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 ستیز باشند؟ توانند ترنس آیا افراد ترنس می

 سعید.ش :نویسنده

افرادترنسرانادیدهوحقوقحقکندمیکهتالشدنیاییفردیترنسدرعنوانبهزندگی
دوامآوردنوسالم،برایهاانسانبگیرد،دشواراست.افرادترنسدرستمثلهمه

بسیاریازافرادازهمینروشقوحمایتنیازدارند.زیستندرشرایطدشوارزندگی،بهع
.پناهگاهامنیکهوقتیبانگرندمیجامعهترنسرابهچشمپناهگاهامنخودترنس،

اماآیاجامعهترنسدر.برندمی،بهآنپناهشوندمیهجومستیزهاونامالیماتمواجه
هگاهیکهبتواننددرآنجسورانهواقعیتنیزپناهگاهامنیبرایافرادترنساست؟پنا

دربرابرتمامیزدنیمثالخودواقعیخویشباشند،سرخودراباالبگیرندوبانیرویی
زندگیقدعلمکنند؟هایدشواری

رابیانکنیمهاییروشمهمپاسخدهیموهایپرسشدراینمطلبقصدداریمبهاین
تاانتهایاینلطفا باشیم.پسراییکدیگربتوانیمحامیانبهتریبهاآنکهبهکمک

مطلبباماهمراهباشید.
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 ی به دل جامعه ترنس نیز نفوذ کرده است؟ستیز  ترنسآیا 


ایدکهجمالتشدهروروبهزیادباافرادغیرترنسیاحتمالبهاگرفردیترنسهستید،

رامتوجهاشتباهشاناهآنایدکردهووقتیتالشآورندمیایرابرزباننهستیزاترنس
:ایدشدهروروبهکنید،باچنینپاسخی

«خودممترنسه!دونم!دوستمیمنخودمبهتر»

کمکشانستیزانهترنسدرواقعازاینبهانهبرایتبرئهکردنخودوجمالتاینافراد
بایکاندکرده«لطف»دوستشانترنساست)یامثال ،بااینتصورکهچونگیرندمی

محسوبستیزانهترنسورفتارهایشانهاحرف(پسدیگراندشدهفردترنسدوست
!شودنمی

.اماپیچیدگیاینمثالازرسدمیاینمثالدرنگاهاول،مثالسادهوواضحیبهنظر
وگیردمیرادرپیشستیزانهترنسکهیکفردترنس،برخوردیشودمیآنجاییشروع
:شویممیروروبهکنیم،باچنینپاسخیرامتوجهاشتباهشویکنیممیوقتیتالش

«دونمدارمچیمیگم!منخودمترنسم!می»
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دوستترنس»واقعیتیکهدراینجاالزماستبهآنتوجهداشتهباشیمایناستکه
نبودننیست.بهبیانستیزترنسبهمعنایخودخودیبه«ترنسبودن»وحتی«بودن

دوستیکفردترنسباشدامادرعینحالخواستهیاتواندمیغیرترنسدیگر،یکفرد
یکفردترنسحتیممکناستخودشراطورهمینهمباشد!ستیزترنسناخواسته

ایستیزانهترنسحامیجامعهترنسبداند،امادرعینحالخواستهیاناخواستهجمالت
رانیزبرزبانآورد.

یبیرونازستیزترنسیدردلجامعهترنس،ازستیزترنسواقعیتتلخایناستکه
جامعهترنس،بسیاریازافرادیدرستیزترنساست.ترزنندهآسیبمراتببهجامعه

.دراینمیان،گیردمیهاآنوتنهاپناهگاهامنشانراازراندمیترنسراازجامعهترنس
هایبیماریتدارند،افرادترنسیکهدرگیرترنسبودنتفاوهایکلیشهافرادترنسیکهبا

.بینندمیسال،بیشترینآسیبراوسنوانیهستندوافرادترنسکمر

هستند،باهخودشاننیزخواهانپذیرشجامعهکهچراافرادترنسیکپرسیدمیشاید
ستندنهبایهمدرکنار؟مگرنهاینکهافرادترنسبایدکنندمیبرخوردگونهاینیکدیگر

