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 هرآیينه نيازمندم بودی، 
                                ای کاش بگویی
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 پيام شيرازی
 

 محتسب شيخ شد و فسخ خود از یاد ببرد

 قصه ماست که در هر سر بازار بماند

 "حافظ " 

 

ماهی که در پيش 

داریم بوی خوش 

ی یازدهم جوال

را ) بيستم تيرماه(

این . به همراه دارد

روز شاید برای 

کشورهای توسعه یافته فرهنگی آن قدر حساس 

نباشد، ولی برای اقليم هایی که دچار دین زدگی  

شده اند و در خيال اداره قرن بيست و یکم با معيارهای 

 .قرون وسطایی و قبل از آن هستند، معنای خاصی دارد

کسی آن چنان اهميتی نداشت تا چند سال پيش برای 

که مردی یا زنی زیر سنگ باران کينه و نفرت جان ببازد 

اما امروز همه و هم صدا و یک پارچه خواستار متوقف 

 .شدن مجازات وحشيانه سنگسار شدند

رفتار، گونه شد که وحشت سنگسار بر ه این که چ

مردم چيره گشت و رسم عقده نيک  گفتار و پندار

از گذشته پرسيد، از   باید را شد  زمانهگشایی 

م و عماره با نماهایی از سنگ های وسرزمين های سد

 .آتشين و گوگردی که بر قومی فلک زده فرو می آمد

 م، تعجبداشتشتن این سطور واوآن چه که من را به ن

 و مجازات بر خود از این اقدام وحشيانه است که نام حّد

و هم چون يده  و مقدس دین پوشملّونگرفته و لباس 

در . بختک سياه به جان مردم بی چاره افتاده است

حقوق انسان ها اکنون گذشته از عجبم در قرنی که 

      سخن از پاسداری حقوق حيوان ها مطرح است 

چه گونه عده ای می خواهند به نام مجری خداوند 

شدن حکمش را اجرا کنند که گویی خود از انجام 

 ش"خلفای فی االرض"  را بهقهرش عاجز مانده و امور

مگر ممالک امروز چه کم از سدوم و . گزارده است

 عماره دارند؟ 

چه گونه می توان طناب داری را بر گردنی انداخت و به 

این فکر نکرد که او نيز به همان اندازه که من حق 

زندگی دارم، حق دارد و هم آن طور که وی اشتباه کرده 

       ه ــــــیا وقتی ک  م کردـــــز کرده و خواهــــمن نياست 

می آیند، التماس و دعا باال از  به نشان ییدست ها

ازات ــــــغ مجــــ نيز مستحق تيشنبينند که این انگشتان

   اه رفتار بر آن چه ـــ و غریب تر وقتی که به گنمی باشند

فریده شده است سنگی، از سر سنگ دلی بر سری  آ

 . ند و مرگش دهدفرو می آید که لعنش ک

هر که از شما :" و در کالم آخر چه زیبا گفت عيسی

 ."گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد

 لی لولو و مرجان نشودUگUورنه هر سنگ و                     گوهر پاک بباید که شود قابل فيض

"حافظ " 

شار آن چه که موجب شد در این شماره خواننده دو پيام از سردبير باشيد، شوق و اشتياقی است که در آخرین روزهای انت

از آغاز کوبه ی بزرگان هر دین و دولتی را نواختيم که دست دوستی بيرون آورند و به .انداختدل و جان مان شعله در نشریه، 

به آزادگی. قد معرفت انسان دوستانه شان و کرامت عدالت طلبانه شان مرهمی بر دل سوخته ی ما همجنس گرایان شوند

 ...اما دریغ. ست سوگند که ما به نگاهی مهربان نيز بسنده کرده بودیمایران زمين که از جان مان عزیز تر ا

تا اینکه در واپسين روزها پيامی از عزیزی دریافت کردیم که از عمق وجود اشکان مان را سرازیر نمود و در چند کالم، طوماری از

 : تقدیم می کنيمآن را به تمامی همجنس گرایان ایرانی. معنی و مفهوم و مهربانی به ارمغان آورد

 
 هم وطن گرامی ، آقای پيام شيرازی

 انتشار نشریه چراغ را به شما و همکاران عزیزتان تبریک می گویم 

 .و برای همگی شما آرزوی موفقيت دارم

 فرح پهلوی                                     .به اميد آزادی ایران و پيروزی نور بر تاریکی
 2005بيست و دوم جون                                                    
تي  –   2  
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  کانادا-امين 

 

 

 ترکيه

 

ترکيه از آن جهت اهميت خاص دارد که تنها  کشور 

کشور مسلمان، عضو اروپا و پيمان نظامی آتالنتيک 

ل سال اتحادیه اروپا نزدیک به چه. است) ناتو(شمالی 

 دموکرات –است که عضویت رسمی این کشور ليبرال 

را به تاخير می اندازد تا به این بهانه هم که شده است 

حقوق بشر را حاکم کند و قوانين سخت شکنجه، 

را لغو و حقوق زنان، اقليت های قومی مثل ... اعدام و 

اگرچه . گرایان را به رسميت بشناسد کردها و همجنس

 انقالب جمهوریت را به ترکيه 1923آتاتورک در سال 

هدیه داد و طومار عثمانی را پيچيد اما باید توجه کرد که 

واژگانی مثل آزادی، جمهوریت و ليبراليسم تنها در حوزه 

دولتی رعایت می شوند و هنوز بر دل و فکر و رفتار 

گویا تاثير آن تا . ستعموم مردم ترکيه نفوذ نکرده ا

 . خانه هاستپاشنه درب 

مصاحبه ای را ترتيب داده ایم با جناب آقای از این رو 

علی ارول مسول موسسه فرهنگی کائوس که اولين 

مرکز رسمی همجنس گرایان در ترکيه به شمار       

 ذکر است مجله شایان. می آید که از نظرتان می گذرد

وب سایت این موسسه را قسمتی از  ترجمه" ماها"

توانند به شماره هفتم آورده است که عالقمندان می 

 .آن مجله مراجعه نمایند

 
چطور را گرایان را در ترکيه  وضعيت همجنس 

 برآورد می کنيد؟

اگر بخواهيم در مورد همجنس گرایی در ترکيه صحبت 

   اول اینکه کدام . کنيم دو سوال پيش می آید

 گرایی؟ و دوم در کدام دوره از تاریخ ترکيه؟ همجنس

در کنار شما نشسته ام و به امروز که این چنين 

سهولت راجع به همجنس گرایی سخن می گویيم 

 سال بيشتر ندارد که نتيجه 20 تا 15قدمتی به طول 

در حال حاضر . تالش و مجادله دل سوزان بوده است

حقيقت همجنس گرایی و پذیرش وجود گی و لزبين اگر 

چه کم کم اميدهایی را به پيروزی رسانيده اما در 

در . عنی تا دو دهه قبل این چنين نبوده استگذشته ی

گرایی آن را از حالت  قدیم آنچه که فرهنگ همجنس

افسانه ای به در آورده بود و کمی رنگ و روی واقعيت را 

در دوره " سرای"به آن پوشانيده بود ماجرای گرمابه 

که در آن مورد گفته ها و شنيده ها . مانی بوده استثع

ووز سلطان سليم که یکی از بسيار است یا اصال یا

علنا  ميالدی بوده 1529امرای عثمانی در سال 

 که امروزه  از این توجيه هایی.ده استی زمگوشواره 

در دوره جمهورت یا بهتر اواخر دوره . وجود دارد بگذریم

مين مرحله حيات همجنس گرایی وعثمانی ترکيه وارد د

را طی خود می شود و تا به حال پيچ و خم های زیادی 

تی بحث و جدل بر سر جرم بودن و خاز س. کرده است 

یا نبودن، اخالقی بودن و یا نبودن، انحراف یا بيمار بودن 

در گوشه های تاریک يدا و پنهانی پو یا نبودن و روابط 

پارک ها و یا گرمابه ها همه و همه این لوح تاریخ 

 گذشته همجنس گرایان را نشان می دهد

 

بـــا توجـــه بـــه  

 که  حاتیتوضي

دادیـــد روابـــط  

ــرجنس  دگــــــ

گرایان با شما   

در ترکيــــــــــه 

 ونه است؟ گچ

از نظر یک 

هتروسکشوال فعلی، 

یک همجنس گرا    

روابط  می تواند 

روابط اجتماعی و فرهنگی خودش را داشته باشد ولی 

جنسی اش به راحتی پذیرفته نيست یعنی با یک رفتار 

را پس مجبوریم روابط خود ! دوگانه مواجه هستيم

وردن کلمه آن با وبيشتر پنهانی ادامه دهيم اگرچه اکن

روابط . زشتی و قبح گذشته را نداردهمجنس گرا آن 

ای خودش زیر سقف رهمجنس گرایی توانسته جایی ب

اخالق، دین و مناظرات سياسی و اجتماعی پيدا کند 

اما هر چقدرهم که به پيش رویم باز هم کسانی پيدا 

کونی "دادن نفرتشان از الفاظ می شوند که برای نشان 

   استفاده کرده و روابط همجنس گرایان را با  "و ابنه
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بی احترامی یاد کنند ولی آن چنان تاثير بزرگی بر روند 

 بودن این زمين می چرخد، چه کروی. " رو به رشد ندارد

 !"آن را قبول کنند  چه نکنند

 شما فعالت هایتان را چگونه آغاز کردید؟ 

  در طول ده سال گذشته بيشتر عادت کرده ایم که 

زندگی خودمان را . مان را با صدای بلند بخواهيم  حق

خود به دست 

گيریم و نيازهای 

ن را خود اخودم

. کنيمورده آبر

توانسته ایم 

افرادی مثل خود 

. کنيمرا پيدا 

سواالت، 

ترس ت، مشکال

و دغدغه هایمان 

را بيرون ریختيم  

و در هر چيز 

ز جلسات خانگی ا. شریک و پشتيبان هم دیگر شدیم

       جلسات را در و کم کم هر هفتهشروع کردیم  

از رفتارهای سبک، پوچ و . مکان های باز برگزار کردیم

و جلف پرهيز کردیم و به جامعه مان احترام گذاشتيم 

احترام آنان را جلب نمودیم چون در اصل خطاکار نبودیم، 

. نسی نبودیمجبی اخالق، بيمار، گناهکار و یا منحرف 

این ها را ما خودمان قبل از همه قبول کردیم و به 

می کنند معه نشان دادیم که آن طور که فکر جا

حق مان را که شامل هر امتياز حياتی و . نيستيم

قدم به قدم برای خودمان . زندگی بود را خواستيم

دنيایی جدید با روابط جدید و مکان های جدید و طرز 

 .فکرهای نو بيان کردیم

شما پاسخ هایی جامع و کامل می دهيد و  

به نظر شما . سواالت ما را کمتر می نمایيد

فعاليت های شما مهمترین دستاوردی که 

 داشته است چه می باشند؟

گرایان بيرون   همجنسامروزه هنوز برای بسياری از 

ترین  ماندن از جامعه یک کابوس است و خانواده کوچک

ترین      واحد جامعه است شاید بتوان گفت که مهم

نتيجه ای که تالش های ما به جا آورده است همان 

باشد که حداقل خانواده ها این کلمه همجنس گرایی را 

از انکار . پذیرفته و شنيدن آن عجيب و غریب نيست

ضوع و بحث و جدل تا به یک موضوع اساسی روز مو

مجله . تبدیل کردن آن زمان طوالنی را در برگرفته است

همجنس گرایی، مراکز فرهنگی همجنس گرایان، 

سمپوزیيوم هایی با محور همجنس گرایی، حتی 

، )روز جهانی کارگر(شرکت در راهپيمایی روز اول می 

شرکت در تظاهرات و راه پيمایی 

نگ برای نشان دادن صلح های ضد ج

طلب بودن همجنس گرایان زیر پرچم 

زیبای رنگين کمان همه و همه از 

 .دستاوردهای این مبارزات است

 

برای آخرین سوال مایل  

هستيم که بدانيم آیا از نظر 

قانونی هيچ پيشرفتی برای 

همجنس گرایان حاصل 

 شده است؟

زندگی های اجتماعی و فرهنگی و 

در حال تغيير و تحول روابط انسان ها 

. این در حالی است که هنوز قوانين ثابت هستند. است

نياز اصلی  وجود قانون را که شما بهتر از من خبر دارید 

پا گرفته از کوروش پادشاه بزرگ پارسی هاست که 

برای متواضع نگه داشتن روابط انسانی به مردم هدیه 

 این فلسفه ی وجودی و هدف قانون است. کرده بود

یعنی روابط انسان ها و کيفيت قانون در یک رابطه ی 

دوطرفه ی مستقيم هستند پس چطور می توان توقع 

داشت که روابط انسانها تغيير کد اما قوانين همان 

 !قوانين قدیمی باشند؟

در ترکيه قانون به خصوصی برای همجنس گریان وجود 

در طول کل تاریخ مجلس نمایندگان مردم ترکيه . ندارد

و مرتبه مدافعين حقوق همجنس گرایان را به داخل راه د

داده و با آن ها به گفتگو نشستند اما هنوز هيچ 

از دیدگاه قانون، روابط جنسی . رسيدگی نشده است

البته ما . دو همجنس در ترکيه جرم محسوب می شود

با مسولين و نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه 

بط جنسی چه از نظر جنسيت و انتخاب و چگونگی روا

قوانين اروپا و یا منشور حقوق بشر جرم محسوب    

نمی شود سخن بسيار گفته ایم اما جواب قابل توجهی 

را به دست نياورده ایم اما رفتارها و نشست و 

برخاست های همجنس گرایانه در ترکيه جرم محسوب 

به عنوان نمونه یک آموزگار و یا دبير . نمی شود
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تواند شغلش را به خاطر گرایشش از همجنس گرا می 

