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های ایران؛ از سراب تا  عمل»یادداشتی بر مقاله جنجالی 
 «واقعیت

 نویسنده: سعید.ش

های  جامعه ترنس ایران، انتخاب بهترین جراح برای عمل های دغدغه ترین بزرگیکی از 
و  فیتعر»با عنوان را  ای مقاله، ۲۰۲۱جوالی سال  ۳جنسیت است. در تاریخ  کننده تصدیق
در سایت « یتا منافع شخص ینیب واقع از ؛یرانیا یها از جراح زیآم اغراق یدهایتمج
ایران اشاره  های عمل و در آن به چهار واقعیت تلخ دربارهکرده سنتر منتشر  ترنس هلپ

در جامعه ترنس ایران شاهد آن  تواند میکه هر وجدان بیداری  هایی واقعیتکردیم. 
را کمی بسط دهیم، به منابع مختلف  ها واقعیتد. در این مطلب قصد داریم این باش

افراد ترنس در ایران را به شما نشان دهیم. با ما  های جراحیاشاره کنیم و عمق واقعیت 
 همراه باشید.
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استانداردهای جراحی روز دنیا ویژه افراد ترنس، در واقعیت اول: 
 شود یهای ایران آموزش داده نم دانشگاه

 
که  در کشور ایران برنامه آموزشی معتبری گونه هیچبر کسی پوشیده نیست که 

افراد ترنس را به  «رواندرمانی»، جراحی و حتی تراپی هورموناستانداردهای جهانی 
تعریف نشده است. نه در قالب دوره تکمیلی پزشکان و متخصصان ایرانی آموزش دهد، 

های علمی و معتبر و نه در قالب  شاپیپ فوق تخصصی، نه در قالب ورکفلوش
آکادمیک و نه در  های دورههای مطابق با استانداردهای جهانی. نه در قالب  کالب الژورن

 علمی خصوصی. های دورهقالب 

بیمار و  عنوان بهافراد ترنس هنوز تا هنوزه در متون قانونی، پزشکی و روانشناسی ایران 
پایمال  روزه همهافراد ترنس  وحقوق حق. شوند میمعه معرفی جا بهمبتال به اختالل 

و به رسمیت  ها آنو هیچ قانونی در جهت حمایت از حقوق افراد ترنس، اشتغال  شود می
 بدون قید و شرط، وجود ندارد. شان واقعیشناختن خوِد 
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کشور ایران نیز  خبری های رسمی جالب است بدانید که این موضوع حتی در سایت
با فرشید  مصاحبه ایرنامثال، در بخشی از  عنوان بهه آن اشاره شده است. بازتاب داشته و ب

رئیس انجمن حمایت از  عنوان به ۱۳۹۷سال بهمن مددکار اجتماعی که در  ،مسعودی
 :خوانیم میمعرفی شده،  مالل جنسیتی ایران «بیماران»

راد ن افیاز ا نوعی بهردند و کسب تجربه کن حوزه شروع به یار در اک جراح تازه یسر  یک»
در حوزه  ین دانشیانه چنیدر خاورم نوعی بهچون  ردندکشان استفاده  سب تجربهک یبرا
 ییارهاکجراحان  یسر  یکو نزد  یقانون کیت نبوده. به هر حال در پزشیر جنسییتغ

 یتیافراد با نارضا یبرا ییو توجه، جا یتی، حمایگرفت اما به لحاظ اجتماع یصورت م
 یه براکهم  یین جایچن طبیعتا  فاوت وجود ندارد. مت یجنس یها شیا گرای یجنس
 یلیخ یافک یها ن مناسب و فرصتینبود قوانل یل گرفته به دلکها ش ن بچهیت از ایحما
 «ند.کدا یپ ییاراکرشد و  یتواند جا ینم

بسیاری را با مقوله ترنس آشنا  های جراحبسیاری از افراد ترنس در ایران، مستقالنه 
ی که تا پیش از آن اطالعی از موضوع ترنس نداشته و پس از آشنایی با یها جراح. اند کرده

 های عملی که در ایران های جراح. بسیاری از اند کردهمقوله ترنس، به این حوزه ورود پیدا 
در  ها سال، دهند میتخلیه سینه و رحم، تخلیه بیضه و کاشت پروتز سینه را انجام 

را  ها عملیش از ورود به مقوله ترنس، همین نوع ایران تحصیل کرده و پ های دانشگاه
 .اند داده میترنس نیز انجام برای افراد غیر

که جراحی ناحیه تناسلی افراد ترنس، یک جراحی  شود میاما اوضاع از جایی وخیم 
. در اینجاست که شود میپیچیده و تخصصی بوده و نظیر آن برای افراد غیر ترنس انجام ن

صی در این زمینه نداشته، دست به تیغ شده و ناحیه تناسلی افراد ی که تخصهای جراح
 .کنند میترنس را عمل 

https://helptranscenter.org/
https://www.irna.ir/news/83191007/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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زنان ترنس، چاره دیگری  مخصوصا  و حقیقت تلخ این است که بسیاری از افراد ترنس، 
 تنه پایینندارند. درد مالل جنسیتی از یک سو و شرط جراحی  ها جراحجز مراجعه به این 