.پردازیممییهم؟درادامهمطلببهاینپرسشمهمروروبه
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 ی در جامعه ترنس رواج یافته است؟ستیز  ترنسچرا 

.درادامهبهچندعاملگیردمییدرجامعهترنسازعواملمختلفینشأتستیزترنس
م،اشارهیهمقرارگیرندنهدرکنارهروروبهافرادترنسشودمیکهباعثشدهشناخته

:کنیممی

 سازی شده ی درونیستیز  ترنس


شدهسازیدرونییستیزترنسیدرجامعهترنس،مسئلهستیزترنسیکیازدالیلمهم

هایینفرتشدهبهزبانساده،یعنیدرونیکردنهمهسازیدرونییستیزترنساست.
.ایمکردهکهازجامعهبیرونیدریافت

کهترنسبودناشتباهاست،ترنسبودنیعنیاقلیتفتادهجااگونهنیاجامعهوقتیدر
بودن،یعنیبهحاشیهراندهشدنیابیماربودن،بعضیازافرادترنسنیزخواستهیا

الیقزیستندرایندنیاکنندمیکردهوتصورسازیدرونیراهاپیامناخواستهاین
نیستند.
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رابهدیگرآمیزنفرتیهاپیام،همیناندکردهسازیدرونییراستیزترنسافرادترنسیکه
تلقیضعفنقطهترنسبودنرایک،.اینافراددهندمیاعضایجامعهترنسنیزانتقال

دیگرانرانیزبانظروعقیدهخودهمراهکنند.کنندمیکردهوتالش

 فشار جامعه غیرترنس و کمبود منابع


عهترنس،فشارجامعهغیرترنسوکمبودمنابعیدرجامستیزترنسیکیدیگرازدالیل

کهقصدشوندمیمانندایرانکهفقطافرادترنسیبهرسمیتشناختهایجامعهاست.در
تراپینیزتنهاوهورمونکردندارندوازطرفیدسترسیبهامکاناتجراحی«جراحی»

یعیاستکه،طباندشده«مجوز»کهموفقبهاخذشودمینصیبافرادمحدودی
یدرجامعهترنسریشهبدواند.ستیزترنس

بهرقابتبادیگرهمنوعانخودناچاربهبهدلیلکمبودمنابع،رانیجامعهاافرادترنسدر
تاکنندمیوخواستهیاناخواسته،دیگرافرادترنسراازجامعهترنسطردپردازندمی

ضیازافرادترنسبراینعقیدههستندکهبتوانندمنابعمحدودراازآنخودکنند.بع
درروندمجوز،افرادترنسیهستندکهباعرفجامعههمخوانیهاگیریسختمقصر

عدمپذیرشافرادترنسدرسطحجامعه،تقصیرکارگرانجنسیکنندمیندارند!یاتصور
!اندکرده«بدنام»ترنسیاافرادترنسیاستکهعنوانترنسرا
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تازمانیکهاینرویکردغلطدرجامعهترنسایرانادامهداشتهباشند،یکاینکهغافلاز
ویکگروهرویخوشکندمی،یکگروهمنابعراتصاحبنشودنمیگروهبردیگریپیروز

دریکجامعه،وضعیتهمهافرادترنسکهاندغافلاینافرادازاینحقیقت.بیندنمی
.دشومیبدتربهتریاباهم

 مدیکالیسم ترنس


محوریدرجامعهترنساست.بعضیاز-بهزبانسادهبهمعنایپزشکمدیکالیسمترنس

تواناییخودشناسیندارندخودخودیبهافرادترنسبراینعقیدههستندکهافرادترنس
واینپزشکاستکهبایدترنسبودنافرادراتشخیصدهد!ایندستهازافراد،ترنس

وافرادترنسیراکهتمایلیبهجراحیدانندمیمساویباجراحیکردننوعیبهابودنر
.کنندمیکردنندارند،ازجامعهترنسطرد

