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 خانواده ی دگرباشان جنسی ايرانی 

 د را از دست داديکی از اعضای خو

 

 

 

نسان ها برای زندگی حق انتخاب ا.  تو همه ی ما را غصه دار کرد و هنوز نمی توانيم آن را باور کنيمرفتن

اما ماندن و مبارزه کردن با همه ی بی عدالتی ها و تبعيض هايی که بر . نکردن محترم استکردن يا 

 .ئوليت ما باشد انداخته است می تواند مسسايهجامعه ی دگرباشان جنسی 

 . هميشه به ياد تو خواهيم بود و آرزو می کنيم که ديگر شاهد تکرار اين گونه رفتن ها نباشيم

 

 

 و ايران ، ترکيهجمعی از دوستان تو در امريکای شمالی، اروپا

  و سازمان دفاع از حقوق همجنسگرايان ايرانیسازمان دگرباشان جنسی ايرانی
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 اطالعيه سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 

نياز سليمی، (از تاریخ اول جوالی دو هزار و هشت، شورای سابق دبيران سازمان دگرباشان جنسی ایرانی 

مجتبی . به صورت قانونی تغيير کرده است)قهرمان، ویکتوریا طهماسبی، سام کوشا، روشن برهان ساقی

 در انبه مسئوليت هایشدر سمت معاون و حسابدار سازمان ایرکيو  جدید شورای دبيران و پدرام، اعضای

مسئوليت فعاليت ها، انتشارات، . د دادنراه گسترش حقوق بشر دگرباشان جنسی ایرانی ادامه خواه

ی برنامه ها، و ارتباطات سازمان ایرکيو از آن تاریخ به بعد به عهده ی آرشام پارسی می باشد و  اعضا

 .سابق شورای دبيران مسئوليت و تعهدی نسبت به آن نخواهند داشت

. سازمان های عام المنفعه ی غيردولتی مانند هر سازمان دیگری با همين چرخش ها و تغييرات طبيعی و ناگریز است که به حياتش ادامه می دهد

سازمان ایرکيو با کمک . مان دگرباشان جنسی ایرانی از آن جدا نيستتغيير همچنين نشانه ای از رشد و تکامل هر سازمانی می تواند باشد که ساز

 . دگرباشان جنسی ایرانی و حاميان جهانی آنها همانند قبل به تالش هایش ادامه خواهد داد

 . می کنيم تشکر و قدردانی برای جامعه دگرباشان جنسیما از تمام اعضای شورای سابق دبيران سازمان به دليل فعاليت های ارزشمندشان

 

 سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 

 

  
IRanian Queer Organization Notice  

 

As of July 1, 2008, the previous Board of Directors of IRQO (Niaz Salimi, Saghi Ghahraman, Victoria Tahmasebi, Sam Kosha, Roshan 

Borhan) is officially dissolved. The new board of director will be Mojtaba and Pedram as treasurer and secretary replaced previous 

directors. 

Activities, publications, events, and relationships of IRQO are hereafter the responsibility of Arsham Parsi, and liability for and interest 

in IRQO by previous board members is hereby ceased. 

Non profit organizations go through life cycles just as any other organization, and changes are natural and inevitable.  Changes are 

also a sign of growth, a positive thing for such organizations, and IRQO is no exception. IRQO’s work continues to expand as does its 

group of loyal supporters.  

We extend our appreciation to the previous board members for their dedication and hard work in the name of Iranian queers.  Thank 

you for your attention. 

 

IRanian Queer Organization 
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 مورچه خواری مثنوی ای نوشت و نامش را گذاشت
 مورچه ها را نخورید
 :و مقدمه ی کتابش را این طور نوشت

 ..." !به عنوان یک روشنفکر "
 )٢٨مورچه، (

 -- حرف اول --

 فيلم تورنتو، و پس از به کارگردانی پرویز شارما، پس از گذشت یازده ماه از اولين نمایش اش در فستيوال جهانی» جهاد برای عشق«فيلم مستند 

همانند فيالدلفيا و سانفرانسيسکو، . نمایش در بيش از پانزده کشور دنيا، برای بار دوم به تورنتو برگشت و در سالن های تئاتر به نمایش گذاشته شد

جتبی و پارتنرش چه سرنوشت امير، م. معمولن مردم سوال های مشابهی دارند. پس از پخش فيلم در قسمت پرسش و پاسخ آن شرکت کردم

 ...شد؟، در حال حاضر وضعيت پناهجویان در ترکيه چگونه است؟، زندگی در ترکيه چگونه بود؟ و 

همانند جامعه ی خيلی از کشورهای دیگر که رفتاری دوستانه با . معمولن در ارتباط با ترکيه اشاره می کنم که جامعه ای همجنسگراستيز دارد

رش های زیادی وجود دارد که دگرباشان در ترکيه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، نيروهای پليس امنيت آنها را تأمين گزا. دگرباشان جنسی ندارند

 . نکرده اند، و حتی در برخی از شهرها شرایط چنان سخت است که همجنسگرایان از مراجعه به پليس برای انجام امورات پناهندگی شان ترس دارند

ترکيه و مردم آن مشکلی با . این عنوان اشتباهی است. ر اعتراضی گفت جامعه ی ترکيه را نباید همجنسگراستيز نام بدهيدیکی از تماشاچی ها د

در . از او پرسيدم که آیا تا به حال در ترکيه زندگی کرده اید؟ و همانطور که انتظار داشتم گفت من و همسرم ترک هستيم. همجنسگرایان ندارند

 .  دنيا آمدیم و بزرگ شدیم قبول همجنسگرایی کار سخت و عجيبی نيستاستانبول که ما به

در آنجا به چشم » مشکل«استانبول تنها یک شهر ترکيه است که بازدیدکنندگان زیادی از سرتاسر دنيا دارد، و به همين دليل مورد خاصی به عنوان 

. مذهبی ها را می بينيد. سکوالرها را می بينيد. همجنسگرایان را می بينيد. ارندهمه آزادانه در خيابان رفت و آمد د. همه چيز وجود دارد. نمی خورد

اما آیا این شرایط در . شهر بزرگ و متنوعی است. دزد و قاتل ها را هم می بينيد. فروشندگان مواد مخدر را می بينيد. کارگران جنسی را می بينيد

 هم یکسان با استانبول یا حتا آنکاراست؟ .. .کایسری، وان، نوشهير، اسکيشهير، سيواس، سامسون و 

من از ناحيه ی کتف دچار دررفتگی شدم، . مثال زدم که من و امير بدون هيچ دليلی در یکی از خيابان های کایسری مورد حمله ی دو نفر قرار گرفتيم

لن مسلمان و مذهبی هستيم و شما همجنسگرایان را در آن شب پليس به ما گفت که ما، مردم ترکيه، معمو. و پليس ما را به بيمارستان فرستاد

حتا اگر از همجنسگرایی شما خبر نداشته باشند، همين که خارجی هستيد، می تواند شما را با . نمی توانيم در شهر و محله ی خود تحمل کنيم

 . این کشور خارج شویدو توصيه کرد که در خانه بمانيد و زیاد بيرون نروید تا به سالمت از . این حوادث روبرو کند

به این دليل برای تماشای این فيلم آمده بود که ببيند آیا با ترکيه در این . وقتی که از سالن بيرون آمدیم، کمی بيشتر در این باره با هم صحبت کردیم

 به Midnight Expressيه که در فيلم فشارها، دستگيری ها، و خشونت های پليس ترک.  نگاه شده است یا نهMidnight Expressفيلم مستند به دید 

 . تصویر کشيده شده، واقعيت های دیگری است که دولت ترکيه تالش زیادی کرد تا از انتشار این فيلم جلوگيری شود، اما موفق نشد

 هایشان، در خانه های آیا این زوج جوان و خيلی های دیگر می دانند که برخی مواقع همجنسگرایان ترک، از ترس به قتل رسيدن توسط خانواده

پناهجویان دگرباش ایرانی مخفی می شوند؟ آیا می دانند که سازمان المبدا استانبول که برای جامعه ی دگرباشان جنسی ترکيه فعاليت می کند، 

ارها تا مرز بسته شدن پيش بارها توسط نيروهای مختلف مردمی و حتا امنيتی مورد هجوم قرار گرفته اند؟ آیا می دانند که نشریه ی کائوس جی ال ب

 و یا عضویت در رفته است؟ آیا خبر زندانی شدن برخی از دگرباشان ترک را شنيده بودند؟ شاید نه، اما حتمن اخبار مربوط به حجاب در دانشگاه ها

 .   را با ریزه کاری هایش حفظ شده بودنداتحادیه ی اروپا

ود ندارد، دگرباشان مشکل خاصی ندارند، سایه ی تهدید، آزار و شکنجه آنها را تعقيب نمی براستی کسانی که ادعا می کنند همجنسگراستيزی وج

کند، و در کل تالش دارند تا جامعه را به نوعی به تصویر بکشند که حقيقت ندارد، و یا حتا کسانی که ادعا می کنند از شرایط دگرباشان جنسی با 
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به عنوان یک دگرباش، و در شرایط آنان زندگی کرده اند؟ آیا می دانند که » یک روز« آیا فقط و فقط  خبر هستند و برای کمک به آنها تالش می کنند،

 زندگی زیرزمينی، نه به معنای پخش شب نامه ای اش، یعنی چه؟ 

 حتا یک ساعت مدعيان،ان آیا هم.  چند روز پيش از ميان ما رفت و همه ی دوستانش را آزرده خاطر کرداعضای خانواده ی دگرباشان جنسی،یکی از 

  نشسته بودند؟اوپای حرف های 

 . فکر نمی کنم احتياج به توضيح بيشتری وجود داشته باشد

 

  -- حرف دوم --

» .و شناسنامه و رابطه در چراغ عوض شد زیادی قانون و چارچوب مقدار«: در سخن سردبير بيست و سومين شماره ی نشریه ی چراغ نوشته شد

  ».عوض شدو سازمان و شناسنامه و رابطه در چراغ  زیادی قانون و چارچوب مقدار«: یسيمامروز می نو

چراغ کی در می «هر وقت چراغ با چند روز تاخير منتشر می شد، ایميل های زیادی می گرفتيم که .  شده استماقسمتی از زندگی دیگر چراغ، 

خ رئيسی، ساقی قهرمان، و تمام کسانی که دست هایشان را حایل کردند و نگذاشتند پيام شيرازی، شاهرباید به شایستگی از زحمت های  .»آید؟

 .و قدردانی کردشعله ی چراغمان خاموش شود تشکر 

در طول این چند سال تعداد همکاران و نویسندگان چراغ خيلی زیادتر شده است و به طور متوسط روزانه دو نفر به . چراغ تا به حال روشن مانده است

موضوعات زیادی مطرح شده است که به نوعی بکر و تازه هستند و نياز به بحث و گفتگو و به چالش کشيدن . د خوانندگان چراغ اضافه می شودتعدا

چراغ نشریه ی سازمانی است که برای گسترش حقوق بشر و برابری خواهی حقوقی برای دگرباشان جنسی ایرانی . آن ها کاملن حس می شود

، نظرات و دیدگاه های مختلف به صورت آزاد و دور از هرگونه معنای خودش را از دست بدهد »تبعيض«مهم این است که رای ما ب. تالش می کند

همان خواسته ای است که برایش » تبعيض«دنيای بدون . میم بهتر و آگاهانه تر تصميم بگيريجانب داری در اختيار خوانندگان قرار داده شود تا بتوان

 . متالش می کني

 .  ی دگرباشان جنسی ایرانی است»همه« نشریه ی ،چراغ

 آرشام پارسی
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 *هنجارستيزی و فراسوی آن: جامعه شناسی امورجنسی
 

 جاشوا گامسون و دان موون: نوشته

 حميد پرنيان: برگردان
 

 چکيده

ه انداختن نظریه ی هنجارستيزی بر کار نخست، ما چگونگی سای. ما سه گرایش را در جامعه شناسی کنونی امورجنسی روشن خواهيم کرد

بسياری از جامعه شناسان را بررسی خواهيم کرد که با کارهای تجربی شان در حوزه هایی به تماشای امورجنسی می روند که پيشتر غيرجنسی 

)asexual (نسی پيش آورده است را همچنين این جامعه شناسان چالش هایی که نظریه ی هنجارستيزی برای دوبخش سازی ج. دانسته می شد

دوم، ما خواهيم دید که . که قدرت در سراسر مقوله های جنسی دارد را ردگيری می کنند) workings(استادانه به کار می گيرند و کارشيوه هایی 

ورجنسی را در گفتگو جامعه شناسان چگونه با بررسی چيستی امورجنسی و تاثيرات آن در ميان سامانه های چندگانه و تقاطعی هویت و ستم، ام

سومين گرایش در جامعه شناسی امورجنسی کاویدن . می نشانند) این باور فمينيست های سياه پوست) (intersectionality(» تقاطع باوری«با 

 جهانی شدن و ما، در بررسی این سه گرایش، تاثير مطالعات. روابط ميان امورجنسی و اقتصاد سياسی در سایه ی دگردیسی های نوین بازار است

ما، در پایان، به بهره ی جامعه شناسان امورجنسی در . همکاری جامعه شناسان برای فهميدن نقش امورجنسی در روندهای جهانی را خواهيم دید

 .اشاره خواهيم کرد) داریم(به بررسی خود امورجنسی ) ما(فهم دیگر روندهای اجتماعی و همچنين به نياز پيوسته ای که 

 پيش گفتار

جامعه . و پدیدارشناختی شد) queer(سراسر دهه ی گذشته، جامعه شناسی امورجنسی با پيشرفت چابکی که تجربه کرد به یکباره هنجارستيز 

، به ویژه شيفته ی گونه ی »منحرف«شناسی امورجنسی، در خردسالی و کودکی اش، بيشتر، دانش پژوهانی داشت که شيفته ی چيزهای 

همچون، لزنوف و وستلی (راهکارهای پایيدن باشنده هایی که از نظر جنسی بدنام شده اند و بدنام سازپذیر می باشند : دندهمجنسگرایانه اش، بو

سيدمن (» جهان جنسی و منحرف زیرزمينی کالهبرداران، تن فروشان، زندانيان، چای خانه ها، حمام ها، و مشروب خانه ها«و ) ١٩۶١، ریس ١٩۵۶

جامعه شناسی امورجنسی، همان که وارد دوره ی جنبش های آزادی خواهی جنسی در دهه ). ١٩٧٠گرید به هومفریز ؛ همچنين بن٧، ص ١٩٩۶

 و دوره ی جوانه زدن حوزه های ميان رشته ای مطالعات همجنسگرایی شد، به امورجنسی به عنوان بن اجتماع و زندگی ١٩٨٠ و ١٩٧٠های 

، ١٩٨٣همچون، کریگر (ز زندگی ای که در اجتماعات همجنسگرا در جریان بود گزارش فراهم آوردند قوم نگاران ا. سياسی بيشتر عالقه مند گشت

، پونس ١٩٨٢، آلتمن ١٩٨٧همچون، آدام (، جامعه شناسان سياسی از جنبش های همجنسگرایان درس هایی گرفتند )١٩٧٢، نيوتن ١٩٧٩ليواین 

، و پژوهش )١٩٨٧، اشنایدر ١٩٩۴، جينس و برود ١٩٨٩همچون، هرک (نسی را بررسی کردند و شکل و فشار تبعيضات ج) ١٩٩٢، تيلور و ویتير ١٩٧٨

، ١٩٨٩همچون، کالسن و همکاران (گران پيمایشی رواج یافتن گرایش های ضدهمجنسگرایی و کنش های جنسی غيرهنجاری را آشکار کردند 

 ).١٩٧٩، ریس و ميلر ١٩٩۴الومن و همکاران 

ساختارگرایی اجتماعی از تعامل گرایان نمادین، . از جامعه شناسان به شدت از ساختارگرایی اجتماعی پيروی می کردنددر همان زمان، بسياری 

، و از سوی نظریه پردازان بيرون از )1981a، پالمر ١٩٨١، مک اینتاش ١٩٧٣همچون، گاگنون و سيمون (پدیدارشناسان، نظریه پردازان برچسب زنی 

پيوند ) denaturalizing(جامعه شناسی امورجنسی با پروژه ی غيرطبيعی سازی . وام گرفته بود) ١٩٧٨(ل فوکو جامعه شناسی همچون ميش

معانی، هویت ها، و مقوله های جنسی، فرآورده هایی اجتماعی و تاریخی «و همان گونه که اپستين می گوید، اثبات می کند که  سختی یافته بود،

اپستين (»  به کوتاه سخن این که امورجنسی چيزی ساخته شده است–سازمان یافته اند ) intersubjectively(هستند که به گونه ای ميان ذهنی 

1996bجامعه شناسان، گونه گونی معانی، هویت ها، و مقوله های جنسی را آشکار  ).١٩٨۵، ویکس ١٩٨٨؛ همچنين بنگرید به، گرینبرگ ١۴۵. ، ص

به مثابه ی » همجنسگرا«به مثابه ی گونه ای از باشنده ی ایستا، طبيعی، جهانی به » همجنسگرا« را از می سازند؛ بسياری از آنها دیدگاه شان
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واکاوی شود و بنيان تاریخی، اقتصادی، و سياسی نسبی اش ) خود همجنسگرا(بایستی خودش «) در آن دیدگاه دوم(مقوله ای اجتماعی بردند که 

 که دربرگيرنده ی دگرجنسگرایی هم –پرداختن به ساختار اجتماعی امورجنسی ). (۴. ، ص١٩٩٨نایدر ناردی و اش(» باید موشکافانه بررسی شود

، ٢٠٠٠، مورای ٢٠٠٣لوپس -؛ گنزالس٢٠٠٢، ١٩٩٨، فرانک ٢٠٠٢، دلينگر و ویليامس ٢٠٠٢ هنوز پا بر جاست؛ برای نمونه بنگرید به، کارپنتر -می شود

 ).١٩٩٩، سيدمن و همکاران ٢٠٠٢ن ، سيدم٢٠٠٣، شالت و همکاران ٢٠٠٠شالت 

ریشه های پساساختارگرایانه ی . ، نشان خود را بر مطالعات دانشگاهی امورجنسی گذاشت١٩٩٠، در ميانه ی دهه ی »نظریه ی هنجارستيزی«

هستند، و در شيفتگی » )exclusionary(اختياری، شناور، و دفعی «نظریه ی هنجارستيزی در این باورش که هویت های جنسی و دیگر هویت ها 

 ١١. ، صص١٩٩۶سيدمن (» را به عنوان یک کل سازمان می دهند» جامعه«این دانش ها و کنش های اجتماعی، با جنسی سازی، «اش به این که 

ی بود اندکی دیرکرد جامعه شناسی در پيوستن به آنچه در آغاز کار روشنگری بر پایه ی علوم انسان. پيدا بود) ١٩٩٧؛ همچنين بنگرید به یاگوزه ١٣و 

داشت؛ از آنجا که نظریه ی هنجارستيزی گرایش داشت تا نقش نهادها در تنظيم جنسی را دست کم بگيرد، درباره ی سودمندی ساختارزدایی 

، گامسون ١٩٩٨ادواردس (مقوله ها، سرپيچی، و واکاوی متنی بزرگ نمایی کند، و به زبانی گيج و آشفته نوشته شود شکایات بسياری پيش کشيد 

داشته باشد، بين » جامعه شناسی هنجارستيز«، که جامعه شناسی کوشيد تا بهره ای در ١٩٩٠با این همه، از سال های پایانی دهه ی ). ١٩٩۵

نوشته ) ٢٠٠٢(همان گونه که گرین ). ١٩٩۶بنگرید به سيدمن (جامعه شناسی امورجنسی و نظریه ی هنجارستيزی پساساختارگرایانه آشتی شد 

 به عنوان سردر –واحدهای تجربی و یکپارچه ی واکاوی «است، به جای نگریستن به هویت و اجتماع دگرجنسگرایی و همجنسگرایی به مثابه ی 

 جامعه شناسان باید به چالش کشيده شوند تا چشمان واکاوگرشان را تيز کنند، و به نيروی دسيسه گر دگرجنسگراهنجاری –درون شد به پژوهش 

)heteronormativity (که اصل بنيادین سازمان دهنده ی نظم اجتماعی است اندیشناک شوند «) همان گونه که در باال گفته ). ۵٢١. ، ص٢٠٠٢گرین

شد، سراسر دهه ی گذشته، نظریه ی هنجارستيزی به راستی گونه ی متفاوتی از موضوعات پژوهش را برای جامعه شناسی امورجنسی فراهم 

و شناورند و این که نظم اجتماعی بر » تک تک ساخته شده«تن و سپس بازپرسيدن این باورها که هویت های جنسی به کار انداخ: آورد

 .بنا گشته است» دگرجنسگراهنجاری«

ه در سراسر دهه ی گذشته گذاشت) ی دانشگاهی(نظریه ی هنجارستيزی تنها یکی از، اگرچه شاید پيداترین، تاثيرات مهمی باشد که بر این حوزه 

ما، در این بخش، به راه های تازه ای که از سوی چالش های دو حيطه ی دیگر در جامعه شناسی امورجنسی باز شده است اشاره . شده است

، شيوه هایی را که امورجنسی در آن با نوزادان فرهنگی دیگر مقوله های »تقاطع باوری«جامعه شناسان، با به کارگيری و پژوهيدن . خواهيم کرد

جامعه شناسان، با به کارگيری سنت اقتصاد سياسی، . در هم بافته می شود روشن می سازند) نژادی، طبقه ی اجتماعی، و جنسيت(بری نابرا

نيز بر این » جهانی شدن«سایه ی . بازپرسشگری از ابعاد مادی هویت ها، ارزش ها، و داد و ستدهای جنسی را گسترش داده است) دایره ی(

ت؛ جامعه شناسان آغازیده اند که نگریدنی نزدیک تر به ابعاد جهانی هنجارستيزی، تقاطع باوری، و اقتصاد سياسی امورجنسی موضوعات افتاده اس

 .داشته باشند

 نظریه ی هنجارستيزی، شناور بوده گی، و دگرجنسگراهنجاری

: نظریه ی هنجارستيزی را پيشنهاد می دهند» انه ینش«، چهار »جامعه شناسی/نظریه ی هنجارستيزی«استين و پالمر، در مقاله شان در کتاب 

مسئله «) ب(نيرو می گيرد؛ » مرزها و بخش بندی های دوتایی«باور به این که قدرت جنسی سراسر زندگی اجتماعی جاری است، و از راه ) الف(

نپذیرفتن راهبرد حقوق مدنی و ) ج (؛»چيزهایی که هميشه بنيانی نامشخص دارند«مقوله های جنسی و جنسيتی به مثابه ی » دار ساختن

خواستار «) د(؛ و »)antiassimilationist(ساختارزدایی، تمرکززدایی، خوانش های بازنگرانه، و سياست های ضدیکسان سازانه «هواخواهی از 

گرچه جامعه ). ١٣۴. ، ص١٩٩۶استين و پالمر (» بازپرسی کردن از زمينه هایی که معموال به عنوان جوالنگاه امورجنسی پنداشته نمی شود

شناسان در برگزیدن این چهار نشانه همنوا نيستند، اما، در چند سال پيش، دیده شده است که آنها را هم در سطح پژوهش های جامعه شناسی 

 .خرد و هم جامعه شناسی کالن به کار برده اند

فهميد از سوی » دگرجنسگرا«و » همجنسگرا«ایی از پيش انگاشته شده ی البته، این باور که امورجنسی را نمی توان تنها از راه مقوله های دوت

نظریه هنجارستيزی حتی فراتر می رود و می گوید هویت ها، تمایالت، و مقوله های . پيشگامان ساختارگرایی جامعه شناختی بازتاب یافته است
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پژوهش . است) روابط قدرت(ته شده است و حتی گاهی سازنده ی آن جنسی شناور و پویا هستند و امورجنسی به ناچار با روابط قدرت در هم باف

، ١٩٩٨؛ فرانک ٢٠٠٣برکهوس (های تازه ی خرده جامعه شناسی امورجنسی بررسی می کنند که این مورد ممکن است چگونه، کجا، و کی باشد

 .شمندانه ی نظری هنجارستيز فراهم می آورندپایه ای تجربی برای بينش های شناور و اندی) و با این بررسی ها (–) ١٩٩٩؛ پوری ٢٠٠٢

در قوم نگاری ای که از مردان همجنسگرای برون شهری داشته است هم نظریه ی هویت و هم مطالعات ) ٢٠٠٣(برای نمونه، برکهوس 

 در زمان –گونه های دیگر  جنسی یا از –هویت هایی که او با داده های اش روشن می سازد . همجنسگرایی را در سایه ی هنجارستيزی می گذارد

گونه ی «به ویژه این که برکهوس ميان چندین . گوناگون هستند» مدت زمان، دیرپایی، و چيرگی«و مکان نه ایستا هستند و نه یکسان؛ هویت ها در 

یانه زندگی و کار می کنند، و که منحصرا در محيطی همجنسگرا» طاووس ها«یا » lifestylers«: هویت همجنسگرایی مردانه تمایز می گذارد» آرمانی

، که بيرون از شهر زندگی و کار می »آفتاب پرست«یا » commuters«کسانی که همجنسگرایی شان تمام وقت است و هویتی آقامنشانه دارند؛ 

افسانه ای با باالتنه حيوانی (» قنطورس«یا » integrators«کنند و برای آميزش جنسی و نشست و برخاست با همجنسگرایان به شهر می آیند؛ و 

که بيرون شهر زندگی و کار می کنند و اینجا و آنجا در فعاليت های اجتماعی و جنسی همجنسگرایی آميخته می ) ی آدمی و پایين تنه ی اسب

ها به مثابه ی integratorها با هویت شان به مثابه ی فعل، و commuterها با همجنسگرایی به مثابه ی اسم برخورد می کنند، Lifestyler. شوند

برکهوس، با این واکاوی، مورد همجنسگرایان بين شهری را به کار می گيرد تا روشن سازد ). ٢٩-٢٨. ، صص٢٠٠٣برکهوس (صفت برخورد می کنند 

ه از بر خالف برداشت مردمی از شيوه ی یکتا، به آسانی شناخت پذیر، و انسجام یافت«: که نظریه ی هنجارستيزی با سرسختی می گوید

درباره «و » وجود دارد) و مشخص(، شيوه های چندگانه ای برای ارائه و سازمان دهی به یک هویت نشان شده )یا هر هویت دیگر(همجنسگرابودن 

 ).١١. ، ص٢٠٠٣برکهوس (» ی چگونگی نمایش یافتن هویت یک فرد، درون مقوله های هویتی ستيز شایانی وجود دارد

ختار هویت ها را بررسی می کند اما کانون بررسی اش را بر این می گذارد که چگونه روابط قدرت، در سطح ملی و ریزسا) ١٩٩٩(همچنين، پوری 

از امرجنسی و جنسيت را به نقد می کشد و می گوید که ) و سنتی(پوری تعاریف جامعه شناختی مرسوم . جهانی، این هویت ها را شکل می دهد

پوری (» پيآمد مکانيسم تنظيم گر و هنجارین قدرت باشد) امرجنسی و جنسيت(نند که ممکن است این سازه ها این نکته را نمی بي«) تعاریف(این 

پوری، با برگرفتن این باور فوکو که قدرت در و از طریق خرده تعامل ها به کار می افتد، یادآوری می کند که کار فوکو به جای این که ). ۵. ، ص١٩٩٩

او با واکاوی . ی گفتمان پرداخت)و گلچين شده(ی گفتمان بپردازد به فرآورده های برگزیده )و پيش پا افتاده( های هرروزه تقریبا منحصرا به فرآورده

 زن هندی ميان طبقه و باالتر از ميان طبقه داشت به این کشمکش اشاره دارد، و آشکار می کند که گزارش ۵۴داده هایی که از مصاحبه هایی با 

 رشد زنانه گی، فهميدن و خوگرفتن به قاعده گی شان، و تجربه کردن تجاوز – تجربيات شان از جنسيت و امورجنسی می دهند هایی که ایشان از

 از سوی گفتمان های ملی گرایانه و فراملی گرایانه شکل می گيرد –جنسی، معانی پاکدامنی، ازدواج، مادربوده گی، پورنوگرافی، و همجنسگرایی 

 .تمان هاستو پاسخی به این گف

تيلور و ویتير درباره ی جنبش فمينيست . همچنين، واکاوی هویت های جمعی، جنسی و غيرجنسی، نيز یک بازخواست هنجارستيزانه است