ت که سدر زندگی کاری ما نقطه ضعفی ا. دست بدهد

هميشه با شدت برخورد می شود و آن امکان کار 

   امروزه روان پزشکان معمولی در ترکيه . است

گرایی را یک بيماری نگاه نمی کنند اما  همجنس

هستند کلينيک هایی که مراجعه کنندگان آن ها 

شان را به زور برای  یی هستند که فرزندانخانواده ها

 . مداوا و برگشت به راه درست به آن جا می آورند

حتی افسران نظامی همجنس گرا با توجه به قانون 

غير طبيعی بودن " که لفظ 153مجازات نظاميان ماده 

را عنوان می کند از کار برکنار می شوند و " روابط

متاسفائه به 

دليل اینکه از 

د ترین قدرتمن

سازمان 

د ناخراج شد

هی اهيچ ر

افت برای دری

حقوق پایمال 

شده خود 

روان .    ندارند

اسان شن

ارتش ترکيه 

هنوز با توجه 

قوانين به 

باقی مانده از 

      ماری محسوب  همجنس گرایی را بي1973سال 

 . می کنند

ــد       ــرار دادی ــا ق ــار م ــان را در اختي ــه وقتت از اینک

ــه در آ   ــان چ ــا   سپاســگزاریم چن ــر ســخنی ب خ

 .خوانندگان ما دارید بفرمایيد
من هم به نوبه خودم از اینکه فرصتی را در اختيارم قـرار             

دادید تا بتوانم بـا دوسـتان فارسـی زبـانم سـخن بگـویم             

با توجه بـه شـرایط سـخت گذشـته      در آخر  .سپاسگزارم

دشمنی ها، تهدیدها، تعقيب های پلـيس و حتـی قتـل            

جنس گرایان مثـل لقمـه      همجنس گرایان اکنون برای هم    

. شـان مـی گزارنـد      راحتی در دهـان   ه  ساده ایست که ب   

اما باید یـادآور شـد کـه هنـوز راه بسـيار اسـت و تـالش                   

 . ادامه دارد و هيچ راه برگشتی وجود ندارد 

 
 دکتر سيروس شميسا

  نکات مهم رساله افالطون
آنچه در رساله ضيافت افالطون جلب نظر مي کند اين 

  :است 
       ز عشق به زنان تقبيح شده است چنان که  ا-1

. مي گويد انسان هاي سفله زنان را نيز دوست دارند

 تن به ازدواج در ،اگر قانون دولتمردان را مجبور نمي کرد

. نمي دادند و لذا ازدواج آنان از روي عالق نيست

  .پسران عاقل تر از دخترانند
    ت و لذا  تاکيد بر عشق ورزيدن به جوانان داناس-2

ثار خردمندي در آبه جواني ميل مي کنند که : مي گويد

و ) يعني به بلوغ رسيده باشند (آن ظاهر شده باشد 

  اين موقعي است که موي صورت شروع به روييدن 

حال آنکه بر شعر فارسي که غالبا تکيه بر . مي کند

عشق جسماني است يکي از موضوعات مکرر اين 

تي دوست داشتني است که است که جوانان تا وق

افالطون جهت پرهيز از . موي صورت او نرسته باشد

مسايل جنسي مي گويد به نظرم بايد قانوني وضع 

  .شود که دل باختن به پسران نورس را ممنوع سازد
 مناطقي که در آنجا عشق ورزيدن بين مردان مرسوم -3

يي مي داند که اکشورهرا ) مثال ايران باستان( نيست 

 سلطه حکومت هاي استبدادي هستند زيرا تحت

عشق ورزي بين مردان موجب توسعه و رشد عقايد و 

افکار مي شود و اساسا عشق باعث تجلي صفات نيک 

  .است
انواده ها از اينگونه روابط خرسند نبودند و بر پسران خ -4

. خود سرپرستي مي گماشتند تا بدام نظربازان نيافتند

 و   نکته قابل استنباط استاز ادبيات فارسي هم اين

        مخصوصا از يک شعر سعدي در بوستان روشن 

مي شود که پدر مانع عاشقان فرزندش مي شده 

  .است
 عشق هاي جسماني را تقبيح مي کند و مي گويد -5

. عاشق پست بدن را بيشتر از روح و درون دوست دارد

در شعر عرفاني ما هم چنين است اما در شعر دنيوي 

  .رسي زيبايي هاي جسماني معشوق مطرح استفا
       عاشق براي کسب فضيلت است که عشق -6

 سقراط مغرور .تنيسمي ورزد و لکه ننگي بر دامنش 

    بود و اظهار عشق نمي کرد و زيبايي معشوق را 
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نمي ستود و با آنکه با معشوق در يک بستر مي خفت 

  .منزه بود
مريد و مراد و شاگرد  رابطه عاشق و معشوق رابطه -7

و استاد است و معشوق به عاشق به چشم مربي 

  .مي نگريست
 ان ب عاشق کم کم متوجه مي شود که زيبايي يک بد-8

زيبايي بدن ديگر چندان فرقي ندارد و لذا متوجه مفهوم 

 اين مهمترين نکته رساله است .ي شودمکلي زيبايي 

 مورد که به آن جنبه فلسفي داده است و همين نکته

  .توجه عارفان ما قرار گرفته است
 معشوق حسود است و اجازه نمي دهد عاشق به -9

ديگري هم توجه کند اين نکته در شعر فارسي هم 

  هست
 عاشق به سبب معنويتي که دارد خود بعدها تبديل 10

به معشوق مي شود يعني معشوق را عاشق خود 

سيره سقراط چنين بوده ) کمال معشوق.(مي کند

  ستا
 معاشيق مرد با استفاده از حمايت عاشق وارد -11

     خدمات دولتي مي شدند و به اصطالح پيشرفت 

  .مي کردند
 )Platonic Love (عشق افالطونی 

فيچينو، فيلسوف ایتاليایی که مترجم آثار مارسيليو 

افالطون از یونانی به التينی بود اصطالح              

Amor Platonicusکه کم و ( را شق افالطونی  یعنی ع

به کار برد تا به ) بيش مترادف با عشق سقراطی است 

این نوع عشق که . عشق معنوی و روحانی اشاره کند

عمدتا در رساله مهمانی افالطون مطرح شده است 

تفکراتی است در باب زیبایی مطلق و کامل و مجرد که 

در . زیبایی زمينی و این سری سایه یی از آن است

را ) Eros(سقراط آموزه های اروس اله مهمانی، رس

چنين توضيح می دهد که در عشق به زیبایی یک بدن 

متوقف نشوید بلکه از آن چون نردبانی فرا روید و از یکی 

به دومی و از دومی به بعدی و سرانجام به همه 

اشکال جميله برسيد و از آن بدن به زیبایی روح راه 

 .بایی مطلق و مجرد را دریابيدیابيد و سرانجام مفهوم زی

فلوطين و دیگر نوافالطونيان آرای افالطون را با عرفان 

در هم آميختند و مفهوم عشق افالطونی را به شرقی 

وجود آوردند و از طریق سنت آگوستين بر مسيحيت 

بر طبق این نظریه خوبی ها و زیبایی ها . تاثير گذاشتند

یی از ذات احدیت و حقایق در جهان زمينی فقط جلوه ها

متفکران . است که سرچشمه همه ی ارزش هاست

عصر رنسانس به نوبه خود این نظریه را بسط دادند و 

گفتند که زیبایی جسمانی تظاهر بيرونی زیبایی روحی 

جلوه یی از و معنوی است که آن هم به نوبه خود 

زیبایی  لذا عاشق افالطونی، .زیبایی ذات احدیت است

. را نشانه ای ز زیبایی حق می داندجسمانی معشوق 

به نظر او همه ی زیبایان در این زیبایی سهيم اند و این 

زیبایی پاین ترین پله نردبان است که می توان از آن باال 

 .رفت و سرانجام به زیبایی ملکوتی رسيد

ابرمز می نویسد که از این آموزه فلسفی بعدها این 

شق افالطونی به نتيجه گيری عاميانه معروف شد که ع

 .معنی عشقی است که در آن تمنيات جنسی نباشد

عشق افالطونی به صورت وسيعی در ادبيات غرب 

عشق افالطونی کادن می گوید . منعکس شده است

در غرب مفهومی است که حتی بی سوادان هم با آن 

بازتاب عشق افالطونی در اشعار غنایی . آشنا هستند

دانته، پتراک، ( انس اواخر قرون وسطی و دوره رنس

در دوران رومانتيک ها .  دیده می شود... )اسپنسرو

، چنان که در آثار بليک، مجددا به این عشق توجه کردند

می توان این مضمون را ... وردزورث، شلی، هولدرلين و

 به هر حال این داستان در فرهنگ غرب ادامه .یافت

در . رسيدیافت تا به دوران معاصر و ازدواج مرد با مرد 

مورد اسکاروایلد نوشته اند که جمال پرست بود و 

کوینزی عليه او شکایت کرد که با فرزندش لرد آلفرد 

 و دادگاه اسکاروایلد را به داگلس روی هم ریخته است

و در همين زندان بود که ( دو سال زندان محکوم کرد 

 )شعر معروف زندان ردینگ را سرود

 رساله عشق ابن سينا

 مستقيما به عرفان ما راه نيافت سفه یونانآرای فال

بلکه نخست وارد آثار فالسفه ایران شد و از آنجا به 

چنان که در آثار فارابی و         . عرفا اخذ شدوسيله 

ابن سينا که مستقيما با فلسفه یونان سر و کار 

.     از عشق پاک بين مردان سخن رفته استداشتند

ترجمه ضياالدین ( ه عشق رسالابن سينا در فصل پنجم 

در بيان عشق ظرفا و صاحبان ذوق "تحت عنوان ) دری

تحت تاثير فالسفه یونان " سليم نسبت به صور حسنه

 : می نویسد
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از شان قوه عاقله آن است که اگر به منظر نيکویی " 

هرگاه انسان . ظفر یافت باید او را به چشم محبت بنگرد

ه گردید اگر به دوست دار صور حسنه و وجوه مستحسن

جهت لذت حيوانی و جنبه بهيمی باشد از جمله افعال 

اما اگر . قبيح و اعمال زشت و قبيح محسوب می شود

دوستی او به اعتبار جنبه عقالنی و وجه تجردی باشد 

وسيله ای است به جهت اتصال به معشوق حقيقی و 

 در این صورت سزاوار است که در .وصول به علت اولی

پيغمبر . و اهل فتوت و عرفان شمرده شود عداد ظرفا

اطلبوا حوائجتکم عند حسان الوجوه یعنی : اکرم فرمود

 "نيازهای خود را نزد زیبارویان بجویيد

سه چيز است که در تعقيب عشق به صور حسنه 

ممکن است پدید آید اول معانقه دوم تقبيل سوم 

مسلم است که این نحو از : اما شق سوم. مباضغه

حيوانی دارد و قوه ناطقه را در اص به جنبه عشق اختص

او مداخلت نيست مگر آنکه بر سبيل قانون شرع و به 

طریق ازدواج صورت گيرد و چون منظور بقا نسل و حفظ 

نوع است، قوه ناطقه در این قسم سهيم و شریک قوه 

هرگاه متيقن بود : و اما قسم اول و دوم .حيوانی است

شهوت نيست و ساحت او را از و بداند که از روی ریبه و 

تهمت خالی و مبراست فقط دنو به معشوق است نه 

در این صورت اظهار منکر و متعرض شدن به فحشا، 

مثال بوسيدن اوالد است و معانقه با آنها از روی محبت 

) خدا(طبيعی و حب ذاتی که از طرف معشوق حقيقی 

 " مخمر و فطری استدر وجود تمام جنبندگان

الحظه شد ابوعلی سينا هم به اصطالح به چنان که م

در آغوش (در این محدوده معانقه . عشق پاک نظر دارد

را بالمانع می داند اما ) بوسيدن(و تقبيل ) کشيدن

برخی از . را جایز نمی شمرد) عمل جنسی ( مباضعه 

بدین مساله دارند، چنان که فالسفه دیگر هم اشاراتی 

 پاک را توجيه کرده مالصدرا هم در اسفار عشق مجازی

 )این مطالب در شماره های بعدی ادامه خواهد داشت( .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ميشل الساال: نویسنده
  پرنيان-نيکی : مترجم

 قسمت اول

گيري جنسي  والدين معموال هنگامي آه از جهت

گراي خود آگاه مي شوند، تمايل دارند  فرزندان همجنس

ش نشان دهند و در آه به آنها به گونه اي دفعتي واآن

رفتارشان، نوعي نااميدواري و شرمساري را مي توان 

اين افشا گري، اغلب بحران دردآور خانوادگي را . ديد

تشديد مي آند آه اين بحران مي تواند به قطع ارتباط 

اين مقاله به دنبال  .ميان اعضاي خانواده بيانجامد

 توصيف تئوري هاي خانواده درماني است آه مي تواند

به درمانگرها آمك آند تا مراحل آغازين اين بحران 

خانواده درمانگرها در تصديق آردن . درپيش را طي آنند

و پرداختن به اين نيازهاي عاطفي متمايز ناشي از 

اينگونه افراد و والدينشان، از جايگاه خردمندانه اي 

در اين روش درماني، والدين بايد از اين نوع . برخوردارند

عات درستي پيرامون  متاسف شوند و اطالرفتارشان

افراد . گرايي به دست آورند نسجشيوه زندگي هم

همجنسگرا به عنوان آساني آه آوشش مي آنند تا 

بر اين واآنش هاي منفي والدينشان فائق آيند، بايد 

بايد به اعضاي خانواده آموزش . مورد حمايت قرار گيرند

ات غيرستيزانه خود  بر ارتباط داد آه بعد از آن افشاگري

، حتي در برقراري ارتباط هايي آه به صورت دباقي بمانن

نمونه هاي مثالي در اين . مختصر و سطحي باشد

مقاله ـ آه همگي از تجربيات باليني نويسنده، مطرح 

گشته است ـ نشان خواهد داد آه نيازهاي متمايز و 

گرا و والدين آنها چگونه بايد  تفكيك شده افراد همجنس

مورد پرداختن قرار گيرند، و در ضمن روابط خانوادگي را 

آند و سرانجام اعضاي خانواده را ) يا بازسازي ( حفظ 

به سوي يك نتيجه گيري و تجزيه و تحليل نيك فرجام و 

در حالي آه اين . موفق از اين بحران راهنما شود

گرا و روابط آنها، بسيار  افشاگري براي افراد همجنس

 است ولي براي والدين، اغلب تجربه خوب و مناسب

گرا، تجربه اي تنش زا و  رويارويي با اشخاص همجنس

  در واقع، والدين وقتي آه متوجه . استرس زا است

ست، واآنش هگرا  مي شوند فرزندشان همجنس 

 و احساس هايي همراه با ضربه و شوك، عذاب وجدان

 
 نشريه چراغ به حمايت و پشتيبانی شما دوستان نيازمند است

 مطالب و نظرات خود را با ما در ميان بگذاريدنوشته ها و 
!آيين چراغ خاموشی نيست
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، برآشفتگي، شرمساري، و عدم پذيرش گناه

