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  ، این یکروزه را زندگی کن 
.روزگار بهتری فرا می رسد

 
 

 نمی توانيم گذشته را تغيير دهيم،
رد،تنها باید خاطرات شيرین را به یاد سپ

شه راه خود وو لغزشهای گذشته را ت
 .سازیم

 .نمی توانيم آینده را پيش بينی کنيم
تنها باید اميدوار باشيم و خواهان بهترین 

 و هر آنچه نيکوست،
 .و باور کنيم که چنين خواهد شد
 می توان روزی را زندگی کرد،

 دم را غنيمت شمریم،
و هماره در جستجو تا بهتر و نيکوتر 

 .باشيم
 . شکيبا باشکمی

 ...و تا آن زمان
 .خود را باور بدار
 هماره هوشيار،

بکوش تا دورنمای هر چيزی را در نظر 
 .آوری

 .مهمترین ها را به یاد سپار
 .فراموش مکن که دیگری نگران توست

 .در جستجوی بهتر باش
 .بياموز درسهای آموختنی را

با تکيه بر توانایی، لبخند، خرد و 
 خوشبينی،
 .جينه های درون راه بگشابه سوی گن
 ...اینهاست

 .پارهای یگانه وجودت
 .آری روزگار بهتری از راه می رسد
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 پيام شيرازی
 

دوستی داشتم که هرگاه احساس خستگی می کردم        
کسی که به زنـده دلـی و شـوق و           . به سراغم می آمد   

 خوانـدن مطالـب     اشتياق زبان زد خـاص و عـام بـود و بـه            
هـم  . جدید و کسب اطالع از سرتاسر دنيا عالقمنـد بـود          

اگر کسی سعی   . چنين، سخاوتی داشت تصور نکردنی    
داشت به قيمت گزافی کارت پستال یا چيزی را موقعی           
که با هم برای پياده روی به پارک یا گـردش رفتـه بـودیم           

 سریع می خرید و می گفت اینها خاطره است          ،بفروشد
بـه  . یک خاطره ارزش مـادی نمـی تـوان گذاشـت     و برای   

همســر و فرزنــدانش عالقــه ی بســيار داشــت و ســعی 
آن هميشه برای . داشت هميشه این محبت را بيان کند

من نمونه ای بود از شـادی تمـام نشـدنی و از بـودن در                
به نظرم می آمد آن کسی است       . کنار او لذت می بردم    

 .که هيچ غم و غصه ای در دل ندارد
 
در آن .  این که روزی از من خواست که به دیدنش برومتا

  دیدار خيلـی مضـطرب و رنـگ پریـده بـود چنـان عـرق بـر                  
چين های کنار چشـمش نشسـته بـود کـه تصـور کـردم               

نمی دانم ولی   " :بيمار است تا اینکه زبان گشود و گفت       
 ."شاید پی برده باشی که من یک همجنس گرا هستم

شـوک شـنيدن چنـين    مدتی طول کشـيد کـه بـه حالـت      
سخنی عادت کردم، کمی روی صندلی ام جابجا شـدم          
. و سعی کردم با جمالت کوتاه فکرم را جمع و جـور کـنم            

ــه ذره ای      ــان اینک ــن گم ــه م ــود ک دوســتم از کســانی ب
. گرایش همجـنس گرایانـه داشـته باشـد را نمـی کـردم             

پس از اینکه عرق های سـرد پيشـانی اش را پـاک کـرد               
ر شـده و تشـکر کـردم از اینکـه           احساس کـردم راحـت تـ      

رازش را با من در ميـان گذاشـته اسـت و ایـن احسـاس                
نزدیکی و اعتماد را توانسته ام در مخاطبم ایجاد کنم که 
با وجود چنين اضـطرابی حاضـر شـده بـود عنـوان کنـد و                

 وادامه داد که دیگر از ایـن زنـدگی خسـته شـده اسـت                
 . داردحياتی همراه با ترس و نگرانی

 
ا بود که ارتباط نزدیکی با من داشت ولی هيچ گـاه            مدته

تصور چنين چيزی را نمی کردم حتی هنگامی کـه نيمـه    
     شـــبی تمـــاس گرفتـــه بـــود و گفـــت کـــه تـــوی بـــالکن  
ایستاده ام و فقط ده دقيقه زمان دارم کـه توضـيح دهـم              

در آن وضـعيت    ! چرا نبایـد خـودش را بـه پـایين پـرت کنـد             
یــل ســختی شــناختی، پریشــان ســعی کــردم تمــام دال

انسان شناختی و الهياتی را که آشنا بودم به کـار ببـرم             
تا او را پشيمان کنم اگر چه خودش را پرت نکرد امـا هـم             

بعدها تعریـف   . چنان آن ترس نگران کننده بر دل من بود          
کرد که قبال هم سابقه خودکشی داشته و روزی حمـام       

او نشتافته را به خون کشيده بود و اگر آشنایان به کمک 
آن روز برای من تعریف کرد کـه        . بودند از دست رفته بود      

مدت های زیـاد نـزد روان پزشـکان متفـاوتی رفتـه بـود و                
داروهای زیادی مصرف کرده بود حتـی یکـی از اسـتادان            

ی قـرار داده    کـ دانشگاه او  را تحت مـداوای شـوک الکتری         
ج  به طوری که در هنگام دیدن تصاویر جذاب و تهيي          –بود  

 یک تحریک الکتریکی ناخوشایند می گرفت و در         ،آور مرد 
 یــک تحریــک ،عــوض در هنگــام دیــدن تصــاویر جــذاب زن 

 ایــن هــا همــه بــه مــن نشــان مــی داد کــه  –خوشــایند 
دوست من در تمام عمر خودش پشيمان و ناراحت بـوده           
از اینکه یک همجنس گرا است و تالش خودش را انجـام            

 بسـيار دعاهـا و نـذر و     چه ،داده است که خودش نباشد    
ــدیمی     ــود حتــی عکــس هــای ق ــه نکــرده ب نيازهــایی ک
ازشــریک همجــنس گــرای خــودش را نشــانم داد و گریــه 

از من می خواست که برایش توضيح دهم کـه          . می کرد 
چرا از بچگی عالقـه بـه عروسـک داشـته و یـا انـدام زن                 
برای او تحریک کننده نيست و یا چرا در ایران نباید آزادی 

 . شدو محل های مشخص همجنس گرایان باجنسی 
 

مدت ها گذشت تا دوست من با وضعيت جدیـد خـودش            
سازش پيدا کرد اما آنچه که در زندگی نـه فقـط دوسـت              

 بلکه تمام ما مشاهده می شود عـدم برخوردهـای           ،من
 .انسان گرایانه و انسان دوستانه بود 

ــه     ــا یــک همجــنس گرایــی کــه هــيچ گون ــار کــردن ب  رفت
 ،نداردو گرایشش   احساساتش   انتخاب   در قبال اختياری  

در عين حال همه مسـوليت آن بـر عهـده اوسـت کمـی               
بيشتر قابل تامل است عموما رفتاری که با یک دزد و یـا             
قاتل می شود با انعطاف بيشتری همراه است تا با یـک          

 .همجنس گرا
ــا مســولين اگــر         امــا چــه مــی شــد اگــر خــانواده هــا و ی

 گرایی را قانونی قلمداد کنند الاقل       نمی توانند همجنس  
آن را به عنوان حالت طبيعی شخصيت و نـاتوان از پـيش             
انتخاب قبول کنند و نه به عنوان یک گناه کـار، منحـرف و              

 .یا ناقل بيماری ایدز
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  ایران-مهسا 

 
سن قانونی شروع روابط جنسـی رسـيدن بـه آن حـدی             

 عنـوان یـک شـخص       است که شخص از دیدگاه قانون به      
بالغ تلقی شده و شروع هرگونه روابط جنسـی بـرای او            

بدیهی اسـت کـه ارتبـاط جنسـی در زیـر            . آزاد می گردد  
ایــن ســن خــالف قــانون بــوده و پيگــرد حقــوقی خواهــد   

 .داشت و تجاوز محسوب می شود

 ایت کنيدرا حم PGLOرادیو 
 

رادیـــو بـــرای ادامـــه کـــار و خـــدمات بيشـــتر بـــه
 .کمک مالی شما دوستان نيازمند است

 

 .تو هم باش ، من هستم ، ای همجنسگرا
www.radio.pglo.org 

radio@pglo.org 

 ســن جنســی بــرای گــی هــا و  ٢٠٠٠از دســامبر ســال 
لــز و  لــزبين هــا و هتروسکشــوال هــا در انگلســتان، و     

 ١٧ سالگی اعالم شد اما در شمال ایرلنـد          ١۶اسکاتلند  
رسيدن به این سن بـا توجـه بـه فرهنـگ و             . سالگی بود 

 ١٨ تـا  ١۶قوانين هر کشوری متغير است و معمـوال بـين       
سن قانونی روابط جنسـی در ایـران        . سالگی می باشد  

 . سالگی می باشد١۶نيز 
ن  ســال هســتيد بـه هــيچ عنــوا ١۶چنانچـه شــما بـاالی   

اجازه ندارید که بـا افـرادی کـه زیـر خـط سـن مجـاز قـرار                   
بــه خـاطر داشــته  . دارنـد رابطـه جنســی داشـته باشـيد    

باشيد که چنانچه اعالم کنيـد مـن نمـی دانسـتم کـه او         
 ساله هست و یا او سنش را به من دروغ گفتـه بـود               ١۵

جــای دفــاعی بــرای شــما نيســت و بــه هــر حــال شــما  
 .مرتکب جرمی شده اید

ــه  ــوانی هســتيد  چنانچ ــراد نوج ــا  ،شــاهد اف ــد از آنه  بای
ایجــاد ارتبــاط جنســی بــا    . نگاهبــانی و حمایــت کنيــد  

کسانی که به سن قانونی روابـط جنسـی نرسـيده انـد             
بدین معنی کـه چنانچـه      . پيامدهای بشدت سختی دارد   

شریک جنسی شما زیر خط قانونی روابط جنسـی قـرار         
 جنایت جدی   دارند شما با برقراری این ارتباط مرتکب یک       

 .شده اید
البته چنانچه شما هرگونه ارتباطی با نوجوانان داریـد مـا           
صميمانه به شما توصيه می کنيم که به طریقی از سن       

چنانچه نمی توانيد بـه صـورت       . آنها اطمينان حاصل کنيد   
مستقيم سن او را سوال کنيد می توانيد به روش هـای            

 .خاصی کارت شناسایی او را چک کنيد
 شما مسافرتهایی بـه خـارج از کشـور داریـد نيـز         چنانچه

بایستی این قوانين را رعایت نماید زیرا کـه ایـن مقـررات             
 .به استناد قوانين بين الملی وضع گردیده است

چنانچه شما فردی هسـتيد کـه هنـوز بـه سـن قـانونی               
روابط جنسی نرسيده اید و با دیگـران و یـا کسـانی کـه               

ارتباط جنسی دارید بایـد     تفاوت سنی کمی با آنها دارید       
بدانيد که قانون شکنی کرده اید و ممکـن اسـت توسـط             

 .نيروهای قانونی مجازات شوید
این را بایست متذکر شد که قانون های مربوط بـه سـن             

کودکــان و جنســی جهــت محافظــت کــردن از حقــوق     
نوجوانان است و چنانچه این قوانين را رعایت نکنيد شما 

رخاسـته ایـد و حقـوق اینـان را        به مقابلـه بـا ایـن قشـر ب         
 . رعایت نکرده و تجاوز نموده اید

چنانچه زیر سن قانونی هستيد و با افـرادی همسـن یـا             
بزرگتر از خود ارتباط دارید و این ارتبـاط را قبـول داشـته و               
دليلــی بــرای اتمــام ایــن رابطــه نمــی دانيــد بایــد متــذکر  

ا دیگر  شویم که هر لحظه احتمال دارد معلم، خانواده و ی         
دوستان دليـل ایـن ارتبـاط را جویـا شـوند و یـا در نهایـت                  

 .نيروهای قانونی از این امر مطلع گردند
به هر حال مـی بایسـت حقـوق انسـانی فـرد را رعایـت               
نمود و از تجاوز به حقـوق کودکـان و نوجوانـان جلـوگيری              

