


 
 با نياز سليمی    سردبيرسخن 

. مقدار زيادي قانون و چارچوب و شناسنامه و رابطه در چراغ عوض شـد             

همه ي اينها جاي حرف دارد و بخصوص جاي حرف دارد چون بعضي از           

 ٢صفحه  ...اين تغييرات خوبند بعضي بد

 نياز سليمي مدير كانون انديشه و گفتگو و حقوق بشر در ايران، مـدير اجرايـي                

اتحاديه مسلمانان كانادايي، از مديران سازمان دگرباشان جنسي ايراني اسـت و            

 ٣صفحه  ... ، با شماري از كانون هاي

  سير همجنسگرایی
 چراغ، نشریه ای اینترنتی، صدای همجنسگرایان ایران

بحث در مورد موضوعي كه تاريخ آن همراه با آدميزاد و غريزه جنسـيش       

ما در همـين اول     . اشد كار چندان سهلي نيست    مي تواند قدمت داشته ب    

 ٩صفحه  . ..باب بحث هاي فلسفي و روانشناختي را

 در دنياي امروز و جوامع مـدرن نيـز بـا مشـكالت بسـياري                اقليت هاي جنسي   

با وجود كوشش هايي كه براي احقاق حقوق همجنسگريان و دو . مواجه هستند

 ٣٢صفحه  ... جنسگرايان به انجام مي رسد هنوز

  هفتاد باکره
 راهنمای رابطه جنسی همجنسگرایانه

از هنگامي كه مدرسه را ترك گفتم، با اين پرسش هميشگي كلنجار مي             

آيا بايد با اسالم خداحافظي كنم؟ براي حل اين مسـئله، بايـد بـه               : رفتم

 ٣۵صفحه  ... اين پرسش پاسخ مي گفتم كه آيا چيزي

 ايرانيان تابو است و تنها مـي تـوانيم          سخن راندن از كنش هاي جنسي براي ما        

آن هـم زمـاني كـه       . در جمع خودماني اطرافمان در ايـن بـاره صـحبت كنـيم            

 ۴٩صفحه  ...مطمئن باشيم كه 

   بازنگردانيدکشورشاندگرباشان جنسی ایرانی را به 
 همجنسگرایی یا همجنسبازی

جـوان در   هلند يكي از اولين كشورهايي بود كه پس از واقعه اعدام دو نو            

مشهد، بازپس فرستادن همجنسگرايان ايراني بـه ايـران را جهـت انجـام      

 ۵۵صفحه  ...بررسي هاي الزم 

 همجنسگرا استفاده كرده ام  ي در متن چند تا از نوشته هايم هم از كلمه  اًاخير 

نجا كه  آ از    و البته استفاده كلمه همجنس باز عمدي نبود      . و هم از همجنس باز    

 ۶١صفحه  ... ستان بهمي دانم برخي دو

 آماده غوغا آفریدن" اهللا"مستند جدید   عشق ایرانی در استانبول

. بهار فروز در بازار ادويه ي استانبول از اين دكان بـه آن دكـان مـي رود            

، يعني بـازار  "ميصير چارشيسي"بازار ادويه ي استانبول معروف است به     

 ۶٣صفحه  ... بعد از ظهر پنجشنبه است و.  مصري

در حال حاضر دنيا بايد     «: دابوسكي كه تهيه كننده ي اين فيلم است، مي گويد          

. »اسالم را بهتر بشناسد، اين فيلم حاوي قصه هايي قابل اعتراض به اسالم است

 ۶۶صفحه  .... اين فيلم مستند

 دریچه ای به زندگی دگرباشان ایرانی  ادبيات داستانی

هاليــدي، پســر بوشــهري،  مثــل صــداي بيلــي .يــك ســوال از دوســت،

 ۶٨صفحه  ... اطمينان، 

نقدي بر نوعي نقد، ازدواج بيژن و سهراب، از كودكي تا بـه حـال، حـرف هـاي                    

 ٨۴صفحه  ... شما

 تاتزه های خواندنی  دیوید هاکنی

اين عكس هايي كه مـن گرفتـه ام بيننـده را وادار مـي كننـد كـه بـه                     "

 قطـره اشـكي بـر ورق        – چيزهاي معمولي به طوري متفاوت نگاه كننـد       

 ٩۶صفحه  ...    اما يك نقاش خوب-كاغذ، سايه اي بر كاغذي ديگر 

گذشـتن از سـد    بهترين داستان، فراخوان چراغ، دگرجنسـگونه شايسـته دنيـا،            

 ،حفاظت براي شركت در سخنراني در باره ي تعقيب و آزار دگرباشـان جنسـي              

 ٩٨صفحه  ...  كشورامكان استناد به پيام هاي كوتاه در دادگاه هاي 

  سازمان ما

قوانين نشریه، بيانيه ها، نامه ها، فعاليت ها و گزارش های انجام 

 ١٠۴صفحه  ...شده در ماه گذشته

 تماس با ما 
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همه ي اينها جاي حرف . رابطه در چراغ عوض شد مقدار زيادي قانون و چارچوب و شناسنامه و 

دارد چون بعضي از اين تغييرات خوبند بعضي بد بعضي نه خوب نه بد، دارد و بخصوص جاي حرف 

همه ي اين خوب و بد .  بين خوب و بد هستند چيزي

ها هم جاي حرف دارد چون سر هر كدامشان مي كردن 

شود سه چهار سر مقاله نوشت كه خودش مي شود مايه 

ما در اين شماره، در همين ا. ي كار يك سال نشريه

چراغ را تبديل به ترام سردبير عزيزي كه به اح شماره،

احترام ضابطه هاي معقولي كه سر جاشان ايستادند و تكان نخوردند، به احترام  بهنشريه كرد و رفت، 

نرفت،  مايل به چراغ شد و ي كه)عزيز( سردبيربه احترامانساني كه زير پاي ضابطه نتركيد، ي رابطه 

 به  مي دهدتن حاال بيشتر از پيشتر  چراغ كهاحترام  بهبند، يك،، كه گاهي مي افتدبه احترام اتفاق

ست، به احترام صفحه آرايي كه از همان ابتدا اين چراغ را مورد نياز چراغ ا سخت كهاولويت هايي 

سخن سردبير را نمي نويسم تا  خودمان را بكشيم خاموش نمي شود،  وروشن كرد داد دست ما

 . ننوشته باشم

ساقی قهرمان

 . را مي گذاريم چراغ ولي آدميم باالخرههر چند اسم خودمان
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  نياز سليمیبا  

 چرا از حقوق اقليت هاي جنسي دفاع مي كنيد؟

به اين دليل كه دفاع از حقوق هر گروه و اقليت تحت فشار و مستثني از حقوق برابر 

 . اجتماعي را وظيفه ي خودم مي دانم

 بله چه عاملي باعث شد كه در آن آيا هيچگاه انديشه هاي هوموفوبيايي داشته ايد؟ اگر

 تجديد نظر كنيد؟

من در اجتماعي سنتي با ارزش ها و عادات از پيش تعيين شده رشد كردم . طبيعتاً داشته ام

ام و طبعاً تا زماني كه امكان كشف  وتجربه ي شخصي پيدا كنم از همان تفكر پيروي كرده 

ه اي بسيار نزديك و تعيين كننده با براي من نقطه ي تغيير، و تجديد نظر در رابط. ام

با اين كه حاال اين عزيز ديگر در بين ما نيست، من براي هميشه بخض عظيمي از دگرگوني ارزش ها و جهان بيني ام را . همجنسگرا آغاز شد

 . مديون ارتباط با او مي دانم

  جنبش زنان و جنبش همجنسگرايان را چگونه با هم مقايسه مي كنيد؟

ن جنبش زنان و جنبش همجنسگرايان هر دو در تقابل با فرهنگ مردساالر عمل مي كنند و حذف و تغيير اين عامل در صدر مبارزات به نظر م

 . آنها قرار دارد

 به نظر شما اين دو جنبش همخواني دارند؟

نكته اول اين است كه .  هم تفاوت دارنددر ضمن توجه به آنچه در باال گفته شد الزم به ذكر است كه اين دو جنبش از چند نظر بنيادي با

مسئله ي . جامعه ي سنتي ادعا و قدرت حذف زنان را ندارد در حاليكه در ارتباط با اقليت همجنسگرا هدف و عملكردش كامال متفاوت است

 سنتي با مسئله ي -يدر ايران نيز مثل بسياري از جوامع مذهب. دوم تفاوت اين دو جنبش از ديدگاه قانون و مشخصا شرع و عرف است

همجنسگرايان به عنوان امري خالف شرع برخورد مي شود و از ديدگاه قانوني نيز اين گرايش جرم محسوب مي شود و مشمول پيگرد و حدود 

  سنتي در حاليكه همه سعي خود را در جهت كنترل و محدود كردن حقوق زنان معطوف مي دارد، در برخورد-جامعه ي مذهبي. قانوني است

 . با مسئله ي همجنسگرايان كامال منكر هر گونه حقوق اجتماعي اين گروه شده و با آنان به عنوان مجرم برخورد مي نمايد

 چطور مي توان ديگر جنبش هاي مدني را با جنبش همجنسگرايان همسو كرد؟
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 عادل و آزاد به تعريف منشور حقوق بشر چنانچه جنبش هاي مدني در طلب حقوق و مبارزه براي كسب آن از اصول و الگوي جامعه مدني

اما اگر هر جنبش تنها به موارد مورد درخواست خود . پيروي كنند اين جنبش به خودي خود در همسوئي كامل با بقيه اين فعاليت ها قرار دارد

 . واهد بودبپردازد و در روياي ساختن خانه اي امن در محله اي ناامن باشد اين همسويي به راحتي امكان پذير نخ

 نياز سليمي به عنوان يك هنرمند از چه نقطه نظري اقليت هاي جنسي ايراني را مي بيند؟

نزديكي به و آگاهي از هنر اين امكان را . ضمن اينكه بايد اعتراف كنم كه معني اين سئوال را نمي فهمم ولي مي توانم يك نكته را توضيح بدهم

. ه و از زوايا و نظرگاه هاي متعدد و گاهي بيشماري به يك منظر خاص و يا شرايط ويژه توجه كردمي دهد كه از قالب محدود خود خارج شد

شايد در اينجا نقش هنر اين باشد كه به من اجازه دهد در قالب ديگري به جز خودم زندگي را تجربه كنم و از اين طريق زندگي ديگري را 

 . لمس كرده و به رسميت بشناسم

 ديدگاه شما داشته است؟ ) اين ( هاي سياسي و اجتماعي شما تاثيري بر آيا ديگر فعاليت 

در اين اختالط نظرگاه ها و باورهاي انسان منتوع و گسترده مي . عمل كردن اختالط با آدم ها و شرايط را ايجاب مي كند. فعاليت يعني عمل

 . بايد بگويم بله، مؤثر بوده. شود

 گونه اقداماتت فكر كرده بوديد؟) كدام گونه؟( زندگي خصوصي و هنري خود به اين آيا قبل از فعاليت هاي حاضر و در 

از نظر من تقسيم بندي اي به نام . اگر قبول كنيم كه معناي فعاليت عمل كردن است پس طبعا مي بايد قبل از عمل به آن فكر كرده باشم

 حركاتي از قبيل . مي گوئيم حركت را ممكن مي سازدآنچه كه به آن زندگي خصوصي . زندگي خصوصي و اجتماعي وجود ندارد

به غير از اين مگر ممكن است كه كسي در حضور اجتماعي اش مثال به برابري يا عدالت معتقد باشد و . خوردن و خوابيدن و شستشو و امثالهم

فكر مي آيد و بعد از آن عمل اتفاق مي بعد در عرصه خصوصي از تبعيض و فشار حمايت كند؟ جمع بندي اين پاسخ مي تواند اين باشد كه 

 . هر عمي به اعمال ديگر منتج مي شود تا وقتيكه به دليلي سوخت اين چراغ به پايان برسد. افتد

 .به نظر شما چه نقشي ايرانيان  داخل و خارج از كشور در اين جنبش مي توانند ايفا كنند. جنبش همجنسگرايان ايراني يك جنبش تازه و نوپا است

اولين و ضروري ترين گام براي . نبش همانطور كه گفتيد تازه و نوپاست ولي اصل مسئله به اندازه تاريخ حضور انسان روي زمين قدمت داردج

 . ما هر جا كه باشيم اين است كه اين واقعيت را به رسميت بشناسيم

جامعه درون ايران تأثير بگذارند و بايد اين فعاليت ها از درون ايران بسياري بر اين باورند كه افرادي كه از ايران خارج شده اند نمي توانند بر 

 انجام شود؛ نظر شما در اين مورد چيست؟
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آدمها در هر كجا كه باشند مي بايد . ما وقتيكه در ايران بوديم بساري از تأثيراتمان را از الگوهايي مي گرفتيم كه همزمان بودند و نه هم مكان

آيا تغيير فكر اين .  ميليون ايراني در خارج از مرزهاي ايران داريم3 -5در حال حاضر طبق آمار ما معادل . اشندسالمت و روشن انديش ب

بسياري در دور . جمعيت مؤثر نيست؟ در ضمن بايد در نظر داشته باشيم كه نگرش درست خاص زيست در نقطه ي جغرافيايي مشخص نيست

تأثير . مسئله شروع كردن است. و پيشروتر از ساكنان پايتخت هاي مدرن ترين كشورهاي جهان اندافتاده ترين شهرهاي ايران روشن بين تر 

 . خود به خود منتقل خواهد شد

 تا چه حد به اقليت هاي جنسي ايراني نزديك هستيد؟

 . از نظر حسي بسيار و از نظر شخصي چند نفر از نزديك ترين دوستانم از اين گروه هستند

 نسگرايي ايراني را چگونه مي بينيد؟آينده جنبش همج

و البته اين پايان كار . مثل هر اقليت ديگري وقتي به اندازه ي كافي و با شدت و حدت الزم حضور خودش را اعالم كرد پذيرفته خواهد شد

 .  متأسفانه گروه هاي اوليه فشارهاي بسياري را تحمل مي كنند. نخواهد بود

 ا چه بايد كرد؟به نظر شما براي رفع هوموفوبي

در فرهنگ ما حتي بسياري از روشنفكران ما نيز در بهترين حالت وجود چنين گروهي را نديده . اول بايد وجود اين گروه را به رسميت بشناسيم

كارگري كه از . كنيمدوم اينكه بايد ياد بگيريم كه آزادي را به مساوات تقسيم . مي گيرند و از كنار آن، البته به طور صلح آميز، عبور مي كنند

همه ي جامعه درخواست و توقع حمايت دارد وقتي به مسئله ي اقليت ديگري برخورد مي كند به بهانه هاي مختلف از حمايت خودداري مي 

جامعه ي كمي آزاد . ما يكبار و براي هميشه بايد ياد بگيريم و بپذيريم كه يا براي دست يابي به عدالت و آزادي وارد ميدان شده ايم و يا نه. كند

 . همين چيزي است كه امروز در مقابل ماست. با مقداري عدالت براي گروه هاي مشخص، شوخي است

 نظر شما در مورد جرم زدايي قانون اساسي ايران چيست و آيا حتما اين كار در گرو بركناري جمهوري اسالمي ايران است؟

مشروط كردن اين امر بر كناري . اولويت هاي اين جنبش و همه فعالين اجتماعي استجرم زدايي از مسئله ي همجنس گرايي از ضروريات و 

حاال در اين ميان اگر حكومت روشن تر و مداراگر تري . كار را بايد شروع كرد و پيش رفت. جمهوري اسالمي تعلل در انجام امري حياتي است

 . ان مشروط به ايجاد شرايطي در آينده ي نامشخص كردسر كار آمد چه بهتر و گرنه امر نفس كشيدن يك گروه را نمي تو

 چطور مي توان حمايت خانواده ها را جذب كرد؟

. هر فرد در جامعه عضو خانواده اي است و اطالعات و باورهاي خود را به درون خانواده مي برد و منعكس مي كند. منظور سئوال را نمي فهمم
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 .  . خانواده هم نفوذ خواهد كردمسئله در سطح اجتماع كه مطرح شد به درون 

 به عنوان يك مادر ايراني، اگر فرزندي همجنسگرا مي داشتيد، در مقابل ابراز هويت او چه عكس العملي نشان مي داديد؟

از هويت خود مي خواهم باور داشته باشم كه اگر مادر فرزندي همجنسگرا بودم و من اين مسئله را خودم دريافت كرده بودم فرزندم نيازي به ابر

به خصوص اگر فرزندم بسيار جوان بود به مسئله . بعد از آن همان حساسيتي را به كار مي بردم كه در شرايط متفاوت هم معمول است. نداشت

 بي. در ضمن برايم پيوند حسي و عاطفي فرزندم با شريكش بسيار اهميت مي داشت. ي تفاوت باالي سني او و زوج اش بسيار حساس مي بودم

به او مي . گمان براي او توضيح مي دادم كه عضوي از يك اقليت بودن محدوديت هاي بسياري از جمله محدوديت در انتخاب را ايجاد مي كند

 . گفتم ككه اين محدوديت نمي بايد در تصميم او براي ايجاد رابطه ي ايده آل تغييري ايجاد نمايد

 در آن زمان چه عكس العملي را با فرزند خود انجام مي داديد؟.  و نمي توانيد آن را بپذيريدفرض كنيد كه با موضوع همجنسگرايي مشكل داريد

گمان نمي . ايراني هاي ديگر مي بود% 90اگر اين فرض را بپذيريم كه من با اين مسئله مشكل داشته ام احتمال عكس العمل من چيزي شبيه 

 . كنم نكته ي خاصي در واكنش من وجود مي داشت

 هيچ كار هنري داشته ايد كه به مسايل اقليت هاي جنسي ايراني برداخته باشد؟آيا 

 نه

 آيا هيچ كار هنري را در ايران سراغ داريد كه به اين موارد پرداخته باشد؟

 متأسفانه خير

ت و آيا مي توان از اين ابزار نظر شما به عنوان يك هنرمند در ارتباط با نقش سينما و تلويزيون و در كل هنر در تغيير فرهنگ اجتماعي چيس

 براي رفع هوموفوبيا نيز استفاده كرد؟

تنها شرط الزم اين است كه درست به . به نظر من هم هنر و هم وسايل ارتباط جمعي در شكل دادن و تربيت ذهن افراد تأثير بسياري دارند

 . يجه ي عكس مي دهدگاهي استفاده ي تبليغاتي و غير اصولي از اين ابزار نت. خدمت گرفته شوند

 چطور مي توان از راهكارهاي هنري براي پيشبرد اين اهداف، چه در داخل و چه در  خارج استفاده كرد

هنر زبان مشتركي است كه از طريق آن هنرمند جهان بيني اش را . همانطور كه در پاسخ قبلي گفتم، تأثير هنر گشودن چشم انداز فرد است

 . ول، پيغام درست، پرداخت حرفه اي، ارتباط را ممكن مي سازدهنرمند مسئ. منتقل مي كند

 جامعه ايراني خارج از كشور را با داخل ايران، از نظر موضع هر كدام در قبال اقليت هاي جنسي چطور مقايسه مي كنيد؟
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ز بطن جامعه دست چين شده اند، اين به اين ديل نيست كه اين گروه مشخصا ا. طبعا جامعه ي خارج از كشور تحمل و مداراي بيشتر دارد

در سايه ي اين همزيستي است كه فرد يا جامعه قادر به شناخت پديده ي مقابل خود . مدارا حاصل همزيستي است كه قانون حامي آن است

 . مي شود و بسياري از پيش قضاوت ها غلط از آب در مي آيد

ناهنجاري قوانين مربوط به اقليت هاي جنسي، وظيفه ي ارگان هاي اقليت هاي در شرايط فعلي ايران با توجه به ناهمواري هاي فرهنگي، و 

 جنسي ايران چيست؟ چه بايد باشد؟ 

با توجه به مخاطرات موجود در ايران براي افراد همجنسگرا تجويز هر گونه دستور العمل كاري يا از سر بي مسئوليتي است و يا نظريه اي است 

الن و روشنفكران جامعه، من در اين عنوان به مفهوم واقعي كلمه اشاره مي كنم، مي بايد با شدت و سرعت فضاي به نظر من فعا. سهل انگارانه

 . ذهني جامعه را براي پذيرش اين هويت آمده كنند

  ها، و اجتماع چيست؟با توجه به سئوال باال، نقش ارگان هاي اقليت هاي جنسي ايران در ارتباط با زدودن هوموفوبيا از افكار عمومي، خانواده

به نظر من افراد اين ارگان ها مي بايد با حضور در رسانه ها و به كار بردن ابزارهاي فرهنگي، هنري، و ارتباط جمعي به باور و درك جامعه از 

. ن رسمي انجام گيرددر ضمن اين مسئله بسيار مهم است كه تالش هاي فرهنگي توأمان با فعاليت در جهت تغيير قواني. اين مسئله كمك كنند

 . هر يك از اين دو رشته ي فعالت بدون ديگري بي تأثير و باطل است

ارگان هاي اقليت هاي جنسي براي ارتباط گيري با بدنه ي جامعه ي اقليت هاي جنسي داخل و خارج از وب الگ ها و نشريات الكترونيكي، يا 

ه به تنوع اين جامعه و نياز به همگون شدن، كشيده شدن اين ارتباط را به عرصه ي گروهي استفاده مي كند؛ با توج-در واقع از ارتباط درون

 عمومي، از طريق رسانه هاي سنتي نظير ادبيات، هنر، تئاتر ، توسط اعضاي جامعه ي اقليت هاي جنسي تا چه حد الزم مي بينيد؟ 

در ضمن اين كه من . ان هاي اجتماعي و فرهنگي بسيار مؤثر استهمانطور كه تأكيد كردم حضور فعال در رسانه هاي جمعي از هر قبيل و ارگ

 . به ارزش و تأثير ارتباطات كامپيوتري معتقدم ولي نمي توانم منكر تأثر و ضرورت حضور زنده اين افراد در عرصه هاي عمومي باشم

به عنوان قدم الزم در شكل دادن به ) نيان كوئير ايرا-دگرباشان ايراني( مسئوليت پذيري از اصولي است كه سازمان همجنسگرايان ايراني، 

اين مسئوليت پذيري به معناي تشخيص دادن . جامعه ي اقليت هاي، و همگوني اين جامعه با بدنه ي كل جامعه ي ايراني شناسايي كرده است

قشي كه كل بدنه ي جامعه در نقش اقليت هاي جنسي در سرنوشت خود و نيز تماميت بدنه ي جامعه، و همچنين روشنگري در زمينه ي ن

در ضرورت اين دو گام ، كه بايد در هر حد امكان همگام برداشته شود، چه .  ارتباط با اقليت هاي تشكيل دهنده ي اين كل بر عهده دارد، است

 مي گوييد؟ 
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ولي بخش عظيمي از اين فراموش نكنيم كه در ضمن اين كه هر فرد يا گروه مسئوليت مشخصي در قبال سرنوشت اجتماعي خود دارد 

در تغيير قانون است كه ارگان هاي رسمي به آزادي مسئوليت تعليم و تربيت اجتماع را در . مسئوليت مستقيما بر دوش اجتماع و قانون است

 . گام هاي فردي سرمايه گذاري در جهت تغيير عظيم و همه گير اجتماعي است. اين زمينه به عهده مي گيرند

آنان از دين . ان غرب جريان هايي در كليسا و مسيحيت وجود دارند كه سعي در آشتي ميان همجنسگرايي و كليسا دارندهم اكنون در  جه

آنان انجمن ها و مراسم خود را نيز برگزار مي كنند . مسيحيت تأويل جديدي مي دهند، معتقدند مي توان مؤمن بود و در عين حال همجنسگرا

به نظر شما آيا مي توان چنين . ذشته در كشورهاي اروپايي تأثير گذار باشند و ياران و همراهان خود را بيابندو توانسته اند در چند ساله گ

 برخوردي را در اسالم بر سر موضوع همجنسگرايي داشت؟ آيا دين اسالم در خود ظرفيت اينچنين تأويل پذيري را دارد؟ 

قوانين ديني و قدرت .  در عرصه ي اجتماعي از  قوانين دني پيروي كند وجود نداردمسئله ي اساسي اين جاست كه امروزه در غرب كشوري كه

در كشورهاي اسالمي كه دين و دولت در قالب يك واحد . و نفوذ آن در جوامع مسيحي توسط قوانين اجتماعي كنترل و محدود مي شوند

با اين حال تعريف هاي متفاوتي از . ت اجتماعي كشيده مي شودحكومت مي كنند مسئله از قالب برخورد نظري خارج شده و به عرصه ي عدال

در حال حاضر در بسياري از كشورهاي . هر دين وجود دارد و در هر دوره يا جامعه اي اين قوانين در قالب عملكرد گروه خاصي متبلور مي شود

 . اسالمي از مسئله ي همجنس گرايي جرم زدايي شده است

قابل با ساختار فرهنگ مردساالر، دگرجنسگرايي كجا قرار مي گيرد؟ آيا مي شود دگرجنسگرايي را نيز مثل در آخر، به نظر شما، در ت

 همجنسگرايي در صف مقابل فرهنگ مردساالر و دگرجنسگرايي اجباري حاكم بر اين فرهنگ ديد؟ 

مرد ساالري امرزو الگويي .  و مدافع حقوق مردان نيستآنچه ما به عنوان فرهنگ مردساالري مي شناسيم در عمل الزاما به معناي قوانين موافق

ساالر به سادگي قادر است مردي كه در تعريف جامد و محدود آن نمي گنجد را مورد تعرض . است كه دولت و حكومت از آن پيروي مي كنند

 براي تغيير و حذف كامل اين قوانين است كه در تالش. من باور دارم كه همه شهداي سياسي ما قربانيان فرهنگ مردساالر بوده اند. قرار دهد

 .  آحاد جامعه از هر جنس و گرايش كه باشند هويت و حرمت خود را باز مي يابند

 

 و نياز سليمي مدير كانون انديشه و گفتگو و حقوق بشر در ايران، مدير اجرايي اتحاديه مسلمانان كانادايي، از مديران سازمان دگرباشان جنسي ايراني است** 

او از بازيگران با سابقه ي تئاتر، تلويزيون، و سينما در ايران است، و مقاله هـا  . با شماري از كانون هاي فرهنگي و انجمن هاي حقوق بشري همكاري فعال دارد             

ور وي در عرصه هاي حقوق بشري حض. نياز سليمي سال هاست خارج از ايران و در تورنتوي كانادا زندگي مي كند. و ترجمه هايش در نشريات منتشر شده اند

 . و نيز در هيئت مديره ي سازمان دگرباشان جنسي ايراني مايه اي براي مباهات و دليلي براي اميدواري است
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 یسير همجنسگراي

 عقيليمهدي 

 

ما در همين اول . نيستبحث در مورد موضوعي كه تاريخ آن همراه با آدميزاد و غريزه جنسيش مي تواند قدمت داشته باشد كار چندان سهلي 

باب بحث هاي فلسفي و روانشناختي را مي بنديم و اندكي پس از تاريخ بشريت به آن مي نگريم، طبعاً فعلي كه مصدر آن غريزه است، خود به 

جنس به سر برده اگر معتقد به خلقت از نگاه اديان آسماني باشيم بايد بشريت چند سالي در انتظار مرد هم جنس با زن نا. قدمت غريزه است

زن بپراكند و كشته اش سبز شد و به ثمر ) 2(تا آنگاه كه آدم تخم خود را در كشتگاه ). 1(باشد و ناچار در اينجا فضل تقدم با ارباب زنا است

. ط پيرتر استو پسران به وجود آمدند و اگر كسي ميوه كال و نارس را براي امتحان دندان نزده باشد پس سال ها عمر زنا از لوا) 3(نشست

 )4.(نمايد  اوستا اين پديده را مربوط به اهريمن مي داند كه بسيار قديمي مي

در قسمت ونديداد كه شامل . با توجه به قدمت اوستا و تاريخ چند هزار ساله آن مي توان اين امر را در ميان ايرانيان بسيار قديمي دانست

و در بين النهرين )  5(بحث به ميان آمده  كه البته درباره آن چندان سخت گيري نشده استمسائل فقهي كتاب اوستا مي باشد درباره اين امر 

به صورت متطور و نمادين آن براي اولين بار نزد قوم ) 6(اما شيوع لواط. داستان گيلگمش و عشق مردانه اش مشهورتر از آن است كه ذكر كنيم

ن به دست مي دهد آنها در مكان باشگاه هاي خود جمع مي آمدند و به تماشاي زنده لوط ديده مي شود طبق مداركي كه كتاب آسماني مسلمي

ي لواط مي پرداختند و خود نيز در اين امر شركت مي جستند كه نسبت به قدمت آنها بسيار پيشرفته مي نمايد و آنها را كه بسيار پيشتر از 

در آثار يونان كه نزديك . مي توان اولين مؤسسين مكتب فكري لواطه دانستتاريخ مسيح و يهود در شمال شبه جزيره عربي زندگي مي كردند 

كنايه از حب ) 7(ترين همسايه غربي خاورميانه به شمار مي رود اثري از عشق مرد به مرد ديده مي شود و در زمان ما نيز اصطالح حب اغريقي

از . يونانيان ادب اين هنر را از همسايگان شرقي خود گرفته باشندهمين است كه اين حدس را قرين به صواب مي دارد كه . مرد به مرد است

و اسبارطيون نيز از اين حب بي خبر نبوده اند كه در كتب غرب ) 8(قصه زوس كبير و جانميد كه بگذريم، همسايگان يوناني ها يعني رومانيون

 .شرح آن مفصالً آمده است

 در جاهليت اعراب كه مردم باديه نشين عرب بودند در صحاري به سر مي بردند و –ه در اسالم اما بعد از اين مقدمه مي پردازيم به تاريخ لواط

جز نخل و شتر و شمشير و صحرا نمي شناختند غايت امل آنها كسب شرافت بود و در اين راه شجاع و سخي بودند صعوبت حيات در صحراء 

 ". انما كانواعراباً اجالفاً جفاة اليعرفون رقيق العيش و ال لذات الدنيا"جاحظ آنها را از رقيق عيش و لذات دنيا دور داشته بود وبه قول 
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و همين است كه ابو نواس عشاق عرب را متهم مي كند كه از عشق خبر نداشته اند و رويگرداني آنها را به خاطر دور بودن و جهل آنها از لذت 

 . ن و عيبي وارد نمي كندعشق غلمان مي داند ولي با اين همه در صحت غريزه آنها طع

             اما و اهللا ال اشرا                  حلفت به و ال بطرا

 )9(            لو ان مرقشاً حي                   تعلق  قلبه  ذكرا  

             و ايقن ان حب المر                د يلقي سهله و عرا

           اذا  مازدته  نظرا             يزيدك وجهه حسناً       

زنده بود دلش معلق به جنس مذكر مي شد و در ) شاعر جاهلي  ( "مرقش"اما به خدا دور از هر فساد و سياهكاري سوگند مي خورم كه اگر 

 .حب امردان بيابان را ترك مي كرد 

در . اطه رادر حجاز  تا حدودي  مي توان واضح تر مشاهده كردو اگر باديه را به مركز تمدن و حضارة  شبه جزيره  يعني حجاز ترك كنيم اثر لو

تاريخ اسالم نام مخنثين را ذيل غالمان و يا موالي بني مخزوم و خزاعه و ثقيف و بني نجار  مي بينيم كه از قبايل شهر هاي حجازند، و همين 

و اصالً چرا اسالم اين همه درباره ي لواطه سخت ) 10(ست است كه سئوال مطرح مي شود كه امثال هيت و ماتع و طويس را در حجاز چه كار ا

و نگاه كردن مردي ديگر را بدان ) 12(ستردن موي صورت را تحريم كرده و مابين ناف تا زانوي مرد را جزء عورت قرار داده) 11(گرفته است

 )13(حرام دانسته و مطلقاً نگاه شهوت آلود مرد را به مرد ديگر جايز نمي داند 

همين قدر بس كه همراه با ذكر رجال به توصيف صورت و قد و قامت آنها نيز پرداخته اند و اين در كتب )14(  را در شناخت جمال مردو عرب

و همچنين ولع عرب و ) 15(تاريخ پديدار است كه فالن به صورت اين گونه بود و به قد و قامت چنين و چنان و در تفضيل پسران بر دختران

و همين كه همراه با اسالم در ضواحي عرب گشتند از جمال مردان ) 16(از اين قبيل شواهد توان ديد) كفل ها ( را به ارداف مردم خاورميانه

يادآور شده اند كه فالن مرد را آوردند چنان زيبا بود كه هيچ خلقي همانند او نبود و قرآن كه به زبان عربي مبين نازل شده اوج جمال را براي 

در سؤالي كه .  تخصيص داده آنجا كه در احسن القصص از يوسف ياد مي كند و وقوف عرب را بر اين مقام به وضوح مي توان ديدهميشه به مرد

و بدانيد كه جبريل امين به صورت دحيه . "انا املح": از رسول خدا پرسيدند كه تو زيبا تري يا يوسف و جواب حكيمانه ي رسول اهللا كه گفت

يطوف عليهم غلمان ":  از زيباترين مردان عرب بود و ياد بياوريم در ترغيب و تحريص عرب و غير عرب قول اهللا عز و جلكلبي نازل مي شد كه

 )17 (" يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب و اباريق–لهم كانهم لؤ لؤ مكنون 

در زمان خلفاي راشدين كما بيش اتفاق مي افتد كه با و همراه با فتوحات اسالمي و گسترش مدينه به عنوان مركز جهان اسالم وقوع امر لواط 
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 سخت گيري شديد آنان روبرو شده است و در كتب حديث و فقه به موارد آن اشاره رفته 

اما با جلوس بني اميه به خالفت و ظهور فسق و فجور در بالد اسالمي همجنسگرايان را در مدينه مي بينيد كه لباسهاي رنگين مي پوشند و در 

 ) 18( سياه - ديك -هايي بر مي خوريم كه در لواط ضرب المثل شده اند دالل  لس اهل مدينه آمد و رفت داشته اند و پس از اندي به ناممجا