ع در واق« بگویند که –) ١٩٩۴بنگرید به الرانيا و همکاران ( همنوا با نظریه پردازان جنبش های تازه ی اجتماعی –همجنسگرا پژوهش می کنند تا 

در جریان فعاليت های جنبش اجتماعی ساخته «بلکه » فضيلت افرادی که در یک جای همگانی گرد هم آمده اند هویت های جمعی را نمی سازد

برای نمونه، دانش پژوهانی که در زمينه ی جنبش اجتماعی کار می کنند در سایه ی واکاوی جنبش ). ١٠٩. ، ص١٩٩٢تيلور و ویتير (» شده اند

این «، »زدودن و ساختارزدایی مقوله های گروهی، و برای هميشه ایستا نگه داشتن آنها«می گویند که پافشاری هنجارستيزانه بر » يزهنجارست«

که مقوله های ثابت هویتی هم پایه ای برای ستم هستند و هم پایه ای برای قدرت ) که از سوی جنبش های دیگر هویت ها ساخته شده(معما 

دیگران به وضع روزمره و خرد تکانه ). ٢٠٠٢، ١٩٩٧برنشتين . ؛ همچنين بنگرید به م٣٩٣، ٣٩١. ، صص١٩٩۵گامسون (می سازد را روشن » سياسی

از زنانه پوشان کاباره ی کی وست پيشنهاد می کند که زنانه ) ٢٠٠٣(پژوهش قوم نگارانه ی راپ و تيلور . های جمعی هنجارستيز پی برده اند

 چالشی تجسم یافته و –باشند، به عنوان بهترین شکل اعتراض اجتماعی هنجارستيزانه و ساختارزدایانه دیده می شود پوشی، با هر وضعی که 

راپ و تيلور، با برگرفتن کانون نظریه ی هنجارستيزی که بر . و برای دگرجنسگراهنجاری) و جنسيتی(مستند برای مقوله های دوتایی جنسی 

برای «سرپيچی، و اصول ضدهنجاری استوار است می گویند که زنانه پوشانی که آنها پژوهيده اند پوشاک زنانه را ، )performativity(» نمایشگری«
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که فهم های مرسوم از مردانه گی و زنانه گی، همجنسگرایی و دگرجنسگرایی را به چالش «به کار می برند » بيان نمودن ایده های سياسی ای

نمایشگران ). ٢١٣ و ٢١٢. ، صص٢٠٠٣راپ و تيلور (» سازند، و مرزهای کنونی هویت جمعی را ویران سازندکشند، و هویت های جمعی تازه ای ب

گستره ی مقوله ها و معانی ممکن «بکشانند، تا » بنياد اجتماعی جنسيت و امورجنسی«زنانه پوش، تن شان را به کار می گيرند تا توجه را به 

با «، و از این رو )٢٢٠. ص(» را آشفته سازند، به پرسش گيرند، و بازبينی کنند» آنها«و » ما«ميان جنسيتی و جنسی را گسترش دهند، و خطوط 

 .یعنی آنها تن و هویت های شان را برای اهداف هنجارستيزانه به کار می برند). ٢١۴. ص(» رمزگان جنسيتی دگرجنسگرا و چيره بستيزند

 بر بررسی تنظيم و مدیریت نهادی امورجنسی، و بر واکنش های مردم به تنظيم گری های همچنين سایه ی نظریه ی هنجارستيزی را می توان

فوران پدیداری «در بررسی ای که از ) ٢٠٠١(برای نمونه، والترس . رسانه ها، دین، نهادهای خویشاوندی، و سازمان های سياسی دید

وضعيت مشکوک در دید «ند که ميان ناآشکارگی و گوشه گيری، و پشتيبانی می ک» شيوه ی سومی« داشت از ١٩٩٠در دهه ی » همجنسگرایی

بلکه همچنين ... نيست ) و مفرد(هرگز تک «در این شيوه ی سوم، هویت همجنسگرایی به عنوان چيزی فهميده می شود که . قرار می گيرد» مردم

زنان و مردان همجنسگرا در جامعه ای که اساسا با « و ،»هرگز از دگرگونی های روند تجارتی شدن و فرهنگ دگرجنسگرا و کليشه ای جدا نيست

درباره ی ازدواج، خانواده، روابط «ناچار است که ) آن جامعه(و » دگرگون شده است شهروندانی کامل هستند) همجنسگرایان(دربرگرفتن آنها 

او به ). ٢۴. ، ص٢٠٠١والترس (»  بازپنداری کندروابط عاشقانه بازاندیشی و) و(، هویت جنسی و جنسيتی، دوستی، )partnership(جنسی گذار 

پدیداری ای اشاره می کند که در آن، هویت های جنسی، چندگانه و هميشه شناور هستند، و اینکه پدیداری هنجارستيزانه پيش انگاشت های 

 زنان و مردان همجنسگرا و دوجنسگرا و به همين گونه، بررسی گامسون از پدیداری. دگرجنسگراهنجارانه را به چالش می کشد و ویران می سازد

دگرجنس گونه در برنامه های روزانه ی تلویزیونی آشکار می کند که چگونه بایسته های نهادی برنامه های گفتگویی تلویزیونی عادتا برنامه سازان را 

بحرانی که در مرزسازی های جنسی جریان «د، رهنمون می کند تا، در کنار چيزهای دیگر، پيش انگاشت های دگرجنسگراهنجارانه را ویران سازن

؛ ١۵٢. ، ص1998aگامسون (» زنانه از کار بيافتد/دگرجنسگرا و مردانه/دوبخشی های همجنسگرا«فراهم آورند که » امکانی«و » یافته تنومندتر سازند

 ).٢٠٠١همچنين بنگرید به ارنی و اسپارس 

برنشتين و ریمن (» خانواده های هنجارستيز«برای نمونه، در مجموعه ی . زانه بررسی شده استنهاد خانواده نيز به تازه گی از دیدگاه هنجارستي

ساختارهای خانواده گی ای که از سوی این رفتارهای جنسيتی یا جهت گيری های جنسی غيرهنجاری شکل «نویسندگان گوناگونی اهميت ) ٢٠٠١

رای خانواده ی خصوصی شده ی غيرهسته ای پيش آورده اند، و در برابر دوباشی چالش های تازه ای ب«را بررسی کرده اند که » گرفته اند

)dimorphism (دگرباشان رنگين پوست، دگرباشانی که پدیداری اندکی دارند، با «. »جنسی ای که ایده ی خانواده بر آن بنا گشته است می ایستند

و تک همسری را نمی پذیرند، همسران همجنس بچه می خواهند، زنان خوشبختی ای که بر پایه ی همسری دوتایی است مخالفت می کنند، 

برتری یافته ی خانواده اعتراض دارند، و سياست ) شکل( همه ی اینها دگرجنسگراهنجاری را پریشان می سازند، به –همجنسگرا بچه نمی خواهند 

ژوهش استيسی درباره ی خانواده های همجنسگرا یافته های پ). ۵ و ٣. ، صص٢٠٠١برنشتين و ریمن (» های همجنسگرایی را پيچيده می سازند

خانواده های هنجارستيز، پيشگامان نگهبانی از شرایط پست مدرن خانواده اند، و سرراست ترین دیدار را با ابعاد بدیهه گویی، «همانندی دارد؛ 

، فيلدس ١٩٩٩؛ همچنين بنگرید به کارینگتون ۴٠۵. ، ص٢٠٠٢استيسی (» دوپهلویی، تناقض گویی ها، خوداندیشی، و سيالن پست مدرنيسم دارند

٢٠٠١.( 

یکی از نمونه ها، پژوهش قوم نگارانه ی . اخالقی، نيز به تازه گی از دیدگاه هنجارستيزی بازبررسی شده است-دین، سرچشمه ی گفتمان جنسی

این پژوهش بررسی می کند که چگونه . رایی داشته استاز مباحثه های کليساهای پروتستان آمریکایی درباره ی همجنسگ) ٢٠٠۴(است که مون 

مباحث گروهی کليساها، که بيشتر اعضای شان دگرجنسگرا هستند، ضدیتی که درستکاری با گناه، و عشق با سياست دارد را تعریف و بازتعریف 

رباره ی ماهيت خداوند و محدوده های امورجنسی می کنند، و می کوشند تا وظيفه شان در عشق ورزیدن به انسان ها را با ناسازگاری ژرفی که د

او یافته است که مباحث پيرامون همجنسگرایی، تفاوت های ژرفی که در فهم افراد از کيستی و چيستی خداوند و . شایسته دارند را آشتی دهند

ت های جنسی داشته باشد، و وادارشان سازد تا پس این مباحث می تواند پيامدهایی برای اقلي. خواست او از انسان ها وجود دارد را می نمایاند

مون، ساختار مقوله های جنسی ای . احساس هایی ویژه از خود نشان دهند و در زندگی جنسی الگوهایی هنجارین برگيرند تا پذیرفته شوند
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مردم، در زندگی روزمره ی دینی همچون دگرجنسگرا و همجنسگرا را در حالی به پرسش می گيرد که چگونگی توليد پایگان های جنسی از سوی 

 ).٢٠٠٢همچنين بنگرید به کيج (شان، را به آزمونی تجربی می کشد 

می دهند نهادهایی گوناگون را شکل می ) امورجنسی(همه ی این جامعه شناسان، با نگریستن به اینکه چگونه امورجنسی و معانی ای که به آن 

مردم، در آفریدن و بازتوليد مقوله های جنسی، روابط قدرت را بازتوليد می کنند؛ هر : کار می سازنددهد، ادعای کانونی نظریه ی هنجارستيزی را آش

 .نهاد اجتماعی ای، هرچند در ظاهر غيرجنسی باشد، بر مرزها و بخش بندی های جنسی استوار است و بدان ها نيرو می دهد

 تقاطع های امورجنسی

را آغاز کند، واکاوی ای تقاطعی از » هویت های چندگانه«این که نظریه ی هنجارستيزی سخن گفتن از فمينيست های سياه پوست، خيلی پيشتر از 

؛ همچنين بنگرید به هال و ٢٠٠٠کولينس (ستم کردند؛ ستم نژادی، جنسيتی، طبقه ای، و جنسی را به عنوان سامانه های همبند شناختند 

اسان که به بررسی نژاد، طبقه ی اجتماعی، و جنسيت می پردازند، با برخی استثناهای چشم جامعه شن). ١٩٨۴، موراگا و همکاران ١٩٨٢همکاران 

به  (-گير، گرایش دارند تا با امورجنسی به مثابه ی پيوسته ای که به گونه ای سست با سياهه ی ستم های تقاطعی آميخته شده برخورد کنند 

جامعه شناسان . بيشتر معترضانه و در کمانک ها، نه در قالب بازبينی ای تحليلی) مآن ه(چيزی برای اینجا و آنجا اشاره کردن، ) مثابه ی

، کيمل ١٩٩٢، کونل ١٩٩۴همچون، چودورو (امورجنسی، به نوبه ی خود، دیری است که تقاطع های امورجنسی و جنسيت را پيگيری می کنند 

 –ارند تا با نژاد و طبقه ی اجتماعی به مثابه ی متغييرهایی ثانوی برخورد کنند اما گرایش د) ١٩٩٧، استين ١٩٩٨، شوارتس و روتر ١٩٩۴، لوربر ٢٠٠٠

نظریه ی . تفاوت هایی که آنها به وجود می آورند قابل ذکر است اما بودن و نبودن آنها تاثيری بر فهم همگانی از امورجنسی نمی گذارد) یعنی(

از سوی کنش های چندگانه ی مقوله بندی و تنظيم گری ساخته « سوژه های جنسی هنجارستيزی، به نوبه ی خود، پيوسته پيشنهاد می دهد که

ميزانی گوناگون «و همه ی مقوله های امورجنسی، که شامل دگرجنسگرایی می شود، درون شان » شده اند و دربرگيرنده ی آن کنش ها هستند

ونه که کوهن اشاره داشت، سياست های هنجارستيز بيشتر برای پس، همانگ). ۴٣٩. ، ص١٩٩٧کوهن (دارند » از و جایی چندگانه برای قدرت

؛ همچنين بنگرید به ۴٣٨. ، ص١٩٩٧کوهن (به کار می رود » است» هنجارستيز«بازنيرودادن به دوبخشی ساده ی دگرجنسگرایی و هرچيزی که«

 .، و تفاوت های نژادی، طبقه ای، و جنسيتی را بيرون کشيده و نشان می دهد)١٩٩٩کوهن 

فمينيست های سياه و نظریه ی هنجارستيزی بود که جامعه شناسان امورجنسی را دلگرم » تقاطع باوری«اید این کم کم در هم شدن نظریه ی ش

ساخت تا فراتر از این دانسته که جنسيت، امورجنسی، نژاد، و طبقه ی اجتماعی سامانه هایی به هم پيوسته هستند به کار دشواری بپردازند؛ 

جامعه شناسان، در سال های پيشين، به گونه ای روزافزون . تن این که چگونه امورجنسی با دیگر سامانه های ستم تقاطع و تعامل داردروشن ساخ

درباره ی روند جنسی شدن نژاد، روند نژادی شدن امورجنسی، روند جنسی شدن طبقه ی اجتماعی، و روند طبقه ای شدن امورجنسی به 

 –کولينس، که دربرگيرنده ی بحث های مشروح درباره ی امورجنسی است ) ٢٠٠٠(» اندیشه ی فمينيست سياه«پرکاربرد کتاب . پژوهش پرداختند

کولينس شرح می دهد که امورجنسی سياه . که در ویرایش دوم مشروح تر می شود، به عنوان چهارچوبی برای پژوهيدن تقاطع ها به کار می رود

» دگرجنسگرایی ای ناهنجار یا دارای اختالل روانی«، )male rapist(و مرد زناکار ) female jezebel( زن سليطه پوست چگونه، از طریق انگاره های

کولينس همچنين ). ١٣٠ و ١٢٩. صص(را نشان می دهد که تبعيض و مرزبندی نژادی را توجيه می کند » نژادپرستی جنسی شده ای«می سازد و 

چگونه ستم های متقاطع با «ه ی زنان سياه پوست در تن فروشی، تجاوز، و پورنوگرافی روشن می سازد که بررسی می کند که چگونه تجربيات ویژ

، ١٩٩٧؛ همچنين بنگرید به النکاستر و دی لئوناردو ١٣۵. ، ص٢٠٠٠کولينس (» امورجنسی پيوند می خورند تا به گونه ای دوسویه یکدیگر را بسازند

زبان امورجنسی را به کار می گيرند تا با قدرت هر چه تمام تر ستم هایی ) تجربيات( کرده اند که چگونه آنها دانش پژوهان بررسی). ١٩٩٢موریسون 

که بر پایه ی نژاد، طبقه ی اجتماعی، و جنسيت بنا شده اند را طبيعی سازند؛ آنچنان که، به گونه ای نژادپرستانه، زنان سياه پوست را گرسنه های 

این پيش انگاشت . مرموز جنسی، مردان سياه پوست را درنده ی جنسی، و زنان سفيدپوست را پاکدامن جنسی می دانندجنسی، زنان آسيایی را 

 و تاثيراشان کمتر از کنش های –ها، بيان شده یا بيان نشده، بر سياست گذاری های ازدواج و رفاه، بهزیستی و آموزش و پرورش تاثير گذاشته اند 

 .نهادی شده نبوده

گرچه این دانش . این را که هویت های متقاطع چگونه در حالت تطبيقی گسترش می یابند کاوشی تجربی کرده اند) ٢٠٠٣(و همکاران اش شالت 
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پژوهان آشکارا در پی گسترش دادن مفهوم تقاطع باوری نبودند اما پژوهش آنها، درباره ی فهم اعضای دسته ی دختران از امورجنسی شان، به 

ی پردازد که چگونه تجربيات دختران جوان از امورجنسی به یکباره از سوی سن، جنس، طبقه ی اجتماعی، و قوميت آنها زیر فشار کاوش در این م

آمریکایی و آمریکای التينی بودند، و - عضو دسته ی دختران در سان فرانسيسکو مصاحبه کردند که بيشترشان آفریقایی۶١این پژوهشگران با . است

فلسيا، شانزده ساله، از نخستين نسل مهاجران آمریکای التينی، شوهردار و پای بند به یک مرد جوان که . هر گروه قومی متمرکز بودبر یک عضو از 

برای اعضای دسته ی شوهرش به این معناست که می ) برچسبی که(نخورد، ) ho(» جنده«ناچار بود با او آميزش جنسی داشته باشد تا برچسب 

با پافشاری بر احترام جنسی خودش، ادعا ... فلسيا «این پژوهشگران می نویسند که . گاه که خواستند آميزش جنسی داشته باشندتوانند با او هر

افزون بر آن، فلسيتا، درباره ی ). نيز چنين است(می کند که در نهادی که او عضوی از آن است عضویت کاملی دارد، همچنين در ازدواج و دسته اش 

بر عکس، ). ١٢۴. ، ص٢٠٠٣شالت و همکاران (» سی اش، فضایی می آفریند تا از آميزش جنسی با دیگر اعضای دسته پرهيز کندپاکدامنی جن

آمریکایی ها -دنيس، بيست و هشت ساله، رهبر دسته، در این پژوهش نمونه و نماینده ی گرایشی گشته است که پژوهشگران در ميان آفریقایی

، و به »تا هيچگونه پيوسته گی عاطفی به مرد نداشته باشد«دنيس گزارش می دهد که او ترجيح می دهد .  جنسییافتند؛ گفتمان خودمختاری

شالت و همکاران اش دیدند که نمونه های آمریکای التينی گرایش دارند ). ١٢٩. ص(» ترشرو می شوم اگر این پيوسته گی را داشته باشم«زبان او، 

آمریکایی ها گرایش دارند تا از قيد خانواده و -ه دارند، حتی اگر خانواده های شان بدزبانی کنند، در حالی که آفریقاییتا گره های خانواده گی را نگا

پس، پژوهشگران تجربيات گونه گون هویت های متقاطع را کاوشی تجربی کردند؛ زنان در این پژوهش چگونه . پيوندهای توهين آميز رهایی یابند

سياه یا یک آمریکای التينی جوان بودن را در دسته ای شهری در ایاالت متحده ی کنونی توليد می کنند و بدان پاسخ می معنی جوان بودن، زن 

 .دهند، و چگونه امورجنسی را که در کانون رشد احساس کمال شخصی و خودمختاری است مدیریت می کنند

کرده اند که چگونه نژاد، سن، قوميت، و جنسيت متقاطع می شوند تا ترجيحات، روانشناسان اجتماعی امورجنسی نيز توجه ی بيشتری به این پيدا 

، ١٩٧٠، ١٩۶٧گاگنون و سيمون (، با الهام از کار پيشگامانه ی سيمون و گاگنون )٢٠٠١(ویتير و سيمون . هویت ها، و کشش جنسی را شکل دهند

 را بررسی می کنند تا مشخص سازند چه –رای نمونه های پژوهش جذاب هستند  آن نوع از افرادی که ب–های شان » تایپ«، گزارش افراد از )١٩٧٣

جذاب باشد، بسياری از ) فرِد(آنها می گویند که آن تعریف ترجيح جنسی ای که تنها بر پایه ی جنسيت . عواملی در ترجيحات جنسی سازنده است

آنها با مردان همجنسگرا مصاحبه کردند و یافتند که نه تنها جنسيت . عواملی که در تجربه ی کشش جنسی فرد سازنده است را نادیده می گيرد

پژوهش آنها پيشنهاد می دهد که . بلکه همچنين سازه های نژاد، قوميت، سن، و طبقه ی اجتماعی هم در شکل دادن تمایل جنسی افراد موثرند

 گسسته ی تمایل جنسی نمی دانند؛ بلکه، آنها تمایل جنسی را در مردم در زندگی روزمره، جنسيت، نژاد، قوميت، و سن را به عنوان مقوله های

پس، آنها انگاشته ی مرکزی دیدگاه تقاطع باوری را پژواک می دهند؛ هویت را نمی توان تنها انباشته ای از تاثيرات مقوله . تقاطع ها تجربه می کنند

 که تمایل جنسی در برابر سامانه ی چيره ی مقوله های گسسته ایستاده همچنين، این پژوهشگران با روشی تجربی یافتند. های گوناگون دانست

 .تا فرد و پنداشت دیگران از فرد را بسازند) تقاطع می یابند(است؛ نژاد، طبقه ی اجتماعی، جنسيت، و مقوله های دیگر در هم می شوند 

برای نمونه، دونووان در . ه ی اجتماعی، و جنسيت پرزور بوده استجامعه شناسی تاریخی، در پرداختن به تقاطع های ميان امورجنسی و نژاد، طبق

اوایل سده ی بيستم، که به زندانی شدن زنان چندنژادی پایان داده، داشته است ) antivice crusade(پژوهشی که درباره ی نهضت دینی ضدگناه 

را از طریق گفتن داستان های » رنگين پوست«و » دپوستسفي«آمریکایی هایی بومی سفيدپوست می کوشيدند تا معنی «آشکار می سازد که 

واکاوی او روشن می سازد که چگونه به خاطر خطر ). ٧٠٨. ، ص٢٠٠٣دونووان (» برده گی سفيدپوست ها و اقدامات ضدگناهی مشخص سازند

دونووان . ارهایی نژادی شکل می گيرندجنسی و انحراف جنسی، مرزهای نژادی کشيده می شوند، و چگونه به نام پاکدامنی جنسی و اخالق، اجب

ماندگاری مقوله های نژادی به روایت های فرهنگی ای بسته گی دارد که درباره ی انحراف و پاکدامنی جنسی «می گوید که ) ٧٠٧. ، ص٢٠٠٣(

ده چگونه ابزاری می  یعنی، همچون کولينس، او آشکار می سازد که امورجنسِی آسيب شناسی ش–) ١٩٩٧همچنين بنگرید به بيسل (» است

نژاد، «ناگل، در کتاب تازه ی خود با نام . شود برای چيرگی نژادی، و اینکه چگونه مقوله های نژادی به گونه ای تندورانه محتوی جنسی متفاوتی دارند

کردن و هم با تمایل جنسی ، در همين زمينه می نویسد، و بررسی می کند که چگونه مستعمره نشينان اروپایی هم با رد »قوميت، و امورجنسی

؛ ٩٠ تا ۶٣. ، صص٢٠٠٣ناگل (نژادی که در زیر سلطه ی آمریکاست موقعيت قدرت خویش را بيان می کنند و رشد می دهند » دیگران«نشان دادن به 
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شده، دوتایی سياه ، و چگونه قوانين، کنش ها، تابوها، و انگاره های امورجنسی قومی شده و قوميت جنسی )٢٠٠٠همچنين بنگرید به ناگل 

 ).١٣٩ تا ٩١. ، صص٢٠٠٣ناگل (سفيدپوستی را در دوره ی برده گی شکل داد / پوستی

پيش کشيد جامعه شناسان را واداشت انرژی شایانی در مطالعات ميان فرهنگی یا بررسی گردش جهانی معانی » تقاطع باوری«پرسش هایی که 

وسيعا نشان می دهد که چگونه بخشی از تعاریف ) ٢٠٠٣(ناگل . نسی و ملت پيش آمد تقاطع های ميان امورج–جنسی از خود نشان دهند 

» روند قومی جنسی شدن« به زبان او –قوميت، نژاد، و ملت از طریق فرآیند جنسی شدن و تعریف جنسی ساخته می شود 

)ethnosexualization .(ویه و قدغن بودن آن گرفته تا تجاوز و دیگر اشکال خشن ناگل بحث می کند که از ازدواج ميان نژادی مبتنی بر رضایت دوس

، تمایل جنسی، ميزان تمایل، و قدرت از طریق مقوله های نژادی ساخته می شود، و بر )در همه گی آنها(سياست ورزی و سلطه ی جنسی، 

ران صلح و همکاری بين المللی، همچون تجارت بين ناگل، با الهام از مطالعات تاریخی و قوم نگاری، نشان می دهد که در دوران جنگ و در دو. عکس

برای نمونه، در زمينه ی . المللی و گردشگری، امورجنسی مردان و زنان به گونه ای اداره و اندیشيده می شد که گویی به قوميت آنها وابسته است

شد، و مجازات آنها نيز به همانگونه امری جنسی تعبير می در ایرلند، سرپيچی زنان ایرلندی به عنوان امری جنسی تعبير می ) troubles(» رنجه ها«

» تفاوت های زبانی، دینی، فرهنگی، و رنگ پوست«. شد؛ برده گی جنسی و کاربرد جنسی از کودکان مرزهای قومی و نژادی را سازمان داده است

 جنسی ای عليه دشمناِن معيِن قومی بر پا شده ستيزهای«و » اغلب، توجيهی شده بود برای تجاوزات جنسی«در ستيزهای منطقه ای و ملی، 

یعنی، نه امورجنسی و نه نژاد و قوميت را نمی توان بدون واکاوی سنجيده ای از ساختمان، نظام، و کاربرد دوسویه ). ١٩٣. ، ص٢٠٠٣ناگل (» است

 )١. (ی آنها فهميد

، »استانده«تصویرهای اینترنتی کالبدشناسی جنسی را واکاوی کردند و تنی ، با پرداختن به تقاطع باوری از دریچه ای جهانی، )٢٠٠١(مور و کالرک 

این استانده ی هنجارین، موقعيتی را ایجاد کرد که در آن، به خاطر پایگان های . نژادی شده، و جنسيتی شده ای را در علم تجربی و پزشکی یافتند

آلت جنسی (آنها، در انتقاد از سلطه ی وب سایت های کالبدشناختی از چوچوله . مادی درمان، تفاوت های کالبدشناختی تبدیل به انحراف می شد

، اشاره می کنند که چنين تصویرهایی می تواند استانده ای تک، برتری یافته، و جهانی از تن های انسانی بسازد، در حالی )زن که همانند کير است

پس، این نویسندگان تاثيرات یا تجربيات تقاطع باوری را ). ۶١. ، ص٢٠٠١ر و کالرک مو(روند ساختن این استانده را پنهان می سازد ) همين،(که 

چگونه امورجنسِی تن هایی که هم نژادی شده و هم جنسيتی شده اند از سوی رسانه ای مسلط ) بررسی می کنند که(بررسی نمی کنند، بلکه 

جنسی شده از / جنسيتی شده/ این که چگونه یک مقوله ی ویژه ی نژادی شدهبه زبان دیگر، مور و کالرک با بررسی. معنی ای جهانی می پذیرند

 .انسان می تواند غالب و چيره شود، مفهوم تقاطع باوری را برسازند

. بررسی می کند که مليت، دین، جنسيت، و امورجنسی چگونه در واکنش جناح راست به جهانی شدن تقاطع می یابند) ١٩٩٩(سرانجام، باچتا 

کسانی که دگرجنسگرایی مسلط را به (هنجارستيزان «که می خواهد فراتر از بررسی صرف نقش جنسيت در ساختن مليت برود، به جایگاه باچتا، 

باچتا (در ناسيوناليسم پسااستعماری می نگرد » )queerphobia(، و هنجارستيزهراسی )queerdom(، هنجارستيزبوده گی )چالش می کشند

او، با بررسی سازمان های ناسيوناليست هندی ). ١٩٩٧، مامفورد ١٩٩۵، بل و ولنتاین ١٩٩٩، پوری ٢٠٠٣بنگرید به ناگل ؛ همچنين ١۴١. ، ص١٩٩٩

او می گوید که این ناسيوناليسِم ذاتا مردانه گرا و . دگرجنسگرا اشاره می کند) virile(در هند، به برابری مليت هندی با مردانه گی نرینه ی 

هم در مورد مسلمانان، هم در ( ای متناقض نما، به نام بازتوليد کردن انسان های غربی، بازتوليدگر مقوله ها انگليسی است دگرجنسگرا، به گونه

چنين پژوهشی، که بر پایه ی همان بينش های دانش پژوهِی تقاطع گرایی ). مورد هندوهای غيرناسيوناليست، هم دگرباشان هندو، و هم زنان

مطالعه ی «همان گونه که ناگل می گوید؛ . ت، امورجنسی را با شکل گيری و دگردیسی هویت های ملی پيوند می دهدفمينيست سياه پوست اس

تاریخی و کنونی ناسيوناليسم و پيشنه ی آن؛ استعمار، پيشنهاد می کند که ساختن ملت ها و هویت های ملی با وارسی و پایيدن امورجنسی 

ناگل (» غيرشهروندان درگير است و این غيرشهروندان بيرون از مرزهای جنسی ملت قرار داده شده اندشهروندان و محکوم ساختن امورجنسی 