عرف»برایدریافتپذیرش،جامعهترنسراباکنندمیهاتالشمدیکالیستترنس
سیراکهباسازندوافرادترنهماهنگکنند.اینافرادازترنسبودنکلیشهمی«جامعه
.کنندمیطردترنسمطابقتندارند،ازجامعههاکلیشهاین
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ارتباطتنگاتنگیبافشارجامعهغیرترنسوکمبودمنابعدارد.مدیکالیسمترنس
جامعهترنسازافرادترنسیکه«سازیپاک»باکنندمیتصورهامدیکالیستترنس

رابهخودت)غیرترنسدگرجنسگرا(ه سیسپذیرشجامعهتوانندمیمتفاوتهستند،
بهبیاندیگر،مدیکالیسمترنسجلبکردهوبهمنابعبیشتریدسترسیداشتهباشند.

بسیاررواجمتأسفانهنوعیآفتوخودزنیدرجامعهترنساستکهدرکشورایراننیز
دارد.

خودمحوری


یاپایمالگیریهنادیدخودمحوریبهمعنایتالشبرایاحقاقحقوقخودبهقیمت

خودمحورییکیدیگرازدالیلیاستکهبهمتأسفانهکردنحقوقدیگراناست.
بیشترهاآن.بعضیازافرادیکهصدایزندمیجامعهترنسدامنیدرستیزترنس
بارساندنکنندمیوعرفجامعههستند،تالشهاکلیشهومطابقباشودمیشنیده

،ونادیدهگرفتنحقوقافرادمتفاوتقخواندنتصمیماتخودبرح،صدایخودبهجامعه
سبب،تروسیعدرمقیاسهاتالشاینیکسبکنند.غافلازاینکهوحقوقحقبرایخود

.شودمیترنستمامافرادبهضررسازیدرجامعهشدهوکلیشه
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 اند؟ ستیزی در جامعه ترنس ایران کدام ترنس های نمونه

.ازهمینرودرکندمینسازیشفافرچندمثالملموس،موضوعراهیچچیزمانندذک
یرادرجامعهستیزترنسآشکاروپنهان،صورتبهکهکنیممیرابیانهاییمثالادامه

.اگرشماهمازجملهافرادترنسیهستیدکهعقایدیگذارندمیترنسایرانبهنمایش
رویخودکارتوانیدمید،خبرخوشاینجاستکهداریشودمیمانندآنچهدرادامهآورده

،عاملآنهامثالازاینهرکدامیروروبهکنیدوحامیانبهتریبرایجامعهترنسباشید.
دهد:تانیاریتواندمیکهبرایدرکبهترمنشأتفکرایمآوردهرانیز


 :یکردمکهچهگناهترنسبودنیعنیبدبختیوبیچارگی.خدایامنتفکر اشتباه

 شده(سازیدرونییستیزترنسترنسشدم؟)
 :طبیعیومعتبراستکهغیرترنسبودنطبیعیقدرهمانترنسبودنتفکر صحیح

.کنموبرایاحقاقحقوقمتالشمیکنممیومعتبراست.بهخودمافتخار
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 :سمادرزادیوژنتیکیاست.افرادترنس،ترنایمسئلهترنسبودنتفکر اشتباه
(مدیکالیسمترنس)شوندمیمتولد

 :کهغیرترنسبودنطورهمانترنسبودنموضوعیاجتماعیاست.تفکر صحیح
رزادیاست،نهژنتیکیونهحاصلموضوعیاجتماعیاست.ترنسبودننهماد

محیط.تأثیرتربیتو

 

 :هوهیپوتاالموسایجادشدبودنبهدلیلاختاللهورمونییاترنستفکر اشتباه
(مدیکالیسمترنسمغزیقابلتشخیصاست)برداریعکسبا

 :ترنسبودنموضوعیطبیعیواجتماعیاستکهنبایدنوعیبیماریتفکر صحیح
درحیطهعلمپزشکیموردبررسیموشکافانهقرارگیرد.وتلقیشده

 

 :استکهترنسبودنافرادراتشخیصدهدپزشکرواناینوظیفهتفکر اشتباه
(مدیکالیسمترنس)