 و ابوهشام الخراز باز كرد )  19(سياه براي اولين بار لواطه  را در ادب عربي وارد كرد و باب را براي ابو نواس و والبة بن الحباب و الرقاشي

 اخزاع ان عد القبائل فخرهم           فضعوا اكفكم علي االفواه 

 اال اذا ذكر اللواط و اهله             و الفاتقون مشارج االستاه 

 فهناك فافتخرو فان لكم به            مجدأ تليداً طارفا بسياه 

اسالم درباره ي حجاب زنان نيست كما اين كه بعضي كوته و اين نكته را متذكر شوم كه شيوع لواطه در تمدن اسالمي منوط به دستورات 

 )20(فكران چنين پنداشتند 

 گو اينكه پيش از اسالم اين فن شناخته نبوده يا كالممان در امريست كه همراه با اسالم شايع شده  و عجيب تر آنكه هنوز هم در قرن پيشرفت 

د رفته دارند همجنسگرايي نه به سبب حجاب ربط دارد و نه به دليل انحطاط بين لواطه كساني پيدا مي شوند كه دست بر اين خاكستر بر با

جنسين و خاصه در زمان ما كه  ما بين زن و مرد حجاب برداشته شده و انجمن هاي زن گرايي و مجالس زن بارگي فراوان گشته و نهان 

و همين شواهد بر نظريه آنها خط بطالن مي كشد و . ا داشته اندداشتگان نمايان آمده و در كنار آن مكاتب همجنسگرايي بيشترين پيشرفت ر

 . اگر آنها به تاريخ آشنايي كامل داشتند چنين نظريه هاي ابتدايي و كوتاه بينانه نمي دادند

 به غلمان روم و ترك غزل مذكر و تشبيب. اما با جلوس خلفاي بني العباس، همراه با تطور علوم و فنون ديگر، مكتب لواط نيز رواج تام پيدا كرد

 ) 21(و ديلم وارد ادب شد و عشق مرد به مرد براي اولين بار در جهان اسالم علني شد 

ديگر غالمان . بود كه زنان براي جلب توجه مردان اجباراً خود را به شكل مردان آراستند) پسر گونه ها(هاي اين دوره ظهور غالميات  و از پديده

و آنها را براي مبارزه و ميدان جنگ نمي خواستند ) 22(تي بازو و به دست داشتن حرفه و صنعت نمي خريدند را به اعتبار قوت جسم و سخ

بر آنها لباس هاي گران بها مي پوشاندند و . بلكه آنها را به اعتبار اعتدال قامت و فربهي ران و داشتن هنر در پا و خوبي صورت مي خريدند) 23(

 .  و خواندن آواز مي آموختندبه آنان علم و ادب و موسيقي

 . و همه اينها آنگاه بيشتر ظهور كرد كه با خليفة اللواطيين امين به خالفت بيعت شد

امين خليفه ي جوان سال از زنان روي گردان بود و عمر در حب غلمان و عبث صبيان به سر مي برد در وسعت گرايش امين به همجنس و 
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) ملخها ( ه دسته اي از غالمان امرد زيبا روي ترك و ديلم و روم تشكيل داده و نام آنها را الجراديه لطافت طبع او همين را متذكر شوم ك

 . نهاد) كالغيه ( گذاشته بود و نام غالمان زيبا روي حبشي را كه سياه بودند الغرابيه 

د كه با تقرب قاضي يحيي بن اكثم در حليت لواط با پس از امين برادر او مأمون به خالفت نشست و اظهار عالقه او به همجنسگرايي آنقدر بو

و اگر ) 24(اينك امر آنقدر شايع شده بود كه درباره ي لواط و تفضيل غلمان بر جواري بحث هاي فراوان مي شد . غالم مملوك فتاويي صادر شد

در خراسان شايع بوده است و حتي لباس غلمان و چه جاحظ را عقيده اين است كه اعراب باديه نشين از لذت اين شهوت بيخبر بوده اند و امر 

 . اينك عرب و عجم در اين ميدان از همديگر گوي سبقت مي ربودند) 25(غالميات زي خراساني بوده است 

اما با روي كار آمدن معتصم و متوكل كه چون ديگر خلفاي عباسي به لواطه گرايش داشتند عالقه ي آن دو به ترك پسران باعث به قدرت 

متوكل براي اول بار تركان را وارد عرصه ي سياست . سيدن تركان شد و انتخاب سپاهيان از عناصر ترك طرحي نو در جهان اسالم در انداختر

تا آنجا كه اگر بگوييم از زمان او تا روزگار ما بيش از ) 26(و آنها را بر سر مسلمين سيادت بخشيد ) كه خود نيز به دست تركان كشته شد(كرد 

 چهارم از حكومت اسالمي زماناً و مكاناً در دست ابناء ترك بوده است چندان در تخمين خود دور نرفته ايم و اين را مي توان در تمام سه

 ) مثال ً نقاشي ها را به صورت ترك مي كشيدند. (صفحات تمدن اسالمي مشاهده كرد

معشوق و شاهد زيبا روي واژه ي ترك استفاده كرده اند خاصه در ادب فارسي اما در ادب و غزل واژه ي ترك آنقدر بسامد دارد كه به جاي لفظ 

 ) 27. (كه بيشتر است

و نام اسلحه هاي جنگي بيشتر وارد غزل ) 28(از آنگاه كه متوكل تركان امرد و ميان سال را به سپاهگيري واداشت تغزل به تركان شدت گرفت 

طلحات شمشير ابرو و كمان ابرو و تير نگاه و سپاه مژه و كمند گيسو و خنجر مژه و جوشن تشبيه چشم مست به ترك خونريز در كنار مص. شد

و شعرا معشوقان خود را قاتل و معذب و صاحب شمشير و كماندار )  29. (مو و تيغ ميان و تير مژه و سپر سينه از پديده هاي اين امر مي باشد

و قساوت قلب و جور و جفا و بي وفايي و خونريزي را از اخالق معشوق دانستند و بي مهابا به و خشونت )  30. (و كمند انداز و تيرانداز خواندند

 ) 31. (دست محبوبان خود شمشير و تير و كمان دادند

دست (و خشونت در غزل فارسي آنقدر ظهور دارد كه به گفته شبلي نعماني در فارسي فعل زدن به عنوان فعل كمكي بيشترين بسامد را داراست

 ...). تير زدن و - مي زدن -زدن 

در ادب فارسي از همان اول با غزل مذكر آشنايي داشتند و آنچه را كه شعراي عرب عهد عباسي در شعر خود از غزل مذكر آورده بودند در 

 .د دسترس آنها قرار داشت و شعر عربي و فارسي كه دو رشته در هم تافته اند در اين زمينه نيز مشتركات فراوان دارن
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سبك خراساني كه اولين . عشق مرد به مرد سلطان محمود و اياز و مولوي با شمس تبريزي در ادب فارسي از مشهورترين قصص عشق مي باشد

شيوه شعر فارسي است حول و حوش دربار سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود نسيج يافت و طبعاً در پناه چنين سلطان قوي شوكتي كه 

ان قدر بوده است بحث لواطه نمود بسيار دارد و ديوان فرخي و عنصري و منوچهري شاهد خوبي بر همجنسگرايي آن دوران خود از همجنسگراي

 از زنان و غالمان ميل خويش بيك –و ياد كنيم از عنصرالمعالي صاحب قابوس نامه كه به پسر خود مي گويد ) نگاه كنيد به تاريخ  بيهقي(است

 .نه بهره ورباشيجنس مدار تا از هر دو گو

ايرانيان كه بسياري پيش از تاريخ اسالم در اين فن چون ديگر فنون پيشرو بودند واژه مغ بچه را نيز در كنار ترسا پسر در غزل مذكر به كار 

) قصيده و غزل ( در شعر ) البته دختر رز را به حساب نياورند ( و اگر كسي بسامد واژه ي پسر را در مقابل واژه ي دختر و زن ) 32(بردند 

فارسي بسنجند زنان و دختران با اختالفي فاحش در مقامي بسيار پايين تر از پسران قرار مي گيرند و تشبيه معشوق به يوسف و مسيح و خليل 

 ) 33. (و سليمان و داود و خضر و خسرو از همين مدارك است

ت اگر چه در ايران كوشش بسيار كرده اند كه واژه هاي شعري مي و ورود غزل مذكر در شعر صوفيه نيز در ادب فارسي از همين شواهد اس

 . معشوق و شاهد پسر و مغبچه را تفاسير عرفاني كنند و شمس مغربي در اين باره شعر سروده است

يل بر سيطره ي غزل حتي اگر به تمام اشعار فارسي از زاويه بسته عرفاني نگاه كنيم باز هم اتخاذ اهل عرفان از اصطالحات غزل مذكر خود دل

كه ايراني تبار بود فرقه حلمانيه را اساس نهاد كه حب غلمان و عشق ) هـ245( در قرن سوم ابي حلمان دمشقي –مذكر در ادب مي باشد 

 و كه لواط با كفار و مشركين و يهود) 245(و ياد كنم از ابن كرام رئيس فرقه كراميه ) 34(رفت پسران صاحب جمال اصل آن به شمار مي

 ) 35.( دانست نصاري را عبادت مي

و اوحدالدين كرماني و عين القضاة همداني و احمد غزالي و بسياري ديگر از صوفيه به نوعي وابسته به سلسله ابوحلمان ) 36(فخرالدين عراقي

ناگفته نماند كه عرفاني بودن و . بودند كه عشق آنان به پسران مشهود بوده است اگر چه صوفيه همجنسگرايي را دست آويز عرفان گرفته بودند

 .عفيف بودن شعر دو مقوله جداگانه هستند

  اين بدان مضمون نيست كه در غزل مذكر شعر عفيف و عذري وجود ندارد و البته بالعكس در غزل مذكر بيشينه اي از شعر فراقي و عفيف مي 

و اگر چه در بحث خود به دليل توضيح همه ) 37(يار سوزناك تر است بينيم كه در حزن و سوز و گداز از اشعار جميل بثينه و كثير عزه بس

 .اشعار مجون و اباحي شاهد آورده ايم اما شعر عفيف در غزل مذكر بيشينه دواوين شعر را در بردارد 

سروده است و براي و درباره ي او غزل هاي فراوان ) 38(و فراموش نكنيم حكيم سوزني سمرقندي را كه عاشق خياط پسري به اسم عمر بود
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آشنايي با وضعيت اجتماعي و رويكرد لواطه در آن زمان به حكايات گلستان سعدي در باب عشق و جواني مي توان نظر كرد كه قلم سحرآميز 

و ) 39(شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي آن را به تصوير كشيده است و همچنين ديوان حافظ كه مشحون از تغزل به پسران و مغبچگان است 

 . نمونه ي فاحش آن در آثار عبيد زاكاني بيشتر و بيشتر نمود دارد

و در اين ميان از ياد نبرم افخم و اقدر شعراي زمان ها حكيم خاقاني شرواني كه سروده است حيض برحور و جنابت بر مالئك بسته ام  و گفته 

 )40( گويد است ز من بزاد بيكباره صد هزار پسر و اين بيت كه در تأسف آوردن دختر

 مرا ز زادن دختر چه خرمي زايد              كه كاش مادر من هم نزادي از مادر 

و از ياد نبريم كه در ادب فارسي نوعي از غزل مذكر وجود دارد كه به آن شعر شهر آشوب گويند كه در آن به تغزل با پسران كاسب كار و اهل 

 حرفه و فن پرداخته اند و اين ابيات مليح 

 من برده مرده شو پسري                     چه دل است اين كه مرده شو ببرد دل 

 آن ماهروي خراط در هر كجا كه باشد          روزي هزار عاشق از چوب مي تراشد 

 بت زرگر كه افكندست طرح دلبري با من      دمادم مي كند از ناز جنگ زرگري با من 

ين سبك عراقي و سبك هندي واقع شده است و در آن بيشتر از جور و جفاي پسران جفاكار سخن به و ياد آوريم از سبك واسوخت كه ما ب

 .ميان آمده و به ستم ستيزي با معشوقان پرداخته اند و در ميان شاعران وحشي بافقي و اشعارش به شهرت تام رسيده اند 

 دگرانت بينم اي پسر چند به كام دگرانت بينم               سرخوش و مست ز جام 

 مايه عيش مدام دگرانت بينم                   ساقي مجلس عام دگرانت بينم 

                          تو چه داني كه شدي يار چه بي باكي چند 

    چه هوس ها كه ندارند هوسناكي چند                          

 غني كشميري در غزل مذكر شنود گفت اي كاش آنچه در تمام عمر سروده بودم و اما در سبك هندي همينكه صائب تبريزي بيتي شعر از

 )41(عوض اين شعر مي دادم و آنست اين شعر

 و صائب خود دراين باره سروده است  خط پشت لب به چشم ما ز ابرو خوشتر است

اخته اند رجوع كنيم بسياري از آنها را مي بينيم كه و اگر به تذكره هاي سبك هندي كه در آن به ذكر احوال شعرا و شمه اي از اشعارشان پرد

مبتال به عشق پسران بوده اند كه بعضي از آن عشق به ولي عهدان و پادشاهان بوده است مانند ماني و عرفي شيرازي و طالب آملي و جاروبي و 
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 اله غالب دهلوي كه اشعار زيبايش در غزل مذكر و زن و در اينجا ياد كنيم از خاتم الشعراي فارسي گوي هند ميرزا اسد) 42(مال طاهر نائيني 

 )43. (ستيزي مليح و لطيف است و اگر روزگار اينچنين نبود حق بود كه مقاله اي مستقل درباره ي سبك هندي و غزل مذكر مي نوشتم

هي آنان خواجه محمد قاجار كه چگونه و ديگر ياد آورم از ملوك قجر كه در تغزل به پسران شعرها سروده اند و حكايت مؤسس سلسله ي پادشا

 و شاعر بزرگ سبك بازگشت قاآني شيرازي كه در آثارش به لواطه –حكم لواط با لطف علي خان زند بداد و دق دل چند ساله اش را تهي كرد 

 ) 44. (مشهور است

 – از طرف ديگر درباره ي پسري مي گويد و از عارف نامه ايرج ميرزا ياد كنيم  كه در هجو عارف قزويني و رد لواطه پرداخته است و

 تا نگويند ترا با پسر غير چكار           مادرش را به زني گيرم و گردم پدرش 

  ديشب دو نفر از رفقا آمده بودند –و در شعر سراسر مجون او كه مي گويد 

هودي شمعون و قضيه مسلمان شدنش و لواط شيخ با و در ادب مشروطه ياد آوريم از سيد شرف الدين نسيم شمال و شعر او درباره ي پسرك ي

 اما در شعر معاصر ايران پاره اي از شعراي زن گرا در تغيير جريان شعر از بستر غزل مذكر به غزل زنانه سعي فراوان داشته اند كه اين خود –او 

 )45(بهترين دليل بر سيطره غزل مذكر بر ادب فارسي بوده 

 :  ابوالعالء المعري -1

 و تزويج بنتيه ال بنيه في الحسنا         ا ما ذكرنا آدما و فعالهاذ

 و ان جميع الخلق من عنصر الزنا          علمنا بان الناس من نسل فاجر

  و من يحترث حرثي و حرثك يهزل –نساء كم حرث لكم :  صدق الحكيم في قوله -2

 و هي نيف و مائة و خمسون مقطوعه و هي غزل بالمذكر و >>sonnets <<عشرية  ذكرنا شكسبير و مقطوعاته الرائعه المعروفه با الربعة -3

الشاعر في مقطوعاته اال ولي بعث فتاة الجميل علي الزواج و يدفعه دفعا ان ياتي حرثه من النساء حتي ال تحرم الدنيا بعده من صور لهذ الجمال 

  : – براي شوخي –يوم يذهب عنها المثال 

 )  شيران نر( ود يك هنر        نشينند و زايند زيبا پسر زنان را همين بس ب

 661 اوستا ونديداد ص – پس آنگاه اهريمن همه تن مرگ بيامد و به پتيارگي گناه نابخشودگي كونمرزي بيافريد-4

 ه گنهش چيست اي دادار جهان استومند اي اشون اگر مردي به زور با مردي ديگر كون مرزي كند پادافر:  در اوستا آمده است-5

 تازيانه با سروشو چرن   هشتصد –هشتصد تازيانه با اسپهه اشترا : اهوره مزدا پاسخ داد
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 :  اي دادار جهان استومند اي اشون

اگر مردي به سازش با مردي ديگر كون مرزي كند پادافره گنهش چيست و تاوان آن كدام است و چگونه چنين كسي مي تواند ازاين گناه 

  شود                                                                                          وآلودگي پاك

 البته زرتشتيان را درباره لواط كار عقيده ديگري –752-751 ص2 اوستا ج –چنين گناهي را هيچ پادافره و تاواني نيست : اهوره مزدا پاسخ داد

 )ذيل همان جا ( دستور درباره آن داوري كرده باشد هركس مي تواند بكشدنيز هست چنين گناهكاري را بي آنكه

 عليه السالم ) لوط ( سميت باللواط نسبة الي قوم -6

 حب يوناني :  حب اال غريقي-7

  >>عشر  االباطرة االثني <<في كتابه عن ) سويتون ( و قد ظهر هذا الميل عند الرومان و قد صور فضائحه عندهم المورخ الروماني -8

  لقب لقوله       - شاعر جاهلي اسمه ربيعة و قيل عمرو و قيل عوف بن سعد بن مالك - المرقّش االكبر -9

 الدار قفر و الرسوم كما              رقش في ظهر االديم قلم

  ازهمجنسگرايان مشهور صدر اسالم  -10

من و جدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل و المفعول ) ص(عن النبي  روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه و صححه ابن حبان و غيره -11

 حسن صحيح :  رواه اهل السنن االربعه و اسناده صحيح و قال الترمذي- 300/1رواه االمام احمد : به

لي سبعه من خلقه فوق سبع  لعن اهللا تعا"قال ) ص(و جاء في خبراخرجه البيهقي في شعب االيمان عن ابي هريره و صححه الحاكم عن النبي 

 : فقال ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط... فردد لعنه علي و احد منها ثالثاً و : سماوات

  روح المعاني لآللوسي  7 ج 172ص 

 ) الكافيالجواب (و نقل ابن القيم ان اصحاب رسول اطبقو علي قتله لم يختلف فيه منهم رجالن و انما اختلف اقوالهم في صفة قتله 

و هو مروي عن ابي (و من قائل تحز رقبته ) و هو مروي عن علي(و من قائل يرجم بالحجارة ) و هو مروي عن علي(اذن فمن قائل يحرق بالنار 

بن و هو مروي عن ا(و من قائل يلقي من اعلي الشاهق و يتبع رجماً بالحجارة ) و هو مروي عن علي(و من قائل يهدم عليه جدار ) بكر و علي

 ) عباس

 وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصناً كان او غير محصن و استدل بما روي عن علي عليه السالم : و قال الشافعي رحمه اهللا تعالي

و المفعول به يفعل  اوالً اما با لسيف اواالحراق بالنار و اوالرجم او بالقاء جدار عليه او بالقائه من شاهق و يجوز بين اثنين منها احدهما الحريق -
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 و ان لم يكن ايقاباً –كذلك ان كان بالغاً عاقال مختاراً و يعزر الصبي و يودب المجنون و ال فرق بين العبدا و حراً و ال فرق بين المسلم او الكافر 

 كالتفخيذ بين اآلليين فحده ماة جلدة و يعزر من قبل غالماً بشهوة 

 اني في اللواط لمعة الدمشقيه كتاب الحدود الفصل الث

 ) رواه الكليني(حد اللوطي مثل حد الزاني و قال قد احصن رجم و االجلد ) ع(و قال ابو عبداهللا 

 فقلت فما علي –ان كان محصناً فعليه القتل و ان لم يكن محصناً فعليه الجلد : رجل اتي رجالً  قال: عن حماد بن عثمان قال قلت البي عبداهللا

 ) رواه الكليني(قتل علي كل حال محصناً كان او غير محصن  قال عليه ال–الموطيء 

 –عن جعفر الصادق قال اُتي عمر برجل و قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال لشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحله فقالو نعم 

 ) رواه الكليني ( و تحرقه ... ضرب عنقهفقال لعلي ما تري في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي اري فيه ان ت

عن ابن ميمون عن ابي عبداهللا عليه السالم قال كتب خالد الي ابي بكر سالم عليك اما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينه اني يوتي في دبره 

لب عليه السالم فقال احرقه بالنار فان العرب التري كما توتي المرأة فاستشار فيه ابوبكر فقالو اقتله فاستشار فيه امير المؤمنين علي بن ابي طا

 القتل شيئاً قال لعثمان ما تقول قال ما اقول قال علي تحرقه بالنار فكتب الي خالد ان احرقه بالنار 

ي اللواط فوق قال ابن  الجوزي الي هذا مال ابو حنفيه و اما مذهب ابن حزم الظاهري فانه ال يضرب ف-و قال الحكم يضرب اللوطي دون الحد

 )م1928) 189نهاية االرب السفر الثاني ص (عشرة اسواط 

 من عمل عمل قوم لوط يجلد دون الحد و به يقول ابو حنفيه و من اتبعه و ابو سليمان و –ال حد عليهما و ال قتل لكن يعزران :  و قالت طائفة-

 )2299 مسألة 380 ص 11المحلي ج –ابي محمدعلي بن احمد -ابن حزم (–جميع اصحابنا 

فاما الرجل مع الرجل فيجوز له ان ينظر الي جميع بدنه االعورته و عورته ما بين السرة و " 176 ص 3 قال الرازي في التفسير الكبير ج -12

 "الركبة و السرة و الركبة ليستا بعورة 

و هو المذهب المختار عند :  امن الفتنه اولم يا منها   فان النظر الي االمرد الحسن من غير حاجه حرام سواء كان بشهوة او بغيرها سواء-13

 ) قل للمومنين يغضّوا من ابصرهم: (العلماء و قد نص علي تحريمه االمام الشافعي و من ال يحصي من العلماء و دليله قول تعالي

ال يبيتن رجل مع امرد في مكان و : ه و كان يقالما انا باخوف علي الشاب الناسك مع سبع ضار من الغالم االمرد يقعد الي: و قال بعض التابعين 

 و في المردان من يفوق النساء بحسنه فالفتنة به "ما خال رجل بامرأة اال كان الشيطان ثالثهما"قال ) ص(احد و حرم قياساً علي المرأة الن النبي 

 ) 127 ص 5د الظمĤن ج موار(اعظم و اقوال السلف في التنفير منهم و التحذير من رؤيتهم اكثر من ان تحصر 
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 و روي عن عمرانه بلغه ان رجالً يجلس اليه صبيان فنهي عن مجالسته 

 98 تحقيق و تعليق عبد اللطيف عيسي ص -احكام وفتاوي النساء البن تيميه 

الرجل يلّح النظر الي غالم امرد اذا رأيتهم : ال انا اخوف علي عابد من غالم امرد من سبعين عذرا و عن سعيد بن المسيب انه قال: و عن ابي اسائب

 )189 ص 2نهاية االرب ج (مع جارية شيطان و مع غالم شيطانان : فاتهموه و عن سفيان الثوري

 )109 ص 2نهاية االرب ج ( و هو سعيد بن العاص ابن امية – اجمل من ذي العمامه -14

 )تغليب( بر مونث  از زنده به گور كردن دختران در زمان جاهليت و غلبه ي  فعل مذكر-15

 )م1969(ابن فارس ابوالحسين احمد بن فارس به تحقيق رمضان عبدالتواب قاهره : المذكر و المونث

 و قد اولع العرب با الرداف سواء اكانت في النساء اوالغلمان اشد ولوع و اكثر الشعراء من وصفها في لينها و بروزها و استدارتها و ارتجاجها -16

  107 ص 1969 جمال المرأة عند العرب دار الكتاب الجديد الطبعة الثانية - الدكتور صالح الدين المنجد - الي ايامنا هذا منذالعصر الجاهلي

 :و انشد ابي بكر بن دريد

 و الردف يجذب خصره من خلفه  قد قلت لما مر يخطر ماشياً

 سلم فواد محبة من طرفه  يا من يسلم خصره من ردفه

 )92-91 ص 2نهاية االرب ج(

 دو نيمه قرص سيمش از گراني  سرين سرمايه بازارگاني

 )زاللي خوانساري مثنوي محمود و اياز(

 اي عهد تو همچو بند شلوار تو سست  اي كين تو چون سرين  سيمين تو سخت

 )مجد همگر(

 دونيمه كوه كه ديدست كان بود از سيم  ام به دو نيم ز سيم ساده يكي كوه ديده

 به پاكي و به نظيفي بسان در يتيم  يدي مثال تل سمنبه نرمي و به سف

 )سوزني سمرقندي(

  سورة الدهر و سورة الواقعه والطور-17

 الوط من ديك و هو رجل من اهل الحجاز و كان من كبار الالطه و الوط من سياه و كان من مردة الالطه و اسمه ميمون بن زياد ابن ثروان -18
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 مجمع االمثال -لمثل في اللواط  بالحجاز فيقال الوط من ديك كما  يقول اهل العراق الوط من سياه و هو كوفي و هو مولي خزاعه و قد يضرب ا

  الوط من راهب- و يقولون الوط من نغر 137- 90 رسائل الجاحظ مفاخرة الجواري و الغلمان ص -للميداني 

 و الوط من راهب يدعي                    بان النساء عليه حرام

 هو الفضل بن عبد الصمد اصله من الري مولي لبني رقاش من بكربن وائل من ربيعة و كان الرقاشي من اهل البصره ثم ورد الي - رقاشي -19

 بغداد و مدح الخلفاء 

   كه بر وي عارف و عامي دچار است   كه يارب بچه بازي خود چه كار است-20

 ه بازي              نداند راه رسم بچ   اروپايي بدان گردن فرازي

 برآورداز درون دل خروشي   شنيد اين نكته را داراي هوشي

  گرفتار همين شيء عجابند                                            كه تا اين قوم در بند حجابند

  پسرها را كند همخوابه شب    حجاب دختران ماه غبغب    

 و از متأخرين بسياري در اين باره سخن رانده اند شعر از ايرج ميرزا ست از عارف نامه 

 مصري است)ق.ه1328(از جمله آنها  كه سنگ زنان را در بي حجابي به سينه زده اند قاسم امين 

 حنا -تاريخ االدب العربي ( و من وصمات الغزل انصرافه الي التشبيب بالغلمان من الروم و الديلم و الترك مما سمي بالغزل المذكر -21

 ) الفاخوري

اين بدين معني نيست كه پيش از آن عشق مرد به مرد وجود نداشته است اما نمايان شدن اين ماجرا در سرتاسر جامعه شرق بيشتر از اين پس 

خوبي روشن بوده است و گمان دارم كه در اين مقاله كه به تأثير فرهنگ بر لواطه و تأثير لواطه بر فرهنگ در اسالم پرداخته ايم اين موضوع به 

 باشد 

 ابولؤلؤ فيروز غالم مغيرة بن شعبه بود به عمر شكايت برد كه مغيرة بيش از حد از من مي طلبد گفت چه  صنعت  داني  گفت فالن صنعت -22

 و فالن وفالن گفت   شنيده ام كه تواني آسيا كني بر باد                      

  كما قال الشاعر-23

            للنوم ال للجري في الميدان                                          من نشستنش را دوست دارم و او را براي هم اني احب جلوسه واريده 

 خوابي مي خواهم نه براي رفتن در آوردگاه           يواتيني النديم علي التصابي               الذ الي من يوم الطعان
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ندگان را مشتري از هر گونه باشد كسي كه به روي نگرد و به تن و اطراف ننگرد و كسي باشد كه به شحم و لحم ب: صاحب قابوس نامه مي گويد

 اما كسي كه در بنده نگرد اول بايد كه در روي نگرد كه روي او پيوسته تواني ديدن و تن به اوقات بيني پس به چشم و ابرو نگاه كن –بنگرد 

 در موي او نگر كه خداوند عزوجل همه آدميان را نيكويي در چشم و ابرو نهاده است و مالحت در بيني و آنگاه در بيني و لب و دندان پس

حالوت در لب و دندان و طراوت در پوست و موي را مزين اين همه گردانيده است و به مذهب من مالحت بي نكويي بهتر كه نكويي بي مالحت 

يد كه معتدل بود به درازي و كوتاهي و فربهي و الغري و سفيدي و سرخي و سطبري و باريكي و  هر بنده كه از بهر خلوت و معاشرت خري با-

چون غالمي بيني نرم گوشت و رقيق پوست و هموار استخوان و ميگون روي و سياه مژه و شهال چشم و سياه ابرو . به جعدي و نا جعدي موي

سرخ لب و سفيد دندان و هموار دندان و همه اعضا در خور اين كه گفتم و هر گشاده چشم و كشيده بيني و باريك ميان و گرد زنخدان و 

 غالمي كه اينچنين باشد زيبا و معاشر باشد و خوش خو و وفادار و لطيف طبع و سزاوار 

  64 - 62قابوس نامه  

 90-137 رسائل الجاحظ  مفاخرة الجواري و الغلمان -24

 في خراسان و الزي الذي كان شائعاً عند الجواري و الغلمان كان الزي الخراساني و هو القر طق و القبا و  و يقول الجاحظ ان االمر كان شائعاً-25

كالهما علي خالف الثياب العربية الفضفاضه محبوك الجسم يرسم للعين مقاطيعها و يظهر دقة الخصور و من تحتها استرسال االعطاف و وفرة 

 االرداف 

 كتاب مناقب الترك و عامة جند "زير المتوكل و اتصل الجاحظ بالفتح بن خاقان و قدم له بعضاً من كتبه منها  منهم الفتح بن خاقان و-26

  "الخالفه 

   استاد  منوچهري سيستاني گويد     27

 تا كس نفرستيم و نخوانيم نيايي  اي ترك من امروز نگويي بكجايي

 نگفتي تحملت بايد چو ترك ترك       نگفتمت كه به تركان نگه مكن سعدي

  تا دگر خون كه از ديده روان خواهد بود   ترك عاشق كش من مست برون رفت امروز

 كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي   خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم

 )... 441 - 524( ابراهيم بن عثمان ابن محمد بن محمد ابواسحاق الغزي من اهل غزه بلدة بفلسطين-28

  للرعد كراتهم صوتا و الصيتا   تية من جيوش الترك ما تركت  في ف
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 حسناً و ان قوتلوا كانوا عفاريتا    قوم   اذا   قوبلوا   كانو   مالئكة

اند و  قومي كه به هنگام بوسه در زيبايي چون مالئك. در گروه جواناني از سپاهيان ترك حمالتشان براي رعد صوت و شهرتي نگذاشته است

 قتال چون عفريتانند هنگام 

 واين شعر زيبايش 

  لعلك تشتري قلبا جديداً    و قالو بع فوادك حين تهوي

 و خان فكيف آتمن الجديداً   اذا كان القديم هو المصافي

 )  قمري 1358(  هند- 15المنتظم في تاريخ الملوك و االمم البي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الجزء العاشر ص 

 گويي ز كه زادند و به خوبي به كه مانند  ران كه دل خلق ستاننداين شوخ سوا

 از خوبي و زيبايي خورشيد زمانند  تركند به اصل اندر و شك نيست و ليكن

 گردان جهانند و هژبران دمانند   ميران سپاهند و عروسان وثاقند

 بي خشم همه تنگ دل و تنگ دهانند  بي عطر همه مشك خط و مشك عذارند

 ) معزياميري(

 يكي از عقايدي كه از قديم االيام درباره ي همجنسگرايي مطرح بوده است و متأخرين نيز بيشتر از قدما به آن پرداخته اند شيوع  لواطه -29

:  كهميان نظاميان است و اين را نويسنده تيز نگر بصره عمرو بن بحر جاحظ در قرن دوم هجرت با اشاره به سپاه خراسانيان ياد آور مي شود

علت شيوع لواطه در بين آنها كثرت خروجشان در حمالت نظامي بود و آنان زنان و كنيزان را به همراه خود نمي بردند و از غالمان براي رفع 

احتياجات روز مره ناچار بودند و همين كه ماندگاري غالمان با صاحبشان در شب و روز و در حالت خلوت و عشرت طول كشيد با غالمان انس 

سيه جامه (و البته نبايد از اين نكته غافل شد كه اين امر نه تنها در بين سپاهيان مسوده ) كتاب المعلمين(رفتند و به آنها برانگيخته شدند گ

ره كه از جانب خراسان برآمدند شيوع داشته است بلكه بيشتر اهل حروب بدين فتنه اسير بودند و اخيراً هم در تحقيقاتي كه در غرب دربا) گان

ي اين امر شده است به نكات فراواني از اين قبيل اشاره رفته است و نيز مي دانيم كه در هر معسكري اكثر اعضاي آن جوانان جلد و ميان سال 

 هستند تا پيران صاحب رأي و در چنين جمعيتي كه بيشتر آنان در عنفوان جواني اند چه قدر نعل دل در آتش همجنسگرايي دارند 

  مساعير ابطال اذا النكس عرّدا    من قضاعة حولهكهول و مرد 

 )اعشي همدان (
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و ابو الفرج اصفهاني ذكر مي كند كه از پسر برادر ابراهيم بن ابي محمد يحيي بن مبارك اليزيدي روايت شده است كه عم من ابراهيم را پسري 

همين كه معتصم به سوي شام حركت كرد ابراهيم با او بود و جواني بود كه به آن اسحاق مي گفتند و او به جواني از اوالد موالي دلخوش بود 

نيز كه پسرش با او الفت داشت در معسكر بود و ابراهيم در اين ميان دانست كه او با جواني از جوانان لشكري الفت دارد پس عمويم ابراهيم اين 

 )222 ص 20االغاني ج(را براي پسرش نوشت 

 غزل و ادب عربي و فارسي اين نكته را به خوبي واضح مي دارد و ما براي پرهيز از اطناب مطلب و ترس از پاره و كثرت استعمال ادوات حرب در

اي مسائل اين موضوع گسترده را در اينجا ذكر كرديم و فقط  به آن اضافه كنم كه كثرت اصطالحات بت لشكري و شهيد عشق و تشبيه دوست 

 .از همين موضوع باشد و تا آنجا كه به ياد دارم شبلي نعماني نيز اشاره اي بدين معني داردبه دشمن در غزل مي تواند برانگيخته 

