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؟تسیچ نایاتمھ ینابیتشپ  
 
 نیا یارب یسیلگنا نابز رد .دنشاب یگرزب کمک دنناوت یم دنا ھتشاد ار امش ھباشم ھبرجت ھک یدارفا
 روما رد یلمع کمک دنناوت یم نایاتمھ ،لاثم یارب .دوش یم هدافتسا نایاتمھ ای peer حالطصا زا دارفا

 روط ھب( دننک تیامح ناش یراک رومأ رد ار ناصصختم ای و هرواشم و ینامجرت ،دنھد ھئارا هرمزور
 .)یگنھرف و نابز ھطساو ناونع ھب لاثم
 

 ؟تسا ردقچ نایاتمھ تیامح سناش
 
 ییاھوگلا اھنآ اریز ،دنشاب یگرزب کمک نایوج هرواشم ھب دنناوت یم نایاتمھ ای نالاسمھ ،نیاربانب
 رظن زا لاثم ناونع ھب ،دشاب رتشیب تھابش نیا ھچ رھ .دنراد دوجو »یعقاو یگدنز رد« ھک دنتسھ
 یگدنز ھک دوش یم رت حضاو ،هریغ و ترجاھم ھبرجت ،بھذم ،گنھرف ،یسنج شیارگ ،تیسنج ،نس
 ،)...امش یاج ھب( دننک یم تبحص نارگید دروم رد نالاسمھ ریغ .دشاب دناوت یم ھنوگچ امش
 یھاگن دنناوت یم اھنآ .)...دوب روطنیا نم یارب( دننک تبحص ناشدوخ دروم رد دنناوت یم نالاسمھ
 تبسن ناشیگدنز ھب رتکیدزن و رتناسآ بلغا اھنآ ھب یسرتسد .دنشاب ھتشاد دوخ تایبرجت ھب ینورد
 ناشابرگد یارب ار یمھم ینابیتشپ نایاتمھ نیاربانب .دنرادن یھباشم تایبرجت ھک تسا ییاھیاھفرح ھب

 زا دنناوت یم نالاسمھ دوخ .تسین سرتسد رد یا ھفرح تاداھنشیپ قیرط زا ھک دننک یم ھئارا یسنج
 امش ھب ار سفن ھب دامتعا و تردق دناوت یم نیا .دننک هدافتسا نارگید ھب کمک یارب دوخ تایبرجت
 عماوج .»دشاب بوخ یزیچ « رظن نیا زا دناوت یم راوشد و کاندرد تایبرجت یتح و ،دھدب
 و مھ اب تغارف تاقوا ندنارذگ یارب یتصرف نایوج هرواشم و نالاسمھ ھب *LGBTIQ /ناشابرگد
 دناوت یم صخش کی .دنھد یم ھئارا ینمیا یاھ ھکبش و اکرش ،ناتسود ،نارکفمھ نتفای و وجتسج
 قیوشت ار امش اھ نمجنا .هرواشم یایوج یھاگ ،نایاتمھ یماح یھاگ :دشاب ھتشاد یفلتخم یاھ شقن
 و دینک فشک ار دیدج یاھ تصرف ات دننک کمک امش ھب و دینک ناحتما ار ییاھزیچ ھک دننک یم
 یگدنز رد ھچنآ زا رتهدش تظفاحم یاضف رد ار تایبرجت لدابت نینچمھ اھنآ .دینک ادیپ ار ناتدوخ
 راک نیا یارب عماوج .دنھدیم ھئارا تسا نکمم )لغش ،ھسردم ،هداوناخ ،لاثم ناونع ھب( هرمزور
 .دنھد یم ھئارا یمومع ای ھنامرحم شیب و مک یاھ تیعقوم
 
 ؟تسیچ نایاتمھ تیامح تارطخ
 
 :تسا مھم نایاتمھ تیامح تارطخ زا یھاگآ ،اھ تصرف نیا زا هدافتسا یارب
 تایبرجت نیاربانب .دنتسھ ھباشم طقف ،دنتسین ناسکیً اقیقد زگرھ یگدنز یاھ تیعقوم و تایبرجت •

 .درادن تقباطم 1:1 نایوج هرواشم اب راکدوخ روط ھب نایاتمھ
 ھیصوت لثم ھب حوضو ھب بلغا و تسا روآ مازلا ریغ ،دوش یم ھئارا ھنابلطواد تروص ھب ینابیتشپ •

 ،ھمانرب نودب بلغا ،)یتسود بلغا( طباور رب ینتبم نایاتمھ تیامح .دوش یمن میظنت یا ھفرح یاھ
 .تسا »یبناج ضراوع« ندیجنس نودب و صخشم فدھ نودب
 یم ھک دوش داجیا دنتسھ هرواشم لابند ھب ھک یناسک و نالاسمھ نیب دناوت یم کیدزن ھطبار کی •

 .دوش دح زا شیب یاھاضاقت و اھ یگتسباو ھب رجنم دناوت
 بلغا یمومع طیارش اریز ،دتفیب قافتا یا ھفرح طباور زا رت تحار دناوت یم یگنامرحم ضقن •