 ).١۶۶. ، ص٢٠٠٣

 اقتصاد سياسِی امورجنسی

 با این«به مثابه ی چيزی مانا و غيرفرهنگی، اشاره می کند که » خوشی های تن«از ) و بسيار مردمی(، در انتقاد از فهم همگانی )٢٠٠١(آلتمن 



   تو و و من                                                                                                              شماره  چهل و سوم        -سال چهارم   –١٣  

تنها هنگامی که شرایط سياسی و «او یادآوری می کند که . »را نمی توان از جهان بيرون جدا کرد» خوشی های تن«همه، عبارت گمراه کننده ی 

به راستی هم، خوشی های تنانه بيشتر به دست شرایط سياسی و اقتصادی شکل . بپردازیم» خوشی ها«اقتصادی اجازه دهند ما می توانيم به 

گرچه دانش پژوهان فمينيست و همجنسگرا دیری است اشاره کرده اند که چگونه امورجنسی به دست سامانه ). ٢. ، ص٢٠٠١آلتمن (» ندمی پذیر

و چگونه امورجنسی به کاال تبدیل می شود ) ١٩٨٠، ریچ ١٩٨٨، پيتمن ١٩٧٧، هارتمن ١٩٨٣همچون، دی اميليو (ی اقتصادی ساختار می یابد 

اقتصاد سياسی امورجنسی را به تازه گی به دست گرفته ) مفهوم(جامعه شناسان امورجنسی ) اما(، )١٩٨٣، هاچشيلد ١٩٨٩همچون، فریسر (

تا اندازه ای به خاطر پيدایش مطالعات جهانی شدن بود که جامعه شناسان امورجنسی بر آن شدند تا بررسی کنند که چگونه دگردیسی های . اند

افزون بر کسانی که در پی کاویدن این هستند . جربيات، هویت ها، خط مشی ها، و تمایالت جنسی را شکل دهدت) می تواند(اقتصادی و سياسی 

به ابعاد تبدیل شدن جنبش ) پژوهشگران(تاثير می گذارد، برخی ) امورجنسی(که فرآیندهای فراملی چگونه به امورجنسی وابسته است و بر آن 

ر حالی که دیگران در پی واکاویدن امورجنسی هستند تا تقاطع های ميان دگردیسی های بازار و اخالقيات های همجنسگرا به بازار می پردازند، د

 .جنسی را بررسی کنند

شمار اندکی از دانش پژوهان آغازیدند تا این را واکاوی کنند که چگونه معانی، فرآیندها، و هویت های جنسی در واکنش به نهادهای فراملی و روندها 

بيان می دارد، فهميدن امورجنسی و ) ٢٠٠١(همانگونه که آلتمن . های جهانی شده ی مردم، سرمایه، و اطالعات شکل می پذیرندو گردش 

تاثير می پذیرد و هم ) commercialization( اقتصادی ای همچون تجاری شدن –نگریستن به امورجنسی هم از سوی پدیده های جهانی سياسی 

 ایدز؛ سازمان های پولی بين المللی و خط مشی های پزشکی، اقتصادی، و سياسی شان؛ گروه های مردان و زنان بازتاب دهنده ی آن هاست؛

آلتمن، برای نمونه، روند جهانی هویت های جنسی را ردگيری می . همجنسگرا؛ داد و ستد و شغل بين المللی؛ گردشگری؛ و فن آوری اطالعات

او همچنين روند جهانی تجاری ). ١٠۵ تا ٨۶. ، صص٢٠٠١آلتمن (هویت های جنسی جا به جا شده است با دیگر » همجنسگرا«کند؛ چگونه هویت 

او همچنين شيوه های ). ١١٢. ص(» افزایش دهنده ی تجارت جنسی است) روند جهانی شدن(سرعت تغيير «شدن امرجنسی را بررسی می کند؛ 

جوامع ناچارند که با تاثيرات بيرونی و فن آوری های نوین روبرو «د را نيز بررسی می کند؛ گوناگونی که در آن آداب و ارزش های جنسی تغيير می کنن

 ).٣٨. ص(» شوند

برای نمونه، . یا نهادی پرداخته شده است/تازه ترین کاری که درباره ی امورجنسی و سياست های جهانی شده است بيشتر از دیدگاه جغرافيایی و

گرد که جهانی شدن بر سازمان های بين المللی غيرحکومتی همجنسگرا دارد؛ سازمان هایی که در خاورميانه برای به تاثيراتی می ن) ٢٠٠٢(ماساد 

، پيش انگاشت های »شرق گرایی«او بررسی می کند که این سازمان ها چگونه از دانش پژوهی کنونی . بهبود حقوق همجنسگرایان کار می کنند

این دانش پژوهان و سازمان ها، در این واکاوی، همچون اولين نهادهای . سی و ستم بيرون می کشندفرهنگی ویژه ای را درباره ی امورجن

مستعمراتی، بر عموميت داشتن سامانه ی مقوله های جنسی خودشان پافشاری می کنند و خودشان را در مقایسه با اعراب و مسلمانان 

مدلل جنسی جهان اسالم ) و بی بند و باری(الی که غرِب پيشامدرن به شهوترانی در ح«ماساد می گوید . می دانند» روشن اندیش«و » پيشرو«

) غرب پيشامدرن( مدلل آزادی های جنسی آن سرکوبیبه ) نيز] (در شکل غالب سازمان های آمریکایی و انگليسی اش[یورش آورد، غرب مدرن 

مداراگری ) ميزان(ازمان های بين المللی همجنسگرا برای افزایش دادن او پيشنهاد می کند که تالش س). ٣٧۵. ، ص٢٠٠٢ماساد (» یورش می آورد

پيشين سرکوب گرتر بود؛ همين که امورجنسی ) سياست های(درباره ی همجنسگرایی، به گونه ای خنده دار، منجر به سياست هایی شد که از 

 کردند که پيشتر تبيين نشده بود اما سياست های تازه ای برای به دیدگاه مردمی آورده شد، رهبران ملی دیدگاه هایی درباره ی امورجنسی پيدا

 .سازگاری یافتن داشت

اقتصاد سياسی گردشگری و توسعه در مکزیکو را به عنوان ) ٢٠٠٢(برای نمونه، کانتو . دیگر پژوهشگران به واکاوی تاثيرات خرد جهانی شدن پرداختند

را می سازد؛ ) internacional( داند، که گونه های جنسی تازه ای همچون اینترناسيونال شکل گيری امکانات و هویت های جنسی مکزیکی ها می

کسی که هویت همجنسگرایی اش، به جای آنکه بازتاب دهنده ی گونه های جنسی مکزیکی سنتی باشد، بازتاب دهنده ی مقوله های ) یعنی(

پيامد جاهای ساخته شده «و نشان می دهد که گردشگری همجنسگرایی ا. آمریکای شمالی است) cosmopolitanism(جنسی و جهانشهرگرایی 

در جایی دیگر می گوید که ) ٢٠٠١(کانتو ). ١۶٠. ، ص٢٠٠٢کانتو (» ای در کشور است که هم از نظر جنسی آزادی بخش است و هم انتفاعی است
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مردان مکزیکی ای که با مردان «او اشاره دارد که .  فهميدمی توان» اقتصاد سياسی هنجارستيز«را تنها از طریق واکاوی » امورجنسی مهاجرت«

) و این(از نظر جنسی به حاشيه رانده شده اند، بيشتر به ایاالت متحده مهاجرت می کنند، ) خویش(، به خاطر اینکه در ميهن »همبستر می شوند

مردان همجنسگرای (اقتصادی، آسان کننده ی تغيير آنها پيشتر در ایاالت متحده، آرایش های نوین . بيشتر به بدهی اقتصادی تعبير می شود

غربت افتاده گی قومی برای آنها فراهم آور ميانگيری بود ) این( اینک –آمریکای شمالی بود » هویت همجنسگرایی«به سبک امورجنسی ) مکزیکی

دی که از پيامدهای جهانی شدن بر هویت های جنسی ، در واکاوی همانن)١٩٩٩(فارر . که در برابر حاشيه نشينی نژادی نوین شان ایستاده است

تشکيل داده اند؛ گروهی » فرافرهنگ«در واکاوی او، این جوانان، نه یک خرده فرهنگ، که یک . روزمره دارد، جوانان دیسکوی چينی ها را می آزماید

یی تصویرسازی می کنند که در کنش های جنسی و  خودشان را به عنوان جهانشهرگرا–که خودشان را در چشم یک تماشاگر خارجی می پندارند 

بحث می ) one-night stand(» شبه-خواب یک-بغل«او نمونه ای از جوانان را بازگو می کند که از (نمایی ظاهرا غربی درگير است -سبک های خود

 ).مربوط به زبان انگليسی است) این اصطالح(کنند که 

 نگرند که چگونه سلطه ی فرهنگی و اقتصادی آمریکای شمالی و اروپایی بر معانی جنسی در دیگر هم کانتو و هم فارر با دلسردی به این می

مسئله ی بين المللی سازی مدل هویت همجنسگرایی آمریکایی را به دست می گيرد، اما ) ١٩٩٨(همچنين ناردی . فرهنگ ها سایه انداخته است

ناردی با نمونه گرفتن . کسانی که به آسيا، آفریقا، آمریکای التين، و خاورميانه پرداخته اند دارندرویکردی خوش بينانه تر و تکاملی تر از بسياری از 

پایه ای که او آن -پایه یا جنسيت-به عنوان متضادی برای مدل های سن(جنسی -ایتاليا، می کاود که چگونه مدل برابرخواهانه و آمریکایی از روابط هم

در بافت رسانه های همجنسگرا و غيرهمجنسگرای بين المللی پدیدار شد؛ در رسانه هایی که ) داول می داندرا در بافت هایی کمتر مدرن مت

 )٢. (مفاهيم محلی و جهانی به گونه ای دیالکتيکی با یکدیگر برخورد می کنند

ش پژوهانی که به اقتصاد سياسی در حالی که مطالعات جهانی شدن توجه ما را به فرآیند فراملی اقتصادی و سياسی فرا می خواند، دان

 پيشرفت ویژه ای به خود - دوره ی مناسب بازار همجنسگرایی – ١٩٩٠امورجنسی درون کشورهای غربی می پردازند وادار شدند تا از دهه ی 

جنبش همجنسگرایی به در تبدیل ) ٢٠٠٠(برای نمونه، چاسين . دهند، و پژواک بازاری شدن و تجاری شدن بر جنبش همجنسگرایی را بررسی کنند

مبتنی بر نژاد، طبقه ی اجتماعی، [بازداری ناخواسته ی حقوقی «؛ گونه ای از »همجنسگرایان پولدار«بازاری مناسب شواهدی یافت؛ پدیداری کالن 

 بازار از هویت می کند؛ او این نقد استادانه را با اشاره به بيان. »که پيامد فهميدن حقوق سياسی به مثابه ی حقوق بازارمحور است] و جنسيت

را نادیده می » تفاوت های جنسيتی و نژادی ميان مردان و زنان همجنسگرا«برتری را به امورجنسی می دهد، و بدین وسيله ) بيان بازار از هویت(

دارد » ناسيوناليست« شبه قومی گيرد، و چون این گروه می بایست بخش تعریف پذیر و شناسایی پذیر از بازار باشد گرایش موازی ای به یک پارادایم

، در مطالعه ی شرکت )٢٠٠٣(گامسون ). ١٩٩٩، سندر ٢٠٠٣، گامسون ٢٠٠٢؛ همچنين بنگرید به فجس ٩٢، ۴۶ و ۴۵، ٢٠، ٧. ، صص٢٠٠٠چاسين (

ات جغرافيایی و دگردیسی رسانه های همجنسگرا از سازمان هایی که دست کم تا اندازه ای پاسخگوی اجتماع«های اینترنتی همجنسگرا، به 

استوار شدن رابطه ی ميان «او همچنين به . اشاره دارد» سياسی بودند به مشاغلی که اصال پاسخگوی آگهی دهنده گان و سرمایه گذاران هستند

 .نيز اشاره می کند» سازمان های سياسی کليشه ای، شرکت های غيرهمجنسگرا، و رسانه های ملی همجنسگرا

وهان به تاثير تجاری شدن بر خرده فرهنگ های جنسی می پردازند، دیگران امورجنسی و مباحث مربوط امورجنسی را در حالی که این دانش پژ

مباحث مردمی درباره ی همجنسگرایی را در ) 2001b(برای نمونه، استين . بررسی می کنند تا دگردیسی های گسترده تر بازار را روشن سازند

 به ویژه مهاجرت – بررسی می کند ١٩٩٠در ميانه ی دهه ی ) یکی از ایالت های آمریکا(دی در اورگون بافت دگردیسی های گسترده ی اقتصا

استين، اخالقيات اقتصادی محافظه کار مردمی ویژه . و همزمان با آن، زوال صنعت چوب بری را) اورگون(کاليفرنيایی های نسبتا ثروتمند به این ایالت 

 خواه در شکل رفاه یا خواه –ای مشخص می سازد که ارزشمند شناخته شده و جویای پشتيبانی حکومتی است ای را درون خودبسنده گی نرینه 

در واکاوی استين، چند سازمان دهنده ی تاثيرگذار، با .  و خودپسند، بی انصاف، و حتی کودک به نظر می آید–پاسداری از حقوق مدنی ) در شکل(

. الی اورگون درباره ی آشفته گی های اقتصادی شان، جنبش مردمی ضدهمجنسگرایی ای راه انداختندبرانگيختن حس شرم فردی بسياری از اه

به سامانه ای از استحقاقات باور دارند که پيامدش فایده رساندن به کسانی «استين می نویسد بسياری از افرادی که او با ایشان گفتگو کرده بود 

او با برداشتی آزاد از این دیدگاه . »ی حال ها، و کسانی که به شان از نظر اخالقی گمان بد می رودتنبل ها، ب: است که کمترین حق را دارند
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همجنسگرایان و دیگر گروه های اقليت حقوق ویژه ای گرفته اند، و کانال هایی دست و پا کرده اند تا به کسانی که «می نویسد؛ ) گفتگوشونده گان(

از این رو، استين نشان می دهد که چگونه پرسش گيری از اخالقيات جنسی ). ١١٧. ، ص2001bاستين  (»کارهای دشوار می کنند پاداش دهند

 .تبدیل به دید اخالقی به بازار می شود

برای . در حالی که استين به بازار می نگرد تا اخالقيات جنسی را بکاود، دیگران به امورجنسی می نگرند تا درباره ی اخالقيات بازار روشنگری کنند

پژوهشی که او از مشتریان تن فروشان . نمونه، پراساد دوگانه گی ای که جامعه شناسان بين اقتصاد اخالقی و بازاری می نهند را آشفته می سازد

اخالقی می کسانی که در چنين اقتصادی وارد می شوند خریدن و فروختن را امری «: دارد نشان می دهد که اقتصاد بازار نيز دارای بار اخالقی است

محوری -در واقع، شماری از آنهایی که پراساد با ایشان مصاحبه داشته است همه گی، سوداگری آشکار و پول). ١٨٢. ، ص١٩٩٩پراساد (» دانند

 پيشنهاد پراساد. جنسی ای را انجام می دهند که امکان کمتری برای دورویی در خود دارد تا هدیه ای انگاشته شده برای مبادالت روابط زناشویی

محور شفاف و اخالقا کاری درست است نه تنها در بازارهای جنسی وجود دارد بلکه سراسر اقتصاد بازار جاری -پول) رابطه ی(می کند این باور که 

ا را بررسی ، در پژوهشی همانند اما با گسترده گی کمتری، دو دیدگاه رقيب درباره ی کار جنسی در جامعه ی کنونی آمریک)٢٠٠١(برنشتين . است

برنشتين، برای . این فهم که امورجنسی یک نياز فرهنگی و سرگرم کننده است، و این دیدگاه که امورجنسی یک اعتياد ناسالم است: می کند

 او می .معنی دار ساختن این دو ایدئولوژی رقيب که همزمان وجود دارند، به اقتصاد سياسی باز می گردد، به ِویژه به پيدایش بخش های خدماتی

را بخش مشروع ) نه خيابانی و در دید مردم(گوید در بخش های خدماتی پساصنعتی، فرهنگی پدیدار شد که آميزش جنسی تجاری و خانه ای 

می کند، همان گونه که او یادآوری . اقتصاد خدماتی می دید، در حالی که تن فروشی کم بها و خيابانی را امری بد، انتفاعی، اعتيادآور، و بزه کارانه

خيابانی و هم هنجارپردازی فرهنگی، زمينه ساز پيدایش بخش های خدماتی پساصنعتی و اقتصاد اطالعات بوده است، و به ) policing(هم پایيدن «

 آفریدن فضاهای شهری پاکيزه و نورانی نيز یاری رسانده است؛ فضاهایی که مردان طبقه ی متوسط بتوانند در آن بی هيچ هراسی در مصرف

بنيادی ) یعنی پژوهيدن (–اقتصادی امورجنسی -پژوهيدن این ابعاد سياسی). ۴١١. ، ص٢٠٠١برنشتين (» سرگرمی های جنسی زیاده روی کنند

اقتصادی برای اخالقيات جنسی، روند جهانی مهاجرت و تجارت جنسی، تاثير سياسی جمعيت جنسی بازاری شده، اخالقيات اقتصادی ای که در 

 . به مسير پژوهشی نویدبخش و نسبتا طی نشده ای در جامعه شناسی امورجنسی اشاره دارد–نقش بازی می کند تعامالت جنسی 

 پلی به پژوهش های آتی: فرجام گيری

در بسياری از دانش پژوهان امورجنسی که در این نوشتار از ایشان یاد شد درباره ی آن قلمروهایی از زندگی اجتماعی روشنگری می کنند که گویی 

در این حوزه، در دهه ی اخير، پافشاری . برای نمونه، مولفه های اخالقی اقتصاد بازار، یا آفرینش مرزهای ملی: ظاهر از امورجنسی کامال جدایند

 فزاینده و سختی دیده می شود؛ مطالعه ی جامعه شناختی امورجنسی امری ضروری است اما نه صرفا برای فهميدن اینکه چنين قلمروهایی از

به جای آن، نظریه ی هنجارستيزی پژواک می دهد که امورجنسی به بسياری از قلمروهای زندگی . گماشته می شدند» جنسی«زندگی پيشتر 

دانش پژوهان آغازیدند تا اثبات کنند پژوهيدن امورجنسی درباره ی . دميده است، اما نه با آن برداشتی که اندیشه ورزی سنتی از امرجنسی داشت

همجنسگرا جدا پنداشته می شدند روشنگری » محله های«ا، قلمروها، تجربه ها، و نهادهای اجتماعی ای که کامال از آميزش جنسی یا فراینده

 –این ادعا بيشتر پذیرفته شده است که ما می توانيم تاثير مطالعات امورجنسی بر خرده رشته های گوناگون جامعه شناسی را ببينيم . می کند

 .ن رشته ای که ما چشم و اميد داریم تا در دهه های آتی پيگيری شودپدیده ای ميا

شاید روشن ترین نمونه ی این تاثير، در حوزه ی جنبش های اجتماعی باشد، جایی که جامعه شناسان جنبش های اجتماعی، جنبش های 

، تيلور و ویتير ١٩٩۵، گامسون ١٩٩٧برنشتين (پایه -ویتپایه را به کار می گيرند تا درباره ی چگونه گی به کار افتادن جنبش های ه-امورجنسی

، درباره ی جایگاه عواطف در برانگيختن مردم برای کنش ورزی )1996aاپستين (» کاردانی«، درباره ی مردم دوره ی جنبش ها و بازتعریف )١٩٩٢

شمرده می «عنوان تالش برای دگرگونی اجتماعی ، و درباره ی تعریف جنبش اجتماعی و آنچه به )2001a؛ استين ٢٠٠٢، ٢٠٠١گولد (سياسی 

برای نمونه، هنگامی که . اما دیگر رشته ها هم آغازیدند تا پل های هنجارستيز بسازند. ، بازبينی کنند)٢٠٠٣، راپ و تيلور ٢٠٠٣آرمسترانگ (» شود

 حمام های همجنسگرا وجود دارد را می کاود، هدف هنجارپردازی و ضدهنجارپردازی ای که در بحث های مردان همجنسگرا درباره ی) ٢٠٠١(ميکس 

متون پزشکی ای که سراسر دهه ) ١٩٩٩(اش بازنظریه پردازی درباره ی پشتيبانی های آزادی خواهانه از جامعه ی مدنی است؛ هنگامی که تری 
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ره ی نظم اجتماعی در زمينه های ی بيستم درباره ی همجنسگرایی نوشته شده است را می کاود، تشویش های فرهنگی آمریکایيان  دربا

کاميابی این رشته در آینده بستگی به حرکت پيوسته ی آن به حوزه هایی . شهروندی، هنجاربوده گی، پرورش کودکان، و حکومت داری را می پژوهد

اندیشيدن درباره ی ) آنگاه(، اگر دهه ی پيش همچون یک راهنمای مطمئن باشد. دارد که هنوز کامال در پيوند با امورجنسی دانسته نمی شوند

 .امورجنسی نه تنها کامال فرح بخش، بلکه همچنين الهام بخش روشنگری های نامنتظره ای خواهد بود

 است که در این مورد گزافه گویی کنيم، درست همان اندازه آسان است که درباره ی ميزان دست یابی به امتيازات فرهنگی در – و خطرناک –آسان 

. هستند، گزافه گویی کنيم) با دیگر شهروندان(جنسی اینک در سراسر جهان شهروندانی کامل و برابر » منحرفان«) یعنی اینکه(ته، سی سال گذش

نظریه ی هنجارستيزی، واکاوی تقاطعی، چشم اندازهای اقتصاد سياسی، و مطالعات جهانی شدن، همه گی شان جامعه شناسان امورجنسی را 

بيابند؛ با الهام از این چشم اندازها، دانش پژوهان مطالعات امورجنسی ) جامعه شناختی امورجنسی(های نوینی به پژوهش وا می دارد تا دریچه 

اگر قلمروی اجتماعی نشان گذاری . این امکان را می یابند تا جامعه شناسان در همه ی خرده رشته ها را، یک به یک، با این دریچه ها آشنا کنند

خود ) یعنی(امورجنسی به مثابه ی امورجنسی، .  برای آنها روشن نشود کاميابی اندکی در پژوهش ها خواهيم داشت»امر جنسی«شده ی 

جامعه شناسی امورجنسی با بردن مسائل کهنه، . امورجنسی، جالب و مهم است، و چون ساختار اجتماعی دارد اهميت اش را افزون تر می کند

می رود دامنه ی خویش را گسترده تر می سازد؛ انواع کارهایی که مردم ) جامعه شناسی امورجنسی(خام، و هميشه گی اش به هرجایی که 

دوست دارند با تن شان و تن شریکان شان انجام دهند، خيال پردازی جنسی ای که می کنند، خرده سياست های برخوردهای جنسی و تابوها، 

جنسی ای که مردم می سازند و می کشند، پولی که مردم برای همبستری یا خيال کالن سياست های تنظيم و ناسازگاری جنسی، نگاره های 

 .پردازی جنسی می پردازند، همه ی این ها، هميشه، در گير و دار نام امورجنسی اند
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--------------------------------  

 : این بازگردانی است از* 
Gamson J, Moon D. 2004. The Sociology of Sexualities: Queer and Beyond. Annu. Rev. Sociol. 30:47-64 

 
پنداشته می شوند، اما بررسی این باور که » طبيعی«گرچه امورجنسی و نژاد، هر دو، با وجود ساختار اجتماعی هویدای شان،  .١

ميت به مقوله های جنسی پيوسته است کار شده امورجنسی به مقوله های نژادی و قومی پيوسته است بيشتر از بررسی این باور که نژاد و قو
ممکن است این گونه باشد که امورجنسی به عنوان چيزی طبيعی و ایستاتر از مقوله های نژادی، افراد را ضربه می زند و بنابراین می تواند . است

به یکباره آنچنان قومی و جنسی » جنسی-قومی«یا ممکن است این باشد که مقوله های . برای قدرتمندتر ساختن مقوله های نژادی به کار رود
اگر جامعه . باشند که برای پژوهشگران دشوار باشد تا این دو را از هم جدا سازند، آنچنان که به ساده گی قوميت یا امورجنسی را نادیده بگيرند

 مشخص به کار می افتد، ممکن بود ما راه هایی را شناسان این را بررسی کرده بودند که چگونه مقوله های قومی و نژادی در جوامِع از نظر جنسی
 .نژاد، نژادپرستی، و امورجنسی یکدیگر را می سازند بهتر می فهميدیم) در آن(که 

 
گویی دیدگاه مالیم ناردی درباره ی جنبش بين المللی همجنسگرایی ریشه در این دارد که او ایتاليا را به عنوان یک موردپژوهی به کار می  .٢

خواست سازمان بين المللی همجنسگرایان، زندگی همجنسگرایان را استانده نمی کند، زندگی ای که ممکن است در ) در آن(وری که گيرد، کش
 .مقایسه با کشورهایی که در آنها این گونه زندگی یافت نمی شود یا همسان با اروپای غربی اند بيشتر معنی دار باشد
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 با دکتر عبدالکریم الهيجیگفتگویی 

 المللی جوامع دفاع از حقوق بشر نایب ریيس فدراسيون بين
 

 

جناب آقای دکتر الهيجی، با توجه موانعی که برای مسئله ی همجنسگرایی در ایران اشاره کردید به نظر شما چه 

از همجنسگرایی در ایران جرم زدایی راهکار قانونی ای وجود دارد که از طریق فعاليت های حقوق بشری بتوانيم 

 کنيم و آیا چنين چيزی امکان پذیر است یا خير؟

برای اینکه در حکومت مذهبی بين مقوله ی جرم و مقوله ی گناه . به عقيده ی من با حکومت مذهبی نمی شود

ن به کسی برای اینکه جرم در معنای مدرن کلمه عملی است که از ناحيه ی آ. یک حالت اغتشاش وجود دارد

قانون هم نمی تواند آن عمل را جرم . اگر کار کسی ضرری به دیگران نرساند آن عمل جرم نيست. ضرری برسد

تنظيم کننده ی . در صورتی که در مفهوم مذهبی قضيه فقط حقوق تنظيم کننده ی روابط بين افراد نيست. بنامد

فقط مکلف نيستند که اعمالشان طوری باشد که به بنابراین افراد در جامعه . روابط بين فرد و آسمان هم است

اگر تخطی . باید اعمالشان طوری باشد که از تکاليف الهی و دستورات مذهبی هم تخطی نکند. دیگران ضرر نرساند

. گرایی نيستبرایتان یک مثال بزنم که ببينيد فقط قضيه مربوط به همجنس. کرد آن گناه است که در جمهوری اسالمی تبدیل به جرم شده است

دارند، تصميم می این کاری است که خود آنها تمایل . آزاد که می گویم منظورم این است که ازدواج نکرده باشند. رابطه ی جنسی دو انسان آزاد

 هر دو انسان هستند که می خواهند به. نه مزاحم کسی می شوند و نه ضرری به کسی می رسانند. ایی هم بر نمی خوردجگيرند و به هيچ 

در نظر مذهبی اینطور . این در تمام نظام های حقوقی، قانونی و سياسی موجود یک عمل مجاز است. دليلی با هم رابطه ی جنسی داشته باشند

 در  که بعد از جمهوری اسالمیهمدر قانونی . اگر خارج از ازدواج باشد گناه است و مجازات می شود. این رابطه باید در قالب ازدواج باشد. نيست

چرا باید صد ضربه شالق بخورند؟ حال اگر یکی از آن دو طرف . ایران به وجود آوردند از آن به عنوان زنا تعبير می شود و صد ضربه هم شالق دارد

 . ازدواج کرده باشد که مجازات خيلی سنگين تر می شود

م جدا نشود که یک عملی به شخص خود انسان مربوط است یعنی تا زمانی که این مرز از ه. مسئله ی همجنسگرایان هم به همين صورت است

خودش . خودش اختيار بدن خودش را دارد. که نوع رابطه ی اجتماعی اش را با آن کسی که تمایل به ایجاد رابطه داشته باشد را خودش تعيين کند

سری نرم ها و چهارچوب هایی وجود دارد که از پيش ساخته تعبير دیگر هم یک . خوب این یک تعبير ليبرال است در حوزه ی حقوق. قدرت انتخاب دارد