 اهي اللحاظ ام النصول    سل من بعينيه يصول

 )ابن المعلم(فا ما بمضربها فلول     شهرت عيونهم سيو

 )ابن المعتز(كماالن مس السيف و السيف قاطع    و يجرح احشايي بعين مريضة

 يا رب مبادا آنكه دهد دل بلشكري    و آن بت لشكر شكن برفتلشكر برفت

 لشكر آرايي كند روزي كه در ميدان بود  رامش افزايي كند وقتي كه در مجلس بود

 بحمداهللا و المنة بتي لشكر شكن دارم  اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد

 ه بر من درويش يك قبا آورد  به تنگ چشمي آن ترك لشكري نازم                  كه حمل

 ترك چون مست شود تكيه به شمشير كند   چشم خونريز تو خوش داده به ابرو تكيه  

  كه ساقيان كمان ابرويت زنند به تير  حديث توبه دراين بزمگه مگو حافظ

 كه به تير مژه هر لحظه شكاري گيرند  يا رب اين بچه تركان چه دليرند بخون

  باز مشتاق كمانخانه ي ابروي تو بود   ان تو در خون مي گشتدل كه از ناوك مژگ

 آرزويم مي كند كĤماج باشم تير را   چون كمان در بازو آرد سرو قد سيم تن

 كه تير غمزه تمام است صيد آهو را   كمان سخت كه داد آن لطيف بازو را

 ا  بدين صفت كه تو داري كمان ابرو ر  هزار صيد چو دل پيش تير باز آيد

  كه روز معركه بر تن زره كني مو را  تو خود به جوشن و برگستوان نئي محتاج
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 چو چشم مست تو بينند و زلف هندو را    ديار هند و اقاليم ترك بسپارند

  به بام قصر برافكن كمند گيسو را    حصار قلعه ياغي به منجليق مده

 قلب همه صف شكنان  كه به مژگان شكند   شاه شمشاد قدان خسرو شيرين دهنان

  وز ميان تيغ به ما آخته اي يعني چه   سخنت رمز دهان گفت و كمر سر ميان

  كز دامن تو دست بدارم به تيغ تيز   من در وفا و عهد چنان كند نيستم

 

 چه نسبت است بگوييد قاتل و مقتول    مرا به عاشقي و دوست را به معشوقي  -30

 اذا جرحت فوادي بسيف لحظك فاقبل   فمن يبلغ عني الي معذب قلبي

  كه هم كمند باليي و هم كليد نجاتي    اخاف منك و ارجو و استغيث وادنو

 اال به سر خويشتنت كار نباشد   با صاحب شمشير مبادت سر و كاري

 اول كسي كه الف محبت زند منم   گر تيغ بركشد كه محبان همي زنم

 كشيدن نيست حاجت تيغ بر    دست در خون عاشقان داري

 كه قتلم خوش همي آيد ز دست و پنجه قاتل   به خونم گر بيااليي دو دست نازنين شايد

 داد اسباب پريشاني ما دست به هم   تا خط و سلسله ي زلف تو پيوست به هم

 تير ديگر زد و بر دوخت دل و دست به هم   دست بردم به دل خسته كه تيرش بكشم

 كه دل مي دهي به تيرانداز اي    سپرت مي ببايد افكندن

 تا نيابد تير معشوقم از آن سو ره بدر   روبرو تير آيدم از پشت مي بندم سپر

 گو سر انگشتان شاهد بين و رنگ ناخنش  هركه معلومش نمي گردد كه زاهد را كه كشت

 با كه بگويم اين كه دوست مرا كشت   دشمن اگر مي كشد به دوست توان گفت-31

 از او بپرس كه انگشتهاش در خون است   ر دست او دلت چون استزمن مپرس كه د

 ندانمت چه مكافات اين گنه يابي   تو خون خلق بريزي و روي برتابي

 معاف دوست بدارند قتل عمدا را   من از تو پيش كه نالم كه درشريعت عشق
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 مردم به شرع مي نكشد ترك مست ما   جرمي نكرده ام كه عقوبت كند وليك

 هركه دراين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست    ي موي دوست حلقه دام بالستسلسله

 از حبيبم سر بريدن نيست    طاقت سر بريدنم باشد  

  برنيايد ز كشتگان آواز    عاشقان كشتگان معشوقند

 عيب صاحب نظران است كه دل مي بندند   جرم شيرين دهنان نيست كه خون مي ريزند

 چنانكه دوست به شمشير غمزه ي قتال   قتال مي نكندبه تيغ هندي دشمن 

 نظر حرام بكردند و خون خلق حالل  جماعتي كه نظر را حرام مي دانند

سعدي اين مضمون را در چند شعر ديگر مكرر آورده كه گرفته است از محفوظ بن احمد بن الحسن بن احمد الكلوذاني ابو الخطاب البغدادي 

 الفقيه

 و ما رعو في قتلي المحارما    د و القليهم قتلوني بالصدو

 تخاف في سفك دمي المĤثما   يا من يخاف االثم في وصلي اما

 فهل رضيت ان تكون ظالما    هبني رضيت ان تكون قاتلي

 116 – 127الذيل علي طبقات الحنابله البن رجب الجزء االول ص 

 رفتند و مغ بچگان سرود مي خواندند و جام هاي باده دست به دست مي گشت  پيش از اسالم مردم براي باده گساري به آتش كده ها مي-32

 111 اصفهان نصف جهان -

  شايد اولين بار ابو نواس به آن پرداخته است -33

 مرحبا يا سمي من كلم اللـ            

 ـة وادني مكانه تقريباً   

 و شبيه الذي تلبث في السجـ          

  نجيباًن سنيناً و كان براً  

 و ياد كنم از بيت زيباي سعدي 

 دگر به روي بتم ديده بر نمي باشد             
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 خليل من همه بت هاي آذري بشكست   

  اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن –و گفته اند   

 245 ابي حلمان الدمشقي الفرق بين الفرق للبغدادي ص -34

 كاظم موسوي بجنوردي حسين الشيء زير نظر 304 ص 2 دائرة المعارف اسالمي ج-35

 وقتي كه هفده ساله بود جمعي از قلندران به همدان آمدند در ميان ايشان جواني صاحب جمال بود و چون باز گشتند عراقي را كه درويش -36

 )مه ديوان عراقيادواربراون تاريخ ادبيات به نقل از مقد(بچه مفتون ساخته بود تاب توقف نماند از پي ايشان به هندوستان رفت 

روزي معين الدين پروانه به خدمت شيخ آمدي و زري چند بياورد شيخ بخنديد و گفت ما را به زر نمي توان فريفتن بفرست و حسن قوال را بما 

ان حسن گرد برسان و حسن قوال در حسن دلپذير بود امير معين الدين في الحال كسي به طلب او فرستاد و احوال بگفت قرب هزار نفر از عاشق

آمدند و مانع شدند امير معين الدين پيش والي آن واليت فرستاد تا آن هزار مرد را بردار كنند و حسن را زود بفرستند چون چند تن را بردار 

ش رفت و كردند پس حسن قوال را روانه كردند چون خبر بشيخ رسيد عزم استقبال كرد و امير و تمامت اكابر موافقت كردند شيخ فخرالدين پي

 بر حسن سالم كرد و او را در كنار گرفت و گويند حسن قوال مال بي حد حاصل كرد 

اين پسر "روزي در بازار كفشگران مي گذشت نظرش بر كفشگر پسري افتاد شيفته او شد پيش رفت و سالم كرد و از كفشگر سؤال كرد كه 

 گفت ظلم نباشد كه چنين لب و دهان و دندان با چرم مصاحب باشد  گفت پسر من است شيخ دست دراز كرد و لب هاي پسر بگرفت"كيست

اين پسر هر روز چه مبلغ كار كند گفت چهار درهم شيخ فرمود كه هر روزه هشت درهم بدهم و ديگر : ما مردم فقيريم شيخ گفت: كفشگر گفت

نفحات االنس  ( – كردي و اشعار خواندي و گريستي اين كار نكند شيخ هر روز برفتي با اصحاب و دردكان بنشستي فارغ البال در وي نظر

  از اشعار اوست –) جامي به نقل از مقدمه ديوان عراقي

 سر به سر از لطف جاني اي پسر           خوشتر از جان چيست آني اي پسر 

 بر لب خود بوسه زن آنگه ببين          ذوق آب زندگاني اي پسر 

        بي لب تو زندگاني اي پسر نيست در عالم عراقي را دمي      

 و اين شعر مشهور 

     چه كنم كه هست اينها گل باغ آشنايي  ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدايي       

 و اين مي تواند به دليل اين باشد كه در عشق مرد به مرد در جامعه ي اسالمي وصال معشوق شرعاً كمتر ممكن بوده است و تاريخ شعرا و -37

  ددستی چراغ را روشن می کن                                                                                              سوم  شماره بيست و–   ٢۵  



عشاق عفيف  همجنسگرا خود كتابي حجيم و چند جلدي مي طلبد كه به ذكر حاالت اين بزرگواران پرداخت و در كتاب مصارع العشاق جنازه 

شرح حاالت برخي از آنان آمده است و ) 500-417(تأليف الشيخ ابي محمد جعفر بن احمد بن الحسين السراج القاري ) هاي خونين عاشقان

نيست كه با توجه به نوع و قدمت كتاب مي توان شرح حال بسياري ديگر را در ذيل و تكمله كتاب نام برد و بايد يادآوري كنم الزم به يادآوري 

كه در عشق عفيف مرد به مرد نوعي متعالي از عشق وجود دارد كه عاشق جز با مردن به وصال معشوق نمي رسد و  اين در ادب ما به خوبي 

ما به خوبي نشان مي دهد كه در عشق مرد به مرد عشق جز خود آزاري چيزي نيست و درصد وصال از صفر هم نمايان است و ادب عفيف 

 براي توضيح –پايين تر است و باب طمع را در وصال از همان اول بسته اند و معتقدند كه ديگران دست سوي ميوه برند ما تماشا كنان بستانيم 

عاشق مسلمان در عشق مرد به زن يا زن، دختري بي شوهر است كه مي توان در آن طمع داشت و عشق بيشتر مسئله بايد گفت كه از نگاه يك 

او را به مقتل وصل سر بريد و يا زن شوهر داريست كه طمع در مال غير در مذهب عشاق مسلمان نيست اما در عشق عفيف مذكر عاشق دست 

 نه اشتراك جسم ) درگيري روح (اين حد تجاوز نمي كند يعني اشتباك روح است در گردن معشوق پاك است و بي گناه و اوج وصال آنان از 

 چه قيامتي كه نمي رسي ز كنار ما به كنار ما   همه عمر با تو قدح زديم و نرفت رنج خمار ما         

أخذ از اين گفتار لب بر دوختم اما هر و من قصد داشتم بابي در عشق عفيف مذكر بپردازم اما به دليل وسعت كار و كوتاهي دست بر منابع و م

چه از ياد برود از يادم نمي رود قصه عشق ابوالقاسم مدرك بن محمد الشيباني كه جان در سر معشوق عيسوي اش عمرو بن يو حنا النصراني 

 كرد و در عشق عفيف گوي سبقت از همگنان بربود 

ل ادب بود و در همين مجمع ادب پسري مسيحي هم  رفت و آمد داشت به مدرك از شعرا و فضالي عصر عباسي است كه محفلش مجمع اه

نام عمربن يوحنا كه مانند بيشتر مسيحياني كه ما ديديم معجز عيسويش در لب شكرخا بود القصه هر چند ديگر نياز نمي بينم قصه را ادامه 

اضل و بي كاري مانند مدرك دل و دين و عقل خود را بدون هيچ دهم كه نه تنها من بلكه امام محمد غزالي هم خوب مي داند كه آدم شاعر و ف

مدركي تسليم جوان مسيحي كرد و الزم به يادآوري نيست كه اين چنين پسر بي پدري كه از امت مسيح است خوب مي داند چگونه با معجز 

ن ديوانه تر عاشق جوان مسيحي شد و آواره ي كوچه و عيسوي عاشق بيچاره را به هزار درد و بال مبتال كند خالصه كالم مدرك صد بار از مجنو

 –ديدم كه اقدام به يك عمليات انتحاري كرده بود ) محلي در بغداد(بازار بغداد گشت و من همين چند روز پيش اثر پاي او را در كراده مريم 

 به نزد طبيب عيسي نفس عمربن يوحنا بردند بهتر بعد از هزار و يك  شب هجران و روز سياه تر از شب دوستان مدرك جنازه ي نيمه جانش را

: به مدرك سالم كرد و دست او را گرفت و گفت) با معرفت(است از اين پس را از زبان تاريخ بشنويم همين كه به نزد عمرو وارد شدند معشوق 

ثم شهق (ه هوش آمد و چشمانش را باز كرد  پس  مدرك نظري بر او انداخت و در حالت اغما رفت و بعد از ساعتي ب"در چه حالي اي سرورم"
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 ) مصارع العشاق ( سپس خروشي از دل برآورد و جان به جان آفرين تسليم كرد  ) شهقة و فارق الدنيا بها

 آن بخت كو كه در دم آخر چو جام مي         لب بر لبت گذارم و قالب تهي كنم 

روده  و يكي از فضالي ايران اين شعر را با قصيده ي ترسائيه ي خاقاني مدرك را شعر مشهوري است كه در عشق همين جوان مسيحي س

 قصد من توهين به خاقاني نيست كه او را جزء پنج شاعر بزرگ ايران مي دانم ولي –بررسي تطبيقي كرده است كه البته اين كجا و آن كجا 

 طوالني را نقل كنم واقعاً چه قدر ساده و لطيف و رقت انگيز و معاصر شعر مدرك در نوع خود بي نظير است اگر باور نداريد تا سه بند از آن شعر

 و جاودانه سروده است 

 يا ليتني كنت له صليبا                   اكون منه ابداً قريبا 

 ابصر حسناً و اشم طيبا                 ال واشياً اخشي و ال رقيبا 

  منه الثغر و البنانا بل ليتني كنت له قربانا                 الثم

 اوجا ثليقاً كنت او مطرانا              كيما يري الطاعة لي ايمانا 

 بل ليتني كنت له زنارا                يديرني في الخصر كيف دارا 

 حتي اذا الليل طوي النهارا            صرت له حينئذ ازارا 

نه اش باشم و از نزديك رويش را ببينم و بويش را حس كنم بدون اينكه از رقيبان و اي كاش من براي او صليب بودم تا هميشه آويخته ي سي

يا مالمت گران بترسم بلكه اي كاش من قرباني او بودم تا دست و دندانش را ببوسم يا آنكه جاثليق و مطران تا اطاعت مرا جزء واجبات خود مي 

البته ( خود بپيچد و همين كه شب روي روز را بپوشاند آنگاه به مثابه شلوارش در آيم ديد نه اي كاش من زنار او بودم تا مرا به گرد كمرگاه 

بر سر آن مي )) لباس عربي  ((  و كندوره - ازار لنگي است كه دور پايين تنه مي پيچند و از ناف تا كعب پا را مي پوشاند -شاعر گفته بود ازار 

مي توان كرد ازار اين روزها فقط در خليج و يمن و جنوب ايران رواج دارد و ديگران از قدر و پوشند و هيچ ربطي به شلوار ترجمه ما ندارد چه 

قيمت آن بي خبرند و نمي دانند كه فروشنده ي يمني پشت بازار طالي دبي براي يك عدد وزره سفيد ناچيز  از اين پابرهنه ي تهي دست 

 چهار نوط ده درهمي سبز رنگ مي طلبد 

غرفة (لب اگر چه سخنمان در عشق عفيف بود يك بيت هم شعر ناعفيف ذكر كنم سعدي كه يك بار در حجره بازرگاني  برويم سر فرع مط

جزيره كيش گذارش افتاد بوده گو اينكه مدتي هم در دبي و بحرين و قطر اقامت داشته است و مثل اينكه در اثناي اين آورد و برد از ) التجاريه

 : زره برگرفته بوده و خود نيز به اين نكته معترف است كهپاي بسياري بچه هاي مردم و
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 گر خداوند تعالي به گناهيت بگيرد        گو بيامرز كه من حامل اوزار تو باشم 

باز هم چهار تا احمق در ايران مي نشينند و مي گويند سعدي به مسافرت نرفته است و در زبان عربي شيخ طعنه مي زند و خبر ندارند كه شعر 

 ربي سعدي آنقدر در عرب مشهور است كه به صورت مثل ساير در آمده است ع

 ) سعدي(فالبد من حي الحبيب زيارة              و ان شبكت دون الخيام رماح 

 در اين باره اشاره خواهم كرد 

  عمرم افزوني گرفت از لذت عشق عمر          لذت عشق عمر عمر مرا نĤرد بسر -38

 سر گويند در جنات عدن            بر لب كوثر علي ساقي بود صبح حشر گفتم اي شيرين پ

 

 چون سوزن باريك تو داريم تن خويش         اي ماه كله دوز كله از سر ما دوز 

 اي پسري كان دو زلف بر زده داري                و آتش رويت بزلف در زده داري 

     ز من نخواهي تير جفات را سپري ز ما يكي پسرا گر ره وفا سپري              

 بال و فتنه و بيداد تو گرفت جهان                پس اي پسر تو ستمكاره اي چرا عمري 

  يارب اين بچه تركان چه دليرند به خون       كه به تير مژه هر لحظه شكاري گيرند -39

 ز شير مادر است اي نازنين پسر تو چه مذهب گرفته اي         كت خون ما حاللتر ا

 گر آن شيرين پسر خونم بريزد                 دال چون شير مادر كن حاللش 

 من از ورع مي و مطرب نديدمي زين پيش     هواي مغبچگانم در اين و آن انداخت 

 من به هواي زاهدي گوشه نشين و طرفه آنك   مغبچه اي ز هر طرف مي زندم به چنگ و دف

 تان سنگدل              ياد پدر نمي كنند اين پسران ناخلف چند بناز پرورم مهرب

 شاه شمشاد قدان خسرو شيرين دهنان         كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان 

 عاشق روي جواني خوش و نوخاسته ام       از خدا دولت اين غم به دعا خواسته ام 

 م و در شرع نباشد گنهش دلبرم شاهد و طفل است و به بازي روزي      بكشد زار

 يار دلدار من ار قلب بدينسان شكند            ببرد زود به جانداري خود پادشهش 
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 جان بشكرانه كنم صرف گر آن دانه در       صدف سينه حافظ بود آرامگهش 

 دل بدان رود گرامي چكنم گر ندهم            مادر دهر نزايد پسري بهتر از اين 

  از عارفان ببردي دل       لطيفه هاي عجب زير دام و دانه ي تست به لطف خال و خط

 دوران چو مي نويسد بر عارض بتان خط      يا رب نوشته بد از يار ما بگردان 

 

 شعاع نور قدح نور ماه پوشيده              عذار مغبچگان راه آفتاب زده 

 حاصل بصر دارد كسي كه حسن خط دوست در نظر دارد       محقق است كه او 

 گر چه شيرين دهنان پادشهانند ولي         او سليمان زمان است كه خاتم با اوست 

 با كه اين نكته توان گفت كه آن سنگيندل    كشت ما را و دم عيسي مريم با اوست 

 انفاس عيسي از لب لعلت لطيفه اي           آب خضر ز نوش لبانت كنايتي 

  چند كني            جوهر روح بياقوت مذاب آلوده به هواي لب شيرين پسران

 بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايبان دارد     بهار عارضش خطي به خون عاشقان دارد 

 غبار خط بپوشانيد خورشيد رخش يا رب     بقاي جاودانش ده كه حسن جاودان دارد 

 ردست و با من سرگران داردخدايا داد من بستان از او اي شحنه مجلس   كه مي باديگران خو

 گو اينكه حافظ از برادران غيور پسر ساده رخ حساب مي برده است 

 پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم                ترسم برادران غيورش قبا كنند 

 حسن سبزي به خط سبز مرا كرد اسير             دام همرنگ زمين بود گرفتار شدم 

  رويي پسرا            زنار خط و صليب مويي پسرا  عيسي لب و آفتاب-40  

 لشكر كشي و اسير جويي پسرا               خاقاني اسير شد چه گويي پسرا 

 خاقاني اگر پند حكيمان خواندي              پس نام زنان را به زبان چون راندي 

 فشاندي اي خواجه ببند زن چرا درماندي                چون تخم غالمبارگي ا

 خاقاني اگر چه در سخن مردوش است       در دست مخنثان عجب دستخوش است 
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 ماها دلم از وصال پر نور بكن               ميلي سوي اين خاطر مهجور بكن 

 اي يوسف وقت جنگ را دور بكن          گرگ آشتيء با من رنجور بكن 

 229 تذكره حسيني ص  – 41

 معتبر سبك هندي خوانده ام كه ماني شيرازي يكي از شعراي عاشق پيشه  از شاه اسمعيل صفوي كه جوان  در يكي از تذكره هاي-42

زيبارويي بود در خلوت خواسته بود كه ساق پا و باالتر آن را بدو بنمايد تا بر آن بوسه زند  و همين كار باعث شد كه به سعايت امير نجم الدين 

 زرگر كشته شود

تل او به علت عاشق شدنش به ولي عهد و پادشاه بابري رجوع كنيد به مقدمه ديوان عرفي شيرازي به تحقيق وجدي درباره ي عرفي و ق

 جواهري 

 بود و گفته است ) 1021(و طالب آملي عاشق ميرزا غازي 

                  از آن اين شعر عشق آميز در مدحش سراييدم  تكلف نيست معشوق من است او نيست ممدوحم 

 درباره ي جاروبي و عشق او به پادشاهان در تذكره ها سخن به ميان آمده است وصاحب تذكره نصرآبادي مي گويد مال طاهر نائيني خوش و

طبع و لطيف خيال بود اما به سبب شوخي آلوده هوا و هوس بود چنانچه مسموع شد به يكي خانه زادهاي شاه عباس ماضي تعشقي به هم 

 269ره برد صرسانيده او را به حج

 در 1894از صاحب منصبان هند كه ديوان شعرش به سال ) 1121( ميرزا محمد شيرازي متخلص به عالي فرزند حكيم فتح الدين متوفي -43

 لكهنو هند به طبع رسيده است در تغزل با جواني سروده است 

 عالي ز غمت اشك نريزد چكند               با همچو تو شوخي نستيزد چه كند 

 رخ جانب ديگري كفل جانب ما               انصاف بده كه برنخيزد چه كند 

و غيره ) ورق(شاه عباس صفوي از سفراي خارجي در مكان هايي پذيرايي مي كرد كه پر از سرگرمي ها و تفريحات از قبيل نرد شطرنج گنجفه 

وسيله جلب مشتري بود مخصوصاً كه كاركنان قهوه خانه ها از بين بود به عالوه دلربايي و عشوه گري كاركنان قهوه خانه كه خود بهترين 

تاريخ قهوه و ( جوانان خوبروي ارمني انتخاب مي شدند و اين جوانان با لباس هاي فريبنده و موهاي بلند به رقاصي و طنازي مي پرداختند 

 نصرآبادي -حمزه سيستاني به زاغي قهوه چي عاشق بودو ملك حيدر برادر ملك ) 258 مجله ي سخن دوره ي پنجم ص -قهوه خانه در ايران 
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 و زعيم 1920 كتاب پريشان كه به روش گلستان سعدي نوشته است از اوست او عم ميرزا محمد تقي شيرازي صاحب قيام عراق به سال -44

 داند اشتباه است واهرزاده قاآني مي راز ميرزا را خ  مشهور به ميرزاي كوچك شيرازي است و اينكه مطهري در كتاب تماشاگه-شيعه 

  در ادب خاورميانه نوعي مازوخيسم و آزاركامي ديده مي شود كه بيشتر از اثرات غزل مذكر است -45

 به هزار خون سعدي بحلند بندگانت            تو بگوي تا بريزند و بگو كه من نگفتم 

و نحيف بودن دارند در مقابل معشوقي كه قدرت سرپنجه اش دل و دين مي برد و و ديگر آنكه شعرا در اين منطقه در غزل اظهار ضعف و عجز 

 همين است كه در ادب خاورميانه معشوق با همه لطافت سخت بازو و قوي است 

 من كه با مويي به قوت برنيايم اي عجب          با يكي افتاده ام كو بگسلد زنجير را 

 و عاشق همه تن در اختيار او قرار دارد 

 همچو جنگم سر تسليم و ارادت در پيش          توبه هر ضرب كه خواهي بزن و بنوازم 

از نكات ذكر شده در اين كتاب مواردي درباره . باشد براي آشنايي بيشتر با ابعاد غزل مذكر يكي از بهترين مĤخذ جلد دوم نهاية االرب مي

ن الجوزي و كتاب ذم الهوي كه دراين موضوع است ابوالفرج خود نيز در كتاب تلبيس كند از ابوالفرج ب هاي خونين است و همچنين ياد مي عشق

 . در كتاب تلبيس ابليس موارد بسياري از كتاب مصارع العشاق اخذ شده است. دهد ابليس خواننده را به كتاب ذم الهوي ارجاع مي
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 صدای همجنسگرايان ايران چراغ، نشريه ای اينترنی،

 بیبصير نصي

 

 در دنياي امروز و جوامع مدرن نيز با اقليت هاي جنسي

با وجود كوشش هايي كه . مشكالت بسياري مواجه هستند

براي احقاق حقوق همجنسگريان و دو جنسگرايان به انجام 

مي رسد هنوز نسبت به اين گرايش ها كامال عادي برخورد 

پسران ودختراني كه گرايش جنسي متفاوت . نمي شود

 را به خانواده اعالم مي كنند با دردسرهاي فاميلي مواجه مي شوند، برخي از خانواده ها نمي توانند نسبت به گرايش فرزندانشان بي خودشان

اما جوامع امروزي به خصوص نسل امروز دارد به تدريج مي پذيرد كه اين گرايش هم طبيعي است و . تفاوت بمانند و موضع منفي مي گيرند

. بي آن كه مشكل رواني داشته باشند به طور طبيعي ساختمان بدنيشان به گونه ايست كه گرايش عاطفيشان به همجنس استبرخي انسان ها 

وقتي اقليت هاي جنسي بدون مخفي كردن هويت جنسي خود در احتماع حضور يافتند مشخص شد كه اقليت هاي جنسي هم به گونه ي 

و ...  بسياري از برجستگان سينما ،ادبيات، شعر، موسيقي، سينما، باله -هاي اجتماعي متفاوتدگرجنسخواهان انسان هايي هستند با موقعيت 

اما در گذشته اين تصور را دامن مي زدند كه همجنسگرايان جمع محدودي از . بسياري از مردان و زنان مشهور دنياي سياست، همجنسگرايند

مي ناميدند و اگر خيلي مي خواستند نسبت ... مرد را بچه باز و يا اوا خواهر، بچه مزلفدر ايران همجنسگرايان . افراد هوسران و منحرف هستند

كه آشكار ... اما در اروپا و امريكا و. به اين جمع محبت كنند اينان را بيمار مي دانستند و تصور مي كردند كه بايد فكري براي مداوايشان داشت

در مورد آشكار سازي (ها به جاي كتمان گرايش خود، تمايل جنسي شان را اعالم مي كنند سازي عواقب خطرناك ندارد بسياري از همجنسگرا

، شهردار برلين، كه سمتي مهم محسوب مي شود، از پشت دوربين wowereitبراي نمونه وو رايت ) نيز مبحثي در چراغ گشوده شده است

.  ي مشهور خبر برنامه دوم تلويزيون آلمان، يك لزبين شناخته شده استتلويزيون همجنسگرا بودن خود را اعالم مي كند، و آته ويل، گوينده

عالوه بر اينها در آلمان قانون ازدواج همجنسگرايان تصويب شده كه هر چند كامالً با ازدواج هاي دگرجنسخواهان مطابقت ندارد اما در بيشتر 

ر شهرها و كشورها هم به تدريج قوانيني به نفع همجنس گرايان تصويب در ديگ. موارد عيناً همان حق و حقوق از جمله ارث را در برمي گيرد

عليرغم ميل كليسا روند عادي شدن روابط . مي شود، هرچند كليسا، به خصوص كاتوليگ ها ودفتر پاپ تفاهمي با اين امتياز ها ندارد

 .همجنسخواهان سير صعودي را طي مي كند
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چون قصد نگاشتن مقاله اي تحقيقي را ندارم حرف هايم را . ي تأسف بار و فاجعه آميز استاماموقعيت اقليت هاي جنسي در جوامع اسالم

در قانون اساسي جمهوري اسالمي مجازات . خالصه مي كنم به موقعيت اين انسان ها در حكومت به غايت مرتجع و سركوبگر اسالمي

ي  هم مي نمايانند، درتورهاي جهاني خود وقتي در باره ي نحوه ي همجنسخواهي مرگ است، بخش باند دوم خرداد رژيم، كه خودشان را مترق

آقاي اكبر گنجي هم كه خودش را رهبر جنبش جا . رفتار با همجنسگرايان از آنها سئوال مي شود به نوعي از زير جواب شانه خالي مي كنند

 هميشگي اش به قوانين ارتجاعي جمهوري اسالمي ايراد يا خانم شيرين عبادي، بي آنكه به شيوه ي. زده است به همين شيوه رفتار مي كند

خانم ) همين شگرد را در مورد قانون وحشيانه ي سنگسار هم به كار مي برد. (   سخت بودن اجراي اين قانون را برجسته مي كند–بگيرد 

توانند به  گرايان ايراني بدون مشكل ميمجنسه: فرمايند  مي،در هلند به جمهوري اسالمي عبادي درمورد بازگرداندن پناهندگان همجنسگرا

دست كم در صورتي كه توسط يك دادگاه در ايران ثابت نشده باشد كه .  امكانش هست اگر من به قانون ايران نگاه كنم،". ايران مراجعت كنند

هلند اعالم كرده باشند كه همجنسگرا راحتي امكان بازگشت دارند حتي اگر در ه  آنها ب اگر دخول اثبات نشده باشد،. عمل دخول انجام گرفته

خانم .  با اين تعبير رندانه حكم اعدام در فرامين ارتجاعي اسالمي را تطهير مي كند".اند كار هيچ قانوني را زير پا نگذاشته آنها با اين. هستند

  :دارند نوبلي همچنين اظهار مي

نقل نشريه . (ه اعالم كند كه همجنسگرا ست قانون را زير پا نگذاشته استدر ايران حكم عمل لواط بين دو همجنسگرا اعدام است اما كسي ك

مذهبي هاي جمهوري اسالمي ندارد، و در ته دلشان همان خواست باندهاي درون /  تفكر اينان هيچ تفاوتي با ديگر ملي) از شيرين عباديچراغ

 . رژيم را آرزو مي كنند يعني اعدام اقليت هاي جنسي

اكثراً تن به ازدواج اجباري مي دهند و بعد از چند ماه، با . زنان و مردان همجنسخواه داخل ايران بسيار شرايط پيچيده اي دارند در اين موقعيت 

اختالف شديد خانوادگي، مجبور به جدايي از همسر مي شوند بي آنكه قادر باشند زبان بگشايند و دليل اصلي ناكامي حانوادگيشان را اعالم 

در اين شرايط است كه توجه و انعكاس . زندگيشان با ترس و اضطراب همراه است. ها مجبورند هويت جنسيشان را مخفي كنندهمه آن. كنند

صداي همجنسگرايان، به خصوص آنان كه اسير جمهوري اسالمي هستند و هر روز و هرلحظه خطر مرگ جانشان را تهديد مي كند، اهميت 

كوشش براي انعكاس .  راديو رها و نشريه چراغ را بايد به فال نيك گرفت– فعاليت سازمان همجنسگر ايان در اين شرايط حضور و. ويژه اي دارد

خواست ها و برنامه هاي همجنسگرايان چند سال پيش با نشريه ي هومان آغاز شد و از اين نظر كار هومان به عنوان آغازگر توجه به مسايل 

ين نشريه كه با زحمت بسيار در سوئد چاپ مي شد، نمي توانست صدايش را به راحتي به داخل ايران ا. همجنسگرايان ايراني ارزش بسيار داشت

برساند، اما چراع در زماني كارش را آغاز مي كند كه دنياي اينترنت از مرز ها عبور مي كند و سايت دگرباشان جنسي ايراني، قادر مي شود در 
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اين امر بسيار مهمي است كه بتوان مدافع و . ارسال ايميل با هزاران كاربر در ايران در تماس باشدشرايطي كه اكثر سايت ها فيلتر مي شود با 

نازي ها هم همجنسگرايان را آزار مي دادند و به ( ياري دهنده انسان هايي بود كه به خاطر نوع حس و عاطفه شان اسير يك حكومت فاشيستي

همكاران چراغ در حركت ها و فعاليت هاي . ارتجاعي اسالمي مانده اند /مذهبي) معدوم مي كردندمانند يهوديان و چپگرايان آنها را محكوم و 

. جي. سياسي حضور فعال دارند، و عالوه بر آن حمايت از حقوق پناهندگان بخشي از كوشش هاي ارزنده ي سازمان همجنسگرايان ايراني، پي

فحه ي اول طراحي زيبايي دارد كه كار يكي از همجنسگرايان است، ديگر صفحات نيز  ص–نشريه چراغ حرفه اي منتشر مي شود .است . او. ال

از بخش ... شعر، قصه، مباحث اجتماعي، سينما، تئاتر و.  مباحث و مسايل با وسواس و دقت انتخاب مي شود–با ذوق و سليقه تنظيم شده است

آرشام ( به آميزش جنسي مطرح مي شود، در مقاله ي سكس سالم در يكي از بخش هاي مجله مسايل مربوط. هاي ديگر اين نشريه است

مسايل جنسي و بيمارهاي جنسي، با زبان باز، شكافته مي شود چرا كه نمي شود اين مسايل را با رعايت ادب و نزاكت )  23پارسي شماره 

د و زن يكي از راه هايي است كه ما ايرانيان براي به كار بردن واژه هاي معادل التين براي آلت جنسي مر. متداول براي خواننده تشريح كرد

بايد بياد داشته . اما در اين مقاله اين مسايل باز و بدون پرده پوشي شكافته مي شود. رعايت ادب و نزاكت در مباحث پزشكي پيش گرفته ايم