از حقوق دیگـران دفـاع کنيـد تـا از حقـوق خـود نيـز                 . کرد
 .دفاع کرده باشيد

 
  کانادا-امين 

                                آذربایجان
 روابـــــط ٢٠٠٠در مـــــاه مـــــی ســـــال   

همجنسگرایان در آذربایجان از حالت جرم      
ــط جنســی   . خــارج شــد  ــان رواب ــا آن زم ت

 قـانون مجـازات     ١١٣مقعدی بين مردان مطـابق بـا مـاده          
 ٢٠٠٠در مـاه مـی      . سوب می شـده اسـت     حیک جرم م  

رسميت شـناخته   بگرایان   ين همجنس قانون ارتباط آزاد ب   
در قانون  . شد و در سپتامبر آن سال به حالت اجرا درآمد         

جدید تنها حالت تجـاوز جنبـه جـرم داشـت امـا در قـانون            
 سال زندان برای روابط جنسی مردان در صورتی         ٣قدیم  

 . قانونی بود،که مقعدی بودن آن مشخص شود
تجاوز بـه زور و      تنها به    ، قانون جدید مجازات   ١۵٠در ماده   

  تهدیــد و ارعــاب اشــاره شــده اســت کــه جــرم محســوب 
گرایان در   در ابتدا کار با فعاليت خود همجنس      . می گردد 

داخــل آذربایجــان شــروع شــد و نيــازی کــه اذربایجــان بــه 
 ٢٨اتحادیــه و پارلمــان اروپــا داشــت و قــرار بــود در تــاریخ 

ای مجبور به پذیرفتن شرطه   او را    برقرار شود    ٢٠٠٠جون  
ــا   ــه اروپـ ــوداتحادیـ ــوق آزاد    نمـ ــا حقـ ــی از آنهـ ــه یکـ  کـ

 .همجنسگرایان بود
 در اروپا برای حذف ایـن قـانون تـالش هـای           ILGAانجمن  

 مجازات حقـوقی بـه      ١٩٩٩بسياری کرده بود که از سال       
ــود و در نهایــت در مــی   ــه ٢٠٠٠اوج خــودش رســيده ب  ب

 .نتيجه رسيد
ی توضيحاتی که نيکو بگر نماینده ایلگا در اتحادیه اروپا ط      

این بسيار خبر خوبی بـود کـه بعـد از تـالش             " :اعالم کرد 
چـون کـه ایـن قـانون موجـب      ، های زیاد به نتيجـه رسـيد    

نيگل . "سواستفاده پليس و افراد بد نيت قرار می گرفت        
در دادگـاه حقـوق بشـر       : وارنر عضو دیگر اضافه می کنـد      

ــال   ــا در سـ ــن   ١٩٨١اروپـ ــده دودگـ ــی پرونـ         dudgen طـ
 کشور قانون های مجازات همجـنس گرایـان را باطـل            ٢٢

 .اعالم نمودند
ــا    ــا تنه ــل اروپ ــتان، قســمت   در در ک ــورهای ارمنس       کش

صـرب نشـين بوسـنی و چچسـتان ایـن قـوانين تـا جــون        
الزم بـه ذکـر     .  و اجـرا مـی شـده انـد           ه موجود بود  ٢٠٠٠

است که ارمنسـتان بـرای پيوسـتن بـه اتحادیـه اروپـا تـا                
 این قانون را بالتکليف قـرار داده بـود         ٢٠٠٣ست  تاریخ آگو 

و از آن به بعد قانون آزادی جنسی برای همجنسـگرایان           
 .را به اجرا درآورده بود

 ٢٠٠٠باید دانست که هرچقدر هـم کـه از اول سـپتامبر              
به بعد قانون آزادی روابط جنسی مـردان بـه اجـرا درامـد              

فهـيم  اما رفتارهایی که تشـکيالت نظـامی و پلـيس در ت           
 از تالش بـرای قـانونی کـردن         ،این موضوع ساخته است   

 ٢٠٠١ مــی ٨بــه عنــوان مثــال در تــاریخ  . ان جــدا اســت
 ٣پلـــيس بـــاکو در پـــی خبـــری کـــه از روابـــط جنســـی  

نيگيـار و ليـزا مـی      ،  )Ema(همجنسگرا بـا نـام هـای امـا          
هجـوم مـی بـرد و افـراد را بازداشـت            آنان   به منزل    ،گيرد

 جرم مخالفـت    ، به ود دليل قانونی  کرده و بعدا به دليل نب     
 .می نمایدو تهاجم به پليس به زندان محکوم 
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 "روی ماه خداوند را ببوس"شعر 

 
 

 آید ام که کسی می من خواب دیده
 ام من خواب یک ستاره قرمز دیده

 پرد و پلک چشمم هی می
 شوند هایم هی جفت می و کفش

 و کور شوم
 اگر دروغ بگویم

 آید کسی می
 کسی دیگر
 کسی بهتر

 کسی که مثل هيچ کس نيست
 و مثل آن کسی است که باید باشد

 های خانه معمار هم بلندتر است و قدش از درخت
 تواند و می 

 های سخت کتاب کالس سوم را تمام حرف
 های بسته بخواند با چشم
 ام بام را جارو کرده های پشت من پله

 ام های پنجره را هم شسته و شيشه
 آید کسی می

 کند سرفه را قسمت می بت سياهو شر
 کند خانه را قسمت می و نمره مریض

 دهد و سهم ما را می
 …ام من خواب دیده

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 دکتر سيروس شميسا

 
ــر       ــته دکت ــات فارســی نوش ــازی در ادبي ــاهد ب ــاب ش کت
سيروس شميسا یکی از نادر متون هایی است کـه بـه            

گذر ادبيات  طرز جالبی مساله همجنسگرایی را در سير        
 ٨١ایــن کتــاب در ســال . فارســی بررســی نمــوده اســت

برای اولين بار در ایران به چاپ رسـيد امـا متاسـفانه بـه               
ــد    ــالم گردی ــوع اع ــع آوری و ممن ــل  . ســرعت جم ــا مای م

هستيم که از این طریق محتویات این کتاب را بـه اطـالع             
عموم برسانيم و سعی مـی نمـایيم کـه در هـر شـماره               

از شـما خواننـده گرامـی      .  ارائـه نمـایيم    قسمتی از آن را   
درخواســت مــی شــود نظــرات خــود را در ارتبــاط بــا ایــن  

سعی گردیده اسـت کـه      . قسمت برای ما ارسال نمایيد    
 .از متون اصلی دکتر شميسا بدون تغيير استفاده گردد

 
 مقدمه دکتر

عجيب است که با ايـن گسـتردگي مطالـب در ادبيـات و              
سـتقلي در ايـن بـاب فـراهم         تاريخ ما تـا کنـون نوشـته م        

شايد علت قبحي اسـت کـه ايـن موضـوع           . نيامده است 
  ایــن مطالــب و موضــوعات ممکــن اســت بــه مــذاق  . دارد

ي خوشايند نباشد اما چه مي توان کرد؟ ايـن هـم       اعده  
.  اجتمـاعي مـا بـوده اسـت          -يکي از جريانهاي تـاريخي      

بايد توجـه داشـت کـه مسـاله مـورد بحـث در نـزد قـدما                  
کــه امــروز دارد نداشــته اســت و يــا شــايد اصــال  قبحــي 

شـبيه بـه وضـعي کـه در برخـي           . قبحي نداشـته اسـت    
مثال تـا يـک قـرن پـيش کسـي           . کشورهاي غربي است  

مثل ايرج ميرزا که از افراد متشخص جامعـه بـود در بيـان             
شاهد بازي هاي خود ظاهرا هيچ احسـاس شـرمندگي          

 .نداشت
م و نثر و مدارک     مستندات این مطالب بر مبنای متون نظ      

متقن فراهم آمده است و حتی المقدرو کوشـيده شـده           
تا از اظهار نظرهای شخصی و غير مستند پرهيز شود و           
از ایــن رو در بســياری مــوارد تجزیــه و تحليــل مطالــب بــر 

 . عهده خوانندگان گذاشته شده است
از آنجا که بهترين منبع براي تحقيـق در تـاريخ اجتمـاعي             

و نثر فارسي است که در آنها از عـادات          ايران متون نظم    
و رسوم و به طور کلي زنـدگاني مـردم ايـران و اوضـاع و                
احوال دربارها و حکومتها تصاوير نسبتا گويايي به دست          
داده شــده اســت، بيشــتر کــار خــود را بــر متــون ادبــي و 
تاريخي مترکز کردم و از بررسي منـابع ديگـر کـه در آنهـا               

دي است به ايـن دليـل و نيـز          هم احتماال اسناد و شواه    
امـا محققـان بعـدي      . به جهت رعايت اختصار پرهيز کردم     

در اين زمينه بايد منابع ديگري را هم مرود بررسـي قـرار             
 .دهند

اساســا ادبيــات غنــايي فارســي بــه يــک اعتبــار ادبيــات  
همجنســگرايي اســت در اينکــه معشــوق شــعر ســبک  

ت خراســاني و مکتــب وقــوع در دوره تيمــوري، مــرد اســ 
اما ممکن است خواننده غير حرفه اي در        . شکي نيست 

مورد ادبيات سبک عراقي مثال غزليـات امثـال سـعدي و            
امـا حـدود نصـف اشـعار        . حافظ دچار شک و ترديد باشـد      

اين بزرگان هم صراحت دارد کـه در بـاب معشـوق مـذکر              
است زيرا در آنها آشکارا از واژه هاي پسر و امـرد و خـط               

 اينگونه مسايل سـخن رفتـه اسـت         عذار و سبزه ريش و    
ــورد     ــده هــم در م ــاقي مان ــا بخــش اعظــم آن نصــف ب ام
معشوق مذکر است منتها خاصيت زبان فارسـي طـوري          
است که مثال به علت عدم وجود افعال و شماير مذکر و            
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بايـد دانسـت کـه مسـايلي        . مونث ايجاد شبهه مي کند    
چون رقص و زلف و خـال و خـد و قـد و دامـن و تيرنگـاه و                    
ساقيگري و امثال اينها که امروزه بـه نظـر مـي رسـد در               
مورد زنان است در قديم مربوط به مردان هم مـي شـده      

بدين ترتيب فقط بخش کمي از اشـعار قدماسـت          . است
که مي توان در آنها بـه ضـرس قـاطع معشـوق را مونـث                

لذا مي توان گفت که فقـط در ادبيـات دوران           . قلمداد کرد 
ه طور گسترده ايي بـا معشـوق        معاصر است که در آن ب     

 .مونث مواجهيم
ادبيات سبک هندی اساسـا ادبيـات عاشـقانه نيسـت و            

 اما بر طبـق سـنت در آن         عمدتا جنبه ادب تعليمی دارد،    
در دوره بازگشـت یعنـی      . البا مذکر است  هم معشوق غ  

ادبيــات دوره قاجــار بــه تبــع ادبيــات دوره هــای غزنــوی و  
 جامعه معشوق مرد سلجوقی و نيز واقعيت های موجود

لذا می توان گفت کـه فقـط در ادبيـات دوران            . بوده است 
معاصر است که در آن به طـور گسـترده ای بـا معشـوق               

 .مونث مواجه ایم
چنان که قـبال اشـاره شـد مسـاله شـاهدبازي در متـون               
تاريخي هم انعکاس وسيعي دارد که ما به مناسبت بـه           

 سـلطان   اهم آنها هم اشاراتي داشته ايـم مثـل عشـق          
محمود غزنوي به اياز يا عشق امير يوسف برادر سلطان          
محمود بـه غـالم تـرکش طغـرل کافرنعمـت کـه در تـاريخ                

در دوران قاجــار هــم از عشــق . بيهقــي مــنعکس اســت
ناصرالدين شـاه بـه غالمعلـي خـان معـروف بـه مليجـک               

به طوري که در متن کتاب اشـاره کـرده          . سخن گفته اند  
برخي از شهرها امردخانـه هـايي       ام در دوران صفويه در      

داير بود که به صورت رسـمي بـا مجـوز کـار مـي کـردد و           
 .حکومت از انها اخذ ماليات مي کرد