واآنش هاي .  از خود نشان مي دهندفرزندشان،

 خشونت، و حتي تهديد  قهر و دوري، افراطي تر همچون

. به آشتن، نيز مي تواند در اين مواقع امكان بروز يابند

خانواده درماني، تنها در صورتي مي تواند به خانواده 

هايي آه درگير با اين بحران مي باشند ياري رساند آه 

ده درماني را درك آنند و آنها مزيت و فايده خانوا

همچنين قادر به فهم خطرات و مشكالت ناشي از 

فرآيند بروز قويترين احساسات و هيجاناتي آه بعد از 

›› .پدر، مادر، من يك همجنسگرا هستم‹‹:گفتن عبارت

  .فراخوانده و پيش آشيده مي شوند، باشند 

 هراس و سرزنش خود  :واآنش هاي والدينیکی از 

 زوجي آه از طبقه متوسط جامعه و داراي راث و باب ـ

 اخيرا يك دوره زوج درماني را  شغل آزاد مي باشند ـ

. براي بهبود ارتباطات خود با موفقيت به پايان رساندند

سندي  آنها به علت نگراني از وضعيت دختر ارشدشان ـ

ـ آه دانشجوست و دور از منزل زندگي )  ساله 21( 

رشان رجوع آرده اند؛ دختر مي آند، دوباره به درمانگ

آنها زمان طوالني مدتي را با زني آه به نظر يك 

اين احتمال آه . همجنسگرا مي آيد سپري مي آند

گراست از سوي والدين او قابل  سندي يك همجنس

راث و باب آه مسيحي متديني هستند . پذيرش نيست

گرايانه؛  احساس مي آنند آه شيوه زندگي همجنس

اگر آنها . لود مي باشدآ آننده، و گناه خطرناك، افسرده

گرايي سندي پي مي بردند،  زودتر از اين به همجنس

شايد مي توانستند براي تبديل او به يك دگرجنسگرا، از 

آنها به همين خاطر نه تنها . يك متخصص آمك بگيرند

آيا راث، مادر . خود، بلكه يكديگر را سرزنش مي آردند

، به عنوان پدر، عملي سرزده بدي بوده است؟ آيا از باب

 آه موجب رويگرداني دخترش از مردها شده بود؟ 
با توجه به خصومت اجتماعي نسبت به افراد 

همجنسگرا، شگفتي آور نيست آه خانواده ها واآنش 

گرايي  بدي نسبت به آگاهي از جهتگيري هجنس

حوزه دانش بهداشت رواني . فرزندشان داشته باشند

ش هاي نامطلوب والدين در هنگام بايد نسبت به واآن

گرايي فرزندانشان، به سهم خود  آگاهي از همجنس

، روانپزشكان، 1970تا دهه . پاسخگو و حساس باشد

گرايي را به عنوان يك بيماري رواني محسوب  همجنس

مي آردند و پژوهش هاي ناقص و معيوبي به وسيله 

 .اين فرض ، جهت گرفته بود
ي بعدي، افسانه خانواده با وجود اينكه يافته ها

همجنسگرا را نقض مي آند، آن يافته ها بيبشتر 

تقصير ‹‹بيمارگونه بودند و امكان آن وجود دارد آه تاريخ 

   در مورد مسئله ›› را به گردن والدين انداختن

همجنس بازي، علت معني دار و با اهميت اين واآنش 

 .هاي منفي والدين باشد
 مي پردازند ؟ گرايي خود  همجنسچرا افراد به آشكارسازي 

خود را )  ساله 35( جو : تمايل به راستگويي و صميميت

اينگونه توصيف مي آند؛ يك انسان خانه دوست 

 تدارك هآه ب) انساني آه اهل ماندن در خانه است(

ديدن مهماني هاي شام براي دوستان و اعضاي 

او به مدت ده سال با . خانواده عالقه شديدي دارد

. ستخويش؛ تيم زندگي آرده ا) partner(ك زندگيشري

تيم، مدير هتلي است آه گه گاه پدر جو را براي انجام 

تيم آه پدرش را از . امور تعميراتي استخدام مي آرد

گرايي  دست داده است، در سنين نوجواني، همجنس

خويش را براي مادرش آشكار مي آند و مادر تيم 

لحظه آه با برخالف بيشتر والدين، از همان 

         همجنسگرايي پسرش روبرو مي شود، آن را 

گرايي خويش را  جو به طور رسمي همجنس. مي پذيرد

براي پدر و مادرش آشكار نكرده، ولي معتقد است آه 

گيري جنسي او آگاهند و مي دانند آه جو  آنها از جهت

با هيچ زني معاشرت نداشته و به طور طوالني مدت با 

والدين جو اغلب مهمان خانه . رده استتيم زندگي آ

تيم هستند و تيم نيز در جشن هايي آه روزهاي 

  تعطيالت در خانه والدين جو برگزار مي گردد شرآت 

از اينكه مي توانند روابط ) جو و تيم( هر دو. مي آند

خوبي را با خانواده هايشان حفظ آنند احساس 

 آه با جو اينگونه فكر مي آند. خوشبختي مي نمايند

گرايي خويش براي والدينش،  آشكارسازي همجنس

 از آن مطلع  چيزي را براي آنها آشكار ساخته آه از قبل،

خوشبختانه هنگامي آه . بودند ولي عنوان نمي آردند

جو دست به آشكارسازي زد، روابط ميان او و والدينش 

 . گرمتر و صميمانه تر شد
 ها نشان رغم احتمال زياد مخالفت ها، بررسي علي

گرا   درصد افراد همجنس77 الي 60مي دهند آه 

گرايي خويش را براي والدينشان  مايلند آه همجنس
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گرا آه دست  بسياري از افراد همجنس. آشكار سازند

به آشكارسازي مي زنند اميد دارند آه اين اقدام آنها، 

صميمت و صداقت روابط آنها با والدينشان را افزايش 

آلي، از نظر روانشناختي، به طور  .مي دهد

آشكارسازي براي باال بردن عزت نفس مفيد فايده 

به نظر مي رسد آه روابط رضامندانه با . است

گرايي چه از سوي مردان  آشكارسازي همجنس

گرا در ارتباط  گرا و چه از سوي زنان همجنس همجنس

تحليل پاسخ هايي آه به پرسشهاي باز در دو . باشد

رغم آسيب  علي  آشكار مي آند آهمطالعه داده شده،

يافتن روابط، آشكارسازي به منظور مخالفت و ضديت با 

گرا، وسيله اي تلقي  والدين از سوي فرزندان همجنس

مي شود تا بتوانند تعهد و حس مسئوليت خويش را 

نسبت به ارتباط داشتن با شريك هاي زندگي شان 

ت نشان دهند و از اين باهم بودنشان دفاع و حفاظ

برعكس، ناآگاهي يا مخالفت والدين تاثيري  .آنند

. گرا مي گذارد نامطلوب بر روابط مردان و زنان همجنس

گرا از روابط طوالني مدت و  برخي از افراد همجنس

پايدار دوري مي گزينند، چرا آه آنها هراس دارند آه 

چنين درگيري ها و روابط پايدار، مخفي نگاه داشتن 

ديگر . از خانواده را مشكل سازدجهتگيري جنسي شان 

همجنسگرايان ممكن است به منظور مخفي نگاه 

گيري شان، سعي آنند آه از والدين  داشتن جهت

گرايان ممكن است نياز  همجنس. شان فاصله بگيرند

هايي را پيدا آنند تا از طريق آن  داشته باشند آه راه

روابط خود را از نارضايتي و مخالفت والدين محافظت 

آنند تا مگر به گونه اي ديگر به اتحاد و يگانكي آنها 

 هنگامي آه جو، جهتگيري جنسي .ارد نشودوآسيبي 

خويش را براي والدينش آشكار آرد، او فكر مي آرد آه 

چيزي را به آنها گفته است آه پيشتر، از آن مطلع 

همچنين، بالفاصله پس از اينكه او آشكارسازي . بودند

آرد آه دست به خودآشي خواهد زد  پدرش تهديد  آرد،

و مادر او نيز با يك وآيل دعاوي تماس گرفت تا نام جو را 

واآنش هاي والدين جو، او . از وصيت نامه آنها خارج آند

آوب و مبهوت آرد و سرانجام دچار افسردگي  را ميخ

مي رسد تالش هاي جو براي بحث آردن  به نظر . شد

بايد اين را درك آنند آه او و گفتن اينكه آنها  با والدينش

گرا بوده، موجب بدتر و  در تمام عمر خود يك همجنس

جو نگران . شديدتر شدن واآنش هاي والدينش شود

به . اين بود آه روابط او با والدينش روبه سردي بگرايد

تدريج او دچار مشكل خواب و ناتواني در تمرآز توجه 

ندگي او خود بر روي آارش شد و از طرفي هم، شريك ز

از اينكه جو خسته و تندخو به نظر مي رسد اظهار 

جو راه درماني را جستجو مي آرد . مي آرد نارضايتي 

طرابش بر واآنش هاي ضتا بتواند با اين تشويش و ا

 )ادامه دارد (.والدين خود فائق آيد 
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  آرشام پارسی

 نوزدهم خرداد ماه هشتاد و سه

 159بيانيه شماره 

بشریت همواره در طول تاریخ شـاهد حـق کشـی هـا و              

یات بسياری بوده و به منظور مبارزه و رفع این          ظلم و جنا  

معضالت، قوانين و مقرراتی ایجاد و همگان را موظف بـه           

 . رعایت آن نموده اند تا شاهد تکرار آن جنایات نباشند

یکی از قـوانينی کـه همـواره ایـن هـدف را دنبـال نمـوده                 

است اعالميه جهانی حقوق بشـر سـازمان ملـل متحـد            

عضـو، آن را امضـا و برسـميت         می باشد که کشـورهای      

شــناخته و خــود را موظــف بــه رعایــت آن نمــوده انــد امــا 

امـروزه مـا شـاهدیم کـه بسـياری از ایـن قـوانين توســط        

کشورهای امضا کننده، نقض می گردد و حقوق انسانها         

شــایان ذکــر اســت کــه . برســميت شــناخته نمــی شــود

دولــت جمهــوری اســالمی ایــران پــس از تغييــر رژیــم       

رای حفظ و نگهداری موضع ایران در سـازمان         حکومتی، ب 

ملل و سازمان های بين المللی تمامی قراردادهای قبل   

. را برسميت شناخت و حمایت خود را از آنها اعالم نمود          

یکـی از قراردادهـایی کــه بـه امضـا رســيده بـود و دولــت      

 .جدید آن را پذیرا شد اعالميه جهانی حقوق بشر بود

ه توسط یک ارگان بين المللـی       به راستی چرا قوانينی ک    

که تمامی اعضا در تنظيم و تصویب آن نقش داشـته انـد      

این گونه نقض گردیده و رعایت نمـی شـود و بـدتر آنکـه               

ــرار              ــز قـ ــرد نيـ ــوانين تحـــت پيگـ نقـــض کننـــدگان ایـــن قـ