!  شود، كه البته با واكنش منفي ناموس پرستاناين تابو شكسته مي) آزاده سپهري:سردبير (باشيم كه نخستين بار در نشريه ي مترقي قاصدك 

به هر حال آموزش نحوه ي ارتباط جنسيٍٍ، با زباني باز، با توجه به گسترش بيماري ايدز، و براي آگاهي رساندن به . مواجه گرديد! با نزاكت

 . نه فقط براي همجنسگرايان بلكه براي دگرجنسگرايان نيز مهم است،يرانجوانان داخل ا

انتخاب  آزادي براي  كسبر اينكه چراغ نسبت به كليت رژيم جمهوري اسالمي موضع مشخص دارد چرا كه مبارزه براي احقاق حقوق وحرف آخ

تا اين رژيم ساقط نشود  سياسي مردم در بند ايران نيست و اجتماعي و وردن آزادي هاي فردي وآدست ه ، جدا از بعاطفيتمايل نحوه ي 

 . آزادي خواهانه امري محال استرسيدن به هر نوع خواست 
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اگران و نويسندگان ايراني، مقيم آلمان، و از جمله هنرمنداني است كه پروژه هاي بسياري را  به منظور پيشبرد سينماي ايران، در بصير نصيبي از سينم** 
 يازده   است و از سردبيران"سينماي آزاد ايران"او از بنيانگذاران . داخل و يا خارج از ايران، در دست گرفته و با برنامه هاي بسياري نيز همكاري كرده است

براي دريافت كارنامه ي دقيق .  بوده است1998 تا 1996 و نيز شانزده شماره  سينماي آزاد از سال 1357 تا 1355شماره  مجله سينماي آزاد بين سالهاي 
.تري از بصير نصيبي، و  آشنايي با نظريات وي، به سايت سينماي آزاد مراجعه مي توان كرد  

.اندركاران هنر خارج از كشور در روشنگري در باب دگرباشي جنسي برخورداريمخوشحاليم كه از نظر مثبت دست   
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 هفتاد باکره ؟

 ارشاد منجي

  

از هنگامي كه مدرسه را ترك گفتم، با اين پرسش هميشگي كلنجار مي 

آيا بايد با اسالم خداحافظي كنم؟ براي حل اين مسئله، بايد به اين : رفتم

نهايت بنيادي در  يزي اساسي و بيپرسش پاسخ مي گفتم كه آيا چ

 مسيحي–آن را امروزه از خويشاوندان معنوي اش  اسالم هست كه

 .يسم مرا با سر به درون معركه پرت كردئر  استوارتر مي سازد؟ چالش–يهوديت 

درون 

ت و 

 كه – هر كشور مسلماني –ر مسلمان روي يك كشو. آنچه آزارم مي داد تنها قضيه ي يك نيجريه اي كه قرباني تجاوز جنسي شده باشد نبود

 كشته مي شوند، و اغلب هم "قتل هاي ناموسي"در پاكستان هر روز دستكم دو زن در . انگشت بگذاريد، وحشيانه ترين تحقيرها را خواهيد ديد

در . دهند و به بردگي مي كشاننددر مالي و موريتاني، دالل هاي مسلمان پسربچه هاي كم سال را فريب مي . نام اهللا بر زبان قاتالن جاري است

در يمن و اردن، كاركنان نهادهاي انساندوست مسيحي را به ضرب گلوله مي . سودان، شبه نظاميان مسلمان اند كه كار برده داري را مي گردانند

همه اين ها سند و . ن مي اندازنددر بنگالدش، هنرمنداني كه از حقوق اقليت ها پشتيباني مي كنند را زنداني مي كنند يا از كشور بيرو. كشند

 .مدرك دارد

اما آيا واقعاً اين طور است؟ حتي در تورنتو كه فرهنگش تفاوت چشمگيري با . آهان، بله، البد دوباره دارم فرهنگ را با مذهب اشتباه مي گيرم

 .ز كجا مي دانمبا من بمانيد تا بگويم اين را ا. پاكستان دارد، يك اسالم بي رحم و خشن رو به گسترش دارد

اندكي پس از دريافت نامه ي موزز، يك بخش از برنامه كوئير تله ويژن را به واقعيت ها درباره ي همجنس گرايان مذكر و مؤنث مسلمان 

 داستان در باره ي مردي همجنس گرا بود كه پاكستان را ترك گفته بود تا در لندن زندگي كند و يك زن همجنس گرا كه از. اختصاص دادم

 .زادگاهش ايران گريخته بود و به ونكوور رفته بود

من تكه فيلم هايي ويديويي را كه مخفيانه از ايران .  خوانده بود"مفسد في االرض" را پليس مذهبي كشورش، – دختر همجنس گرا –مريم 

اين فيلم ها دو زن را نشان .  به سرش مي آمدخارج شده بود نمايش دادم تا ثابت كنم كه اگر مريم در ايران مانده بود و بازداشت شده بود چه

دسته اي از مردان و . مي داد كه آنها را زنده در كفن سفيد پيچيده بودند و بعد در گودال هايي كم عمق كه تازه كنده شده بود گذاشته بودند
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بيشتر سنگ ها به هدف . سر زن هاپسران دورشان جمع شدند و شروع كردند به پرت كردن سنگ هايي به اندازه دست مشت شده به طرف 

مريم گفت كه طبق قانون، هر سنگ انداز بايد قرآني زير . مي خورد و وقتي كمانه مي كرد لكه هاي سرخ رنگي از پارچه كفن بيرون مي زد

در تصوير تاريك چون مريم هنوز هم مي ترسيد، چهره اش را . اما اين حكم هميشه اجرا نمي شد. بغلش بگذارد تا ضرب سنگ گرفته بشود

 .كرده بوديم

او بر اين عقيده بود كه قرآن عليه همجنس گرايي حكم مي كند، . عدنان، مرد همجنس گراي مسلمان، پذيرفت كه جلوي دوربين ظاهر بشود

.  تنها با مادرشهر چه بود، عدنان خيال نداشت دوست پسرش را با همه ي مسلمانان كشورش آشنا كند، بلكه. اما با اين حكم كنار آمده بود

در پايان برنامه، مشاور مركز . تأييد مذهب هم الزم نبود، دستكم نه در شهر ليبرالي مثل لندن، كه او و دوست پسرش در آن زندگي مي كردند

د كه او گفت هر چند به نظر مي رس. فرهنگ اسالمي لندن مي گفت كه در قضاوت كردن در باره ي همجنس گرايان بايد فروتني پيشه كرد

 ".همه چيز ممكن است"اسالم همجنس گرايي را برنمي تابد، اما از خداي توانا 

مي دانيد بعد از پخش اين برنامه چه شد؟ در ميان همه ي شكايت هايي كه از مسلمانان منطقه ي تورنتو به دستم رسيد، بيشترينش اين بود 

ويديوي چندش آور سنگسار .  جهود بوده اند– آماده باشيد –شان دادم ي همجنس گرا كه من در تلويزيون ن"سگ ها" و "خوك ها"كه اين 

. در ايران يا تمايل عدنان به محكوميت به خاطر جنسيتش، يا نظر مشاور مذهبي در باره ي فروتني خداباورانه از سوي همگان، مهم نبود

اين كه : فقط يك چيز بود كه تكرار مي شد. ارها نداشتندمسلمان هاي برافروخته اي كه تلفن مي زدند يا نامه مي نوشتند كاري به اين ك

اين هم از مركز يك جهانشهر در قرن بيست و . يند"آنها"همجنس گراها لكه ي ننگ .  باشند"ما"همجنس گراهاي مرد و زن، امكان ندارد از 

 .يكم

 و فارغ از اين كه از كدام نسل –ستايي يا فوق مدرن  رو–فارغ از اين كه مسلمان ها در چه فرهنگي زندگي مي كنند . حال تهوع پيدا كردم

 اسالم به شكلي شديداً قبيله اي – باشد و چه يك شهر چند رسانه اي قرن بيست و يكمي 1970 چه نمادش مسجدي از دهه ي –هستند 

 آيا هرگز نياز به اصالح نداشته ايم؟. ظهور مي كند

آنچه مي دانستم اين بود كه پيروان مذاهبي كه در طول تاريخ .  اين موضوع نداشتم چيست؟ هيچ تصور روشني از"اصالح"اما معني اين 

رهبران مسيحيت از گونه گوني انديشه ها در درون صفوف .  شده اند، هيچ به اندازه ي مسلمانان با ذهنيت گله اي رفتار نمي كنند"اصالح"

 هيچ يك نمي – كه خيلي ها هم مي كنند –ديگر تفسيرها را رد كند هرچند هر يك از تفسيرهاي مسيحي مي تواند درستي . خود آگاهند

: يهودي ها عمال مخالفت را ترويج مي كنند. اما يهودي ها فرسنگ ها از بقيه جلوترند. تواند منكر بشود كه انبوهي از تفسيرها وجود دارد
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در مقابل، مسلمان ها قرآن را به عنوان متني براي . جانندپيرامون كتاب مقدس را نظريه مي نويسند و در خود تلموذ هم بحث و جدل مي گن

 .تقليد، و نه تفسير، به شمار مي آورند و استعداد انسان ها را در به كار گرفتن انديشه شان خفه مي كنند

در جايگاه . استحتي در غرب هم به مسلمانان آموخته مي شود كه قرآن آخرين نشانه ي اراده ي خداست و جايگزين تورات و انجيل شده 

در واقع نخستين واژه اي كه .  است كه نبايد در باره اش پرسيد يا تحليلش كرد، بلكه فقط بايد به آن باور آورد"كامل"آخرين كالم، قرآن متني 

 .از آنها بود، يعني از ديدگاه بيشتر مسلمانان، به زبان آوردن كلمات، به منظور تقليد "!بخوان"پيامبر اسالم از جبرئيل شنيد، 

. احاديث عبارتند از گفته هاي معتبر پيامبر اسالم در طول حياتش. وضع در مورد دومين منبع الهيات اسالمي، يعني احاديث، نيز همين است

اين احاديث را .  احاديث به آن پاسخ مي گويند– توجه كنيد "بي درنگ" به واژه ي –هر پرسشي را كه قرآن به آن بي درنگ پاسخ ندهد 

يا به طور (تنها كاري كه ما بايد بكنيم، پيروي از آنهاست . هورترين علما در طول تاريخ براي مصرف ما گردآوري و دسته بندي كرده اندمش

مگر پيامبر اسالم خودش انسان و در : و اما يك مسئله ي كوچك). دقيقتر، پيروي از آن حديث هايي كه روحانيان برايمان انتخاب مي كنند

 .از آنجا كه احاديث بازگو كننده ي حيات آخرين پيامبر خداست، شك كردن در آنها را نمي توان تحمل كرد.  داوري نبود؟ هيسمعرض خطاي

وقتي زير سپر اسالم، بدكاري به . متوجه هستيد كه اين قطار سريع السير خوبي، ما را در عمل به كجا مي برد؟ به مقصدي به نام مرگ مغز

و تفاوتي هم نمي كند، چون به ما مي گويند تا زماني كه .  مسلمانان نمي دانند چگونه به بحث، بازبيني يا اصالح بپردازندانجام مي رسد، بيشتر

اين طور مشروط شدن دايره وار مغز، كافي است تا ! واي كه چه استدالل سستي. به اين متن كامل وفادار بمانيم، بدكاري نمي تواند رخ بدهد

 . بدل كند– و خطرناك –ا را هم به ذهن هايي كودن تابناك ترين ذهن ه

نگرش غالب اما تفاوت اينجاست كه تنها در اسالم معاصر است كه تقليد بدل به . البته كه هر ديني پيرواني دارد كه مثل ميمون رفتار مي كنند

در . به اين تفاوت برخورد به قلب سه مذهب سفري: ابراهيمبروس فيلر، نويسنده ي آمريكايي، در هنگام تحقيق براي نوشتن كتاب . شده

با لهجه ي لندني به فيلر گفت . شيخ بر كمال مفروض اسالم پاي فشرد. اورشليم، فيلر با شيخ ابوسنينا، امام جماعت مسجد االقصي ديدار كرد

مان طور كه ميليون ها يهودي به  وگرنه به آتش مشتعل خداوند خواهي سوخت، ه".بايد از آخرين پيامبري كه خدا فرستاده اطاعت كرد"

فيلر با انزجار شيخ را ترك كرد، و بعدتر ماجرا را براي روزنامه نگاري كه در امور ديني . "زنده زنده كباب شدند"دستور الهي و به دست هيتلر 

. رش غالب اسالم در حال حاضر استمتأسفانه حقيقت اين است كه ديدگاه شيخ سنينا نمايانگر نگ": روزنامه نگار گفت. تخصص دارد بازگو كرد

مسيحيان آخرالزماني هم پيدا مي شوند، هرچند به . البته يهودياني را مي توان يافت كه حرفهاي مشابهي برخاسته از ملي گرايي يهودي بزنند

 ".اما اين امام جماعت نماينده ي ديدگاه بيشتر مسلمانان است، البته در اين منطقه. تعداد محدود
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بگذاريد برايتان نمونه اي بياورم از گزارشي . ز فكر بسياري از مسلمانان را بيان مي كند، نه فقط در اورشليم، كه در ميان مهاجران نيزسنينا طر

اين آكادمي ادعا مي كند كه دو فرقه ي .  منتشر كرده2002كه آكادمي آموزش اسالم، كه مركز آن در شهر خودم ريچموند است، در سال 

هر دو، محمد را آخرين . هر دو به صحت و كمال قرآن كريم باور دارند"چگونه؟ . يعني تسنن و تشيع، مشتركات زيادي دارنداصلي اسالم 

 وقتي تقليد به نگرش غالب بدل بشود، بيشتر ما از كاوش در تعصب هايمان ".پيامبر خدا مي دانند و مي كوشند از گفتار و رفتار او تقليد كنند

 .باور مي كنيم كه بايد باور داشته باشيم، همين و بس.  ناتوان مي شويم–ن كه تعصب داريم  يا اذعان به اي–

هر بار كه نظرات ضد همجنس . نامه هاي مخالفت آميزي كه در مقام مجري برنامه كوئير تله ويژن دريافت مي كردم، منظورم را بيان مي كند

م، مسيحيان ديگر موضوع را پي مي گرفتند و به ابراز نظرهاي تساهل آميز مي گرايانه ي مسيحيان باورمند به انجيل را پخش مي كرد

ظاهراً ترديدي نبود كه اين ها از جانب اسالم حرف مي . اما وقتي مسلمان ها به من پرخاش مي كردند هرگز اين اتفاق نمي افتاد. پرداختند

 كه مفهوم "گشودگي"به معناي ( الفاتحه . لف همجنس گرايان هستنداين بدان معنا نيست كه تك تك مسلمان ها مخا. همه ي اسالم. زنند

مهماني هاي . نام يك گروه همجنس گراي مسلمان است كه در شهرهاي بزرگ آمريكاي شمالي و اروپا دفتر دارد) پيشتاز بودن را مي رساند

اما حتي اگر بسياري از مسلمانان هم در . لمان استساالنه ي شام اين گروه، دستكم در تورنتو، شاهد حضور شماري از پدر و مادرهاي مس

از چه . تعصب هاي نگرش غالب اسالم سهيم نباشند، به اندازه ي كافي در فراهم آوردن فضاي گفت و شنود با آن نگرش غالب نمي كوشند

ن، با برنامه كوئير تله ويژن تماس  از قرآ– و مهرآميز –طريق ديگري مي توان توضيح داد كه چرا حتي يك مسلمان هم با تفسيري متفاوت 

 نگرفت؟

براي آغاز به فهميدن اين . با چنين پس زمينه اي، حس كردم كه نه تنها براي رويارويي با چالش موزز، بلكه براي فراتر رفتن از آن هم آماده ام

 آري، زنان؛ اما –ز نظر اسالم مي پرداختم  ا"ديگران"كه آيا اسالم واقعاً به شكلي برگشت ناپذير خشك و متصلب است، بايد به مسئله ي 

و هر كس ديگري كه گرفتاري اش، نمونه اي از بي رحمي بي نهايتي است كه امروزه در دنياي مسلمان مي . و برده ها. و مسيحيان. يهوديان هم

، از تازيانه زدن به زني كه به او تجاوز شده، قرآن در باره ي اين آفريدگان خدا چه مي گويد؟ آيا به شكلي بي ابهام، يا دستكم پذيرفتني. بينيم

 به رغم گواهان متعددي كه شاهد اين جنايت عليه او بوده اند، پشتيباني مي كند؟ آيا قرآن به راستي زنان را از پيشنماز شدن باز داشته؟

كمتر از هر زمان ديگري در زندگي ام بخواهم از چند ماه پس از آن را به بازخواني كتاب مقدس اسالم پرداختم، با چشماني بازتر و در حالي كه 

 .آن دفاع كنم

جسمي "خداوند روح را در .  آدم يا حوا؟ قرآن در اين باره كامال خاموش است—خداوند چه كسي را اول آفريد . در آغاز، مسئله ي زنان بود 
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 .ن نيست جسم كيست و همسرش كدام است؟ روش".همسر او را آفريد" دميد و از آن جسم، "يكه

اين را هم كه حوا آدم را وسوسه كرد تا .  به ميان نيامده– كه به گفته ي تورات، حوا از آن پديد آمد –افزون بر اين، هيج ذكري از دنده ي آدم 

 قرآن به .در واقع به عكس است. اينجا نمي توان خوراكي براي برتري مردانه پيدا كرد: حرف آخر. ميوه ي ممنوع را بچشد، قرآن نمي گويد

و . مسلمانان هشدار مي دهد به ياد داشته باشند كه خدا نيستند، پس بهتر است كه مردان و زنان در طلب حقوقشان از يكديگر، منصف باشند

ه ناظر اعمال خداوند هموار. مادرانتان را كه شما را زاده اند ارج بگذاريد": پايان بخش اين آيه، جمله اي است كه ظاهراً با زنان مهرباني مي كند

 ".شماست

مردان را بر زنان واليت است چرا كه ".  قرآن موضعش را كامالً عوض مي كند– تنها چند سطر پايين تر –عجيب اينجاست كه در همين سوره 

ما آن دسته از شما ا...زنان خوب، مطيع اند. خداوند يك را بر ديگري برتري داده، و چرا كه مردان ثروت خود را صرف نگهداري از زنان مي كنند

 ".كه بيم نافرماني زنانتان را داريد، پندشان دهيد، از بسترشان دوري جوييد و آنها را بزنيد

براي اين كه زني سزاوار زدن باشد، الزم نيست كه عمالً نافرماني كرده باشد، بلكه كافي است مرد بيم از نافرماني : بگذاريد نكته اي را روشن كنم

مي دانم كه دارم مسئله را ساده نمايي مي كنم، اما ساده نمايي در . معركه است. ن است كه بايد كفاره ي دو دلي مرد را بدهدز. او داشته باشد

جمله اي از قرآن مي گويد مردان مي توانند بر زنان . يك نمونه ي عيني برايتان مي آورم. پيدايش قانون هاي بي سر و ته، رواج كامل دارد

 اين جمله، بر بيانيه ي قاهره هم تأثير گذاشته، منشور مفصل حقوق ".ثروت خود را صرف نگهداري آنان مي كنند"ن رو كه حاكم باشند از آ

درست است كه يك بند اين منشور تصريح مي كند كه زنان و مردان از شأني .  به تصويب كشورهاي مسلمان رسيد1990بشري كه در سال 

 دارد كه مردان نان آور ترجيحنه به اين مضمون كه .  مردان را به عنوان نان آوران خانواده توصيف مي كنداما بند بعدي،. يكسان برخوردارند

 و از آنجا كه قرآن مي گويد كه شوهران به دليل ".شوهر مسئول حمايت از خانواده و رفاه آن است"باشند، بلكه به صورت اعالمي صريح، كه 

 .، ادامه ي كار معلوم است"ود واليت داشته باشندبر زنان خ"نان آور بودن مي توانند 

پس هر زمان . زنان كشتزارهاي شمايند". در باره ي زني كه در نيجريه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته بود، آيه ي ديگري از قرآن مرا برآشفت

استيد وارد زن ها بشويد و تازه كار نيك هم  چي؟ هر وقت خو".كار نيك كنيد و از خداوند بترسيد. كه مي خواهيد به كشتزارهايتان درآييد

او به من اطمينان . بكنيد؟ زنها شريك مردهايند يا بخشي از اموالشان؟ جمال بداوي، مفسر نامدار قرآن، پاي مي فشارد كه زنان شريك مردانند

وي مي گويد زنان هم مثل كشتزار نياز .  دفاعي است از بوس و كنار پيش از آميزش"كه از نظر جنسي روشنفكرانه است"مي دهد كه اين آيه 

بذر كشاورز بدون زمين حاصلخيزي كه آن را بپروراند، بي ارزش ". به مالطفت عاشقانه دارند تا اسپرم را به انسان هاي واقعي تبديل كنند
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پس تكليف . ارهايتان درآييد پرداختهبه كشتز"اما او تنها به جمله ي .  بداوي از اين توضيح مترقي خود، كامالً خرسند به نظر مي رسد".است

اهللا از كدام پاراديم :  چه مي شود؟ آيا اين جمله به مردان قدرت ناالزم نمي دهد؟ پرسش به جاي خود باقي است"هر زمان كه مي خواهيد"

ببخشيد، نوازشش (ن شخمش زد  آدم و حوا به عنوان انسان هايي برابر، يا زن به عنوان كشتزاري كه از روي هوس مي توا–پشتيباني مي كند 

 ؟)كرد

. كه خداوند كدام را مي خواهد) و هنوز هم نيستم(حقيقت اين است كه من مي دانستم كدام يك از دو تفسير را مي خواهم، اما مطمئن نبودم 

هانه اي زنان را تازيانه آنهايي كه دوست مي دارند به سست ترين ب. با اين همه تناقض هايي كه در ميان است هيچ كس ديگر هم نمي داند

اما آنهايي هم . همين طور آنهايي كه نمي خواهند دخترها پيشنماز باشند. بزنند، پشتيباني مورد نيازشان را مي توانند از قرآن به دست بياورند

 .كه خواهان برابري زن و مردند مي توانند از قرآن كمك بجويند

توانم دين اسالمم را با شالق زدن وحشيانه ي يك قرباني تجاوز پيوند بدهم، به اين نتيجه در تالش براي پاسخ گفتن به اين كه چگونه مي 

بر خالف آنچه كه از بسياري از فمينيست هاي مسلمان شنيده ام، نمي توانم با شيرين . رسيدم كه نمي توانم اين كار را با اطمينان انجام بدهم

نمي توانم با شجاعت، آن حقوقدانه اي سنگدل نيجريه اي را كه قانون شريعت را جاري . كندزباني بگويم كه خود قرآن، عدالت را تضمين مي 

. قرآن در مورد زنان به طور آشكار تساوي گرا نيست. مي كنند محكوم كنم به اين كه دين مرا كه آشكارا تساوي گراست، زير پا گذاشته اند

با پوزش از نوام چامسكي، اين مسلمان هايند كه به نام اهللا، رضايت او را . ودن خودشقرآن در هيچ موردي شفاف نيست مگر در مورد رمزآلود ب

اين تصميم ها را ما با اراده ي آزاد و انساني خود . تصميم هايي كه را ما بر مبناي قرآن مي گيريم، خداوند ديكته نكرده است. جعل مي كنند

 .مي گيريم

 به او آموخته اند – مثل بيشتر ما –اما نه براي براي مسلماني كه . الب دين خود، آشكار مي نمايداين براي يك مسيحي يا يهودي پيرو نگرش غ

مي شنويد؟ . اين يك دروغ بزرگ است.  را در باره ي همه چيز مشخص كرده و تنها وظيفه ي ما تقليد از آن است"صراط مستقيم"كه قرآن 

 .يك دروغ بزرگ

 چاره اي ندارند جز "به پيروي از كتاب زندگي مي كنند"ه آنچنان تناقض هاي عميقي دارد كه مسلماناني كه قرآن نه تنها اصالً كامل نيست، ك

 هر يك –شايد اين ساده ترين كار باشد . آن كه تصميم بگيرند بر كدام بخش هايش تأكيد كنند و كدام بخش هايش را كم اهميت تلقي كنند

اين كار را ليبرال ها به همان اندازه . ا برجسته كردن يك آيه و ناديده گرفتن آيه اي ديگر، توجيه كنيماز ما مي توانيم گرايش هاي خودمان را ب

يعني دستكم به همان اندازه كه حريف، گفته هاي مثبت قرآن را به حاشيه مي راند، بخش هاي منفي آن را مي : انجام مي دهند كه افراطيان
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 . از ديگرانند"برابرتر" برنامه اي داريم، و برخي همه ي ما براي خودمان طرح و. پوشانند

.  غلبه مي كند، از ديدن چالش بزرگ تر عاجز خواهيم ماند"آنها" بر جزم هاي "ما"اما تا زماني كه در اين بازي گرفتاريم كه بگوييم جزم هاي 

 چه "در واقع" نتيجه گيري صحيح از اين كه قرآناين چالش، عبارت است از تشكيك آشكار در كامل بودن قرآن، براي آن كه اين شتاب براي

در مرحله ي كنوني، اصالح ديني اين نيست كه به . مي گويد، آرام بگيرد، و با گذشت زمان بدل به فعاليتي ادبي شود، نه مالنقطي گري

 دستكم –از آنجا كه قرآن . يدن داده شودمسلمانان گفته شود چگونه نينديشند، بلكه اين است كه به ميلياردها انسان باورمند، اجازه ي انديش

 . ملغمه اي از تناقض هاست، انديشيدن در باره ي آن به هزار و يك دليل الزم است–در مورد زنان 

گر به بيان ساده، آيا كتاب آسماني اسالم، در مورد دي. براي فراتر بردن اين انديشه، بايد الگوي ناهمخواني هاي آشكار قرآن را بررسي مي كردم

مسايل انساني، از جمله بردگي هم، مبهم و تناقض آلود است؟ اگر چنين باشد، آيا مسلمانان قرن بيست و يكمي، آزادي دست زدن به انتخاب 

در خارطوم، رژيمي مشابه . هاي قرن بيست و يكمي را دارند؟ به سودان انديشيدم و بعد در باره ي ميزان تجارت برده در آنجا مطالعه كردم

اين را چارلز جيكابز، رييس گروه . ان، عليه مسيحيان، طبيعت باوران و مسلمان هاي غيرعرب، به گفته خودش اعالم جهاد كرده استطالب

 كه يك سده ي پيش، --تهاجم خارطوم، تجارت بردگان سياه را ": جيكابز مي نويسد. آمريكايي ضدبردگي و مدير كارزار سودان مي گويد

پس از آن كه مردها را كشتند، به زنان، دختران و پسران به صورت گروهي .  احيا كرده است–ه داري برانداخته بودند بريتانيايي هاي ضدبرد

جان به دربرده هاي وحشت زده را پاي پياده به سمت شمال مي رانند و ميان . تجاوز مي كنند، و در صورت مقاومت، گلويشان را پاره مي كنند

 .زنها صيغه مي شوند، دخترها كلفت مي شوند و پسرها بزچران. داربابان عرب توزيع مي كنن

بسيار خوب، . بار ديگر به شمال نيجريه انديشيدم، يعني جاي ديگري كه دولت هاي اسالمي، به بردگي كشيدن مسيحيان را تشويق مي كنند

هاي عقب مانده را بدون كمك گرفتن از قرآن نمي اما اين سياست . مي پذيرم كه جنگ داخلي نيجريه، بيشتر داليل سياسي دارد تا مذهبي

اما آن دسته از بردگانتان كه مي ": پرسش من اين بود، چه اندازه كمك؟ به قرآن مراجعه كردم و اين جمالت را يافتم. توانستند به اجرا بگذارند

 "...خواهند آزادي خود را بخرند، اگر اميدي در ايشان مي بينيد، آزادشان سازيد

با مطالعه ي دقيق، در مي يابيم كه قرآن به ما نمي گويد كه همه ي بردگان را آزاد . ايد درنگ مي كردم و اين جمله را برمي رسيدمب. عجب

 . سازيم، بلكه فقط آنهايي را كه به تشخيص صاحبانشان، استعداد ترقي به وضعيتي بهتر را داشته باشند

رسالت اخالقي ما و آزادي انتخاب ما چه اندازه است؟ به بيان ديگر، امروز مسلمانان مي توانند سازگاري اين برداشت با حساسيت هاي ذهني ما، 

قرآن به قانونگذاران نيجريه امكان انتخابي سازگار با .  با رضايت قرآن، خود را از قيد و بندهاي متن باستاني آن برهانند– اگر تصميم بگيرند –
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تصميم هايي كه مسلمانان مي گيرند : مورد بردگان هم مثل مورد زنان است. يان دادن به زجر بردگي راشرايط روز را مي دهد، يعني امكان پا

 .نمي توانند مسئوليت آن را به گردن قرآن بيندازند. فقط به عهده ي خودشان است

راه  تنها ين برخورد و تحقيق در باره ي قرآن،مسلمان از قرآن را روا مي دارد، بلكه ا آيا ممكن است چنين باشد كه اسالم نه تنها تفسير هر فرد

 باشد؟ "شناخت اسالم"

از آنجا كه اسالم از سنت هاي . رفتار با نامسلمانان: با نيرو گرفتن از اين تجربه، به بررسي يك پرونده ي عظيم حقوق بشري ديگر پرداختم

قرآن آكنده است از مهرباني با ابراهيم، پدر هر سه .  شده است مسيحي سرچشمه گرفته، در قرآن از يهوديان و مسيحيان بسيار گفته-يهودي

جالبتر آن كه . از مريم، مادر عيسي، چندين بار به نيكي ياد مي شود.  مي ستايد"مسيحا"عيسي را بيش از يك بار با عنوان . مذهب توحيدي

ها؟ به چند ترجمه ي انگليسي قرآن نگاه كردم تا مطمئن بركشيده؟ يهودي "!  اند"بركشيده"قرآن به ما يادآوري مي كند كه يهوديان ملتي 

با توجه به همه ي اين تعارف هاي گرم به نياكان معنوي ما، معنوي مان، منطقي است اگر كه قرآن به يهوديان و مسيحيان بگويد كه . بشوم

 ."ماني نيستدليلي براي ترس و پشي"آسوده باشند، كه تا زماني كه به كتاب آسمانيشان وفادار بمانند 

عجيب نيست؟ نكته ي بي نهايت مهمي در اينجا نهفته است .  ياد مي كند"دين برحق"از سوي ديگر، قرآن به صراحت از اسالم به عنوان تنها 

 شود كه  و اين نكته به اين موضوع مربوط مي– نكته اي كه هيچ گاه نمي توانسته به اندازه ي اين دوران تفرقه و تشتت، اهميت داشته باشد –

 .اساساً اسالم چرا پديد آمد

خشم خداوند تنها آن زمان برانگيخته شد كه شماري از يهوديان از حقيقتي كه بر ايشان آشكار شده بود گمراه شدند و به . آشكار شده بود

ست به يك گوساله ي مي دانم، مي دانم كه مي پرسيد چطور آفريننده اي ممكن ا. (پرستش بت هايي چون گوساله ي زرين روي آوردند

بر .) آفريننده اي كه مي كوشد قبيله هاي هميشه در جنگ را دور محور يك دين مشترك گرد آورد: پاسخم اين است. كوچك حسادت كند

امي تجديد حيات بت پرستي الزم مي ساخت كه يكي ديگر از فرزندان ابراهيم فرستاده شود تا حقيقت خداوند را به دنياي س. گرديم به گوساله

يا به (و اين است كه كتاب مقدس پديد مي آيد كه در بر گيرنده ي كتاب هاي عبري موسي . اين است كه مسيح ظهور مي كند. يادآوري كند

اما در نهايت، شماري از مسيحيان شروع كردند به اعالم اين كه عيسي هم خدا و هم پسر خداست، نه يك . است) بيان مسيحيان، عهد عتيق

 .باز هم بت پرستي داشت قد راست مي كرد. اده ي خداي يكتا و بي همتاانسان فرست

  را برگزيد تا خرابي– يك نواده ي ديگر ابراهيم –مجموعه ي پيامبران نظري كرد و محمد  خداوند باز به]ميالدي[ 610پس در حدود سال 

است كه اسالم براي بازآوردن الهام و راستي، به   براي همين.هايي را كه يهوديان و مسيحيان بر سر وحي او آورده بودند، رفع و رجوع كند
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آسماني پيشين،  هرجاي قرآن را كه باز كردم، هيچ وقت از اين پيام مكرر دور نبودم كه كتاب هاي. گرددآموزه هاي اوليه ي يهوديت باز مي

 .سزاوار احترامند

وقتي قرآن را مي خواندم تا از . نخوت قبيله اي نمي تواند برحق باشد: دمو اين هم نكته ي بي نهايت مهمي كه اندكي پيش به آن اشاره كر

 يهوديان نيستند كه به مسلمانان گفته مي شود از ايشان دوري جويند، بلكه "همه ي" آگاه شوم، پي بدم كه "ديگران"ديدگاه آن در باره ي 

و مسلمانان هم نبايد اصالت يهوديت را انكار كنند، چرا كه در . ي گيرندآن يهودياني كه اسالم را به عنوان چيزي ماهيتا دروغين، به مسخره م

 .اين صورت، دين خودشان را بي اعتبار مي كنند

اما اگر اسالم و يهوديت ديني يگانه اند، چرا بايد دو چيز جداگانه باشند؟ به همين قرار، دليل نگه داشتن مسيحيت چيست؟ يا هندوئيسم، يا 

م يا هر ايسم ديگر؟ چرا نمي توانيم همه ي گونه گوني شعائر مذهبي را كنار بگذاريم و يكديگر را به عنوان آفريده ي يك بودائيسم، يا سيكيس

قرآن مي گويد دين هاي مختلف بايد وجود داشته . آفريننده ي يگانه ببينيم؟ قرآن از پاسخ به آزار دهنده ترين پرسش ها هم طفره نمي رود

قرآن اذعان مي كند كه كار نيك را نمي توان با درگير شدن در .  داشته باشند"كار نيك"وانند انگيزه اي براي رقابت در باشند تا انسان ها بت