 تبحص یسک ھچ دروم رد و یزیچ ھچ دروم رد ،یسک ھچ اب مناوت یم ینامز ھچ( تسا صخشمان
  ).منک
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 قوس نآ زا رتارف و دوخ تسکش ھطقن ھب ار امش دناوت یم نارگید ھب کمک ھب لیامت ،نالاسمھ یارب •
 ناتساد ،تسا اھنآ تایبرجت ھب ھیبش رایسب نایوج هرواشم یگدنز طیحم و تایبرجت ھک ییاجنآ زا .دھد
 یعادت ار دوخ از سرتسا تایبرجت زا یتارطاخ دنناوت یم ینعی :دننک لمع کرحم دننام دنناوت یم اھ
 .دننک

 
 ؟دناسر لقادح ھب ار تارطخ نیا ناوت یم ھنوگچ
 

 :دنریگب رظن رد ار ریز تالاوس دیاب دنتسھ هرواشم لابند ھب ھک یناسک و اتمھ نایماح
 شیارگ( ؟دنتسین ییاھزیچ ھچ و دنتسھ ھیبش ییاھزیچ ھچ ھب هدننک تحیصن و اتمھ ھکنیا رظن زا •

  )هریغ و ؟ھباشم/ناسکی ترجاھم ھبرجت ؟ھباشم/ناسکی یسنج
 ؟درک تروشم اھنآ اب ناوت یم موزل تروص رد ھک دراد دوجو یناصصختم یوس زا یتاداھنشیپ ھچ •

 )؟نارگنامرد ای یا ھفرح هدید شزومآ نارواشم ،یعامتجا ناراکددم لاثم ناونع ھب(
 رد تکرش قیرط زاً الثم( دراد ار نارگید زا تیامح یارب یعامتجا یاھ تراھم نالاسمھ یماح ایآ •

 ؟)تسا هدمآ تسد ھب یرایدوخ هورگ کی
 عورش هزات وا ھکنیا ای دشاب نارگید شخب ماھلا دناوت یم ھک تسا هدرک بسک یتایبرجت اتمھ یماح ایآ •

 ؟تسا هدرک هریغ و یشابرگد اب دروخرب ھب
 براجت لیلد ھب وا ؟دراد ار نارگید زا تیامح یارب یناور تابث و )نامز دننام( عبانم اتمھ یماح ایآ •

 ھباشم یاھ ناتساد ندینش زا و تسین بوخ یسک ھچ زا تیامح رد دوخ از بیسآ و هدننک تحاران
 ؟تسا برطضم
 اھ تیدودحم و دیوگب "ھن" دناوت یم وا ایآ ؟دراذگ یم مارتحا دوخ یاھزرم و دوخ ھب اتمھ یماح ایآ •

 ؟ریخن مادک و دھد یم ھئارا ینابیتشپ ھچ قیرط ھچ زا ھک دھد یم ھئارا تیفافش ایآ ؟دھد ناشن ار
 ؟مینک ادج تسود شقن ،لاثم ناونع ھب ،اھشقن ریاس زا ار بلطهرواشم ای رگتیامح یاھشقن ھنوگچ •
 ،یمرگرس نیا ایآ ،لاثم ناونع ھب ؟دنک یم تفایرد یزیچ ھچ دوخ یراکمھ و دھعت یارب اتمھ یماح •

 ھیارا یزیچ ھچ :ھک تسا مھم ھتکن نیا ھب ھجوت ؟تسا یرگید زیچ ای رتھب سفن تزع ،فدھ ،عونت
 مھم ؟دراد سرتسا ای دوش ریگرد دراد تسود اتمھ یماح ایآ ؟منک یم تفایرد ار یزیچ ھچ و منکیم
 تسا نکمم تروص نیا ریغ رد ،تسین بسانم رگید ینامز ھچ ھک دیوش ھجوتم رتدوز ھک تسا

 ساسحا تسا هرواشم لابند ھب ھک یصخش ای ،دنک یگدوسرف ،هدرک رامثتسا ساسحا اتمھ یماح
 تبحص ود رھ یایازم و اھ ھنیزھ دروم رد رگیدکی اب اراکشآ ھک تسا مھم نیاربانب .دنک یگتسباو
 .دشاب بسانم اھنآ یود رھ یارب ھک تسا نیا مھم .دنتسھ هرواشم لابند ھب ھک یدارفا و نایاتمھ :دوش

 
 و .دننک تکرش نایاتمھ زا تیامح شزومآ رد ھک مینکیم قیوشت دنشاب اتمھ دنھاوخیم ھک ار یدارفا ام
 نایارگسنجمھ یارب نامرد ای هرواشم یارب یا ھفرح یاھ تیحالص بسک یارب تسا یتصرف نیا ھتبلا
 .رتشیب شزومآ و ھعلاطم قیرط زا یسنج ناشابرگد ای و

 
 زا تیامح یاھ تیدودحم و تاناکما :دنشیدنیب نایاتمھ تیامح ھب دیاب اھ یاھ ھفرح ای و ناصصختم
 ھئارا اتمھ تیامح زا یا ھفرح تیامح ،دوش ھتفرگ رظن رد هرواشم و ینامرد یاھ طیحم رد دیاب اتمھ
 .دبای شرورپ یرایدوخ یاھ هورگ و اتمھ نایماح اب یزاس ھکبش و دوش

 
 