 .شده  است و مذهب فراتر از این چهارچوب ها به کسی اجازه نمی دهد

به نظر شما در حال حاضر جنبش نوپای دگرباشان جنسی ایرانی و به خصوص سازمان دگرباشان جنسی ایرانی چه برنامه هایی را باید در دستور 

شاید تغييرات در این رابطه .  به گفته ی خانم مهرانگيز کار شاید بيش از بيست سال طول بکشد که تغييرات در جامعه نمایان شوند.کار خود قرار دهد

 .به نظر شما چه کار باید بکنيم تا بتوانيم پایه های تغييرات حقوقی آینده را فراهم کنيم. حتی به دوره ی زندگی ما هم مربوط نشود

یعنی آنها با مسئله ی . ا با جامعه ای سر و کار دارید که قسمت عمده ی آن هنوز این حق را برای شما قائل نيستندبه عقيده ی من شم

این نرم ها یا اسمش را نرم های مذهبی می گذارند یا نرم های . یعنی آنها قاعد به یک نرم هایی هستند. همجنسگرایی برخورد دیگری دارند

باید اول بگویيد که . بنابراین به عقيده ی من شما اول با این جامعه سر و کار دارید. ی خارج از این نرم ها می دانندهمجنسگرایی را عمل. اجتماعی

و بنابراین اگر من لباس خودم را انتخاب می کنم، نوع غذای . و اصولن تعریف عادی بودن و نرم چيست. من همجنسگرا، یک فرد غيرعادی نيستم

م، نوع آرایش خودم را انتخاب می کنم، نوع معاشرت خودم را انتخاب می کنم چرا حق نداشته باشم که همسر خودم را هم خودم را انتخاب می کن

به دليل اینکه حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با مسئله ی . انتخاب کنم؟ و خب به عقيده ی من برخورد با این قضيه اتکا بر روی مسئله ی فردیت دارد

 بنابراین او مجبور ،سان خودمختار است و سرنوشت خودش را می تواند تعيين کند و از پيش برای او نساخته و تعيين نکرده انداگر ان. فردیت دارد

به نظر من در این حوزه تا می توانيد باید کار کنيد که جامعه بپذیرد که خب این ها هم یک گروه . نيست چيزهای از پيش ساخته شده را بپذیرد



   تو و و من                                                                                                              شماره  چهل و سوم        -سال چهارم   –٢٠  

در فرانسه بر طبق مصوبات سازمان ملل همجنسگرایان عضو گروه های . من سال ها در ارتباط با مسائل پناهندگی کار می کردم. اجتماعی هستند

چندین ایرانی هم تا به حال در فرانسه از طریق همين قانون . خب به همين دليل هم می توانند پناهندگی بگيرد. اجتماعی محسوب می شوند

 با دگرباشان یک برخورد بنابراین چرا جامعه نباید. هر حال شما هم یک گروه اجتماعی هستيد مثل گروه های اجتماعی دیگربه . اقامت گرفته اند

چرا می خواهد اعضای این گروه اجتماعی را به خاطر اینکه همرنگ جماعت نشده اند و مثل اکثریت نيستند، .  آزادمنشانه داشته باشد ومتمدنانه

 در جوامع سنتی بين جنبش زنان و جنبش دگرباشان ی که ارتباط با مشابهت های سخنرانی دیروزتان در با حرف های شما درمن کامال. طرد کند

زن در جوامع ما و بسياری از کشورهای دیگر، نياز به سرپرست داشت و . چون با حقوق زنان هم همين برخورد می شود. وجود دارد، موافق هستم

چون بر اثر کار فرهنگی و مبارزاتی که خود زنان کرده اند االن این قضيه . تار در حوزه ی حقوق و آزادی به حساب نمی آمدخودش به تنهایی فاعل مخ

زمانی که در . به عقيده ی من با کار کردن بيشتر از این زاویه می توانيد به مرور این موضوع را در جامعه جا بياندازید. تا حد زیادی پذیرفته شده است

ه این موضوع پذیرفته شد و مردم دیگر حریمی برای شما قائل نشدند و به مجرد اینکه شما بگویيد من دگرباش هستم از شما دوری نکنند و جامع

نگاه و برخوردی دیگر با شما نداشته باشند، در آن زمان الاقل طرح قضيه همانطور که مهرانگيز کار گفت توسط فعالين حقوق بشر و کسانی که در 

 . تم قانونی تاثيرگذار هستند به آن صورت سنگين و سخت مثل شرایط کنونی نيستسيس

 نار چه بود و آن را چطور ارزیابی می کنيد؟يآقای دکتر الهيجی، نظر شما در ارتباط با نشست مربوط به اقليت های جنسی و قومی در این سم

اقليت قومی، اقليت جنسی، اقليت . بعيض هستند آنها باالخره همدرد هستندگروه هایی که در جامعه دچار ت. به نظر من خيلی مهم و خوب بود

به همين دليل من معمولن به خانم هایی که در ایران فعاليت می کنند می گویم که اینقدر بر روی . همه تحت تبعيض قرار گرفته اند... مذهبی و 

بگویيد کمپين برابری ... لت جمهوری اسالمی می دهد که غرب زدگی است و مسئله فمنيست تکيه نکنيد چون حداقل این کار حربه ای به دست دو

شما دیروز در . همين. ما می خواهيم مثل یک انسان و همانند دیگران با ما رفتار شود. باید بگویيد ما فقط برابری حقوقی می خواهيم. خواهی

باید گفت ما . يد که فعاليت هایتان تنها در مفهوم جنسی خالصه نشودباید کوشش و تالش کن. سخنرانی تان کمتر روی این موضوع تکيه کردید

این موضوع بود که به خصوص در بيست سال اخير در اروپا باعث . انسان هستيم و تمام حقوقی که یک انسان باید داشته باشد را می خواهيم

 .مخالفت با هر گونه تبعيض حقوقی. پيشرفت شد

 وقتی که در اختيار من گذاشتيد و هم به دليل پشتيبانی تان در این سمينار سه روزه که گفتيد من هميشه در کنار ممنون و سپاسگذارم هم به دليل

 . شما ایستاده ام

 .برایتان آرزوی موفقيت می کنم. هميشه دفاع کردم و خواهم کرد.  اینجوریآن هم حقوق بشر. ل حقوق بشر هستممن فعا

 

 

 

 

 در سمينار سه روزه ی بررسی موانع ترویج حقوق بشر در ایران که یسازمان دگرباشان جنسی ایران

در دو نشست حقوق ی کاليفرنيا برگزار شده بود از تاریخ بيستم تا بيست و یکم ژوئن در سن حوزه 

دکتر عبدالکریم الهيجی . شرکت داشتاقليت های جنسی و جنبش های نوین و ساختار شبکه ای 

 .  پذیرفت را دعوت چراغ برای مصاحبه ای کوتاه،در این سمينار بودهم که یکی از شرکت کنندگان 
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 امنيت در وب

           احسان
 

 :پيش نوشت 

 . اجتماعی و کامال سياسی می باشد–بلکه یک مقاله ی علمی , این نوشته صرفا یک مقاله ی علمی نيست 

 

روزمره ی افراد از اقشار مختلف به این با گسترش شبکه ی اینترنت و افزایش محبوبيت آن، وابستگی 

شبکه ی تار عنکبوتی روز به روز بيشتر می شود و مسلما با این افزایش تعداد کاربران و امکاناتی که از 

لزوم افزایش و توسعه ی موازی امکانات جانبی و زیرساخت های , طریق این شبکه عرضه می شود 

 .هينه از این شبکه بر کسی پوشيده نيستنرم افزاری و سخت افزاری جهت استفاده ی ب

یکی از مهمترین مواردی که در مبحث شبکه های کامپيوتری و به خصوص شبکه ی شبکه ها یا همان 

 . در شبکه بودامنيتاینترنت، از همان بدو ایجاد آن مورد توجه قرار گرفت بحث 

به حقوق دیگران به طور کامل هيچ جامعه ای نيست که از گزند آفاتی اجتماعی همچون دزدی و تعدی 

مصون باشد، و این امر کامال طبيعی است که دامنه ی این ناهنجاری ها از دنيای واقعی به دنيای 

 .مجازی نيز کشيده شود

ینکه چه اما نکته ای که حائز اهميت است ا. معموال امنيت شبکه را مترادف با حفاظت اطالعات کاربر در مقابل دسترسی های غيرمجاز می دانند

تعریفی برای این دسترسی مجاز وجود دارد؟ چه کسی این تعریف را ارائه می کند و اصوال اینکه چه کسانی مجاز به دسترسی به اطالعات ما 

 هستند؟

طالعات شاید نخستين پاسخی که در جواب به این پرسش ها و خصوصا پرسش سوم به ذهن آید، افکار ما را معطوف به هکر ها یا همان سارقان ا

البته این کامال طبيعی است و این دسته همواره در ذهن کاربران عام مانع و خطری جدی برای امنيت سایت ها، وبالگ ها و کامپيوتر ها به . کند

 !هنگام اتصال به اینترنت تجسم می شوند

اصوال از فردی به . بر نمی گردد) که در ذهن شماستبا تعریفی (اما چيزی که بنده در این مقاله قصد بررسی آن را دارم به هيچ وجه به هکرها 

هنوان هکر نام برده می شود که با روش های مختلف، سعی در دسترسی به اطالعاتی دارد که مجاز به دسترسی به آن ها نيست، یعنی در واقع 

 . اطالعات دسترسی نداردهکر در پی گذشتن از سد های امنيتی برای دسترسی به اطالعاتی است که وی در حالت عادی به آن

 یست که با سوء استفاده از ناآگاهی کاربران، اطالعاتی را که کاربر نداراما موضوع بحث من در این مقاله حفظ امنيت اطالعات در برابر نهادهای امانت 

به بيان ساده تر موضوعی که پيرامون آن بحث . به دلخواه و یا معموال ناچار در اختيار آن ها قرار داده است، جهت نيل به مقاصد خود به کار می برند

 !می کنم، چيزیست شبيه به شنود مکالمات تلفنی توسط اداره ی مخابرات

با گسترش شبکه ی اینترنت و بين المللی شدن آن، یکی از مهمترین چالش هایی که در بحث امنيت ملی بسياری از کشورها مورد توجه قرار 

 . خروج اطالعات از کشور بودگرفت، مربوط به ورود و خصوصا

مسلما هيچ دولتی اجازه نخواهد داد که اطالعات محرمانه ای که می تواند امنيت ملی و منافع حکومت را تحت الشعاع قرار دهد، بی هيچ مشکلی 

 مشکل از همينجا آغاز می توسط هر فردی که به شبکه ی اینترنت دسترسی دارد، در اختيار سایر کشورها یا سازمان های جاسوسی قرار گيرد و

 .شود

 .برای محدود تر کردن دامنه ی بحث و با توجه به هدف این مقاله، این موضوع را در کشور خودمان مورد بررسی قرار می دهيم

ارسالی از هر ارتباط در اینترنت شامل دو بخش ارسال و دریافت اطالعات می باشد، بدیهی است از دید فرستنده ی اطالعات معموال اطالعات 
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لذا مسئله ی ارسال اطالعات از داخل کشور به شبکه ی اینترنت بایست مورد توجه خاص قرار گيرد و هر اطالعاتی . اهميت بيشتری برخوردارند

 های همين امر بهانه ی دست برخی دولت های خودکامه قرار گرفته تا به بهانه. نبایست اجازه ی خروج به سمت شبکه ی جهانی را داشته باشد

 .واهی دسترسی کاربران به سایت های اینترنتی را کنترل نمایند

سيستم ): "١(در نهم اردیبهشت ماه هشتاد و پنج مطلبی با عنوان زیر در وب سایت شبکه فناوری اطالعات ایران به نقل از ایسنا به چاپ رسيد

 "شناسايي مي کند) ٢ (IPفيلترينگ جديد مخابرات کاربران را از طريق 

ها به  ي تمام مراجعات آن پايگاه مرآزي فيلترينگ ايران با قابليت شناسايي آاربران اينترنت و ذخيره: " بخش هايي از اين مقاله مي خوانيمدر

 ..."طور آزمايشي آغاز خواهد آرد ينده فعاليت خود را به ها، طي روزهاي آ سايت

ها را به سايت   آدرس شناسايي و تمام مراجعات آنIPست آه آاربران اينترنت را از روي ترين ويژگي پايگاه مرآزي فيلترينگ اين ا يكي از مهم"...

 ..."آرده و ازسوي مديريت شبكه و اپراتورهاي آن قابل استخراج است غيرمجاز و معمولي در ديتابيس خود ذخيره 

 :و در انتهای خبر می خوانيم 

ي آينده  ي آزمايشي اين طرح در دو هفته آه مرحله وگو با خبرنگار ايسنا، با تاآيد بر اين  در گفت- مديرعامل شرآت فناوري اطالعات -رضا رشيدي "... 

اندازي پايگاه،  شود و هدف اصلي ما از راه هاي غيرمجاز به آارگرفته مي اين مرآز تنها براي فيلترينگ سايت:  رسد، اظهار داشت برداري مي به بهره

 ".سازي اين تكنولوژي است  بومي

پس از طرح سانسور گسترده ي اینترنت در کشور، حاال نوبت به کنترل دسترسی کاربران به سایت های مختلف و پيگرد حقوقی و قانونی آن ها 

 !مسئوالن رژیم ادعا می کنند چنين طرح گسترده ای تنها به منظور بومی سازی این فناوری است! رسيده است

البته تنها آنهایی را (ژیم به بومی سازی عالقه ی وافری داشته و درپي آند که تمامي فناوری های مطرح را این طور به نظر می رسد که مسئولين ر

البته بهای ناچيز آن مانند تحمل تحریم های شدید اقتصادی و (به هر قيمتی که شده بومی کنند !) که در حفظ و بقای حکومت نقش کليدی دارند

شه در صحنه با جان و دل خواهند پرداخت و پرداخت مابقی آن را نيز رهبر معظم انقالب از محل دارایی های تحميل هزینه های گزاف را امت همي

 )!شخصی خویش تقبل خواهند نمود

روندان شايد آن ها بتوانند با این ادعا کسانی را که از اوضاع اجتماعی و فرهنگی کشور بی خبرند، به نوعی قانع کنند، اما بر من و شما به عنوان شه

این جامعه پوشيده نيست که رژیم جمهوری اسالمی در طی حيات خویش همواره کمترین اهميت را برای علم و دانش قائل بوده و تنها با تحقيق و 

 نيست، بررسی کوچکی در بين آمار موجود به این حقيقت می رسيم که علم و دانش نه تنها از جایگاه قابل توجهی در بين مسئوالن نظام برخوردار

 سال تعطيلی ۴البته این به هيچ وجه جای تعجب نيست، حکومتی که تولد آن مصادف با . (بلکه همواره از آن استفاده ی ابزاری صورت گرفته است

ه تعهد بر دانشگاه ها، باليدن آن مصادف با اعدام های دهه ی شصت، اوجگيری آن با کوی دانشگاه و وضعيت کنونی آن از دید رهبر به گونه ایست ک

 !)جای تعجبی در این زمينه باقی نمی گذارد! تخصص ارجح است

همانطور که متوجه شده اید در  (چه کنيم تا دیده نشویم؟: سؤال اساسی ما این است. اما از هر چه بگذریم سخن از حفظ امنيت خوشتر است

 !)يری از هک شدن، حفاظت در برابر ویروس ها و مواردی از این قبيلاین مقاله منظور ما از امنيت حول محور ناشناس ماندن دور می زند تا جلوگ

 .متاسفانه وقتی درگاه های ورودی و خروجی اینترنت در کشور مورد کنترل قرار دارند، حفظ امنيت در محيط وب کار بسيار دشواری خواهد شد

 :به صورت تيتر وار ذکر می کنم در ادامه مهمترین مواردی را که در حالت کلی باعث حفظ امنيت شما می شود، 

 . شروع می شود استفاده کنيد //:httpSاز سایت های فيلترشکن که آدرس آن ها با  -

سایت های فيلتر شکن از رایج ترین راه ها برای دسترسی به سایت های فيلتر شده هستند، اما توجه داشته باشيد که همه ی این سایت ها 

 شروع می شود، دسترسی شما بدان سایت و //:httpمی شوند، اگر از فيلترشکنی استفاده کنيد که آدرس آن با الزاما باعث ناشناس ماندن شما ن

 شروع می //:httpSکليه ی اطالعاتی که بين شما و سایت فيلترشکن مبادله شده به راحتی قابل پيگيری است، اما سایت هایی که آدرس آن ها با 

ی های رمزنگاری خاص، از امنيت باالیی برخوردار هستند و اطالعاتی که بين شما و آن سایت رد و بدل می شود شود، به دليل استفاده از تکنولوژ

 .تنها برای شما و سایت مذکور قابل مشاهده می باشد
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 . به هيچ وجه باعث ناشناس ماندن شما نمی شود ultrasurf یا freegateاستفاده از نرم افزارهای فيلتر شکن مثل  -

 باعث حفظ امنيت شما و ناشناس http داشته باشيد نرم افزارهایی که به ضدفيلتر معروف شده اند، عمدتا مانند سایت های فيلتر شکن توجه

 در . ها استفاده می کنندssl socket یا https proxyماندنتان نمی شوند، در این مورد باید محتاط باشيد و تنها از نرم افزارهایی استفاده کنيد که از 

غير اینصورت اطالعات مبادله شده بين شما و پروکسی سرورهای مربوطه به راحتی قابل پيگيری هستند، خصوصا در مورد فيلترشکن هایی که 

این احتمال بسيار معقول به نظر می رسد که دسترسی های انجام شده به پروکسی سرور آن،  ) ultrasurfمثل (محبوبيت و شهرت بيشتری دارند 

 .لذا توصيه می شود که قبل از استفاده از این گونه نرم افزارها با یک متخصص کامپيوتر و شبکه مشورت کنيد. توجه خاص قرار گيردمورد 

 .به سایت های مشکوک جدا خودداری کنيد) خصوصا دسترسی های پی در پی و طوالنی مدت( از دسترسی -

دارند ممکن است مورد توجه دولت های سانسور کننده ی اینترنت قرار گيرند، از جمله ی این برخی از سایت ها به دليل محتوا و کاربران خاصی که 

مدارک موثقی در دست است که این سایت که از محبوبيت زیادی نيز در بين .  استسایت منجمسایت ها که در کشور ما تحت مراقبت قرار دارد 

استفاده های ) سوء(عات کنترل شده و کليه ی دسترسی های انجام شده به آن برای همجنسگرایان ایرانی برخوردار است از سوی وزارت اطال

به گفته ی یک منبع اطالعاتی موثق، از این اطالعات در جریان رسيدگی به پرونده ی دستگيرشدگان مهمانی . احتمالی ثبت و نگهداری می شود

حتی یک منبع غير موثق ادعا کرده است که نيروی انتظامی از طریق (ده است اصفهان در اردیبهشت ماه سال گذشته استفاده ی زیادی به عمل آم

 ) .کنترل اینترنتی برخی افراد موفق به کشف زمان و محل مهمانی شده است

وی و البته بزرگترین گواه بر این ادعا مصون ماندن این سایت از گزند سيستم فيلترینگ سرسخت مخابرات است که حتی به شما اجازه ی جستج

فيلتر نشدن سایت منجم یک کار برنامه ریزی شده از بنده با اطمينان کامل این مطلب را بيان می کنم که !  در گوگل را نمی دهدgayکلمه ی 

، برای آزمایش این مطلب می توانيد یکی از صفحات این سایت را سوی وزارت اطالعات به منظور شناسایی کاربران ایرانی این سایت است

ذخيره نموده و بر روی یک سرور دیگر آپلود کرده و سعی کنيد به آن دسترسی )  استفاده شدهgay صفحاتی که بيشتر در آن ها از واژه ی ترجيحا(

 ! مربوطه فيلتر خواهد شدurlپيدا کنيد، خواهيد دید که حداکثر پس از یک مرتبه دسترسی، 

اشته باشد، لذا مراقب دسترسی های خود باشيد، اگر ناچار به دسترسی و استفاده این مسئله ممکن است در مورد سایت های دیگر نيز مصداق د

 و در صورت عدم دسترسی، از همان سایت ها و نرم افزارهای ssl proxy یا httpsاز این گونه سایت ها در منزل هستيد، از سایت های فيلتر شکن 

 !).ر بيابان نعمت استبه هر حال لنگه کفش کهنه د(فيلتر شکن عادی استفاده کنيد 

جدا خودداری )  در یاهوLGBTخصوصا روم های (به گی روم ها ) خصوصا دسترسی های پی در پی و طوالنی مدت( از دسترسی -

 .کنيد

راد از طریق احتمال کنترل این روم ها بسيار زیاد است، ضمن آنکه گفته می شود مواردی از کنترل این روم ها از سوی بسيج برای به دام انداختن اف

لذا اگر از این روم ها استفاده می کنيد، بسيار محتاطانه و زیرکانه عمل کنيد . اخذ اطالعات و سپس تعيين قرار مالقات حضوری مشاهده شده است

ه هيچ وجه این اطالعات و ب... ) چه در تعيين مکان مالقات، زمان آن و (خصوصا برای نخستين مالقات بسيار احتياط کنيد . و به هر کسی اعتماد نکيد

 .را از طریق اینترنت مبادله نکنيد

 

 . بهترین راه ناشناس ماندن در وب ایران دسترسی به اینترنت از مراکز عمومی است-

 !این بهترین گزینه است 

های فيلتر شده، از برای دسترسی های خاص جهت به روز کردن وبالگ با محتوای خاص، بازدید از سایت های خاص و حتی دسترسی به سایت 

 :کافی نت ها استفاده کنيد، اما در این مورد هم به این موارد توجه داشته باشيد

به هيچ ) خصوصا مراکزی که نياز به عضویت دارند( از مراکز ارائه ی خدمات اینترنت دولتی مانند مراکز و پارک های اطالع رسانی شهرداری ها – ١

 .وجه استفاده نکنيد

 .کان کافی نت های کوچک خصوصی را انتخاب نمایيد حتی االم– ٢
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 کافی نت هایی را که اداره کنندگان آن ها به هر نحو مشکوک هستند، انتخاب نکنيد و سعی کنيد آن هایی را انتخاب کنيد که رفت و آمد روانی – ٣

 .در آن ها جریان دارد 

 .ت دوره ای از مراکز مختلفی استفاده کنيد از یک کافی نت ثابت حتی االمکان استفاده نکنيد و به صور– ۴

منظور همان استفاده هائيست که نياز به ( نکته ی بسيار مهمی که حائز اهميت است آنکه هنگام مراجعه به منظور استفاده های خاص – ۵

جهت بررسی اکانت منجم خود به یک کافی مثال اگر شما (اکيدا از استفاده هایی که هویت شما را افشا می کنند، پرهيز کنيد ) ناشناس بودن دارند

 ) .نت مراجعه کرده اید، در این صورت اکيدا از باز کردن سایت دانشگاه و مشاهده ی نمرات خود پرهيز کنيد

 . در صورتی که قصد ایميل کردن فایل مهمی را دارید ، نکات امنيتی را رعایت کنيد-

 فشرده کنيد و از یک پسوورد مناسب و sfx archive و با فرمت winrar ها را توسط نرم افزار جهت ارسال فایل های مهم از طریق ایميل، حتما آن

 .به گيرنده اطالع دهيد) smsمثال تلفن یا (طوالنی جهت حفظ امنيت آن استفاده کنيد، و پسوورد فایل را از طریقی غير از اینترنت 

 :سخن آخر 

 اصوال رعایت این همه نکات ایمنی ضرورتی دارد؟سؤالی که در اینجا مطرح است آن است که آيا 

پاسخ واقع بينانه به این سؤال این است که خير، اگرچه در دسترس نبودن اطالعات دقيق و موثق در مورد نحوه ی انجام فيلترینگ و همينطور کنترل 

نه، تردید کاربران را دو صد چندان می کند، با این حال هایی که بر دسترسی کاربران انجام می شود، و همچنين نبود هيچ نهاد پاسخگو در این زمي

رعایت نکات ایمنی جهت ناشناس ماندن بيشتر برای فعاالن جنبش های سياسی و اجتماعی حائز اهميت است، با وجود اینکه شکی در مورد کنترل 

از سوی رژیم خودکامه وجود نداد، اما عمال امکان و ثبت دسترسی های انجام شده به سایت های مختلف و اطالعات مبادله شده توسط کاربران 

بررسی و کنترل تمامی این اطالعات به دليل حجم بسيار باالی آن ها ميسر نيست، کمااینکه اگر چنين کاری به صورت هدفمند و با صرف هزینه ای 

بود، چون با وجود اعمال فيلترینگ گسترده، و نيز افزایش گزاف انجام شود، تنها باعث رسوایی رژیم و زیر سؤال رفتن آرمان های مرتفع نظام خواهد 

تعداد سایت های زرد به منظور انحراف فکری جوانان از سوی رژیم هنوز هم سایت های پورن از پرطرفدارترین سایت ها در جامعه ی خفقان زده ی ما 

ام سايت هاي ایجاد شده از سوی رژيم و تالش هایی که از سوی البته ذکر این مطلب به هيچ وجه به معنای زیر سؤال بردن تم(به شمار می روند 

ایرانی در این راستا صورت گرفته و یا طرفداری از سایت های با محتوای پورن نيست، چه به نظر بنده این یک مسئله ) غير اجير شده ي(متخصصان 

ناسب است یا خير، بلکه منظور آنست که رژیمی با این همه ی کامال شخصی است و هر کس بهتر می تواند تعيين کند که چه سایتی برای وی م

ادعای پوشالی و با وجود در دست داشتن تمامی ابزار تبليغاتی و کنترل به تمام معنای جامعه ی ایرانی، هرگز نتوانسته به اهداف به معنای واقعی 

ماعی است و تحقق جامعه ای با تنها یک تفکر و یک رویکرد رویایی پوچ خود دست یابد که البته این یک امر کامال طبيعی در همه ی نظام های اجت

است که رژیم با وجود همه ی پيشرفت های صورت گرفته تا کنون در دستيابی به آن ناکام بوده و از این پس نيز با افزایش فشار بر مردم و خصوصا 

 ).اندقشر جوانی که آینده ی خود را تباه شده می بيند، بيشتر ناکام خواهد م

به هر حال با وجود گزارش چند مورد بازداشت وبالگ نویسان سياسی به بهانه هایی از قبيل مبارزه با خدا و توهين به مقدسات، تالش در جهت 

اما . ر می رسدبراندازی نظام، ترویج بی بند و باری و فساد، ترویج روحيه ی نااميدی در بين جوانان و مواردی از این دست رعایت احتياط ضروری به نظ

 .به یاد داشته باشيد ميزان احتياطی که باید به کار ببندید مستقيما به نوع و اهميت فعاليت شما از دید رژیم بستگی دارد

 .به اميد روزی که همه ی ما لياقت داشتن حکومتی شایسته به تمام معنا را در کشور خود پيدا کنيم
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 پيشنهادی بی مسئوالنه برای آینده ی نا معلوم ما

 محمد حسين فهيم
 

 

 . پيش نيامدی فرصتزندگی ام بنویسم اما تا به حالمدتی پيش قرار شد که برای شما از 

همجنسگرا بودن خويش را پذيرفته . زیرا در برابر بزرگترين چالش زندگي خويش قرار گرفتم

 ولي من مي .بودم ولي اين پذيرش فقط از روي چرخي آوچك در فضاي مجازي اينترنت بود

 دور از چشمه پس بايد ب. خواستم اين پذيرش را در دنياي واقعي خويش به اثبات برسانم

 ،با هزاران ترس و اضطراب از نپذیرفتن. ي روانپزشك مراجعه مي آردمهاي ديگران به دآتر

نمي دانستم چه .  و چه سخت بود آنگاه آه مي خواستم شروع آنم .به نزد دآتری رفتم

 .  بگويم و چگونه شروع آنم

 آقاي دآتر من همجنسگرا هستم؟

 . فكر نمي آردم پذيرش آقاي دآتر اينقدر راحت باشد

پس از گفتگوي فراوان و خوشحال بودنم از اينكه آقاي دکتر مرا بيمار نمي دانست و اين حس را آامال طبيعي . ز عشقم سخن گفتماز احساساتم و ا

 . تصور می کرد، حرف آخری شنيدم که مرا بسيار پريشان آرد

ا منكر مي شوند و مردم آن نيز شما را منحرف دوست عزیز، من و تو بسيار خوب مي دانيم آه در جامعه اي قرار گرفتيم آه سران آن وجود شما ر«

 ». بعد از تست هورمون دوباره مراجعه آن.من براي شما تست هورمون را مي نويسيم. مي خوانند

 ...آقاي دکتر، فردي آه بيمار نيست چرا بايد 

 ...  دوست عزیز، خواهش مي آنم

. 