حقيقت غايي  من و شما نمي توانيم بدانيم . مي سازد، به انجام رساندق اراده ي خداوند را محق"به راستي"جدال بر سر اين كه چه كسي 

مي دهد كه هنگامي كه نزد خداوند باز گرديم، اختالف هاي فرقه اي  قرآن اطمينان. از ميان اين شلوغي ادامه بدهيمچيست، و بايد راه خود را 

مشتي يكسان از خاك مجسمه  در اين فاصله، رقابت در انجام كار نيك، فراخواني است كاربردي و نيز هنري به اين كه .ما را حل خواهد كرد

ويژگي ديگر اين روند، انگيزه ي خداوند در . فراورده كه نامش انسان است بكوشيم ته در زيباتر ساختن اينسازي را به دست گيريم و پيوس

است كه آفريدگار مي خواهد كه ما از  مثل اين. براي آن كه انگيزه اي براي شناختن يكديگر داشته باشيم: مردمان گوناگون است آفريدن

 .متضاد استفاده كنيم نه به عنوان بهانه اي براي دوري جستن از هم در قطب هاي رهاتفاوت هايمان براي از ميان برداشتن حصا

اما همه چيز را بايد تفسير كرد، چرا كه قرآن در عين حال مسلمانان را از دوستي با . روشن است كه من دلم مي خواهد منظور قرآن اين باشد

خداوند هدايتشان " ياد مي كند كه "نادادگر" به عنوان مردماني "آنها"از .  بشويم"يشانيكي از ا"مسيحيان و يهوديان باز مي دارد، مبادا كه ما 

اين گفته هاي .  از تنبيه و كشتن نامسلمان ها و گرفتن مالياتي ويژه از آنها به عنوان پيشكشي به فاتحان مسلمان حرف مي زند".نخواهد كرد

براي اين دسته، . د كه دراز كردن دست دوستي به پيروان مذاهب ديگر را رد مي كنندواقعا آزار دهنده، بهانه به آن مسلمان هايي مي ده

بسيار دور از سطح مسلمانان، چراكه اسالم ديني در كنار . نامسلمان ها حق زندگي دارند، اما نه در سطحي كه با مسلمانان يكسان شمرده شوند

چنين . و آخرين پيامبري كه بنده ي خدايي يكتاست، بر تمامي اديان برتري داردديگر اديان نيست، بلكه به حكم برخورداري از كالم كامل 
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 .قرائتي از قرآن هم اختياري است، مگر نه؟ اما خودمان از اين اختيار آگاه نيستيم

 را جشن مي گيرد "انوكاه"من نمي خواهم همسايه ام را به اين دليل كه عيد .  اين قرائت را انتخاب نمي كنممن اصالً. صبر كن": شايد بگوييد

آيا تصميم : پس، از روي شرافت، از خودتان بپرسيد.  هستيد بله، احتماالً".من آدم شريفي هستم. مرا با يهودي ستيزها به يك چوب نران. بزنم

رم؟ ما آنچنان در گرفته ام باور نگرش غالب حاكم بر مسلمانان را مبني براين كه اسالم يهوديان و مسيحيان را مي كوبد، به چالش بگي

ما به طور . خودستايي معنوي غرق شده ايم كه بيشتر مسلمانان اصال به اين نمي انديشند كه اين رويكرد چه آسيبي به دنيا مي تواند بزند

جه هم نمي و گاهي حتي متو.  مي شويم"افراطي ها"غريزي اين رويكرد را مي پذيريم، و گهگاه سرمان را از توي برف در مي آوريم و متوجه 

 .شويم

چند هفته پيش از يازدهم سپتامبر، به يك ميزگرد تلويزيوني دعوت شدم كه در . مبالغه مي كنم؟ اول اين حكايت را بخوانيد، بعد قضاوت كنيد

رد، اين براي ديگر مسلمانان شركت كننده در ميزگ.  بحث كنند"تصويرهاي منعكس شده از جهان اسالم"آن قرار بود مسلمانان در باره ي 

آمريكاي شمالي غوطه ) پاپ(پس، در نكوهش هميشگي فرهنگ عاميانه .  بود"بياييد از غرب شكايت كنيم"دعوت محترمانه، در عمل به معناي 

هاليوود همه ي ما را به شكل افراطيون تصوير مي كند، افراطيون هميشه مجنون نموده مي شوند، و تنها حرف حق، احكام مذهبي : ور شدند

ي چنداني به  اين كه ما مسلمان ها بهانه: من كه از اين بحث تكراري خسته شده بودم، رويكرد تازه اي را پيشنهاد كردم. نيان آنهاستقربا

باميان افغانستان منفجر كردند،  وقتي كه طالبان، پيكره هاي پيش از اسالم را در دره ي: پرسيدم. دسته ببينند را چند ديگران ندهيم كه ما

را   از طالبان نمي توانستيم انتظار داشته باشيم اين آيه".اجبار در دين نيست"مي گويد  ان تورنتو، ونكوور و مونترال كجا بودند؟ قرآنمسلمان

  ساكت بمانند، اين شعار را سر ندادند؟عمدتاً شعار خودشان كنند، اما چرا مسلمان هايي كه در غرب زندگي مي كنند، به جاي آن كه

چه به سر  منجي، مي داني در فلسطين": با تغير گفت.  آن هم يك فعال فمينيست–مسلمان ديگر بود   جوابم را داد، يك زنتنها كسي كه

برگرداند، يا ببرد به جايي در منظومه ي شمسي كه ميان  خواهش مي كنم يك كسي مرا به كره ي زمين!  ببخشيد؟"مسلمان ها مي آيد؟

روشن است كه رابطه اي هست ميان اوجگيري تماميت خواهي اسالمي و سياست هاي : به او گفتم كهنقدر همي. فرق بگذارند عدالت و توجيه

 اين برتري جويان --اما اين رابطه ي داراي سايه و روشن، چگونه مي تواند سكوت مسلمانان غرب را در قبال طالبان . خودسرانه در خاورميانه

  توجيه كند؟– زن كوب ها و بادبادك ستيزها و اعدام پرستان ديني، اين بمب گذاران پيكره ي بودا، اين

ي غرب، اسالم عاري از انديشه اش را مثل چادر  كنار تمامي تفكر انتقادي اش در باره در.  من، ترك جلسه بود"خواهر"پاسخ . فايده اي نداشت

رويم بر خود  وانست عرضه كند، از تصور اين كه به كجا مينهايت چيزي كه يك فمينيست خودخوانده مي ت اگر اين بود. و روبنده پوشيده بود

  ددستی چراغ را روشن می کن                                                                                              سوم  شماره بيست و–   ۴۴  



 .لرزيدم

ما مسلمانان چه اطميناني در باره ي . من مي خواهم روي روزهاي بعد از آن انگشت بگذارم. همه روي يازدهم سپتامبر انگشت مي گذارند 

آلمان، . "ربودند"بله، آمريكا، دينمان را . "ربوده اند"دين ما را اسالم به رسانه ها، سياستمداران و خودمان داديم؟ با چهره هايي گرفته، گفتيم 

 .ما، در كنار شما، ربوده شده ايم. كانادا، ما در اين ماجرا با هم هستيم. استراليا، ما آزاديمان را دوست داريم. ما با تو همدليم

ت كه به سوي بهشت حقوق بشر پرواز مي كرده، و اگر يازدهم معنايش اين بود كه اسالم خودش هواپيمايي اس. من تحمل اين تشبيه را نداشتم

انگار . خيلي ممنون. ندسپتامبر اتفاق نمي افتاد، مسافران شركت هواپيمايي قرآنستان، بي دردسر و دست انداز، به اين مقصد بي نظير مي رسيد

 عبارتي داراي بار عاطفي كه مسلمانان باورمند به ".ه شدربود". كه در اين جنايتي كه مسلمان ها مرتكب شدند، دين ما شاهدي بي گناه بود

پيش و بيش از هر چيز، از خود انتقاد كردن يعني اذعان به رويه ي نامطبوع قرآن، و . نگرش غالب را از مسئوليت انتقاد از خود، تبرئه مي كند

 .حمايت آن از تروريسم

 مي گويد كه جهاد در چه شرايطي واجب است و در يروشنبه قرآن، : مسلمان ها شنيدم از در پي حادثه ي يازدهم سپتامبر، اين شعار را مكرراً

قاطعانه مي گويد كه كشتن يك  ]اهللا[": از يك عالم ديني نقل قول مي كنم. چه شرايطي نه، و تروريست ها بي ترديد اين قانون را نقض كردند

 توصيف شده، "قاطعانه" سوره و آيه اي را كه. ه ماله كشي خوشبينانه است به نظر من ك".كشتن همه ي انسان هاست فرد بي گناه، مانند

 مگر به كيفر قتل يا –به آل عمران حكم كرديم كه هر كس انساني را بكشد " :متنش اين است. خوانده ايد؟ در عمل، جاي مانور را باز گذاشته

 شروع مي شود، براي "مگر براي"با  سفانه، عبارتي كهأ مت".ته باشد مانند آن است كه همه ي انسان ها را كش–بر روي زمين  شرارت ديگري

 .بيايد مسلمانان ستيزه جو مي تواند به كار جهاد

 مگر به كيفر ": به اين عبارت برگرديد كه . قرآن ياري اش داد.  عليه آمريكا اعالم جهاد كرد1990براي نمونه ، اسامه بن الدن در اواخر دهه ي 

 "قتل" اما به درخواست آمريكا وضع شد، به ،آيا تحريم هاي اقتصادي عليه عراق، كه از سوي سازمان ملل. "گري بر روي زمينقتل يا شرارت دي

آيا جاي پاي چكمه هاي سربازان آمريكايي در عربستان . بيش از نيم ميليون كودك عراقي نينجاميد؟ بن الدن عقيده دارد كه چنين شد

آيا در حالي كه پول ماليات آنها به : اما در مورد غيرنظاميان آمريكايي.  است؟ بن الدن مي گويد حتماً"ي زمينشرارت بر رو"سعودي، مصداق 

 تبرئه مي شوند؟ "شرارت" يا "قتل"اسراييل كمك مي كند تانك بخرد تا خانه هاي فلسطيني ها را ويران كند، غيرنظاميان آمريكايي از گناه 

دولت اياالت متحد آمريكا با حمايت از اشغال فلسطين از سوي ":  به سي ان ان گفت1997بن الدن در سال . نهبراي بن الدن، معلوم است كه 

به دليل پيروي اش از يهودي ها، تكبر اياالت متحد به جايي .  و جنايتكارانه اندعاسراييل، مرتكب اعمالي شده كه بي نهايت ناعادالنه، شني
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به دليل اين عمل و ديگر اعمال تجاوزكارانه و غيرعادالنه، ما .  را اشغال كرده است–رين مكان مسلمان ها  يعني مقدس ت–رسيده كه عربستان 

 ".عليه اياالت متحد اعالم جهاد كرده ايم

ل داريم اما آيا قبو. من و شما ممكن است قبول داشته باشيم كه اسامه بن الدن با اين اعالم جهاد، عقب ماندگي فكري اش را نشان داده است

 .كه او و مزدورانش از پشتيباني متون مقدس نيز برخوردار بوده اند؟ من فقط خواهان صداقتم

 اين آيه "مضمون"من تفسيرهايي را كه : چه مي گويم؟ بايد مضمون اين جمله هاي خشن قرآن را درك كنم؟ بگذاريد خيالتان را راحت كنم

اين نمايش حاصل يك توطئه ي برنامه ريزي . كه نمايشي براي طفره رفتن از واقعيت در كار استها را بيان مي كنند خوانده ام، و فكر مي كنم 

 معتبري براي نفرتي كه ترويج مي كند، وجود شده نيست، بلكه ناشي از اين فرض است كه قرآن كامل است، و از همين رو، بايد داليل كامالً

 .داشته باشد

بر اساس اين استدالل، خداوند قرآن را در دوره .  به عنوان دين صلح، دفاع مي كند"راستين" كه از اسالم اين استدالل معروف را در نظر بگيريد

هايي هم مساعد و هم نامساعد، بر پيامبرش نازل كرده، و در نتيجه، آيه هاي منفي قرآن تنها منعكس كننده ي دوران نامساعدي است كه 

محمد تبليغ دين خود را در مكه آغاز كرد، جايي كه .  براي گسترش اسالم با آن روبرو بوده استمحمد در تالش تقريبا بيست و پنج ساله اش

 كه –خدا شاهد است كه در پايتخت مالي عربستان . بردگان، بيوگان، يتيمان و رنجبران تهيدست به پيام مهرآميز و نامتعارف او آغوش گشودند

از همين رو، در آغاز، آيات قرآن .  اين بيچارگان به مهرباني نياز داشتند–ظر اخالقي دچار تباهي از نظر اقتصادي دچار شكاف طبقاتي بود و از ن

 .بر محبت تاكيد داشت

محمد و يارانش گرد هم آمدند و براي حفظ جانشان . اما ديري نگذشت كه تجار بانفوذ مكه احساس تهديد كردند و خود شروع به تهديد كردند

برخي از ساكنان مدينه مسلمانان را خوشامد گفتند . و اين جاست كه پيام مهرآميز قرآن، به كيفر و مجازات مي گرايد. به مدينه مهاجرت كردند

از ميان آنان كه از آمدن مسلمانان به مدينه ناخشنود شدند قبايل يهودي مهم اين شهر بودند كه با بت پرستان مكه همدست . و برخي ديگر نه

دليل ناكام ماندنشان اين بود كه خداوند به محمد وحي كرد كه دست به .  و گروندگان به اسالم را از ميان بردارندشدند تا محمد را بكشند

اما، باز هم طبق اين استدالل، آغاز كار . بر اساس اين استدالل، تمامي تندي هايي كه در قرآن هست از اينجا مي آيد. حمله ي پيشدستانه بزند

 "معتبرتر"پيام قديمي تر، و . ، به اين كار روي آوردندآنها تنها براي حفاظت از خود، و تنها موقتاً. زات همراه نبوده استمسلمانان با روحيه مجا

 . و صلح–پيام عدالت، برابري، وحدت . اسالم، پيامي است كه محمد در آغاز پيامبري اش آورد

ت را باور كنم، اما هر چه بيشتر مطالعه مي كردم، بيشتر بي منطق مي خيلي دلم مي خواست اين رواي. چقدر از نظر عاطفي آرامبخش است
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 مرتب شده، نه بر – از بلند به كوتاه – بر اساس بلندي سوره ها قرآن ظاهراً. ، هيچ روشن نيست كدام آيه چه زمان بر محمد نازل شدهاوالً. نمود

 "راستين"ل شده اند مشخص كرد، چه برسد به آن كه در آنها بشود پيام  ناز"زودتر"چطور مي توان آيه هايي را كه . مبناي گاه شمار وحي

رويكرد قرآن را به زنان . مهر و قهر شانه به شانه وجود دارند. قرآن را كشف كرد؟ بايد اين واقعيت را بپذيريم كه پيام قرآن همين است كه هست

هيچ جهت . همين موضوع در مورد گونه گوني اديان هم صادق است. ندارندآيه هاي اميدبخش و هول آور چند سطر بيشتر از هم فاصله . ببينيد

 . مشكوك استكامل بودن قرآن، نهايتاً. واحدي در اين متن باصطالح كامل، خدشه ناپذير و صريح، ديده نمي شود

اگر در مبارزه با . ند هيچ استيعني از خط قرمز رد شدم؟ رد شدن من از خط، در مقايسه با آنچه تروريست هاي القاعده مي كن. اي واي

اگر قرآن كامل نباشد چه؟ اگر تمامي اين كتاب، : استبداد خفقان آوري كه آنها نماينده اش هستند صادقيم، نبايد بترسيم از اين كه بپرسيم

 كالم خدا نباشد چه؟ اگر گرايش هاي انساني در آن آميخته باشد چه؟

هاي انتحاري يازدهم سپتامبر، از طرف دار و دسته اش، يادداشتي در باره  محمد عطا، رهبر خلبان. مبگذاريد لحظه اي امكانش را در نظر بگيري

همه " عطا نه يك بار، كه سه بار اشاره كرد كه از "...است كالم آفريدگار زمين و سيارات ]قرآن آيات[ما را بس كه ". ي اين قتل نفس نوشت

منتظر شمايند، و  بدانيد كه باغ هاي بهشت با همه ي زيبايي،" آرامش مي گيرد، به خصوص، "وعده كرده است ي آنچه كه خدا به شهيدان

 ".اينجا اي دوست خداوند، بيا«زنان بهشت در انتظارند و ندا مي دهند كه 

ها باكره در بهشت عطا و بر و بچه ها منتظر دسترسي نامحدود به ده: هاي درجه سه را برايتان ترجمه كنم بگذاريد اين زبان مخصوص فيلم

 كه كارش از مقاومت به ترور –يك ماه پيش از يازدهم سپتامبر، يكي از مسئوالن استخدام سازمان فلسطيني حماس . آنها تنها نيستند. بودند

ي انزال در اين كار مثل اعطاي مجوز دائم.  به تلويزيون سي بي اس گفت تصوير هفتاد باكره را براي داوطلبان شهادت مجسم مي كند–كشيد 

 .ازاي اهداي جان است، و از قديم ادعا شده كه قرآن چنين پاداشي را به شهيدان مسلمان وعده كرده است

هاي تازه، آنچه  بر اساس پژوهش.  يك خطاي انساني كه به قرآن راه پيدا كرده–اما داليلي در دست است كه در بهشت گرفتاري هست 

باكره "اصطالحي كه قرن هاست مفسران قرآن از آن ! واهند آورد، نه دختران باكره، بلكه كشمش استشهيدان در ازاي فداكاريشان به دست خ

نخنديد، دستكم ( ترجمه كرد "كشمش هاي سفيد"را به صورت دقيق تر مي توان به  –حور  يعني – را استنباط كرده اند "هاي سيه چشم

يعني كشمش به جاي باكره؟ ). ند بوده كه مي توانسته مائده اي بهشتي به شمار آيددر عربستان قرن هفتم، كشمش آنقدر ارزشم. زياد نخنديد

 چطور ممكن است قرآن اينقدر به خطا رفته باشد؟. اي بابا

 در متني  رااو ريشه ي توصيف قرآن از بهشت. كريستوف لوكسمبرگ، تاريخداني كه اين نظر را ارائه كرده، متخصص زبان هاي خاورميانه است
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اگر قرآن از فرهنگ .  زباني كه عيسي بدان سخن مي گفت–زبان آرامي نگاشته شده يكي از اشكال ي يافته كه سه قرن پيش از اسالم به مسيح

 – سازگار است  كه با ادعاي قرآن مبني بر بازتاباندن وحي هايي كه به پيامبران پيشين نازل شده، كامالً–ثير پذيرفته باشد أمسيحي ت -يهودي

 . ترجمه شده اندغلط و چه بسا واژه هاي ديگر، اين متون، حوردر مورد . صورت، متون آرامي به دست انسان به عربي ترجمه شده انددر آن 

اما اگر عبارت هايي به طور كامل بد فهميده شده باشند، چه؟ پيامبر اسالم كه بازرگاني بي سواد بود، كالمي را كه از خدا مي شنيد به كاتبان 

آيه "اين گونه بود كه گفته مي شود مجموعه اي از . امبر هم در رمزگشايي از آنچه مي شنيد گرفتاري داشتيگاه خود پ. تا بنويسندمي گفت 

 از زير چشم پيامبر در رفت و به صورت متن معتبر قرآني ثبت –هاي كفار، نسبت خدايي مي داد   يعني جمالتي كه به بت– "هاي شيطاني

با اين همه، همين واقعيت كه فالسفه ي مسلمان در طول قرن ها . ين آيه ها را حذف كرد و آنها را به ترفند شيطان نسبت داد اپيامبر بعداً. شد

امروزه بيش از هر زمان ديگر، الزم است كه اين ترديدها . اين حكايت را بازگفته اند، حاكي از ترديدهاي ديرپا در باره ي كامل بودن قرآن است

 .را احيا كنيم

چه مي شد اگر به جاي آن كه يقين هايي ساده را در ذهن محمد عطا القا كنند، او را با پرسش هايي چالش انگيز بار آورده بودند؟ دستكم، چه 

 مي تواند محل – واژه هايي كليدي در باره ي حيات اخروي –مي شد اگر اين دانشجوي كالج مي دانست كه ريشه ي برخي واژه هاي خاص 

 پاداشي – حاال از قتل عام بگذريم – نباشند؟ كه پاداش خودكشي "كالم آفريدگار زمين و سيارات"د؟ كه اين واژه ها ممكن است نزاع باش

امكانش را بايد در نظر . شايد. شيدكمشكوك است؟ كه چشم انداز بهشت، موضوع گمانه زني است نه يقين؟ در آن صورت شايد پا پس مي 

 .گرفت

به اين . شيدن قرآن، بخشي اساسي از مجموعه ي اصالح دين اسالم است، چرا كه نشانه ي گسستن از گله استنفس عمل به پرسش ك

 .معناست كه نخواهيد پذيرفت كه پاسخ ها داده شده اند، يا قرار است به شما داده شوند

 قرآن، قائل به اختيار است، چرا به نظر مي رسد كه از آنجا كه: در ماه هاي پس از يازدهم سپتامبر، پرسشي بود كه بيش از همه آزارم مي داد

بايد گهواره . نوابغ حاكم بر اسالم، به كوته بيني مي غلتند؟ چرا شمار بيشتري از آنها راه گشادگي را بر نمي گزينند؟ بايد از قرآن فراتر مي رفتم

 .مانان را مي يافتملي پيشداوري هاي پاولوفي مس

 . بيشتري از دروغ هايي كه به خودمان مي گوييم را پوست مي كندمبراي اين كار بايد اليه هاي
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  همجنسگرايانهرابطه ی جنسیاهنمای ر

  آرشام:ليفأترجمه و ت

 

 خود آموخته ايد؟ )آميزش جنسي (جنسي هاي  تا به حال چه چيزهايي از كنش:حرف اول

 د؟ راز استحكام و ادامهچه موارد ديگري را مايل هستيد بدانيد؟ آيا روابط جنسي موفق داري

 اين روابط شما چيست؟ به دنبال يافتن راه هاي بيشتري براي عشق بازي با همجنس ي

خود هستيد؟ مايليد با موقعيت هاي جنسي و فانتزي هاي بيشتري آشنا شويد و درهاي 

تجربه و طعم زندگي را بگشاييد؟ سالمت و بهداشت جنسي براي شما اهميت دارد؟ مايليد 

 تجربيات خود در ساختن  ين باره بيشتر بدانيد؟ پس با ما باشيد و شما نيز با ارائهدر اي

 .راهنماي عشق همجنسگرايانه در اين راه سهيم شويد

يك 

 

 كه آن هم زماني. سخن راندن از كنش هاي جنسي براي ما ايرانيان تابو است و تنها مي توانيم در جمع خودماني اطرافمان در اين باره صحبت كنيم

سكس كلمه ايست كه آن چنان بار معنايي مثبتي در جامعه ما . مطمئن باشيم كه بيان اين موضوعات خللي در روابط اجتماعي ما ايجاد نمي كند

 كه ،گرباشان جنسي نيستد مشكل  تنهااين. از بيان روابط جنسي خود شرم داريم. ندارد و به گونه اي مي توان گفت كه ما سكس ستيز هستيم

 . فاوت از ديگران هستند و خود را از بيان آن محروم مي دارند، بل جامعه دگرجنسگراي ايراني نيز با اين مشكل مواجه استمت

همجنسگرا بودن خودم را علني تر كرده ام، بارها اين نكته توجه مرا به خود جلب نمود كه چقدر ... زماني كه در جمع هاي دوستانه و يا مدرسه و 

، به عبارتي جسارت بيان آن را ندارند و وقتي مرا راحت مي يابند. دن از روابط جنسي و كنش هاي جنسي را سخت و دشوار مي دانندمردم صحبت كر

حرف هايي شنيده ام كه تصور نمي كردم حتي وجود داشته .  و سفره دل خود را مي گشايند و چه حرف ها كه نمي زنندناگهان احساس آرامش كرده

 . ياد داشت كه نديدن و نشنيدن دليلي بر نبودن نيستبايد به. باشد

ثر ترين اين راه ها صحبت كردن و مطرح ؤچه بايد كرد كه اين قفل اسارت از لبان ما باز شود؟ بر اساس تجربياتي كه به طور شخصي دارم، يكي از م

 ما ،ل كرد و به پاسخ رسيد؟ در ارتباط با كنش هاي جنسيتا زماني كه صورت مسئله اي نوشته نشود چطور مي توان آن را ح. كردن موضوعات است

پيرو مطالب گذشته ام كه پيرامون كنش . بنابراين بايد اين موارد را به چالش كشيد و در تابوزدايي كوشيد. وال هم نيستيمئحتي حاضر به طرح س

ه و نوشتن مطالبي كنم كه باعث شود مهر سكوت از لبان باز ين پس پاره اي از وقت و نيروي خودم را صرف ترجم ازاهاي جنسي بود تصميم گرفتم 

 . شود
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ما دگرباشان نبايد در اين راه ساكت بمانيم زيرا كه عمده تفاوت ما با ديگران همين رفتار جنسي مان است پس اگر ما نيز سكوت كنيم چه كسي اين 

بط و كنش هاي جنسي خود سخن خواهيم گفت و به ديگران نشان خواهيم داد كه مهم را به انجام خواهد رسانيد؟ ما دگرباشان به راحتي از رفتار، روا

 بوسيدن حتي از روي شهوت ننگ و عار ندارد، كنش گري و كنش پذيري، ارزش و . جنسيت و مسائل جنسي، گناه نسيت يصحبت كردن درباره

 . صيت مان را شكل مي دهداعتباري براي شخص به ارمغان نخواهد آورد بل نگاه ما به واقعيات است كه شخ

از اين پس سعي خواهم نمود كه در هر شماره مقاله اي كوتاه در ارتباط با زندگي مشترك دگرباشان و همچنين مطالبي در ارتباط با كنش هاي 

 .ه عنوان يك همجنسگرا انساني ب يجنسي و سالمت آنها ترجمه و تهيه نمايم تا هم پاسخي براي هزاران نامه دريافتي بوده و هم انجام وظيفه

شايان ذكر است كه در حد امكان در نوشته ها و ترجمه هايم سعي خواهم كرد با هدف پرهيز از استفاده لغات غير فارسي از معادل هاي جديدي 

 در Bottom و Topبه عنوان مثال كنش گري و كنش پذيري را به جاي فاعل و مفعول و يا . استفاده كنم كه بار منفي گذشته را نداشته باشد

 .  انگليسي استفاده خواهم نمود

 85 آبان ماه –آرشام پارسي 

 

 گردهاي جلق زدنش

اين طور .  خواهيد زدخود ارضاييلزبين بودن، دليل آشكاري است كه شما خوب 

نيست؟ خيلي از زنان همجنسگرا فكر مي كنند كه  لمس بدن خود امري سخت و 

وانند با اندام جنسي خود تماس داشته باشند كه ناخوشايند است و تنها زماني مي ت

 . با زن ديگري بخوابند

 براي زنان به ويژه زناني كه ترجيح مي خودارضاييهزاران دليل وجود دارد كه چرا 

بازي با خود يكي از راه هاي رسيدن به لذت و . دهند با زنان بخوابند، مهم است

است براي خواب راحت در شب هايي بازي با خود راه بسيار مناسبي . شادكامي است

بازي با خود يكي از راه ههاي كم كردن سر درد هاي ناشي از . كه فشار روحي داريد

به هر حال تجربه هايي در بازي با ). اندورفيني كه از اوج لذت جنسي شما آزاد مي شود مسكني كامال طبيعي است(خونروش هاي ماهانه است 

 . شما و شريك جنسي تان بسيار ارزشمند خواهد بودخود به دست مي آوريد كه براي

اگر در تنهايي اقدام به شناسايي و كاوش در خود كنيد، با اطمينان و دلگرمي بيشتري با زنان همبستر مي شويد چون مي دانيد كه از چه 
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ه به اوج لذت جنسي مي رسيد خيلي راحت اگر به اين مهم برسيد كه چگون. چيزهايي بيشتر لذت مي بريد و آن را با او در ميان مي گذاريد

 . زني كه با شما همبستر شده است نيز شما را به اوج لذت خواهد رساند، چون شما تجربه خودتان را با او در ميان مي گذاريد

ي براي انجام اين اگر برايتان سخت است كه به بازي با خود مشغول شويد و يا اينكه به صورت عادي اين حس به شما دست نمي دهد و تمايل

مطمئن شويد كه تنها هستيد و با ورود ديگري كار شما نيمه تمام . كار نداريد مي توانيد منتظر زماني باشيد كه شهوت به سراغ شما آمده باشد

 . گذاشت» زمان شخصي خودم«نام اين لحظه را مي توان . تلفن خود را خاموش كنيد و در را ببنديد. نمي ماند

تمامي . به ذهنتان نمي آيد مي توانيد به آرامي دستان خود را بر روي شكمتان سر دهيد و دهانه اندام جنسي خود را لمس كنيداگر ايده اي 

مي توانيد ضربه هاي آرام و تحريك كننده اي نيز با انگشتان . قسمت هاي اندام جنسي خود را لمس كنيد و با انگشتانتان به كاوش بپردازيد

به عنوان يك تمرين به اين . نيد، اما اين بي عدالتي است كه تنها به كليتوريس و يا به اصطالح چوچوله سرويس دهي شودخود به آن وارد ك

 . كار بنگريد و زماني كه كامالً راحت بوديد به مراحل بعدي رويد و انگشتانتان را بيشتر فرو كنيد

زماني كه كامالً راحت .  طوري كه چوچوله همچنان در تماس با انگشتتان باقي بماندبه آرامي انگشت ميانه و سبابه خود را به داخل فرو بريد به

در اين حال مي توانيد با دست ديگر سينه هاي . بوديد و به اندازه ي كافي تحريك شديد، به آرامي شدت تحريك چوچوله خود را بيشتر كنيد

ر كنترل داشته باشيد و سرعت، فشار و حركت دستان خود را براي لذت بيشتر مطمئن باشيد كه مي توانيد لذت خود را د. خود را نوازش كنيد

 . هماهنگ كنيد

بايد گفت كه معموالً اوج لذت . چنانچه اولين باري است كه به بازي با خود مي پردازيد به ياد داشته باشيد كه به نتايج اين كار فكر نكنيد

پس راحت باشيد و فقط لذت . از زماني است كه شريك جنسي شما اين كار را انجام مي دهدجنسي در بازي با خود به مراتب بيشتر و سريع تر 

 .ببريد

اگر مايليد بدانيد كه چه مدتي طول خواهد كشيد تا به اوج لذت جنسي برسيد، موقعيت ها و راه هاي متفاوت  را تجربه كنيد،  حتما جواب 

يد اطالعاتي را راجع به لذت جنسي خود داشته باشيد بلكه مي توانيد در هم آغوشي با ديگر با اين كار نه تنها مي توان. خود را خواهيد يافت

 !مطمئن باشيد كه دوست دختر شما بابت اين تحقيقات از شما تشكر خواهد كرد. زنان نيز از اين تجربه ها استفاده كنيد
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اگر مردي ادعا كند كه تا به حال با خود بازي نكرده است، 

بازي با خود يكي از رايج ترين و . ر تعجب نمودبايد بسيا

معموالً . آسان ترين راه هاي رسيدن به اوج لذت جنسي است

و متاسفانه بازي با خود كاري ناشايست در جامعه پنداشته 

شده است و مردان از بيان اينكه گاهي با خود به بازي 

شايد دليل اين مورد همانا . مشغول مي شوند، شرمسارند

اما بايد دانست كه بازي با خود همانند هر كنش جنسي ديگري به . رت در يافتن شخص مورد نظر و يا اينكه برقراري رابطه جنسي استقد

مردان نسبت به زنان از موقعيت هاي . اين رفتار جنسي مي تواند يك نفره، دو نفره و يا چند نفره باشد. عنوان يك رفتار جنسي مطرح مي گردد

 . گاهي اوقات تنها هدف از اين بازي، دفع شهوت است. ي بازي با خود برخوردارند اما هميشه اين بازي ها جنبه لذت بردن نداردبيشتري برا

عدم 

گاهي بدون هيچ دليلي احساس شهوت مي كنيد و اين حس، شما را از تمركز كافي (اگر در محيط كار و يا دانشگاه، در يك آن و به هر دليلي 

اين حس به سراغتان آمد، ساده ترين راه كه شايع ترين آن نيز مي باشد، رفتن به .) يد بارها برايتان اتفاق افتاده باشدمحروم مي كند، شا

گذاشت، اما ناگفته نماند كه در » اقدامات اورژانس«شايد بتوان نام اين كار را . دستشويي دانشگاه و يا محل كار و صرف چند دقيقه وقت است

به ياد داشته باشيد كه پشت . نس از كمترين لذت جنسي بازي با خود برخوردار هستيم زيرا موقعيت و شرايط مناسبي نداريماين اقدامات اورژا

شايع ترين داليل آن حضور منشي، نداشتن دليل . ميز كار به بازي با خود مشغول نشويد، افراد زيادي به اين دليل از محل كار اخراج شده اند

 . بوده است... ن اتاق كار و مناسب براي قفل كرد

به ياد داشته باشيد ك گاهي . نيست... بازي با خود عامل بروز مشكالت سالمتي از قبيل ضعف قدرت ديد، گودي زير چشم، خميدگي كمر و 

 . احساس گناه عاملي است كه از اندازه ي لذت شما به شدت مي كاهد

 

. نيد در غير اينصورت ممكن است درد هايي مثل كمر درد و درد عضالت به سراغتان مي آيددر موقعيتي قرار گيريد كه كامالً احساس راحتي ك

دستان خود را به سمت شكم و اندام هاي . سعي كنيد هيچ جايي از بدن شما بدون بهره نماند. بدن خود را به آرامي و ماليمت لمس كنيد

