مدارک  82همچنین طبق تبصییره ماده 

شد، می ای مبنی بر معافیت از  دمتمثبته صادر در پرونده موجود با شمول را  ستور عدم اعزام م سال د تواند برای حداکثر یک 

 موجه وی، دستور رسیدگی صادر کند.نماید و یا در صورت غیبت 

ی های مختلف و رئیس سیییازمان وظیفه عمومی، این بند باید در جزوهپس از ابالغ این حکم و تأیید آن توسیییط معاونت

 فه عمومی درج شده باشد.معافیت پزشکی وظی

/ن 6/م/61/11/821ای را با شماره نامه 16/12/1816عالوه بر این معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ 

سال کرد و در آن دستور داد تا طبق یکی از بندهای ماده  ستی ار سازمان بهزی آئین نامه معاینه و معافیت  82به ریاست محترم 

های غدد مت وظیفه عمومی، مبنای معافیت بیماران ترانس سییکوال )ا تالل هویت جنسییی( را ابتال به )بیماریمشییموالن  د

 مترشحه دا لی( بداند.



 



با وجود اتخاذ قوانینی که در باال ذکر شد و استناد به احکام ابالغی به مراجک مربوط هنوز عده زیادی از افراد تغییر جنسیت 

شوکه میداده در ایران برای پس ا ای هشوند؛ زیرا به جای آن که در کارت معافیت ابتال به )بیماریز گرفتن کارت معافیت  ود 

ست زیرا کارت معافیت  شتی نی ست و در این نقطه جای هیچ بازگ شده ا شاره  شد به ا تالل روانی ا شده با شحه( ذکر  غدد متر

ست. بنابراین پی شده ا شخیص داده  شده و نود معافیت نیز ت ای هگردد که این افراد در هنگام تکمیل پروندهشنهاد میصادر 

 وطیفه عمومی حتما دو حکم باال و موادی که در این متن اشاره شده است را ضمیمه مدارک ارسالی کنند.