. 

نمي . گونه مشكل خاصي نداشتم  در حالی که از نظر تست هورمون هيچ.ن رسيدو در نوبتهاي بعدي نوبت به مصرف قرصهاي متيل تستوسترو. 

آه اين قرص ها  خواهش او بود و توضيح اين ولي باز . چون بيمار نيستم،ها را مصرف نمي آنم دانستم چه آار آنم به آقاي دکتر گفتم آه من قرص

 . ف مي شودو بعد از مصرف آنها ريزش موهایت نيز بر طر. دناثرات بدي ندار

 .بعد از سيزده روز از مصرف قرص هايم، جز ريزش موهاي سرم و افزايش موهاي زايد چيزي در درون من تغيير نكرد

آقاي دآتر قرص ها هم آه تاثيري نداشت ديگر چه بايد مصرف . اين بار ديگر نمي خواستم به گفته هاي او گوش دهم. دوباره به نزد آقاي دآتر رفتم

  مردم مذهبي جامعه ايران وجود ما را ناديده گرفته اند، ما نيز بايد وجود خويش را انكار آنيم؟آنم؟ آيا چون

 . و پيشنهاد آخر او چيزی نبود جز خروج از این کشور

 !چه کسی پاسخگوی آینده ی نامعلوم ماست؟
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 گفتگوهایی در سایت بی بی سی به بهانه ی روز جهانی مقابه با همجنسگراستيزی

 ز جهانی مبارزه با هموفوبيا و مشکالت همجنسگرایان ایرانرو
 

 

/ همجنسگرایان ترس از" (هموفوبيا"بيست و هشتم اردیبهشت مصادف با روز جهانی مبارزه با 

همجنسگرایی در ایران، غفلت  است و در این حين نبود آگاهی کافی در مورد) باز هراسی همجنس

  روانشناسان و روانپزشکان ایرانی را در قبال این پدیده یها، اقشار مختلف جامعه و حت خانواده

 .داشته است  اجتماعی در پی

 

   هر پدیده گفتگو و بحث درباره  تر از همه، ترس از  نبود آگاهی و مهم مهمترین نتيجه

حتی متخصصين درمورد آن پدیده  اجتماعی در جامعه موجب غفلت نادرست مردم و

همجنسگرایی، چه در رد و چه در قبول    تابوی بحث دربارهشود و امروز در ایران می

ها  مجامع علمی و همچنين خانواده های رسمی کشور، در آن به خصوص در رسانه

 این پدیده  گيری و قضاوت درباره هرگونه نتيجه موجب تقویت هموفوبيا در ایران شده و

  .است را به حدس و گمان واداشته

جمهور در دانشگاه کلمبيا به  از طرف حکومت، که رئيسنادیده گرفتن همجنسگرایی 

  .گذارد ی اجتماعی صحه می در قبال این پدیده طور رسمی به آن اشاره کرد، نيز بر غفلت همگانی در ایران

 عينی این  ، اما مشاهدهایرانی با توجه به شرایط موجود غيرممکن است  تعداد همنجسگرایان  و انتشار آمار رسمی درباره این همه، هرچند تهيه با

ورزند، نشان از وجود   دوستان خود مبادرت می خانواده و حلقه در سطح جامعه و افزایش روز افزون همجنسگرایانی که به علنی کردن آن در پدیده

  .اجتماعی در ایران دارد  این پدیده

اما نبود منابع قابل اطمينان در آن، کمک زیادی در شناخت  ین رابطه است، موجود در کسب اطالعات یا تبادل نظر در ا تقریبا تنها عرصه اینترنت نيز

اینترنت و آشنایی عمومی با چگونگی استفاده از آن،  با این همه، در ساليان اخير با افزایش دسترسی به. کند  اجتماعی نمی پدیده چند و چون این

  .سگرایان رو به فزونی بوده استیابی همجن های دوست اینترنتی و سایت ها، مجالت آمار وبالگ

یابی عضو  من در یک سایت دوست : "گوید در ایران می  همجنسگرایی  ضرورت بحث درباره دانشجویان گرافيک دانشگاهی در تهران درباره مهریار، از

ن سایت عضوند در حاليکه اعضای ای که حدود چهار هزار ایرانی در همجنسگرایان زیادی در آن هستند و جالب آن  هستم که از سراسر جهان،

یک سایت اینترنتی  ضمن این که این آمار تنها مختص به. رسد این سایت به سختی به پانصد نفر می کشورهای اروپایی مانند فرانسه یا آلمان در

تواند  آن می  نادیده گرفتن بيش از پيشبودن یا نبودن همجنسگرایی در ایران وجود ندارد و  کنم جایی برای بحث درباره پس فکر می. است و نه بيشتر

  ". اجتماعی را به معضلی اجتماعی تبدیل کند این پدیده

همجنسگرا  مادر و پدر من ساکن آبادان هستند و روحشان هم از: "گوید از همجنسگرایی می های ایرانی  نا آگاهی خانواده مهریار همينطور درباره

 است که اگر پسر یا دختری جرات کند و به پدر یا مادرش بگوید که همجنسگراست،  ما کم ین زمينه در جامعهآن قدر آگاهی در ا. بودن من خبر ندارد

 دانند و مسلما خانواده در اغلب موارد در اصال چيزی در مورد این مساله نمی دانند که چطور باید رفتار کنند، به این دليل ساده که والدین او حتی نمی

داوری در   فرض و پيش  های ایرانی کلی پيش کرد که در خانواده ضمن این که باید به این نکته هم توجه. شود رانی جدی میچنين مواقعی وارد بح

 های فرزندش را بشوند و کمی  دهد که حاضر باشد حرف می قدر از خودش سازش نشان ای این  همجنسگرایی وجود دارد که کمتر خانواده  مورد

  ".های خود شک کند   داوری   پيش درباره
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بندی  طبقه"، همجنسگرایی را از ١٩٩٠سال ) اردیبهشت بيست و هشت( مه ١٧اشاره به این که سازمان بهداشت جهانی از تاریخ  مهریار، با

یعنی . ی ما نيستها همجنسگرایی بيشتر از خانواده هيشان از حتی روانپزشکان و روانشناسان ما نيز آگا: "گوید کرده، می خارج" ها جهانی بيماری

بتواند به مراجعه کننده خود کمک کند، چه برسد  توان پزشکی را در تهران پيدا کرد که در این زمينه مطالعه کرده باشد و می در اکثر مواقع به سختی

  ".ها به شهرستان

: گوید می  مشکالتش در ایران دانشجوی همجنسگرای در دانشگاه صنعتی شریف درباره مهدی،

ها نقش بازی کند و  موقعيت بزرگ این است که آدم مجبور است در خيلی از جاها ومشکل "

ای  روحيات و رفتار متفاوتی دارند که در جامعه همجنسگراها. خودش را طور دیگری وانمود کند

شان پيش نياید، و  زیادی روی آن داشته باشند تا احيانا مشکلی برای مثل ایران مجبورند کنترل

ناخوشایندی به آنها  های زننده و در غير این صورت معموال برچسب. ها نزنند  به آنانگی دیگران

 ها و دوستانی از جنس  پيدا کردن آدم  مهم دیگر یک مساله. شوند نما می خورد و انگشت  می

در حال حاضر راه اصلی . باشی و وقتت را با آنها بگذرانی ها راحت خودت است که بتوانی با آن

همجنسگراها در ایران اینترنت است که مشکالت و دردسرهای خودش را  ی براییاب دوست 

 شود که خيلی از همجنسگراهای ایرانی پس از مدتی  این چيزها باعث می مجموعه .دارد

  ".احساس محدودیت و فشار بکنند یا دچار انزوا و افسردگی بشوند

بودنش از سازمان نظام " گراهمجنس"از همجنسگرایان ایرانی که سال گذشته بخاطر  یکی

ای را منکر  دولت وجود چنين پدیده  از طرفی: "گوید وظيفه معافيت پزشکی گرفته است، می

  ".شود شود و از طرفی هم برای همجنسگرایان معافيت پزشکی قائل می می

  ه ماه طول کشيد تا از سربازی معاف شدم اما نکتهکردم، تقریبا س پس از آنکه به دکتر مراجعه: "گوید  مراحل معافی خود می همچنين درباره وی

  کرد که از من سوء استفاده دکتر مرا تایيد کند، تالش می فرآیند معافی این بود که در بيمارستان ارتش، پزشکی که آن وقت قرار بود نظر آور تاسف 

  ".جنسی کند

: گوید می هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کرده است،یکی از اعضای  همچنين، همجنسگرای دیگری که در همين رابطه به مطب

به بحث همجنسگرایان پرداخته و به همين خاطر وقتی به مطب ایشان  ام، دکتر تنها سکسولوژیستی هست که در تهران آن طور که من شنيده "

 های  کنم تنها با مراجعه به مطب فکر می. گرفته بودم يز وقت همجنسگرا روبرو شدم و از چند ماه قبل ن کننده شمار زیادی مراجعه  رفتم، با

  ".پدیده را نادیده نگرفت بتوان آماری تقریبی از تعداد همجنسگرایان ایران بدست آورد و این طور این روانپزشکان تهران

من هم مثل : "گوید ودنش در ایران میهمجنسگرا ب  مشکالت  مهندسی عمران است، نيز درباره جوان شيرازی که سال آخر رشته محمد، شاعر

 چگونگی آن، مجبورم  یا الاقل بحث درباره خواهم؟ اما در ایران به دليل نادیده گرفتن این پدیده جز آرامش در زندگی می خيلی از آدمها، مگر چه چيزی

  ".کنم مدام خودم را در جامعه سانسور

اما اگر مطلع شوند، قطعا بر خورد خوبی . اطالعی ندارند  من خانواده: "گوید سی دارد، میاشاره به این که مادر خودش ليسانس روانشنا محمد با

اما دوستان غيرهمجنسگرايی دارم که . باشد ها تواند طرد شدن عاطفی يا فيزيکی و از بين رفتن اعتماد آن ترين جزا می  کوچک. نخواهند داشت

  ".اند رم و برخورد خوبی هم داشته در ميان بگذا ام اين مساله را با آنها توانسته 

خانواده من کمی پيشتر از طریق برادرم تا حدودی : "گوید می  متفاوتی در این زمينه داشته و  ساکن تهران تجربه  وهفت ساله جوان بيست  اما، فرهاد

اش  خاطر شرایط تحصيلی، اخالقی و خانوادگی  بعد از اینکه دوست پسرم را به آنها معرفی کردم او را به. من همجنسگرا باشم حدس می زدند که

کمی گریه کرد و پيشنهاد کرد که  بعد از مدتی مادرم با نگرانی از من در این باره پرسيد و اول. من بيشتر شد اما شکشان به. خيلی دوست داشتند

را درک کند، اما  ام این قضيه کردم خانواده  میمن هيچ وقت فکر ن. گرایش جنسی را تغيير داد شود اما خيلی زود فهميد که نمی. بروم دکتر

  ".برخوردشان عالی بود
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رسد، شناخت بيشتر این پدیده از جانب  ضروری به نظر می  ایران  همجنسگرایی در جامعه  این شرایط درباره چيزی که با توجه به همه در نهایت، آن

 .داوری پيرامون آن است   طرفانه و بدون پيش گوی بیو دولتمردان و متخصصين و به تبع آن بحث و گفت  ها، خانواده

 

---------------------------------------------- 

 نظرات شما

---------------------------------------------- 

 

کم  ند، برون آیی همين تعداداميد دارم همجنس گرایان از خود شروع کنند و با برون آیی سعی در ارشاد خانواده و محيط اطراف خود داشته باش

 هم جنس گرا از تهران .همجنس گرایان در ایران سبب تحول محسوس در دید جامعه شده

وجود داره ولی از طرف دیگه خيلی ها هم همجنسگرا  هستم و واقعا چنين مشکالتی در ایران gay من خودم. از اطالع رسانی خوبتون ممنون

می دانند و از این لفظ سواستفاده می  ر ارتباط با دخترها و شرایط سخت ازدواج، خودشون رو همجنسگرابرقراری سخت ت نيستند ولی به خاطر

 علی .آزاد هست ها یه جامعه پاک و gay کنند ولی جامعه

ار کردن هر ولی انک. راحتی بقيه کشورها برخورد کنه هر صورت ایران یک کشور مسلمان هست و دولت نمی تونه با مساله همجنسگرایی به در

بيلبوردهای تبليغاتب برای مبارزه با اون در  خيلی ها به متوقف شدن اون کمک نمی کنه مثل بيمارب ایدز که االن ختی مساله ای یا مشکل از نظر

 الدن از کوآالالمپور .شهرها نصب شده

ه حدود چهل و پنج سال دارم از اکثر اطرافيانم پنهان کنم ولی حاال ک هم تمایالت بسيار زیاد هم جنس گرایی دارم ولی توانسته ام این قضيه را تا من

پيشنهاد می کنم هيچکس روش من را در پنهان .موفق باشم  پنهان کاری باعث شده از لحاظ روحی هميشه ناراضی و در زمينه زندگی کاریم نا این

 شهریار از کرمانشاه .چون نتيجه اش بدبختی خواهد بود کاری در پيش نگيرد

به اميد دنيايی بدون . همجنسگرايان ايرانی و غير ايرانی تبريک ميگويم عنوان يک همجنسگرای ايرانی روز جهانی مبارزه با هوموفوبيا را به تمامی به

اين را دگرجنسگرايان بدانند که . صدچندان سخت است زندگی برای يک همجنسگرا سخت و برای يک ايرانی همجنسگرا. و پيشداوري تعصب

 رامين .بلکه يک طبيعت است به همان طبيعی بودن دگرجنس خواهي گرايی انتخابی نيستهمجنس

اگر به تاريخ نظری بيفکنيم در دوران اسکندر مقدونی و .نيست در تمامی دوران حيات به انسانها داده شده و همجنسگرايی نيز پديده ای تازه آزادی

در ايران نيز مد شده است يا اينکه پديده ای ژنتيکی و اغراق  حال.بط وجود داشت و عادی نيز بودافالطون و سقراط يونان قديم نيز اين روا استاد او

خدا رسيده تضاد نمود، جامعه نيز اتوماتيکوار لج کرد و  اسالم متعصبی خمينی هرچه با آزاديهای انسانی از.انقالب ايران نيز بوده است آميز زاييده از

که فساد نيست بلکه ژنتيکی نيز  همجنسگرايی.هرچه متعصبتر باشيم فساد اخالقی بيشتر است.بايد کردحال چه .رفت روی به سوی مخالف

را دارند، خوب نميتوانيم  خدا انسان را آزاد آفريده و زن و مرد که عشق طبيعی شان.روان اجتماعی است است و بروز اغراق آميز آن براثر اختالل در

انسانها برای مسائل  فساد حکم اعدام است و حبس. گرايی در نياريم که پيروزی از خلق خداست ذاريد و افراطیآزاد بگ.برخالف موارد ديگر برويم

 محسن از هلسينکی .و همجنس گرا بودن سياسی نه اين موارد و بهايی بودن و روزنامه نگار بودن

 هرگزبه این عمل پليد.ه اگر انسانی معتقد به دین خود باشدهمجنسگرایی یک عمل زشت وغير اخالقی است که همه ادیان جهان آن رامردوددانست

 فاروق عادل از قندهار .با احترام. متوصل نميشود

نيازهای ادمی با باقی موجودات یکی است فقط بحث توانایی و  ببينيد. انسانها هميشه خودشان را ماورا طبيعت می دانند بحث عجيبی است اینکه

طبيعی برای هر موجودی از مصادیق ازادی است ایا اینکه  ببينيد خوردن غذا آب و سایر نيازهای. ز بقيه متمایز ميکنهانسان اونرو ا قابليت های هر

کردند اینکه این یک مسئله ای است که  یا نه هنوز کشورهای دیگر دچار مشکالت عدیده هستند ولی فقط این کار رو ازاد این مقوله طبيعی است

افته دليل بر درستی اون  اینکه هر چه در غرب اتفاق می. نظر واحد بدهند تایيدی بر این مسئله هست يا نمی توانندحتی پزشکان در سراسر دن

می دونه ای  انسان از انسان بودن دورتر بشه چرا که صد در صد تضمين بقای خودش رو در این نيست چرا که دنيای سرمایه داری خواستار اینه که
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هست  فقط با طرح یک مسئله به این معنی که ازادی. بين اکثر مردم دنيا جا نداره به رفراندوم می گذاشت تا می دید که درکاش دنيا این مسئله را 

 عدالت مداری داره می بایست قبل از طرح این مسئله یک کار بين المللی می نميشه عمل کرد باالخره در این دنيا که داعيه علم ورزی و خردورزی و

رو حامی ازادی معرفی بکنه که یک بحث تخصصی است همه کار  غرب برای سو استفاده از این مسئله ازادی همه که ميخواد خودشدنيای . کردند

کسانی از دنيا سير شدند و ميخواهند خودکشی  مثال. اون استفاده می کنه تا در انتخابات های مختلف رای بيشتری جلب کنه می کنه و مثال از

هنوز زنده است رو به  چيز شخصی است ولی خب ميبينيم با اینکار برخورد ميشه کسی که خودکشی کرده و ین مسئله یککنند خب ميشه گفت ا

تنبيه کنه بر خالف  و مثالهای دیگه از این قبيل که اگر کسی بچه اش را. این کار صرفنظر کنه بيمارستان ميبرند و سپس روان درمانی می کنند تا از

دانشگاه ها و  خودش و جامعه اش ميشه و بنابراین این کار ممنوع ميشه ولی این مسئله در ن بچه دچار مشکالت عدیده ای برایقانونه چون بعدا ای

مسئله قبح اجتماعی است که در مذاهب مختلف شدیدا نهی شده در حال  مسئله دیگر. جوامع علمی مختلف بررسی شد و به اثبات رسيد

 ساسان از تهران .کتب منسوبه مذهبی وجود نداره ه ميدونند دارند اشتباه ميکنند چون هيچ مدرک و سندی درانرو قبول کردند ک حاضرمذاهبی

که این موضوع بسيار خطرناک است و می تواند که یک  موضوع واقعا برای من بسيار جالب است که همجنسگرایی در جهان وجود دارد چرا این

خواهد داشت یعنی یک مشکل بزرگ اجتماعی که  این صورت تمام دنيا یک مشکل بزرگ را در پيش روی خودواقعی نماید و در  جامعه را دچار بحران

به یک جامعه سرد و بی روح تبدیل  نداشته باشند در این صورت جامعه و نظام خانواده از هم خواهد پاشيد و جامعه زن و مرد به هم عالقه جنسی

. بزرگ مينمایند خطرناکی هستند که نظام زندگی انسانی را بر هم زده و جامعه را دچار مشکل رهمجنس گرایان انسان های بسيا. خواهد شد

باشد از طرف  اگر این کار آنها خوب. بردارند و این مفکوره غلط خویش را از بين ببرند ین کار دست! اميدوارم که این انسان ها با فکر بيشتر از ا

بی  اميدوارم که صفحه. آنها دليل بر غلط بودن و شرم آور بودن این کار آنهاست س آنها از اظهار این کاراطرافيان خود سرکوب نخواهند شد پس تر

 علی از کابل .بی سی این نظر من را سانسور نکند

 ولی اگر مطالب درج .توانند کنترلی بر اميال خود داشته باشند حاال فکر می کردم که همجنسگرایان افراد بی بند و بار و ضعيفی هستند که نمی تا

مخالف وجود ندارد، باید بگویم برای همجنسگرایان  که این پدیده فطری است و اختياری در انتخاب عالقه مندی به جنس موافق یا شده درست باشد

من که خود را .  نمی دهدرا به آنها با این افراد کنار بياید، ساختار فرهنگی جامعه ایران امکان زندگی با آرامش ایرانی متاسفم چون دولت هم

به اميد . نياید سنتی می دانم، حاضرم بميرم ولی پدبده همجنسگرایی برای خود و عزیزانم پيش شخصی بدون تعصب مذهبی و دور از تعصب کور

 هيوا از کردستان .مخالف عالقمند شوند جنسگرایان کمک کند که به جنس! روزی که علم بتواند به هم

این رفتارها . با آنها به خاطر ترجيح جنسی صحيح نيست به هر حال مجازات افراد و یا حتی تبعيض در برخورد. یدی نيستبازی پدیده جد همجنس

اما در ایران مشکل فقط . است نشده است بلکه تنها باعث مخفی شدن آنها و محفلی شدن چنين رفتارهایی شده موجب حذف این گرایشات

بزرگترین سرافکندگی  اینکه در فرهنگ ما مفعول بودن مرد. نحوه برخورد خانواده و نزدیکان است شکل بزرگترمحدودیت های اجتماعی نيست بلکه م

همجنسگرایان زن هم  در مورد. مردم در مورد غيرقابل قبول بودن چنين رفتاری تغيير کند به نظر نمی رسد که نظر. برای اوست قابل اغماض نيست

 اما اگر وجود آنها با عالیم مشخصی قابل مشاهده بود مطمئنا. خاصی ندارد ی ندارد ، جامعه حساسيتچون حضورشان به صورت علنی نمود

 بردیا .واکنش جامعه را در پی داشت

گرچه من حتی از دیدن همجنسگراها منزجز ميشوم  .یک واقعيت است باید آنرا قبول کرد حتی در حيوانات این مسئله دیده شده همجنسگرایی

از سکس من با همجنس خودم راحتترم  شاید من بيمار روانی باشم چرا باید تهمت بيماری به آنها زد؟ جدا. ميگذارم یدشان احترامولی به عقا

 رستم بابکان از مادرید .زندگی کنم

هستند اما اگر بدون شک افرادی دردسرساز برای جامعه  آنهایی که دنبال تنوع و شهوت طلبی بيشتری هستند و بسراغ همجنس بازی ميروند

باید بدنبال راه حل بود مسلمًا  در بدن فردی از نظر احساسی حالتی غير شکل جنسی فيزیکی شخص پدید آورد آنوقت ترشحات هورمونهای مختلف

نها به تعادل تنظيم هورمو شکل فيزیکی نميتوان رسم کرد در اینگونه مسائل اول باید دید ميتوان با خط مرزی دقيقی بين مردها و زنها بر اساس

 حميد از کرج .شد حتی در جوامعی که این مسئله پذیرفته شده است رسيد ؟ چون شخص همجنسگرا دچار مشکالت زیادی خواهد

خودم همجنسگرا نيستم ولی باید بگم که همجنسگرائی یه  بااینکه. مثل اینه که ما بگيم چرا درخت سيب، سيب ميده یا چرا برف سفيده درست
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چون اینجا آزادی فردی وجود داره وهيچکس  هم بيشترمردم خيلی راحت نمی پذیرن ولی در اروپا.مثل بقيه چيزا پذیرفته بشه  که بایدپدیده طبيعيه

پدرومادرها باید منطقی تر  درایران.بشه و بجای اون تصميم بگيره همجنسگراها مشکالت بسيار کمی دارن نميتونه به حریم خصوصی دیگری وارد

برخورد ميکنن وبرای  نسل جدید ایران منطقی تر با موضوعات. طرد بشه ونه دچار افسردگی وانزوا  برخورد کنن تا فرزندشون نه ازجامعهبااین موضوع

اینجور  پدرساالری در کشورهای عقب مونده خيلی قویه اغلب برخوردهای نامناسبی با قعيات راحت تره ولی چون فرهنگ! اونا کنار اومدن با و

خانواده ها صحبت کنن و اونا رو متقاعد کنن که فرزند همجنسگرا هيچ فرقی  باید افراد مشاوری دراین زمينه وجودداشته باشن که با. شهمسایل مي

 سارا از سوئد .بقيه فرزندانشون نداره فقط طبيعت متفاوتی داره با

 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/05/080517_ag-against-homophobia-day.shtml 
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 با گوگل ریدر از وب لذت ببرید

 )پسر(رضا 

 

این مطلب را تقدیم می کنم به عزیزان دگرباشی که زحمت به روز کردن لينک هنر و خانه هنر را می کشيدند و « 

ه هنر هنوز فعال و متاسفانه مدتها است لينک هنر در ایران فيلتر و غير فعال است اما خوشبختانه خان. می کشند

 . پيگر است

اميدوارم آنکه غير فعال است فعال و آن یکی که فعال است همواره فعال و به روز باقی بماند و این شمع برایمان 

 ». هرگز خاموش نگردد و همواره برای بالگرهای دگرباش خانه ای باشد استوار

 

 

از مطلب شماره قبل طوالنی تر و وسيع تره ولی باور کنيد اگر ! با هم مرور می کنيم یه خوردهبذارید همين اول مطلب براتون بگم که اونچه که این بار 

مثل فراموش کردن ( همراه این مطلب بشيد و تا آخر اون رو بخونيد و اجرا کنيد با گوگل ریدر از وبگردی واقعا لذت خواهيد برد و خيلی از مشکالتتون 

رو براتون حل خواهد کرد و درضمن کاربران داخل ایران هم راه دیگری ... )  مطالب جدید وبالگ های محبوبتون و آدرس های محبوبتون، یا از دست دادن

حاال با این توضيح فکر می کنم بتونيم شروع کنيم به آموزش . برای دور زدن فيلتر جمهوری اسالمی یاد خواهند گرفت، راهی مطمئن، ساده و جذاب

 .گوگل ریدر

 از خدمات رایگانی هست که گوگل در اختيار کاربرانش قرار می ده، اما اگر دقت کنيد نوشتم کاربران، یعنی تا یوزری در گوگل نداشته گوگل ریدر یکی

که ساخت یوز ( باشيد نمی تونيد از گوگل ریدر استفاده کنيد و البته داشتن و ساخت یک یوزر نه سخته و نه چندان وقتی می گيره پس از همون اول 

 .شروع می کنيم تا پله پله جلو بریم و در نهایت از داشتن یک گوگل ریدر لذت ببریم) ت هس

اگر جی ميل دارید یعنی یک یوزر در گوگل برای شما ثبت شده و بهتره به مرحله بعد که گشایش گوگل ریدر هست  ( ":ساخت یوزر"مرحله اول

 )یا هيچ یوزری در گوگل ندارند برید و این قسمت رو برای اونهایی قرار دادم که جی ميل 

در گوگل چند حالت برای داشتن یوزر وجود داره، اما وقتی جی ميل دارید به این معنی هست که شما یک یوزر در گوگل هم دارید پس از راه های 

 : دیگه چشم پوشی می کنم و با هم در این مرحله به مرور آموزش ساخت یک جی ميل می پردازیم

 :ه به این آدرس بریدگام اول اینه ک

signup/mail/com.google.mail://http 

 :حاال باید فرم رو پر کنيم، پس با دقت و به ترتيب به کمک عکس زیر جلو برید
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 :هاگر با گزینه ای مشکل دارید در مورد تمام گزینه ها در زیر توضيح داده شد

 .نام و نام خانوادگی که مورد خاصی ندارد •

 com.yourname@Gmailمـثال در آدرس  .  آدرس ایميل از سه قسمت تشکل شـده اسـت      باید عرض کنم که یک     در محل نوشتن نام کاربری     •

@ کـاراکتر قبـل از آن یعنـی         .  داریم خـدمات مـی گيـریم       com.Gmail.www ایت داریم که نشان دهنده این است که ما از س          com.Gmailیک قسمت    ما

یعنی وقتی کسـی یـک نامـه بـه ایـن آدرس مـی        .  یک نام کاربری است    yournameنشاندهنده این است که این آدرس یک پست الکترونيکی است و            

 .این نام یکتاست و هيچ کس دیگری نمی تواند نام کاربری مشابه شما را داشته باشد .فرستاده می شودنامه  yourname فرستد به حساب کاربر

 . کاراکتر داشته باشد٨با این شرط که این نام عبور باید بيشتر از . یک رمز عبور دلخواه بنویسيد در محل نوشتن رمز عبور،  •

 .سورد شماستنشانگر قدرت رمز عبور معيار خوبی برای مناسب بودن پ •

 .  تایپ کنيد در قسمت دوباره تایپ کردن پسورد نيز، پسورد خود را عينا دوباره  •

مسـلم  .  هربـاره رمـز عبـور نداریـد    یادآور رمز عبور را اگر تيک دار کرده باشيد، بعدا که می خواهيد به حسابتان وارد شـوید نيـاز بـه وارد کـردن      •