زنان  مخصوصا  اسایی از سوی دیگر، بسیاری از افراد ترنس ) برای دریافت مدارک شن
 .دهد میاین پزشکان و جراحان سوق  سوی بهترنس( را 

 
 های سایتکه یکی دیگر از  سایت باشگاه خبرنگاران جوانمصاحبه جالب است بدانید در 

و  پیشصص فلوتخبا  یجراح عمومهرداد بقایی خبری رسمی در ایران است، با دکتر م
نیز به همین موارد اشاره شده است. دکتر بقایی در این مصاحبه که  یمیترم یسوختگ
 شمسی انجام گرفته، اشاره کرده است که: ۱۳۹۵سال 

به شکل صددرصد  رانیدر ااست و به نظرم  یسخت و تخصص اریعمل بس نیا»
 های عملدارند از  هیگال ها ترنساز  یادیزتعداد  .شود میانجام ن بخش رضایت
عمل  یکه بهتر است برا گویند می ها آناز  یبرخ نیهم یو برا در داخل کشور شان جراحی
 رییتغ یجراح های عملاز آنجا که در خارج از کشور، تعداد  بروند خارج از کشور. یجراح
در  یهر کس قطعا  . دهند میانجام  یشتر یب های عملاست، پزشکان  شتریب یلیخ تیجنس

 .دهد میکند، بهتر انجامش  نیآن را تمر  شتریب یهر کار 

https://helptranscenter.org/
https://www.yjc.news/00NokQ
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اما  اند دادهانجام  یادیز های عمل ها آناست.  نیهم هم تیجنس رییپزشکان تغ یماجرا
 «.اند دادهرا انجام  یکمتر  های عملما  پزشکان

 تر پایینلت کیفیت ایران اشاره کرده و ع های عملدکتر بقایی به نارضایتی افراد ترنس از 
. آنچه ما به زبان کند میقلمداد  ها جراح «کمترتمرین »ایران را تنه در  پایین های جراحی

ش. این در حالی است که طبق گفته بسیاری از خوانیم می وخطا آزمونفارسی سلیس، 
تلقی شده، یکی از کشورهای  «ها ترنسشت به»های خبری ایرانی، کشور ایران  سایت

در حوزه تصدیق جنسیت است و افراد بسیاری از کشورهای دیگر برای عمل به  «پیشگام»
ی ها جراح «ترتمرین کم»مشکل اصلی از  ظاهرا  بنابراین  !کنند میایرانی مراجعه  های جراح
 نیست! ایرانی

نیز ایرانی در خارج از ایران  های جراحایشان در ادامه این مصاحبه درباره آموزش دیدن 
 :گویند میچنین 

 کیرشته متبحر هستند را در قالب  نیکه در ا یپزشک توان میکه وجود دارد.  امکانش»
را دارند،  اش تواناییکه  یمسئوالن فعال  بفرستند اما  گرید یآموزش به کشورها یبرا میت
بار ارتباط برقرار کردم اما  کی یخصعالقه ش لیمن به دل .اند برنداشته میکار قد نیا یبرا

 دیمسئوالن با گویم میاست که  نیهم ی. برادهیم نمیگفتند که آموزش  ها آن تیدر نها
عمل  ۱۰که در سال  یرانیپزشک ا م،یریدر نظر بگ دیرا هم با نیراه اقدام کنند. ا نیدر ا

آموزش به  ینه هنگفت را برایهز  نیا ستین صرفه به شیبرا دهد میانجام  یجراح
 «.پرداخت کند یشکل خصوص

 

https://helptranscenter.org/
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1055238-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1055238-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 یو مجار  هیکل یدر جراح یبورد تخصص یداراجالب است بدانید که دکتر شهریار کهن زاد 
خود  های جراحیدرباره خاطره یکی از  «برزخ تن»در فصل چهارم کتاب معروف خود به نام 

 نوشته است:

نم را لرزاند ... این بود که آن آن زمان من ت تجربگی کماین اعتماد در کنار  کنم میاعتراف »
را با کنجکاوی و اشتیاق جستجو کردم. یک ماه آینده من به  تمام اینترنتشب نشسته و 

. زمانی که به تسلط نسبی و تبدیل شد خواندم میدورانی که برای قبولی دانشگاه درس 

 «.قابل اعتماد رسیدم ... تاریخ عمل را تعیین کردم

 
یک بیمار نیازمند  عنوان بهافراد ترنس را با سایت همشهری آنالین نیز  مصاحبهایشان در 

شیوه نادرست »جراحی را  های عملعلت نارضایتی افراد از و  کنند میمعرفی  «ترمیم»
که افراد ترنس عالوه بر  کنند میو اشاره  خوانند می «ات هالیوودیانتظار»و  «بیماریابی

مجوز، باید سه تا شش ماه نیز با ایشان در ارتباط باشند تا صالحیت عمل نزد ایشان را به 
 دست آورند!

