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تک اعضای آن  هایی دارد که تک شرفت، نیاز به مهارتای برای رشد و پی هر جامعه
نوعان  ها را در خود به وجود آورند و به هم جامعه الزم است تالش کنند و این مهارت

خویش نیز کمک کنند تا آنها هم بتوانند همراستا با دیگر اعضای آن جامعه، همگی با 
 .هم رو به کمال، رشد و پیشرفت حرکت کنند

خواهند  ان نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر افراد ترنس ایرانی میجامعه ترنس ایر
هایی که مانع از رشد و  روی خوشی و پیشرفت را ببینند، ابتدا الزم است از بعضی از آفت

تدریج  پیشرفت آنها شده آگاه باشند، و دست در دست هم تالش کنند تا این آفات را به
الزم را برای رشد و پیشرفت کل جامعه در خود  های از جامعه ترنس برچیده و مهارت

 .ایجاد کنند

هاست گریبانگیر  زننده اشاره کنیم که سال در این مقاله قصد داریم به هشت آفت آسیب
جامعه ترنس )و حتی جامعه غیرترنس!( ایران بوده و مانع از رشد و پیشرفت این 

کنیم، به  آفات ارائه می تک این اند. در خالل توضیحاتی که درباره تک جامعه شده
کنیم که تالش برای به وجود آوردن آنها جهت رشد و تکامل  هایی نیز اشاره می مهارت

 .جامعه ترنس ایران ضروری است

این مقاله در واقع نقدی بر خود افراد نبوده، بلکه نقد رفتارها و روحیات مخربی است که 
رفتارها و روحیاتی که با آگاهی  شود. مانع از رشد و پیشرفت جامعه ترنس شده و می

تدریج از خودمان شروع کرده و در جهت برچیدن آنها اقدام  توانیم به بیشتر از آنها می
 .کنیم

 .های جامعه ترنس ایران را بشناسید؟ با ما همراه باشید اید آفت خوب، حاال مایل

 

 

https://helptranscenter.org/


4 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 
 

 مطالعهنکردنآفتاول.

س ایران را عقب نگه داشته است، آفت یکی از مسائلی که بیش از هر چیز جامعه ترن
مطالعه نکردن و اصطالحًا به دنبال لقمه آماده بودن است. مطالعه و آگاهی، کلید 

تک  ای است، به طوری که دروازه رشد و پیشرفت را به روی تک بخش هر جامعه نجات
 .گشاید اعضای آن جامعه می

ن به یادگیری مباحث مربوط اگر اعضای یک جامعه فرهنگ مطالعه کردن، عالقمند بود
به خودشان، و جستجو کردن برای رسیدن به پاسخ سواالتشان را در ذهن و ضمیر خود 

تواند انتظار رشد و پیشرفت را داشته  جا نیانداخته باشند، آن جامعه متاسفانه نمی
 .باشد

راد توانیم اینجا بیان کنیم این است که، بسیاری از اف های تلخی که می یکی از مثال
یابی نموده و بعضًا  ها به عنوان ترنس هویت که خود را مدت ترنس ایرانی، با وجود این

 اند، متاسفانه هنوز تعریف علمی و دقیقی از خود واژه نیز گذاشته مسیر ترنزیشنقدم در 
 .دانند نمی «ترنس»

بارها شده افراد ترنس برای افزایش آگاهی جامعه غیرترنس با صرف زمان و انرژی اقدام 
ای در  اند، اما همچنان از همان تعاریف غلط و کلیشه رسانی نموده به اطالع

مطالعه کردن، تحقیق  چرا؟ چون متاسفانه فرهنگ .اند محتواهایشان استفاده کرده
 .کردن، و تشنه یادگیری بودن در جامعه ترنس ایران جا نیافتاده است
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ها، خودشناسی، هورمون  بسیاری از افراد ترنس ایرانی، وقتی سوالی درمورد جراحی
پرسند، و  نمی« آگاه»کنند، از افراد  آید، جستجو نمی برایشان پیش می… درمانی و 

آیند  خوانند. در عوض، می ه در دسترسشان قرار گرفته را نمیمطالب معتبر متعددی ک
 خود که –شان  پرسند و انتظار دارند دوستان شان می این سواالت را از دوستان ترنس