 :پینبودنشبهترنسبودنیاتواندمیهرفردیفقطوفقطخودشتفکر صحیح
ببرد.
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 :کسیاحیانا روندمجوزبایدبرایافرادترنسوجودداشتهباشدتاتفکر اشتباه

(مدیکالیسمترنسپشیماننشود)فشارجامعهغیرترنسوکمبودمنابع،
 :باعثفشارخودخودیبهرمدارکشناساییدرایرانوتغییروندمجوزتفکر صحیح

ناچاربرجامعهترنسشدهوبسیاریازافرادترنسرابرایپذیرفتهشدندرجامعه،
خودیکیازعواملوتغییرشناسنامه.روندمجوزدهدمیجراحیسوقسویبه

عجوالنهبعضیازافرادترنسبرایجراحیکردناست.گیریتصمیم

 

 وروندمجوزبایدبرایافرادیمثلمنکهپختههستندبهنظرمنکر اشتباه:تف
طوالنیهاسالواندکوتاهباشد،ولیبرایکمسنیابیکردههاخودراهویتسال

(مدیکالیسمترنسوکمبودمنابع،رترنسیفشارجامعهغباشد)خودمحوری،
 :جایدنیانبایدوجودداشتهروندمجوزچهدرایرانوچهدرهرتفکر صحیح

خودشبایدبتواندوسالوچهسالخورده،سنچهکمباشد.هرفردترنسی
.خواهدمیچهاشزندگیکندکهبرایگیریتصمیم
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 :وجودیکروندمجوزعادالنهوصحیحدرایرانبرایتشخیصافرادتفکر اشتباه
فشار،یخودمحورشده،سازیدرونییستیزترنس)ضروریاستکامال ترنس،
(مدیکالیسمترنسوکمبودمنابع،رترنسیجامعهغ

 :بهداشتافرادیجهانیبهداشت،انجمنتخصصیسازمانجهانتفکر صحیح
ازدستوراتسازمانمللمتحدبایاریاروپاوبسی(شوراوَپثیترنسجندر)دبل

شناختهتیرسمبهیبرایاجباریدرمانرواناییپزشکصیدانستنتشخیالزام
روندنیااند.بنابراعالممخالفتکردهیافرادترنسازلحاظقانونتیشدنجنس

هست.زینزاآسیبندارد،بلکهیضرورتتنهانهمجوز

 

 :ترنسشوندمیبهنظرمنافرادترنسیکهبعدازجراحیپشیمانتفکر اشتباه،
(مدیکالیسمترنسبع،وکمبودمنارترنسیفشارجامعهغنیستند)خودمحوری،

 :افرادترنسممکناستبهدالیلمختلفینظیرعوارضجراحی،تفکر صحیح
نارضایتیازشکلظاهری،برخوردنامناسبپزشک،طردشدنازخانواده،عدمنیاز

ترنسبودنارتباطیبهضرورتا بهجراحیو...پشیمانشوند.پشیمانیبعدازعمل
یانبودنافرادندارد.

 

 :افرادترنسیکههمجنسگراهستند،درواقعترنسنیستندتفکر اشتباه
(مدیکالیسمترنسوکمبودمنابع،رترنسیفشارجامعهغ)خودمحوری،

 :داشتهباشند.گرایشایجنسیهرگرایشتوانندمیافرادترنستفکر صحیح
 جنسیوهویتجنسیتیدومقولهمستقلازهمهستند.

https://helptranscenter.org/
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 :یخودمحور)اندکردهارگرانجنسیترنس،عنوانترنسرابدنامکتفکر اشتباه،
 (مدیکالیسمترنسوکمبودمنابع،رترنسیفشارجامعهغ

 :حقزندگیدارند.کارگرهاانسانکارگرانجنسیترنسنیزمثلهمهتفکر صحیح
جامعهترنسخواهممی.اگرکندمیجنسیبودنفردیراازهویتترنسساقطن

کنموصدایهمهاقشارترنسرابهگوشجامعهرسانیاطالعنشود،بایدبعدیتک
برسانم.