 

 

https://helptranscenter.org/
https://bokhaarmag.ir/content/19647/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
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دکتر مهدی صابری، روانپزشک معروفی که با افراد ترنس بسیاری سروکار داشته است نیز 
 منتشر شده، عنوان کرده است: ۱۳۹۴در سال  که مصاحبه با ایسکانیوزدر 

 یهم ناراض یو بعض ینسب تیهم رضا یدارند و بعض تیرضا یاز جراح ها یبعض»
 میوجود دارد و شاهد شتریب رانیموضوع در ا نی. ابه چند عامل دارد یهستند که بستگ

ضرورت  لیدل نیبه هم ،ستندین یراض ،یجراحافراد بعد از عمل  نیاز ا یادیکه تعداد ز 
 «حوزه وجود دارد. نیدر ا یو جراح یفن پزشک روز کردن به یبرا یادیز

 طبق گفته چند تن از افراد ترنس، دکتر کامیار توکلی طبسی این در حالی است که
گفته  ها آندر تماس تلفنی یا مالقات حضوری به  یاورولوژ  یمیترم یجراح پیفلوش

 «ید عمل نکنید.توان میاگر » :است که

و فوق  یارولوژ  یبورد تخصص ،یدکتر شاهرخ سخائرسد که  ال حاضر به نظر میدر ح
شده در این زمینه  ، تنها جراح شناختهکیپالست یجراح پیفلوش یتخصص اندوارولوژ 

یر نظر پروفسور های تصدیق جنسیت را ز هستند که دوره تخصصی شش ماهه جراحی
 اند. میروسالو جورجویچ )دکتر میرو( در صربستان گذرانده

که به واقعیت جراحی افراد ترنس در  استتنها گوشه کوچکی از منابع فراوانی  ها این
سرپوش  ها آنروی  کنند میکه برخی افراد تالش  هایی واقعیت. کنند میایران اشاره 

که خاری است در چشم  هایی واقعیتمعرفی کنند.  «ها ترنسبهشت »گذاشته و ایران را 
افراد ترنس را قربانی صنعت بازاریابی پزشکی ایران کرده و  خواهند میافراد سودجویی که 

پورسانت از این پزشک و آن جراح، جان و مال افراد ترنس را ناموت به خاطر چند میلیون 
 به بازی بگیرند.

https://helptranscenter.org/
https://www.tabnak.ir/fa/news/522667/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://helptranscenter.org/2019/08/21/1359/
https://helptranscenter.org/2017/05/02/116/
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، ورزی غرضبه  شود میمتهم  آسانی بهره کند، اشا ها آنکه اگر کسی به  هایی واقعیت
نمایی که  نخ های تهمتهمان نمایی و تشویق افراد ترنس به مهاجرت و پناهندگی!  سیاه
به افراد سودجو قدرت بخشیده تا خون افراد ترنس را به نفع خود در شیشه  هاست سال

یران انجام تالشی در جهت بهبود وضعیت آشفته جامعه ترنس ا ترین کوچککنند و 
 ندهند.

 
 قدم به قدمیم توان میاست. با پذیرش واقعیت  «پذیرش واقعیت»شرط اول تغییر اوضاع، 

در جهت بهبود شرایط جامعه ترنس ایران بکوشیم و امید به شکوفایی آن داشته باشیم. 
؟ در ادامه به این شود میاما آیا واقعیت به همان صورتی که هست در ایران پذیرفته 

 .پردازیم میمهم موضوع 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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عدم  ای تیموفق زانیاز م یآمار قابل استناد گونه هیچدوم:  تیواقع
 وجود ندارد رانیدر ا تیجنس قیتصد یها یجراح جینتا تیموفق

 
واقعیت تلخ دیگری که الزم است به آن توجه داشته باشیم، این است که  متأسفانه

ایران، تعداد افراد ترنسی که مجوز آمار قابل استنادی از تعداد افراد ترنس در  گونه هیچ
و  اند رسیده، تعداد افراد ترنسی که به قتل اند کرده، تعداد افراد ترنسی که عمل اند گرفته

 ... وجود ندارد.

هستند. آمارها برای شناخت مشکالت جامعه ترنس و  جان بی آمارها فراتر از چند عددِ 
جود یک آمار دقیق و رسمی، شناخت و . بدون واند مهم ها آنبرای  حلی راهپیدا کردن 

 مدیریت مشکالت یک جامعه ناممکن است.