 !نمی گيرند

ظلم و ستم بر همجنسگرایان به دليل وجـود محـدودیت           

تر بـوده و حـق آنـان نيـز           اجتماعی بيشـ   –های فرهنگی   

پایمــال مــی گــردد در زیــر ســعی گردیــده اســت کــه بــه  

استناد برخی از ماده های اعالميه جهانی حقـوق بشـر           

وضعيت همجنسگرایان بيشتر تشریح گردد؛ چه بسا که      

 . بسيارند کسانی که از این اقدامات بی اطالعند

هـر   اعـالم مـی دارد کـه          اعالميه حقوق بشر   ماده سوم 

ــدگي، آزادي و امنيــت شخصــي دارد کــس حــق ز ، امــا ن

بســيارند کســانی کــه از آزادی و امنيــت و حــق زنــدگی  

 نه تنها از ایـن دسـته        همجنس گرایان . برخوردار نيستند 

جدا نيستند بلکه مشکالت بيشتری را نيز متحمـل مـی           

هم دولت حاکم و هم اکثریـت مـردم ایـن حـق را              . شوند

قالنی خود محکـوم    محترم نشمرده و آنان را در دادگاه ع       

مــی نماینــد و هــيچ گونــه حــق و حقــوقی را بــرای آنــان  

 . محترم نمی دانند

حـــدي نمـــي توانـــد  اعـــالم مـــی دارد کـــه امـــاده نهـــم

امـا متاسـفانه    . خودسرانه توقيف، حبس يـا تبعيـد شـود        

این ماده نيز رعایت نمی گردد و ما روزانـه شـاهد نقـض              

گونـه  همجـنس گرایـان بـدون هـيچ         . این قوانين هستيم  

اســناد و شــواهد قــانونی و شــاید تنهــا بــا یــک گــزارش   

تلفنی دسـتگير و مـورد هجـوم نيروهـای بسـيج و دیگـر               

گــروه هــای شــبه نظــامی قــرار گرفتــه و چنانچــه خــوش 

شانس باشند توقيف و حبس مـی گردنـد و در غيـر ایـن               

. صورت با قوانين مجازات اسـالمی مواجـه خواهنـد شـد           

یداد تاسـف انگيـز شـيراز    نمونه کوچک نقض این ماده، رو  

می باشد که در سطح وسيعی منتشر گردید و بـا ورود            

سازمان دیده بان حقوق بشر براحتی محکوميـت تحمـل         

 ضربه شالق بدون تشکيل هـيچ دادگـاه قـانونی بـا             100

دست خطی توجيه و مرتفع گردید اما هيچ گاه برخوردی 

بــين المللــی رخ نــداد و همــواره جســته و گریختــه ایــن   

اقات در سراسر کشـور از جملـه اصـفهان ، مشـهد و              اتف

زنجان به صورت علنی و در دیگر شهرها در آرامی انجام           

 .می گرفت

 صـراحتا اعـالم مـی دارد         اعالميه حقوق بشر   پنجمماده  

احــدي را نمــي تــوان تحــت شــکنجه يــا مجــازات يــا   کــه 

رفتـاري قـرار داد کـه ظالمانـه و يـا بـر خـالف انســانيت و        

امـا بـاز شـاهد نقـص ایـن          . موهن باشد شئون بشري يا    

قانون به صـورت گسـترده ای هسـتيم و ایـن بـار قـوانين          

مجازت اسالمی بر قوانين عمومی اضافه شده و شرایط        

فاجعه انگيزی را پيشنهاد داده است چنانچه بـه اسـتناد    

 110 و 109قـــانون مجـــازات همجـــنس گرایـــان مـــاده     

قتـل  همجنس گرایـان محکـوم بـه حـد شـده و حـد آنـان             

است و کيفيت آن در اختيار حاکم شرع مـی باشـد و بـر           

 آن تمام شـرایط اثبـات آن غيـر مسـتقيم            120طبق ماده   

لغو گردیده و به حاکم شرع این اختيار داده شـده اسـت          

که بـر طبـق علـم خـود کـه از راه متعـارف بدسـت آورده                  

به عبارتی دیگر حـاکم شـرع نيـازی بـه           . است حکم کند  

 بــر محکوميــت نداشــته و تنهــا بــه مــدارک و شــواهد دال

استناد بر نام همجـنس گرایـی و قـبح معنـای آن در نـزد       

خــود حکــم اجــرای حــد را آن هــم بــه کيفيــت مطلــوب و  

 .اختياری خود صادر می کند
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ــاده دوازدهــم ــه  م ــدگي   اعــالم مــی دارد ک احــدي در زن

خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايـد      

 خـود سـرانه واقـع شـود و شـرافت و      مورد مداخله هـاي  

اسم و رسمش نبايـد مـورد حملـه قـرار گيـرد، هـر کـس            

حق دارد که در مقابل اينگونـه مـداخالت و حمـالت مـورد        

اما متاسفانه همجنس گرایان از     . حمايت قانون قرار گيرد   

این قائـده نيـز بـی بهـره انـد و توسـط هـر شـخص فاقـد                  

حکـوم حکـم   صالحيت قـانونی نيـز بازپرسـی گردیـده و م          

در حـریم شخصـی خانـه نيـز         . خودسرانه آنان می شـود    

گـزارش  . امنيت نداشته و مـورد تعقيـب قـرار مـی گيرنـد            

های زیادی از شيراز، اصـفهان، تهـران، مشـهد، اهـواز و             

چنـــدین شـــهر دیگـــر حـــاکی اســـت کـــه 

نيروهای فشار در شبکه اینترنت و با نفـوذ     

ــی    ــای الکترونيکـ ــان هـ ــایی مکـ و شناسـ

ــا ــه ایجــاد ارتبــاط  همجــنس گرای ن اقــدام ب

دروغين دوستانه کرده و به محض حضـور،        

آنان را دستگير و مورد شکنجه قرار داده و         

خانواده آنان را از این امر مطلع و رسـوایی          

 .خانوادگی به بار آورده اند

شایان ذکر است که با قرار دادن سيستم        

های کنتـرل ویـژه ای، تمـامی اتـاق هـای            

کترونيکی و در کل    گفتمان و پست های ال    

تمامی ارتباطات الکترونيکی کنترل شده و      

حریم شخصی فرد شکسـته و حقـوق آن         

 .زیر پا قرار داده شده است

در برابـر اعمــالي کــه   اعــالم مـی کنــد کــه  مـاده هشــتم 

حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق           

بوسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شـناخته       

ه باشد، هر کس حق رجـوع مـؤثر بـه محـاکم ملـي               شد

بدیهی اسـت کـه در داخـل ایـران دادگـاه            . صالحه را دارد  

ملی صـالحه وجـود نـدارد و بـا توجـه بـه شـرایط سـخت                 

خروج از کشور، دسترسی به دادگـاه صـالح امکـان پـذیر             

آیا محاکم و جوامع بـين المللـی از ایـن امـر             . نخواهد بود 

یان ایرانــی چگونــه      بــی اطــالع هســتند؟ همجنســگرا   

می توانند از این حـق خـود پاسـداری نماینـد؟ براسـتی              

چگونه می توان از این ظلم و تعدی و قانون شـکنی هـا              

 جلوگيری نمود؟

هر کس به عنـوان      اعالم می دارد که      ماده بيست و دوم   

عضو اجتمـاع حـق امنيـت اجتمـاعي دارد و مجـاز اسـت               

لـي حقـوق    بوسيله مساعي ملـي و همکـاري بـين المل         

اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را که الزمه مقام و           

نمو آزادانه شخصيت او است با رعايت تشکيالت و منابع 

لــذا بــه اســتناد بــه ایــن مــاده  . هــر کشــور بدســت آورد

همجنس گرایان ایرانی نيازمند حمایت های بين المللی        

بوده و از کليه جوامع بـين المللـی درخواسـت مـی دارد              

ا را در محتـرم شـمردن حقـوق انسـانی و مرتفـع             که آنهـ  

 .نمودن مشکالت و موانع یاری سازند

هـر کـس حـق       اعالم می دارد که      ماده بيست و هشتم   

دارد برقراري نظمي را بخواهـد کـه از لحـاظ اجتمـاعي و              

هايي را کـه در ايـن اعالميـه          بين المللي حقوق و آزادي    

ذکر گرديده است تامين کرده و آنهـا را بـه           

لـذا بـا اسـتناد بـه ایـن         . ورد عمـل گـذارد    م

قــانون ســازمان همجــنس گرایــان ایرانــی  

ــر     ــی مســتند ب ــوانين و مقررات ــراری ق برق

ــت    ــران و رعای ــه حقــوق بشــر در ای اعالمي

حقوق همجنس گرایان را خواستار اسـت       

و از کليه انسان های آزاد و آزادی خـواه و           

         مــــدافعين حقــــوق بشــــر درخواســــت    

در وضع و اجرای این قـوانين       می نماید که    

بـــه یـــاری و همکـــاری شـــتافته و دیـــن و 

 .وظيفه انسانی خود را ادا نمایند

روز جهانی عليه سنگسـار مـی توانـد روز          

اعتراض به نقض قوانين بين المللـی بـوده      

کمسـيون حقـوق     .و از حق حيـات و زنـدگی دفـاع گـردد           

بشر سازمان همجنس گرایـان ایرانـی مجـازات اعـدام و            

ــ ــوق شخصـــی   سنگسـ ــه حقـ ــاوز بـ ــکنجه و تجـ ار و شـ

همجنس گرایان را محکوم نموده و خواستار برخوردهـای     

شدید بـين المللـی بـا نقـض کننـدگان ایـن قـوانين مـی                 

کمسيون حقوق بشـر سـازمان همجـنس گرایـان           .باشد

ایرانــی از تمــامی مــدافعين حقــوق انســانی درخواســت 

 جـــوالی، روز جهـــانی عليـــه 11مــی نمایـــد کـــه در روز  

نگسار به این گونه حق کشی ها و تجاوزهـا اعتـراض    س

نمــوده و خواهــان آزادی و برابــری حقــوقی و انســانی     

 .باشد

اميد است که شاهد حمایت های بين المللی از قوانين 

 .بين الملی باشيم

 شاد باشيد و سربلند           
 آرشام پارسی              

 زمان  دبير کمسيون حقوق بشر سا              
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  تهران- عماد

 

 ادامه گزارش از شماره قبل

 گرا در تهران و در ارتباط با قشر هاي مختلف همجنس

در چند سال  ! ايران به مطالب جالبي بر خوردم درحتی

اخير به دليل گسترش فرهنگ اينترنت و ماهواره درصد 

درونشان در ند که اين گرايش ه اافرادي که فهميد

 .د هست زياد شده استموجو

 زياد همجنس گرایاند نگوي مي من با اين حرف که  

مگر سرماخوردگي يا بيماريست که  .مخالفمه اند، شد

شايد بايسکشواليسم به دليل فرهنگ و  گير شود؟فرا

 ولي هموسکشواليسم رواج یابدمحدوديت هاي جامعه 

 .اينگونه نيست

دهند که به جنبه ي عاطفي و  اين نظريه را افرادي مي

تمايز يک هموسکشوال با يک  .ن توجه ندارندآروحي 

 گرايش ، از گرايش جنسيیهتروسکشوال سوا

انايي سکس با يک همجنس تو. نيز هستآنان عاطفي 

  .فرد را همجنس گرا نميکند

  سال،20هاي تهران را ميتوان به سه بخش زير گی 

 . تقسيم کرد سال35 سال و باالي 35 تا 20بين 

 سال به دليل شناخت درست نداشتن و شکل 20زير 

يشود به طور کامل رويشان  نگرفتن هويت جنسي نم

 35باالي قشر  .به عنوان مشخصي حساب باز کرد

معموال فتابي ميکنند و چون آسال نيز کمتر خود را 

به ناچار از ترس بد نامي و شغل هستند داراي خانواده 

چند  هويت خود را يا سرکوب ميکنند يا مخفي و معموًال 

آمد و شد     نها آدوست قديمي و مطمئن دارند و با 

 .می کنند

ل      تشکي35 تا 20ين گروه را بين ولي گسترده تر 

 گروه .دهند که خود نيز چند دسته مي باشندمی 

گروه دوستان  و گروه دوستان پارکي، دوستان اينترنتي

 .خود ياب

گروه اينترنتي ها گسترده ترين و مخالف ترين گروه در  

بين هموسکشوال ها هستند به اين معنا که مانند تار 

عنکبوت به هم متصل هستند و به شّدت بينشان به 

خود اين گروه  .مختلف دشمني موجود هستداليل 

        که هر کس با گروهي که دارد زیرگروهچندين 

 .نزديک ترين اخالق را به هم دارند رابطه دارد

گروه پارکي ها افرادي هستند که در پارک هاي مختلف  

شان ديده  با هم آشنا شده آند ولي ثبات خاصي بين

اطر يک فرد خه برا شود و دوستي چندين ساله  نمي

قدان ف .م باشد به هم ميخورداديگر که در تايپ هر کد

اخالق در آنها به چشم ميخورد که کًال در بيشتر گروه 

 هاي همديگر را جذب bfها هست و به قول معروف 

 .ميکنند

البته اين کلي نيست و در هر قشري خوب و بد پيدا  

خر اين اوا .شود و اين به دليل بدي اين افراد نيست مي

برخي گروه هاي اينترنتي و پارکي با هم مخلوت شدند 

 .مي باشدهم به دليل گسترش فرهنگ کامپيوتر و آن 

گروه هاي خود ياب افرادي هستند که همديگر را در 

 دوستي هاي محکم دارند و .ندانبود هيچ چيز يافته 

 .هيچ فرد ديگر را وارد جمع خود نميکنند

ت فراوني احاطه گرايان را مشکال جامعه ي همجنس

نموده که ميتوان به مشکالت بيروني و دروني تقسيم 

کشف يک هويت جديد باعث دگرگون شدن کليه  .نمود

افکار فرد ميشود و براي هماهنگ شدن با هويت جديد 

 .کند ن به جامعه به شدت حرکت ميآو ابراز 

برد  اين مسئله باعث ميشود تا وقتي يک فرد پي مي

ورد  آاشد روي به متفاوت بودن ميگرا ميب همجنسکه 

 به مشهورتر هستندگرايان پسيو  و چون همجنس

ورند  آميروی ارايش و پوشيدن لباس ها و حرکات زنانه 

و هنگامي که در کنار همنوعان خود قرار ميگيرند اين 

 .يابد امر تشديد مي

زند و  گرايي مي اين بيشترين ضربه را به روند همجنس

ين موضوع بد ميکند به طوري که اگر ديد جامعه را به ا

به صورت مخفيانه به پارک برويد برخورد مردم را با اين 

مسئله و مسخره کردن افراد نشان ميدهد و چون مردم 

اطالع درستي از اين مسئله ندارند همه را به يک چوب 

 .ميرانند و به خود اجازه ي هر کاري ميدهند

 به راحتي جامعهوجود ماهواره و اينترنت به به دليل 

نوعي با گي آشنا شده و اين خطر ناک ترين برهه ي 

  زماني هست زيرا نهالي هست که دارد تازه ريشه 

 تواند سيلي  و بر خورد بد هر کدام از ما مي زندمي

 .محکمي به پيکره ي اين نهال باشد

گرايان و زور گيري هاي روند دستگيري هاي همجنس

ا چندي قبل چندين مورد قتل  تبوده ونها رو به افزايش آ
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ه گوش ما رسيد که به بدترين  ب از اين افراد بي دفاع

 .نها را کشتندشکل آ

نها چه  آگرايانش ميبالد؟  همجنس چرا جامعه غرب به

 و هر فرد در پوشيدن لباس کردند و ما چه کرديم؟

     زاد هست به شرطي که باعث داشتن هر عقيده آ

 .فکرانش نشود بد نامي و سر افکندگي هم

 