به لحاظ جامعه شناسی هم شاهد بازی قابـل مطالعـه           
است تا چندی پيش در برخـی از شـهرهای ایـران هنـوز              

در مدرسـه هـا عاشـق       . شاهدبازی طرفـدارانی داشـت    
در کوچه ها و معابر منتظر معشوق       . همدیگر می شدند  

مــی ایســتادند، بــه خــاطر او زد و خــورد مــی کردنــد، بــه 
ــه اش    ــا دم در خانـ ــد و او را تـ ــی افتادنـ ــال او راه مـ دنبـ
ــا داســتان هــای      ــن ه ــد و همــه ای مشــایعت مــی کردن

 .مفصلی دارد که در خور بررسی  تحقيق است
به هر حال شاهد بازي به استناد متـون موجـود حـداقل             

ر و اندي سال در ايـران سـابقه دارد و لـذا بـه عنـوان                 هزا
يک پديده اجتماعي ديرسال، سزاوار تحقيـق و بررسـي          

 .است
در خاتمه ذکر این نکته الزم به نظر مـی رسـد کـه قصـد                
نویسنده فقط تبيين علمی یک پدیده اجتماعی و توضيح   
ــر ولــی متاســفانه    ــوده اســت و الغي ــاریخی آن ب ســير ت

ه مجبـور بـودیم از عبيـد زاکـانی یـا            برخی نمونه هایی ک   
رستم الحکما یا ایرج ميرزا به دست بدهيم مشـتمل بـر            
الفاظ رکيک است و حذف آن ها هم ممکن نبود چون به             

 .تمميت علمی متون لطمه می خورد
 سيروس شميسا 

 ١٣٧٨مهرماه
 

  اسم ها و اصطالحات-سابقه نظربازي 
مختلـف بـا    عشق مرد به مرد در طول تاريخ از ديدگاهاي          

: اســم هــا و اصــطالحات مختلفــي مطــرح شــده اســت  
ــواط، لواطــه،     ــال پرســتي، ل ــازي، جم شــاهدبازي، نظرب

 ... ، بچه بازي و رِاغالم، کا
ــول  ــه شــخص مفع ــابون، شــاهد،   : ب ــَرد، م معشــوق، َام

منظور، مفعول، کودک، مخنث، نوخط، بـي ريـش، پسـر،           
 گفته شده است... ساده، ساده رخ، ُابنه يي و 

ــه شــخ  ــلب ــورت    : ص فاع ــال پرســت، ص ــاره، جم غالمب
 .گفته شده است... پرست، بچه باز، موزون و

هر کدام از اين اسم ها و اصطالحات بار معنايي خاصـي          
مثال ُابنه در حقيقت نوعي بيماري است و ابنه يي          . دارد

براي نجات از خارش مقعد است که به عمل جنسي تن      
در . ه اسـت مي دهد ابنه در لغت بـه معنـي گـره و عقـد     

ابنه يک نوع خارش و بيمـاري     "فرهنگ معين مي نويسد     
   اســت کــه در مقعــد بــروز مــي کنــد و شــخص خــواهش  
مي نمايد که مردي را بروي خود کشد تا با او آن کند که  

در اينجا فقط اشاره مي کنم که در مجموع         " با زنان کنند  
برخي از اين اصطالحات بار مثبت و معنـوي و برخـي بـار              

 و زشــت دارنــد علــت ايــن امــر بــا مطالعــه ادامــه  منفــي
امـا  .مطالب در بحث در منشا بچه بازي روشن مي شود         

ــا     ــن امــر ب ــاني از اي ــون عرف اشــاره مــي کــنم کــه در مت
اصطالحاتي چون شاهدبازي، جمال پرستي و نظـاير آن         

 .ياد کرده اند که هاله معنوي مثبت دارد 
مـردم زيبـا   شاهد از اصطالحات ويژه صوفيان اس که بـر         "

روي اطالق مي نموده اند بدان مناسبت که گـواه قـدرت    
و لطف صنع آفريدگار جهانند و به معني مطلق زيبـا اعـم           

:  نيز اسـتعمال کـرده انـد ماننـد         حاز ذي روح و غير ذي رو      
 "کمري شاهد بربسته بود 

ربازي سخن گفته و ان را علـم نظـر          حافظ با احترام از نظ    
 :خوانده است
 ما بي خبران حيراننددر نظربازي 

 من چنينم که نمودم دگر ايشان دانند
 طلب ار طالب حسني اي دوست" آن"از بتان 

 اين کسي گفت که در علم نظر بينا بود
 

  نظربازي در اقوام مختلف-سابقه نظربازي 
به طوري که از مطالعه کتب قديم برمي آيد عشـق مـرد          

ه همـين   به مرد در ايران باستان سابقه نداشته است، ب        
دليل در قرون نخستين تاريخ بعـد از اسـالم مـثال در آثـار               
دوره سامانيان و پـيش از آنـان از قبيـل رودکـي و شـهيد               
بلخي و ابوشکور بلخي و شـاهنامه فردوسـي مطـالبي           

شاهد بازي در نـزد اعـراب       . صريح در اين خصوص نيست    
باســتان هــم مرســوم نبــوده اســت زيــرا در اشــعار دوره  

دو قرن نخستين بعـد از اسـالم مـدرکي    جاهليت و يکي    
اما در نـزد يونانيـان ايـن امـر           .در اين باره نمي توان يافت     

ــزرگ مــثال     ــار فالســفه ب ــوده اســت و در آث ــج ب کــامال راي
مـراد  . افالطون شواهد و مدارک بزرگي مي توان جست       

 عشق مرد به مـرد  Platonic Loveاز عشق افالطوني يا 
در نـزد   .  شائبه اسـت   است، منتها اين عشق پاک و بي      

قدماي يونـان در عشـق مـرد بـه زن شـائبه سـودجويي               
مثال توليد مثل است، اما عشق مرد بـه مـرد مـي توانـد           
پاک و بدون شائبه باشد چنانچه سقراط در ايـن عشـق            

 . به دنبال مسايل جنسي هم نيست
همين تفکر است که بعدها وارد تفکر عرفان ايراني شـد       

بيرشـد کـه عشـق پـاک تمرينـي          و در نزد عرفا چنـين تع      
است از براي عشق آسماني و عشق به خداوند جميل          
که بايد بـدون هـر شـائبه اي مـثال طعـم بهشـت و دوزخ              

" المجـاز قنطـره الحقيقـه       "وفيان  عبارت معروف ص  . باشد
يعني عشق  ) مجاز پلي براي رسيدن به حقيقت است      (

مجازي و زميني مي تواند وسـيله اي بـراي رسـيدن بـه              
 حقيقي يعني عشـق آسـماني باشـد چنـان کـه             عشق

 :موالنا در مثنوي مي گويد
 عاشقي گر زين سر و گر زان سرست

 عاقبت ما را به جايي رهبرست
. شــاهد بــازي در نــزد ترکــان هــم مرســوم بــوده اســت   

منتهــا ترکــان ماننــد يونانيــان بــراي ايــن کــار زمينــه هــاي 
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ک در فلسفي و معنوي نداشته اند بعد از ورود عنصـر تـر          
تــاريخ ايــران ايــن امــر بــه صــورت وســيعي در ايــران هــم  

 .مرسوم شد
از سطور فوق مي توان فهميد که شاهد بـازي در ايـران             

شــاهد بــازي . دو منشــا دارد يکــي يونــان و ديگــري تــرک
يونانيــان بــا حفــظ جنبــه مثبــت و فلســفي در ايــران وارد  

امـا  . عرفان شد و به عشق الهي و معنوي تفسـير شـد       
 ماخوذ از ترکان جنبه زميني داشت و بـا عمـل            بچه بازي 

جنسي همراه بود و در اشعار غير عرفاني ما به وفـور از             
 .آن ياد شده است

 
 این مطالب در شماره های بعدی ادامه خواهد داشت

 

 
 
 

 
 مهشيد راستی

 
دو روزه ای  مسئول تدارک سمينار(وقتی که بيل شيلدر 

ــه ــه      د ک ــر علي ــونت ناموســی ب ــت بررســی خش ر جه
از مــن )  اسـتکهلم سـوئد برگـزار شـد     درهمجنسـگرايان 

خواست که در يکی دوکلمه تعريفی برای ثبت در برنامه          
: سمينار از خودم ارائه بدهم، گفتم که ميتوانـد بنويسـد          

 .مهشيد راستی، فمينيست سمج
وقتــی کــه بــه جملــه تعريفــی ای کــه از مــن در برنامــه   

نوشته شده اسـت نگـاه کـردم، بعـد از اسـمم،             سمينار  
گروه دفـاع از     ( فمينيست فعال و بعد از آن معرف هومان       

 .  نوشته شده بود)همجنسگرایان ایرانی 
بحث امروز ما در مورد خشونت بر عليه همجنسـگرايان،          

نگاه مختصری بـه ايـن      . بخصوص در ميان مهاجران است    
ــن برنامــه داده شــ      ــه از مــن در اي ــی ک ده اســت تعريف

مشخص کننده اين است کـه مـا در اينجـا دچـار مشـکل       
 . بزرگی هستيم

مــن، يــک فمينيســت ســمج هتــرو سکســوئل، در اينجــا 
 در    در سوئد هستم، سازمانی که حداقل      هومانمعرف  

 .سوئد ديگر وجود خارجی ندارد
 بــه دنبــال تحقيقــی در مــورد  ١٩٩۵وقتــی کــه در ســال 

 هرگز فکـر نميکـردم       تماس گرفتم  هومانبا   بيماری ايدز، 
امـا بـه تـدريج ايـن        . که روزی صدای اين سـازمان باشـم       

بـه دو دليـل، اول اينکـه در جامعـه           . وظيفه را قبول کـردم    
ــار      ــان رفت ــران، آنچن ــارج از مرزهــای اي ــی خ ــان، حت ايراني

 همجنسـگرايان ميشـود کـه ايشـان          خشونت آميزی بـا   
تــرجيح ميدهنــد کــه در ســکوت و دور از ايــن اجتمــاع بــه 

تـرجيح ميدهنـد کـه بـه شـکل          . ندگی خود ادامه دهنـد    ز
ــودن شــهره     ــه همجنســگرا ب ــان ب ــان ايراني علنــی در مي

 خود تحقيـر و تـوهين        نشوند که اين انگشت نما شدن،     
   .های زيادی را به آنها تحميل ميکند

. گرايان بود  و ديگر ديدگاه خودم در مورد حقوق همجنس       
ــنس   ــن همجــ ــرای مــ ــوق    بــ ــاع از حقــ ــی و دفــ گرايــ

سالهاسـت کـه بـه      . همجنسگرايان ابدا باری اضافه نبود    
عنوان فمينيسـت و امانيسـت در ضـمينه حقـوق زنـان و              
حقــوق بشــر تــالش ميکــردم و ميکــنم، و مطــرح کــردن    

گرايان تنها يکی از حرکت هايی بود که         حقوق همجنس 
 . در همين راستا قرار ميگرفت

کـه   اما آيا به راستی همين طور است؟ يکی از دفعاتی           
به عنوان نماينده هومان در مجلسی رسمی ـ سياسی 
شرکت کردم با شوخی ها و تمسخر افـراد فـوق العـاده             

اين دوستان، بيخبر از اينکـه      . سياسی چپ، روبرو شدم   
 در ايـن نشسـت شـرکت        هومـان من به عنـوان نماينـده       

کــرده بــودم، بــا شــوخی هــای مشــمئز کننــده در مــورد  
ادی کـه بـا آرمانهـای       افـر . گرايان حـرف ميزدنـد     همجنس

 بــرای اعتــراض بــه    لبانــه،آزادی خواهانــه و برابــری ط 
ت های ضد بشر رژيم دور هم گرد آمده بودند، در           سياس

مقابل يک حق ساده بشر، يعنی حق او بر جسم وجـان   
و گرايش جنسی خود، با ناتوانی کامل برخـورد ميکردنـد     

ک هـای جنسـی     وو چونان هر انسان عامی ديگری با ج       
ــ ــه تمســخر و    گروه ــود را ب ــوطن خ ی از انســانهای هم