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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رئیس انجمن حمایت از  عنوان به ۱۳۹۷در بهمن  مصاحبه با ایرنافرشید مسعودی که در 
ی ایران معرفی شده، درباره آمارهای مربوط به افراد ترنس در ایران مالل جنسیتبیماران 

 :گوید می

ن بخش یدر ا یخاص یچ متولیه هکنیل ایبه دل ندارد. یقیس آمار درست و دقک چیه»
خدمات و  یسر  یکمسئول ارائه  یستیه بهزکد در قانون فقط آمده یوجود ندارد. شا

بالعوض سه تا  کمکت به یدر نها هم آنه کهاست  شوالکس ها به ترنس تیحما
خواهم عمل  یه نمکباشم  یمن اگر ترنسخالصه شده.  یاعمال جراح یبرا یونیلیم پنج

باشم  یاگر ترنس د.یآ یهم نم یستیدر آمار بهز  طبیعتا  نم و به آن سمت نروم، ک یجراح
 یرده باشد، من هم نخواهم رفت. اگر ترنسکن یرا به من معرف یستیس بهزک چیه هک

 یستینامم ثبت شود، سمت بهز یچ ارگان دولتیه دوست نداشته باشم در هکباشم 
 .روم ینم

ثبت  یستیمثل بهز  یدر سازمانها  شوالکس از ترنس یتوجه درخوراد و یار زیتعداد بس
نند، ثبت ک یبالعوض مراجعه م کمکگرفتن  یه براک یسانک؛ چون فقط شوند ینم
ا ثبت احوال و... وجود دارد. ی یقانون کیه نزد پزشک یآمار ن است یشوند. همچن یم
 .ستیها ن شوالکس ق ترنسید آمار دقیدام از آن مؤک چیه

نفر مجوز عمل  هزارسال گذشته پنج تا شش  ۱۰ل کد در یست؛ اما شاین یقیآمار دق
ه عمل کرا در آمار خودش دارد  یسانکفقط  یقانون کیپزش مثال  گرفته باشند.  یجراح
 یکیدهد. طبق  ینشان م یمتفاوت یها تیهم جمع یجهان یآمارها رده باشند.ک یجراح
 ۸۰ت یه با احتساب جمعکنس هستند نفر تر ۳۰ن مطالعات در هر صد هزار نفر، یاز ا
ن زده یتخم نفرهزار  ۲۴حدود  یز یشور ما چکها در  شوالکس ران تعداد ترنسیا یونیلیم
 «شود. یم

https://helptranscenter.org/
https://www.irna.ir/news/83191007/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 های جراحیدر اثر جراحی را نفی کرده و درباره خطر  ومیر مرگایشان در ادامه احتمال 
 ها ن بچهیخود ااش باالست.  کیع پزشیر. اما فجایخ»: دهند میافراد ترنس توضیح 

نند ک یم یشان طراحیزن را برا یدستگاه تناسل مثال   شوند. یم یند قصابیگو یم اصطالحا  
ها  ه بخشیه به بقکانجام شود  ین است عمل جراحکا ممی. ندارد یردکار کچ یه عمال  ه ک

 .«وارد شود یر یناپذ صدمات جبرانمثل گوارش و مثانه 

 
از  شیب یررسمیغ یبر طبق آمارها»: دهد می گزارششمسی  ۱۴۰۰خبرگزاری ایرنا در سال 

و  نبوده قیبدون شک دقکه  یآمار  کنند، یم یزندگ رانیدر ا یتراجنس ماریب هزار ۱۵۰
درمان به علت ترس از طرد شدن در  یافراد برا نینبودن آن عدم مراجعه ا قیعلت دق

 «است. انیاطراف یجامعه و از سو

درباره آمار جراحی افراد ترنس در ایران نیز  ا ایسکانیوزمصاحبه بدکتر شهریار کهن زاد در 
 :اند گفتهچنین 

 میشروع نکرد یعلم صورت بهکار را  نیگذشته ا یها است که ما در دهه نیامر ا تیواقع»
 نیا تی. اما واقعستین یقیچندان آمار درست و دق میکه ما به مردم داد یآمار  قطعا  و 

 نیا. هستند یجنس تیدر جامعه دچار اختالل هو فرنهزار  ۱۵۰تا  ۱۲۰ نیباست که 
 «داد. رییاعداد و ارقام را تغ نیا توان یاست و نم تیکه گفتم واقع یموارد

https://helptranscenter.org/
https://www.behzisti.ir/news/43223/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/444201/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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        : گوید میبا پایگاه خبری سالمت نیوز  مصاحبهحسین ابراهیمی در  االسالم حجت
هستند و  تیجنس رییتغ یدر کشور متقاض نفرهزار  ۳۰۰حدود  یبر اساس آمار رسم»
 انیمتقاض یرسم ریادامه داد: آمار غ ی. وکنند یاجعه ممر یقانون یکار به پزشک نیا یبرا
 «.شود یزده م نیتخم برابر آن ۲حدود رقم و  نیاز ا شتریدر کشور ب تیجنس رییتغ

در سطح »: گوید می مصاحبه با ایسناامین رفیعی پور، متخصص روانشناسی سالمت در 
انجام  قاتیتحق بر اساس. هستند یجنس تیدچار اختالل هو از افراد یتعداد کم یجهان

هزار تا  ۵۰هر  انیاز م نیهمچن کنند، یم یدر کشور زندگ ترنس ۱۵۰۰هزار تا شده، حدود 
 «است. یتینفر دچار اختالل جنس کیهزار نفر در جهان  ۱۰۰