. به آرامي آن را لمس كرده و نوازش كنيد. وت در اندام شما ظاهر شده استاطمينان داشته باشيد كه نشانه هاي شه. جنسي خود حركت دهيد
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اين . مي توانيد از مواد لغزنده براي لذت بيشتر استفاده كنيد اما همچنين مي توانيد از مواد لغزنده طبيعي كه ترشح مي شوند نيز استفاده كنيد

دستان خود را به دورش حلقه .  را در درازاي آلت جنسي خود حركت دهيدترشحات را بر روي نوك انگشت خود بلغزانيد و سپس انگشتتان

 . كنيد و به آرامي باال و پائين كنيد

تيله هاي خود را گرفته و كمي به سمت . خود را لمس كنيد) بيضه(سينه و كفل ها و يا تيله هاي جنسي . دست ديگر خود را بيكار نگه نداريد

 . شيده مي شود و لذت بيشتري را حس مي كنيدكمي از پوست آلت ك. پائين بكشيد

پس از اينكه . زماني كه حس كرديد به اوج لذت نزديكيد بدن خود را خشك و محكم نگيريد و راحت باشيد و عضالت خود را شل نگه داريد

 لذت چند دقيقه قبل خود نفسي تازه كنيد و كمي به. بدنتان بي اختيار شل و بي حس شد، سعي نكنيد سريع از اين موقعيت خارج شويد

 . شايد لبخندي نيز بر لبانتان به نشانه رضايت پديدار شود. بيانديشيد

 

براستي چرا مردم از بيان تجربه هاي خود پرهيز . تجربه هاي جنسي افراد گوناگون مي تواند ما را در كشف راه هاي گوناگون و متنوع ياري دهد

تعدادي از زنان و مردان، . از خود، يا جلق زدن، از شايعترين كارها در بين زنان و مردان استمي كنند در حالي كه اين كار، لذت بردن 

شما هم مي توانيد تجربه . خوانندگان ما، از تجربه هاي بازي با خود سخن گفته اند و به ما اجازه دادند كه با نام مستعار آن ها را منتشر كنيم

 .هاي خود را براي ما ارسال كنيد

سر كالس معموالً اين مشكل را دارم و مدام .  من معموالً وقتي كه پسران جوان را مي بينم به شدت تحريك مي شوم:درس از مهديكالس 

وقتي كه حتي پاسخ كوچكي از طرف مقابلم مي بينم، سريع به دستشويي مدرسه مي روم . مشغول الس زدن با پسر هاي هم كالسي ام هستم

 .خيلي دلپذير و جالب است اما گاهي اوقات هم خطرآفرين. دم بازي مي كنمو در حالت ايستاده با خو

 من دوست دارم كه چند بالش كوچك را بر روي يك بالش بزرگ تر به صورت عمودي قرار دهم و چيزي شبيه يك برج :برج خنده دار از سارا

ايم مي گذارم و لبان اندام جنسي ام را به آن مي مالم و آرام باال و پاهايم را باز مي كنم و اين برج مصنوعي و ابري خودم را ميان دو پ. بسازم

 .وقتي به اوج لذت نزديك مي شوم مي گذارم برج ول شود روي روي بدنم، بسيار لذت بخش است. پايين مي شوم

تم، مايل بودم جاي دنجي را در زماني كه من حدود هجده سال داشتم و در خوابگاه دانشكده اقامت داش: هيجاني در يك مكان عمومي از حامد

معموالً دستشويي ها در تعطيالت آخر هفته خلوت بودند زيرا بچه ها به شهرهاي . دستشويي خوابگاه پيدا كنم و با خودم به بازي مشغول شوم

 لباس هايم را در پشت در به داخل يكي از توالت ها مي رفتم و كامالً لخت مي شدم و. خود مي رفتند و فقط گاهي كساني به آنجا مي آمدند
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گاهي اوقات اگر . اين هيجان را دوست داشتم. كسي نمي توانست داخل دستشويي را ببيند مگر اينكه خيلي سعي مي كرد. آويزان مي كردم

.  استكسي هم وارد دستشويي مي شد من به كارم ادامه مي دادم، مي دانستم مردي ديگر درست پشت همين ديوار نازك دستشويي ايستاده

شايد حدود پنجاه بار اين اتفاق افتاد و فقط . اگر او مي خواست كه از بين شيار موجود كنجكاوي كند حتماً مرا برهنه و در حال بازي مي ديد

 لذت اين باعث مي شد كه اوج. در طول اين مدت دو يا سه نفر بودند كه مرا ديدند و سريع زيپ خود را باال كشيده و دستشويي را ترك كردند

 .من سريع تر فرا رسد

واي كه چه . فقط اين را بگويم كه چندين حوله را تا مي زنم و روي آنها مي خوابم و به بازي مشفول مي شوم: پارچه هاي حوله اي از مريم

 .لذتي دارد

روزي به .  خود مشغول شوممن دوست داشتم كه براي يك بار هم كه شده در يك توالت عمومي به بازي با: دستشويي هاي ايستاده از علي

در حالي كه چند نفر در كنار من ايستاده بودند شروع . يكي از آن دستشويي ها رفتم كه كاسه هايي داشت براي ادرار كردن در حالت ايستاده

 .واقعاً لذت بخش بود. يكي از آنها مرا زير نظر داشت اما چيزي نگفت. به بازي كردم

خيس بودن و يا خشك بودن آن به حس و حال آن زمان من بستگي . له را بر روي لبه وان حمام مي اندازممن چند حو: وان حمام از راحله

يك پايم را در داخل وان گذاشته و پاي ديگرم را بر روي زمين مي گذارم و خودم را بر روي اين حوله هاي نرم حركت مي دهم و مي . دارد

 .شدني استاوج لذت جنسي من در اين حالت وصف ن. جنبانم

تازه وقتي كه حس كنم . من دوست دارم كه هر جايي كه مي شود با خودم بازي كنم، حتي دستشويي هاي عمومي: دوست اتفاقي از جاناتان

يك روز كه داشتم اين كار را در يكي از دستشويي . كس ديگري نيز آنجا هست سعي مي كنم از خودم سر و صدا در بياورم كه متوجه بشود

. به من نگاه مي كرد و با خود مشغول بود. تاده انجام مي دادم پسري وارد شد و مرا ديد و او نيز تصميم گرفت كه همان كار را بكندهاي ايس

نزديك آمد و .  يك بار ديگر او را به صورت اتفاقي در اتوبوس ديدم".همجنسگرا نيستم اما از ديدن تو لذت مي بردم"پس از آن قسم خورد كه 

 .شست و راجع به آن اتفاق صحبت كرديم و االن دوستان بسيار خوبي براي هم هستيمپيش من ن
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 دگرباشان جنسی ايرانی را به کشورشان باز نگردانيد، زندان و شکنجه در انتظار شان است

 

ن ايراني به ايران را جهت انجام بررسي هلند يكي از اولين كشورهايي بود كه پس از واقعه اعدام دو نوجوان در مشهد، بازپس فرستادن همجنسگرايا

گزارشاتي نيز دال بر رفاه اجتماعي همجنسگرايان . هاي الزم متوقف كرد و با ارسال محققان و خبرنگاران مخفي به ايران تحقيقات بسياري انجام داد

عبادي انجام شد و با زيركي هرچه تمامتر مسئله مصاحبه هايي توسط روزنامه نگاران رسمي دولت هلند در ايران با شيرين . در ايران مخابره شد

دولت هلند پس از مهلت شش ماهه خود، اعالم كرد كه همجنسگرايان در ايران مورد تعقيب و . همجنسگرايي و مجازات موجود بر آن كمرنگ شد

شند، هيچ خطري آن ها را تهديد نمي كند و شكنجه نيستند و در صورت بازپس فرستاده شدن به ايران، حتي در صورتيكه دست به آشكارسازي زده با

 . مي توانند سكوت كرده تا خطري متوجه آنها نگردد

با اقدامات مشتركي در اعتراض به اين ) COC Netherlands(دفتر سازمان همجنسگرايان ايراني در هلند با همكاري سازمان همجنسگرايان هلند 

صبا راوي، دبير حقوق بشر سازمان همجنسگرايان ايراني، كه مديريت دفتر سازمان در هلند را نيز به . تصميم گيري ها، بر فعاليت گذشته خود افزودند

عهده دارد در تماس هاي بسيار زياد با نمايندگان پارلمان هلند و همچنين پوشش هاي رسانه اي موفق شد كه اطالعات صحيحي را در اختيار دولت و 

در ماه فوريه سال جاري . ندگان پارلمان هلند به تصميم وزير مهاجرت اعتراض كرده و او را مورد پرسش قرار دادنداكثريت نماي. پارلمان هلند قرار دهد

 . نماينده سازمان به پارلمان هلند دعوت شد تا موضع و پاسخ هاي وزير را در مورد همجنسگرايان ايراني بشنود

فرح كريمي نماينده حزب سبزهاي هلند، در .  تجديد نظر در اين تصميم گيري شدندنمايندگان احزاب هلند به صورت يكپارچه خواهان بررسي و

اعتراضي به ريتا فردونك گفت كه چرا يكي از وزيران هلند كه كشوري است شهره در دموكراسي،از همجنسگرايان مي خواهد كه حقيقت و هويت خود 

گفتني است كه حتي حزب مسيحيان هلند كه كامالً .  اظهار نظر وزير شرم آور استرا پنهان نموده و سكوت كنند؟ اين نقض صريح آزادي است و اين

در پايان وزير مهاجرت و وزير امور خارجه هلند به . محافظه كار مي باشد نيز مخالف بازپس فرستادن همجنسگرايان بود و از آنها حمايت مي كرد

 . د كرده و گزارشات جديدي تهيه نمايندنمايندگان قول دادند كه مهلت تحقيق را براي شش ماه تمدي

سازمان همجنسگرايان ايراني در طول اين يك سال با همكاري هاي بسيار نزديكي كه با سازمان ديده بان حقوق بشر داشت موفق شد كه پل ارتباطي 

قات خود ياري رساند كه در نهايت اسكات النگ، دگرباشان جنسي ايراني را با سازمان هاي مدافع حقوق بشر برقرار نمايد و آن ها را در انجام تحقي

مدير بخش دگرباشان جنسي سازمان ديده بان حقوق بشر، گزارشي را براي وزير مهاجرت هلند ارسال كرد و وضعيت دگرباشان جنسي در ايران را 

 كه نه تنها همجنسگرايي در ايران جرم دارد بلكه خوشبختانه چند روز پس از اين نامه، نظر شخص وزير كامالً تغيير نمود و دستور داد. تشريح نمود

همجنسگرايان در ايران از هيچگونه آزادي فردي و اجتماعي برخوردار نيستندو دولت هلند بايد از آنها حمايت و پشتيباني كند و آنها مي توانند در 

 .ني كه پس از يك سال تالش بي وقفه به دست آمداين يك پيروزي و موفقت ديگري بود براي جامعه دگرباش جنسي ايرا. هلند اقامت كنند
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 نامه ی اسکات النگ، رئيس بخش دگرباشان جنسی سازمان ديده بان حقوق بشر، به ريتا فردونک وزير مهاجرت هلند

 2006 اكتبر 5

 سركار خانم فردونك، وزير محترم مهاجرت و اينتگراسيون

در ارتباط با مهلت قانوني كه براي باز پس من از طرف سازمان ديده بان حقوق بشر ، عالقمندم 

دگرباشان جنسي پناهجوي ايراني به كشور خودشان تعيين كرده ايد، نكاتي چند را با شما در ميان 

 فوريه 28در . مصرانه از شما مي خواهم كه تا حد امكان از باز پس فرستادن آنها خودداري كنيد. بگذارم

پس از .  مبني بر باز پس فرستادن دگرباشان ايراني را منتشر  كردند، مطبوعات پيشنهاد شما2006

اعتراضات بسيار شديد جامعه، با درخواست وزارت امور خارجه براي انجام تحقيقات بيشتر در ارتباط با شرايط ايران، مهلت قانوني براي شش 

 ديده بان حقوق بشر هشدار مي دهد كه اوضاع حقوق بشر در ايران با توجه به اينكه مهلت شش ماهه رو به پايان است، سازمان. ماه تمديد شد

با افزايش فشارهايي كه در . به احتمال بسيار زياد افرادي كه به ايران بازپس فرستاده شوند با خطر شكنجه روبرو مي شوند. رو به وخاومت است

لند در قبال افرادي كه با خطر شكنجه و يا اعدام در كشورهاشان وظيفه و تعهد دولت ه. نقاط مرزي وجود دارد، اين خطرات فزوني يافته اند

 . بازپس فرستادن دگرباشان ايراني به معناي نقض اين تعهد است. مواجه اند كامالً روشن است

فرستادن 

 .  نگشت نما استايران در منطقه، از نظر  اعمال مجازات شديد و علني بر رفتار و روابط همجنسگرايان بالغ، كه از روي رضايت طرفين است، ا

 قانون مجازات 111ماده . (لواط كه به معناي كنش جنسي بين دو مرد است، حتي در صورت عدم فعل دخول، مجازات اعدام به دنبال دارد

 قانون 122 و 121به استناد ماده ) »لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه كنش گر و كنش پذير بالغ، عاقل، و مختار باشند«: اسالمي

ازات اسالمي، تفخيذ، به معناي رفتارهاي جنسي بدون دخول به هر نوع و شكل بين مردان است و هر يك از طرفين به صد ضربه شالق مج

 قانون مجازات اسالمي پا را فراتر 123به عالوه ماده . كوم خواهند شدحمحكوم مي شوند كه در صورت تكرار آن، در مرتبه ي چهارم، به اعدام م

 99الم مي كند كه چنانچه دو مرد كه نسب خويشاوندي نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زير يك روانداز  باشند، هر كدام به گذاشته و اع

 اضافه مي كند كه كنش هاي جنسي بين دو زن محكوم به صد ضربه شالق خواهد بود و در 124 تا 127ماده . ضربه شالق محكوم مي شوند

قانون مجازات اسالمي ايران قيد مي كند كه با چهار بار اقرار شخص متهم و يا .  به اعدام محكوم خواهند شدصورت تكرار، در مرتبه ي سوم

 120ماده . اين قانون، با حيله، يك شهادت و گواه فوق العاده را قائل شده است. شهادت چهار مرد عادل، به انجام اين رابطه، حكم ثابت مي شود

همچنين بايد به .  علم خود كه از طريق متعارف به دست آورده است، استناد كرده و حكم اعدام را صادر كندبه قاضي اجازه مي دهد كه به
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اقراري كه از روي اجبار و فشار باشد . اعمال شكنجه و فشار براي گرفتن اقرار از زندانيان و مجرمان كه امري رايج در ايران است نيز توجه نمود

 نفر حقوق دان و فقيهان مهتر است به اليحه اي كه از 12، شوراي نگهبان كه متشكل از 2002در ماه جون . تنيز در محكمه قابل پذيرش اس

اگرچه اين . طرف مجلس، مبني بر محدوديت قوه ي قضاييه در شكنجه ي افراد به منظور گرفتن اقرار، به آنان ارجاع شده بود، راي مثبت دادند

به عنوان مثال، اشخاصي كه محارب، يعني . را منع مي كرد، اما محدوديتي براي قوه قضاييه ايجاد ننموداليحه شكنجه را ناپسند شمرد و آن 

الزم به ذكر است . مخالف با خدا، شناخته شوند در سلول هاي انفرادي به مدت طوالني زنداني مي شوند و از حمايت قانون بي بهره مي مانند

سرپيچي دولت ايران از منع شكنجه دليل واضحي است بر آن كه مي توانند هرگاه . خدا قرار دارندكه همجنسگرايان در زمره ي محاربين با 

شواهد و مدارك حاكي از آن است كه دولت ايران از دستگير شدگان در برابر شكنجه . بخواهند از دستگير شدگان به هر نحوي اقرار بگيرند

 . كمترين حفاظتي اعمال نمي كند

آن ها را از جمله ي انگل ها و منحرفان ملت، .  امر كرد تا همجنسگرايان را از ميان ببرند1979نيد آيت اهللا خميني در سال همانطور كه مي دا

همچنين آيت اهللا موسوي اردبيلي،زماني كه عالي ترين مقام قوه قضائيه بود، در . و كساني كه ننگ و شرارت را گسترش مي دهند، خواند

آيا مي دانيد با . اسالم، براي همجنسگرايان، چه زن و چه مرد، مجازات هايي تجويز كرده است«: شگاه تهران گفت در دان1990مراسمي در 

همجنسگرايان در اسالم چگونه رفتار مي شود؟ آن گاه كه از نظر شرعي عمل آنها اثبات شد، دستگير و توقيف مي شوند، در حالي كه ايستاده 

» .آنها به آنچه سزاي ايشان است مي رسند. كنند، گردنشان را مي زنند و سرشان را از بدن جدا مي كننداند با شمشير به دو نيمشان مي 

 )1990 مي 21گزارش بي بي سي در (

ايران به دليل اعدام هايي كه بر مبناي مسائل . بديهي است كه مجازات اعدام براي لواط تنها نوشته اي روي كاغذ نسيت، واقعاً اجرا مي شود

از طرفي .) آمار اعدام در ايران در سطح جهان بسيار باال است. (قي انجام مي شود تحت نظر است و  مورد اعتراضات بسيار  واقع مي شوداخال

به همين خاطر  اطمينان از اعدام هايي كه زير عنوان لواط انجام مي شود . ايران كنترل شديد بر روي گزارش ها و اخبار مربوط به اعدام دارد

، در طول سال جاري دو مرد توسط دادگاه جزايي تهران )2005 مارچ 15در (با اين حال به گزارش روزنامه اعتماد . يباً غير ممكن استتقر

 .  همسر يكي از آنها نوار ويديويي رابطه ي جنسي اين دو مرد را به مقامات قضايي تحويل داده بود. محكوم به مرگ شدند

ن محمد خاتمي اندكي كاهش يافته بود، قبل از پايان دوره ي دوم رياست جمهوري او  شدت يافت و اين همزمان آمار عمومي اعدام كه در زما

هنگامي كه كنترل محافظه كاران بر قوه قضائيه در زمان احمدي نژاد به اوج خود رسيد، حكم هايي كه . بود با به قدرت رسيدن محافظه كاران

به استناد گزارشات قابل اعتمادي كه به . نيز حكم اعدام هاي جديد صادر شد. انده بود نيز به اجرا در آمدقبل از آن دوره صادر شده و معلق م

  ددستی چراغ را روشن می کن                                                                                              سوم  شماره بيست و–   ۵٧  



سازمان ديده بان حقوق بشر رسيده است، در ماه هاي اخير شاهد پيگيري شديد مقامات براي اجراي احكام اعدام بر مبناي مسائل اخالقي 

 .دو مرد در انتظار حكم سنگسار به جرم روابط جنسي خارج از ازدواج هستنددر حال حاضر هشت زن و . وجود داشته است

اين اسناد  به . سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه هاي زيادي را با دگرباشان جنسي ايراني چه در داخل و چه در خارج از ايران انجام داده

كه ننگي در جامعه نگريسته مي شود و به اين خاطر مورد حشونت قرار مي اين واقعيت اشاره مي كنند كه به آنان، دگرباشان جنسي، بعنوان ل

به . پليس و نيروهاي انتظامي همجنسگرايان را مورد هدف قرار مي دهند و بهانه ي آنها پاك سازي اجتماع از فساد و فحشا مي باشد. گيرند

 :عنوان مثال

ان در آن گرد هم آمده بودند حمله ور شد و آنان را دستگير كرد ، پليس به يك ميهماني خصوصي كه همجنسگراي2003در سپتامبر  •

به گفته ي امير، يكي از افرادي كه سازمان ديده بان حقوق بشر موفق شد با او مصاحبه كند، پليس . و چندين روز در بازداشتگاه نگه داشت

 كنندگان در ميهماني را به دليل شركت در مجلس فساد محكوم دادگاه پنج تن از شركت. آنان را شكنجه مي كرده است تا از آن ها اقرار بگيرد

 .به جريمه مي كند

، پليس مخفي در شيراز قرار مالقات هايي را با همجنسگرايان در اتاق هاي ياهو ترتيب مي داد و سپس آن ها را 2004در جون  •

دادگاه شيراز .  در طول اين مدت مدام مورد شكنجه قرار مي گرفت.امير باز در دام آن ها افتاد و  يك هفته در بازداشتگاه بود. دستگير مي كرد

 ضربه شالق محكوم كرد كه صد ضربه آن در همان زمان اجرا شد و پس از آن نيروهاي امنيتي مدام او را تحت كنترل و 175او را به تحمل 

 . متواري شد، چندين بار از جانب پليس تهديد به اعدام شد تا زماني كه از كشور 2005در جوالي . نظارت داشتند و بارها او را دستگير كردند

مروا كه يك زن دگرجنسگونه است، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت كه توسط نيروهاي بسيج و يا نيروهاي مذهبي بارها  •

يك بار نيز پنج نفر از اعضاي بسيج در . در يكي از اين دستگيري ها، افراد پليس تمام شب با باتون برقي او را كتك زده اند. دستگير شده است

 .ايستگاه پليس به او تجاوز نموده اند

مردم و حتي . فشار  اجتماع كمتر از فشار نيروهاي امنيتي نيست. اجتماع نيز با موضوع دگرباشان به عنوان يك انحراف اخالقي برخورد مي كند

همجنسگرا به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت كه خانواده اش او را مجبور به يك زن . خانواده ها نيز از اين اقدامات پليس حمايت مي كنند

 . ازدواج كرده اند و به دليل فشارهاي رواني ناشي از آن، در حال حاضر تحت مداواي پزشكي است

 تعريف شده اي را در سازمان هاي مذهبي و نيمه رسمي با حمايت پليس و قوه قضاييه تالش مي كنند سيرت و رفتارهاي اجتماعي ثابت و

، دايره پليس تهران با حمايت نيروهاي محافظه كار، حدود شصت يگان ويژه 2002به عنوان مثال در سال .  ايران به اجرا درآورند و جا بيندازند
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). 2005 جوالي 25 –پليس اخالقيات، جدال عمومي : چارلز ركناگل و اعظم گرگين، ايران. (را مأمور گشت و نظارت بر روي عموم مردم نمود

كادر اين . ، قوه قضائيه گروه جديدي را تحت نظارت كامل خود به عنوان ستاد حفاظت اجتماعي داير نمود2004همچنين در اواخر سال 

 سازمان ها را عموماًً بازنشستگان نظامي تشكيل مي دهند و هدف آنها كنترل ناهنجاري هاي اجتماعي در منطقه است كه اشخاص به اصطالح

، يكي از مقامات عالي رتبه 2005در جوالي ). به استناد مقاله اي كه در روزنامه هاي ايران منتشر شد. (منحرف نيز شامل اين كنترل مي شوند

اين واحد ها .  واحد ستاد حفاظت اجتماعي در سطح شهر مستقر شدند210 نيروي داوطلب در 1970ي قوه قضائيه در قم اعالم كرد كه 

اين موارد نشان دهنده ي تشديد ). 2005ايسنا اول جوالي .  ( را به پليس قضايي و انتظامي براي اقدامات الزم، ارسال مي نمايندگزارشات خود

 .نظارت و كنترل قانوني و اجتماعي دولت بر روي انحرافات اجتماعي است

بني بر اينكه دگرباشان جنسي ايراني با پنهان كردن سازمان ديده بان حقوق بشر نگراني خود از محتوي نظر شما در فوريه سال جاري، م

تنها زماني كه مسيحيان و يا «همچنين در نامه ي شما اعالم شده است كه . گرايش خود مي توانند در امنيت زندگي كنند، را اعالم مي دارد

بايد گفت كه گرايشات جنسي و » .جه مي شوندكساني كه از دين اسالم برگشته اند ايمان خود را علني كنند، با عكس العمل منفي دولت موا

پنهان نمودن آن شايد باعث نشود كه . كسي نبايد براي زنده ماندن، اين موارد را پنهان كند. اعتقادات مذهبي از اساسي ترين حقوق مردم است

لي رتبه دولت هلند شرم آور است كه براي يك مقام عا. ديگران آنها را شكنجه كنند اما در اين حال خودشان خودشان را شكنجه مي كنند

 .كساني كه به دليل بازگوكردن مشكالتشان به مرگ محكوم مي شوند را آزاد بخواند

بدون شك شما از تعهد بنيادي هلند مبني بر عدم بازپس فرستادن افرادي كه در كشورهاشان با ترس از شكنجه و يا اعدام مواجه هستند، آگاه 

ق بشر اروپا هلند را از بازپس فرستادن پناهجوياني كه در معرض خطر شكنجه، رفتارهاي غير انساني، و يا حتي كنوانسيون حقو. مي باشيد

دادگاه ويژه حقوق بشر در اروپا به صورت ويژه به دولت هلند ). 2005 جوالي 5 در 2/2345شماره . (ترس از مجازات هستند، منع نموده است

ممنوعيت . ( تعريف شده است3انه با يك وضعيت قراردادي مي تواند پيامد هايي داشته باشد كه در ماده اخراج يك بيگ« :يادآور شده است كه

،ملزم شدن به انجام تعهدات ذكر )كشور ميزبان(و از اين رو مي تواند باعث شود كه كشور مزبور، ) شكنجه و رفتارهاي غير انساني يا تحقير آميز

 قرار 3 كه شخص مورد سئوال، در صورت بازپس فرستاده شدن در معرض خطر رفتارهايي خالف ماده در شرايطي. شده در كنوانسيون گردد

 .  بازپس فرستادن شخص مورد نظر به كشور مذكور را منع مي كند3گيرد، ماده 

  )H.L.R. v. France, judgment of 29 April 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III, p.757, §§ 33-34رجوع (

 كنوانسويون حقوق بشر اتحاديه اروپا از بازپس فرستادن پناهجويان منع نموده و آن را 3دادگاه، بر طبق قانون، دولت هلند را به استناد ماده 
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نام مي برد و ) قول ولت براي بازپس نفرستادن افراد است(اين دادگاه اروپايي همچنين از تعهد ديپلماتيك  .نقض موارد ممنوع ذكر كرده است

 .  باز پس فرستادن كساني كه در معرض شكنجه و بدرفتاري قرار دارند را محكوم مي داند

 ) Chahal v. the United Kingdom, judgment of 15 November 1996, Reports 1996-Vمراجعه كنيد به (

و به . كنجه و رفتارها و يا مجازات هاي غير انساني پيوسته استهمانطور كه مي دانيد، هلند يكي از كشورهايي است كه به كنوانسيون عليه ش

هيچ دولتي نبايد افرادي كه باور دارند در كشور خود با خطر شكنجه و رفتارهاي غير انساني مواجه « آن قانون كه مي گويد 3استناد ماده 

 از صحت و سقم اطالعات داده شده توسط شخص پناهنده، در ادامه، براي اطمينان» .هستند را اخراج كند و يا تحويل دولت هاي ديگر دهد

مقامات مسئول بايد تمام اصول را رعايت كرده، و هر جا الزم آمد، در مورد وجود يا عدم وجود نقض مداوم و سيستماتيك خشونت بار، بي پرده، 

 . و عمومي حقوق بشر در كشور مورد نظر تحقيق به عمل آورند

اخت كه كمسيون عالي پناهندگي سازمان ملل متحد، بارها تأكيد كرده است كه كشورها معضل افرادي كه به خاطر در آخر، بايد خاطر نشان س

 به 1967 در ارتباط با وضعيت پناهندگان و پروتكل آن به تاريخ ،1951گرايشات جنيست تحت تعقيب قرار دارند را، بر طبق عهدنامه ي 

دولتي حق ندارد پناهنده اي را به هيچ صورتي و به هيچ ترتيبي به مرزهاي كشوري كه / چ كشورياين به آن معناست كه هي. رسميت بشناسند

در آن تحت تعقيب قرار گيرد، جانش در خطر باشد، و  آزادي اش به داليل نژادي، مذهبي، قومي، عضويت در گروه اجتماعي خاص، يا دارا 

كساني " تصريح كرده است كه (UNHCR)ون عالي پناهندگي سازمان ملل متحد،  كمسي. بودن عقايد سياسي در خطر باشد، باز پس بفرستد

كه با خطر حمله، برخوردهاي غيرانساني، و تبعيضات شديد، به دليل همجنسگرايي روبرو مي شوند، و كساني كه دولت هاشان قادر و يا مايل 

  (UNHCR/PI/Q&A-UK1.PM5/Feb. 1996) ".نيستند كه امنيت آنان را تأمين كنند، پناهنده شناخته مي شوند

ما از شما مصرانه مي خواهيم كه به وظايف اخالقي و مسئوليت هاي قانوني دولت خود با حفظ سياست منع باز پس فرستادن پناهندگان به 

 . ايران، عمل نماييد

 اسكات النگ

 مدير حقوق دگرباشان جنسي سازمان ديده بان حقوق بشر
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 بازی؟همجنسگرايی يا همجنس

 سپنتا

البته استفاده كلمه همجنس باز عمدي .  همجنسگرا استفاده كرده ام و هم از همجنس باز ي در متن چند تا از نوشته هايم هم از كلمهاًاخير

از فه كنم كه بايد اضا اما .نجا كه مي دانم برخي دوستان به اين كلمه نظر خوشي ندارند سعي مي كنم كه از اين كلمه استفاده نكنمآ از  ونبود

 نكنم احتمال اينكه اين كلمه در آن پيدا شود زياد سديدگاه من استفاده از كلمه همجنس باز اشتباه نيست و هر وقت نوشته هايم را پاك نوي

ان را در  كه دوستان خوبم هم ديدگاه خودشدشايد بهانه اي باش.  را روشن كنمبراي همين مي خواهم ديدگاهم در ارتباط با اين كلمات. ستا

 .اين باره ابراز كنند

 .در اين بحث مي خواهم به سه مورد اشاره كنم

 محتويات اين كلمات      -1

 ساختار اين كلمات      -2

  اين كلمات ياستفاده روز مره      -3

سگرايي حالتي است همجن.  حالت عاطفي و جنسي يك فرد است نسبت به ساير افراد همجنس خودش در جامعه ي بيان كنندههمجنسگرايي

 .ترجمه كرد  Homophilieمعادل اين كلمه را در انگليسي مي توان به . كه يك فرد دارد

 . مي باشدHomosexualityمعادل انگليسي اين كلمه . بيان كننده عمل خاصي است كه با همجنس شان برقرار كنند  همجنس بازي

يش لزوما به اين معني نيست كه كسي كه داراي اين گرايش باشد رابطه جنسي اين گرا. همجنسگرايي نشان دهنده گرايش به همجنس است

كم نيستند مادران و زناني . هستند پدران و مادراني كه به همجنسشان گرايش دارند اما هرگز با همجنسشان رابطه جنسي نداشته اند. هم دارد

. قه جنسي داشته باشند بدون اينكه اين رابطه به وجود آمده باشدكه در برخي موارد با ديدن يك فرد مخصوص از جنس خودشان به طرف عال

چه .( اما كلمه بازي نشان دهنده كنش و واكنش بين يك فرد و محيط اطراف اوست .همجنسگرايي نشان دهنده اين خصلت دروني است

تنها نشان دهنده رابطه يك فرد با ... بازي و   ، گاو، دختربازي ، پسربازي ، بچه بازي ، گردو بازييمثال كلمات كفترباز ) ئموجود زنده چه شي

 . موجودات و اشيا اطراف اوست

كلمه گردو بازي اين فكر را ايجاد نمي كند كه فردي از گردو . كلمه بازي به تنهايي چيزي در باره كميت و يا كيفيت اين رابطه بيان نمي كند

 .فقط مي گويد كه فردي با گردو بازي مي كند نه كمتر و نه بيشترسواستفاده مي كند يا اينكه فردي هدف نامربوطي دارد 
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آن ( همجنس باز در ايران كلمه بسيار زشتي محسوب مي شود و معني ان سواستفاده جنسي از همجنس است ...  :يكي از دوستان نوشته بود

اينكه افرادي   يا:به نظر من دو علت دارد و  شكي نيست رود،به كار مياينكه اين كلمه به عنوان ناسزا در  )... توسط دگرجنس گرايان اًهم اكثر

 و يا اينكه كسي كه از اين كلمه استفاده مي كند اين زحمت ، با روابط بين دو انسان همجنس مخالفندكه از اين كلمه استفاده مي كنند اساساً

شايد هم ما در فارسي همچين كلمه ( اشد را پيدا كند  ب"گرايش" حالتاين   يمناسب تري كه توصيف كنندهي را به خودش نمي دهد كلمه 

 )اي را نداريم ؟؟

 همجنسگرا هم همان استفاده  يحاال اگر اين افراد از كلمه .در هر دو صورت جايگزين كردن كلمه همجنسگرا كمكي به اصل قضيه نمي كند

بيشتر نشان تعيين شده مفهومي كه براي اين كلمه در جامعه ما ؟ منفي را بكنند چكار بايد كرد؟ تا چه مدت بايد به ساز اين ديگران رقصيدي 

اين موضوع با رشد فرهنگي و اجتماعي و افزايش سطح اطالعاتي از پديده .  همجنسگر ستيزي است و ربطي به عمل كرد ما ندارد يدهنده

.يا خلط مبحث كمكي به امر روشنگري نمي كندنوآوري ادبي . همجنسگرايي و همجنس بازي در ميهنمان است كه به تدريج عوض خواهد شد 

به تنها  تا دو سه دهه اخير به عنوان ناسزا به كار مي رفت اما با ارتقا افكار عمومي حاال اين كلمه نه Queerدر كشورهاي انگليسي زبان كلمه 

تا حدي  ، وGayچنين چيزي در مورد كلمه . د استفاده مي كننآن به عنوان هويت خودعنوان ناسزا استفاده نمي شود بلكه همجنسگرايان از 

 . هم صادق هستfaggotكلمه ي 

نمي توان اين متفاوتند، مضمون دو   يد و اين دو كلمه توصيف كنندهننجا كه همجنسگرايي و همجنس بازي با هم تفاوت دارآخالصه كالم از 

وري اين كلمه به روشنگري در مورد اصل آزيني وجود ندارد و نو كه هيچ دليل منطقي براي اين جايگ خصوصاً،دو كلمه را جايگزين هم كرد

 .موضوع كمك نكرده بلكه بيشتر نشان دهنده عقب نشيني و رضايت دادن به تحقيرات تحميلي است
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 عشق ايرانی در استانبول