 . المت بزنيد و نه کامپيوتر های عمومی مانند کافی نتاست این گزینه را فقط در کامپيوتر شخصی ع

ایـن بحـث   . اگر فعال ساز تاریخچه وب گردی را تيکدار کرده باشيد اطالعات استفاده شـما از اینترنـت در سـرورهای گوگـل ذخيـره مـی شـود                •

دا بخواهـد در نوشـتارهای بعـدی بيشـتر در ایـن مـورد            اگـر خـ   . کمی یچيده و زمان بر است بنابراین من به شما توصيه ميکنم این گزینه را عالمت بزنيد                

 . صحبت می کنيم
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طبيعـی اسـت    . این گزینه سوال است که در کادر بعدی باید جواب آن را بنویسيد            . در قسمت سوال امنيتی، یکی از گزینه ها را انتخاب کنيد           •

هدف از ایـن سـوال و جـواب ایـن اسـت کـه در زمـانی کـه اطالعـات                     . اگر جوابی که می خواهيد بنویسيد را همه بدانند که دیگر سوال امنيتی نميشد             

 . حساب خود را به هر دليلی از دست دادید بتوانيد با استفاده از این سوال و جواب دوباره مالکيت حساب خود را به دست آورید

بال یک ایميل در یاهو داشتيد ميتوانيـد از همـان           اگر ق . در قسمت ایميل ثانویه یک آدرس ایميل دیگر را باید به عنوان آدرس پشتيبان وارد کنيد                •

 . اگر اولين ایميل شماست با خالی گذاشتن این کادر به مرحله بعد بروید. استفاده کنيد

 . برخالف یاهو ميل شما در اینجا حق انتخاب ایران را دارید. در قسمت مکان نام کشور خود را انتخاب کنيد •

کاراکترهایی را که در عکـس مـی بنيـد را     اسپم مشخص شده است  ر عکس می بينيد و با نام کد ضدحاال در مرحله بعد در قسمتی که زی •

 .عينا باید وارد کنيد

 . کليک کنيد … I accept را بخوانيد و در صورت قبول داشتن بر روی گزینه Gmailحاال شما باید قوانين استفاده از  •

د و نام کاربری شما قبال ثبت نشده باشه ثبت نام شما قطعی می شه و به صفحه دیگه ای اگر تمام مراحل رو بدون اشکال انجام داده باشي

)Introduction to Gmail (راهنمائی می شيد که شکل زیر نماینگر اون صفحه است: 

 

 :حاال روی لينکی که در شکل زیر مشخص شده کليک کنيد
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 :، وقتی کامل وارد شدید به شکل زیر خواهيد رسيد) نت بستگی داره به سرعت( چند ثانيه صبر کنيد تا وارد جی ميلتون بشيد 

 

 

حاال شما یک جی ميل دارید که می تونيد با استفاده از اون برای دوستانتون نامه بدین یا به عنوان یک آدرس معتبر برای دریافت نامه هاتون از اون 

 .استفاده کنيد

برای رسيدن به ریدر در گوگل به . ط روی جی ميل باقی بمونيم  پس به سمت گوگل ریدر می ریم اما قرار نيست  فق":گوگل ریدر" مرحله دوم 

 :باالی صفحه جی ميلتون دقت کنيد، به احتمال قوی کلمه ریدر رو همونجا خواهيد دید مثل شکل زیر

 

س باال هم مشخص هست کليک کنيد، اونجا حتما به لينک ریدر که در عک" more"اگر کلمه ریدر در آن باال نبود نگران نباشيد، کافيه روی کلمه مور  ( 

 )خواهيد رسيد 

 .با کليک روی کلمه ریدر صفحه جدید برای شما باز می شه که شما رو وارد گوگل ریدرتون می کنه

 ):شکل زیر ! ( اوه خدای من شما وارد گوگل ریدر شدید
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 .ترین خوراک خوان در نتبه! حاال شما یک خوراک خوان حرفه ای دارید و شاید

برای این . اولين قدم اینه که خوراک وبالگ مورد عالقتون رو به گوگل ریدر بدین تا براتون بازش کنه. وقت اونه که یاد بگيریم چطور با گوگل ریدر کار کينم

 :کار به شکل زیر دقت کنيد

 

 

 کردن خوراک های مورد اضافه  برای add subscriptionهمونطور که در باال می بينيد گزینه 

عالقه شما در کنار گوگل ریدر قرار داره روی این گزینه کليک کنيد تا کادر کوچکی که در 

سایت یا وبالگ ) آر اس اس، فيد یا اتم ( شکل زیر آن را خواهيد دید باز بشه و بتونيد خوراک 

 :مورد عالقه تون رو داخلش قرار بدین
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رو " add"رو در کادر قرار دادم و گزینه  ) xml.atom/com.blogspot.khanehonar://http: یعنی این آدرس( ه هنر برای نمونه من آدرس خوراک خان

 : کليک خواهم کرد

 

 

گل ریدر خواهد شد و از این پس هيچ مطلبی از خانه هنر رو از  خانه هنر به عنوان یکی از آدرس های مورد عالقه ام وارد گوAddحاال با زدن کليد 

 .دست نخواهم داد

هنوز هيچ توضيحی ندادم و اگر دقت کنيد آدرس اصلی خانه رو بعالوه یک پسوند در کادر قرار دادم که همون ! ) فيد، آر اس اس، یا اتم(در مورد خوراک 

  در اصل همون نکته ایه که به انتهای آدرس اضافه کردم تا گوگل ریدر بتونه خانه atom.xmlپسوند . خانه است) اتم، فيد یا آر اس اس ( آدرس خوراک 

 .اضافه نکنم گوگل ریدر اون رو قبول نخواهد کرد) که در بالگر هست (  کنه و اگر این پسوند رو برای این آدرس اضافههنر رو برام 

شکل ( بریم ببينم بعد از اضافه کردن آدرس خوراک خانه هنر گوگل ریدر به چه شکلی در خواهد آمد اما بذارید در مورد فيد در آخر مطلب بگم و فعال 

 ):زیر 

 



   تو و و من                                                                                                              شماره  چهل و سوم        -سال چهارم   –٣٨  

 

 :حاال بذارید کمی وارد جزئيات بشيم، پس به شکل زیر دقت کنيد

 

صورت دائم در باالی کادر باز شده قسمتی که با عدد یک در شکل مشخص کردم می تونيد برای چند کار ازش استفاده کنيد، البته این قسمت رو به 

 کرده باشيد و برای اولين بار آدرسش براتون باز شده باشه اون نوار زرد رنگ باال رو اضافهآدرستون نخواهيد داشت اما هر وبالگی که برای اولين بار 

تقریبا مثل قرار دادن ( گتون رو مشخص کنيد خواهيد دید و همونجا به وسيله ی اون قسمت که با عدد یک مشخص کردم می تونيد دسته بندی وبال

 add to aچون شما تازه گوگل ریدر رو باز کردین و هنوز هيچ گروهی نساختين با کليک روی ) آی دی ها در گروه های مختلف در یاهو مسنجره 

folder براتون یک زیر گزینه باز می شه که همونطور که در شکل باال می بيند نوشته  new folder، با کليک روی new folder می تونيد یک گروه 

ساختم که می تونم همه ی وبالگ های دگرباش رو از این به ! بسازید، در شکل های زیر خواهيد دید که من دو گروه با عنوان های دگرباش و روزانه

رار بدم تا اگر زمانی گوگل ریدرم خيلی شلوغ شد به بعد در گروه دگرباش و وبالگ ها و سایت های  مورد عالقه و غيردگرباش رو در قسمت روزانه ق

 ):شکل های زیر . ( راحتی بتونم وبالگ های هم احساس هام رو پيدا کنم و اول به سراغ اونها برم
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باش کشيد که چون کليک و نگه داشتن موس روی لينک خانه اون رو به قسمت دگر برای اینکه آدرس خانه رو از گروه روزانه بيرون بکشم می شه با( 

اونجا هست از روزانه پاک و در همون دگرباش باقی می مونه، البته این یک راه حرفه ای نيست ولی یک راه ساده و فوری هستش و حرفه ای ترش 

 ) رو در ادامه خواهم گفت 

سمت ستينگ برم و تيک روزانه رو برای خانه بردارم مثل حاال دو گروه دارم که خانه در هر دوی اونها هست برای برداشتن خانه از گروه روزانه باید به ق

 :شکل زیر

 

 

برای دیدن آخرین مطالب . بهتره برای اینکه گيج نشيم از گفتن در مورد جزئيات بيشتر خودداری کنيم و بریم سراغ دیدن مطالب خانه در گوگل ردیر
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 :داره کليک کنيم تا صفحه به صورت زیر در بيادخانه هنر که در ستون سمت راست قرار ) لينک ( خانه باید روی اسم 

 

 .رو ببيند و مطالعه کنيد) تا به حال ( حاال می تونيد به راحتی آخرین پست های خانه هنر 

ر می آنچه در عکس باال می بينيد اون چيزی نيست که روی وبالگ خانه هن. در اول کار گفتم استفاده از گوگل ردیر راهی هست برای دور زدن فيلتر

بينيد، روی وبالگ خانه هنر شما صفحه ای دارید با بخش های مختلف که اینجا فقط مطالب برای شما قابل دیدن هستن، یعنی شما هر آنچه را می 

رو به راحتی  ) حتی اگر فيلتر باشه( بيند که موتور خودکار فيد وبالگی خانه به شما ارائه کنه، به همين دليل شما قادرید هر وبالگی که دوست دارید 

 . از طریق گوگل ریدر ببينيد

سایت ها یا وبالگ ها می گيره، روی سرور خودش می بره و بعد به شما نشون می ده و این باعث ) موتور خودکار ( گوگل مطالب رو از آر اس اس 

 . واهيد زدمی شه تا دیگه فيلتر جمهوری اسالمی بی معنی بشه و شما از این راه به راحتی فيلتر رو دور خ

کردین و باید بگم خسته نباشيد اما حاال شما یک گوهر به نام گوگل ریدر دارید که کم کم با !  دقيقه وقت هزینه٢٠تا اینجای کار احتماال چيزی حدود 

 .کار با اون به قابليت های بی نظيرش بيشتر آشنا خواهيد شد و خواهيد دید چه لذتی کار با اون داره

هر روز به وبالگ ها یا سایت های مورد عالقتون سر بزنيد تا از به روز شدن یا نشدنش مطلع بشيد، گوگل ریدر برای همين کاره و دیگه نياز نيست 

با چند مطلب به روز شده و همونجا هم می تونيد مطالب ) یا وبالگ ( کافيه تا به نت وصل شدین گوگل ریدرتون رو باز کنيد تا براتون بگه کدوم سایت 

 .بدون محدودیت ببينيدرو 

آر اس اس، ( اما هنوز چند نکته مونده، اولين و مهمترین نکته ای که باید در موردش براتون توضيح بدم در مورد خوراک هستش، در ميانه راه با خوراک 

 .م رو حاال براتون می گمتا حدی آشنا شدین اما اینها اصال چی هستن و چرا باید برای گوگل ریدر باهاشون آشنا باشي! ) فيد یا اتم

خوانه، به این معنی که آخرین مطالب رو از موتور خودکار وبالگ ها یا سایت ها می گيره، درون سرور خودش می بره و بعد ! گوگل ریدر یک خوراک

 ! ). ببينيد( برای شما نگه می داره تا وقتی که بتونيد به نت وصل بشيد و مطالعه شون کنيد 

ی یک زیر مجموعه داره به نام فيد یا آر اس اس یا اتم، این زیر مجموعه رو می شه به هر وبالگ یا سایت

 .موتوری خودکار تشبيه کرد که مطالب رو به صورت خوراکی در مياره برای خوراک خوان ها

برید هيچ نشانی از آدرس فيد این وبالگ نمی  ) omc.blogspot.khanehonar://http(اگر به آدرس خانه هنر 

ولی اگر به آدرس فعلی پسر ) در صورتی که این وبالگ هم خوراک خودش رو داره ( بينيد 

)com.wordpress.pesar5://http ( برید در کنار وبالگ عکسی به شکل زیر خواهيد دید : 
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 : روی این عکس در وبالگ پسر کليک کنيد تا براتون صفحه ای باز بشه به این آدرسکافيه

pesar/com.feedburner.feeds://http 

ی خوام این رو بگم که هر م. نباید گيج بشيم. این یک آدرس خوراک عمومی نيست اما آدرس فيدی هست که پسر به بينندگانش معرفی کرده

داره که می تونيد با دادن اون به گوگل ریدر به راحتی ازش استفاده ) آر اس اس، فيد یا اتم ( وبالگی چه خودش بخواد و چه نخواد یک آدرس خوراک 

 .کنيد

 .هنده اون وبالگ توجه کنيدحاال اگر آدرس خوراک وبالگی مثل خانه روی خودش لينک نشده بود باید چه کنيم، ساده است به خدمات د

 :اگر اون وبالگ داشت از سرویس بالگر استفاده می کرد فورا ته آدرسش این رو اضافه کنيد

atom.xml 

 :به طور مثال اگر آدرس این بود( 

com.blogspot.examle://http 

 :وبالگ رو اینطور خواهيد داشتبا اضافه کردن پسوند، آدرس خوراک این 

xml.atom/com.blogfa.examle://http(  

 

 :اگر اون وبالگ داشت از سرویس وردپرس استفاده می کرد فورا ته آدرسش این رو اضافه کنيد

feed 

 :به طور مثال اگر آدرس این بود( 

com.wordpress.examle://http 

 :با اضافه کردن پسوند، آدرس خوراک این وبالگ رو اینطور خواهيد داشت

feed/com.wordpress.examle://http(   

 

 :ار بدیناگر وبالگی روی سرویس بالگفا بود ته آدرسش این رو قر

rss.aspx 

 :به طور مثال اگر آدرس این بود( 

com.blogfa.examle://http 

 :با اضافه کردن پسوند، آدرس خوراک این وبالگ رو اینطور خواهيد داشت

xml.atom/com.blogfa.examle://http(  

 

البته اینطوری به آدرس خوراک تمام وبالگ ها و سایت ها نمی رسين ولی چون اغلب وبالگ ها ( تا برسين به آدرس خوراک وبالگ مورد عالقتون 

 )روی این سه سرویس بودن اینها رو مثال زدم 

يد، کافيه روی اون وبالگ دنبال نشان یا کلماتی بگردین که آر اس اگر وبالگ یا سایت مورد عالقتون از سرویس دیگه ای استفاده می کنن نگران نباش

 .اس یا فيد یا اتم اون وبالگ رو معرفی کردن و بعد از پيدا کردنش قادرین اون آدرس رو به گوگل ریدر بدین

 :يه به آدرس زیر بریدنکته دیگه اینه که شما چطور می تونيد برای دفعات بعدی به گوگل ریدرتون دست پيدا کنيد، ساده است، کاف

google.com 

 :حاال به شکل دقت کنيد تا راه وراد شدن به یوزتون رو ببينيد
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 ):شکل زیر ( حاال به این صفحه خواهيد رفت 

 

 

رو وارد کنيد و در قسمت دوم رمز عبوری که انتخاب )  com.yourname@Gmail: به طور مثال( در قسمت یک به صورت کامل آدرس جی ميل خودتون 

 . کردین

 ):شکل زیر (  رو کليک کنيد، حاال دوباره به صفحه گوگل خواهيد رفت sign inبعد از وارد کردن صحيح آدرس جی ميل و رمز عبور کليد 

 

ه در اونجا همونطور که روی شکل مشخص شده می تونيد به صفحه ای که در عکس زیر خواهيد دید منتقل ميشيد کmy account بعد از کليک روی 

 کليک کنيد و در اونجا گزینه ی ریدر رو moreاگر ریدر در صفحه انتخاب ها نبود روی ( کليک کنيد ) در فارسی خواننده ترجمه شده ( روی نشان ریدر 

 )انتخاب کنيد 
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 .و به مشکل یا نقطه ی نامفهومی ازش بربخوریداميدوارم خسته نشده باشيد و این آموزش هم به دردتون بخوره 

تا یادم نرفته اینم بگم که قسمتی از این مطلب رو با کمک مطلب وبالگ یک فتحی تهيه کردم که همينجا از اون و همه ی بالگرهای فعال و خوب نت 

 .فارسی تشکر می کنم

 .از شما هم متشکرم
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  و کثيرترین گرایش جنسی معمولی ترین، قابل درک ترین 

 همجنسگرایی معمولی ترین، قابل درک ترین  و کثيرترین گرایش جنسی در بين اقليت های جنسی

 کاميار مسافر
 

های جنسی قبل از آنکه متنوع و پيچيده باشد برای افراد غيرهم گرایش به مبحث گرایش

 دارند تا حدی های جنسی همسانیتنها گروهی که گرایش. شدت غيرقابل درک است

حتی اگر در مورد . باشندقادر به درک احساسات و تمایالت درونی طرف مقابل خود می

سؤال شود، ) غيرهمجنسگرایی(های جنسی از ُنرم معمول گرایش جنسی اقليت

-بسياری قادر به درک رابطه ميان دو غيرهمجنس نبوده و همواره از برقراری چنين رابطه

ها مين ترتيب اکثریت غيرهمجنسگرای جامعه قادر به درک اقليتبه ه. اندای شگفت زده

البته این به این معنا نيست که هيچ . نخواهند بود) گرایش جنسی غيرهمسان(

افرادی که با این . باشدغيرهمجنسگرایی قادر به تحمل همجنسگرا و یا برعکس نمی

 حریم شخصی افراد و قلمرو اند کهاند، تنها به درک این واقعيت رسيدهمسأله کنار آمده

خصوص ابنای بشر به خودشان و تنها خودشان مربوط است به شرطی که آسيب و 

و (های غيرهمسان را تحمل در واقع این قبيل افراد که گرایش. آزاری به کسی نرسانند

. دهنده انتخاب سبک زندگی و چيزهای دیگر را میکنند، به خود اجازه ورود به محدوده شخصی فرد دیگر نداده و برای فرد مقابل اجازمی) نه درک

مردم این را حق . گيردمتأسفانه در جوامعی مثل جامعه ایران حریم خصوصی افراد نه تنها توسط و مردم عادی و حتی نزدیکان نيز مورد تجاوز قرار می

دهد که نگاهی به برخی از کتب شرعی نيز نشان می. نددانند که تمام مسائل خصوص فرد مقابل را وارسی و استخراج کنطبيعی و عادی خود می

اگر به بحث برگردیم بایستی عنوان نمود که حتی در بين . یابند که به مسائل خصوصی هم دخالت و سرکشی کنندافراد چگونه اجازه شرعی می

تا کنون به رابطه جنسی پدر و مادر و یا نزدیکان خود تصور کنيد که آیا . باشدافراد نيز روابط عاطفی و جنسی برخی افراد قابل تصور و درک نمی

کنيد از فکر تصور شوید که این مسأله ربطی به من ندارد و به خودشان مربط است و سعی میاید؟ هر بار با این جمله از این فکر خارج میاندیشيده

همان کاری که غيرهمجنسگراها . باشدتحمل آن میاین وضعيت در واقع عدم درک یک رابطه جنسی و عاطفی ولی . سکس آنها خارج شوید

این را بارها از غيرهمجنسگراها . تر بایستی پيشه کنندهای جنسی قليلبایستی در مورد همجنسگراها و همجنسگراها در مورد سایر اقليت

آیا تصور سکس نزدیکان . خوانندز کننده میکنند و برخی آن را مشمئاید که از امکان و نحوه سکس و لذت بردن دو همجنس اظهار شگفت میشنيده

توانيد الزم نيست و نمی. آیيد؟ اگر قادر به درک یک رابطه عاطفی و جنسی نيستيد آن را تحمل کنيدهمين اشمئزاز را ندارد؟ چگونه با آن کنار می

اما بيایيد این تمرین . درک و طبعًا قابل تحمل نباشد جنسی معرفی شده است که شاید برای شما قابل فانتزی هایبا این مقدمه در زیر . درک کنيد

 .را بکنيم که همه را بایستی تحمل کرد و پذیرفت

Apotemnophilia :ای از بدن مرتبط استانگيختگی جنسی که با بيخ عضو قطع شده. 

Asphyxophilia :های دیگر ویزان کردن، خفه کردن و یا روشهایی که در آن فقدان اکسيژن و احساس خفگی از طریق آلذت جنسی حاصل از فعاليت

 .وجود دارد

Autogynephilia :هاانگيختگی جنسی در یک مرد به احساس خود به صورت یک زن یا لباس پوشيدن مثل خانم. 

Coprophilia :انگيختگی جنسی مرتبط با مدفوع. 

Exhibitionism :گری که تمایلی به آن ندارد، به منظور لذت جنسیاهدههای تناسلی یک فرد برای مشعمل در معرض قرار دادن اندام. 

Fetishism :روح یا یخش خاصی از بدنبه دست آوردن هيجان جنسی به طور اوليه و یا به طور ویژه از یک شئ بی . 



   تو و و من                                                                                                              شماره  چهل و سوم        -سال چهارم   –۴۵  

Foretteurism :نزدیک شدن به یک زن ناشناس از پشت و فشار دادن و ماليدن آلت تناسلی نر به کفلهای زن 

Gerontosexuality :ا به طور اوليه و یا منحصرًا با افراد مسنیرای روابط جنسی ترجيح مشخص ب. 

Insect :برقراری ارتباط جنسی با خواهر یا برادر و یا والدین. 

Kleptophilia :بدست آوردن هيجان جنسی از دزدی. 

Klismaphilia :رضایت جنسی حاصل از اماله. 

Necrophilia :راری ارتباط جنسی با مردهتحریک جنسی و یا برق. 

Partialism :یک نوع فتيش که در آن یک فرد از لحاظ جنسی به بخش خاصی از بدن بدون در نظر گرفتن شخص کشش دارد. 

Pedophilia : کم  سال داشته باشد و دست ١۶شخص پدوفيل بایستی حداقل ).  یا جوانتر١٣معموًال پایين تر از (فعاليت جنسی با یک کودک نابالغ

برای افرادی با بلوغ دیررس که پدوفيل هستند، تفاوت سن دقيقی مشخص نشده است و بایستی داوری .  سال بزرگتر باشد۵بایستی از کودک 

بالغين ممکن است از لحاظ جنسی به جنس مخالف و . هم بلوغ جنسی کودک و هم تفاوت سنی بایستی در نظر گرفته شود. کلنيکی صورت گيرد

 .  یش داشته باشد و ممکن است نوعی ترجيح هم وجود داشته باشدبا موافق گرا

Prostitution :عمل دادن تحریک و یا آميزش جنسی به خاطر پول. 

Sexual Masochism :کسب لذت جنسی حاصل از درد و یا تحقير شدن. 

Sexual sadism :تحميل عمدی درد و تحقير به شخص دیگر برای کسب هيجان جنسی. 

Telephone Scatalogia :تحریک جنسی مرتبط با صحبت های تلفنی تحریک انگيز. 

Toucherism :یک نوع تمایل قوی برای لمس پستان و اندام های تناسلی یک زن ناشناس بدون توافق وی. 

Transgenderism :یک واژه همه گير برای تغيير جنسيت. 

Transexual :يکی استشخصی که هویت جنسی آن متفاوت از جنسيت آناتوم. 

Transversite :شخصی که از لحاظ جنسی تحریک یا لذت با پوشيدن لباس جنس مخالف می برد. 

 Urophilia :تحریک جنسی با ادرار. 

Voyeurism :بدست آوردن تحریک جنسی با مشاهده مردم بدون رضایت آنها زمانيکه آنها فاقد لباس هستند و یا سکس می کنند. 

Zoophilia/Bestiality :فعاليت جنسی با حيوانات. 
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 تحقيقی ناقصشاید 
 

روز سه شنبه هفدهم ژوئن گزارش تحقيقی ای در وبسایت بی بی سی منتشر شد که 

بنا به تحقيقی " است' متفاوت'مغز همجنس گراها "مقاله ی . بحث های زیادی را در بر داشت

را با مغز زنان دگر جنس گرا مشابه  مغز مردان همجنس گ منتشر شده بود کهجدید در سوئد

برخی دانشمندان بر . است و مغز زنان همجنس گرا با مغز مردان دگر جنس گرا مشابهت دارد

این باورند که تحقيق جدید این نظریه را تقویت می کند که تمایل جنسی انسان در دوره 

ی مغز نود داوطلب این نتيجه گيری که پس از انجام مطالعاتی بر رو. رحمی تعيين می شود

دو نيم کره مغز مردان همجنس بدست آمده است نشان می دهد که محققان سوئدی توسط 

گرا و زنانی که به جنس مخالف تمایل جنسی دارند، متقارن است و تقریبا در هر دو گروه یک 

مغزشان به طور قابل توجهی از نيم کره چپ بزرگتر اما از سوی دیگر، مردانی که به جنس مخالف تمایل جنسی دارند نيم کره راست . اندازه است

محققان همچنين کشف کرده اند که بخشی از مغز انسان که . است که بنا به تحقيق در سوئد مغز زنان همجنس گرا نيز به همين شکل است

 تواند تائيد کند که اندازه مغز با این تحقيق نمی. گرا مشابه است گرا و مردان همجنس مرکز عاطفی او محسوب می شود، ميان زنان دگرجنس

محققان همچنين می گویند که نمی توانند تعيين کنند که تفاوتی که در  .تمایالت جنسی ما ارتباط مستقيم دارد یا در واقع نتيجه این ارتباط است

دانشمندان درصددند تحقيقی دیگر . غز استساختار مغز به وجود می آید به خاطر تاثير هورمون های مترشح شده در رحم، مانند تستوسترون، بر م

 . را بر روی مغز نوزادان انجام دهند تا ببينند می توانند بر اساس تفاوت در ساختار مغز آنها، تمایالت جنسی آتی شان را حدس بزنند

برای همجنسگرایی هستند و مدت های زیادی است که این بحث در بين جوامع علمی مطرح شده است و هر کدام به دنبال پيدا کردن دليلی 

معمولن به دنبال یافتن این سوال اند که در چه شرایطی و چطور یک فرد به همجنس خود گرایش پيدا می کند اما آیا تا به حال این همه تحقيق و 

. خواهند ثابت کنندپژوهش برای پيدا کردن دالیل عالقه و کشش جنسی بين دو جنس مخالف انجام شده است؟ این تحقيقات چه چيزی را می 

اینکه همجنسگرایی یک پدیده ای است که پس از سال ها جدال آن را به عنوان یک گرایش طبيعی بين انسان ها پذیرفته ایم اما هنوز ته دلمان 

شاید  این .  را بگيریمراضی نيست و می خواهيم اثبات کنيم که چه اتفاقاتی افتاده که این افراد همجنسگرا شده اند تا بتوانيم جلو آن اتفاق ها

اگر دگرجنسگرایی طبيعی است و لزومی برای تحقيق و یافتن چرای . گونه تحقيقات می توانند در رده ی رفتارهای همجنسگراستيز قرار گيرند

 .دگرجنسگرا شدن نيست، خب همجنسگرایی هم می تواند همينطور باشد

 متفاوت است که نشان می دهد در ساختار مغز آنها - چه مرد و چه زن -نس گراها دانشمندان مدت هاست که متوجه شده اند قدرت ادراک همج

محققان موسسه  .اما این اولين بار است که محققان از اسکن مغز استفاده کرده اند تا منبع این تفاوت ها را کشف کنند. تفاوت هایی وجود دارد

نتيجه این . م همجنس گرا و دگر جنس گرا را با استفاده از اسکن اندازه گيری کرده اندکارولينسکای سوئد دو نيم کره مغز نود مرد و زن بالغ سال

اسکن ها نشان داد که اندازه دو نيمه کره مغز زنان همجنس گرا و مردان دگر جنس گرا به شکل ویژه ای فاقد تقارن بود در حاليکه اندازه دو نيم کره 

به کالمی دیگر، مغز مردان همجنس گرا، دست کم به لحاظ ساختاری، . ا تفاوتی نداشته استمغز در زنان دگر جنس گرا و مردان همجنس گر

 . بيشتر شبيه زنان دگر جنس گراست و زنان دگر جنس گرا بيشتر شبيه مردان همجنس گرا

تفکر .  مبارزه می کنند، دامن بزنداین نتيجه شاید به بحث هایی که از تابوهای اجتماعی نشات گرفته است و فعاالن حقوق دگرباشان جنسی با آن

اشتباهی که مردان همجنسگرا را مانند زنان و دارای رفتارهای زنانه می پندارند و زنان همجنسگرا را مانند مردان و دارای رفتارهای مردانه، و باعث 

 . شده است که یک قالب سازی اجتماعی را به وجود آورد

 .، تفاوت های دیگری نيز ميان همجنس گراها و دگر جنس گراها وجود دارد"آميگداال"بخش ویژه از مغز،  که در یک ه استآزمایشی دیگر نشان داد

معکوس این . در آميگداالی نيم کره راست مغز مردان دگر جنس گرا و زنان همجنس گرا، ارتباطات عصبی بيشتری نسبت به نيم کره چپ وجود دارد
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 . دگر جنس گرا دیده می شودوضعيت، در مغز مردان همجنس گرا و زنان

نبوده است و مکانيزمی دیگر، پيش یا پس از تولد، باعث آن " یادگيری"گروه تحقيقی موسسه کارولينسک می گویند که این تفاوت ها فقط در اثر 

ن، می گوید که به باور او دکتر قاضی رحمان، استاد بيولوژی ادراک در دانشگاه کوئين مری انگلستادر سایت بی بی سی آمده است که . می شود

تا جایی که من می دانم بحثی در این باره نيست : "او گفت. تفاوت در ساختار مغز گروه های مختلف در روزهای رشد و نمو جنين ایجاد می شود

کنش بقيه مغز به محرک های دکتر رحمان می افزاید آميگداال مهم است چون وا ."که اگر همجنس گرا هستيد در واقع همجنس گرا به دنيا آمده اید

واکنش به محرک های عاطفی انسان سه حالت جنگيدن، گریختن و یا تمایل به رفاقت و شانس جفت گيری . می کند" تعيين و هدایت"عاطفی را 

 . است

 مردان همجنس گرا و زنان به کالمی دیگر، شبکه مغز که تمایالت جنسی را تعيين می کند ميان: "این استاد دانشگاه کوئين مری لندن می گوید

وقتی به مشابهت تمایل جنسی مردان همجنس : "او در ادامه گفت." دگر جنس گرا و ميان زنان همجنس گرا و مردان دگر جنس گرا مشابه است

منطقی به نظر می نگاه می کنيم این گفته ) زن(و یا به تمایل جنسی زنان همجنس گرا و مردان دگر جنس گرا ) مرد(گرا و زنان دگر جنس گرا 

 ."رسد

. در این تحقيق تکليف همجنسگرایان مردی که هيچ گونه رفتارهای زنانه ندارند و معموال در روابط جنسی شان کنش گر هستند، مشخص نيست

نيز مشخص همچنين پاسخی برای همجنسگرایان زنی که هيچ گونه رفتارهای مردانه ندارند و معموال در روابط جنسی شان کنش پذیر هستند، 

 . نيست

 

 

http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2008/06/080617_shr-similarbrains.shtml 
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Speculation over back door in Skype 

Daniel AJ Sokolov 

July 24, 08 

 

According to reports, there may be a back door built into Skype, 

which allows connections to be bugged. The company has declined to 

expressly deny the allegations. At a meeting with representatives of 

ISPs and the Austrian regulator on lawful interception of IP based 

services held on 25th June, high-ranking officials at the Austrian 

interior ministry revealed that it is not a problem for them to listen in 

on Skype conversations. 