 :روندمجوزدرایراندرواقعلطفبزرگیدرحقافرادترنساستتفکر اشتباه

وکمبودمنابع،رترنسیفشارجامعهغ،یخودمحورشده،سازیدرونییستیزترنس)
(مدیکالیسمترنس

 :منتخصصیجهانیبهداشتافرادترنسجندر،سازمانبهگفتهانجتفکر صحیح
جهانیبهداشت،سازمانمللمتحدوشورایاروپا،روندمجوزوتشخیصپزشکو

تبعیضوبدنامیبخشتداوم،بلکهکندمیلطفیدرحقافرادترنسنتنهانهقاضی
اجتماعیعلیهافرادترنساست.

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2021/10/21/1363/
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 :افرادسایر،کاررابرایشوندمیلپشیمانافرادترنسیکهبعدازعمتفکر اشتباه
وکمبودمنابع،رترنسیفشارجامعهغ،یخودمحور)کنندمیترنسسخت

 (مدیکالیسمترنس
 :زندگیدیگرانارتباطیبهمنندارد.اگرافرادغیرترنسبهبهانهتفکر صحیح

شکیپشیمانشدنافرادترنسدرتالشهستندتاحقدسترسیمنبهامکاناتپز
نیست.اندشدهراسلبکنند،اینتقصیرافرادترنسیکهپشیمان



 :فشارجامعه،یخودمحورنماهستند)بعضیازافراددرواقعترنستفکر اشتباه
 (مدیکالیسمترنسوکمبودمنابع،رترنسیغ

 :ایواژهنماداند،ترنساست.ترنسمیهرفردیکهخودشراترنستفکر صحیح
استونبایدبرایخطابکردنهیچانسانیبهکاررود.آمیزتوهین



 :سازمانجهانیبهداشتمتوجهنیست.ترنسبودنیکبیماریاستتفکر اشتباه
رترنسیفشارجامعهغ،شدهسازیدرونییستیزترنسوبایدتشخیصدادهشود.)

(مدیکالیسمترنسوکمبودمنابع،
 :صدهاپزشکومتخصصتشکیلشدهسازمانجهانیبهداشتازتفکر صحیح

آنراموردبررسیقراردادهاست.هاسالپیشازاعالمیکخبر،مطمئنا استو
خانوادهوانگاریافرادترنسهیچکمکیبهپذیرشافرادترنسدرسطحیماریب

.کندمیجامعهن

https://helptranscenter.org/
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 ی در جامعه ترنس مقابله کنیم؟ستیز  ترنسبا  توانیم میچگونه 


یدرجامعهترنسایرانستیزترنسهاینمونهیوستیزترنسحالکهدالیلبسیارخوب،

کاربردیهایروشبپردازیم.درادامههاحلراهرابررسیکردیم،دیگروقتآنرسیدهکهبه
هاروش.باانجاماینکنیممییدرجامعهترنسبیانستیزترنسوعملیرابرایمقابلهبا

رابهمکانامنیبرایهمهافرادترنستبدیلکنیم:جامعهترنستوانیممی

 از خودتان شروع کنید یک.

شدهبرداریمایناستسازیدرونییستیزترنسبرایمقابلهباتوانیممیاولینقدمیکه
یازجانبستیزترنسکنندمیبسیاریازافرادترنستصورکهازخودمانشروعکنیم.

.اگرکنندمیتار،افکاروگفتارخودشانتوجهیندیگراناستوازهمینروبهرف
قدماولالزماستافکارخودرازیرعنوانبهقدممثبتیدراینزمینهبردارید،خواهیدمی

درذهنراکهدربخشقبلیمطلببیانشدایستیزانهترنسنظربگیرید.اگرافکار
راباافکارصحیحوپذیراجایگزینکنید.هاآنتدریجبهباتمرینوتکرارتوانیدمیدارید،

 

https://helptranscenter.org/
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 اشتباهات دیگران را با لحنی دوستانه تصحیح کنید دو.