ريشخند ميگرفتند و از اين راه موجبات برتری خـود را بـه             
برتری انسانی ممتـاز و نرمـال کـه بـا           . رسانند اثبات مي 

نــرم هــای اجتمــاعی در تطــابق اســت و بــر خــالف آنهــا  
 . دارد قدمی بر نمي

حل یک معضل اجتماعی نيازمند مشارکت 
 همه شهروندان آگاه و مسئول است

 ٢٠٠۵ می ١٧
 اولـــين روز جهـــانی مقابلـــه بـــا

خشــــونت عليــــه( هموفوبيــــا
 )همجنسگرایان 

گـرا   در کشوری که من از آن می آيم، انسـان همجـنس           
 نفی خـود و هويـت جنسـی و انسـانی خـود              محکوم به 

محکـوم  . محکوم به سکوت، سکوتی ابدی است     . است
محکوم .  زندگی دوگانه   به تظاهر به آنچه نيست و قبول      

ابعاد اين دروغ بزرگ    . به دروغ و زندگی با يک دروغ بزرگ       
گرايـان   آنچنان وسيع است که حتی در کميت همجـنس    

ازمانهای بهداشـت و    آنچـا کـه آمـار سـ       . نيز تاثير ميگذارد  
 درصد از جمعيـت     ١٠بهزيستی جهانی، ادعا ميکنند که      

گراست، اين درصد در ميان کشـورهايی      جهان همجنس 
که با فرهنگ هـای سـنتی، مـذهبی آميختـه شـده انـد               

 . بسيار کمتر است
گرا را بـه عنـوان لـواط         وقتی که در ايران مردان همجنس     

ســـان اعـــدام ميکننـــد، وقتـــی کـــه در افغانســـتان ان    
همجنسگرا را در زيـر ديـواری زنـده بگـور ميکننـد، وقتـی               

گرا توسط خانواده اش      در پاکستان انسان همجنس     که
بــه آتــش کشــيده ميشــود و وقتــی کــه در ســوئد، زنــی  

گــرا بــرای تقاضــای پناهنــدگی خــود از دولــت   همجــنس
سوئد جواب منفـی ميگيـرد و وقتـی کـه در انتخـاب بـين        

گ را انتخـاب ميکنـد، وقتـی      بازگشت به ايران و مرگ، مر     
       گـــرا در ســـوئد کـــه مهـــد  کـــه يـــک انســـان همجـــنس

آزادی های جنسی به حساب ميآيـد، بـه خـاطر گـرايش            
 مســئله  جنســی خــود از محــل کــارش اخــراج ميشــود،

گرايی ديگر از حد امر خصوصی بين دو انسـان           همجنس
            ايــــــن مســــــئله يــــــک معضــــــل . خــــــارج ميشــــــود

گرايـی    همجـنس    پذيرش  است و اجتماعی   -سياسی
به عنوان حق يک انسان بر انتخـاب شـيوه زنـدگی اش،             

 معيــاری بــرای وســعت ذهــن و آزادی طلبــی  بــه عنــوان
ــانی   ــع انسـ ــانها و جوامـ ــوق   انسـ ــد و حقـ ــود ميکنـ نمـ

 حقوق بشر مطرح     گرايان به عنوان بخشی از     همجنس
 . ميشود

ــه همجــنس  ــاجران در    آنچ ــاع مه ــاجر در اجتم ــرای مه گ
او به . ئد با آن روبرو است يک تبعيض چند گانه است    سو

ــان تحــت     ــه ميزب ــاجر از طــرف جامع ــوان انســانی مه عن
تبعــيض قــرار ميگيــرد، بــه همــراه آن بــه عنــوان انســانی 

امـا  . گرا از طرف اين جامعه تحت سـتم اسـت          همجنس
برخوردی کـه هموطنـان خـودش بـا او ميکننـد منجـر بـه                

 او را     خـود ميشـود و     ايزوله شـدن او در ميـان هموطنـان        
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. و تحت ستم قرار ميدهد ميکندتر چندين برابر ضربه پذير
او نـه از همپــايی و پشــتيبانی هموطنــان خــود برخــوردار  

زندگی ای کـه او     . است و نه از پشتيبانی جامعه ميزبان      
 از تحمل انسـان معمـولی خـارج          تجربه ميکند، کمابيش  

 . است
ــاجر در کشــور مي  انســان همجــنس  ــرای مه ــز  گ ــان ني زب

سکوتی ابدی، و يا     محکوم به انتخاب است، انتخاب بين     
ــرک گذشــته و روابطــه خــانوادگی  ــردان . ت بســياری از م

ــهم ــه مادرشــان در     نسج ــه ازدواج باهمســری ک ــرا ب گ
کشور خود برای او در نظر گرفته است تن می دهنـد تـا              
. موجبات تـرد ابـدی خـود از خـانواده را بـه وجـود نياورنـد                

ان در ميان دوستان خـود سـکوت ميکننـد و           بسياری از آن  
ــا  . بــودن تــن ميدهنــد " معمــولی"بــه  ــان ب بســياری از آن

سانســور خــود و احساســات خــود بــرای هميشــه حــق  
 . زندگی صادقانه و شاد را از خود سلب ميکنند

گرايــان در ميــان   بيــان مشــکالت و مســائل همجــنس   
مهاجران، معموال چيزی نيست کـه همـه گـان مايـل بـه              

شايد بـه همـين دليـل اسـت کـه           . ن به آن باشند   پرداخت
بعد از سالها زندگی در کشورهای ميزبـان، هنـوز ديـدی            

در . گرايـی وجـود دارد     بسيار منفی نسبت به همجـنس     
ــنس   ــاوال ســاالنه همج ــوال    کارن ــان در ســوئد، معم گراي

گرای من بـا پوشـاندن صـورت خـود از            دوستان همجنس 
ی از راديو های    مدتی پيش يک  . شناسايی احتراز ميکنند  

گرايــان را  ايرانــی محلــی ســوئد کــه مســائل همجــنس 
مطرح ميکرد، به همين دليل يکی از همکـاران خـود را از             

گـرای ايرانـی از زنـدگی علنـی در           همجـنس . دست داد 
ــراز ميکنــد و تنهــا در حيطــه دوســتان    ميــان ايرانيــان احت

اينها همه نمونه   . نزديکش، به طور علنی زندگی ميکند       
ــ  از خشــونتی اســت کــه بــه مهــاجر      وچکی هــايی ک
 . گرا از طرف هموطنان خود اعمال ميشود همجنس

: اينجاست که وقتی در مقابل اين سوال قرار ميگيرم که         
گرايـان    بـه حقـوق همجـنس        تعجب ميکنم که چـرا      من

مثـل همـه مـا      " انسـانی معمـولی   "نکنـد تـو     .. ميپردازی
 نيستی؟

: که پاسـخ دهـم    به راحتی به خودم اين حق را ميدهم          
و من تعجب ميکنم کـه چـرا تـو چنـين نميکنـی، چـرا تـو                  
نسبت به دفاع از حقوق بشر واکـنش نشـان نميـدهی،          

  نيستی؟ مثل همه ما" انسانی معمولی" تو  نکند
 
 

 
 عليرضا: مصاحبه کننده

 
 ساله است   ۴٩برت ، مردی    

 ســـاله ٢٠کـــه خـــودش را  
معرفــی مــی کنــد و ميگویــد 

 بــا دلــم شــاد اســت و هنــوز
 ٢٠آرزوهـــا و شـــادی هـــای 

پرســتار یــک بيمارســتان و  . ـنم 
. ساکن آپارتمان کوچکی در مرکز آمسـتردام مـی باشـد          

نمی دانم چه چيـز باعـث شـد کـه تـوجهم بـه آن جلـب                  
بشود اما قدرت استحکام بيان کالمش و اعتقاد راسخی 
که به خودش داشت فاصله های بين من ایرانـی و بـرت             

هميشه دوست داشتم که زندگی     .  را از بين برد    هلندی
همجنسگرایان را ترسيم کـنم بـه هـر حـال نقطـه هـای               

 .مشترک زیادی داریم
          

ســالگيم زنــدگی مــی کـ

                          
 :ز کردم

گـرا   ـک همجـنس         

سـات   ساله بودم وقتی که متوجـه احسا       ١۵   

را همجنســگرا   
س ک

ســالگی بــود کــه هميشــه چشــمم دنبــال 

گرایـی و    جـنس        
چه 

گـرا مـی گـویم کـه بـه صـورت             ی همجـنس      

ست 
 پدیـده                 

 خجالت و یـا            
جرم ب

 ه و یا جرم و خجالتی نداشتم

ک فرد
ایـن  . گرا متولد می شویم    همجنس     

ــدگی    ــا زنـــ ــه بـــ طـــ
مجن

ــت     ــزی اسـ ــدارا آميـ ــيار آزاد و مـ . ی بسـ

ــونا مخصـــوص    ــار و سـ ـادی کـــالب و بـ

 اینجـا         

مصاحبم رو اینجور باهاش آغا

چه موقع متوجه شدی کـه ی 
 هستی؟

یک نوجوان
احسـاس مـی کـردم    . عجيب و غریبی توی خودم شـدم    

 .که جنس مخالفم مرا تحریک نمی کند 
ــاد کــه خــودت   چــه اتفــاقی افت

ردی؟  ح
 ١۵در همــان 

شخصيت های مرد در فيلم هـا و کـارتن هـا بـود چونکـه                
یک احساس آرامش خـاطر بيشـتری داشـتم و خـودم را             

در آن  . ار شخصـيت هـای ذهنـی ام حـس مـی کـردم             کن
يـا  وقت تصورم این بود که من اولين شـخص تـوی ایـن دن    

اولـين کـاری کـه      . هستم که چنين احساسی را صاحبم     
کردم این بود که به کتابخانه ای رفتم و تعـدادی کتـاب و              

در . گرایـی مطالعـه نمـودم      مقاله در رابطـه بـا همجـنس       
هـایی تلوزیـونی نيـز پخـش     همان ایام فيلم ها و برنامـه   

 .می شد که اطالعات من را بيشتر کرد
ممکن هست در رابطـه بـا هم 

که از آن تصور می کنيد برای ما توضيح دهيد؟ آیـا               آن
گـرا در    هيچ معياری برای در نظر گـرفتن یـک همجـنس          

 نظر دارید؟
من بـه کسـ

خـودش جـذب مـی شـود و         طبيعی بـه طـرف همجـنس        
 .مایل هست که عشقی را با همجنس خودش آغاز کند

وقتی مـی شـنوید کـه یـک نفـر گـی یـا لـزبين                  
چه چيزی به ذهن شما خطور می کند؟  ه
در واقع هيچ چيز، زیرا من فکر مـی کـنم کـه ایـن

کــامال معمــولی هســت ، و یــک حــس خاصــی مثــل        
 .همبستگی و ارتباط و اتحاد پيدا می کنم

آیا تا به حال هيچ احساس گناه یا 
ودن داشته اید؟  م
نه من هرگز احساس گنا

گرا شـدن   به نظر شما چه چيز باعث همجنس       
 ی می شود؟

من فکر می کنم ما 
ت یک انتخاب نيست دقيقا همانند اینکه شما رنگ پوسـ         

 .و چشمانتان را انتخاب نمی کنيد
ــتيم در راب  ــل هســـ مایـــ

ســگرایان در  کمــی  چــه در گذشــته و حــال هلنــد،ه
 .توضيح دهيد

ــور ــد کشـ هلنـ
گرایـی از نظـر جامعـه پذیرفتـه         سالهاست که همجـنس   

مخصوصــا آمســتردام در دهــه هــای اخيــر  . شــده اســت
ــين  شــهری آزاد و مــ ــوده اســت و هلنــد اول دارا طلبــی ب

ــگ      ــد از جن ــوقی را بع ــوانين حق ــه ق ــود ک کشــورهایی ب
 جهانی پذیرفت 
ــداد زیــ ــا تعـ اینجـ

موسســات و ارگــان هــا و   . همجنســگرایان وجــود دارد 
گرایـان وجـود دارد کـه        گروههای زیـادی  ویـژه همجـنس       

 .ندفعليت های حقوقی و فرهنگی انجام می ده
 سال پيش تا کنـون در٣گرایان از    ازدواج همجنس 