 یرسم یآمارهابر اساس »شمسی:  ۱۳۹۹در سال  رگزاری برناگروه اجتماعی خبگزارش به 
 افتیرا در رانیدر ا تیجنس رییتغ نفر مجوز ۱۳۶۶از  شیب ۱۳۸۹تا سال  ۱۳۸۵از سال 
 رییدرصد قصد دارند با تغ ۴۴زن شوند و  خواهند یدرصد م  ۵  ها آن انیاند که از م کرده
دچار  مارینفر ب   ایدر دن تینفر جمع هزار ۱۰۰در حال حاضر که در هر  مرد شوند. تیجنس

 است. رانیدر ا تیجنس رییتغ یآمار جراح نیشتر یبوجود دارد،  یجنس تیاختالل هو
افراد وجود دارند، بلکه  نیاز ا یشتر یتعداد ب رانیکه در ا ستین یمعن نیمطلب به ا نیا
 «.شده است رفتهیپذ شتریب یجراح عنو نیا رانیمطلب است که در ا نیا انگریب

پنج سال  یط»: م کرده استاعال شمسی ۱۴۰۰در سال  المیا یستیبهز رکلیمدزهرا همتی، 

 رکلیمد «کرده است. تیحما یتیاختالل دوجنس یفرد دارا  ۱اداره کل از  نیا ریاخ
افزود:  ،ستیدر استان در دست ن مارانیب نیاز ا یقیآمار دق نکهیا انیبا ب المیا یستیبهز
کل اداره  نیبه ا یجراح نهیهز کمک افتیدر یدر سطح استان برا نفر ۱۶تنها تاکنون »

 «اند. مراجعه کرده

https://helptranscenter.org/
https://www.salamatnews.com/news/252599/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1256012/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1055238-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.behzisti.ir/news/43223/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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رسمی ایران و به  های سایتهایی است که از افراد ترنس در «آمار»از  ای گوشهتنها  ها این
متوجه  توان می راحتی بهنقل از منابع آگاه منتشر شده است. با یک نگاه به این آمارها 

اطالع ای رسمی و دولتی ایران نیز شد. حتی نهاده ها آنبودن  ضدونقیضدقیق نبودن و 
 .اند کردهاشاره  اطالعی بیبه این  نیز از آمار افراد ترنس در ایران نداشته و خود دقیقی

 
 اند گرفتهآمار دقیقی حتی از تعداد افراد ترنسی که در ایران مجوز  گونه هیچدر شرایطی که 

وضعیت این جامعه کاری  «بهبود»برای ادعا کرد که  توان میدر دست نیست، چطور 
 با استناد به آمارهای تخمینی، از عالی بودن وضعیت توان میاست؟ چطور  انجام شده

 افراد ترنس در ایران سخن گفت؟ جراحی

شاید با خود بگویید که مگر در کشورهای پیشرفته دنیا آمار دقیقی از افراد ترنس در 
بیشتر بیش نیست. در  قالفار  ت را بخواهید، این یک قیاس معدست است؟ واقعی
ته دنیا، افراد ترنس برای به رسمیت شناخته شدن هویتشان نیازی به کشورهای پیشرف

ندارند. ترنس بودن در کشورهای پیشرفته  «اجباری سازی عقیم»یا  «دریافت مجوز»
. تعداد رو به رشدی از کشورها حتی شرط شود میاختالل و بیماری تعریف ن عنوان به
شخصی افراد،  یابی هویتبا استناد به  را نیز برای افراد ترنس حذف کرده و «رواندرمانی»

 .کنند میصادر  ها آنمدارک شناسایی مطابق با هویتشان برای 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/10/08/1255/
https://helptranscenter.org/2020/10/08/1256/
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مطرح در خارج از ایران، آمارهای  های کلینیکو  ها جراحجالب است بدانید که بیشتر 
. ما کنند میخود در مطالعات رسمی و مقاالت ژورنال منتشر  های عملدقیق از وضعیت 

که  ایم دادهسنتر قرار  ترنس در سایت هلپ شده ترجمه صورت بهین مطالعات را بسیاری از ا
برای دسترسی به این مقاالت علمی از  را پیدا کنید. ها آنید توان میبا یک جستجوی کوتاه 

 های خاص نیز ندارید. توانید کمک بگیرید و نیازی به دسترسی گوگل اسکالر نیز می

در مطالعات  ها آن. کنند میعمل خود را پنهان ن های تکنیکن خارج از ایرا های جراحبیشتر 
کنندگان  ی مراجعهها نارضایتیو  ها رضایت، از تعداد کنند میمعتبر مختلفی که منتشر 

و تعداد  نویسند می ،اند شده، از تعداد افرادی که دچار عوارض کنند میصحبت  خود
 .کنند مین ، پنهاناند سپردهجان  ها آنافرادی را که زیر دست 

متعددی که افراد ترنس خارج از ایران از پزشکان مطرح دنیا انجام  های شکایتمدارک 
 های کلینیکو  ها جراح. شود می، حتی با یک جستجوی ساده در اینترنت یافت اند داده

برای جراحی  «آگاهانه»تا افراد ترنس بتوانند  کنند میمعتبر دنیا نهایت تالش خود را 
 است. چیز همهفراوان این جراحان گواه آموزشی د. مقاالت و ویدیوهای تصمیم بگیرن