قدماولرابرداشتیدوآگاهیکافیرادرزمینهمسائلمربوطبهافرادترنسکسبهرگاه
اشتباهاتدوستانترنسخودرانیزاصالحکنید.یادتانباشد،توانیدمیکردید،آنگاه
الزماستلحنیدوستانهومحترمانهداشتهباشید.یادتاناوال اشتباهاتبرایاصالح
.بنابراینشرطدوستانهوگیردمیباپرخاشوتوهین،چیزییادنکسهیچباشدکه

محترمانهبودنراجدیبگیرید.


جایگزینصحیحرانیزبهاوآموزشحتما ،کنیدمیوقتیاشتباهدوستتانراتصحیحثانیا 

اوراتوانیدمیرابرزبانآورد،«اختاللهویتجنسیتی»اگردوستتانعبارتمثال دهید.
ازعبارتتواندمیتصحیحکنیدوبهاوآموزشدهیدکهبهجایاینعبارتمنسوخ،

استفادهکند.«شادمانیجنسیتی»ازعبارتترجیحا یا«ماللجنسیتی»

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 امعه برسانیدافراد ترنس را به گوش ج «همه»صدای  سه.

هستید،بهایننکتهتوجهداشتهسازیفرهنگاگرفردترنسیهستیدکهدرتالشبرای
است.یعنیشمولیهمهدربرگیرندهوسازیفرهنگصحیح،سازیفرهنگباشیدکهیک

چه؟یعنیبهتراستتالشکنیدعالوهبراینکهازتجربیاتزیستهخودودوستانتان
تجربیاتزیستهدیگرافرادترنسیکهباشمامتفاوتهستندنیزسخن،ازگوییدمیسخن

وباعثایجادکنیدمیشدنجامعهترنسجلوگیریصداییتکازگونهاینبگویید.
.شویدمیاحساستعلقوپذیرشدرهمهافرادترنس

 استقبال کنید ها تفاوتاز  چهار.

جامعهترنسراخواهیدمیگرجامعهترنس،متنوعبودنآناست.اهایزیبایییکیاز
راباآغوشبازهاتفاوتبهمحیطامنیبرایتمامیافرادترنستبدیلکنید،الزماست

وتصمیماتمتفاوتینیزبرایزندگیاندمتفاوتبسیارباهمپذیراباشید.افرادترنس
مهافرادیدیگرانرامحترمشمردهوبرایپذیرشههاتفاوت.تالشکنیدگیرندمیخود

ییکهدارند،فضایبزرگیایجادکنید.هاتفاوتههمباترنس
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 خودتان را جای دیگران بگذارید پنج.


باتواندمیاستکههاییتکنیکترینقویگذاشتنخودبهجایدیگران،یکیاز

رابرزبانآورید،ایجملهیدرجامعهترنسمقابلهکند.همیشهپیشازاینکهستیزترنس
خودتانبیندیشیدکهاگرجایفردمقابلبودید،آیادوستداشتیددیگرانهمینابتدابا

جمالترابهشمابگویند؟

 فکر کنید که: گونه اینبا خودتان 

اگرمنبهجایدوستمبعدازعملپشیمانشدهبودم،آیادوستداشتمدیگران -
 ببرند؟سؤالترنسبودنمرازیر

ودم،آیادوستداشتمفردترنسیکهخودپروسهاگرمنهنوزدرپروسهمجوزب -
دراینپروسهبرایمنسخنرانیگیریسختزراپشتسرگذاشته،ازلزوممجو
 کند؟

اگرمنبهجایدوستمهمجنسگرابودم،آیادوستداشتمدوستانمازجامعه -
 ترنسطردمکنند؟

 و... -

https://helptranscenter.org/
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یدرجامعهستیزترنسیلرواجدالترینمهمباگذاشتنخودبهجایدیگران،بایکیاز
پیشازبیانجمالتیدرگونهاین.کنیممیترنسکههمانخودمحوریاست،مقابله

راکه،احساسیکنیممیتوصیفدوستترنسمان،ابتداخودمانرادرجایگاهاوتصور
وسپسلببهسخنچشیممیممکناستپسازشنیدناینجملهبهاودستدهد

.گشاییممی

 روی عزت نفس خود کار کنیدشش.