آزاد و قانونی اعالم شد و بسياری افراد سرشناسـی از           
این حق قانونی استفاده نموده اند تا اینکه از چند سـال            

وامع مسلمان در هلند در تالش بـرای تغييـر ایـن            جپيش  
 .جو برابری و یکسانی حقوق را تغيير دهند
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رید اولين چيز اختصاصـی کـه بـرای        به خاطر دا   
گرایـان در کشـورتان در نظـر گرفتـه شـد چـه               همجنس

 موقع و چه زمانی بود؟
 چيزی کـه بـه خـاطرم مـی آیـد یـک گـی کـالب در                   ناولي

آمستردام بود که چند سال بعد از جنگ جهانی دوم بـاز            
 .شد

گرای زن و یا مردی که بـرای         آیا هيچ همجنس   
ی رسـمی فعاليـت داشـته و        دولت کار کند و یا در جاها      

به طور واضح در رابطه با این پرایش خود اعتراف کـرده            
 باشد را می شناسيد

بلــه در سراســر هلنــد مثــال هــا و مــوارد بســيار زیــادی   
ــده ،     ــنده ، خواننـ ــهردار ، نویسـ ــد ، شـ ــامل هنرمنـ شـ
حقوقدان ، سياستمداران و عموم مردم قابـل مشـاهده           

 است
اضا ها معموال   می دانيد که درخواست ها و تق       

یعنی اول بحث در رابطـه بـا     . پله پله به اجرا در می آید        
ایجاد یک کافه بار و یا نشر یک مجله و یا بحث در ارتباط              

گــرا باشــد در کشــور شــما در ایــن   بــا ازدواج همجــنس
 ؟زمينه ها چه پيشرفت هایی اتفاق افتاده

گرایان دقيقا   ازدواج همجنس . بله دقيقا همينطور هست   
گـرا   هزاران همجنس . ند ازدواح بين زن و مرد است      همان

 .از زمان ایجاد این قانون با هم ازدواج کرده اند
آیا تا به حال شریک زندگی داشته اید ؟ و چـه             

 .مدت طول کشيده است
 سال پيش بـود و دومـين        ۴اولين بار حدود    . بله دو مرتبه  

  سال پيش١٫۵بار حدود 
 مجـنس به نظر شما اسـتانداردهای زنـدگی ه        

 گرایان چه می توانند باشند؟
 با استانداردهای هتروسکشوال ها تفاوتی ندارد

گرایان بـا خـانوداه هایشـان در      روابط همجنس  
کشور شما چطور است ؟ و آیا تغييراتی نسبت به قبـل    

 داشته است؟
بویژه از زمـانی کـه      . بسيار قابل قبول تر شده است     . بله

. تسـتان ایـن امـر را پذیرفتنـد          بسياری از کليساهای پرو   
همچنــين کليســای کاتوليــک هلنــد دارای عقایــد بســيار  
. آزادتری نسبت به رسمی کليسـای رومـی مـی باشـد           

این قضيه در مورد مسلمانان بسيار سخت تر می باشد          
 .زیرا والدینشان اکثرا آنها را قبول نمی کنند

آیا آنها در بيا ن این موضوع با خانوداه هایشان           
  و آزاد هستند؟راحت

 .بله مسلما راحت هستند
 آیا شما با خانواده خود در رابطـه بـا همجـنس            

. گرا بودن خود صحبت کرده اید ؟ اگـر بلـه چطـور گفتيـد         
 .اگه نه ، چه مشکالتی در این راه موجود بوده است

 سـاله بـودم بـه انهـا       ٢٢بله من سالها پيش زمـانی کـه         
 از ایـن امـر مطلـع        پـدر و مـادر و تمـام خـانواده ام          . گفتم  
 .هستند

گرایی و دین    عقيده شما در رابطه با همجنس      
 .و مذهب چيست؟ آیا پدر و مادر شما مذهبی هستند

پدر و مادر من هر دو افرادی بسـيار مـذهبی هسـتند در           
یــی را اگر واقــع کليســای پروتســتان هلنــد همجــنس    

 ٨٠پذیرفته می داند و کمک های بسيار زیـادی در دهـه             
و هـم   . تن احساس من توسط پدرم انجام داد      برای پذیرف 

 .ع مشکلی برای من وجود نداشتقدر وا
مایـــــل هســـــتيم در رابطـــــه بـــــا دوســـــتان  

آیـا شـما آنقـدر راحـت و         . دگرجنسگرایاتان سـوال کنـيم    
 .آزاد هستيد که از گرایشتان با آنها صحبت کنيم

تمام دوستان هتروسکشوال من و تمامی همکاران       . بله
       یـــی مـــن مطلـــع هســـتند و مـــن گرا مـــن از همجـــنس

 .می توانم به راحتی از احساساتم سخن بگویم

ــودن شــما مطلــع   اگــر انهــا از همجــنس   گــرا ب
شوند چه فکری می کنند؟ آیا هـيچ اضـطراب و نگرانـی        

 فتن به آنها دارید؟گاز 
نه به هيچ عنوان زیرا آنها ایـن موضـوع را یـک امـر کـامال                 

 .معمولی می دانند
ر شما چطور به همجنسگرا نگاه مردم در کشو 
مثال مجـرم ، گناهکـار، بيمـار روانـی و یـا یـک       . می کنند   

 فرد طبيعی؟
گرایـان را بـه صـورت افـرادی          اکثر مـردم هلنـد همجـنس      

يار سـ کامال نرمال و طبيعی می دانند البته گـروه هـای ب           
 .کوم می نمایندحمذهبی نيز وجود دارند که این امر را م

ــاتی د   ــا هـــيچ اطالعـ ــا وضـــعيت  آیـ ر رابطـــه بـ
گرایی در خـاور ميانـه و کشـورهای اسـالمی            همجنس
 دارید؟

بله در کشورهای اسالمی شرایط بسيار سـختی بـرای          
 .گرایان در زمينه های مختلف وجود دارد همجنس
گرایـی در    آیا هيچ پيش زمينـه ای از همجـنس         

گذشــته و حــال ایــران داریــد ؟ و آیــا مــی دانيــد در حــال  
ه اتفاقاتی برای همجنسگرایان ایرانی     حاضر در ایران چ   

 می افتد؟
من واقعـا نمـی دانـم امـا فکـر مـی کـنم شـرایط بسـيار                   
 .سختی وجود دارد و شاید به این دليل به زندان بيافتند

 

 
 

آیــا تــا بــه حــال هــيچ دوســت گــی و یــا لــزبين    
 گه بله چه نظـری در رابطـه بـا انهـا           ایرانی داشته اید؟ ا   

 ؟دارید
 .به غير از شما نه

آیا هيچ نظری راجع به پذیرفتن کـودک توسـط           
 گرا دارید؟ زوج های همجنس

 .بله من مخالف این امر نيستم
 آیا شما کودکان را دوست دارید؟ 

  .بله اما دوست ندارم خودم بچه داشته باشم
آیا این اقدام به نظر شـما موجـب مسـتحکم و             

 طوالنی تر کردن روابط همجنسگرایان می شود؟
شما وقتی می توانيد فرزنـدی را       . اه هست نه این اشتب  

بپذیرید که به ثبـاتی در روابـط خودتـان رسـيده باشـيد و               
چيزهای زیادی برای دادان بـه فرزنـداتان داشـته باشـيد            

 ...مثل توجه ، حمایت ، مراقبت ، عشق و 
گرایــان در  بــه طــور متوســط روابــط همجــنس  

 کشور شما چقدر طول می کشد؟
يـق گفـت ولـی تفـاوتی بـا      مشکل می شود بـه طـور دق       

 روابط بين هتروسکشوال ها وجود ندارد و شبيه است
گـرا   وقتی که کودکی توسط یک زوج همجنس    

بزرگ می شود چطور می توانـد پـدر و مـادر خـودش را               
دام را بـه معنـای پـدر و کـدام را مـادر               کـ بشناسد یعنـی    

 می داند
یک چيز مهمـی کـه بـرای کـودک مهـم اسـت احسـاس                

مهمتـرین مـورد ایـن      . گی و تعلق اسـت      محبت و وابست  
همچنين او می توانـد     . زمينه صادق بودن با کودک است     

با داشتن دوستان غير همجنس خودش هویت جنسـی         
همـانطور کـه مـا هویـت جنسـی          . خودش را کشف کنـد    

 خود را از پدر و مادرمان یاد نگرفتيم
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اگر شما روزی رئيس جمهور و یا نخسـت وزیـر        
 داریـد چـه اقـدای در رابطـه بـا            کشورتان شوید دوسـت   

 گرایان انجام دهيد؟ همجنس
ه کنم اما این مـورد      لمن دوست داشتم با هموفوبيا مقاب     

 . در هلند حل شده استردر حال حاض
گــرا بــودن  آیــا تــا بــه حــال بــه دليــل همجــنس  

مسخره و یـا مـورد خنـده دوسـتانتان قـرار گرفتـه ایـد و            
 چرا؟ چطور با آن برخورد کردید

 نوجوانی در دبيرستان، من فکر می کنم بعضـی          در دوره 
از دانش اموزان نمی توانستند با این موضوع کنار بياینـد           

 .و بپذیرند و شاید از احساساتشان می ترسيدند
مــن ســاکت مــی مانــدم ، فکــر مــی کــردم کــه بحــث و   

 .مجادله کمکی به من نخواهد کرد

 
 

آیا هـيچ پيـام و یـا توصـيه ای بـرای دوسـتان و              
 ساسان ایرانی خود دارید؟هم اح

ــه      ــدوارم ک ــا را برایشــان خواســتارم و امي ــرین آرزوه بهت
شرایطشان در ایران تغيير کند البته مـن فکـر نمـی کـنم          

تـالش بــرای  . ایـن تغييـر خيلـی زود و بــه سـرعت باشـد     
گـرا بـودن یـک انتخـاب      متقاعد کردن همه کـه همجـنس   

نيست و ما در آن راه متولد می شویم مستلزم گذشت           
 .زمان خواهد بود

در آخر دوست داریم که یک خـاطره خـوب و یـا              
 .بد خودتان را برایمان بگویيد

بهترین اونها زمانی بود که من فهميدم که تنها مـن ایـن             
ــل مــن هســتند و     ــادی مث ــراد زی ــدارم و اف احســاس را ن
بدترین خاطره من زمانی بود که مجبور شدم به خـانواده   

د از خـودم در مقابـل   مـن حـس مـی کـردم بایـ       . ام بگویم 
 برخی چيزها دفاع کنم اما احساس ناتوانی می کردم

ــ      ــرار دادی ــا ق ــار م ــان را در اختي ــه وقتت  داز اینک
اجـازه مـی دهيـد کـه ایـن مصـاحبه در مجلـه               . ممنونيم

 چراغ چاپ شود؟
من هم از مصاحبت با شما لذت بـردم و برایتـان بهتـرین              

رم یــک بلــه حتمــا، امــا دوســت دا . هــا را آرزو مــی کــنم
هرچنـد کـه مــن   . نسـخه از مجلـه را هـم داشــته باشـم    

 .فارسی بلد نيستم
 .حتما برایتان ارسال می کنيم 

 
 ارداوير.م

 
تفاوتهـاي   و    انسـانيم   چـون . در نهايـت تنهـا هسـتيم        ما

ــان      ــي شــ ــعيت آلــ ــر در وضــ ــث تغييــ ــانها باعــ انســ
رنگـين  ,سـياه پوسـت     ,مرد  ,زن   . نمي شود    هستي  در

 غيـر مـذهبي   ,مـذهبي   ,گراهمجنسـ ,دگرجنسگرا,پوست
ــترآي  همگـــي انســـان انـــد... و ــا خواســـتهاي مشـ  بـ

و ,تنهــا نمانــدن,خــوب زنــدگي آــردن, زنــده مانــدن  چــون
چيـزي آـه     ...برآورد شدن نيازهـا و خواسـته هايشـان و         

باعــث تغييــر و پويــايي زنــدگي و در عــين حــال ويرانــي و 
اينكه با چه  . است زاويه ديد انساني است    ايستايي آن 

ذهن بسته و    .ي بايد به زندگي و انسان نگريست      بينش
ذهـن  .خود خـواه و ويرانگـر اسـت       , است   جزمي مستبد 