 سواالت پاسخگوی –اند  دوستان دیگرشان همین سواالت را پرسیده از غالباً  هم آنها
 .آنها باشند پزشکی و علمی

ای  شد اگر تراشه به این موضوع اشاره کردیم که خیلی خوب می مقاله دیگریتر در  پیش
توانست با کاشت این تراشه در مغزش، در  الکترونیکی اختراع شده بود تا هر فردی می

که الزم  یدا کند، بدون اینعرض چند ثانیه به تمامی اطالعات مورد نیازش دسترسی پ
 !ای را صرف مطالعه یا یادگیری آن مطالب کند باشد دقیقه

که بتوانیم در جهت رشد و  اما متاسفانه چون علم هنوز آنقدر پیشرفت نکرده، برای آن
مان گامی برداریم، الزم است همه با هم تالش کنیم و فرهنگ  پیشرفت خود و جامعه

العه کردن را در خودمان تقویت کنیم. کافی است روزی جستجو کردن، یادگیری، و مط
درمورد مسائل مربوط به خودمان از منابع معتبر مطلب بخوانیم، و آن ” ده دقیقه“فقط 

توانیم تغییرات شگرفی را در وضعیت  وقت است که بعد از گذشت فقط چند ماه می
 .مان شاهد باشیم کنونی
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 توهمداناییآفتدوم.

های جامعه ترنس ایران، توهم دانایی است. توهم دانایی، یعنی  ز آفتیکی دیگر ا
اینگونه فکر کنیم که اطالعات الزم و کافی را درباره هر موضوعی داریم، و آنقدر آگاه 

 !چیز را داریم هستیم که صالحیت کافی برای اظهارنظر کردن راجع به همه

 :موس بیان کنیماجازه بدهید این موضوع مهم را با ذکر چند مثال مل

ای از  یعنی من نوعی که هیچ سررشته (!توهم دانایی )یا همان توهم دانای کل بودن
های جراحی نداشته و حتی یک مقاله پزشکی کامل در این زمینه مطالعه  تکنیک
های مختلف را  ام، خودم را آنقدری دارای صالحیت ببینم که تکنیک جراحی جراح نکرده

 !رسد را به آنها پیشنهاد کنم و حتی راهکارهایی که به ذهنم می سادگی قضاوت نموده به

های هورمون درمانی  توهم دانایی یعنی من نوعی که کوچکترین اطالعاتی درباره پروتکل
ام خطی در این باره بخوانم، بیایم از نحوه  روز دنیا ندارم و حتی به خودم زحمت نداده

شود ایراد بگیرم و تجربیات  رفته انجام میهورمون درمانی اصولی که در کشورهای پیش
 !شخصی خودم را برتر و موثرتر از علم روز بدانم

ام، خودم را  توهم دانایی یعنی من نوعی که مسیری را برای ترنزیشن خودم انتخاب کرده
آنقدر بر حق ببینم که بیایم راجع به تصمیمات و مسیر ترنزیشن دیگران اظهارنظر کرده و 

 !به آن بزنم« بد»یا  «خوب»برچسب 

شود تا من نوعی مطالعه نکنم و چیز جدیدی هم یاد نگیرم. بله،  توهم دانایی باعث می
کنم؟ همین  وقتی من دانای کل هستم، چه نیازی به مطالعه کردن در خودم حس می

خواهم به مطالعه کردن اختصاص دهم، به اظهارنظر کردن درمورد  زمانی را که می
 !دهم ای ندارم اختصاص می نها کوچکترین سررشتهمسائلی که در آ
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خواهید با این آفت مقابله کنید،  شمار هستند. اگر می هایی از این دست بی مثال
 .شود گاه بسته نمی دفتر علم هیچهمیشه به خودتان یادآوری کنید که 

دانش « تمامی»تواند ادعا کند که پیرامون یک موضوع مشخص حتی،  هیچ فردی نمی
روز در حال رشد و گسترش است، و  العات موجود را داراست! علم و دانش، روزبهو اط