This has been confirmed to heise online by a number of the parties 

present at the meeting. Skype declined to give a detailed response to 

specific enquiries from heise online as to whether Skype contains a 

back door and whether specific clients allowing access to a system or 

a specific key for decrypting data streams exist. The response from the eBay subsidiary's press spokesman was brief, "Skype 

does not comment on media speculation. Skype has no further comment at this time." There have been rumours of the existence 

of a special listening device which Skype is reported to offer for sale to interested states. 

There has long been speculation that Skype may contain a back door. Because the vendor has not revealed details of its 

proprietary Skype protocol or of how the client works, questions as to what else Skype is capable of and what risks are involved 

in deploying it in an enterprise environment remain open. 

Last week, Austrian broadcaster ORF, citing minutes from the meeting, reported that the Austrian police are able to listen in on 

Skype connections. Interior ministry spokesman Rudolf Gollia declined to provide heise online with a comment on the matter. He 

did, however, offer general comments on the meeting, which were, however, contradicted by other attendees. 

In contrast to statements from the interior ministry, the meeting was not attended solely by technical staff; those present 

included lawyers, regulatory experts and staff at the regulator. Neither were the ministry representatives mere technicians, rather 

they were high-ranking officials in management positions. They demanded from the ISP representatives present an "Austrian 

industry solution" for accessing data traffic. They called for ISPs to allow the interior ministry to install network bridges and Linux 

computers in their network centres. These would be used to copy and filter data traffic and forward it to the interior ministry via 

an encrypted connection. To facilitate filtering, ISPs should assign fixed IP addresses to customers being monitored. 

it was made clear that should ISPs oppose these demands, monitoring legislation would be revised at some future time-point to 

prescribe the use of the ETSI ES 201 671 Version 3.1.1. monitoring standard. This would be legally binding and would require 

significantly more time and effort and be more expensive to implement. The reason given for not updating the legislation right 

away was that, in view of the present absence of terrorist activity, it would not currently be possible to mobilise political support 
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for such a move. The officials are reported to have made clear that they were well aware that their monitoring plans would only 

catch the more gauche end of the criminal spectrum. Professionally organised criminals would utilise encryption algorithms that 

would not allow easy decryption. 

It was also put about that two major ISPs had already succumbed to this pressure. The network bridges requested by the interior 

ministry have reportedly already been installed on their systems. This was confirmed by both companies, off the record. 

UPC/Inode was willing to "definitively deny" that a network bridge had been installed on its network and stated that there were 

also no plans to do so. Monitoring was carried out in individual cases only and only when instructed by a court order. 

According to Mobilkom Austria, "the authorities have no access and will not be granted access." Likewise its fixed line affiliate 

Telekom Austria. Mobilkom has informed heise online, that, in response to a court order, on a single occasion it stored the total 

data traffic for one customer over a number of days and forwarded it to the police. In such cases, the interior ministry now wants 

to replace the use of physical media, with the inevitable delays this entails, with an encrypted connection. ISPs will, however, 

remain responsible for separating the monitored data stream from overall traffic. 

For reasons of redundancy, Mobilkom's network does not have a central point from which all traffic can be accessed. Because the 

plan has now been made public, the money-saving idea of assigning fixed IP addresses to customers who are to be monitored is 

unlikely to be able to be implemented. More expensive solutions are likely to be required, though it remains unclear who will bear 

the ensuing costs.  

 

http://www.heise-online.co.uk/news/Speculation-over-back-door-in-Skype--/111170 
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 "یکی از دو عامل"انتقادی به مطلب 

 آریا مهرگان
 

 به طور دایمی نيستم اما زمانی  واندن مطالب چراغخبه علت شرایط ویژه پناهندگی و نبود امکانات کافی قادر به 

 .کرد، ناچار به نوشتن این مطلب شدمکه یکی از دوستان صاحب نظر توجه مرا به مقاله ای در نشریه چراغ جلب 

نشریه الکترونيکی چراغ، ارگان رسمی سازمان ایرکوست که بيانگر و بازتاباننده ی نظرات و تفکرات دگرباشان، 

هاراتی و ظاما گاهی دیده می شود مقاالتی، امشکالت خاص آنها و دیگر مسایلی است که پيرامون آنان قرار دارد 

 به طبع می رسد که به هيچ روی ربطی به دگرباشان ندارد از آن جمله است نوشته سرکار هایی در آن" نوشته"یا 

 چراغ که به نظرم یکی از پر بارترین  ی چهل و یکدر شماره" یکی از دو عامل"تحت عنوان " نياز سليمی"خانم 

 . شماره های این نشریه است

داشتم تصميم گرفتم نظر خود را در ارتباط با آنچه به دليل آنکه آدرس ایميل مستقيم سرکار خانم سليمی را ن

از . ایشان به رشته تحریر درآورده اند به این ایميل ارسال کنم چرا که می دانم ایشان نيز آنچه به این آدرس ارسال می شود مطالعه خواهند فرمود

 .به این موضوع توجه دارندکسانی است که این رو سطوری که در پی می آید خطاب به ایشان نگاشته نمی شود بلکه خطاب به همه 

 با عنوان - که من افتخار همکاری و نوشتن مطالبی در چند شماره آن را داشتم - چراغ یين شماره نشریه  و یکممطلب به طبع رسيده در چهل 

 کامال سياسی است که بيانگر یکی از دو عامل نوشته سرکار خانم نياز سليمی به هيچ روی ربطی به جامعه دگرباشان ندارد و یک مطلب

 .بوده است) ويایرک(عضو هيئت مدیره سازمان دگرباشان ایرانی در آن زمان  ندیدگاههای شخصی نویسنده ای است که اتفاق

به طور مطلبی از این دست بی گمان می تواند از دیگر مطبوعات، منتشر و به نظر خوانندگان عالقه مند برسد اما از مجرای تنها نشریه ای که 

 یک دگرباش خواهان آن است که در آن مسایل و مطالبی را که در ارتباط نمستمر و به صورت ماهانه در مورد و برای دگرباشان انتشار می یابد و طبع

 حال این پرداختن به موضوعات سياسی که ربطی به دگرباشان ندارد چه جایگاهی دارد؟ به هر. غير مستقيم با اوست بخواند مستقيم و یا حتی

 .مطلب در چراغ منتشر شد و من با دقت آن را خواندم و در این مجال اجازه می خواهم در مورد آن مطالبی بيان کنم

از تمامی سطوری که سرکار خانم سليمی تحریر فرموده اند خشم و نفرت نسبت به سرزمين و مردم اسرائيل احساس می شود که شاخص های 

 : آن کلماتی است مانند

اشاره ای طعنه آميز در مورد نقل قولی از شارون در ) پاراگراف ششم" (البی های صهيونيستی) " پاراگراف نخست" (است های صهيونيستیسي"

 )همان پاراگراف(بدون ذکر منبع " مالکيت آمریکا"مورد 

 -ی صهيونيستی ناميده اند شاید جانبداری هایی ادبيات ایشان تا حدی شباهت به ادبيات رایج در حکومت دینی ایران دارد انچه ایشان سياست ها

استفاده کرده؟ اگر ایشان هم سن و سال من و در ایران زندگی کرده باشند " صهيونيست"  اما چرا نویسنده از واژه باشد -در برخی موارد کورکورانه 

ایشان در آمریکای شمالی یعنی مکانی که کمترین تبليغات و شاید این واژه را از روی عادت بکاربرده باشند اما با در نظر گرفتن این واقعيت که 

کنند این فرض به ذهن می رسد که نکند ایشان به عمد واژه صهيونيست را استفاده نموده اند تا   سامی در آن جاری است زندگی می-تعصبات آنتی

آیا ایشان نمی دانند واژه صهيونيست و یا به بيان صحيح تر . بدین وسيله خشم خود را نسبت به اسرائيل و یا دست کم دولت اسرائيل نشان دهند

 سيونيست است به چه معناست؟ 

است که بيش از صد " ن اسرائيليجنبش تجدید حيات دوباره سرزم" "سيونيست" را به این نکته جلب می نمایم که  نياز سليمیتوجه سرکار خانم

.  به پایان رسيد١٩۶٧م موجودیت کشور اسرائيل و باالخره یکپارچه شدن اورشليم در سال پيش پایه ریزی شد و با تشکيل دولت اسرائيل، اعال

 .تعبير شده صحيح نيست" سياستهای صهيونيستی"بنابراین اطالق واژه صهيونيست به آنچه 

ائيل خواننده چراغ و مطالعه ر اسنظر حضرت ایشان را به این مهم جلب می کنم که اگر یک و فقط یک خواننده دگرباش اسرائيلی، یهودی یا دوستدار
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 . آزردید و از دنبال گردن مطالب چراغ منصرف کردید شما باشد، شما او را احتماال" نوشته"گر 

باراک حسين اوباما مرقوم فرموده اید یک امر کامال طبيعی است این مرد اميد دار احراز مقام ریاست جمهوری است  اضهارات آنچه که نسبت به

اعالم کند در امریکا این به صورت یک سنت درآمده که کاندیداهای احراز مقام  ه طرفداری صميمانه و قاطع خود را از سرزمين اسرائيلطبيعی است ک

بنابراین . ن اسرائيل اعالم کنند چراکه این تضمين کننده پيروزی آنها در این مصاف استيخود را از سرزم" قاطع"ریاست جمهوری عالقه و بشتيبانی 

باما نيز که متهم به مماشات با حکومت دینی ایران است در این سخنرانی در جمع طرفداران و حاميان اسرائيل کوشيد تا نظر مساعد آنان را به او

 و به شما می گویم به احتمال نزدیک به یقين و با. سوی خود جلب کند چرا که می داند این سخنان به معنای در دست گرفتن کليد کاخ سفيد است

 . درجه باالیی از اطمينان این سخنرانی، ایشان را به کاخ سفيد خواهد رسانيد

که به اشتباه آن را اراکات نوشته اید صحبت درستی کرده و باید در نظر داشت که هم اکنون هم بخش شرقی اورشليم در کنترل " صائب اریقات"

روزی خواهد آمد که یهودیان غرب اورشليم برفراز ساختمانهای شرقی "ت دارند اعراب مسلمان است و تقریبا همه یهودیان در غرب این شهر سکون

 .به اميد آن روز. و در کمال صلح و دوستی روزگار خواهند گذرانيد" این شهر پرچم فلسطينيان را مشاهده خواهند کرد
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 انتقادی به محسن سازگارا

 هيوا

 ٨۶ي امريكا در تاریخ بيستم تيرماه برنامه ی تفسير خبر از صدا
 

مهمانان برنامه دآتر نوري زاده و محسن سازگارا بودند آه در . شاید خيلی ها برنامه ی آن شب را دیده باشند

در نيمه دوم برنامه محسن سازگارا در مورد فساد مردمي آه از سوي . مورد مسايل ايران صحبت مي آردند

  ....در شهرها و مناطق مذهبي بيشتر است و ..... ه آمار فحشا و دولت ناشي مي شود صحبت آرد آ

همجنسگرايي را دارد و  فحشا و در بخشي از آالم محسن سازگارا گفت در حال حاضر شهر قم باالترين آمار

 . تا خواست ادامه دهد جمشيد چالنگي با بحثي در مورد دختران فراري بحث را بريد

نچه را مي  آ و، سازگارا دقيقا واژه همجنسگرا را به آار برد  و نه همجنس بازآنچه آه برايم مهم است آقاي

آمار عمل .... واسطه فشار هاي دولتي و ه بيان اين مطلب اين است آه ب وي از دانم و يقين دارم منظور

 نهمجنس بازي باال رفته است آه اين خود جاي چانه ندارد و درست است ولي مهم اين جاست آيا وي عمد

نام همجنسگرا را به آار برد و از همجنس باز چشم پوشيد يا خير؟ آيا ايشان از فرق اين دو مطلع هستند؟ آيا 

از ديد ايشان آه از حقوق ما و من دم مي زنند همجنسگرايي مساوي با فحشاي رايج در مملكت است؟  اين نامه را براي اين نوشتم آه چون اين 

 و يا حتي از روي اشتباه آالمي چه آثار منفي ند آه بيان اين گونه حرفي چه سهون و چه عمدنراوان دارد و خدا مي داشبكه و برنامه هايش بيننده ف

 اشتباهي آالمي بوده است ولي  مي گوييم آه صرفنآنيم و حال ما خوشبينانه به اين نگاه مي . همجنسگرايان داردیبر روي جامعه و جنبش نوپا

ويژه آقاي محسن سازگارا گوشزد آرد آه تو را به خدا يار ما نيستيد بار ما هم نباشيد و بياد داشته باشيد همجنسگرايان ه بايد به اين برنامه و ب

قاي آاگر هم .  اشتباه آالمي خود را تصيح نماييدنحتم. ايد حساس و آنجكاو هستندبينها به ميان آگوش هاي تيزي دارند و در مورد هر بحثي آه نام 

 . می توانند دليلش را توضيح دهند اين حرف را زده نمدسازگارا ع
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 عالم بی علم

 علی
 

این مطلب بریده ای است از سيب، ضميمه ی روزنامه ی جام جم است که در واقع مطالب 

 .  کافی است فقط مطلب را بخوانيم تا از حقيقت پنهان آن آگاه شویم. علمی را منتشر می کند

 

 يسمهموسکشوال

 آنجا که انسانيت را زیر سوال می برند

 دکتر مسعود اصغری

 

هموسکشواليسم روایت جریان پيچيده ای است که تقریبا هفتاد و چهار سال پيش در جنوب 

امریکا پایه ریزی شد و هم اکنون در بسياری از کشورهای غربی نهادهای بسياری وجود دارند 

همجنس بازی نه تنها حمایت می کنند بلکه که از مکتب فاسد هموسکشواليسم یا همان 

 . سازمان دهی آن را به عهده دارند

این روایت کثيف در برخی کشورهای اروپایی تا آنجا پيش رفته که جزو قوانين رایج آن کشورها به 

 . شمار می رود و با تبليغات بسيار در این حوزه تشکيالت بسيار پيچيده را برای خود پدید آورده اند

 

 اری که مرد و زن نمی شناسدبيم

هموسکشواليسم که در حقيقت همان گرایش جنسی مرد یا زن به جنس موافق است نوعی اختالل روانی بسيار خطرناک می باشد که در اکثر 

 . موارد می توان دليلی برای این اختالل جنسی در فرد پيدا کرد که در ادامه به آن اشاره می کنيم

بتوان گفت این اختالل از چه سنی آغاز می گردد اما معموال سن بلوغ زمانی است که فرد مبتال متوجه یکسری تغييرات شاید کمی سخت باشد که 

 . روحی در خود می شود که کم کم احساس می کند به جنس موافق گرایش دارد و با دیدن اندام حتی غير برهنه ی وی تحریک می شود

همه دارند که این خصيصه ی کثيف خود را نشان دهند و معموال در خلوت خود را در تصورات هولناک ارتباطات مردان یا زنان همجنس باز در ابتدا وا

.  هر طریقی که شده بيابدهفرد همجنس باز سپس تالش می کند تا شریک جنسی خود را ب. جنسی با فرد همجنس مورد نظر غوطه ور می سازند

ایعترین این راه ها اینترنت، دوستی های خيابانی یا راه یافتن به گروه ها و مجالسی است که نشانی در اینجا وی دست به هر کاری می زند که ش

 .از انسانيت و خصایص انسانی در آنجا نمی توان یافت

 

 علت بيماری را کجا بجویيم؟

 . ه این موضوع درمان را ساده تر می کندیافتن علت در برخورد این بيماری مهلک روانی در حقيقت مشکل ترین بخش کار است چراکه پی بردن ب

 .در پاره ای اوقات سابقه ی یک واقعه ی تلخ در دوران کودکی مسبب اصلی است

آزردن جنسی کودک، مشاهده ی صحنه ی تجاوز به والدین مخصوصا مادر، صحنه ی خيانت یکی از والدین، همه و همه حوادثی است که بيماری 

 .م آن را همجنس بازی نهاده اندهولناکی را سبب می شود که نا

 

 . صفحه ی ششم– بيست چهارم جوالی دو هزار و هشت –پنجشنبه سوم مرداد هزار و سيصد و هشتاد و هفت 

 



   تو و و من                                                                                                              شماره  چهل و سوم        -سال چهارم   –۵۴  

 

 دادگاه به نفع ساکنان جزیره ی لزبوس یونان رای نداد

 

دليل شکایت  . نان جزیره ی لزبوس یونان را رد کردیکی از دادگاه های شهر آتن در روز سه شنبه بيست و دوم ژوئيه دو هزار و هشت شکایت ساک

برای گرایش همجنسگرایانه ی زنان بود و خواستار ممنوع شدن آن شده بودند، زیرا به ساکنان جزیره ی لزبوس، » لزبين«استفاده از کلمه ی آنها 

 .لزبين می گویند

 افراد نيست، شکایت آنان را رد کرده است و کاربرد این واژه را بر خالف مفاد دادگاه به استناد اینکه واژه ی لزبين نشان دهنده ی موقعيت و شخصيت

 .شکایت نامه، توهين و کم اهميت جلوه دادن اهالی لزبوس ندانست

نسی  در ماه آوریل گذشته با شکایت در دادگاه، خواستار حذف این واژه از نام انجمن مرکزی دگرباشان جAegean Seaسه نفر از اهالی جزیره ی 

 . حق اعتراض برای شاکيان محفوظ است.  شدندGreek Gay and Lesbian Communityیونان به نام 

را لزبين می گویند و این واژه به دليل سافو، شاعر معروف یونانی که از اهالی لزبوس بوده است و اشعار عاشقانه ی زیادی برای زنان اهالی لزبوس 

 .رده شددارد برای همجنسگرایان زن به کار ب

 »اگر ساکن لزبوس نيستيد، پس لزبين نيستيد«: یکی از سامنان جزیره پالکاردی در دست دارد که روی آن نوشته است: تصویر

 

Greek islanders on Lesbos lose 'lesbian' case 

AFP 

Published: Tuesday, July 22, 2008 
 

ATHENS - An Athens court on Tuesday rejected a complaint by inhabitants of the Greek island of Lesbos who had wanted gay women 

to stop monopolizing the term 'lesbian,' a justice source said. 

The court ruled that the term "lesbian" does not define status and personality and therefore the islanders had no reason to complain 

that they felt personally slighted by its use. 

Three residents of the Aegean Sea island had filed a complaint in April, calling on 

the Greek Gay and Lesbian Community, the country's main homosexual 

association, to drop the term. 

The verdict is open to appeal. 

Often referred to in Greece as Mytilene - the name of Lesbos' capital - the island 

was the home of the poet Sappho, who expressed her love of other women in 

lyric verses written in the early sixth century BC. 

Many locals are rankled by the fact that the resort of Eressos is a popular tourist 

destination for lesbians. 

 

Picture: A resident of the Aegean island of Lesbos holds a banner, reading 'If you are not from Lesbos, you are not a Lesbian,' last 

June outside the Athens courthouse where the case launched by Lesbos residents was judged. 

LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images 
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 دو شعر از عبدی

 

 

 کسی مرا به ميهمانی می خواند

 آواها چون آواری بر من فرو می ریزد

  کسی 

          مرا  

              مرا 

                  مرا  می خواند به کالمی آشنا

 ... )کهایم سنگين می شوند    در خلسه ای هذیان آلود پل(

 آه فرصت کوتاه است

      کوتاه

           کوتاه

 !شکند        و سکوت معتادوارم به کالمی نمی

           بر دل نمی آید مگر صدایی  برای گریزِ  از انتظار  

       کسی 

          مرا  

              مرا 

 ...   مرا  می خواند به کالمی               

 

 ٨۶بهمن ...                                                          عبدی

  

 

 

 !به گردش زمان بی زایش

 !رخوِت سالياِن تکرار شونده را چگونه تاب آورم؟

 ام بر این زمين گویی نزیسته

 يان ام با آدم  بيگانه                                    

 ....سر در گریبان 

 ...  مبهوت               

 ٨۵شهریور   ...                                                       عبدی
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A Repoart from LBL organization in Denmark 

Lars Næsbye Christensen 

 

On Saturday, July 19th, a two hour demonstration was held in front of the Iranian embassy in 

Copenhagen, Denmark. 

The demonstration was arranged in cooperation between Copenhagen Pride and LBL-Ungdom, 

the youth division of the Danish National LGBT organization, LBL. Between 50 and 60 

demonstrates showed up and stood on a line, wearing blindfolds as if they were to be executed. 

This was to commemorate Mahmoud Asgari and Ayaz Marhoni, who were hanged exactly 3 

years ago on that day, and to protest against the systematic atrocities committed towards 

LGBT persons in Iran. 

Close up pictures were taken of every remonstrant, and they will be shown at an exhibition in August during Copenhagen Pride Week. 

Three speeches were held: first by Martin Fönss Dufke, chairperson of Copenhagen Pride, then by Nanna Moe, chairperson of LBL-

Ungdom and finally by MP Johanne Schmidt-Nielsen from the Unity List party. 

All three emphasized the importance of supporting the Iranian LGBT community by statements and actions like this and putting an end 

to the prejudice and violence which has been a part of LGBT history everywhere. Johanne Schmidt-Nielsen, unsurprisingly, also 

commented on the political situation in the Danish parliament where the matters of gender-neutral marriage and adoption for same-

sex couples are heavily debated and some current cases where Iranian refugees have been sent back with the message that they are 

not considered being in mortal danger as long as they keep in the closet. 

 

The demonstration was carried out in peace and quiet, and there was a good dialogue with the police who only once had to tell 

the demonstrates to stay on the other side of road. 

Allegedly, last time there was a demonstration in front of the embassy, some demonstrates had climbed over the fence and tried 

to steal the flag, so they were a bit cautious this time. 

 

The Iranian ambassador, Ahmad Daniali, was in the embassy during the entire demonstration; in fact he arrived by car just minutes 

before.   

No response came from the embassy, either before or after the demonstration. 