مشکل ديگر از مشکالت بيروني خانواده ها هستند 

ه اند بسياري از افراد لگام زندگي خود را به خانواده داد

کترين کار شخصي را از خود  اجازه ي کوچو حتی

اي ما بسياري از ما ميترسيم که خانواده. گرفتند

اين نخستين مرحله از . بفهمند که ما چه هستيم

و نخستين قدم از نقاب به چهره زدن هموفبيا هست 

  .نخستين مرحله از دروغ گويي

من نميگويم تحت هر شرايطي و داراي هر نوع خانواده 

هستيد مسئله خود را بگوييد بلکه ميگويم اگر 

 ميخواهيد راحت باشيد

 به خانواده بفهمانيد که داراي حقوقي به عنوان -يک 

 و کار خود را از هرچه سريعتر خرج و زاد هستيّدآيک فرد 

خانواده جدا کنيد زيرا يکي از مواردي که مانع از به ميل 

باشد نان سر سفره پدر خوردن  خود زندگي کردن مي

 .هست

راي تحمل پذيرفتن ابينيد که خانواده شما د  اگر مي-دو

 اين موضوع هستند شروع به فرهنگ سازي کنيد 

بينيد زمان مستعد هست به کمک يک  اگر مي-سه 

نپزشک مورد خود را با نزديک ترين فرد در اکتر رود

 .ده در ميان گزاريداخانو

ت جنسي خود را اين کار ها باعث ميشود که شما هوي

نوعان خود نشويد و کمتر دل  زار همآرد نکنيد و باعث ط

رد شدن  از مشکالت بيروني ديگر ط.ديگران را بشکنيد

گراياني از مجامع و پيدا نشدن کار دولتي براي همجنس

کنند يا داراي رفتارهاي زنانه  رايش ميآهست که 

 .هستند

 نتيکي هست ولي رفتار فرد اکتسابيژگرايش جنسي  

اگر  !شود روي اين مورد کار نمود پس ميمی باشد، 

فردي ميبيند که بايد در يک اداره ي دولتي کار کند و 

د را مد داشته باشد بايد سعي نمايد که خوآخود در

 ارايه دهد به جامعه ي بسته سنگين تر 

راي چه امردم خيابان لزومي ندارد بفهمند که ما د

گرايشي هستيم و با اين کارها که خود را انگشت نما 

دهيم که در زندگي  نماييم به مردم اين اجازه را مي

نها آخصوصي ما دخالت کنند چرا که تنها وجه فرق ما با 

ا هست گرايش سکسي ما و مسايل درون رختخواب م

 بليکي باشد؟اکنم که موضوع پ که فکر نمي

گويم که اگر شما سعي کنيد که مدارج  در اينجا مي

اجتماعي و مردمي را طي  عتي،نص علمي، هنري،

کنيد به طوري که باعث افتخار خانواده و کشور خود 

هر گونه که ميل داريد  به راحتي ميتوانيد ،بشويد

  همستاره یک ولي اگر از هفت آسمان. زندگي کنيد

 نداشته باشيم هر کس اجازه هرگونه سرکوفت زدن را

ن دوستان من که آدر اينجا از همه ي  .دهد ميبه خود 

به نصيحت من گوش کردند و سعي کردند که در 

شدند تشکر ميکنم زيرا که  دانشگاه قبول شوند و

سعي در سر بلند بودن خود کردند و سر بلندي هر 

 .ه ي همنوعان هستهمسکشوال سر بلندي هم

بيشتر ما هنوز ، مشکالت دروني ما بسيار زياد هست

هويت جنسي خود را قبول نداريم و به آن به عنوان يک 

چند درصد  .نگريم بازي يا يک تفريح در دوران جواني مي

ه ايم که در دورن پيري چه   از ما نشسته و انديشيد

به ر خانواده مجبور گويند به خاط  خيلي مي؟کنيممی 

 .ازدواج هستيم

شما ویا شما گي هستيد اينجا دو مسئله وجود دارد یا 

اگر گي نيستيد که سريعتر خود را کنار ؛ گي نيستيد

 آن که ازدواج با عمومیبکشيد و راه خود را به طريق 

يک دختر ميباشد بياندازيد و با احساسات افراد ديگر 

  ولي اگر گي؛بازي نکنيد تا به بازي گرفته نشويد

 با چه .هستيد اين حرف شما خيلي خطرناک هست

  زندگي خواهيد با يک دختر ازدواج کنيد؟  مي ایاجازه

نياز . رسد نجام نمياغاز گردد به سرکه با دروغ آ
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 جنسي خود را که به يک هم جنس داريد چه ميکنيد؟

قطعا سکس خواهيد کرد و مسلما به زن خود اين اجازه 

. وب اين بزرگترين جنايت تاريخ هستخ !دهيد؟ را نمي

زار و تحقير بوده با آرزوي اينکه آآن دختر مانند ما مورد 

زندگي خوبي داشته باشد بخانه ي يک مرد مي آيد 

غافل از اينکه آن مرد گرايشي به زن ندارد و از آنجا که 

    برابر يک مرد يک زن به سکس نياز دارد دچار 9

 .گردد تي هاي بسيار ميحنارا

تواند زندگي خود را  کسي که گي واقعي باشد نمي

 سکس کردن با يک فرد .تغيير دهد و خود خوب ميدانيد

ديگر به جز همسرتان خيانت به حقوق اوست و حق 

خودخواهي  .وي را تباه نموده ايد که انساني نيست

شما و ترس شما از اتفاقاتي که رخ نخواهد داد باعث 

ما نمونه هاي زيادي از  .بدبختي يک فرد ديگر ميشود

 يک مورد آن در فاميل ما بود ،داشته و داريمرا اين افراد 

 ساله که 12 بار ازدواج بي فرجام و يک بچه 2که پس از 

 ولي بايد نياز پدري خود را از ،نياز به پدر و مادر دارد

جانب يک مرد غريبه که قطعا عشق يک پدر را ندارد 

ا زندگي چندين نفر و چند آيا اين بازي ب .مرتفع بسازد

 ده نيست؟اخانو

بيشتر معموال مشکل ديگر کوتاه بودن روابط هست که 

 تازه اگر شاهکار کرده باشند و معموال ، ماه نيست3از 

ما فکر ! هم نبودن می آورندتايپ جدایی را دليل اين 

چرا روز اول يک فرد  کرديم اصًال اين واژه يعني چي؟

يست؟ دليل اين هست که تايپ ما هست ولي بعدا ن

ما انسانها به ذات تنوع طلب هستيم و اين ايراد نيست 

دانيم چه  ما تا زماني که خود را کامل نشناختيم و نمي

نبايد با کسي رابطه ي پارتنري  از زندگي ميخواهيم 

غاز کنيم چه ايرادي دارد که همان روز نخست توافق آ

باشيم  دوست معمولی و یا سکسی همکنيم که تنها 

  .کنيمن بازي ات همتا با احساس

  که اين نيز راه  گاهي هم افراد سکس زده ميشوند

حل هاي ويژه خود را دارد و اگر شما پارتنري داريد که 

خيلي مايل به ادامه زندگي با وي زير يک سقف 

شرايط و  بينيد که داريد سرد ميشويد هستيد و مي

در سکس محيط هاي سکس خود را دگرگون سازيد تا 

 .برايتان تنوع ايجاد گردد

مورد ديگر اين هست که اين را همه بدانيم افراد جامعه 

بيشترشان هتروسکشوال هستند يا بهتر بگويم 

ی دارند و حت بايسکشوال و تنها ديد جنسي به شما

زار شما آ باعث شايد پس از استفاده جنسي از شما

  جامعه خشن و ظالم هست بايد با درايت عمل،شود

 .نمود

خورسندي بگويم که برخي ادر اخر بحث اين را بايد با ن

 هاي  اکنون براي نيروگرايان هستند که هم از همجنس

گرايان  پليس و نيروهاي امنيتي براي کنترل همجنس

   اطالع نيز ،نها عالوه بر سکس آهمکاري دارند و به

دهند و بار ها و بار ها از اين افراد که عمدتا  مي

 .ن هستند به عنوان طعمه استفاده ميکنندخودفروشا

 کليه مشخصات و آيدي هاي گي ها وشنيده ام که 

 هاي تهران و ايران در ی ترنس ها و دو جنسلزبين ها و

 اگر اين حرف درست هم .هستاطالعات دست وزارت 

نباشد ولي نبايد فراموش کرد که ما توان مقاومت در 

 همه پس...  ومقابل سيلي را نداريم چه برسد شکنجه

 .را فاش خواهيم نمود 

در  نگونه رفتار کنيم که ضعفي از ماآپس چه بهتر که 

ن را که حساب آدست شخصي نباشد و بقول معروف 

ما اين را بايد  .پاک هست از محاسبه چه باک هست

دن به اهداف و براي رسيو بدانيم که در اول راه هستيم 

.  داريمداشتن حداقل حقوق، شرايط سختي پيش رو

ن نين بپوشيم و حرکت کنيم و همه ي آهآبايد کفش 

بپيمايم و  را راه را که غرب پيموده تا به اينجا رسيده

تفاوت نسبت به اين موضوع باشيم که  توانيم بي نمي

 حق ،بايد جنگييد .الخره پاي خود نيز گير خواهد افتاداب

توانيم   تا تالش نکنيم نمي.ست نه دادني اگرفتني

 براي رسيدن به يک .ب بدست آوريمامناسب و نميوه 

بر و جامعه خوب بايد عقل را فرا راه خود قرار دهيم 

مبناي احساس صحبت نکنيم به کشور و همنوعان خود 

گين کماني براي همه ي  به اميد روز هاي رن.بينديشيم

 همجنسگرایان

 خداي عشق نگاهبان شما باد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای اطالع رسانی بيشتر و مبارزه با فيلترگزاری ها 
یل های آن را به آدرس گروه یاهو مراجعه نمایيد و فا

 .مطالعه کنيد
 

http://groups.yahoo.com/group/PGLO 
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 فروغ پاشا 

 با یکی از دوستان اینترتی ام راجع به چند شب پيش

. زنده بودن و چگونه زندگی کردن صحبت می کردیم

ش لذت یبحث خيلی جالبی بود و حسابی از حرف ها

 به اینکه آدم دچطور زندگی کردن بستگی دار. بردم

چقدر خودش را شناخته و از خود و اطرافيانش تا چه 

واند زنده ولی هر کسی می ت. اندازه توقع داشته باشد

روزها و . بماند ولی نخواهد آن طوری که باید زندگی کند

شب هایش را بدون هيچ برنامه و تصميمی با یک روال 

عادی بگذراند و هر چه هم از او خواستند و تحميل 

 .کردند، بپذیرد و تحمل کند و صدایش هم در نياید

من از آن دسته آدم هایی هستم که دوست دارم آنطور 

البته . اهم زندگی کنم و به اهدافم برسمکه می خو

باید حقوق دیگران را هم در نظر گرفت ولی دوست دارم 

مادر من از آن . دیگران هم روی این قضيه کمی فکر کنند

دسته آدم هایی است که زندگی را به هر شکل آن 

 از حوادث بد ناراحت و با .  کنار آمده آنپذیرفته و با

دی گونه هایش مثل گل اتفاق های خوب از فرط شا

ولی هيچ وقت نخواسته که . محمدی سرخ می شود

. من با مادرم خيلی فرق دارم. چيزی را تغيير دهد

هميشه دوست داشتم کاری کنم که وضعيت را به 

سمتی پيش ببرم که همه آن طوری که می خواهند 

های  زندگی کنند و همه چيز را فقط به دیدن چشم

ب فکر کنند و وضعيت بهتری را خود باور نکنند بلکه خو

 . بوجود آورند

می دانم چرا نمن بزرگ شده لندن هستم ولی 

هميشه دوست داشتم کاری برای ایرانی ها و 

مخصوصا جوان ها کرده باشم به همين دليل هست که 

 به . پيش مادربزرگم زندگی می کنمدر ایران واالن 

ت ن چيزهایی که دوسآنظرم در ایران هم می شود به 

کمی سخت هست ولی باید فقط .  برسيممداری

خيلی ها در لندن هدف خاصی ندارند، شاید . بخواهيم

زنده هستند ولی زندگی نمی کنند و به شرایط مادی و 

معمولی عادت کردند و دوست ندارند تحول خاصی در 

زندگی شان پيش بياید و کاری به کار کسان دیگر ندارند 

 . ياید و چه شود بشانکه چه می خواهد به سر

تو توقعت از زندگی زیاد : مادرم هميشه می گفت

درس خواندنم هم همينطور هست من درس را . هست

به خاطر نمره قبولی نمی خوانم بلکه می خواهم 

واقعا . درست عمل کنمبتوان درست یاد بگيرم که 

گاهی .  برای من لذت بخش هستایرانزندگی در 

یوانه هستی که از لندن اوقات دوستانم می گویند تو د

. بلند شدی و در اینجا و در این شرایط زندگی می کنی

من یک . جو زندگی اینجا با لندن خيلی تفاوت دارد

کسی از این موضوع در ایران . همجنس گرا هستم

   در جلسات و بحث ها خيلی شرکت . آگاهی ندارد

. می کنم ولی دوست ندارم برایم مشکلی پيش بياید

 فرهنگ اینجا اجازه نمی دهد که خيلی متاسفانه

بعضی ها اما  را نمی گویم همه. چيزها را قبول کنيم

فکر می کنند زندگی باید همان طوری  .اینطوری هستند

 موجودش و ه بوده همراه با آداب و رسوم هایباشد ک

نها بگویيم که آاگر به یکی از . چيزی عوض نشود

 به سکشوال هستی با یک نگاه غضب ناکیوهم

چشمات نگاه می کند مثل اینکه قانون زندگی را 

 .شکستی

 

نمی دانم چطور می شود به این آدم ها حالی کرد که 

من که خودم به اجبار یا . این هم یک گرایش هست

تحت فشار خاصی همجنس گرا نشدم بلکه مثل همه 

آدم هایی که با یک خصوصيات اخالقی و فيزیکی و 

 .م من هم اینجوری زاده شدظاهری به دنيا می آیند و

به هر حال من برای این مسایل ایران را رها نمی کنم و 

دوست دارم و آرزو مند هستم که روزی در جامعه ما 

 فرار که تنها راه حل نيست. هم این مسایل حل شود

البته فرار برای کسانی که .  بدترین راه استشاید

این در . حانشان در خطر هست امری مسلم هست

ایطی هست که زمان اجازه این را به او نمی دهد شر
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که به اطرافيان ثابت کند تحت چه شرایطی و چطور 