تک  خواهد روی خوشی و پیشرفت را ببیند و شاهد شکوفایی تک ای می اگر جامعه
اعضای آن جامعه باشد، الزم است با توهم دانایی درونی خود مقابله کرده و فرهنگ 

 .آموزش دیدن را در خود جا بیاندازد

 مندیبهشایعاتعالقهم.آفتسو

مندی به  های مخربی که در جامعه ترنس ایران ریشه دوانده، عالقه یکی دیگر از آفت
 .شایعات و باورهای نادرست و نشر اطالعات غلط است

مغز انسان به صورت طبیعی، به دنبال مسائل منفی و خطرناک است تا از این طریق 
آسیب محفوظ بدارد. شایعات و باورهای نادرست  بتواند فرد را هشیار کرده و از گزند و

نیز دقیقًا با استفاده از این قابلیت مغز، ذهن بسیاری از افرادی که اهل مطالعه و 
 .کنند تحقیق نیستند را به خود مشغول می

اید تستسترون درمانی باعث ایجاد چسبندگی و سرطان رحم  آیا تا به حال شنیده
ها قرار است دوباره رشد کنند؟  راحی تخلیه سینه، سینهاید بعد از ج شود؟ شنیده می

اید هورمون  شوند؟ شنیده از عمل کردن پشیمان نمی« واقعی»اید افراد ترنس  شنیده
 شود؟ می  سازی باعث ایجاد پوکی استخوان درمانی زنانه

 دهان در جامعه ترنس ایران به های کوچکی از شایعات فراوانی است که دهان اینها نمونه
اند. چه بسا افراد ترنسی که حتی تصمیمات مهم زندگی خود  نقل گردیده و شیوع یافته

 !کنند گذاری می را نیز بر اساس همین شایعات پایه
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های جلوگیری از رواج شایعات علمی و پزشکی در  تر در مقاله دیگری به روش پیش
های مقابله با  را بخوانید، روش این مقالهکنیم  جامعه ترنس پرداختیم. توصیه می

شایعات و باورهای نادرست رایج در جامعه ترنس را بیاموزید، از خودتان شروع کنید و 
های مقابله با آنها را نیز در جامعه ترنس جا  تدریج فرهنگ تشخیص شایعات و روش به

 .بیاندازید

 تجزیهوتحلیلنکردنفتچهارم.آ

این آفت، به نوعی با آفت فوق مرتبط است. قدرت تجزیه و تحلیل کردن به ما این 
گیری  دهد تا بتوانیم اطالعات صحیح را از غلط تشخیص دهیم، و در تصمیم امکان را می
 .مان نیز بهتر عمل کنیم های زندگی

ها در  ل کردن را در کنار سایر مهارتتک اعضایش قدرت تجزیه و تحلی ای که تک جامعه
های اشتباه و  ندرت ممکن است اسیر شایعات و تصمیم خود پرورش دهند، به

 .نگرانه شوند سطحی

اش را باید  داند که پاسخ سواالت علمی فردی که قدرت تجزیه و تحلیل کردن را دارد، می
وچرا  چون شش بخورد، آن را بیای به گو از افراد آگاه یا منابع معتبر جویا شود. اگر شایعه

دو نفر -های یک پذیرد. اگر از پزشکی تعریف و تمجید یا شکایتی بشنود، به حرف نمی
تواند  وجوها و تحقیق بیشتر، بهترین پزشکی که می کند با پرس کند و تالش می اتکا نمی

 .نیازهایش را برآورده کند انتخاب کند

دهد؛  بع معتبر را از منابع نامعتبر تشخیص میفردی که قدرت تجزیه و تحلیل دارد، منا
کند؛ و در نتیجه از  گیری می خورد؛ طبق علم و دانش تصمیم فریب افراد سودجو را نمی

 .اش خشنودتر است زندگی
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بنابراین، قدرت تجزیه و تحلیل کردن و سنجش هر موضوع از زوایای مختلف، یکی دیگر 
ت جامعه ترنس الزم است در خود ایجاد هایی است که برای رشد و پیشرف از مهارت

 .کنیم

 مولدوسازندهنبودنآفتپنجم.