 )حريت و نشريه ی کوئير مسلم در امريکاالاديتور  ( افدره جاما

Editor@HuriyahMag.com 

 Osvaldo Gago: عکس

. بهار فروز در بازار ادويه ي استانبول از اين دكان به آن دكان مي رود

، يعني بازار "ميصير چارشيسي"بازار ادويه ي استانبول معروف است به 

بعد از ظهر پنجشنبه است و بهار دنبال ادويه هاي الزم مي .  مصري

دد كه يك غذاي شاهانه ي ايراني براي تولد چهل سالگي شريك گر

 . زندگيش بپزد

 برعكس اكثر ايراني ها دوست دارد "..عاشق قرمه سبزيه، اما":بهار كه چهل و دو سال دارد، از شريك زندگيش كه تعريف مي كند مي گويد

وشبختانه اين غذا را خيلي خوشمزه درست مي كند و همه مان خ. قرمه سبزي را با ماهي بپزد، چرايش را هم نپرس، داستان غريبي است

 . سر جايش مي نشيند و مثل ملكه ها تكيه مي زند. آشپز فوق العاده اي است، اما امشب دست به سياه و سفيد نبايد بزند. خوشمان مي آيد

 از تهران، شهري كه در آن به دنيا آمده و در آن 1992 در او. ، دارد"بازار سرپوشيده"بهار يك مغازه ي جواهر فروشي در بزرگ بازار، معروف به 

بزرگ شده است، به خاطر فشارهاي روزافزون بر زنان همجنس گرا، فرار كرده است، و چون مغازه ي جواهرفروشي خود در يكي از پاساژهاي 

 .    رسيد فهميد كه پول قادر نيست همه چيز را بخردمعروف تهران را به فروش رساند با امكانات مالي خوب به استانبول وارد شد اما آن جا كه

. هيچ كس را نمي شناختم. نمي دانستم چه بكنم": بهار، كه به اميد جمعيت زياد ايرانيان ساكن استانبول به اين شهر آمده بود، به ياد مي آورد

با هيچكس آشنايم . رساند در يك هتل ناجور رهايم كردقاچاقچي كه مرا به تركيه . خانواده در ايران بودند و هيچ دوستي در تركيه نداشتم

 ".روزهاي خيلي سختي بودند. تركي نمي دانستم. نكرد

خانواده ي بهار يهودي اند، و اين مسئله به فشاري كه بهار، به عنوان تازه وارد، در كشوري كه تقريباً تمام مردمش مسلمانند، ناچار بود تحمل 

ر چند شمار يهودياني كه در تركيه در زندگي مي كنند، نزديك به شمار يهوديان ايران است، اما اينان به اندازه ي ه: بهار مي گويد. كند، افزود

ما از وضع ايران شاكي بوديم، اما در ايران يهوديان مشهوري زندگي مي ": او  با خنده مي افزايد. يهوديان ايراني حيات اجتماعي آشكار ندارند

ما همچنين با نام و هويت ايرانيان يهودي معروفي، مثل . بيمارستان يهودي معروفي در تهران هست. ه ي مجلس دارنديهوديان نمايند. كنند

 ".در تركيه، هيچ، هيچ اين خبرها نيست. پرزيدنت اسرائيلي، و هنرپيشگان امريكايي آشناييم
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منيژه كه در كابل به دنيا آمده و . د از ايراني هاي افغانستان استيكروز هنگام قدم زدن بهار به زني برخورد به نام منيژه عابد، كه معلوم ش

زبان ما، فرهنگ . ما تاجيك هستيم":  منيژه اضافه مي كند".از ديدن من بي نهايت خوشحال شد) بهار(": همانجا زندگي كرده است، مي گويد

 ".ما، و اجداد ما همه ايراني اند

يك چيز عجيبي در : بهار مي گويد.  و هر دو مي گويند كه بالفاصله تشخيص دادند كه همجنسگرايندبهار و منيژه با هم فارسي حرف مي زنند،

شاد شدم، نه تنها يك خواهر پيدا كرده بودم، بلكه يك همراه همجنسگرا هم پيدا . چيزي از جنس عشق ايراني. نگاهي كه به من انداخت، بود

 ".كرده بودم

  .اين شروع يك داستان عاشقانه بود

منيژه، كه . منيژه از يك خانواده ي مسلمان مي آيد و مي گويد تا قبل از اينكه با بهار آشنا بشود هرگز به يك يهودي ايراني برنخورده بوده است

اولش نفهميدم، ولي انگار يك كم خودم را كنار كشيدم، احساس كردم گول خورده ام، فكر مي كنم، هر ": زياد پابند مذهب نيست مي گويد

 .چند كامال واقف بودم كه يهودي ها به هيچ وجه كمتر از مسلمان ها ايراني نيستند، هر دو مذهب، وارداتي اند، زاده ي سرزمين خود ما نيستند

آن زمان، تازه چند هفته بود كه منيژه از شوهرش طالق گرفته بود . از طرف ديگر، بهار با آن بخش ديگر زندگي منيژه بيشتر مشكل داشت

شوهرش يك سال پيش از آن كه اين دو زن با هم آشنا بشوند، استانبول را به . ، و تنها سرپرست چهار فرزندش بود)ني، عجيب است، نه؟تلف(

 . قصد تورنتو ترك كرده بود

ه ي منيژه از پنج  و منظورش تبديل افراد خانواد".من اصالً نمي دانستم آماده ي به دوش گرفتن چنين مسئوليتي هستم يا نه": بهار مي گويد

من خودم را يك لزبين مردنما . من واقعاً عاشق منيژه بودم، اما آيا مي توانستم مادر هم باشم؟ در برنامه ام نبود": او مي گويد. به شش نفر است

. ج كنم، اما موفق نشدندجوانتر كه بودم بارها خانواده ام به اصرار خواستند كه ازدوا. مي ديدم، هيچوقت روياي بچه دار شدن نداشتم) باچ(

ولي آدم واقعاً نمي تواند زندگي اش را، آنقدر كه مي خواهد، . تصميم خودم را گرفته بودم كه بقيه ي عمرم را با لذت و بدون دردسر زندگي كنم

   ".از روي برنامه جلو ببرد

آن سال اولين سال زندگي او بود . ه متفاوت گذشته استبهار سالها به زندگي مستقل عادت كرده و صاحب اختيار خودش بوده، اما زندگي منيژ

 به اميد يافتن شرايط بهتر زندگي از كابل خارج شدند، و از آن زمان تا 1988منيژه و شوهرش و دو فرزندشان در .  مي گذشت"قيم"كه بدون 

وقتي به قصد كانادا خانواده اش را ترك . عهده داشته استبه بعد او، شوهر منيژه، هميشه نقش قيم او را بازي كرده و همه جا مراقبت از او را به 

 . كرد، منيژه ناگهان با مسئوليتي كه برايش آشنا نبود تنها رها شد
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 خيلي افسرده شده بودم، ":مي گويد.  منيژه آن روزها را اينگونه به خاطر مي آورد".عادت نداشتم تمام تصميم هاي زندگيم را به تنهايي بگيرم"

 ".شوهرم كم كم از نگاه منفي من به رابطه خسته شد و طالقم داد. ام بدم مي آمداز زندگي 

منيژه ياد گرفت تا براي . بعد از چند ماه كلنجار رفتن با ايده ي زندگي مشترك باالخره بهار و منيژه تصميم گرفتند كه با هم زندگي كنند

باز كند، و بهار از شريك عشقي خودش ظرايفي از رابطه ي مادري زن اعتقادات مذهبي بهار جايي در تصوير خودش از فرهنگ ايراني 

 . همجنسگرا را آموخت

جدي مي گويم، من فكر مي كنم اين حقيقت ! به خوبي منيژه سرشان داد مي كشم. حاال خوب خوب ياد گرفته ام":بهار به شوخي مي گويد

اگر نباشند نمي توانم . را جوري دوست دارم كه انگار پاره ي جگر خود من اندمن اين بچه ها . دارد كه ما به شرايط زندگي مان خو مي گيريم

منيژه مرتب مي گويد كه از ما دوتا من مادر بهتري هستم، باور نمي كنم ولي مطمئنم كه از آن چيزي كه بهش جوهر مادري مي . زندگي كنم

 ".حس مادري در هر دوي ما خيلي قوي است. گويند خيلي در من هست

سفره ي شاهانه ي ايراني كه بهار قرار است بچيند، شيريني تر هم جا دارد، شيريني هايي كه با خامه و پودينگ تهيه و تزيين مي شوند، در 

 . بهار مي گويد اگر به جز اينها بچه ها به هيچ چيز ديگر در سفره نگاه هم نمي كنند. كيك و بستني مخصوص

 بچه ها را پيش بزرگترين آنها، كه سالهاي آخر نوجواني را مي گذارند، بگذارند و شريك زندگيش را به بعد از شام برنامه ي بهار اين است كه

آنقدر با او عشقبازي ":سينما، ديسكو ببرد و بعد هم شب را با هم در يكي از شاتو هاي محلي سر كنند، و آنجا بهار آنطور كه خودش مي گويد

 ". شودخواهد كرد تا از لذت چهل سالگي سيراب
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 آماده ی غوغا آفريدن» اهللا«مستند جديد 

 دابوسكي عهد كرده است اين فيلم را در كشورهاي مسلمان به نمايش در آورد

 ED MEZA: با استفاده از نوشته

 

لم جنجالي  براي ساختن في2001در سال ) Teddy Gay and Lesbian Award(سندي دابوسكي، كه برنده جايزه ي تدي همجنسگرايان 

»Trembling Before G-d « مي باشد، براي نشان

دادن ستيزه ها و كشمكش هاي همجنسگرايان 

              »به نام اهللا«مسلمان اقدام به ساخت فيلم 

)In The Name of Allah (هلمر  .نموده است

شارما، كارگردان همجنسگراي اين فيلم، اهل 

 براي ساختن اين او. هندوستان و ساكن امريكاست

فيلم و ديدن همجنسگرايان و دوجنسگونگان مسلمان 

 .به بسياري از كشورهاي مسلمان نشين و حتي غربي سفر كرده است

پرويز 

در حال حاضر دنيا بايد اسالم را بهتر بشناسد، اين فيلم حاوي قصه هايي قابل اعتراض «: دابوسكي كه تهيه كننده ي اين فيلم است، مي گويد

شارما و دابوسكي تصميم دارند كه اين فيلم را در بيشتر . اين فيلم مستند بدون شك بسيار دلخراش تر فيلم قبلي اوست. »ستبه اسالم ا

 . فستيوال هاي فيلم كشورهاي مسلمان و همچنين كشورهاي غربي به نمايش درآورند

خواهيم يافت كه فيلم در كشورهاي مسلمان به نمايش درآيد، هر راه هايي را «: در صورتيكه آنها از اين كار جلوگيري كنند، دابوسكي مي گويد

 » چند به صورت غير رسمي و مخفي

در دوازده كشور و به نه زبان فيلمبرداري شده است و اولين فيلم مستند بلند است كه به شرح فصل مشترك اسالم و » به نام اهللا«فيلم 

 . همجنسگرايي در جامعه جهاني مسلمانان مي پردازد

اين فيلم با نگاهي ژرف به بررسي زواياي تاريك زندگي دگرباشان جنسي در كشورهايي مانند عربستان، ايران، عراق، پاكستان، مصر و بنگالدش 

 . و همچنين تركيه، فرانسه، هندوستان، آفريقاي جنوبي، امريكا و انگلستان مي پردازد و صداي ناشنيده ي آن ها را فرياد مي كند
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است كه آرشام، امير و مجتبي نيز در اين مستند ظاهر شده شايان ذكر 

و به عنوان دگرباشان جنسي ايراني داستان ها و فشارهايي كه بر 

 . دگرباشان جنسي ايران روا داشته شده است را نقل كرده اند

در بسياري از كشورهايي كه اكثريت مردم با مسلمانان است، به استناد 

ر و وضع شده است، دگرباشان جنسي تحت قوانيني كه از قران تفسي

به نظر . پيگرد، اغفال، زندان، شكنجه قرار گرفته و حتي اعدام مي شوند

اين فيلمساز، حتي دگرباشاني كه به كشورهاي اروپايي و يا امريكاي شمالي مهاجرت كرده اند و به عنوان يك شخصيت همجنسگرا، دوجنسگرا 

اين امر پس از حمله هاي تروريستي . كنند، هنوز توسط افراد نژاد پرست تحت فشار قرار مي گيرندو يا دگرجنسگونه در غرب زندگي مي 

در نتيجه بسياري از دگرباشان جنسي مسلمان، از افشاي دين خود  ابا دارند و مسلمان بودن خود . نيويورك، لندن و مادريد افزايش يافته است

مي توان دريافت كه آنها نمي خواهند ايمان خود را از دست » به نام اهللا«قعي شخصيت هاي فيلماما با دقت در زندگي وا. را انكار مي كنند

دگرباشان مسلماني كه در اين مستند به دور هم گرد آمده اند . دهند، بلكه تالش مي كنند باورهاي خود را با واقعيت وجود خود آشتي دهند

حضور در اين مستند براي . نند، بلكه سعي دارند گفتگوهايي درباره ي اين موضوعات بيافرينندمايل نيستند اسالم را بد نام كرده و يا انكار ك

به گفته پرويز شارما، كارگردان اين فيلم كساني كه حاضر شدند در اين فيلم . افرادي كه تحت تهديد و خشونت قرار دارند، بسيار سخت بود

بودند كه بايستي اين گونه مسائل اسالم را كه هميشه محرمانه مانده است، را مطرح كرد و به داستان هاي ناگفته شان را به زبان آورند، معتقد 

اين مستند با زباني تازه و صريح، ديوارهاي سكوت را در هم مي . همين دليل حاضر شدند با حضور در فيلم خود را معرض خطر قرار دهند

 . ر مي كشدشكند و نقش و تأثير مذهب را در زندگي روزانه به تصوي

 LOGOو ) استراليا (SBS، )آلمان/فرانسه (ZDF/ARTE، )انگلستان (Channel 4با حمايت پنج رسانه بين المللي » به نام اهللا«فيلم مستند 

 . در حال گذراندن مراحل پاياني توليد است) امريكا(
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 يک سئوال از دوست  

 هم قبيله   

 

  كه بپسندد بدان اميد ، كيست  خودش مي داند تقديم به آنكه

  

 وقتي مرا با خويش تنها مي گذاري

  دنيايي از غم در دلم جا مي گذاري            

 اي دل من   اي نحوي طوفان نديده 

   پا به دريا مي گذاري  آهسته اينك             

     دارد در خاك من گرد دو عالم موج 

 ي  هر جا تويي بر چشم من پا مي گذار         

  تا كي دلم را امروز يا فردا بگو 

  در حسرت امروز و فردا مي گذاري             

 زيبا  چه  تو با من  آه اي پسر من با تو 

  خود را به من وا مي گذاري   من را به خود       

 شيداي چشمان تو آيا مي پسندي 

  مي گذاري   مشتاق آغوش تو آيا               

 زوان آهنينتيك شب ميان با 

  آيا مرا تنهاي تنها مي گذاري                        
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فـارغ التحصـيل رشـته ي ادبيـات از دانشـگاه      . ، در ولي فيلد، كبك بـه دنيـا آمـد    1946ژان پل دائو در     

و بـيش از بيسـت      .  مونتريال است و در كالج ادوارد مونتپتيت اين شهر ادبيات فرانسه تدريس مي كنـد              

قطعه ي بلند خاكستر آبـي، جـايزه ي گـاورنر           . عه ي شعر، و يك رمان  از او به چاپ رسيده است            مجمو

او كـه در مونتريـال كانـادا        .  اسـت  "اسـتواير "دائو دايركتور نشريه ي نقد شعر       .  را از آن خود كرد     1990

رانسه سروده شعرهاي او، كه به زبان ف. زندگي مي كند از معتبرترين صداهاي ادبيات همجنسگرايي است

مي شوند، با ارزش بسيار باالي هنري، تسلط بر زبان و تكنيك هاي ادبي، با جسارت و تيزبيني خيره كننده، تابوي ناشكسته در ادبيـات هومواروتيسـم                           

 .  در آينده بيشتر به معرفي كارهاي او خواهيم پرداخت. به جا نگذاشته اند

 

 مثل صداي بيلي هاليدي

 

 ال از آسمان آبي خال خ

 باران 

 مي بارد روي تن پهنت

 مثل صداي بيلي هاليدي 

 قطره 

 قطره هاي خنده 

 

 ولي مي بارد

 مثل صداي بيل هاليدي 

 توي گيالسم

 كالسيك

 نارسيستيك

 حوصله سر بر تا حد مرگ
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 مي بارد 

 باران

 دندان هاي يخ زده ام به قاچ ليمو دندان مي زند 

 به جاي نرمه ي گوش تو كه آن همه 

 مه آوازهاي ديوانه ي عاشقانه سر دادم در آنآن ه

 باران 

 مي بارد

 مثل صداي بيلي هاليدي

 مي بينم خودم را

 خم شده ام روي تو

 لب هايم آرام پيش مي روند

 از روي  دسته ي درهم پيچ ماهيچه ها كه روي شانه هايت در هم مي روند

 تا رگ رگ انگشتهاي همريشه ات

 

 بسته شوندچشم هايت، شاد، مي روند كه 

 مثل مشتي كه گره شود 

 بعد از پيروزي 

 

 باران مي بارد و من 

 هنوز

 گوش مي كنم
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 به صداي بيلي هاليدي 

 كه غمگين 

 مي خواند مثل باران 

 

 

-------  

 

 عاشقانه

 

 نگاهم كن  

 لبخند بزن

 ببوس منو

 بغلم كن

 دلمو به لرزه در آر

 حالمو بگير

 اذيتم كن

 ولم كن

 دستم بنداز

  بدهقلقلكم

 مال خودت كن منو

 دندونم بگير

 بو بكش منو
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 ليسم بزن

 بخور منو

 گازم بگير

 قورتم بده

 خونم رو بريز

 خراشم بده

 بندازم زمين

 بشكن منو

 بكش منو

 از اين رو به اون رو كن

 نازم كن

 جلقم بزن

 مك بزن منو

 بكن منو

 تابم بده 

 من كه اومدم تو هم بيا 

 بعد    

 گور تو گم كن
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 بوشهریپسر 

 
 رضا

 كو اين دستمال؟

 .... يك دوچرخه اي چيزي جور كنم مجبور نشم اين همه راه برم. مال راه رفتن هاي امروزه. كمرم. ايناهاش آخ چه خسته م

 ) سانتي متر، الغر، دست ها و موها مشكي، چشم و ابرو سياه،  نشسته روي سكوي كناري ما 175تي شرت مشكي، شلوار جين، قد حدود ( 

 علي اين يارو رو ببين -

 چه جيگري، يه تيكه ماه اونجا افتاده -

 آره -

 رضا بريم تو كارش؟ -

 برم وسط خيابون بگم آقا بفرما تو بغل من؟ -

 چه عيب داره از تو ي جنده كه بر مياد -

بردن مراقب به كار . وا، من كجام شبيه جنده هاست؟ آخه آدم با روزي يك بار سكس جنده مي شه؟ حرف دهنت رو هم بفهم -

كلي زحمت كشيدم و كونم پاره شده تا امروز، هنوز به . جنده مقام داره، منزلت داره، الكي كه به كسي نمي گن جنده. كلمات باش

 خودم ميگم كارآموزم تو واحد جنده گي

 هاهاهاها   خفه شو -

 نه؟. اما واقعاً خوبه ها -

 بدبخت، حيفه، اين همه راه اومديم بوشهر، الكي الكي برگرديم؟ -

 لب تر كني ميان تو بغلت، من كه نگفتم. تو گفتي بوشهر كيس ريخته رو زمين -

 خوبه حاال تو هم، من كه سري قبل اومدم خيلي خوب بود  -

 شانس داشتيم اسممون رو مي گذاشتن شانس رضا. حاال كه به ما رسيد، طاق آسمون تپيد -

 نه كه تو خيلي هم بد شانسي؟ -

 مي چسبه تو اين هوا بري صفا و سوتي. هم خيلي عاليههوا . واي چقدر دريا طوفانيه. خفه -
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 اگر چيزي گفت چي؟ اگر خواست دعوا راه بندازه؟. واي بدبخت از بس نگاه به پسره كردي داره مياد اينجا -

 غلط مي كنه زنگ مي زنيم به پليس -

 !ندازن رو صورتمونواي رضا تو شهر غريب خط ن. تا بياد، آش و الش شدي. هاها، پليس هم زودي اومد كمكت كرد -

 . فوقش مي گيم شبيه يكي از دوستانمون هستين، ياد اون افتاديم. بسه حاال، چيزي گفت مي گيم اشتباه گرفتي آقا -

 رضا، بدبخت اومد -

 تو خفه شو، من حرف مي زنم -

 ) ع و احوال استگويي مراقب اوضا. پسر آهسته آهسته مي آمد به طرف ما و در همين حين دور و بر خودش را نگاه مي كرد (

 آقايون خوش تيپ، ببخشيد، كبريت داريد؟ -

 كبريت؟ -

 آره -

 براي چي؟ -

 خوب، براي سيگار، اشكالي داره؟ -

 نه، ما سيگاري نيستيم -

 اسمت چيه؟. جدي، آخ كه چه حيف شد -

 فرمايش؟ -

 بابا بداخالق اسمت رو مي خوام بدونم -

 فرض كن اكبر -

 اكبرآقا با اين حاضر جوابيت كه آتيش زدي به من  -

 هه بفرماييد آقاي محترم، امري دارين؟ -

 شما هم كه ندارين. آتيش مي خوام. مي خوام سيگارم رو روشن كنم -

 دارم اما شايد نتوني ازش استفاده كني -

 داري؟ -
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 بيا. آره -

 كو؟ -

 سيگارت رو با آتيش لبام روشن كن -

 آتيشش هم شعله وره كه، بپا نسوزي.  اي ول بابا- -

 !خوب پس چي؟ خوشمزه -

 براي اين سيگارم يك كبريت پيدا كنم بعد بيام،راجع به آتيش كار دارم با شمابذار برم  -

 )پسر رفت كبريت پيدا كند. بدن ما به لرزه افتاده بود، مراقب بوديم كه كامال عادي رفتار كنيم( 

 خاك بر سرت رضا -

 هاهاهاها ديدي چي گفتم؟ -

 ختن زدنمون چي؟حاال اگر رفت به دوستاش گفت، اومدن ري. ديدي گفتم جنده اي -

 نمي زنن بابا، اون با من، خودم همه اونها رو راضي مي كنم كه شما رو نزنند! وايييييييييي چقدر تو مي ترسي -

 خاك بر سر نترست.  واي ولي خوشم اومد، حال كردم -

 علي جاااااان، يارو اومد -

 )ه سيگارش مي زد و به طرف صورت ما بيرون مي دادپسر جوان بر روي صندلي كنار ما تكيه داد و هر از چند ثانيه پكي كوتاه ب (

 خوب نگفتي اسمت چيه اكبر آقا؟ -

 اسمم رضاست اما همه به من مي گن رضا جوووون -

 اون دوستت اسمش چيه، چرا حرف نمي زنه؟. اي ول، رضا جوون -

 بعضي وقت ها به لكنت مي افته، آخه قلق داره تا زبونش باز شه. زبونش رو موش خورده -

  چيه؟ البد اصغر؟اسم شما -

 نه اسمم علي جووونه) علي( -

 جون، علي جون، رضا جون، چقدر جون، جون ميده واسه جون دادن -

 علي جون بريم ما داره ديرمون ميشه. خوشمزگي بسه ديگه -
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 كجا با اين عجله؟ -

 با يك آقا پسر قرار داريم بايد بريم) علي( -

 پس ما چي؟ با ما هم قرار داشتين بد نمي شد -

. اما حاال چون به نظر پسر خوبي مياي، يك بار ارفاق مي كنم به تو. وقت نداريم كه با هر كس تو خيابون رسيد بريم بخوابيمببين ما  -

 اما فقط يك الس خشكه

 نمي شه حاال خشك نباشه، خيسش كنيم؟ خيس بشه راحت تره آخه -

 ي رسه جووونمچون به اون جاها نم. شيطون شدي؟ زبون درآوردي؟ نه الزم نيست خيسش كنيد -

 حاال اگر رسيد؟ -

 خوب، خود رضا جون بلده چطور خيسش كنه آخه، شما نمي خواد زحمت بكشيد) علي( -

 واي من عاشق خيس شدنم -

 حيفه يك آقا پسر سكسي همينطور ول معطل بگرده خوب. خوب مي خواي بريم اون جا تا بارون بياد و خيس شي -

 من كه از خدا مي خوام -

 !رضا كه اينجاست از اون بخواه. خوايچرا از خدا مي ) علي( -

 آقا رضا خيسم مي كني؟ . باشه از رضا هم مي خوام -

 واه واه با شلوار جين كه كلي بايد بارندگي بشه تا خيس شي -

 بيا دنبالم. شلوار كه قابل شما رو نداره -

 كجا؟ -

 ما تو خونه كسي نمي ريم آقا، گفته باشم) علي( -

 الم بيادنب. خونه نيست اينجا كه من مي گم -

 آه، آه

چه . واي دستمال رو كجا گذاشتم؟ واي چه خيس شدم. هر وقت يادم مياد و به اين نقطش مي رسم آبم مياد ديگه. اه لعنتي به آخرش نرسيدم

 ...هه، تور كردن يك پسر بوشهري. هر چي به يادش با خودم ور برم خسته نمي شم. واي يادم نمي ره چه شبي بود. زياد اومد اين دفعه
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واي پسر تو چطور اين كار رو كردي؟ واي . اوووم، چه شبي بود

اگر اون مرتيكه كه ما رو ديد مي رفت خبر مي . خاك بر سرم

داد چي؟ بدشانسي رو ببين دو بار سرم رو باال و پايين نكردم 

بدبخت آقا شمره از بس . كه شمر بن ذلجوشن سر رسيد و ديد

 هم پا گذاشتم به هول شد روش رو كرد اون ور رفت و من

 . فرار

چقدر بعضي . فقط يك فكرش مونده و خاطره ي دعواي آخر شب با علي. بدبخت بخواب خبري نيست. واي خدا مرگم بده بازم كه اين بلند شد

. ذاشتممن هم خوب حقش رو كف دستش گ. بيچاره من، آش نخورده و دهن سوخته. رفت همه جا پر كرد كه رضا تا ته داد. ها بي جنبه اند

 .حاال اينقدر سالم كنه و منت بكشه تا جزو آدم حسابش كنم و جواب سالمش رو بدم

 .. كو  دستمال كاغذي . واي چه باحال بود. ول كن بابا بذار يك بار ديگه برم تو كار پسر بوشهريه

 

 

 

 اطميـنان

   تهران- سعيد پارسا   

alonefall@yahoo.com 

 

عكسي كه هــمراه كاركنان محل كارِ . ها بيشتر ثابت مي ماند هاي قديمي را تماشا مي كنم نگاهـم روي يكي از عكس هرگاه  آلبوم عكس

 . در شب سال تحـويل انداختيم سابقم

 . . .تانه ي در همه به دوربين نگاه مي كنند و من به عقب و آقاي اطمينان در آس! چه عكس به ياد ماندني اي 

*** 

 . . . بود كه مي ديدمش  اولين بار 

دستم را كه .  سالمي كرد كه بر اعماق وجودم لنگر انداخت.وارد شد و در حالي كه خنده بر لب داشت يكراست به طرف ميــز پذيرش آمد
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 .فشرد چيــزي در اعماق وجودم به رقص درآمد

 . . . آمدنم را به شركت خيرمقدم گفت 

هايش را هاله اي كمرنگ از غم فرا گرفته  عسلي چشم. زمـــان گاه حكـــاياتي داشت از گذر از  كم پشتــش با رگه هاي نقره اي هرموهاي

 ...  و لبخندي كه هرگز از ياد دلم نخواهد رفت،هايي كه در قاب نقره كار صورتي تر به نظر مي رسيد لب. بود

 . كه آقـــاي اطمينان بعد از يكماه از ماموريت برگشتدو هفـته اي مي شد وارد شركت شده بودم 

گاه گاهي نيز از شعرهايش صحبت مي   از لبخنــد هميشگي اش، از شيريني كالمش و.در اين دوهفته بچه ها گاهي جايش را خالي مي كردند

 . همين...مي خواست شعرهايش را بشنومفقط دلم . مهم هم نبود...كنجكاوي هم نكردم...تمام اطالعاتم در همين ها خالصه بود. كردند

پاشو كه تو شركت ميذاره آرامش و گرمي از در و ديوار فوران ...اينهم حضرت اطمينان: خانم ميرزاد گفت... بعد از آشنائيِ اجمالي به اتاقش رفت

 .  كنه مي

بيشتر كه فكر كردم به نظرم .  فقط كمي اغراق كرده بوداما خوب كه فكر كردم متوجه شدم كه خانم ميرزاد!!! چقدر اغـراق آميز : با خودم گفتم

 . صداي آقاي اطمينان ـ خوشبختانه ـ نگذاشت به نتايج مهم تري دست پيدا كنم.  اغراق نكرده بود و اشتباه از من بودهرسيد كه نه اصالً

 

بوسه مي زندبا هر خنده ات زخمي شيرين بر كالبد قلبم ...صداي تو از اتاق كناري همچنان مي آيد... 