ی جراحی را به ها واقعیتو  اند دادهتشکیل  ای گستردهافراد ترنس خارج از ایران شبکه 
. حتی اگر یک جراح نخواهد نتایج عمل ناموفق خود را در سایت گویند میهم 

 های سایت، بوک فیسمتعدد  های گروهاشتراک کند، این نتایج جراحی در  اش شخصی
 های شبکهباکت،  های تخصصی نظیر ترنس مجموعه، Real Selfمتعدد پزشکی نظیر 

، ویدیوهای یوتوب، تاالرهای گفتگوی متعدد و ها وبالگاجتماعی مانند ردیت و تامبلر، 
و حقیقت بر  شوند میهزاران منبع مختلف به دست خود افراد ترنس به اشتراک گذاشته 

 .ماند نمیپوشیده  کسی

https://helptranscenter.org/
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ه تا چ اما شبکه جامعه ترنس ایران تا چه اندازه گسترده است؟ در جامعه ترنس ایران
تجربه یا صادقانه بودن  نانهیب واقعدر حقیقت بعدی به ؟ شود میاندازه به حقایق اشاره 

 . با ما همراه باشید.پردازیم می ها جراحی

 انیصادقانه ب ای نانهیب واقع ،یجراح اتیاز تجرب یبرخسوم:  تیواقع
 شوند ینم

 
واقعیت این است که برخی از تجربیات جراحی، چه در ایران و چه در هر جای دیگری از 

جامعه ترنس  مان اصلی. اما چون ما مخاطب شوند میبیان ن بینانه واقعدنیا، صادقانه یا 
تمرکز  بخشی به این جامعه و روی آگاهی گوییم میایران است، از این جامعه سخن 

 داریم.

گسترده  ای اندازه بهکه در بخش قبلی اشاره کردیم، شبکه افراد ترنس در ایران  طور همان
نیست که بتوانند با خیال آسوده جراح مدنظر خود را انتخاب کنند و تن خود را به او 

یا صادقانه بودن تجربیات  بینانه واقعرا برای تشخیص  هایی روش یمقاله اصلبسپارند. در 
بتوانید جراح  تر آگاهانهو مشکالت،  ها سختیجراحی بیان کردیم تا با وجود تمامی 
 مدنظر خود را در ایران انتخاب کنید.
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خواندن  اهمیت بید که با نافرادی در جامعه ترنس یا خارج از آن وجود دار متأسفانه
معرفی  «ها ترنسبهشت » اصطالحا  کشور ایران را  کنند میجامعه ترنس، تالش  مشکالت

. شوند میادعاهایشان شناخته  نوع کرده و صورت مسئله را پاک کنند. این افراد با
عنوان ابزاری برای خفه کردن صدای افراد  که به و اساس پایه بیتعدادی از این ادعاهای 

 از: اند عبارت ،گیرد ترنس مورد استفاده قرار می

 است! و دنیا کشور ایران قطب تصدیق جنسیت خاورمیانه -
 !شود میجراحی افراد ترنس در ایران طبق علم روز دنیا انجام  های عمل -
طبق استانداردهای جهانی به پزشکان ایرانی آموزش داده  تراپی هورموناصول  -

 !شود می
های ایرانی آموزش  و به جراحآورند  تشریف میجراحان مطرح دنیا از خارج از کشور  -

 دهند! می
 !اند نبوده، ترنس اند ناراضیافراد ترنسی که از عمل خود  -
 !اند داشته، انتظارات ماورایی اند ناراضیراد ترنسی که از عمل خود اف -
 !اند نبوده بین واقع، اند ناراضیافراد ترنسی که از عمل خود  -
از نتیجه عمل خود  درستی به، خودشان اند شدهافراد ترنسی که دچار نقص عضو  -

 !اند کردهمراقبت ن
، قصدشان این کنند مید صحبت افرادی که درباره نارضایتی افراد ترنس از عمل خو -

 است که افراد ترنس را به مهاجرت تشویق کنند!
، قصد دارند کنند میافرادی که درباره نارضایتی افراد ترنس از عمل خود صحبت  -

 افراد ترنس را از زندگی ناامید کنند!
، قصد دارند شرایط خارج از گویند میی جامعه ترنس ایران ها سختیافرادی که از  -

 جلوه دهند! لآ ایدهرا  ایران
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بوده یا  گویند، افرادی مغرض ان میهای جامعه ترنس ایر افرادی که از سختی -
 گیری سیاسی دارند! جهت

 دیگر ... اساس بیو ادعاهای پوچ و  -

، بلکه با سرپوش کنند مینایران معه ترنس جا بههیچ کمکی  تنها نه متأسفانهاین افراد 
ع ترنس در ایران نیز سد ارنس، راه را برای بهبود اوضی جامعه تها واقعیتگذاشتن روی 

پذیرش »نیز بیان کردیم، اولین شرط برای تغییر شرایط،  تر پیشکه  طور همان. کنند می
یم به بهبود شرایط جامعه ترنس امیدوار باشیم که توان میاست. تنها زمانی  «واقعیت

ه همان صورتی که هست، بو  – هایش بدیو  ها خوبیبا تمامی  –شرایط فعلی را 
 بپذیریم.