های شایع در جامعه ترنس ایران، آفت مولد و سازنده نبودن است که  یکی دیگر از آفت
 .دهد رایت نیز نشان می گاهی خود را به شکل نقض کپی

کمیکی طراحی کنم،  توانم مطلبی بنویسم، مولد و سازنده نبودن، یعنی من نوعی که می
ای خلق کنم،  نوشته شعری بسرایم، کاریکاتوری ترسیم کنم، موسیقی زیبایی بنوازم، عکس

روایت زیسته خود را هر چند کوتاه بیان کنم، یا حداقل اطرافیانم را با بیان کردن چند 
نشینم  کنم و منفعل می جمله در جهت حمایت از افراد ترنس آگاه کنم، سکوت اختیار می

کنم که  تا دیگران به جای من این کارها را انجام دهند، و خودم را هم اینگونه توجیه می
 !ام مشکالت بسیاری داشته و هیچ زمانی برای انجام این کارها ندارم من نوعی در زندگی

جامعه ترنس  .های جامعه ترنس ایران است ترین آفت مولد و سازنده نبودن یکی از بزرگ
شکل از چند نفر است؟ در این جامعه چه تعداد نویسنده، مترجم، ایران مجموعًا مت

ساز،  نویس، فیلم نامه شاعر، نوازنده، گرافیست، طراح و نقاش، تولیدکننده محتوا، فیلم
وجود دارد؟ چه تعداد از این  ...روانشناس، روانپزشک، پزشک، کارآفرین، مربی رشد و

 کنند؟ سازی مثبت تالش کرده یا می گبخشی و فرهن افراد تا به حال در جهت آگاهی
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نگاهی بیاندازیم، … اگر به جامعه ترنس کشورهایی مانند امریکا، انگلیس، کانادا و 
رسانی،  بینیم که بسیاری از افراد ترنس، هر یک به نوبه خود، در جهت اطالع می

های  نوعان خود در حال انجام کاری هستند. از سازمان سازی، و کمک به هم فرهنگ
کیو در شهرهای مختلف که بگذریم، در خود فضای  تی بی جی حامی و مراکز متعدد ال

مجازی نیز کافی است جستجوی کوچکی در یوتوب، اینستاگرام، تامبلر، ردیت، و غیره و 
 .زده شویم غیره انجام دهیم تا از نتیجه طالئی تالش جمعی آنها شگفت

ودم بپرسم که تا به حال چه خدمتی برای مولد و سازنده بودن، یعنی من نوعی از خ
ای  ام گره ام؟ چقدر تالش کرده نوعانم کمک کرده ام؟ چقدر به هم جامعه ترنس انجام داده

هایم،  ام در حد امکانات و مهارت نوعان ترنسم بگشایم؟ چقدر تالش کرده از مشکالت هم
نوعان ترنسم  سازی انجام دهم؟ چقدر دست هم رسانی و فرهنگ اطالعکاری نو در جهت 

 ام؟ را گرفته

ام تا دیگران تالش کنند و شرایط را برای من بهتر کنند؟ یا خودم  آیا دست به سینه نشسته
دانم تا برای بهبود وضعیت خود و دیگران  را به عنوان جزئی از این جامعه، مسئول می

 کاری انجام دهم؟

سازی، کپی کردن محتوای این و آن و درج  رسانی و فرهنگ ایت تالشم برای اطالعآیا نه
کنم محتوایی را با تالش خودم  که نه، تالش می کردن آنها به اسم خودم است؟ یا این

 سازی موثر استفاده کنم؟ ام برای فرهنگ هایی که کسب کرده تولید کنم و از مهارت

رسانی برای کمک به جامعه ترنس پرداختیم.  های اطالع در مقاله دیگری به روش
را نیز مطالعه نمایید تا بتوانید بهتر از همیشه با آفت مولد و  این مقالهکنیم  پیشنهاد می

 .اریدسازنده نبودن مقابله نموده و برای کمک به جامعه ترنس گامی برد

 

https://helptranscenter.org/
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 کاریروحیهطلبآفتششم.