بهتغذیهسالمکهبرایحفظقدرتعضالت،دانیدمیاحتماال عزتنفسمثلعضلهاست.

نیازداریم.برایتقویتعزتنفسنیزهموارهبهخوراکسالمروانینیازوورزشروزانه
مقابلهشدهسازیدرونییستیزترنسباتواندمیداریم.تقویتعزتنفستاحدزیادی

یکعنوانبهکند.باتقویتعزتنفس،هرروزبیشترازدیروزبهارزشوجودیخود
.داریدبرمیگامهاسختیواستوارترازهمیشهدربرابربریدمیانسانپی

صوتیموجوددراینزمینهراتهیهکنیدوهایکتاببرایتقویتعزتنفسکافیاست
آنرادرزندگیآسایمعجزهتأثیرزودیبهاغتتانگوشدهید.راهرروزدراوقاتفرهاآن

خودخواهیددید.

https://helptranscenter.org/
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نگه دارید و مطالعه کنید روز بهدانش خود را  .هفت

،علمودانشپیرامونمسائلمربوطبهافرادترنسهموارهدرحالدانیدمیکهطورهمان
محسوبشدهرفتهیذپکامال شدناست.شایدتاچندسالپیش،بعضیازمسائلروزبه
بهمسائلیمنسوخبدلگشتهوپیشرفتعلم،همانمسائل،اماامروزهبااندشدهمی

.انددادهوبهتریترعلمیجایخودرابهمسائل

یدرجامعهترنسایناستکهستیزترنسبرایمقابلهباهاروشبنابراینیکیازبهترین
خودباشید.رویدانشوافکارخودتعصبنداشتهاطالعاتروزرسانیبههموارهبهدنبال

باشیدودریچهذهنخودرابهرویعلمجدیدبگشایید.درانتهایهمینمطلب،لیستی
مسائلمربوطبهافرادتوانیدمیهاآنکهباخواندندهیممیازمطالبمهمیراقرار

ادرسترایجدراینزمینهشایعاتوباورهاینبسیاریازترنسرابهتردرککردهوبا
آشناشوید.

 

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/


23 
 

ترنسجندروترنزیشنرسانیشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 سخن پایانی


توانندمیکهدراینمطلببررسیکردیم،افرادترنسنیزبدونشکطورهمان
یدرجامعهترنسموضوعبسیارمهمیاستکهبرچیدنستیزترنسباشند.ستیزترنس

ماشروع.یادمانباشد،تغییرجمعیازخودطلبدمیراومستمرآن،تالشیهمگانی
.پسبیاییممثلهمیشهدستدردستهمدهیموباتصحیحافکارشودمی

خودوبهرسمیتشناختنحقزندگیبرایدوستانمان،جامعهترنسرابهستیزانهترنس
سرپناهیامنبرایهمهافرادترنستبدیلکنیم.باشدتاروزیفرارسدکههیچفرد

هترنس،مثلیکدوستدربرابرجامعاعضایهمهترنسیازجامعهترنسطردنشودو
مشکالتدستهمدیگررابگیرندوبههمکمککنند.تمامی
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 شتریمطالعه ب یبرا دیمنابع مف: 