 .روشن وباز عدالت خواه است
جنسيت ونـژاد   ,خي از انسانها به واسطه رنگ پوست        بر

وطبقه اجتماعي و سويه جنسي شان خود را محق بـه           
 و دستيابي به امكانات و فرصتهاي برتر زندگي          برتربودن

آسـاني آـه ماننـد آنهـا نيسـتند را           ,  ديگران  مي دانند و  
محكوم به تبعيت از قانون ضـد انسـاني و احمقانـه خـود              

 .مي دانند
ــابع قــانون غيــر انســاني    نمــي خــواهم مــن اساســا  ت

   ماننـد   مـي خـواهم   ...نمـي خـواهم تنهـا باشـم       . باشم
مـا بـا     ا نسالنم طاغي و بي اعتماد ومعتـرض باشـم         هم

 !!! و با اميد زيست آنمپويا، اعتقاد
اعتقاد به مبارزه و تغيير وضع  .اعتقاد جوهر مبارزه است 

ــود  ــايي و آزادي را در,موجـ ــه   پويـ ــاي جامعـ ــريان هـ  شـ
ــته ــداخت  بســـ ــد انـــ ــان خواهـــ ــه جريـــ ــان  .بـــ جوانـــ

به   ايراني چندين و چند بار بيشتر نسبت        همجنسگراي
                 نسالنشـــــــــــان ســـــــــــرآوب  ســـــــــــاير هـــــــــــم

ــوند  ــي ش ــت  .م ــا ,حاآمي ــيار از   (هموفوبي ــه بس ــه چ آ
خـــانواده و ,)همســـاالن خودشـــان را در بـــر مـــي گيـــرد

 چـه آسـي پاسـخگوي ايـن ظلـم           ...و خويشتن خـويش  
 چند باره است؟

    تفكيـــك بنـــدي انســـان هـــا بـــر اســـاس ســـويه گيـــري 
جنسي شان و پرداختن به آنهـا بـه عنـوان سـوژه مـورد               

 بـه واسـطه ايـن طبقـه          ريبررسي و در نهايت فرق گذا     
بندي ها از دردناك ترين برخوردهاي انسـان هـا اسـت و             

 از ايـن     هولناآتر از آن قضاوتهاي ابلهانـه و غيـر انسـاني          
اي آـاش معيـار سـنجش عقـل و آگـاهي             .محمل است 

انسانها و برخود و بينش آنها نسبت به مقوله انسـانيت           
 .باشد

گرچـه بـار    ا .گرا بودن براي من ستودني اسـت       همجنس
 مضــاعف را بــراي زنــدگي انســاني مــان   رنــج و حرمــان

گرا بـودن دوسـت داشـتني        همجنس.پيشكش مي آند  
است نه به دليل لذت بردن از مصائبي آـه همـو فوبيـا و               

گرا فراهم مـي آورد       براي انسان همجنس    نابرابريهايش
 ناعــدالتي   و بلكــه بــه خــاطر فهــم عميقــي از نــابرابري 

   گــرا تــالش  آن انســان همجــنس  اسـت آــه بــه واســطه 
 مقاومت   و براي از بردنش مي آند در برابرشان بايستد 

نـابرابري سرچشـمه     اميد آنكـه درك ايـن      .و مبارزه نمايد  
مبارزه عميق و مستمر بر عليه انواع نابرابري و نيز همـو            

 آه   گرايي همانقدر طبيعي است    همجنس. فوبيا باشد 
ــا چــون مربــوط بــه ان، گرايــي دگــرجنس ســان اســت و ب

ــت  ــان اسـ ــتني و    انسـ ــت داشـ ــان دوسـ ــك انسـ و اينـ
 . است ستودني

شماره حساب سازمان جهت 
  های مردمیدریافت کمک

 
 BANKCKO    کوچ بانک : ام بانک ن

 ۴٢٢ ۶۵ ١٩٣: شماره حساب دالري
 ٩٧۵: کد شعبه 

 ترکيه
برای واریز کمـک هـای خـود احتيـاجی بـه نـام
ــاز ــام ســازمان نيــز ني اصــلی شــما نيســت و ن

 .نمی باشد
ــتيبانیPGLOســـازمان   را حمایـــت و پشـ

نموده و در این فعاليـت هـا سـهيم و هـم
نيسـتند  )همـوژنز   (يك گروه همگون زاد      گرايان همجنس قدم شوید

تفـاوت  .آه بتوان احكام غايي و نهايي برايشان صادر آرد        
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انســان .و تنــوع از ويژگــي هــاي جامعــه انســاني اســت 
و يـك    انديشنده در دوران معاصر نمي تواند جزم انـديش        

امروز يك گونه انديشه همسان معنايي      .يه نگر باشد  سو
ــدارد ــه      .نـ ــك گونـ ــالم يـ ــوييم اسـ ــوانيم بگـ ــي تـ ــا مـ آيـ
مارآسيســم يــك   .فمنيســم يــك گونــه اســت    .اســت
ــه ــويي در  ...  و  اســت گون ــز گ ــروز همــه چي ــري  ام  ديگ

بنيـــــاد گرايـــــي و جـــــزم .مســـــتحيل شـــــده اســـــت
 انسـان انديشـمند امـروز     درذهن روشن و پويـا   انديشي

ديكتاتوري و سـرآوب و اسـتبداد وحماقـت بـه           چيزي جز   
 .نظر نمي رسد

شايد بشود گفت تا حدي بشر امروز امكان اين را يافتـه             
  آـالن و   تا بـه دور از آلـي گـويي هـاي ايـدئولوژي هـاي             

 بسـازد و     ايدئولوژي مربوط به خـويش را     , بي سرنوشت 
 و !و بـس   يك ايدئولوژي منحصر به خـود فـرد       . به آار بندد  
ــع   ــر موق ــه خواســت ه ــاني و     آ ــعيت انس ــع وض ــه نف      ب

) اليـف اسـتايل   (روش زندگي    .فكري اش تغيير اش دهد    
در ايـن روش    ،  هر فرد براي خودش ايدئولوژي مي سـازد       

هــر انســان مختــار اســت از هــر )اليــف اســتايل(زنــدگي 
 ســــلطه جــــويي حــــاآم و از جملــــه ســــلطه   گونــــه

ــويي ــد    جــــــ ــه ماننــــــ ــالن انديشــــــ ــاي آــــــ  هــــــ
  ّبپرهيـــزد و خـــود  ...نيســـم ومدر,اســـالم,مارآسيســـم 

 .شيوه اي براي انديشه و نـوع زنـدگي اش انتخـاب آنـد             
ــاي      ــه ه ــد جنب ــدگي نباســيتي واج ــن روش زن ــا اي لزوم

 .اســت انديشــمندانه باشــد و زيبــايي آن نيــز در همــين 
فـراهم اسـت و نـوع       ) غربـي (شرايط براي انسان معاصر   

روش زنــدگي و تغييــر مــداوم آن زيبــايي و در عــين حــال  
نمودها آارآردي بسياري رابرايش بـه ارمغـان خواهـد          ره
آيـا او نيـز      اما انسان در بند ايراني چـه مـي شـود؟           !آورد

 در زندگي به آـار       مي تواند اليف استايل مورد نظرش را      
اگر خوش بين باشيم مي توانيم بگويم        !شك دارم  بندد؟

همه چيز نسـبي اسـت حتـي بـه        !دست آم تا حدودي   
 است و خود    سان ايراني هوشمند  ن ا !روش خود زيستن  

 !مي دانم.آلترناتيوي خواهد ساخت 
در ايران با مسائل بسيار زيـاد و پيچيـده      گرايان همجنس

 اين لحاظ آه جامعه ايرانـي        پيچيده به .اي روبرو هستند  
معضـالت  .يك جامعه پيچيده و غير قابل پيش بيني است        

گرايــان در ايــران بســيار متعــدد اســت و البتــه  همجــنس
 علت بـروز     با توجه به تنوع و تفاوت افراد      ،  بسيار متفاوت 

ــرد همجــنس  ــرا و تظــاهر آن بســيار   مشــكل در هــر ف گ
 زمينه مشترك تمامي ايـن مشـكالت         اما .متفاوت است 

گـــرا ســـتيزي  همجـــنس(بـــه طـــور جـــدي همـــو فوبيـــا
 .مي باشد) گرا ترسي همجنس_

،           جوانـــــان در ايـــــران دچـــــار آالم بســـــياري هســـــتند
، تنهــايي، مستاصــل بــودن، بــي اعتقــادي، بــي هــويتي

ــودن  ــين ب ــي ، غمگ ــي انگيزگ ــامي، ب ــر  ، ناآ حــس تحقي
اگر ايـن مشـكالت را بـه جوانـان         ... و،  بي آاري ،  شدگي
گراي ايراني تعميم دهيم آه با فاجعه اي چند          همجنس

گـرا عـالوه بـر       جـوان همجـنس   .برابر مواجه خواهيم شد   
مـدام مضـطرب     . بنجنگـد  بيرون بايـد بـا درون خـويش نيـز         

 واقعــــا بــــه آــــدامين گنــــاه بايــــد بهراســــد؟ ، اســــت
           ايــــــن را هموفوبيــــــا تلقــــــين  ؟؟؟!!همجنســــــگرايي

ذهنيت هاي جزمـي و ابلهانـه و جريـان غالـب            ،  مي آند 
گرا  مستبد و خودخواه هموفوبيك هر روز جوان همجنس       

ــا ،را مــي آزارد ــدگي پنه ــويش را    !!!ين زن بخشــي از خ
امـا در اآثـر مـوارد انسـان          .شتن زجـر آور اسـت     پنهان دا 
بـد را انتخـاب مـي آنـد و          ،  گـرا بـين بـد و بـدتر         همجنس

 .ترجيح مي دهد سويه جنسي اش پنهـان بـاقي بمانـد           
اما زجر آورين ترين مسئله ذهنيت هموفوبيك خود جـوان          

ــنس ــراي ايرانـــي اســـت  همجـ ــان .گـ ــياري از جوانـ بسـ

گـرا   مجنس ذهنيت ه   گراي ايراني خود داراي    همجنس
پـــارادوآس ، هســـتند)گـــرا ترســـي  همجـــنس(گريـــزي

شايد به همين دليل است آه برخـي از         . دردآوري است 
اما  گرا آرزو مي آنند سرطان داشتند      دوستان همجنس 

نفي و ، برخي مرتب انكار مي آند  ،  اين حس را نداشتند   
ايـن دسـته     ،برخـي بـروز مـي دهنـد       ،  نفي و فراموشـي   

ــا موانـــــــع اخالقـــــــي را ســـــــد  ــود عمومـــــ                   راه خـــــ
  اي آـاش   ،  برخـي بـا مـذهب مشـكل دارنـد         ،  نمي بيننـد  

مي دانستند اسالم مي تواند قرائت مهربان تري از ايـن           
ايــــــن چــــــالش در . مقولــــــه بــــــه دســــــت دهنــــــد

 همجنسگرايان مذهبي ساير نقـاط دنيـا نيـز ديـده             مورد
مي شود و اي آاش همه به اين جمله دختر مراآشـي            

ا معتقد بودند آه خداوند ما را اينگونه آفريده         گر همجنس
ــر خداونــدگار خــرده اي    و مــا نبايــد بــه دليــل خلقتمــان ب
ــا     ــر ذهــن و دل م ــا اســت و ب ــا و توان ــريم او خــود دان بگي

 .اشراف دارد

    

هـايي   هموفوبيا به نوعي باعث شده با تمـامي انسـان         
ابري و تبعــيض قــرار مــي گيــرد آــه بــه نــوعي مــورد نــابر

. لعنــت بــه نــابرابري، احســاس همــدردي و احتــرام آــنم
مردساالري وهمو فوبيا و استثمار و ديكتاتوري همگي از        

ــد   ــانواده ان ــك خ ــه  . ي ــدرت مطلق ــدش آور ق ــانواده چن ، خ
 .استبداد منكوب و موحش

 

  گـرا را ناديـده    همو فوبيـا هويـت انسـاني فـرد همجـنس          
,  فكري و روحي بـه او نمـي دهـد          اجازه حيات  ,مي گيرد 