های جامعه ترنس ایران  کاری! برایتان آشناست؟ این هم یکی دیگر از آفت روحیه طلب
 .است

توانیم  را در یک جمله به طور خالصه تعریف کنیم، می« کاری روحیه طلب»اگر بخواهیم 
آیم و دست  کاری یعنی من نوعی خودم از عهده مشکالتم برنمی بگوییم که: روحیه طلب

دهم که مطابق میل من رفتار  زنم، اما به شمای نوعی دستور می وسفید هم نمی به سیاه
 !دانم به انجام این کار می« موظف»کنید و نیازهای مرا برآورده کنید! چرا؟ چون شما را 

جا داشتن از دیگران! یعنی  بی« انتظار»جا! یعنی  خواهی بی کاری یعنی حق روحیه طلب
 !بت و وظیفه را ندانستنتفاوت مح

های جامعه ترنس ایران است. روحیه  کاری یکی از آفت همانطور که گفتیم، روحیه طلب
دانم تا برای کمک به من عکس  کاری یعنی من نوعی دوست ترنسم را موظف می طلب

دهم که  نتیجه عملش را به اشتراک بگذارد، و اگر این کار را نکند، به خودم اجازه می
 !او اعتراض کنم نسبت به

های مختلف قدم خیری برای جامعه ترنس  کاری یعنی من نوعی به بهانه روحیه طلب
ام، اما از افراد ترنس فعال در این زمینه و حامیان ترنس، توقع دارم مطابق میل  برنداشته

من فعالیت کنند، هر مطلبی که از نظر من بهتر است منتشر کنند، طبق سلیقه و پسند 
در خدمتم « گو قربان بله»ای  رسانی کنند، و هر موقع نیاز داشتم، فورًا به شیوه من اطالع

 !باشند و نیازهای مرا آنگونه که رضایت خاطر مرا برآورده سازد، برآورده کنند

جو است. افرادی که روحیه  های ناراضی و بهانه کاری از آِن شخصیت روحیه طلب
 .ای هستند د و شکوفایی هر جامعهاندازهای مسیر رش کاری دارند، دست طلب

https://helptranscenter.org/
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تدریج شیوه  کند، تالش کنید به کنید جمالت فوق برایتان صدق می اگر احساس می
دیگران موظف نیستند برخوردتان را اصالح کنید. چگونه؟ همیشه یادتان باشد که 

بگیر شما نیستند  افراد ترنس فعال و حامیان ترنس، حقوق .نیازهای شما را برطرف کنند
هر موقع شما صالح دیدید، از زندگی شخصی خود بزنند و در خدمت شما باشند.  که

های دیگران باشید، و خودتان هم آستین باال زده و برای کمک به خود و  قدردان تالش
 .نوعانتان تالش کنید دیگر هم

 تخریبکردن،بهجایانتقادسازندهآفتهفتم.

های جامعه ترنس ایران  کی دیگر از آفتناآگاهی از شیوه صحیح انتقاد کردن نیز ی
، شیوه صحیح و موثر انتقاد کردن را آموزش دادیم. در مقاله دیگریتر در  است. پیش

 .اینجا قصد داریم این موضوع را کمی بیشتر باز کنیم

 اوالً  کنیم، سازنده انتقادی –چه حامیان  ترنس افراد خود چه –خواهیم از فردی  اگر می
داشته باشیم، ثانیًا جمالت انتقادی خود را  توجه فرد آن نیت و قصد به است الزم

محترمانه و دوستانه بیان کنیم، و ثالثًا در خالل انتقادمان به کارهای خوب فرد مورد 
 .نظرمان نیز اشاره کنیم

توضیح داده بودیم که افرادی که  آنتاگونیسم فوبیا و ترنس تعریف ترنستر در مقاله  پیش
یک. افرادی که از سر ناآگاهی  :ای دارند سه دسته هستند ستیزانه کالم یا رفتار ترنس

و اگر آگاه شوند، رفتارهای مخرب خود را دهند  ستیزانه از خود بروز می رفتارهای ترنس
گذارند. دو. افرادی که نه کامالً آگاه هستند و نه کامالً ناآگاه! و اگر با زبان خوش  کنار می