 .است و به چه کاری دست زده و حق با اوست

کسی که . یوانه سر کوچه هم برای خودش حقی داردد

ذاتا دوست ندارد خودش را در دردسر بياندازد، شرایط 

   ام به عملی ایجاب کرده و او مجبور می شود و اقد

می کند که شاید از نظر عقل و شریعت خالف قانون 

باشد و باید از او توضيح خواست و یک طرفه قضاوت 

این خصلت ما ایرانی ها نيست که یک طرفه . نکرد

با همه ایرانی ها نيستم ولی اکثر . قضاوت می کنيم

آنهایی را که دیده ام خيلی احساسی برخورد کرده و 

د که طرف مقابل هم برای خودش دليل اجازه نمی دهن

لندن هم همينطور هست ولی . و علت و معلول بياورد

شاید این . نه به شدت اینجا

آدم ها از آن دسته آدم هایی 

باشند که نمی خواهند دیگران 

ندگی  زهستندآن طوری که 

  کنند و اگر برخالف قانون 

قبيله ای آنها رفتار شود باید 

 .او گرفتحق زنده بودن را از 

به نظر من آن هایی که در گذر 

حوادث اصال هيچ تحول درونی 

ه وجود بدر قلب و روحشان 

نمی آید مثل آن تکه سنگی هستند که فقط وجود دارد 

شاید این آدم ها می خواهند ما . ولی زندگی نمی کند

.  و یا با سنگ ادب مان کنندرا نيز تبدیل به سنگ کنند

 !!! سنگسار! سنگ!سنگ

چطور یک آدم می تواند آدم . صحنه وحشتناکیچه 

دیگری را که همانند خودش احساس و عواطف دارد و 

دوست دارد که از زندگی لذت برد را با گفتن کلماتی 

به زیر باران سنگ گرفته و او را ... همانند اهللا اکبر و 

. اصال مگر با این کارها مشکلی حل می شود. بکشد

 یک قسمت جالب برخوردم زمانی انجيل می خواندم به

       که مردم یک فاحشه را گرفته و به پيش مسيح

. می آورند که این گناهکار است و باید مجازات شود 

کل داستان یادم نيست اما نکته مهم اینجاست که از 

مسيح اجازه می خواهند که دستور دهد این زن فاسد 

  به اصرارورا سنگسار کنند ولی مسيح سرباز می زند 

مردمان مسيح می گوید او را سنگسار کنيد اما به یک 

شرط، به شرط آنکه اولين سنگ را کسی پرتاب کند که 

 . ه باشدزناهی نداشته و پاک و منگخود هيچ 

به نظر شما کسی پيدا شد؟ اسالم پس از مسيحيت 

آمده و ادعای کامل ترین دین ها را دارد و خدای همه 

ور چنين عمل زشتی دین ها یکی است پس چطور دست

 عملی بسيار زشت و ندر اسالم موجود است؟ ای

نمی خواهم وارد  .ناپسند و دور از انسانيت است

مباحث مذهبی شوم ولی خود آدم ها این کارهای 

زشت را انجام داده و قانون های دست و پاگير ایجاد 

ا چه کسی به صليب کشيد؟ رمگر مسيح . می کنند

مگر . بودندن تندروهای یهود مگر کسانی جز آخوندها و

ه اوید و بی گنگنمی گفتند که مسيح حقيقت می 

است اما برای اینکه مسيح 

می گفت با عشق و دوستی 

درست زندگی کنيد و فقط زنده 

.  نمانيم این بال به سرش آمد

آخوندهای یهود نمی خواستند 

 حمردم از روال ساکت و بی رو

زندگی بيرون آمده و زندگی 

        طور که   آنسالمی را

 . بسازندستندمی خوا

کار واقعا زشتی هست که 

کسی را به خاطر نظر و کار و عقيده اش به دار بزنند و 

یا او را در پارچه سفيدی بپيچند و با اسم خدای 

کمترین . ق و حقوق آن شخص را زیر پا گذارندحمهربان، 

حقی که یک انسان می تواند داشته باشد حق حيات 

 .است

چند تن . ند روز دیگر روز جهانی عليه سنگسار هستچ

از دوستان من قرار هست برای این روز بزرگ داشتی را 

 قرار هست در آن جلسه سخنرانی کنم  وداشته باشند

و همگی به یاد آن دسته از عزیزانی که سنگسار و یا 

 . اعدام شده اند یک دقيقه سکوت کنيم

رنت دیدم تا چند هفته پيش سنگسار یک زن را در اینت

یک لحظه آدم خودش را جای . روز حالم خراب بود

کسی بگذارد که می داند تا چند لحظه دیگر تا سينه در 

خاک فرو می رود و کفن به دور خود پيچيده و آن قدر با 

سنگ های درشت به سر و صورتش زده می شود که 

 چرا ؟ به چه حقی؟ . همه دنيا برایش سياه می شود
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این کسی که سنگسار می شود عزیزترین فرض کنيم 

حتی تصورش هم احساس بدی .  هستشخص مان

 بيچاره ای که به خاطر دالیل شخصی آنپس . است

دست به کاری زده و شاید پيش خودش حقی داشته 

که این کار را کرده، چرا به خاطر نفهمی های دیگران 

یا به نظر شما آ. دنيای عجيبی هست کشته شود؟

 کمی کامل و مطلق و صحيح است؟ چرا ،نهمه چيز دی

 . نمی کنيم  فکر

 او در زمان خودش بر خالف ،گاليله را همه می شناسند

باورهای مردم ادعا کرد که خورشيد ثابت بوده و زمين 

به دور آن می چرخد و مردم و کليسا به خاطر این 

زیرا که . حرفش خواستند که حکم اعدام او را صادر کنند

 .عت و باورهای اکثر مردم حرف زده بودهبر خالف طبي

  چه کسی راست . گذشته است ن موقع زمان هاآاز 

يسا یا گاليله؟ پس ما هم نمی توانيم به ل ک.می گفت

گرایش شخصی و یا خاطر عقاید و باورهای شخصی 

بدترین شيوه مجازات را یعنی گرفتن حق حيات را 

دمی شاید حرف راست و صحيح را آن آ. انتخاب کنيم

 که زیر فشار ضربه های شالق است و یا اینکه بزند

طناب دار گردنش را می فشارد و یا تکه های سنگ او 

اميدوارم کم کم بتوانيم به آن شعور و  .را می کشد

سطح فکری برسيم که بهتر فکر کنيم و اميدارم که 

 جوالی شرکت 11شما هم در این بزرگ داشت در تاریخ 

ما باید به دیگران . واهد بودروز با شکوهی خ. کنيد

کت بنشينند و باید عليه این ابفهمانيم که نباید س

 . جنایات به پا خيزند و از حق انسانی دفاع کنند

 . پس به اميد دیدار در آن روز باشکوه با پرچم های رنگی

 
 

 

 

  
 

 84  مورخ چهارم فروردین ماه111نامه شماره 
عيــه اي از طــرف کميتــه بــين المللــي عليــه اعــدام  اطال

مبنــي بــر محکوميــت اعــدام دو همجنســگراي ايرانــي را 

دريافت نموديم ، جا دارد از انعکـاس شـما سپاسـگزاري            

نمــوده و خوشــحال باشــيم و اميــدوار کــه هنــوز هســتند 

افراد و ارگانهايي که از موقعيت خود نمـي ترسـند و نـام       

اي روا شـده بـه آنـان را         همجنسگرايان و ظلم و ستم ه     

منعکس مي نماينـد و بـيم ندارنـد کـه هویـت ، تجـارت ،                 

 بـه خطـر     حـق گـویی   سياست و اعتبار خـود را بـا ایـن           

ــا   .بياندازنــد ايــن اعــدام هــا و کشــتارهاي انفــرادي کــه ب

کشــتار و قتــل عــام  "نگــاهي فراگيــر مــي تــوان نــام  

 را بر آن نهاد امري است آشـنا، مـا همجـنس             " جمعي

ايراني با اين الفاظ بدنيا آمده و بزرگ شـده ايـم و             گرايان  

هرگاه آواز برآورديم که ما تحت ظلـم و سـتم هسـتيم و              

خواســتيم کــه بــه داد مــا برســيد نــدايمان را بــا نگــاهي  

غضب آلود و يا سکوتي نفرت انگيز و یا جمالتـی سـرد و    

توهين آميز پاسخ گفتيد و مسايل و مشکالت سياسـي          

 از اينگونه مسـايل پـيش پـا افتـاده           و دولتمردي را مهمتر   

 .مطرح نموديد و خود باري شديد بر مشکالت ما

حـاکم  " اينکه کساني به دست فردي ناعادل به عنـوان          

بــه جــرم همجنســگرا بــودن محکــوم بــه اعــدام      " شــرع 

مي شود فاجعه اي بزرگ و مهيب اسـت و مـردم اقـدام              

وال اين شخص قاضي نام را بي رحمانه مي دانند اما س      

اينجاست که اگـر ايـن قاضـي نـام ، تـک تـک افـرد ملـت                   

باشند و همه و هم صدا ما را محکوم به مرگ نمايند چه       

آیــا دیگــر جــایی بــرای محکوميــت ایــن دادگــاه !!! کنــيم ؟

عمومی و مردمی باقی خواهد ماند ؟ همجنس گراياني         

کــه اعــدام و سنگســار مــي شــوند و مــردم شــاهد آن    

کــوهش مــي کننــد ، کســاني هســتند و ايــن اعمــال را ن

نيستند جز مردگاني متحرک که سالهاي پيش به حکـم          

خود اين مردم به مرگ تن داده اند و از آن پس فقط زنده              

 .بودند و هيچگاه زندگاني نکردند

 يش با رفتارهايان سالها پي ما همجنسگرايآر

 !!!م ي ناآگاه قتل عام شده ايانسانها

 موفقيت حاصل تصميم گيری درست در زندگی است

 تصميم گيری های درست حاصل تجربه است

 تجربه حاصل تصميم گيری های نادرست است

 تصميم گيری های نادرست حاصل بی تجربگی است
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رهاي مجدد و دوبـاره ،   اين اعدام ها و سنگسا     ميدواريام

زنگ بيدار باشي باشد براي ملت ايران زمـين کـه بـر آن               

شوند تا حقوق همجنسـگرايان را نيـز محتـرم دانسـته و             

ايــن رفتارهــاي غيــر انســاني . آنــان را زنــدگاني بخشــند

ــا       ــر دل شــرحه شــرحه شــده م ــود ب ــد ب ــي خواه زخم

همجنسگرايان و ايجاد کننـده سـواالت بـي نهـايتي کـه             

 !!!بيان مي شود " چرا ؟ "يک کلمه ی فراگير تنها با 

رفتارهاي انسانگونه شما   ت و   ين حساس يگر از ا  ي د يبار

دوســـتان و حاميـــان بشـــريت از طـــرف ســـازمان و بـــه  

نماينــدگي از تــک تــک همجنســگرايان ايرانــي تشــکر و   

ــه      ــرای هرگون ــود را ب ــادگی خ ــردد و آم ــدرداني مــي گ ق

الم نمـوده و    اقدامی که به نفع همجنسگرایان باشـد اعـ        

ــتقبال مـــی    ــت و اسـ ــتانه حمایـ ــنهادهای دوسـ از پيشـ

از شما و تمـامي انسـانهاي آزادفکـر و ديگـربين     . نمایيم  

دعوت مـي گـردد کـه بـه جمـع مـدافعان حقـوق بشـر و                  

مــدافعان حقــوق همجنســگرايي بپيوندنــد و بــا هــم و در 

 .کنار هم از اين انسانهاي ظلم ديده پشتيباني نماييم 

  .ان سبز و پر مهر شما هستيمدر انتظار دست

 شاد باشيد و سربلند                    

 آرین ورجاوندی                     

   دبير کل سازمان همجنسگرایان ایرانی

        شاد باشيد و سربلند  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        سازمان همجنسگرايان ايراني 
   آرين ورجاوندي-       دبير کل سازمان   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

گرایان ایرانی در راستای هدف دفاع  سازمان همجنس

از حقوق و ارزش های همجنس گرایان ایرانی از 

سازمان رهایی زن درخواست نمود که این سازمان را 

به عضویت خود بپذیرند و اقدامات هماهنگی را برای 

 . گرا به انجام برسانند زنان همجنس

گرا   و زنان همجنس  همواره از مردانPGLOسازمان 

حمایت و پشتيبانی نموده است و هم اکنون با عضویت 

سازمان رهایی زن مایل به انجام فعاليت های       در

گرای ایرانی که تحت فشار  ویژه ای برای زنان همجنس

. و تبعيضی بيش از دیگر زنان قرار دارند تالش نماید

گرا عالوه بر مشکالت و  براستی که زنان همجنس

دودیت های عمومی زنان به دليل گرایش خود نيز مح

مجبور به تحمل بيشتر تبعيض و تجاوز به حقوق 

 .انسانی می باشند

راهان   به عنوان یکی از همPGLOهم اکنون سازمان 

سازمان رهایی زن تالش های قالب بندی شده تری را 

در راه آزادی زنان به ویژه زنان همجنس گرا انجام خواهد 

 .داد

از تمامی همجنس گرایان عزیز درخواست می شود لذا 

که با انجام هماهنگی های الزم در این راه هم قدم 

شویم تا بتوانيم در راه آگاه رسانی و آزادی جامعه 

 .خویش سهيم باشيم

 

 سازمان رهایی زنو تلویزیون آدرس وب سایت 

www.rahai-zan.com 

www.rahai-zan.uhrtv.com 

 

 
 

 يی زننشان سازمان رها
 
 
 
 
 
 