 رانیجامعه ترنس ا یعامل عقب ماندگ 8

https://helptranscenter.org/2021/01/12/1330/ 

 دارند؟ ازین« مجوز»افراد ترنس به  ایآ

https://helptranscenter.org/2020/10/12/1258/ 

 دن؟ترنس بو یعلت پزشک

https://helptranscenter.org/2020/11/17/1292/ 

 دارد؟ یخاص« علت»به  ازیترنس بودن ن ایآ

https://helptranscenter.org/2020/11/18/1293/ 

 شوند؟ یافراد ترنس، ترنس متولد م ایآ

https://helptranscenter.org/2020/10/19/1274/ 

 شوند؟ یم یندب افراد ترنس به چند دسته طبقه ایآ

https://helptranscenter.org/2021/02/23/1340/ 

 ستین یتیجنس یباور  ذات ۀدکنندییوجود افراد ترنس تا

https://helptranscenter.org/2020/11/22/1295/ 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2021/01/12/1330/
https://helptranscenter.org/2020/10/12/1258/
https://helptranscenter.org/2020/11/17/1292/
https://helptranscenter.org/2020/11/18/1293/
https://helptranscenter.org/2020/10/19/1274/
https://helptranscenter.org/2021/02/23/1340/
https://helptranscenter.org/2020/11/22/1295/
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 ؛ آفت جامعه ترنسTransmedicalism  سمیکالیمد ترنس فیتعر 

https://helptranscenter.org/2019/08/11/844/ 

 نیبنجام یسندرم هر  فیتعر 

https://helptranscenter.org/2020/08/27/1227/ 

 ستیترنس بودن ن ۀالزم یتیمالل جنس

https://helptranscenter.org/2019/07/31/828/ 

واژگان خود حذف  رهیاز دا شهیهم یرا برا« نما ترنس»چرا الزم است جامعه ترنس واژه 
 کند؟

https://helptranscenter.org/2019/07/30/827/ 

 در افراد ترنس یدرمورد مالل جسم جیپنج باور نادرست را

https://helptranscenter.org/2019/10/18/924/ 

 تا مؤثر واقع شود؟ میافراد ترنس انتقاد کن انیچگونه از حام

https://helptranscenter.org/2020/03/31/1102/ 

 م؟یترنس دوست بدار  یدچگونه خود را به عنوان فر

https://helptranscenter.org/2020/04/06/1107/ 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/08/11/844/
https://helptranscenter.org/2020/08/27/1227/
https://helptranscenter.org/2019/07/31/828/
https://helptranscenter.org/2019/07/30/827/
https://helptranscenter.org/2019/10/18/924/
https://helptranscenter.org/2020/03/31/1102/
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در جامعه ترنس  یو پزشک یعلم یها نهیدر زم اساس یب عاتیچگونه از رواج شا
 م؟یکن یر یجلوگ

https://helptranscenter.org/2020/04/29/1120/ 

 م؟یکن یرسان کمک به جامعه ترنس اطالع یچگونه برا

https://helptranscenter.org/2019/10/22/927/ 

 تیاز سراب تا واقع ران؛یا یها عمل

https://helptranscenter.org/2021/07/03/1357/ 

ترنسجندر، ترنسکشوال و  نهیدر زم رانیدر جامعه ترنس ا جیشش باور نادرست را
 تیجنس قیتصد یها یجراح

https://helptranscenter.org/2019/11/13/972/ 

و روابط  یجنس یها شیگرا نهیدر زم رانیدر جامعه ترنس ا جیهشت باور نادرست را
 افراد ترنس یجنس

https://helptranscenter.org/2019/11/14/973/ 

 ترنس فیتعر  نهیدر زم رانیدر جامعه ترنس ا جیپنج باور نادرست را

https://helptranscenter.org/2019/11/15/974/ 

ترنس  صیو تشخ یابی تیهو نهیدر زم رانیدر جامعه ترنس ا جیهشت باور نادرست را
 بودن

https://helptranscenter.org/2019/11/18/975/ 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/04/29/1120/
https://helptranscenter.org/2019/10/22/927/
https://helptranscenter.org/2021/07/03/1357/
https://helptranscenter.org/2019/11/13/972/
https://helptranscenter.org/2019/11/14/973/
https://helptranscenter.org/2019/11/15/974/
https://helptranscenter.org/2019/11/18/975/
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هاوروایاتزندگیزنانومردانترنسایرانیازکانالتلگراممصاحبه
 هایتصدیقجنسیتتجربیاتوتصاویرنتایجعمل

https://t.me/iransrsresults 


 سنتردراینستاگرامترنسهلپ
https://www.instagram.com/helptranscenter 


 تلگرامآموزشیمردانترنسکانال

https://t.me/helpftmcenter 


 کانالتلگرامآموزشیزنانترنس
https://t.me/helpmtf 
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