و دوستانه راهنمایی شوند و تشویق به مطالعه شوند، به احتمال زیاد رفتارهای 
آگاهی و عامدانه به  گذارند. و سه. افرادی که از سر ستیزانه خود را کنار می ترنس
زنند! این افراد حتی اگر به اطالعات صحیح نیز  ستیزی در سطح جامعه دامن می ترنس

 !دهند ستیزی خود ادامه می دسترسی داشته باشند، با لجبازی به ترنس

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/03/31/1102/
https://helptranscenter.org/2020/02/09/1044/
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که بخواهید انتقادی را نسبت به فرد مورد نظرتان بیان کنید، ابتدا باید  پیش از این
ببینید که آیا قصد و نیت فرد مورد نظرتان خوب  .دام دسته استببینید که وی جزء ک

داند و قصد و نیتش خوب  است یا بد. اگر فرد موردنظرتان خود را حامی افراد ترنس می
اش مضر یا غلط است، این درست نیست که بیاییم در جهت  است، اما شیوه حمایتی

 !حذف او از دایره حامیان افراد ترنس تالش کنیم

رسانی تالش  سازی و اطالع حامیان یا افراد ترنسی که دارند در جهت فرهنگحذف 
رفته  شود تا جامعه ترنس رفته شان صحیح نیست، باعث می کنند، اما شیوه حمایتی می

 .حامیان خود را از دست بدهد و بیش از پیش منزوی شود

فردی ناآگاه است  کند، رسانی اشتباه می فردی که قصد و نیت خوبی دارد، اما در اطالع
نه دشمن. بنابراین نباید با او مثل یک دشمن رفتار کرد، بلکه باید او را مثل یک دوست 

 .یاری داد

هایی که نیت خوبی در پس آنها نهفته اما به  رسانی روش درست برای رویارویی با اطالع
تقاد نیز، گیرند، انتقاد سازنده و مفید از آنهاست. هدف از ان شیوه صحیحی انجام نمی

آموختن مفاهیم صحیح به حامیان یا افراد ترنس ناآگاه است تا آنها هم تشویق شوند، 
 .بیشتر مطالعه کنند، و متعاقبًا حمایت بیشتر و بهتری از جامعه ترنس به عمل آورند

زبانی که در دسترس حامیان و افراد ترنس فعال ایرانی  یادتان باشد که تعداد منابع فارسی
با اولین جستجوها در گوگل، اینستاگرام،  !زبان نیست د، به فراوانی منابع انگلیسیقرار دار

خورد تا  زبان، بیشتر اطالعات غلط به چشم می های اجتماعی فارس و سایر شبکه
کم در  اطالعات صحیح و معتبر! بنابراین در چنین شرایطی الزم است صبوری کنید و کم

 .کردن آنها با اطالعات صحیح تالش کنید جهت اصالح اطالعات غلط و جایگزین

https://helptranscenter.org/
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تان را مستقیمًا روی نکات  گاه دست و یادتان باشد، موقع انتقاد کردن از حامیان، هیچ
های حامیان اشاره کنید،  منفی کار آنها نگذارید! همیشه ابتدا به نکات مثبت و تالش

 .و موثر واقع شود ای علمی و دوستانه بیان کنید تا مفید سپس انتقادتان را به شیوه

هایی است که اگر تالش کنیم در خود  نحوه بیان انتقاد مثبت و سازنده، یکی از مهارت
شک شاهد تاثیرات مثبت و سازنده آن روی شرایط جامعه ترنس  ایجاد کنیم، بدون

 .خواهیم بود

 روحیهقضاوتکردنآفتهشتم.

هاست گریبانگیر  ت که سالهایی اس ترین آفت روحیه قضاوت کردن نیز، یکی از مخرب
 .جامعه ترنس ایران شده است

روحیه قضاوت کردن به زبان ساده یعنی من نوعی خودم را مالک و سنگ محک بدانم، و 
این اجازه را به خودم بدهم که افراد دیگری که با من متفاوت هستند یا تجربیات و 

 !های متفاوتی دارند را قضاوت یا طرد کنم گیری تصمیم

قضاوت کردن یعنی من نوعی خودم، احساسم، تجربیاتم، تصمیماتم، و شرایطم را  روحیه
که خودم بیشتر در خانواده و جامعه مورد پذیرش قرار  مالک ترنس بودن بدانم، و برای این