 
حرف های خود را به گوش 
 دوستان خود برسانيد

 
 راديو سازمان همجنس گرايان ايرانی

RADIO PGLO 
 

 هر یکشنبه 
 14:30 تا 13:30از ساعت

 به وقت تهران
 

0090 555 42 30 360 
 

www.radio.pglo.org
radio@pglo.org
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 جوالی ، روز جهانى عليه ١١در روز 

سنگسار در همه جا فستيوال هاى 

دفاع از حق زندگى و حق حيات، 

کميته بين المللى عليه اعدام از همه . تشکيل دهيد

مردم ايران، و از سازمانهاى غير دولتى مدافع حقوق 

انسانى دعوت ميکند، به تدارک برگزارى هر چه باشکوه 

 .تيوال زندگى در ايران و در جهان بپردازندتر فس

 جوالى روز جهانى عليه سنگسار را به روز دفاع ١١روز 

از حق حيات، روز اعتراض گسترده عليه احکام اعدام و 

 .سنگسار و قتل عام هاى دولتى تبديل کنيد

جنبش عليه اعدام با برگزارى فستيوالهاى باشکوه دفاع 

م بلند به پيش از حق حيات و حق زندگى يک گا

برداشته و مهر اعتراض به اعدام و قتل عام دولتى و 

دفاع از حق حيات را بر جنبش اعتراضى مردم عليه این 

به اين جنبش مترقى و مدرن اعتراض . جنایات خواهد زد

کميته بين المللى عليه اعدام از . عليه اعدام بپيونديد

ليه مدتها قبل اعالم کرده است که از همه مخالفين ع

اعدام و سنگسار، از همه سازمانهاى مدافع حقوق 

کند فستيوال حق حيات،  انسانى و از مردم دعوت مي

تشکيل داده و همانند فستيوالهاى دفاع از حق کودکان 

در ايران، با سازمان دادن مارش خيابانى، با بکار بردن 

هاى  ابتکارات متعدد، توجه همگان را به اعدام و قتل

ى در ايران معطوف کرده و با دفاع از حق فزاينده دولت

 . حيات، نفرت و انزجار خود را عليه اعدام ابراز دارند

 جوالی، روز جهانى عليه سنگسار را به روز ابراز ١١روز 

نفرت از سنگسار و اعدام تبديل کرده و با برگزارى 

فستيوال هاى زندگى، نشان دهيم که در اين قرن و در 

رفتار وحشيانه و قرون وسطايى اين دنيا نميگذاريم 

دولتهاى تروريست، جامعه را قرنها به عقب برده و جان 

به اعدام در ايران . تعداد ديگرى را به قربانى بگيرد

ى در ايران اعتراض کنيد و نشان دهيد که جنبش اعتراض

خواهيم بيش از اين   و ما نميعليه اعدام قوى است

 و ها هاى ديگر و حلق آويز کردن شاهد قتل

به کارزار جهانى عليه .  بيشتر باشيمسنگسارهای

 !اعدام بپيونديد

 مينا احدی - کميته بين المللى عليه اعدام
 2005 می 10

www.adpi.net 

 
 
مسولين کليه نشریه ها، وب الگ ها، سایت : به

 ها و گروه های همجنسگرا

 ویژه نامه ای جدید :موضوع 

 

  سروران عزیزدرود فراوان به شما دوستان وبا 

در پی درخواست عزیزی همجنسگرا مبنی بر ایجاد 

نشریه ای با محتوای داستان، زندگی نامه و خاطره 

های همجنسگرایان در موضوعات عشق و دل دادگی 

برآن شدیم که اطالعيه ای مبنی بر مشارکت عمومی 

دوستان همجنسگرا صادر نمایيم و از همگان راهنمایی 

 . و نظر سنجی کنيم

ا توجه به مسدود شدن و در دسترس نبودن بسياری ب

از وب الگ ها و وب سایت ها و دیگر نشریاتی که به 

این موضوع می پرداختند بر آنيم تا ویژه نامه ای ایجاد 

نموده و مطالب این دوستان را با نام و عنوان خودشان 

منتشر نمایيم تا شاید از این راه بتوان صدای این عزیزان 

 . دیگر دوستان و عالقه مندان رساندرا به گوش

هدف اصلی پيشنهاد دهنده معرفی عشق و عالقه 

واقعی همجنسگرایان و بيان احساسات درونی آنان 

بوده تا دیگران با روحيات و تمایالت و نيازهای این قشر 

جامعه آگاهی بيشتری کسب نموده و قدمی در راه 

این . باوررسانی و معرفی همجنسگرایان برداشته شود

 منتشر و به DOC و PDFویژه نامه به صورت فایل های 

آدرس های پست الکترونيکی عالقمندان ارسال خواهد 

 . شد

لذا از تمامی دوستان و نویسندگان دعوت می گردد که 

نظر و پيشنهاد خود را در ارتباط با ایجاد و انتشار این 

 نشریه اعالم نموده و ما را راهنمایی و کمک نمایند تا

بتوانيم با مشارکت همگان این ویژه نامه را متولد 

مطالب این نشریه توسط این عزیزان گردآوری و . سازیم

 .منتشر خواهد گردید

برای نام گذاری این ویژه نامه بسيار فکر کردیم و در آخر 

با تعجب . از خواجه حافظ شيرازی استمداد جستيم

بسيار غزلی که اشاره مستقيمی به همجنسگرایی 

 .داشت ما را در انتخاب نام پيشنهادی کمک کرد

  هر کس به جایی استميل دلاگر 

  من سوی فرخميل دلبود 
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می باشد " ميل دل"بنابراین نام پيشنهادی ما ویژه نامه 

لذا از تمامی عالقمندان خواهش می کنيم که نام 

پيشنهادی خود را برای ما ارسال نمایند تا از این طریق 

 .ایسته برگزینيمبتوانيم نامی ش

در آخر باز اعالم می نمایيم که این ویژه نامه ارائه 

دهنده و معرفی کننده عشق بين دو همجنس بوده و 

با شيوه ای نوین سعی در دفاع از حقوق 

همجنسگرایان و کسب احترام اجتماعی برای ایشان 

 .می نماید

لطفا این اطالعيه را برای دیگر دوستان خود ارسال 

 .نماید

 شاد باشيد و سربلند             
  آرین ورجاوندی          

            دبير کل سازمان همجنسگرايان ايراني
 
 

 
 

 
 

  مدیر پروژه تلویزیون–آرزو صالحی 
tv@pglo.org 

 
بود که انسان ها برای رساندن پيام خود مجبور زمانی 

ا گذشت ب. تنها و تنها هم دیگر را مالقات کنندبودند که 

. زمان و اختراع خط، نامه نگاری و نوشتن رواج یافت

تلگراف و تلفن، خدمات ارزنده ای چاپار و چاپارخانه، 

 .يدن به این ارتباطات اجتماعیبودند برای سرعت بخش

روزنامه و رادیو و تلوزیون نيز به نوبه خود توانستند این 

. ارتباطات را در سطح بسيار گسترده تری تعميم دهند

رشد بشریت و نياز به اطالع رسانی،         اما با 

سرویس های دیگری همانند اینترنت و ماهواره در 

 . خدمت بشریت قرار گرفتند

امروزه ما شاهد آنيم که به راحتی می توان از هر 

سوی دنيا با طرف دیگر ارتباطی برقرار نمود که برقراری 

اگر . آن مدت زمان بسيار کوتاهی در برخواهد داشت

شتگان برای یک روز فرصت داشته باشند که به این گذ

دنيا بيایند هرگز با دیدن این روش های ارتباطی بيش از 

 . چند ساعت دوام نياورده و قالب تهی می کنند

حرص و طمع و زیاده خواهی و راحت طلبی بشر 

همواره او را در اکتشافات و اختراعات تشویق نموده 

  .است

راحتی نياز انسان به وسایل با این مقدمه کوتاه به 

اگر این ابزارها نباشند . ارتباط جمعی حس خواهد شد

هيچ گاه انسان ها از هم مطلع نشده و ارتباطی به 

وجود نخواهد آمد و هر فرد همانند تک درختی در بيابان 

 . خواهد نشست خشکيدگی و فنا با نا اميدی بهجهل، 

زندگی رسانه های ارتباط جمعی همانند رگبارهای 

بخشی هستند که تک درختان را به جنگلی انبوه بدل 

ما همجنس گرایان ایرانی همانند آن تک . می سازد

درختانی هستيم در بيابان؛ چنانچه تيزبين باشيم شعاع 

اما با وجود . آن نادانيم فراتر  ازکيلومتری خود را دیده و

رسانه های ارتباط جمعی می توانيم کيلومترها را در 

 . دید خود داشته باشيمشعاع 

امروزه هر گروه و جمعيتی رسانه های ارتباط جمعی 

خاص خود را دارا بوده و به نحو شایسته ای          

 .اطالع رسانی می نماید

 نيز در صدد است که تلویوزیون             PGLOسازمان 

ماهواره ای ویژه همجنس گرایان را ایجاد و راه اندازی 

 از طریق آن شرق و غرب، شمال و جنوب نماید تا بتوان

را به هم متصل نموده و دورافتاده ترین روستاها را نيز 

دسترسی به این ! مشترک گرامی"دیگر . پوشش دهد

 نمی تواند ارتباط ما "سایت امکان پذیر نمی باشد

همجنس گرایان را مختل نماید، دیگر هر فردی با 

 تواند به شبکه زیون و ماهواره به راحتی مییداشتن تلو

گسترده هم احساسان خود متصل شود، دیگر عدم 

اطالع افراد از اینترنت و نحوه استفاده کردن آنها باعث 

 .ریزش ارتباطات نمی گردد

اما انجام و اجرای این پروژه نيازمند حمایت های مالی 

همه باید به سهم . تمامی همجنس گرایان می باشد

این . جدید شریک باشندخود در راه اندازی این سرویس 

بيایيد دست به دست . زیون بلندگوی ما خواهد بودیتلو

 .هم دهيم و صدای مان را به دیگران برسانيم
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  2005دهم جون  مورخ 160نامه شماره 

با سالم و درود فراوان بدینوسيله دعوت می گردد که در 

گرایان  اولين مجمع عمومی ساالنه سازمان همجنس

 .ت نمایيدایرانی شرک

بر اساس اساسنامه موقت سازمان فراخوان نهایی 

مجمع عمومی می بایست یک ماه قبل از جلسه 

 .منتشر شود

از تمام دوستان درخواست می گردد در انتشار این 

 .فراخوان با ما همکاری نمایند

 .شرکت برای عموم آزاد است

 این دعوت نامه برای تمامی آدرس های موجود و 

 .بری ارسال گردیده استرسانه های خ
 :  زمان برگزاری جلسه 

 برابـر بـا     )19/04/1384(  نوزدهم تير ماه     یکشنبه

  )July 2005 10( دهم جوالی 

  بوقت تهران20:00راس ساعت 

 :مکان برگزاری جلسه 

 اتاق گفتمان سازمان

 PGLO-Persian Gay & Lesbian Organization  

  By Language / Nationality / Otherدسته ی 

 www.paltalk.com پالتالک  اتاق های گفتمان

  دقيقه90    :مدت جلسه 

جهت اطالع بيشتر در ارتباط با این گردهمایی و اهداف 

. و پی آمدهای آن به اساسنامه سازمان مراجعه نمایيد

 شایان ذکر است که پيش نویس اساسنامه سازمان که

 توسط اعضای موقت هيئت اجرایی به 83در سال 

تصویب رسيده بود جهت مطالعه ، بررسی و استحضار 

 .به پيوست ارسال می گردد

در صورت نياز به اطالعات دیگر می توانيد از آدرس های 

 .پست الکترونيکی سازمان استفاده نمایيد

www.pglo.org 

pglo@pglo.org 

 و پروژه های سازمان جلسه راجع به برنامه هادر این 

بحث و گفتگو می شود و طرح ها و پيشنهادات شما 

دوستان دریافت و رای گيری های مربوط صورت خواهد 

حضور در این نشست ها نشانگر حس  .پذیرفت

 مسوليت و انگيزه های آزادی خواهی می باشد

 

 
  فریدون مشيری 

 از همان روزی که دست حضرت قابيل

 ضرت هابيلگشت آلوده به خون ح

 "آدم"ی که فرزندان زاز همان رو

 زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشيد

 !آدميت مرد

 .گرچه آدم زنده بود

 از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روزی که با شالق و خون، دیوار چين را 

 ساختند

 .آدميت مرده بود

 بعد، دنيا هی پر از آدم شد و این آسياب

  و گشتگشت

 .قرن ها از مرگ آدم هم گذشت

 ای دریغ

 !آدميت برنگشت

 قرن ما

 روزگار مرگ انسانيت است

 سينه ما ز خوبی ها تهی دست

 !صحبت از آزادگی، پاسی، مروت، ابلهی است

 .صحبت از موسی و عيسی و محمد نابجاست

 !قرن موسی چمبه هاست

 !روزگار مرگ انسانيت است

 گل،من، که از پژمردن یک شاخه 

 از نگاه ساکت یک کودک بيمار،

 از فغان یک قناری در قفس،

 - حتی قاتلی برادر-از غم یک مرد در زنجير

 .اشک در چشمان و بغضم در گلوست

 وندرین ایام، زهرم در پياله، زهر مارم در سبوست

 مرگ او را از کجا باور کنم؟

 .صحبت از پژمردن یک برگ نيست

 .جنگل را بيابان می کنند! وای

 !در پيش چشم خلق پنهان می کننددست خون آلود را 

 هيچ حيوانی به حيوانی نمی دارد روا

 !آنچه این نامردمان با جان ایشان می کنند

 .صحبت پژمردن یک برگ نيست

 فرض کن، مرگ قناری در قفس هم مرگ نيست

 فرض کن، یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست

 !ستجنگل بيابان بود از روز نخ فرض کن،
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  زنجان - مهتاب 