 
بخش فراوانی در ایران انجام  آمیز و رضایت های موفقیت ما منکر این نیستیم که جراحی

های افراد ترنس، بارها تصاویر و  و پاسخ پرسشها و  شود. ما در مصاحبه شده و می
موارد  بارها هگونه ک ایم. همان های ایران را نیز منعکس کرده آور عمل تجربیات شادی
ایم و تالش کردیم در حد خودمان،  های خارج از ایران را نیز منعکس کرده نارضایتی از عمل

 ها بگشاییم. دید افراد را نسبت به واقعیت
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، ها واقعیتاگر بخواهیم همچون کبک سر خود را زیر برف فرو کنیم و با نفی کردن اما 
س درست کنیم، تنها به بدتر شدن ایرانی پیشرفته برای افراد ترن رؤیایسرابی پوچ از 

 .ایم زدهشرایط فعلی دامن 

انسانی افراد ترنس در ایران به رسمیت شناخته  وحقوق حق ترین کوچکدر شرایطی که 
 ای لطیفه سان به، دم زدن از علم و تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا در ایران شود مین

 .ماند میکودکانه 

فبای تعریف ترنس در ایران وجود ندارد و بیشتر نهادهای در شرایطی که حتی علم به ال
، «اختالل هویت جنسیتی»نظیر  آمیزی توهینمنسوخ و  های واژهرسمی همچنان از 

و  «سمینار»و  «ورکشاپ»دم زدن از ، کنند میاستفاده  «بیماری»و  «ترنسکشوال»
بیشتر شبیه  اندر ایر افراد ترنس مسائل در زمینه «تخصصی های آموزش»و  «فلوشیپ»

 تا واقعیت. ماند میبا کلمات  ای ناشیانهبه بازی 

و مطالعاتی که در کشور  ها نامه پایان، ها پژوهشدرصد از  ۹۵در شرایطی که در بیش از 
انگاری افراد ترنس  گرفته، همچنان سایه سیاه بیماری ایران روی جمعیت ترنس صورت

 است. دار خنده «مطالعه»و  «علم» ، دم زدن از پیشرفت و تالش وشود میمشاهده 

و حاصل  نوشته دستانتشار مقاالت  جای بهدر شرایطی که بعضی نهادها و پزشکان 
، دم پردازند مییا بازنویسی مطالب این سایت و آن سایت  برداری کپیخود، به  تجربیات

و  و صدها مقاله برای آموزش افراد ترنس و خانواده و پزشکان ها دهزدن از انتشار 
 باشد؟ تواند میتلخ چه  ای لطیفه، جز خواندن خود «کارشناس»

را باور کنیم یا  یعباس حضرتقسم »گاهی خوب است با خود بنشینیم و بیندیشیم که: 
 .اند گفته جا بهرا بسیار زیبا و  المثل ضربکه الحق این  «دم خروس را؟
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جامعه، تالشی جمعی و  که بهبود شرایط یک اند کردههنوز درک ن متأسفانهاین افراد 
افراد تک  تکتالش جمعی و مستقالنه  کنند می. از همین رو سعی طلبد میهمگانی را 
ماحصل این جامعه را به نفع خود و به نام خود مصادره کرده و از  سازی آگاهترنس برای 

 در جهت اهداف و منافع شخصی خود استفاده کنند. ها تالش

صحبت  طرفانه بیی جامعه ترنس ایران ها واقعیته از اینک محض بهچرا  راستی بهاما 
که الیق وجود خودشان  را هایی تهمتو  ها توهینو انواع  آید درمی، داد یک عده کنیم می

 .پردازیم می؟ در ادامه به این واقعیت چهارم و آخر نیز کنند میاست، نثار ما 
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که تالش  وجود دارند یهمواره افراد ،یا در هر جامعهچهارم:  تیواقع
 رندیبگ یآلود ماه از آب گل کنند یم

 
وجود دارد. ایران و خارج، ترنس و  ای جامعهسودجویی واقعیت تلخی است که در هر 

درباره جامعه ترنس  خواهیم میهمیشه،  رسم به. اما این بار نیز شناسد نمیغیرترنس هم 
 ایران صحبت کنیم.