 

Lars Næsbye Christensen 

Coordinator for LBL's bisexual network in Copenhagen 
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 کاليفرنيا, متن سخنرانی آرشام پارسی در سمينار سه روزه ی سن حوزه

 

بررسی موانع رعایت و ترویج حقوق بشر در ایران تنها در صورتی امکان پذیر است که 

ار هم مورد بررسی تمامی نيازها و عوامل موثر در رعایت حقوق انسان ها با هم و در کن

نمی توان در رابطه با حقوق بشر فعاليت کرد و یا حرف زد و آن را محدود به یک . قرار بگيرد

قشر جامعه دانست و یا گروهی از اعضای آن جامعه را از آن جدا کرد و یا حتی بررسی آن 

يریم زیرا شاید حتی به درستی نتوانيم اولویتی هم برای آن در نظر بگ. را به تعویق انداخت

 . همه ی آنها به یک اندازه اهميت دارند

اگر تک تک افراد خود را ملزم . فرهنگ رعایت حقوق بشر را باید از پائين به باال گسترش داد

به رعایت حقوق دیگران کنند در جامعه های بزرگ تر هم به حقوق دیگران احترام گذاشته 

احترام به حقوق اقليت ها و به خصوص . ها است که جامعه ی اکثریت را سالم نگه می داردمی دانيم که همواره رعایت حقوق اقليت . می شود

پشتکار، ایستادگی، روشن اندیشی و شکيبایی را می توان از پيش . اقليت هایی که زیر فشار تابوهای ساختگی جامعه قرار دارند ساده نيست

 .نيازهای مهم آن دانست

ا از برگزارکنندگان سمينار سه روزه ی بررسی موانع رعایت و ترویج حقوق بشر در ایران در سن حوزه ی کاليفرنيا باید برای شروع این گونه حرکت ه

سپاسگذاری کرد زیرا این گردهمایی شاید اولين نشست ایرانيان است که تقریبن تمام موضوعات حقوقی را شامل شده و فضایی برای بحث، گفتگو 

است و یکی از آن موضوعات که متاسفانه برخی از سازمان ها و فعاالن خط قرمزی برای آن در نظر می گيرند حقوق و تبادل نظر را فراهم آورده 

 . جامعه ی دگرباشان جنسی است

 همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنسگونگانی که نه تنها از حقوق شهروندی برخوردار نيستند بلکه ناچار هستند برای تامين امنيت و حفظ جان

خود زندگی زیرزمينی داشته باشند و خود وجودی شان را مدام انکار کنند و در قالب ها و چهارچوب های ساختگی جامعه که آنها را دو دستی 

 زندگی شان چسبيده اند و خارج از آن را انحراف می دانند، قرار بگيرند تا حداقل بتوانند راه بروند، بخورند و بياشامند و در بی حقوقی تا پایان طبيعی

 . صبر کنند

از روزی که به این . موضوع های بسيار زیادی است که باید در رابطه با آنها صحبت کرد که شاید هر کدام از آنها نيازمند یک گردهمایی ویژه باشد

ای تحميلی آنها بگویم که در از خانواده و فشاره. نشست دعوت شده ایم در فکر این هستم که چه موضوعی را باید در این فرصت کوتاه مطرح کرد

فشارهایی که نه تنها در حد مخالفت، سيلی زدن و طرد از خانواده است . موارد زیادی باعث می شود که فرزندان، ناچار شوند خانواده را ترک کنند

گه بيشه ی رشت پدری پس از متوجه در سال دو هزار و پنج در روستای آ. بلکه در برخی موارد تا کشتن آنها به دست والينشان ادامه داشته است

 . شدن همجنسگرایی پسر هجده ساله اش او را با بنزین آتش زد

را فقط برای خود می خواهد و از پذیرفتن این ... و یا از جامعه بگویم که حق کار کردن، زندگی کردن، داشتن رفاه اجتماعی، احترام به حقوق یکدیگر و 

جامعه ای که به دليل نداشتن اطالعات کافی در . می شود که دگرباشان یک بار دیگر از جامعه هم فرار کنندقشر از جامعه هراسان است و باعث 

جامعه ای . مورد حقوق پایه ای انسان ها به خود این اجازه را می دهد که در مورد رفتارهای دیگران قضاوت و آنها را محکوم به انحرافات اجتماعی کند

 .  داند و باور کرده است که شاخصی است برای تشخيص طبيعی بودن رفتارهای اجتماعیکه خود را در اکثریت می

و یا از دولت بگویم که با رفتارها و قوانينش به طور سيستماتيک حقوق دگرباشان جنسی را نقض می کند و برای آنها مجازات مرگ در نظر گرفته 

خابی هم نيست و دگرباشان را مجبور می کند تا یک بار دیگر هم فرار کنند و این بار از شکنجه و مرگ تنها به دليل گرایش جنسی فرد که انت. است

در سال دو هزار و چهار از یکی از دوستان دگرباشم که در پی تهدید های دولتی ناچار به فرار از کشور شده بود پرسيدم که کجا . مليت و تابعيت خود

جایی که من باشم و من را همين طور که هستم بپذیرند و ناآگاهانه در رابطه با من قضاوت .  دیگرشاید یک جای. گفت نمی دانم. می خواهی بروی
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 . در آن روز نه او و نه من می دانستيم که در آن یک جای دیگر هم باید با همين مشکالت دست و پنجه نرم کنيم. نکنند

ودشان به دليل مشکالت موجود در ایران از کشور خارج شده اند و نمی خواهند جامعه ای که خ. شاید باید از فشار جامعه ی خارج از کشور بگویم

معمولن مردم با همان فرهنگی که از . فرقی هم نمی کند که اسم روش خروجشان مهاجرت باشد و یا پناهندگی. مشکالت دیگران را درک کنند

 . ه جامعه را بشکنندجامعه کسب کرده اند مهاجرت می کنند و نمی خواهند آن هنجارهای اشتبا

برای اثبات این ادعا دوستان زیادی در خارج از کشور دارم که وقتی صاحب خانه ی ایرانی شان از گرایش جنسی آنها خبردار شد گفت که خانه را 

ه دليل حجاب یا نوشيدن اما زمانی که بحث برطرف کردن فشارهای اجتماعی ب. تخليه کنند چون به اصطالح برکت از خانه اش می رود، دین دار است

. مشروبات الکلی پيش می آید کامال به صورت حمایت کننده برخورد می کند غافل از اینکه همه ی این موضوع ها از جمله حقوق انسان ها هستند

شر و رعایت آن استثنا پذیر حقوق ب. مبارزه با حجاب اجباری و مبارزه با شکنجه ی انسان ها به دليل گرایش جنسی شان را نمی توان از هم جدا کرد

 .نيست

برای گسترش رعایت حقوق آنها تالش . شاید باید از اپوزوسيون ایرانی بگویم که معمولن حقوق دگرباشان جنسی ایرانی را حقوق بشر نمی دانند

اد و بعد از آن همه چيز خود به خود درست معتقد هستند که اول باید دولت را تغيير د. نمی کنند و تغيير حکومت ایران را در اولویت کارها می دانند

خواهد شد اما وقتی پای صحبت های آنها می نشينيم متوجه خواهيم شد که ابتدایی ترین حقوق انسان ها که همان آزادی در انتخاب و کنترل بر 

 . روی بدنشان است را قبول ندارند

رِژیم و داشتن ایرانی آزاد و مردمی تالش می کند پرسيدم که چه چيزی را می از یکی از فعاالن اپوزوسيون که خيلی هم سرسختانه برای تغيير 

شما هنوز نتوانسته اید گرایش های جنسی انسان ها را . خواهی برای ایران به ارمغان ببری؟ چه چيز جدید منطبق بر مفاد جهانی حقوق بشر دارید

چطور می خواهيد ادعای . يرند و تنوع ها و گوناگونی های ماست که زیبا و ارزشمند استبپذیرید و قبول کنيد که همه نباید در یک نرم جامعه قرار بگ

دموکراسی و حق اظهار نظر افراد را مطرح و از آن دفاع کنيد؟ این طرز نگاه می تواند نشانه ای باشد که در آینده ی ایرانی که شما از آن صحبت می 

 از خانواده طرد شوند، باید جامعه آنها را محکوم کند و دولت آنها را مجازات و در نهایت فرار و تکرار کنيد باز دگرباشان جنسی بی حقوق هستند، باید

 . همين داستانی که امروز وجود دارد

واقعن سوال من این است که چرا در رسانه های ایرانی خارج از کشور به خصوص تلویزیون ها هيچگونه مساوات و برابری ای برای مسائل حقوق 

وجود دارد اما شاید تعداد برنامه های پخش ... برنامه های زیادی برای حقوق زنان، کودکان، فعاالن سياسی، مذهبی و قومی، و . بشری وجود ندارد

آیا این خود نقض حقوق بشر توسط فعاالن . شده ای که در رابطه با حقوق دگرباشان جنسی ایرانی است به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد

 وق بشر نيست؟حق

فعاالنی که در پشت تریبون های حقوق بشری می ایستند و اشاره ای به نقض حقوق دگرباشان جنسی . شاید باید از فعاالن حقوق بشر بگویم

می نمی خواهيم باور کنيم که مدافعان حقوق بشر از حقوق دگرباشان جنسی بی اطالع هستند اما شاید دليل این سکوت که . ایرانی نمی کنند

 . تواند هزینه های سنگينی در پی داشته باشد تابوهای جامعه است

این تابوها تا جایی است که معمولن اسامی ما را از ليست امضا کنندگان کمپين هایشان البته با اجازه ی خودمان در می آورند چون نمی خواهند با 

نمی توانيم جامعه را به سوی پيشرفت سوق . ارآمدی باشد اما درست نيستشاید انتخاب ک. دفاع از یک حق، گرفتن حق دیگری را از دست بدهند

انسان ها مانند یک زنجير به هم وصل هستند و رعایت حقوق شان . دهيم در حالی که قشری از آن جامعه را از برنامه هایمان خارج کرده باشيم

 .درگرو رعایت حقوق دیگران است

زمانی که با دوست عزیزم ليلی پورزند در یکی از کنفرانس ها .  مربوط به سال دو هزار و هفت می شودیکی از تجربه های خوب من در این باره

و ليلی پوزند عزیز سخنرانی اش را این طور . حقوق دگرباشان جنسی هم حقوق بشر است: آخرین جمله ی سخنراین من این بود. حضور داشتيم

 . حقوق زنان هم حقوق بشر است: شروع کرد

نمی توانيم از حقوق . چون دگرباشان جزئی از جامعه ی زنان هم هستند. توانيم از حقوق زنان حرف بزنيم و حقوق دگرباشان را از یاد ببریمنمی 

نمی توانيم از حقوق فعاالن . کارگران حرف بزنيم و از حقوق دگرباشان سخن به ميان نياوریم چون دگرباشان جزئی از جامعه ی کارگران هم هستند
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نمی توانيم از حقوق . سياسی حرف بزنيم و حقوق دگرباشان جنسی را نادیده بگيریم چون دگرباشان جنسی زیادی فعاليت های سياسی دارند

نمی توانيم . اقليت های مذهبی حرف بزنيم و دگرباشان را در آن جا قرار ندهيم چون دگرباشان زیادی هستند که خود را دین دار و مذهبی می دانند

حقوق کودکان حرف بزنيم و جامعه ی دگرباشان را باز نادیده بگيریم چون کودکان دگرباش زیادی هستند که یا مجازات شده اند و یا آینده ی آنها از 

ران نمی توانيم از حقوق اقليت های قومی حرف بزیم و سخنی از دگرباشان به ميان نياوریم چون دگرباشان متعلق به یک منطقه از ای. روشن نيست

 . نيستند

تنوع و . به این دليل مورد به مورد به حقوق دگرباشان اشاره کردم که تاکيد کنم دگرباشان جنسی ایرانی جامعه ای خاص و محدود نيستند

گرایش . آنها جز انکارنشدنی هر جامعه ای هستند. گستردگی آنها به طوری است که نمی توانيم آنها را در یک قالب خاص مورد بررسی قرار دهيم

 . جنسی فرد نباید باعث شود که  آنها را از دیگر اقشار جامعه جدا کرد

تابوهایی که حتی یک وکيل رسمی دادگستری را آنقدر محدود می کند که نمی تواند پرونده ی یک دگرباش . شاید باید از تابوهای جامعه بگویم

ر انتظارش باشد را به عهده بگيرد چون فکر می کند با دفاع من از این فرد ناچار جنسی را که در زندان به سر می برد و ممکن است مجازات مرگ د

 . شاید هم امنيت شغلی اش به خطر بيافتد. می شوم سوال های بی شماری را که همه ناشی از ناآگاهی جامعه است را پاسخ دهم

پدر او . کالی به نام ایرانی بود تعریف کرد که بسيار ناراحت کننده بودیکی از دوستانم در مراسمی در تورنتو خاطره ای از پدر مرحومش که یکی از و

وکيل تسخيری یک نوجوان همجنسگرا شده بود که علی رغم تالش های زیاد او برای نجات جان آن نوجوان به نتيحه نرسيد و او را تهدید کرده بودند 

این پدر تا آخر عمر عذاب وجدان داشت که چرا نگذاشته بودند و یا او نتوانسته بود جان . که اگر بيش از این پرونده را پيگيری کند به قتل خواهد رسيد

 . آن پسر بی گناه همجنسگرا را نجات دهد

وقت ما محدود است و مسائل و باز کردن آنها نيازمند زمان . واقعن نمی دانم باید در رابطه با کدام یک از این موضوعات در این سمينار صحبت کنم

اما فکر می کنم هر کدام از ما که در اینجا هستيم می توانيم یکی از این مسائل را با توجه به سابقه ی فعاليت ها و یا عالقه مان . ری استبيشت

 . انتخاب و در راه برطرف کردن موانع رعایت حقوق آن ها تالش کنيم

در ژانویه ی سال دو هزار و هفت سازمان دگرباشان جنسی ایرانی .  برسداین تالش ها و ایستادگی ها حتی می تواند با یک جمله ی قاطع به انجام

. خانم دکتر هایده ی مغيثی و دکتر شهرزاد مجاب از سخنرانان سمپوزیوم ما بودند. سمپوزیوم یک روزه ی حقوق بشر خود را در تورنتو برگزار کرد

جامعه ی ایرانی ساکن تورنتو دریافت کرده بودند که آیا می دانيد در کجا می وقتی اسامی آنها منتشر شده بود هر دو آنها پيام های متعددی از 

خواهيد حرف بزنيد؟ آیا می دانيد این چه سازمانی است؟ دکتر مغيثی می گفت به آن ها گفتم بله می دانم چه سازمانی است و بسيار مهم است 

 . که در آنجا صحبت کنم و صحبت هم کرد

. اب، دکتر براهنی و دیگر شخصيت های مطرح جامعه ایرانی در آن سمپوزیوم حضور یافتند و این خود یک اعالم حمایت بودنه تنها او بلکه دکتر مج

. سایت های خبری وابسته به دولت ایران هم خبر آن سمپوزیوم و حضور این افراد را منتشر کردند. حمایتی که انعکاس بسيار گسترده ای داشت

 . ی نکردند مبارزه ای مدنی داشتندسخنرانان ما فقط سخنران

چندین مقاله عليه دکتر براهنی نوشته شد که چرا از همجنسگرایان و حقوق آنها دفاع می کند و می خواستند فعاليت های دیگر سياسی او را به 

نی به من گفت که اهميتی ندارد که این در مکالمه ای تلفنی دکتر براه. زیر تيغ ببرند اما هرچه بيشتر می نوشتند خودشان را خراب تر می کردند

برای حقی که . این یکی از درس هایی بود که من یاد گرفتم. مهم این است که این حق وجود دارد. روزها دیگران چه چيزی می گویند و می نویسند

 . اگر تالش نکنيم در وجود آن حق شک داریم. می دانيم وجود دارد باید تالش کنيم

همانطور که برای جامعه ی مرد ساالر پذیرفتن یک زن به . ی موجود در این گونه مبارزات مدنی هم کاملن قابل پيش بينی استسختی ها و فشارها

عنوان یک انسان برابر با مرد و دارای حقوق مساوی ساده نيست و عکس العمل نشان می دهد، برای همان جامعه هم پذیرفتن دگرباشان جنسی 

 .حقوق برابر و مساوی با مشکالتی مواجه خواهد شدبه عنوان یک انسان با 

وقتی فعاالن سرشناس ایرانی از حقوق دگرباشان جنسی ایرانی حرف بزنند و سعی کنند این . به نظر من این مبارزه های مدنی باید ادامه پيدا کند

 یک فعال حقوق بشر نمی ترسد اگر در رابطه با .تابو را بشکنند دیگر یک وکيل قضایی در ایران نمی ترسد اگر موکلش دگرباش جنسی باشد
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دیگر نویسندگان و روزنامه نگاران نمی ترسند که در رابطه با دگرباشان جنسی قلم بزنند و در نتيجه حقوق بشر گسترش . دگرباشان سخنرانی کند

تابوها وظيفه ی کسانی است که رسانه ها را در شاید تابوهای اجتماعی یکی از موانع رعایت حقوق بشر در ایران باشد که شکستن آن . می یابد

 . وقتی حرفی می زنند در جامعه انعکاس پيدا می کند. دست دارند

 دکتر –حکاک   دکتر احمد کریمی– دکتر رضا افشاری – دکتر منصور فرهنگ –دکتر کریم الهيجی  –  مهرانگيز کار-چه اشکالی دارد اگر شيرین عبادی 

بهاره  –  دکتر هادی قائمی– ایرج مصداقی – منيره برادران – پرستو فروهر –مهاجر   فریبا داودی– الهه امانی –ه پيرنظر  دکتر ژال–ناهيد مظفری 

 آراز – دکتر سهيال وحدتی – دکتر عليرضا عزیزی –محمدرضا معينی  –  ندا شهيد یزدی– دکتر انتونی چيس – مهدی کوهستانی –منشی رودسری 

 دکتر کاوه احسانی و دیگر دوستان و فعاالن حقوق بشر بيشتر از پيش در رابطه با حقوق دگرباشان جنسی ایرانی حرف – حسين ماهوتيها -فنی 

 بزنند؟

 .اميدوارم آن روز هر چه زودتر برسد

 

 آرشام پارسی

 بيستم ژوئن دو هزار و هشت
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What can I tell you about Iranian queers? 

Translation of Arsham Parsi’s speech at Iranian Society for Human Rights Seminar in San Jose, California, June 20-22, 2008 

Translated by Ava 

Edited by Sarah 

 

 

Studying the human rights situation in Iran is only possible if all the needs and factors that contribute to its observance are looked at 

alongside one another. We cannot participate in the field of human rights or even speak about it if it is applied only to one section of 

society, if a certain social group is excluded from it, or even if its comprehensive analysis is postponed. We cannot correctly prioritize 

one issue over another because all human rights are equally important. The culture of respecting human rights must be built from the 

bottom up. If each person obliges themselves to respect others’ rights, it can extend across a large society. We know that respect for 

the rights of minorities keeps a majority society healthy and strong. But it is not easy to create a society that respects its minorities’ 

rights, especially minorities who are under pressure from socially constructed taboos. Perseverance, resistance, open mindedness and 

courage are hallmarks of such a struggle.  

 

The organizers of the three day seminar on Human Rights in Iran, held in San Jose, California must be thanked. This event is quite 

possibly the first gathering of Iranians to include almost all branches of legal rights and provide an environment for debate, 

conversation and exchange of ideas. One issue to be discussed is the social rights of queers, which some organizations and activists 

unfortunately red-flag.  

 

Homosexuals, bisexuals, and transgenders are not only denied social rights, but also must live underground for the sake of their safety 

and security and must constantly deny who they are. They are placed within rigidly-maintained social constructions. Anything outside 

the boundaries of social norms is considered deviation. Transgenders must conform so they can at least walk, eat, and drink freely, as 

they wait, without rights, for a natural end to their lives.  

 

There are many issues that must be talked about and each one of them requires its own special gathering. Since the day I was invited 

to this event, I’ve been thinking about which issue to discuss. Should I speak about familial pressures which often force children to 

leave the family? These not only include intolerance, domestic violence, and disownment but, in some cases, murder by a family 

member. In 2005, in the village of Agahbisheh, near the city of Rasht, a father lit his 18-year-old son on fire with gasoline after 

discovering his homosexuality. 

 

Or, I pondered, should I speak of the society that wants the right to work, live, enjoy social welfare, respect for rights, etc., only for 

itself and is frightened of accepting the queer community, which only gives queers another reason to run away from society; a society 

that allows itself to make judgments about people’s behavior and deems them “social deviants” because it lacks enough information 
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about basic human rights;  a society that considers itself the majority and believes it is the arbitrator of natural social behavior? 

 

Or should I speak of the government that systematically violates the rights of queers with its laws and has chosen for them the 

punishment of death? Torture and death for one’s sexuality are not offered as choices. So queers are forced to flee once more, this 

time from their nationality and citizenship. In 2004 I asked one of my queer friends, who as a result of warnings from the government 

had to flee the country, “where do you want to go?” He said “I don’t know. Maybe another place. A place where I can be myself and 

they’ll accept me the way I am and won’t judge me based on this one thing.” On that day neither he nor I knew that in that other 

place, we would have to struggle with the same problems.  

 

Perhaps I should speak about the pressures from the Iranian community outside the country. A society of people who themselves have 

left Iran due to problems they faced there but do not try to understand problems others face. It makes no difference whether they left 

the country as an immigrant or as a refugee. People usually leave with the cultural attitude they have adopted from society and are 

unwilling to break with unjust social customs. As evidence for this claim I can tell you that in the case of many of my friends outside 

the country, when their Iranian landlords find out about their sexual orientation, they are told to move out because it is believed their 

presence is sacrilegious. But when it comes to talking about the elimination of social pressures such as enforced hijab or the ban on 

alcoholic drinks, the landlord takes a position of complete support, unaware that all these issues are amongst peoples’ rights. 

Opposition towards Islamic hijab and opposition towards torture for sexual orientation are two issues that cannot be separated from 

one another. Respect for human rights has no room for exceptions. 

 

Perhaps I should speak of the Iranian opposition organizations, which usually do not recognize the rights of Iranian queers as 

legitimate human rights issues. These opposition groups are not concerned about queer rights, but rather see governmental change as 

their primary goal. They believe first, the government must change and, after that, everything else will automatically follow. But if one 

listens to their conversations one understands that they do not recognize the most basic human rights, which are freedom of choice 

and control over one’s body. Once I asked an opposition activist who was passionate about changing the regime and having a 

democratic Iran, “what do you want to introduce into this democratic Iran? What new thing do you offer that corresponds with 

universal human rights? You cannot accept people’s sexual orientations. You cannot accept that not all members of a society must 

function the same way and that it is our differences that create values. How can you claim and defend democracy and freedom of 

opinion? This way of thinking can be a sign that in the future Iran you speak of, queers will have no rights, they will be abandoned by 

their families, persecuted by society and the government, and will ultimately have to flee. We will witness the same story that exists 

today.” 

 

Really, my question is: in Iranian news agencies outside of Iran, especially in television, why is there not equal representation when it 

comes to these human rights issues? There are many programs on women’s rights, children, political activists, religious and ethnic 

rights, etc., but the number of aired programs that deal with queer rights is less than the number of fingers on one hand.  Isn’t this 

unequal representation of human rights issues done by activist themselves? Maybe I should speak of human rights activists; of activists 
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who stand on the platform of human rights and exclude the rights of Iranian queers. We do not want to believe the defenders of 

human rights are unaware of queer rights, but maybe this silence comes from the heavy price of speaking out on a social taboo. These 

taboos are so entrenched that activists remove our names from the signature list of their campaigns, although with our permission, 

because they do not want to defend one right at the cost of losing another. Maybe this is a career choice but it is not right. We cannot 

push a society to the heights of progress while excluding a section of this very society. Humans are connected to one another like a 

chain and respecting one person’s rights depends on the respect of another’s. One of my positive experiences in this regard has to do 

with my attendance at a conference with my dear friend Lily Pourzand in 2007. The last sentence from my speech was: queer rights 

are human rights. Lily Pourzand began her speech with: women’s rights are human rights.  

 

We cannot speak of women’s right and forget about queer rights because queers are a part of women’s society. We cannot speak of 

worker’s rights and not speak of queer rights because queers are part of the working society. We cannot speak of the rights of political 

activists and forget about queer rights because many queers are politically active. We cannot speak of the rights of religious minorities 

and not include queer rights because many queers see themselves as religious people. We cannot speak of children’s rights and ignore 

the queer community because there many queer kids who have been persecuted or await bleak futures. We cannot speak of the rights 

of ethnic minorities and not speak of queers because queers do not belong to only one region of Iran. I have pointed out to the queer 

issues in each case to emphasize that Iranian queers are not a small or exceptional group. The diversity is such that we cannot analyze 

them within a particular box. They are an undeniable part of every society. A person’s sexual orientation should not separate them 

from other sectors of society.  

 

Maybe I should speak about social taboos; taboos that limit a judicial lawyer to the point that he cannot take up the case of an 

imprisoned queer awaiting death because he thinks to himself ‘if I take this case, I will have to answer countless questions that arise 

from people’s ignorance’. Or because his job security might be put at risk. In an event in Toronto one of my friends shed tears as he 

spoke of his late father who had been a respected lawyer in Iran. His father has been appointed as the defense lawyer for a 

homosexual youth, and despite his efforts he was unable to save the life of this young man. He had been threatened with murder if he 

pursued the case any further. This father harboured a life-long guilty conscience about not being able to save the life of that innocent 

boy. I cannot give the name of that lawyer because his family is still under pressure as a result of this incident.  

 

I honestly don’t know which of these issues to talk about in this seminar. Our time is limited and opening such issues for analysis 

requires a greater amount of time. But I think each one of us present here can choose one of these issues, based on past activism or 

personal interest, and work towards eliminating obstacles that prevent those rights from being respected. These efforts can even be 

achieved with a single decisive sentence. In January of 2007 the Iranian Queer Organization held a one-day human rights symposium 

in Toronto. Dr. Haideh Moghissi and Dr. Shahrzad Mojab were amongst the speakers. When their names were published they both 

received numerous messages from the Iranian community in Toronto to the effect of: ‘do you know where you are going to speak? Do 

you know what kind of organization this is?’ Dr. Moghissi later said to me “I told them ‘yes, I know what kind of organization this is, 

and it is very important that I speak there.’” And she did speak at the symposium. Not only her but Dr. Mojab, Dr. Baraheni and other 
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notable people in the Iranian community and this itself was a declaration of support, a support that echoed widely. News websites of 

the Iranian government reported this symposium and published the names of speakers that attended it. Our speakers did not only give 

speeches, they demonstrated a civil struggle. A number of articles were written against Dr. Baraheni, criticizing him for defending 

queers and queer rights. They tried to take all of his other political activities under the microscope but the more they wrote the more 

they discredited themselves. Dr. Baraheni told me over a telephone conversation that it doesn’t matter these days what others say or 

write. The important thing is they have the right to express their opinion. This was one of the lessons I learned. We must work for the 

rights that we have. If we don’t, then we doubt the legitimacy of those rights. Hardships and existing pressures involved in this kind of 

civil struggle are expected. The same way that in a male-dominated society it is hard to accept that a woman is equal to a man and 

deserves equal rights, and such a claim is bound to raise reactions, it is a challenge for that same society to accept queers as human 

being with equal rights. 

 

In my opinion, these civil struggles must continue. When distinguished Iranian activists speak about the rights of Iranian queer 

minorities and try to break this taboo, a judicial lawyer in Iran will not be scared if his client is queer. A human rights activist will not 

be scared to speak about queer rights. Other writers and journalists will not be scared to write about queers and as a result human 

rights will expand. Perhaps social taboos are one obstacle that prevents human rights from being respected, and the breaking of those 

taboos is the responsibility of those that have the media in their hands. When they speak in society, their words echo. Why would it be 

a problem if Shirin Ebad, Mehrangiz Kar, Dr. Karim Lahiji, Dr. Mansoor Farhang, Dr. Reza Afshari, Dr. Ahmad Karimi-Hekam, Dr. Nahid 

Mozafari, Dr. Jaleh Pirnazar, Elaheh Amani, Fariba Davoodi Mohajer, Parastoo Faroohar, Monireh Baradaran, Iraj Mosdaghi, Dr. Hadi 

Ghaemi, Bahareh Monshi Roodsari, Mehdi Koohestani, Dr. Anothony Chiss, Neda Shahid Yazdi, Mohamadreza Moini, Dr. Alireza Azizi, 

Dr. Soheila Vahdati, Araz Fani, Hossein Mahootiha, Dr. Kaveh Ehsani, and other friends and human rights activists spoke more than 

before about the rights of Iranian queers? 

 

I hope that day will soon arrive.  

 

Arsham Parsi 

20th of June, 2008       

San Jose, California    
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 اطالعيه سازمان دفاع از حقوق همجنسگرایان ایرانی

 

 ع از حقوق همجنسگرایان ایرانیاولين مجمع عمومی سازمان دفا

 

رساند  همجنسگرايان ايراني ، چه داخل و چه خارج از کشور مي سازمان دفاع از حقوق همجنسگرايان ايرانی بدين وسيله به اطالع عموم جامعه

رگ همجنسگرايان ايران و نيازهای جامعه بز سازمان حول معرفی و شرح طرحهای در دست اجرای سازمان برای برطرف کردن اولين مجمع عمومی

 بعد از ظهر ٢ ساعت ١٣٨٧شهريور ماه   برابر با پانزدهم٢٠٠٨ميان کانديدهای پيشنهاديی، جمعه پنجم سپتامبر  همچنين انتخاب پست های آتی از

 .اروپای مرکزی به صورت اينترنتی برگزار ميگردد  به وقت١١:٣٠به وقت ايران برابر با 

 

ياهو مسنجر خود در مجمع عمومی مذکور حضور بهم  مجنسگرايان ايران و عالقه مندان ميتوانند با ثبت آيدی سازمان ، دربزرگ ه عموم افراد جامعه

 .رسانند

 

 حتی االمقدور برای پخش صدای خود در جلسه به ميکرفون دسترسی داشته باشيد
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 چاپار

 .چون همدیگر را نمی بينيم اینجا می گيم

 .بفرستيد info@irqo.net  خود را به آدرسخبرها و آگهی های 
 

 

 

 تولدتان مبارک

 

        مهدی         پویان          بهارک      بهزادمریم     فرساد   

   سارا   پرویز        سام        آیدین       سياوش       مهسا      آزیتا
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 رسانه ها

 

 )توسط سازمان ایرکيو به صورت الکترونيکی منتشر خواهد شد(رانی   اولين مجله ی همجنسگرایان ای– هومان

 

  مجله ی الکترونيکی همجنسگرایان ایرانی- ماها

Majaleh_maha@yahoo.com 

 

  نشریه ی دگرباشان جنسی ایرانی – چراغ

www.cheraq.net 

member@irqo.net 

 

 نسگرایان ایرانی  ماهنامه ی ادبی همج- دلکده

delkadeh@gmail.com 

 

 نامه ی دگرباشان ایرانی  فصل– رنگين کمان

majalehranginkaman@gmail.com 

 

   نشریه ی لزبين های ایرانی– همجنس من

hamjenseman@gmail.com 

 

 

  ضيافت
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 تماس 

 

 

IRanian Queer Organization – IRQO 

PH4-150 Graydon Hall Drive 

Toronto, Ontario 

M3A 3B3 Canada 

 

 

 )است  -٨٫۵اختالف ساعت تورنتو با تهران لطفا توجه کنيد که ( ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١  : کانادا–تماس با دفتر سازمان در تورنتو شماره تلفن 

 

 info@irqo.net :آدرس پست الکترونيکی

 

 member@irqo.net: آدرس اشتراک نشریه

 

 