 خسته ام

 من طلوع خورشيد را بارها دیده ام

 من ماه را بارها باور کرده ام

 سکوت شب را بارها بر تن زخمی خود مرهم ساخته ام

 اما افسوس که خورشيد و ماه و سکوت

 صدایی دارند ناشنيدنی

 من صدای آنان را می شنوم

 ضربه های مضرابشان را به جان می خرم

 سوس که از نواختنشان ناتوانماما اف

 شاید روزی رسد که صدای خورشيد را آهنگ سازم

 شاید روزی رسد که صدای ماه را شعر سازم

 شاید روزی رسد که صدای سکوت را آواز سازم

 آری روزی فرا خواهد رسيد

 ترانه ای سر می دهم و صدای ساکتان قرن را 

 به گوش ها می رسانم

 روزی فرا خواهد رسيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

سازمان جلسات هفتگی ویژه ای را در اتاق های 
پالتالک ترتيب داده است که ورود برای عموم آزاد است 
و در آن اتاق ها به بحث و تبادل نظر در موضوعات 

 . مختلف پرداخته خواهد شد
 به وقت تهران به 20:00 ساعت شنبهاین اتاق ها هر 

 .مدت یک ساعت باز خواهد شد
 ق های پالتالکاتا

 By Language / Nationally / Otherدسته 
 :نام اتاق

 PGLO-Persian Gay & Lesbian Organization 
 

 در انتظار حضور شما در این جلسات هستيم
 

 
 

 ماها تا به –الکترونيکی همجنس گرایان ایرانی مجله 

 .حال هفت شماره ماهانه خود را منتشر نموده است

ان درخواست نموده بود که برای این مجله از دوست

 طرح ها و اتودهای خود را ارسال ،ایجاد آرم مشخصی

در شماره هفتم این . نمایند تا بهترین آنها برگزیده شود

نشریه آرم آنها معرفی و ارائه گردید که ما بر خود الزم 

 .ن را جهت اطالع عمومی معرفی نمایيمآدانستيم 

 
رنگ پشت زمينه آن تنها البته بنا به اطالع خود مجله 

 .جنبه تزئيينی دارد

 شش رنگ رنگين کمانی سمبلی است که در مپرچ

نشان بيشتر گروه های فعال در زمينه همجنس گرایی 

دیده می شود اما معموال این رنگ ها در گروه های 

خورشيد همانند ایرانی با سمبل ها و نماد های ایرانی 

 .ا به خود می گيرندو گل، گره خورده و معنای زیباتری ر

خورشيد یکی از مظاهر قابل احترام در نزد ایرانيان است 

 و روشنایی بخش راه زندگانی       راهنماکه سمبل 

نماد گل نيلوفر که به وفور در فرهنگ و می باشد و 

نمادهای کهن ایران زمين دیده می شود سمبلی است 

          هم چنان که در . برای آزادی و صلح و برابری

تخت جمشيد این نماد زیاد استفاده شده و نشانی 

اما زمانی  .ایران زمين صلح گستری پادشاهان ازاست 

     رنگ های   قدیمی ایرانی با هایکه این سمبل

رنگين کمانی ادغام می گردد معنایی تازه و همسو به 

 . می کند را چند برابرها خود گرفته و زیبایی آن 

نتخاب این نشان را به مجله ماها  به نوبه خود ا همما

تبریک گفته و آرزو می کنيم همواره در عرصه های 

 . اجتماعی موفق و کامياب باشند–مختلف فرهنگی 

نان چه مجله ماها را دریافت نمی کنيد، درخواست چ

اشتراک خود را به آدرس زیر ارسال نماید تا در ليست 

 .مشترکين ماها قرار گيرید

 

majaleh_maha@yahoo.com 

 دوست يابی ندارد اما در جهت کمکPGLOسازمان 
ای منتشر مهبه شما دوستان مجله ماها ويژه نا

مايد که پيامهای شما را در آن چاپ و منتشرنمی 
 اما هيچ گونه مسوليتی در قبال برقراری اينمی کند

گونه روابط نداشته و فقط اطالعيه ها را به چاپ
 .می رساند

 همجنسگرا می توانيد پيام خود راانبرای يافتن دوست
 ارسال نماييدبا موضوع دوست يابی برای مجله ماها

 . خود چاپ نمايند دوست يابیتا در ويژه نامه های
 

majaleh_maha@yahoo.com 
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  تهران-امير پور شریعتی 

 
 که همجنس گرایان تصميم دارم در مورد مشکالتیمن 

 .در ایران دارند، یک تحقيق تازه انجام بدهم

مسلما با گذشت زمان و تغيير شرایط موجود، ممکن 

هست خيلی از مشکالت حل شده باشد و مشکالت 

من فکر می کنم الزم . جدیدی به وجود آمده باشد

که یک تجدید نظر روی شرایط همجنس گرایان هست 

 . در ایران بر اساس تحقيقات تازه انجام شود

در صورتی که همجنس گرا بودن برای شما مشکالتی 

را ایجاد نموده که اگر همجنس گرا نبودید بروز        

نمی کرد لطفا برای من نامه بفرستيد و مشکالت تان را 

مه گانی بتوانيم مطرح کنيد تا بتوان با مشارکت ه

حدس بزنيم که همجنس گرایان ایرانی در حال حاضر 

لطفا فقط مشکالت را بنویسيد و . چه مشکالتی دارند

 کمک کنيد تا لطفا. آنها را به طور کامل شرح دهيد

 تحقيقم را تکميل و جامع کنمبتوانم 

 :لطفا با آدرس پست الکترونيکی من تماس بگيرید

end_end_end@yahoo.com  

 با تشکر فراوان 

ما نيز از تمامی شما درخواست می نمایيم که با این 

 .دوست عزیزمان همکاری و همراهی نمایيد

یکی از مدیران همجنس گرا است و امير پورشریعتی 

فعال گروه های یاهو می باشد که با درایتی خاص و 

غير قابل توصيفی در رابطه با همجنس گرایان فعاليت 

به غير از این مسوليت، فعاليت های البته . می نماید

دیگری را نيز انجام داده که در جای خود صحبت خواهد 

 .شد

 
 

 
  اصفهان-فریبا 

ما در شماره قبل راجع به خوش پوشی و اینکه این 

 .افراد دارای ذوق هنری و سليقه هستند، گفتيم

 .ا بنوسيدمی دانيد؟ برای م وش را که پشما خوش

 .تصاویر مدهای مورد عالقه خود را برای ما ارسال کنيد

لطفا در جهت نام گزاری این ستون نظرات خود را ارسال 

نمایيد ما مایل هستيم که نامی فارسی جایگزین کلمه 

Fashionما را یاری دهيد.   انتخاب نمایيم. 

 

 
 

 

با خبر شدیم دوست عزیزمان روشنک در شيراز بـه دليـل

فشارهای خـانوادگی و اجتمـاعی کـه هـم چنـان تـا سـه

سال و نيم پـس از عمـل تغييـر جنسـيتش ادامـه داشـت

نجمع ما را با این دنيای پر کين و توز تنها گذاشـت و رفـت               

 . له کردن ترجيح دادمقابرا بر ماندن و 

 تمـامرایبـ در جمع خودمان حـس مـی کنـيم و           نبود او را    

 آرامـش خـاطر را آرزومنـدیم وو دوسـت دارانـش    نزدیکان  

ــه ــوادثی در جامع ــين ح ــر شــاهد چن ــه دیگ ــدواریم ک امي

 .نباشيم
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 انیسالم به همه عزیزان در سازمان همجنسگرایان ایر

 ماهی 17 ساله ، اآلن حدود 26من محسن هستم 

هست که با شما همراهم و عضوی کوچک از سازمان 

شما ميباشم و از اینکه کسانی مانند شما هستند که 

وطن خودشان دفاع ميکنند  گرایان هم از همجنس

 . بسيار خوشحالم 

 که اولين باری که با سایت و به طور  هستادمخوب ی

آشنا شدم خيلی خوشحال شدم کلی سازمان شما 

که باالخره جایی هم وجود داره که از کسانی که دارای 

احساسات و گرایش به همجنس خود هستند دفاع 

زبانهای خودم  ميشه ، خصوصا اینکه از هموطنان و هم

 .باشند هم می

واقعا در این مدت که با سازمان شما همراه بودم، 

ر این سازمان شاهد موفقيت ها و پيشرفتهای زیادی د

بودم،  واقعا خسته نباشيد ، آفرین به شما که اینقدر پر 

  دتالش و خستگی ناپذیری

من در حال حاضر دانشجو ام، به همين خاطر در این 

این سازمان رو داشتم متاسفانه  مدتی که عضویت در

آنطور که باید نتونستم به حد کافی همراه شما باشم، 

 شما تها و برنامه هایهرچند که هميشه پيگير فعالي

 .بودم

کال این  خيلی دوست دارم که یکی از اعضا فعال شما و

 سازمان باشم، اما دقيقا نميدونم باید چی کار کنم؟ 

دقيقا هم نميدونم شما برنامه خاصی برای کسانی که 

  یا نه؟ دميخوان عضویتی فعال تر هم داشته باشند داری

يشتر همراه به هر حال خوشحال ميشم که با شما ب

باشم، هر چند که تا حدود دو ماه دیگه فعال درگير 

 .درسها هستم 

خودم هم خيال دارم که تا چند وقت دیگه یه وبالگ در 

 ولی ی هستاین مورد بنویسم، هر چند کار کوچيک

خوب دوست دارم الاقل به این شکل من هم خدمتی 

 .به هم احساسان خودم کرده  باشم 

 اندازی رادیو و  مجله چراغ هم در ضمن به خاطر راه

بينهایت از همه شما عزیزان به نوبه خود تشکر ميکنم، 

و اميدوارم که شاهد پيشرفت های بعدی شما هم 

 .باشم 

هم هر چه زودتر راه اندازی   PGLOاميدوارم که تلویزیون

 .بشه و بتونيم شاهد برنامه های اون باشيم

اوان آقای آرین در پایان الزم ميدونم که از زحمات فر

 . ورجاوندی هم تشکرو قدر دانی  نمایم 

گراها،   با آرزوی موفقيت روز افزون برای همه همجنس

 به خصوص همجنسگرایان ایرانی 

 ، محسن ... دموفق باشي

 

ضمن خسته نباشيد خدمت تمام شما عزیزانی که 

هميشه به فکر ما هستيد و با اینکه خود در ایران 

شما رسالت . ا تالش می کنيدنيستيد اما برای م

بزرگی را در پيش گرفتيد و این کار فقط با حمایت و 

چنانچه کمکی هر چند . کمک همه ما امکان پذیر است

کوچک از دست من برمی آید مرا مطلع سازید چون 

 تا با شما در راه آزادی تالش باعث افتخار من خواهد بود

 . کنم

 هومن

 دوستان عزیز سالم

 ما سپاسگزارمیک دنيا از ش

زبان و کلمات قاصر است از بيان شکوه و عظمت 

ست به کار بسيار بزرگ و جسورانه ای دکارتان، شما 

زده اید و خدمت بسيار بزرگی به جامعه مصيبت زده 

من نيز به سهم خودم حاضر به همه . ایران می کنيد

 .گونه همکاری با شما هستم

ن فيلتر من در ایران زندگی می کنم و سایت سازما

است و من اطالعات محدود به نامه های شما         

 می باشد

 کيوان

جند وقتی . من لزبين و مقيم تهران هستم. سالم 

هست که هر یکشنبه شوق دارم که زودتر بيام خونه و 

و   را بگيرمPGLOسریع کانکت شوم و برنامه های جدید 

. زمانی هر چند کوتاه، احساس آرامش و آزادی کنم

ساس کنم که آدم هایی هستند که برای آزادی ما اح

 . تالش می کنند

من واقعا به خاطر این اقدام جسورانه به شما تبریک 

صدای گوینده های . می گویم، واقعا بهترین هستيد

رادیو بسيار گرم و دلنشين است، مطالبتون عالی 

 . هست و خالطه کارتون حرف نداره
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 هست زیرا که نزدیک ...اما کار شما ورای این صدا و 

روز اولی که . کننده ما همجنس گرایان به هم هستيد 

 شماره یک را گوش دادم ناخداگاه گریه ام گرفت ییودرا

 . براتون بهترین ها رو آرزو می کنم. و دلم گرم شد

S. B. 

 

 
 
 

با درود فراوان خدمت تمامی دوستان عزیز که شایسته 

 اميدوارتر اته و ما ردانستند و چند خطی را برای ما نوش

 .از هميشه نمودند

پيش شماره از ما نامه های بسياری را در طول این چند 

 که بيشتر آنها درخواست همکاری شما دریافت نمودیم

با نشریه را داشتند و برخی از آنها را در این شماره به 

 . چاپ رساندیم

در بين دوستان همجنس گرا هستند کسانی که     

 بسيار دارند و شاید به نظر خودشان کم توانایی های

اهميت جلوه کند اما با تقسيم وظایف، زمان بيشتری 

چرا که کم . برای کارهای بهتر و بزرگتری مهيا می شود

هستند افرادی که بر روی موضوعات همجنس گرایی 

 .فعاليت می کنند

در حال حاضر چراغ نيازمند نویسنده، داستان نویس، 

ح، کاریکاتوریست، حقوقدان، شاعر، مترجم، طرا

می باشد تا خدمات خود را کسترده تر ... روانشناس و 

 . نماید

از تمامی دوستان و خوانندگان و مدافعان آزادی حقوق 

 .همجنس گرایان درخواست همکاری به عمل می آید

 .ما منتظر نامه های پرلطف شما هستيم

هد اگر ما به فکر خودمان نباشيم کسی به فکر ما نخوا

 .بود

 

 

 

 

 

 
به جمع خانواده 

نشریه چراغ 
 .بپيوندید

 
 

ــا در انتظــــــار مــــ
نامــــــــه هــــــــا و

 شـمانوشته های 
بــــــــــرای درج در

خودتـــاننشـــریه 
 .ميهست

 
 

در گسترش و فراگير

شدن این نشریه تالش

نمایيد و آن را به تمامی

، چهدوستان خود

گرا و چه همجنس

گرا معرفی همجنس غير

 .نمایيد


