
+ 

 همسوسازی دگرباشان ایرانی
 آرشام پارسی

 
 :فروم

www.tavaana.org/fa/forum 

 

www.tavaana.org 

arsham@tavaana.org 

http://www.tavaana.org/fa/forum
http://www.tavaana.org/
mailto:arsham@tavaana.org


www.tavaana.org –   همسوسازی دگرباشان ایرانی: جلسه هشتم 

 

 

+ 
با نحوه های تماس با جامعه ی بزرگ ایرانی و اقدامات مشترک آشنایی 

  برای رسیدن به اهداف کلی تر

 دقیقه ۹۰: زمان جلسه

 

 نظرات شما(: دقیقه ۲۰(بحث آغازین 

 جنبش نو پای ما(: دقیقه ۲۰(سخنرانی 

 چه چیزهایی یاد گرفتیم؟(: دقیقه ۲۰(بحث گروهی 

 تکلیف نهایی(: دقیقه ۱۵(تکلیف کالسی 

 (  دقیقه ۱۵(آزمون نهایی 
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+ 
 نظرات شما

 همچنان مایل هستید که یک فعال حقوق دگرباشان باشید؟ چرا؟آیا 

 چطور می توان جامعه را همسو کرد؟
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+ 

 مردمیهای سنتی جنبش 

 جنبش های سیاسی و انقالبی 

 تشکل های دانشجویی 

 جنبش های بهداشتی و پزشکی 

 جنبش های زنان 

 جنبش های مذهبی 

 جنبش سنتی دگرباشان 

 

 

 

 جنبش نو پای ما
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+ 

 های موسوم به گی پراید و خواست های اجتماعیراهپیمایی 

 

 

 

 جنبش نو پای ما
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+ 

 ایرانینوپای دگرباشان جنبش 

 نبود تشکل های فیزیکی 

 شمولیت اعضای جامعه ی دگرباشان  

 استفاده از شبکه های مجازی ارتباطی 

 قابل دسترس بودن بیشتر و سریعتر 

 سریعتر و فراگیرتر ٬تاثیر بیشتر 

  

 

 

 جنبش نو پای ما
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+ 

 استپیشروان امروز جنبش هستیم و وظیفه ی ما آماده کردن و جذب افراد دیگر ما 

 هر دگرباشی لزوما یک فعال حقوق دگرباشان نیست 

 هر غیر دگرباشی لزوما یک دگرباش ستیز نیست 

 راهی که ما آن را امروز هموار می کنیم به آینده نیز خواهد رسید 

 

 

 

 جنبش نو پای ما
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+ 

 آنهاهای موازی و همکاری با جنبش 

 جنبش موازی جنبشی است که حداقل اهدافش با جنبش دگرباشان همسو باشد 

 جنبش زنان و جنبش دگرباشان حداقل در مبارزه با مردساالری همسو می باشند 

 جنبش دانشجویی کمک بزرگی در حمایت از جنبش دگرباشان است 

 

 

 

 جنبش نو پای ما
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+ 

این هشت جلسه چه چیزهایی یاد گرفته ایم و چه تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی مان در 

 داشته است؟

 قدم های بعدی برای تقویت جنبش چه خواهند بود؟

 

 چه چیزهایی یاد گرفتیم؟
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+ 

    .اموزان می بایست گزارش خود را تهیه کرده و تا فردا آن را ارسال نماینددانش 

 آیا تمام موارد این کالس را در گزارش خود لحاظ کرده اید؟ 

 آیا به امنیت افراد در گزارش خود توجه نموده اید؟ 

 آیا با مشکلی در حین انجام تکلیفتان مواجه شدید؟ 

 تکلیف نهایی
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+ 
 آزمون نهایی
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 حقوق معنوی

 

 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان   - اختصاص 

 E-Collaborative for Civic Education   اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر

 .نام سازمان تهیه کننده انجام شود

 این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره  -  غیر تجاری

 .برداری نخواهد شد

 اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید٬ شما می  توانید حاصل کار را تنها  -  اشتراک

 تحت مجوز

 E-Collaborative for Civic Education  منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت٬ این

  تغییرات را باید با

   E-Collaborative for Civic Education  به اشتراک گذارید. 
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