    باعــث ,باعــث اضــطراب و تنهــايي و ناآــامي مــي گــردد 
مي شود بسياري از انديشه ها و ايده هاي نوين جـوان            

ــرا بخشــكد  همجــنس ــرود  ,گ ــين ب  ,اســتعدادهايش از ب
انـدوهي ژرف    ,چشمهايي هميشه ابري و خيس باشـد      

حسـرت و    ,معصوم اش حكمروا باشـد     دلهاي پيوسته بر 
نـوعي وحشـت و زنـدگي آـابوس وار بـر             ,ار دائمي   انتظ

بـه   ,بايد به ايـن دژخـيم     ,نه  ...  و زندگي اش سايه افكند   
 !!اين عامل تباهي نه گفت

ــاه ــده و آگ ــا اذهــان  ، رهــايي بخــش اســت  کنن ــارزه ب مب
انسـان  . مبارزه را بـا خـويش شـروع آنـيم          !!!هوموفوبيك
ا ذهنيت هموفوبيك متناقض ترين انسانها      گرا ب  همجنس
انساني است آـه وجـود و هسـتي اش را نفـي             ،  است

 ,ما مي توانيم مسلمان باشيم       .دردناك است  .مي آند 
، مدرن باشيم  ,عدالت خواه باشيم   ,گرا باشيم  همجنس

 ,پست مدرن باشـيم    ,ما مي توانيم مارآسيست باشيم    
تـوانيم  مـا مـي    . گرا باشـيم   فمنيسم باشيم و همجنس   

انواع روش زندگي ها را انديشمندانه انتخـاب آنـيم و در            
چرا بايد خودمان را نفـي      . گرا باشيم  عين حال همجنس  

ــيم ــك ســويه جنســي انســاني     همجــنس.کن گرايــي ي
انسان را نبايستي بـا سـويه جنسـي اش محـك            ،  است
شرافت انساني هر انسان به عملكرد انساني او بر          .زد

شـونت و نـابرابري را گسـترش    اينكه چقـدر خ ،  مي گردد 
شايد به نـوعي از     ،  داده و در مسير منع آن گام برداشته       

ــد تشــكر آــرد   ــا باي چــرا آــه انســان   .ذهنيــت همــو فوبي
گرا مي داند اين بي عدالتي و نا مردمـي چـه             همجنس

گرا بايـد بدانـد      انسان همجنس  ,بر سر انسان مي آورد      
به نفي   ذهنيت سلسله مراتبي و الويت دار محكوم          آه

ــاني سيســتم سلســله مراتبــي    اســت چــون خــود قرب
چرا انسان دگر جنس گرا با افتخار سر بلند آند و           . است

؟ گرايي بيماري اسـت آدمخـواري اسـت        بگويد همجنس 
 .بايد با اين نابرايري و نگاه غير انساني مبارزه آرد

   !!!!!!ننگت باد هموفوبيا
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PGLOتلوزیون
مجنسگرايان ايراني شبکه سازمان ه

تلوزيوني ويژه اي را راه اندازي خواهد نمود
 

بديهي است که اين اقدام هزينه هـاي بسـياري را
ــي ــاي مردم ــک ه ــه از کم ــاريم ک ــر دارد و ناچ در ب

 استفاده نماييم
دوستان عزيز ، بياييد در اين کار بزرگ سهيم و هم

 قدم شويم
لطفا کمک هـاي مردمـي خـود را بـه شـماره

 حساب سازمان واريز نماييد
 

 ما در انتظار کمک هاي شما هستيم
tv@pglo.org 

  

 

چوبه دار ، این پير زشت را با هم از بـين بـرده و مجـازات     
 .حيات را هدیه دهيم اعدام را لغو و

 ایرانی طی نامه ای بـه کميتـه         گرایان سازمان همجنس 
 عضـویت نمـود کـه     بين المللـی عليـه اعـدام درخواسـت          

  فعاليت شروع و خواهان     را پذیرفته   در آن کميته   سازمان
 . با این کميته گردیدهای ویژه ای

همچنين کميته بين المللی عليه اعدام ضـمن اسـتقبال    
از پيوستن این سازمان اعالم داشت که یک شبکه بـين           

قدرتمند عليه اعدام می تواند زندگی هزاران نفر   المللی  
را از زیر تيغ محروم کردن از زندگی و حيات نجـات داده و              
پدیده اعدام را نه تنها در ایران بلکه در اقصـی نقـاط دنيـا      

 .ملغی سازد
ما برای دنيایی عاری از فقر و جهل و کشتار و قتل عمد             

ت و حرمت   انسانها مبارزه می کنيم و احترام به حق حيا        
انسانها را یک اصـل تخطـی ناپـذیر در پيشـرفت مـدنيت              

 .جامعه می دانيم
ما از این درخواست شما بسيار خوشـحاليم و اسـتقبال           

ما معتقدیم همکـاری تمـامی سـازمان هـای          . می کنيم 
مدافع حقوق انسانی در مقابله با اعدام می توانـد جـان    

 و بســـياری از انســـانها را نجـــات داده و جبهـــه مقابلـــه 
 .اعتراض با اعدام را تقویت می کند

ما اسناد درخواستی شما را برایتان ارسال می کنـيم و           
آماده هر نـوع همکـاری در ایـن رابطـه بـا سـازمان شـما                 

 .هستيم
اميدواریم اقدام سازمان همجنسگرایان ایرانی نمونه ای       
باشد برای پيوستن بيشتر سایر سازمان ها و نهادهـا و           

 . حيات و مخالفين اعدام در جهانانسانهای مدافع حق
 فرشاد حسينی
 روابط عمومی کميته بين الملی عليه اعدام

 ٢٠٠۵ آوریل ٢٨
 

 

 

 

 
گرایـان ایرانـی     سـازمان همجـنس  ١۵٠اطالعيه شـماره    

دعوت عمومی و تشکيل اولين مجمع عمـومی        مبنی بر   
ساالنه سازمان در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه صـادر و          

ما متن اعالميه را به چاپ      . به اطالع عموم رسانيده شد    
      رســـانيده ایـــم و از تمـــامی شـــما عزیـــزان درخواســـت 
ــر     ــه در انتشــار و اطــالع رســانی و فراگي ــایيم ک مــی نم

خـود همکـاری و مشـارکت       نمودن این فراخوان به سهم      
 .نموده و به دوستان و آشنایان خود اطالع دهيد

شایان ذکـر اسـت کـه ایـن مجمـع بـرای تصـویب نهـایی                 
ــای      ــط مشــی ه ــی باشــد و خ اساســنامه ســازمان م
سازمان با مشارکت عمومی و دریافت نظریات، انتقادات        
و پيشنهادات حاضـرین بـا حـداکثر آرا بـه تصـویب خواهـد           

 بيشـتر بـه پـيش نـویس اساسـنامه           رسيد بـرای اطـالع    
سازمان که در وب سـایت سـازمان مـی باشـد مراجعـه              

 نمایيد
 فراخوان مجمع عمومی ساالنه

بــا ســالم و درود فــراوان بدینوســيله از جنابعــالی دعــوت 

ــاالنه                   ــومی سـ ــع عمـ ــين مجمـ ــه در اولـ ــردد کـ ــی گـ مـ

 .مایيدگرایان ایرانی شرکت ن سازمان همجنس

 :  زمان برگزاری جلسه 

برابـر بـا    ) ١٩/٠۴/١٣٨۴( یکشنبه نوزدهم تير ماه     

  )July 2005 10( دهم جوالی 

  بوقت تهران٢٠:٠٠راس ساعت 

 اتاق گفتمان سازمان :مکان برگزاری جلسه 

  PGLO-Persian Gay & Lesbian Organization   

  By Language / Nationality / Otherدسته ی 

 )Pal Talk) www.paltalk.com های گفتمان اتاق

  دقيقه٩٠    :مدت جلسه 

جهت اطالع بيشتر در ارتباط با این گردهمـایی و اهـداف          

. و پی آمدهای آن به اساسنامه سازمان مراجعه نمایيـد         

شایان ذکر است که پيش نویس اساسنامه سازمان که         

 توســط اعضــای موقــت هيئــت اجرایــی بــه   ٨٣در ســال 

تصویب رسيده بود جهت مطالعه ، بررسـی و استحضـار           

 .به پيوست ارسال می گردد

         شاد باشيد و سربلند
        آرین ورجاوندی

              دبير کل سازمان همجنسگرايان ايراني
 
 
 
 
 
 
 
 

بــا همفکــری و مشــارکت در تمــامی ابعــاد
موفق و پيـروز تـر از هميشـه خـواهيم بـود و
ــوانيم فعاليــت هــای مــوثری را انجــام مــی ت

 .دهيم
ــاد   ــارکت ، اتحـ ــون مشـ ــم اکنـ ــد از هـ  وبيایيـ

ــيم و ــاده کن ــدگی خــود پي همســویی را در زن
 .طعم لذیذ آن را بچشيم
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برای ارتباط با سازمان همجنسگرایان ایرانی    
 .ایيدمی توانيد از آدرس های زیر استفاده نم

 

www.pglo.org
pglo@pglo.org

ســازمانکمســيون حقــوق بشر  بــرای ارتبــاط بــا   
 .می توانيد از آدرس زیر استفاده نمایيد

hrc@pglo.org
 

 را با مشارکت های خود PGLOسازمان 
 حمایت و پشتيبانی کنيد

 
.ای همجنسگرا ، ما که هستيم ، تو هم باش

 
جتمــاعی نيازمنــد تــالش   حــل مشــکالت و معضــالت ا  

از آنجـا کـه هموفوبيـا       . مشترک همـه شـهروندان اسـت      
یعنی سـرکوب، بيعـدالتی، پيشـداوری، تبعـيض و سـتم            

گرایان، یک معضل اجتمـاعی اسـت        نسبت به همجنس  
و نه خود  همجنس گرایی؛ لذا راه حـل آن هـم تنهـا بـه                 

گرایان مربوط نمی شود بلکـه مشـارکت همـه       همجنس
ان و آگـاهی دهنـدگان جامعـه و کـآل          کنشگران، روشـنگر  

همه شهروندان آگاه و با مسئوليت، فارغ از اینکه حامـل           
 .کدام گرایش جنسی هستند، را می طلبد

 هرچند که شدت و غلظت هموفوبيا در جاهـای مختلـف    
متفــاوت اســت امــا ایــن پدیــده زشــت فرهنگــی مخــتص 
ــا نيســت بلکــه در همــه کشــورها و     کشــور و جامعــه م

 هست و روزانه اعمال و باز توليد می شود، جوامع بوده، 
به همـين سـبب مقابلـه بـا آن هـم نيازمنـد یـک حرکـت                  

ــانی اســت  ــدادی از   . جه ــن موضــوع، تع ــاهی از ای ــا آگ ب
سازمانهای حقوق بشری جهانی به همراه سـازمانهای        

 ١٧مدافعان حقوق اقليتهای جنسی پيشنهاد تعيين روز        
انی مقابلـه بـا     بعنـوان روز جهـ    )  اردیبهشـت  ٢٨( ماه مه   

هموفوبيا را مورد حمایت قرار داده و قـرار اسـت امسـال             
ــيش از    ــار در ب ــين ب ــرای اول ــان  ۴٠ب ــف جه  کشــور مختل

علــت انتخــاب ایــن روز مصــادف . مراســمی برگــزار شــود
بودن آن با روزی است که سازمان بهداشـت جهـانی در            

ــال  ــت   ١٩٩٠ســ ــگرایی را از ليســ ــيالدی همجنســ مــ
 . ذف کردبيماریهای روانی خود ح

گرایان ایرانی منتشـر کننـدگان ایـن بيانيـه،           ما همجنس 
گرایـان جهـان، ضـمن اعـالم         همصدا با جامعه همجـنس    

حمایت مجدد از ابتکار روز جهانی مقابله با هموفوبيـا، از           
همه هموطنان می خواهيم که به مسئوليت خود بـرای          

 اجتمـاعی هموفوبيـا عمـل کـرده و         -حل معضل فرهنگی  
از تالش خویش برای ساختن ایرانی مـدرن،        آن را جزئی    