طبیعی ضی افراد بسیار شیرین است. واقعیت این است که طعم سودجویی زیر دندان بع
، نه آموزشی شود میاست که در شرایطی که نه آمار درست و دقیقی از افراد ترنس منتشر 

درمانی درباره مسائل مربوط به افراد ترنس وجود دارد و نه حتی تجربیات و تصاویر  درست
خیالی آسوده  جراحی متعددی در دست است که حقیقت را آشکار سازد، بعضی از افراد با

 .کشانند میخود  «ینمای لآ ایده»دام خود را پهن کرده و افراد ترنس را در باتالق 

شرایط افراد ترنس را در ایران  کنند میاین افراد با ادعاهای بزرگ و عملکرِد هیچ، تالش 
سمت اهداف سودجویی خود بکشانند. غافل نشان دهند و افراد ترنس را به  «وبلبل گل»

های ُپرمدعایان، شرایط  نم کردنم   نمبا م  دانی نیست.  کار برآید، به سخن ه به عملاز اینک
 شود. افراد ترنس در ایران بهتر که هیچ، بدتر هم می
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برخی پزشکان نیز عنوان کردیم، برخی از این افراد با گرفتن پورسانت از  مقاله اصلیدر 
یک متخصص آگاه از اصول پزشکی  عنوان بهرا  ها آن کنند می، تالش شده شناخته چندان نه

 نمانند. نصیب بیافراد ترنس معرفی کنند و خودشان نیز از سود این بازاریابی پزشکی 

کرده، در پ ستو  آوری جمعخود  موردپسنداین افراد بانکی از تصاویر و تجربیات جراحی 
ایران و دروغ خواندن  های عملبا اغراق کردن در عالی بودن نتایج اند و  دهقایم کر

افراد ترنس برای  گیری تصمیمبه  کنند میایران، تالش  های عملتجربیات نارضایتی از 
 مراجعه به پزشکان به نفع خود جهت دهند.

مشخص از  فبا کدهای معر «دار مدت های تخفیف»برخی از این افراد پا را فراتر گذشته و 
این  سوی به، برند میتا افراد ترنسی را که در شرایط سخت مالی به سر  گیرند میپزشکان 

. شیرین کنند ها بازاریابیورسانت این نیز از پ حان سوق دهند. و البته کام خود راجرا
دولتی نیز نمونه  های برخی بیمارستاننوبت برخی پزشکان معروف در  خریدوفروش

 در جامعه ترنس ایران است. ها ودجوییسدیگری از نوع 

دچار عوارض یا نقص عضو شود، با  ها فرد ترنسی در اثر این نوع جراحی احیانا  اگر هم 
عمل »یا  «ناموفق دارند های عملدنیا هم  های متخصصبهترین »بیان جمالتی همچون 

تالش  «باش مثل یک زن یا مرد غیرترنس شویانتظار نداشته »یا  «شود میکه کار خدا ن
 ادامه دهند. و بازاریابی خودصدای او را خفه کرده و به سودجویی  کنند می

این افراد گاهی حتی پا را فراتر از این گذاشته و افراد ترنسی را که از عمل خود ناراضی 
متهم کرده و  «داشتن انتظارات ماورایی»و  «یبین واقعغیر»، «نمایی ترنس»هستند، به 

 !اندازند میدیده  یتی را بر گردن خود افراد ترنس رنجتقصیر اصلی این نارضا
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و خود را دلسوز جامعه ترنس  کشند میبعضی از این افراد نام حامی ترنس را نیز یدک 
هستند که در جامعه  ونشانی نام بی، اما حقیقت این است که افراد کنند میمعرفی 

حاال ای جمع کنند، «وپله پول» اند نتوانستهو  ی نرسیدهجای بهغیرترنس )جامعه خودشان( 
کارشناس  سکسولوژیست و ترنس، خود را متخصص و دهیدردکشدر جامعه  اند آمده

برای خود اعتبار ، کنند می ستیز ترنسون با جامعه از درکرده، مسائل ترنس معرفی 
 .خورند میو از ِقب ل رنج افراد ترنس نان  خرند می

 
را در قالب  ایران ی جامعه ترنسها واقعیت دیگری افراد بینند میجالب است که وقتی 

 طرفانه بی تا افراد ترنس دنکن میمنعکس  متعددی ، مقاالت و تصاویر جراحیها مصاحبه
، موقعیت خود با دید باز تصمیم بگیرندها آگاه شوند و  عمل نقاط قوت و ضعفاز بتوانند 

  .کنند میحمله  ها آنرا در خطر دیده و با تمام قوا به 

ها در برابر  سودجو، واکنشی است که آنهای تشخیص افراد  غافل از اینکه یکی از نشانه
دهند.  از خود نشان می ،ها نداشته ترین ارتباطی به آن طرف و مطالبی که کوچک افراد بی

 .«داره! حرف حق رو بنداز زمین، صاحبش خودش برش می»: اند گفتهبه هر حال چه زیبا 
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جم از ستیزها، این ح الی البهکالم آخر، امیدواریم جامعه ترنس ایران از  عنوان به
 تر تمامهر چه  ، راه شکوفایی خود را پیدا کند و به زیباییها سوءاستفادهو  ها سودجویی

 – کیو تی بی جی تمامی افراد ترنس و ال وحقوق حقبدرخشد. آرزوی ما این است که 
در ایران به رسمیت شناخته شود و شاهد  –عمل کنند  خواهند میکه  هایی آن فقط نه

ی و اجتماعی کشورمان ایران در زمینه مسائل افراد ترنس باشیم. سرنوشت شکوفایی علم
، مگر به دست خودشان. چرا که در این روزگار، فریادرسی کند میافراد ترنس تغییر ن

 .ها بهترینبا آرزوی نیست. 
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