گیرم، بیایم سایر افراد ترنسی را که تجربیات یا احساس مشابهی ندارند قضاوت کنم، به 
خاطر  بزنم، و آنها را از جامعه ترنس طرد کنم، تا مبادا دیگران به «نما ترنس» آنها برچسب

 !رفتارهای افراد ترنسی که با من متفاوت هستند، هویت مرا هم زیر سوال ببرند

 

 

https://helptranscenter.org/
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هویت خود است. روحیه اعتمادی نسبت به خود و  روحیه قضاوت کردن نشانه بی
پراکنی در خود جامعه ترنس است که سبب تفرقه و  قضاوت کردن مصداق بارز نفرت

شود. روحیه قضاوت کردن یعنی سوق دادن  چنددستگی شدن اعضای آن جامعه می
صدایی شدن! روحیه قضاوت کردن، اتحاد و همدلی  جامعه متنوع ترنس به سمت تک

پذیرتر در دل  گیری چندین اقلیت آسیب و سبب شکلکند،  جامعه ترنس را نابود می
 !شود که خود در اقلیت است ای می جامعه

توان  گری در میان اعضای جامعه ترنس وجود داشته باشد، نمی تا وقتی روحیه قضاوت
چشم امیدی به رشد و پیشرفت این جامعه داشت. تا وقتی که هر فرد ترنسی نتواند با 

گونه که هست ابراز کند،  اش را آن ش باشد و خود واقعیا خیالی آسوده خود واقعی
توان جامعه ترنس را جامعه متحدی دانست. و تا وقتی که خود افراد ترنس به  نمی
توان از افراد غیرترنس  های مختلف همدیگر را از جامعه ترنس طرد کنند، نمی بهانه

 .های افراد ترنس را داشت انتظار پذیرش و محترم شمردن هویت

تک  خواهیم جامعه ترنس رشد و پیشرفت کند، الزم است برای احقاق حقوق تک اگر می
ای در دل  شده رانده حاشیه های به اعضای این جامعه تالش کنیم، و اجازه ندهیم اقلیت

این جامعه شکل گیرد تا بلکه صدای ما بهتر شنیده شود! الزم است دست به دست هم 
مان را نیز  نوعان ترنس یمات، و شرایط دیگر همدهیم، و تجربیات، احساسات، تصم

درست به اندازه تجربیات، احساسات، تصمیمات، و شرایط خودمان معتبر و الیق 
 .مان باشیم نوعان ترنس پذیرش بدانیم و صدای هم
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 بندیجمع

گوییم! مطمئنًا جزء  اید، به شما تبریک می اگر تا به این قسمت از مقاله را مطالعه کرده
تان را دارید، اهل مطالعه و یادگیری هستید، و  نوعان رادی هستید که دغدغه هماف

 .دوست دارید برای تغییر شرایط موجود کاری انجام دهید

اگر به مطالعه و یادگیری ادامه دهید، از شایعات دوری کنید، قدرت تجزیه و تحلیل را در 
انتقاد کردن را بیاموزید،  خودتان پرورش دهید، قدرشناس و مشوق باشید، شیوه صحیح

تان را مانند خودتان الیق پذیرش و احترام بدانید، و تالش کنید قدمی  نوعان ترنس و هم
هر چند کوچک در جهت رشد و پیشرفت جامعه ترنس بردارید، مطمئن باشید طی چند 

توانید شاهد رشد و پیشرفت چشمگیری در شرایط و وضعیت جامعه  سال آتی می
 .باشیدترنس ایران 

رشد و پیشرفت جامعه ترنس در گرو این است که، مثل همیشه، خود را مسئول بدانیم 
 .و از خودمان شروع کنیم
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:مطالبمرتبط

 م؟یکن یرسان کمک به جامعه ترنس اطالع یچگونه برا

g/2019/10/22/927/https://helptranscenter.or 

 یر یدر جامعه ترنس جلوگ یو پزشک یعلم یها نهیدر زم اساس یب عاتیاز رواج شا چگونه
 م؟یکن

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

 اقع شود؟تا مؤثر و میافراد ترنس انتقاد کن انیاز حام چگونه

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