 .دمکرات و امروزی قرار دهند
مسلمآ با توجه بـه شـرایطی کـه همگـان از آن آگاهنـد،               

 مـاه مـه در کشـور        ١٧امکان برگزاری مراسم علنـی روز       
وجود ندارد اما جهـت دهنـدگان افکـار عمـومی، روزنامـه             

تواننـد  مي......  تلویزیونها، روشـنگران و    -ها، سایتها، رادیو  
ــب،     ــا چــاپ و پخــش مطال ــه ب ــوان خــود از جمل در حــد ت

به معرفی این روز و اهميت      .... نوشته، مصاحبه، بحث و   
 .آن اقدام کنند

 
 ١٣٨۴ اردیبهشت ١٣

 جمعی از وبالگ نویسان همجنسگرا
 سازمان همجنسگرایان ایرانی

 )جله الکترونيکی همجنسگرایان ایران م( ماها 
فــرد از تهــران، اصــفهان،   تعــدادی از همجنســگرایان من 
 مراغه، تبریز، شيراز و بوشهر

 
 :برای اطالعات بيشتر

www.idahomophobia.org 
antihomophobiainiran@yahoo.com  

حل یک معضل اجتماعی نيازمند مشارکت  
  همه شهروندان آگاه و مسئول است

 
 در دست اقدام چندین پنـاهجوی       با توجه به پرونده های    

کمسـيون حقـوق بشـر      های  گيریهمجنسگرا در اروپا و پي    
 کميتـه بـين   )PGLOHRC(سازمان همجنسگرایان ایرانی  

اتی ویژه ای در ایـن      اطالعيه مطبوع  ،المللی عليه اعدام  
 .مورد منتشر نمود

 بيانيه بمناسبت 
روز جهانی مقابله با 

 هموفوبيا

 
ــدام و    ــام اعــ ــران احکــ ــگرایان را در ایــ همجنســ

 .سنگسار تهدید می کند
ــرا در ــت   اخيـ ــه درخواسـ ــيدگی بـ ــاه رسـ ــدین دادگـ  چنـ

، راری از ایــران فـ پناهنـدگی چنـد نفــر از همجنسـگرایان    
ادعــا شــده اســت کــه در ایــران هــيچ مشــکلی متوجــه   

دولــت هــای اروپــایی از جملــه همجنســگرایان نيســت و 
آلمــان و ســویس مــی تواننــد آنهــا را بــه ایــران بــاز پــس   

 .فرستند
ا همجنسـگرایانی  این یک رفتار غير انسانی و ظالمانه بـ       

 و  است که از دست جمهوری اسالمی ایـران فـرار کـرده           
 .درخواست پناهجویی نموده اند

همه ميدانند و تجارب تلخ متعددی ثابت کرده اسـت کـه         
در ایران اعدام و یا سنگسار همجنسگرایان کامال امکـان         

ــذیر اســت  ــن   . پ ــازات اســالمی ای ــوانين مج ــه در ق چراک
 همجنسـگرایان برسـميت     رفتارهای وحشـيانه بـر عليـه      

جمهوری اسالمی ایـران بـر طبـق        . شناخته شده است  
در قوانين اسالمی و رهنمودهای قرآن همجنسگرایان را        

ضدیت با اسالم و قوانين الهـی دانسـته و زنـدگی را بـر               
ــوانين ، ســنتها و  . آنهــا جهــنم نمــوده اســت   ــه ایــن ق ب

فرهنگ عقب مانده را اضافه کنيـد تـا متوجـه شـوید کـه               
دگی همجنسگرایان در ایران اگر اعدام هم نشوند چه         زن

 .جهنمی است
کـم  حآخرین نمونه حکـم اعـدام همجنسـگرایان ، اعـالم       

اعدام دو مرد در تهران بود که به دليل داشتن فيلمـی از             
اعدام محکوم کردنـد    رابطه جنسی دو مرد ، هر دو را به          

 .و خبر این حکم در رسانه های ایران منتشر شد
ــ ــه ب ــه اعــدام از همــه دادگاههــای   کميت ين المللــی علي

رسيدگی به پرونده پناهجویان می خواهد به این اسـناد         
و قــوانين مجــازات اســالمی رجــوع کننــد تــا موقعيــت       

 .همجنسگرایان در ایران را بهتر درک نمایند
ــه      ــدگی همـ ــناختن پناهنـ ــميت شـ ــان برسـ ــا خواهـ مـ

 .همجنسگرایان فراری از ایران هستيم
 

 للی عليه اعدامکميته بين الم
 ٢٠٠۵ ماه می ١۵
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پر هسـت نمـی دانـم از کجـا برایتـان            دلم خيلی   سالم،  
 سـال   ٢۴تعریف کنم من پسـری همجـنس گـرا هسـتم            

 ســاله خــودم بــرای نزدیــک بــه ٢۵دارم کــه بــا معشــوق 
هميشـه مـن را     . یکسال زیـر یـک سـقف زنـدگی کـردیم          

دوست داشت و با من صميمی بود و به هم عادت کرده     
دیدار مـا تصـادفی     . همه کس من توی دنيا او بود      . ودیمب

بود و وقتی همدیگر را مالقات کردیم مثل برق زده ها به            
توی صـحبتهایش هميشـه بـه مـن         . هم نگاه می کردیم   

       افتخــار مــی کــرد مــن را بــه همــه نشــان مــی داد و        
امـا یـواش یـواش      . شب های تنهایی من را پر می کـرد          

 دوجنس گـرا تـوی زنـدگی مـا بـاز             ساله ٣٣پای یک مرد    
من به او اعتماد کردم امـا یـواش یـواش رقيـب مـن               . شد
اوایل که پيش ما می آمد بـه عنـوان مهمـان بـود و               . شد

ادعا می کرد که افسرده هست و       . دوست معشوق من  
ناراحت و دنبال کسـی هسـت کـه بتوانـد بـه او ارامـش                
ــه احســاس        ــایی باشــد ک ــداقل ج ــا ح ــد ی ــی بده روح

 داشته باشد اما یواش یواش طوری شد که هر دوستانه
روز و شب تماس های تلفنـی آن بـی وقفـه ادامـه پيـدا                

من هر چی از معشـوقه ام مـی خواسـتم کـه             . می کرد 
آن ادم را رد کند برود او یک بهانه می اورد و آخر سر این      
موضوع و تماس های تلفنی آن جر و بحث داشـتيم و در             

 االن  ،و برد پيش خـودش    نهایت معشوق من را برداشت      
او در یک شـرکت کـامپيوتری فعاليـت دارد و مـدیر شـده               

هنوز بعضی وقتها مـن تمـاس مـی گيـرم و بـا او               . است  
صحبت می کنم هنوز می گوید که خيلـی دوسـتم دارد             
من به او وابسـته ام ولـی از نظـر روحـی تحـت معالجـه                 
هســتم خيلــی تحــت فشــار روحــی هســتم کســی را    

 بدون چشم داشـتی حـرف هـایم را          نداشتم که راحت و   
نامه را برای شما می نویسـم       . گوش دهد و کمکم کند      

 .خواهشمندم کمکم کنيد تا بتوانم آن ادم قبلی شوم
  رامتين-خواننده مجله جدید شما 

 

    

 .به جمع خانواده نشریه چراغ بپيوندید
 
 

ما در انتظار نامه ها و مطالب شـما بـرای
 .درج در نشریه هستم

 
در گســترش و فراگيــر شــدن ایــن نشــریه
تالش نمایيـد و آن را بـه تمـامی دوسـتان
ــر ــه غيــ ــگرا و چــ ــه همجنســ ــود، چــ خــ

 همجنسگرا معرفی نمایيد
www.cheragh.pglo.org
payam@pglo.org

سپاسگزارم .  رامتين با درود فراوان خدمت دوست عزیزم     
را بـا   از تو بخاطر اینکه به نشریه مـا اعتمـاد کـردی و مـا                
 .خودت یکی دانستی و برایمان درد دلت را نوشتی

عزیزم سخنی را که برایم نوشته بودی کما بـيش حـرف            
بسياری از دوستان داخل کشور مان است که ریشـه از           

وضــعيت . بــی ســازمانی روابــط همجــنس گرایــان اســت
طوری است که هر کس به راحتی می تواند حتی برای           

ســـات لطيـــف سواســـتفاده هـــم کـــه شـــده، بـــا احسا
دوست دارم بـا تـو راحـت باشـم     . همجنس گرا بازی کند   

احســاس تعلــق و داشــتن تعلقــات یــک حــس قــدیمی و 
کهنه و غریزی است کـه از ابتـدای تـاریخ بـا مـا انسـانها           
بوده است ما از داشتن تعلقات لـذت مـی بـریم و حتـی               
خوشحال می شویم که متعلق به یک نفر باشيم یعنی          

 شود، در پی مـا دوان باشـد و          کسی باشد که نگران ما    
ما نيز بدمان نمی آید که شانه هایی برای تنهـایی مـان             

ایـن احسـاس    ! داشته باشيم و فقط متعلق به خودمـان       
طبيعی هر شخصی اسـت و هـر چيـز کـه ایـن حـس را                  

تهدید کند فرد را دچار اضطراب و نگرانی می کنـد دقيقـا             
 . وضعيتی که تو عزیزم در آن بسر می بری

داشتن تنها هدیـه ای اسـت کـه خداونـد بـه مـا               دوست  
بی اعتنایی تـو بـه    "بزرگی می گوید    . عنایت کرده است  

کسی که به تـو رغبـت دارد باعـث کمـی نصـيب و بهـره         
است و رغبت تو به کسی که به تو بی اعتناست سبب 

من مطمئن هستم که تو از      ." ذلت و خواری نفس است    
ــرون) محبــت کــردن(پــس ایــن کــار    امــدی و ســربلند بي

. توانسته ای تنها وظيفه ات را در ایـن دنيـا انجـام دهـی              
   شاید واقعـا دوسـت تـو اینگونـه زنـدگی کـردن را تـرجيح                

 زیـرا کـه کسـی نمـی توانـد دیگـری را بـدون                ،می دهـد  
دوسـت تـو شـاید از    . تمایل باطنی مجبور بـه کـاری کنـد       

ــا غيــر  ،رفــتن خــود دليلــی داشــته  ــا منطقــی و ی  حــاال ی
اما ما مجبـور بـه احتـرام گذاشـتن بـه      . ر تومنطقی از نظ  

پس اگر کسی   . خواسته ها و تصميمات دیگری هستيم     
را دوست می داریـم بایسـتی بـه خواسـته هـای او نيـز                

ما توصيه می کنـيم کـه بـا او منطقـی و        . احترام بگذاریم 
با دید و نظر باز گفتگو کن و اگر حس کـردی کـه او بـرای      

د  او را بپــذیر و بــه هــيچ خــود دالیــل قــانع کننــده ای دار 
 شـاید او نمـی توانـد مسـتقيم          .عنوان با او مجادله نکـن     

 حرف خود را به تـو بزنـد و بـا اعمـالش ناخواسـته بـه تـو                   
ــد  ــی فهمان ــل     . م ــه دالی ــه دوســتی شــما ب ــذار رابط نگ

گونانگون از جمله سـماجت هـا و بحـث و جـدل در مـورد             
ــردد    ــدل گ ــر و ناخشــنودی ب ــه تنف . رفتارهــای گذشــته ب

طمئن باش کسانی که قدر تو را خواهند فهميد بسيار          م
هســـتند و دیـــری نخواهـــد گذشـــت کـــه دوبـــاره تـــو را  

تنها به خودت ایمان داشته باش      . خوشحال خواهيم دید  
فراموش نکـن کـه تـو       . که هيچ کمبودی در تو وجود ندارد      

در این مدت زندگی مشـترک خوشـحال و شـاد بـودی و              
ت نــداده ای چــه لــذت مــی بــردی پــس چيــزی را از دســ

بسياری از هم احساسان ما که در این مدت در تـرس و             
لرز و سختی زندگی کرده اند و برای آخرین نکتـه عـرض             
می کنم که گذشته تمـام شـده اسـت آینـده نيـز هنـوز                

 .نيامده پس در حال زندگی کن و قدر آن را بدان
 . پيام–به اميد نامه های پر مهر و روشنی تو 
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