 ...تمام حواسم را جمع مي كنم كه

 ...آنسوها كه همه چيز در تو خالصه مي شود.. تو بازهم مي خندي و تمامي حواسم را به آنسوها مي بري

 ...مرا با نام كوچكم مي خواني و همه چيز در صداي تو خالصه مي شود

 ...ق مي كندوق ذوذ... بند قلبم ذوق مي كند بند

 

هم گاهي بچه ها شنيده بود كه مناز كم و بيش . لذت بردم.  چندتايي از شعرهاش و برام نوشت. بيشتر با هم آشنا مي شديمكم كم

 . از نوشه هــايم خوشش مي آمد.  چيــزهايي مي نويسم وقتا

   .شركت مي كرد، از من خواست كه اگرفرصت كردم همراهيش كنم در جلسات شب شعر

 شعر بر مي گشتيم، در مورد  ييك روز كه از جلسه. ي كه داشتيم خيلي زود تبديل به دو دوست صميـمي شده بوديمعليرغم تفاوت سني ا
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 . اما او اعتقاد داشت كه فضاي فكري شاعر جالب نبوده... يكي از شعرها بحث مي كرديم كه به نظر من فوق العاده بود

 .  به واقعيت نمي پيوستشاعر از روياهايي صحبت مي كرد كه هرگز ـ براي او ـ

 : هايش گفت اطمينان در ادامه ي صحبت

 حاال اون هدف ممكنه از نظر همه با ارزش نباشه اما وقتي . به نظر من آدم بايد در جهت رسيدن به اهدافش قدم برداره و گرنه آدم ضعيفيه     

 ... ديگه بايد پاش جون هم بده ذاره يك نفر روش اسم هدف مي

چون شايد اين ...روزگار به يه عده اجازه نمي ده كه مطابق آمال و آرزوهاشون قدم بردارن...ها نيست  همه چي به اين سادگي،هميشه  نه     

 ...  پيامدهاي بدي واسه شون داشته باشه و حتي به نوعي جامعه هم همچين اجازه اي به شون ندهوزرتطابق قدم با آ

 .كت نكردن در مسير هدف نشونه ي ضعف آدمه به هر حال حر     

 ...شايد به خاطر محدوديات جامعه و روزگارم نتونم به اهدافم برسم... ببين آقاي اطمينان مثال خود من     

 مگه هدف تو چيه؟... نمي پذيرم     

 ... نميشه گفت     

اصرار نمي كنم اگه نمي خواي نگو اما ديگه پيش من شكايتي از جامعه ...اري به ش برسيبعد انتظار د!  تو حتي نمي توني بگي هدفت چيه     

 . و روزگار و ار اين حرفا نكن

 : بعد از كمي مِن مِن گفتم

 .  مي دونم خريته اما مي خوام به تون بگم     

 .ترجيح مي دم نشنوم... اگه فكر مي كني بعدا ناراحتت مي كنه     

 . ي دانستم چه طور بايد شروع كنم نم    

 .  ببين آقاي اطمينان، دوست دارم نظرتو درباره شمس و مولوي بدونم     

 . مولوي خيلي شاعر خوبيه و شمس هم كه تا نهايت كمال، عارف...  خوب     

 ؟ ...نظرت درباره ي عشق مولوي به شمس چيه... نه نه     

 ... حتي به جونورا...به هركي و هرچي مي خواد باشه!  عشق مقدسه     

مردي كه سه بار عاشق سه تا ...ببين آقاي اطمينان مولوي قبل از شمس سه بار عاشق سه تا مرد ميشه.  بازهم نتونستم منظورمو برسونم     
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 ...مرد بشه قطعا يه فرقي با تو مي كن 

  ؟؟؟ ...!!! چي مي خواي بگي     

 .................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                       من گي ام      

 . نمي دونم چقدر شد اما براي من بيش از يكسال مي نمود مدتي كه اطمينان در سكوت محض چشم در چشمان من داشت

از ...انگار آقاي اطمينان تمام نظرياتش را درباب آرزو و نيل به هدف و شجاعت و. لي به حرف زدن نداشتيمبعد تا مدتي راه رفتيم و هيچ كدام مي

 . خاطر برده بود

 

 . سفانه متوجه شدمأموقع خداحافظي دستش را زودتر از هميشه از دستم درآورد كه مت

 ...  نمي خوام از اين ماجرا كسي خبردار بشه     

 :عي مي كردم خيلي رسمي صحبت كنم، ادامه دادمبعد در حاليكه س

 . لطف كنيد به هيچ كس نگيد       

 خيالت تخت باشه به هيچ كس نمي گم، تو به اندازه ي كافي مشكل داري نمي خوام قرص بودن يا نبودن دهن من هم يكي به درگيريات      

در ضمن، . اما اگه ببينم دارم به طرفت جذب مي شم ازت فاصله مي گيرم...ات هستماگه ببينم دارم كمكت مي كنم تا آخرش باه...اضافه كنه

 . اگه من تا چهل سالگي ازدواج نكردم دليل همجنسباز بودنم نيست

 در ضمن قبل از. شما فقط لطف كن همه چي و فراموش كن، كلي كمك كردي...  ممنون آقاي اطمينان اما من احتياجي به كمك ندارم     

 گفتن اين حرفا فقط دليلش اين بود كه حس كردم   همين االن فهميدم كه شما مجرد هستيد، و هم بدونيد كه منو خداحافظي بهتره اين

. سفم كه اين شكلي برداشت شدأهيچ كدوم از حرفاي من دعوت به سكس نبود، مت...انقدر به هم نزديك شديم كه بتونيد منو درك كنيد

 . خداحافظتون

*** 

 ...  خانه دوساعتي پياده روي كردمتا

ها و چهره ي معصوم كودكان پيراهن پاره ي خياباني كه به اصرار قصد  كثيفي خيابان. هيچ وقت ميدان هفتِ تير را اينقدر كريه نديده بودم
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 .  نگفتم"نه" هاي پشت چراغ را داشتند حالت تهوعم را دوچندان مي كرد و بغض عميقم را بارور فروش فال حافظ به ماشين

 . سيگاري آتش زدم و كنار پنجره نشستم

 

 .تنهايم...از پنجره به بيرون خيره نگاه مي كنم، تا چشم كار مي كند

 .پاي تو بر پس كوچه هاي قلبم كه نمايان نيست مانند رد...آسمان يكسره به هم وصل شده، بي درزي نمايان

 .تنهايم...هم زهم پشت بام و با تا چشم كار مي كند پشت بام و باز

 

 . باخشم نگاهم مي كنند خورشيدي كه در آسمان وجود ندارد به من لبخند مي زند و سياهي هاي فراوان

 .چشم تو يادم مي آيد، چشمم خيس مي شود

 ...به اقرار به اينكه بي تو مي مانم...هاي تو آسمان شبيه اعتراف پلك

 

كه معناي ...براي تو ...  اين عشقم تقدس داردمي تواني داشته باشي و نه خواهي داشت ونه اصالًداري و نه  اما چه سود؟ كه تو نه ...دوستت دارم

 .حرفي نيست...باشد. نگاهم را ابتذال مي داني

 
 

 . روز بعد شركت تعطيل بود و من ـ بسيارـ نگران بودم از اولين برخورد با آقاي اطمينان

 . الخره به اتمام رسيدها به طول انجاميد تا اين روز تعطيل با سال

هاي زمين را  پاي تاول دار ناهمواري. صبح با سردردي شديد راهي شدم... از نيمه هاي شب حتي براي لحظه اي خواب با چشمانم آشتي نكرد

  اتوبوسهاي طوالني تازه مي فهميدم ايستادن در صف...تازه مي فهميدم كه مسير خانه تا شركت چقدر طوالنيست. عميق تر درك مي كند

 ...ها هنگام راه رفتن با خودم صحبت مي كنم تازه مي فهميدم كه من هم مثل بسياري از آدم. هاي هميشه پر به طرز رقت آوري غمبار است

 .  انگار اتفاقي نيفتاده باشد،در شركت همه چيز سر جاي خودش بود

 . فقط من بودم كه حوصله ي هيچ كاري را نداشتم

 . در بسته بود.  اتاق آقاي اطمينان انداختمبه محض ورود نگاهي به
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  .  خدا رو شكر هنوز نرسيده     

 . اندكي از دلشوره ام فروكش كرده بود. نوع برخورد را خودش انتخاب كند هركس كه ديرتر مي رسيد مجبور بود 

 اطمينان كه مسئوليت قسمت فني با اوست  از آقاي– مسئول قسمت –پرينترم چند روزي بود كه درست كار نمي كرد و آقاي مهرباني 

 .  نيفزايد  گفتم تا نيامده پرينتر را روي ميزش بگذارم تا سنگيني حضورش به خستگي هايم .خواسته بود تا نگاهي به آن بيندازد

گشت و اجازه  ود و به سرعت بر ميمجبور بودم با شانه ام در را محكم هل بدهم، چون لوال، ارتجاعي ب. پرينتر را بلند كرده و به طرف اتاق رفتم

 . باالخره داخل شدم...احساس كردم در مقداري سخت تر از هميشه كنار مي رود. ي ورود نمي داد

 .سالم، فكر نمي كردم اين پشت باشين... س... س...  س     

 . ه كسي نمي گممن كه گفتم ب...همچين در و كوبوندي به من كه يه دو سه متري پرت شدم.  سالم     

 .  ببخشيد     

 . گفتم و بيرون آمدم

 كم كم حس كنجكاوي همكارهاي ديگر كه در همين مدت كوتاه به . جز سالم و خداحافظ حرفي براي هم نداشتيم– برخورد -بعد از آن 

 .  و كم و بيش سئواالتي هم مي كردند صميميت ما عادت كرده بودند تحريك شده بود

*** 

 .منهم براي خالصي از سنگيني جوي كه ايجاد شده بود در خواست انتقالي دادم. مينان ديگر هرگز به شب شعر نيامد آقاي اط

*** 

 ...آخرين بار بود كه مي ديدمش

. همان هم نگران بودم از باز ديدن او و هم خوشحال از .شركت به مناسبت سال نو جشني ترتيب داده بود كه همه بايد در آن شركت مي كرديم

آقاي اطمينان هنوز نيامده . احوالپرسي با آشناهايي كه چند ماهي نديده بودمشان وقت زيادي مي گرفت.  شلوغ بودوقتي رسيدم سالن تقريباً

 : با خودم گفتم. بود

 !!!)احتماال بازهم پشت يكي از درها مخفي شده 

  

 . جان باخت  و خنده اي بي رمق بر لبم جان گرفت– برخورد –و با ياد آوري آن 
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 . براي جاشدن در كادر مجبور بوديم قدري صميمي تر بايستيم .بچه ها خواستند تا عكسي دسته جمعي بيندازيم

 .  پشت به درب ورودي،باالخره پس از كلي شيطنت جمع و شور شديم

 ... و من پشتم را نگاه كردم شد همزمان با فالش درب باز شد و آقاي اطمينان وارد

 

 . همه به دروبين نگاه مي كردند و من به عقب و آقاي اطمينان در آستانه ي در!!! ه ياد ماندني ايچه عكس ب

 
 ...به كف دست راستم نگاه مي كنم چشمانم خيس مي شود

 ...مي بوسيدمت...اگر دردم را نمي دانستي...اگر رازم را نمي گفتم

 ...مي بوسيدمت به بهانه ي سالي كه مي گذرد

هاي دستت را حس مي  تمام سلول... گرماي دست تو و سوزش قلب من تا پاسي از شب همراهم بود...دن كوتاه بسنده كردمبه يك دست دا

 ...گويي دستم عكس دست تو را گرفته بود... هاي دستم به ارتعاش در آمده بود تمام سلول...كردم

 

 ...به كف دست راستم نگاه مي كنم چشمانم خيس مي شود 

 
                                                                              

 85ز پايي       
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  ایدريــچـــه

 به زندگي دگرباشان ايراني

 
 نقدي بر نوعي نقد 

 دبارب

  چراغ و21 در شماره "نگاهي به مجله ماها"اين مطلب، مطلب خانم هليا پرند با نام  به خواننده محترم پيشنهاد مي شود قبل از خواندن(

  ) نشريه ماها را با دقت كامل بخوانند1همچنين سرمقاله شماره 

از  اما. ، هم مخالفان و هم موافقان به تفصيل سخن گفته اند چراغ در جايي ديگر21شماره  در نقد مطلب نوشته شده توسط خانم هليا پرند در

بر آن شدم كه اين نقد را براي چاپ در نشريه چراغ  آنجا كه اين مطلب در نشريه چراغ چاپ شده و چراغ نيز مخاطبان خاص خود را دارد،

پرداختن به اصل مطلب   نكته را قبل ار2ر گرفته ناچارم نقد بسيار دست به دست شده و تعاريف زيادي را در ب و نيز از آنجا كه مفهوم. بفرستم

شخصيت و فعاليت هاي نسيم ، هليا پرند، مديران چراغ و دست اندركاران  نخست اينكه در نقد حاضر، من هيچ نگاهي به گذشته،. بازگو كنم

نقد، صرفاً نقدي است بر آن مقاله و نقد  ه اين اينداشت مگر آنجا كه ارتباط مستقيم با مطلب خانم پرند داشته باشد و دوم آنك ماها نخواهم

تا مجبور  اين را گفتم. دشمنيي وجود ندارد و سخن صرفاً بيان ديدگاه هاي مختلف و گاه مخالف است در حقيقت هيچ. هليا پرند و چراغ نيست

  . را شرح بدهم و از اسلوب نقد خارج شوماين دوستان نشوم به سبك غير ضروري و رايج اين روزها در آخر مطلبم خوبي ها و اعمال نيك

منتشر نشده، مي توان  اما در مورد نوشته خانم پرند، به قطعيت و با توجه به خود آن نوشته و بدون ارجاع به نامه نگاري هاي منتشر شده و

 "...متاسفانه مجله ماها تعطيل شد ":نوشته خانم پرند انتخاب شده اند  جمالت زير از. گفت كه آن نوشته پس از تعطيلي ماها نوشته شده

پس " ،"...ناچار براي ديگر رسانه ها ارسال نمودم  داشتم اين مطلب را براي خود ماها ارسال كنم اما حال با توجه به تعطيلي ماها به تصميم"،

  "...كرد و پس از بيست و يك ماه مجله ماها تعطيل شد  از آن مجله ماها را راه اندازي

جله ": فعل گذشته استفاده كرده عالوه بر آن در تمام نوشته براي نشريه ماها، از. شان به تعطيلي ماها اشاره مي كند بارها در نوشتهخانم پرند 

سخنگو و   بنابراين و با توجه به اينكه ماها امروز ديگر وجود ندارد كه"...القا مي كرد ماها به صورت مستقيم و غير مستقيم در اذهان عمومي

هر چند بيشتر نقد من از . نقد نوشته خانم پرند بپردازم بط عمومي داشته باشد ، حق خود دانستم كه در غياب شخصيت حقوقي ماها بهروا

 : نوشته مي پردازيم در) و نه محتوايي ( ابتدا به دو ايراد ساختاري  .ماها نيز موظف به گفتن آن بودم جنسي است كه در صورت بودن

 "...از شخصي شنيدم كه ": جداي از آن قسمت كه مي گويند  .ند در ذكر منابع كمي خساست به خرج داده اندم هليا پر  خان-1
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آرشام پارسي مي ": كه در جايي ديگر سخناني مطرح مي شود و نام گوينده آن مي آيد ، منبع آن را نمي داند خواننده مطلب حتي زماني

از آرشام پارسي از كدام سخنراني يا مصاحبه و يا نوشته ايشان آمده و در  همد كه سخنان منقول در واقع كسي از متن نوشته نمي ف"...گويد 

يا جاي ديگر به مخالفت نسيم با  .ماند سخنان به صورت رسمي عنوان شده يا به صورت خصوصي و به خانم پرند، سرگردان مي اينكه اين

  .زد، بدون اينكه بگويد اين مخالفت در كجا و به چه نامي نوشته يا گفته شدهپردا حضور گروه هومان لوس آنجلس در كميسيون مشترك مي

از منابع و مراجع مستند و مورد اطمينان استفاده كنند  شايسته است كه خانم پرند در نقد بر سبيل ظن و گمان نروند و براي اثبات ادعاهايشان

 . اً منبع آن را نيز ذكر كنندحقيقي يا حقوقي مي آورند، حتم و اگر نقل قولي هم از شخصي

نيمي از نوشته توضيح در   است در حاليكه اين نام با متن نوشته همخواني ندارد و بيشتر از"نگاهي به مجله ماها"  نام نوشته خانم پرند -2

، احواالت شخصي و بوده است و اكثريت اين توضيحات هم راجع به گذشته ول ماهائاحواالت فردي به نام نسيم است كه گويا مدير مس

بدون نقد ) اگر قصدشان نقد ماها بوده البته(شايسته بود خانم پرند  .ندارد! سيم است و هيچ ارتباطي به ماها و ايضاًً ماهان خصوصيات اخالقي

اغ نيز خواهان مي پرداختند نه به نقد اشخاص و شايسته تر بود آن بود كه نشريه چر زندگي شخصي و خصوصيات اخالقي افراد به نقد ماها

اختالفات زيادي هم با ساويز ": نگاه كنيد به يك نمونه. اين قسمت ها مي شد زيرا اين قسمت ها فقط نقد شخصي از شخص ديگر بود حذف

پرند نقد كه خانم  اما جداي از ساختار "...چهره سرشناس شده بود و نسيم از اين امر خشنود نبود و داشت به دليل اينكه ساويز مبدل به يك

 :چند نمونه آن اشاره مي كنم رعايت نكرده اند ، در خود نقد نيز اشتباهات فاحشي داشته اند كه به

 بر ذهن خواننده اين طور تداعي مي شود كه ماها اين":  ماها مي گويد1سرمقاله شماره  خانم پرند با آوردن يك پاراگراف از ابتداي  -1

بدهيد ابتدا پاراگراف مورد نظر را كه از سرمقاله شماره  اجازه. گراف با زيركي از نشريه ماها انتخاب شدهمعتقدم اين پارامن   "... است "اولين"

همجنسگرايان به حقوق و آزادي  تا كنون هيچگاه به اندازه امروز ، درباره دستيابي ما": انتخاب شده نقل كنيم  ماها توسط خانم پرند1

 كمي به دور و بر خود نگاه كنيم، به مجالت، روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي سر كافي است. نبوده اممدني خود اميدوار و خوشبين -اجتماعي

عمده ترين خواست جامعه سربرآورده است و هزاران  بزنيم، آنوقت خواهيم ديد كه درخواست دموكراسي، حقوق بشر و جامعه مدني به عنوان

هرچند (تعدادي  براي اولين بار در تاريخ كشورمان،.  هاي كشور و متن جامعه فعاليت مي كننداكثر شهر سازمان، نهاد و گروه غير دولتي در

اند، بلكه در راه اطالع رساني، روشنگري و كمك به همگرايشان  از همجنسگرايان، نه تنها احساس و گرايش جنسي خود را پذيرفته) محدود

هيچگاه به اندازه ... ":  نقل كنيم راله هايي را كه بالفاصله بعد از اين قسمت آمده است حال اجازه بدهيد جم"...برده اند خود دست به فعاليت

هاي  سال  و در باقي سرمقاله با همين ادبيات از تغييرات"به زبان فارسي منتشر نشده است هاي اخير مطلب و مقاله درباره همجنسگرايي سال
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براي "تواند تشخيص بدهد كه منظور سرمقاله نويس از  با اندكي هوش و ذكاوت مياگر كسي آن سرمقاله را بخواند . اخير سخن مي گويد

ييد ادعاي أت در سال هاي اخير و براي اولين بار بدين گستردگي صورت گرفته و به هيچوجه اين سرمقاله هايي است كه  فعاليت"...اولين بار

  .تخانم پرند نيس

نوشته  نبايد "نسيم"پردازد كه عالوه بر غير مرتبط بودن آن با ماها، بدون اجازه از شخص  ميم پرند در نوشته به معرفي آقاي نسيم نخا -2

. هر فرد ديگري را فاش مي كرد، مخاطب اين نقد من بود البته اين موضوع، مختص به هليا پرند و نسيم نيست و هر فردي مشخصات. مي شد

ديگران را به خانم پرند  ه مي كرد و اجازه استفاده از صفحات نشريه براي افشاي اطالعاتنيز به اين موضوع توج "چراغ"بهتر اين بود كه نشريه 

   .دنمي دا

 اين طبيعي است كه دست. نشريه ماها نيز ايراد وارد كرده كه به نظر ايراد صحيحي نيست خانم پرند به مخفي ماندن نام دست اندركاران -3

پنهان كردن اين قضيه به هيچ وجه عمل عجيبي  ه داليلشان به خودشان مربوط مي شود اما صرفالبت. اندركاران نخواهند نامشان فاش شود

  .تنيس

: به اين جمله توجه كنيد .طوري از اتفاقات درون ماها حرف زده اند كه انگار در جلسات آنها نيز شركت كرده اند خانم پرند در نوشته شان -4

ي و نظر او در نشريه جاي مي گرفت و به اصطالح أتمامي مطالب بايستي با ر  .ل او منتشر مي شدوليت كامئمجله ماها توسط نسيم و با مس"

كنند، از كجا آورده اند اما همين اطالعات را   من نميدانم كه خانم پرند اين اطالعات را كه باز هم بدون منبع ارائه مي".ماها بود ولئمديرمس

ول بودند تا ئمديرمس  چنين وانمود شود كه بقيه دست اندركاران ماها بيشتر شبيه پادوهاي آقايتا دنكن هم بدون دليل اثبات شده فرض مي

  .نويسنده و سياست گذار

رسد كه ايشان در  شده در كل نوشته و ايضاً ايرادهاي ساختاري و مفهومي نوشته خانم پرند، به نظر مي در نتيجه و با توجه به سخنان مطرح

اينجاست كه نقد من به مجله چراغ نيز تسري .  اشخاص را داشته اند"تخريب"  را داشته باشند، قصد"ماها"كه قصد نقد اين نوشته به جاي اين

صرف چاپ اين نقد كار . كند وليت آن را دوچندان ميئاست و اين مس» سازمان همجنسگرايان ايراني«مجله چراغ ارگان   .پيدا مي كند

عالوه بر اين در جايي . افشاي مسايل شخصي ديگران است و بايد حذف مي شد قسمت هاي آن توهين وشايسته اي است اما بي شك خيلي از 

نامه هاي خصوصي . رويه هشدار بدهم پرند به يكي از نامه هاي خصوصي نسيم به سازمان اشاره شده كه موظفم نسبت به اين از نوشته خانم

خود محل  حال اينكه اين نامه چگونه به دست خانم پرند رسيده،. زه افراد آن را افشا كرداجا  امانتي هستند كه نبايد بدون،افراد به سازمان

به خانم . هايشان مراقبت و هوشياري بيشتري داشته باشند چراغ و سازمان خواهش مي كنم كه در فعاليتي بنابراين از نشريه . اشكال است
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 با آرزوي شادكامي براي همه دوستان   .نقد استفاده كنند ان و شيوه هاي استانداردبراي نقد صحيح و سالم از زب پرند نيز توصيه مي كنم كه

 .باشد  چراغ مي21 ماها از مطلب خانم هليا پرند در شماره 1مربوط به سرمقاله شماره  تمامي جمالت داخل گيومه به استثناي پاراگراف *

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

ده ي چراغ، به عنوان ويراستار نشريه اين مسئوليت من بوده است كه محتوي نامه، افشاگري ناالزم مندرج در متن، و دوست عزيز، باربد، و دوستان عزيز خوانن

. نيز وجود اطالعات سازماني در البالي سطور را، كه بايد نزد همكار سابق سازمان، دوست عزيز ما هليا پرند، به امانت باقي مي ماند، از نظر نمي انداختم

 آينده، در مورد حساسيت هاي درون گروهي و سازماني، با كمك گرفتن از تجربه و تخصص سازماني همكارانم، با دقت بيشتري به مطالب نگاه مي مطمئنم در

 . كنم

 با احترام

 ساقي قهرمان 

 

 

  در ايران بيژن و سهراب ازدواج 

 شهرام

 سالم دوستان گرامي

 .هيچگونه چشمداشتي و براي ما همجنسگرايان پر توقع اما كم كار ايراني انجام مي دهيدخسته نباشيد از كار بي اندازه زيبايي كه بدون 

خواستم بنوبه خودم مطلبي را براي شما بنويسم كه هم از لحاظ تاريخي و هم از لحاظ اطالعاتي ميتواند براي همجنسگرايان ايراني جالب توجه 

 .باشد

 در ايران واقعه اي رخ داد كه  متأسفانه هم به واسطه ي شرايط 1356دارند كه در اواخر سال آنهايي كه سني ازشان ميگذرد به خوبي به ياد 

اما اين خبر در برخي . ويژه اي كه بعداً در مملكت اتفاق افتاد و هم بواسطه فرهنگ بسته كشور ما در رسانه هاي ايران به آن پرداخته نشد

 .  مدتها مورد بحث و گفتگوي ايرانياني بود كه از آن باخبر بودندرسانه هاي خارجي آن زمان بازتاب داشت و همچنين

در آن سال براي اولين بار در تاريخ مدرن ايران دو مرد جوان همجنسگراي ايراني در يك مراسم ازدواج تمام و كمال و به صورت آشكار با 

جشن اين ازدواج غير معول نيز . سرشناس آن موقع ايران بودنداين دو جوان از دو خانواده متمول و . يكديگر عقد يك زندگي مشترك را بستند

 . برگزار شد"هتل كومودور"در هتلي در تهران به نام 

 "سهراب محوي" نام داشت كه پسر تيمسار صفاري از افسران ارتش آن موقع ايران بود و جوان ديگر  "بيژن صفاري"از اين دو جوان يكي 
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 . به شمار مي رفت* وستان نزديك محمد رضا شاه فقيدفرزند ابوالفتح محوي بود كه از د

 . من تقريبا اطمينان دارم كه اين دو جوان كه البته امروز ديگر سن و سالي ازشان مي گذرد قبل از انقالب از ايران خارج شده اند

ان ايراني ناشناخته باقي مانده است از يادها با نوشتن اين مطلب اميدوارم كه اوال اين اتفاق مهم و در خور توجه كه براي خيلي از همجنسگراي

ديگر اينكه شايد اگر اين دو جوان با شهامت ديروز و مردان . نرود و در جايي به عنوان حادثه اي مهم در تاريخ همجنسگرايان ايراني ثبت شود 

ت اين واقعه كه از نظر تاريخي براي اقليت كهنسال امروز اين مطلب را مي خوانند، قدم پيش بگذراند و همجنسگرايان ايران را از جزئيا

 .و يا اگر افراد ديگري خبري از حال و احوال اين دو دارند ديگران را نيز از آن باخبر نمايند. همجنسگراي ايراني  اهميت دارد، آشنا نمايند

كنم زيرا در روزگاري دست به شجاعتي زده اند كه متأسفانه خود من اطالعات زيادي در اين باره دست ندارم اما مايلم كه يادي از اين دو عزيز 

 . امروز پس از حدود سي سال هنوز كسي جرأت انجام آن را ندارد

اگر اين دو نفر در . به نظر من بيژه صفاري و سهراب محوي قسمت مهمي از تاريخ همجنسگرايي ايران هستند و بايد گرامي داشته شوند

 . ي مي كردند امروز افرادي شناخته شده و مورد احترام بودندكشورهاي امريكايي و يا اروپايي زندگ

دلير و پرشهامت )  از نظر من(با آرزوي پيروزي هر چه بيشتر براي همه دست اندركاران نشريه دلنشين چراغ و همچنين دست اندركاران 

 .سازمان همجنسگرايان ايراني

 با گرم ترين درودها

 . چراغ نيستگردانندگان  نظر اين لقب، نظر نويسنده ي متن است،* 

 
 
 ...حالبه از کودکی تا  

از دوران پيش دبستان خود همين قدر به خاطر دارم كه تمام اسباب بازي ها و حتي نوع . نامم را ياشار گذاشتند.  متولد شدم1357در سال 

سال . گران عجيب بود تا پنجم ابتدايي ادامه داشتهمه اين مواردي كه از نظر دي. بازي ها، رقص و رفتارهاي من متفاوت از بقيه پسران بود

نمي دانم حس عاشق شدن، عوض . اندام مردانه را كه مي ديدم، حاالتم تغيير مي كرد. پنجم ابتدايي بودم كه حس عجيبي را در خود يافتم

به همجنسان . يك عشق آتشين باشددر روياهايم خودم را دختري مي ديدم كه به دنبال . شدن و يا دوست داشتن، نمي توانم توصيف كنم

در دوره راهنمايي با يك دوگانگي عجيب در ظاهر و رفتارم . خودم حس جنسي داشتم اما چيزي نمي دانستم و بچه گانه و بسيار معصوم بودم

رفتارم از .  مي رفتمكم كم بالغ مي شدم و عالئمش در بدنم نمايان مي شد و من با يك ترس و حس تنفر از اين مسائل به جلو. مواجه شدم
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 . نظر ديگران دخترانه بود، توهين، تحقير و نگاه هاي تمسخر آميز همكالسي ها و حتي معلمانم ادامه داشت

در همين زمان بود كه از طرف معلم پرورشي و . دريغ و افسوس كه چنين عشقي در واژگان لغت وجود ندارد. عاشق شدم، چه واژه زيبايي

بله عاشق شدم و . شايد به خاطر اينكه اجازه سو استفاده جنسي را نمي دادم. به كدامين گناه؟ نمي دانم. واقع مي شدمرياضي ام مورد سرزنش 

زماني كه رابطه ما توجه ديگر دانش آموزان را جلب كرد سريع اين موضوع در كل مدرسه . به يكي از همكالسي هايم حس جنسي پيدا كردم

من از دوستم روابط جنسي مي . ي كردند و با نگاه ها و اشاره هاي خود مرا مسخره و توهين مي كردندهمه در مورد من صحبت م. پيچيد

خواستم و او مرا به خانه خودشان دعوت مي كرد و متأسفانه زماني كه كارش تمام مي شد مرا به ديگر دوستان خود معرفي مي كرد و مجبورم 

اين بود كه سختي هاي بسيار زيادي را در دوران راهنمايي .  باشم و به من تجاوز مي كردندمي كردند كه با آنها نيز ارتباط جنسي داشته

هيچ كس حتي از من نپرسيد چه مشكلي داري؟ واقعاً . متحمل مي شدم در حالي كه حتي از مطرح كردن بلوغم با خانواده خود ترس داشتم 

 نداشتم و هميشه از اجتماع در حال فرار بودم و كسي هم مرا به دوستي انتخاب اوقات فراغت برايم معنايي نداشت چون دوستي .وحشتناك بود

سعي مي كردم درس بخوانم و پس از اتمام تكاليف مدرسه دلخوشي و لذت من كارهاي مربوط به آشپزي، گردگيري، شيريني پزي و . نمي كرد

 . پوشيدن لباس دخترانه و رقصيدن جلو آئينه بود

عاشق درس و مدرسه بودم اما محيط . شد و با ترس، لرز و نفرت از جو مدرسه و با هزاران اميد و آرزو وارد دبيرستان شدمدوره راهنمايي تمام 

من در دنياي ديگري زندگي مي كردم و اين دنيا بسيار . مدرسه برايم غير قابل تحمل بود و من روحيه مناسبي براي درس خواندن نداشتم

در دنياي خود، خودم را دختري حس مي كردم كه دوست دارد جلب توجه كند و از طرف يك پسر خواسته شود . متفاوت از دنياي بيرون بود

ولي زهي خيال باطل چون ديگران مرا به چشم يك خراب مي ديدند و فقط به دنبال يك سو ء استفاده جنسي بودند، در حالي كه من سكس 

چرا صدايش نازك است؟ چرا اين پسر . نوادگي هم سوژه صحبت هاي مردم مي شدمحتي در جمع هاي خا. را همراه با عشق مي خواستم

رفتارهايش دخترانه است؟ البته با خنده ها و تمسخرهايي كه هر كدامشان همانند يك تير به قلبم مي رفت و در خلوت خودم با گريه هايم 

 . نفرينشان مي كردم

فهميدم كه كسي را دارم . او همانند من يك همجنسگرا بود. ا كردم كه نامش بابك بودسال دوم دبيرستان بودم كه يك دوست هم احساس پيد

با هم مطالعه مي كرديم، به گردش مي رفتيم، خريد مي كرديم و حتي بعضي اوقات هر دو عاشق مي . كه احساساتم را بفهمد و درك كند

در منطقه اي مثل آذربايجان غربي كه .  يك عشق را بيشتر حس مي كرديمشديم و روز به روز به دوران جواني نزديك تر شده و نياز به داشتن

مردم متعصبي دارد و افراد همجنسگرا و دگرجنسگونه محكوم به طرد شدن از اجتماع و خانواده هستند، زندگي مي كرديم، غافل از اينكه چه 
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با هم به تفريح مي رفتيم و . ا شديم و روابط ما بيشتر مي شدبه مرور با افراد ديگري مثل خودمان آشن. سرنوشتي برايمان رقم خورده است

پسري بود كه مفهوم عشق را با او . در همين سال ها بود كه عاشق حجت همكالسي دوره پيش دانشگاهي ام شدم. روزهاي خوبي داشتيم

طولي نكشيد كه همه بچه هاي . ت داشتيمما همديگر را خيلي دوس. سرمست و خوشحال بودم. فهميدم و طعم زيباي زندگي را با او چشيدم

چندين مرتبه ديگر . رفتار معلمانم همه چيز را ثابت كرد. مدرسه موضوع عشق ما را فهميدند و اين مسائل به گوش معاون و مدير مدرسه رسيد

حقت «: او در جواب من گفت. تمكه از طرف دانش آموزان ديگر مورد سو ء استفاده و آزار جنسي قرار گرفتم موضوع را به مشاور مدرسه گف

از حرف هايي كه در مدرسه » حاال هم به من ربطي ندارد. چند بار به تو گفتم درست لباس بپوش و آرايش نكن و مثل مرد باش. همين است

را هستم و با اين پشت سرم بود بگذريم، از دست نگاه هاي مردم كوچه و خيابان هم راحت نبودم و اين همه به خاطر اين بود كه من همجنسگ

چندين بار به خاطر اينكه . كسي مرا درك نمي كرد، در خانواده همه با من مشكل داشتند و من هميشه محكوم بودم. حس به دنيا آمده ام

لفن زد بعد از  چند روز حجت به من ت. آرايش داشتم كتك مفصلي خوردم تا جايي كه سه روز از درد مفاصل نمي توانستم از جايم تكان بخورم

با هم قرار گذاشتيم و من به زور خودم را به سر قرار رساندم، با هم به پارك جنگلي . و گفت كه نگران من است و دلش برايم تنگ شده است

 در حال عشق بازي بوديم كه مأموران كالنتري سر. رفتيم و وقتي كه از همه ي مردمي كه در پارك بودند فاصله گرفتيم تا با هم خلوت كنيم

رسيدند و ما را در حال بوسيدن همديگر دستگير كردند و به شدت كتك خورديم و با التماس هاي زياد ما بود كه ما را به كالنتري نبردند و 

 .آزادمان كردند به خانه برگشتم و كنايه هاي خانواده ام را تحمل كردم

تحصيل يكي از راه هايي بود كه براي داشتن زندگي بهتر در نظر . تميكسال به همين منوال گذشت و عالقه زيادي به درس و ادامه تحصيل داش

ولي افسوس كه نمي دانستم هيچ سهمي از زندگي ندارم چراكه مشكالت ديگري با ورود به دانشگاه به سراغم آمد و من كه گذشته . گرفته بودم

اوايل دانشگاه بود و حراست . اي پشت سرم را تحمل مي كردمي خوبي نداشتم و در شهر كوچكي زندگي مي كردم، در دانشگاه نيز بايد حرف ه

براي من تشكيل پرونده دادند و از . اولين برخورد بد را با من داشت و دليل آن را سر و وضع ظاهري من و شباهت آن با افراد خراب ذكر كردند

ليل اينكه حجت در دانشگاه ديگري قبول شده بود ارتباطم را ترم دوم بود كه عاشق امير شدم و به د .من تعهدي مبني بر عدم تكرار آن گرفتند

يكي از روزهايي كه در دانشگاه منتظر امير بودم چند بسيجي به من گير دادند كه چرا سر و . با امير شروع كردم و باز زندگي لبخندي به من زد

آنها كه . دن من كردند و چه فحش هاي كه به من ندادندوضع تو اينطوري است؟ تا آمدم حرف بزنم مشتي به دهانم زدند و شروع به كتك ز

 من مانده بودم با يك آبروي ".توله سگ گم شو انصراف بده. بچه كوني بدبختت مي كنيم"ظاهراً دانشجوي دانشگاه هم بودند، داد مي زدند كه 

باالخره يكسالي طول نكشيد . ه بودم و سرخورده شدماز آن پس از دانشگاه نفرت پيدا كرد. ريخته و آرزوهاي بزرگي كه براي زندگي ام داشتم
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كه امير ازدواج كرد و به سراغ زندگي خودش رفت و من همانند آدم هاي مسخ شده از صبح تا شب در اتاق را به روي خودم بسته بودم و تنها 

تم چند دوست گي پيدا كنم و با جمع آنها آشنا باالخره پس از مدت ها كم كم توانس. كار من گريه و زار زدن بود و شديداً افسرده شده بودم

شوم و مشكالت روحي ام را فراموش كنم و با روحيه اي كه از آنها گرفته بودم به دانشگاه برگردم، غافل از اينكه زندگي بازي ديگري را برايم 

 . رقم زده بود

وبي ها و خوشي ها را هميشه نگه دارند اما متأسفانه فيلم ها در بعضي از ميهماني ها بچه ها فيلمبرداري مي كردند كه ياد و خاطره اين خ

. دست به دست شده بود و يكي از آنها به دست اداره منكرات افتاده بود و اكثر بچه هاي گي و ترنس از جمله من براي مدت ها تحت نظر بوديم

زمزمه رفتن به سربازي فرا رسيد و من بر . به كلي آزار مي داددر دانشگاه باز افت تحصيلي داشتم زيرا حواسم به درس نبود و جو دانشگاه مرا 

اين زجرها و ستم ها كه همه روزه تكرار مي شد از . خالف ميل مجبور شدم كه به خدمت بروم و چه سختي هاي بسياري در آن مدت كشيدم

به دليل اين فشارها دچار . ه و مرا خرد و نابود كردپيشنهاد سكس بود تا اينكه تنبيه و آزار و اذيت به خاطر نداشتن حاالت نظامي و مردان

حتي زماني كه سوار تاكسي مي شدم نيز آرام نبودم و بارها براي من اتفاق افتاده بود . افسردگي شديد شدم و مدت ها تحت نظر پزشك بودم

كي تأثيري نداشت چون فشارهاي خانواده و اين همه مراقبت هاي پزش. كه راننده به جاهاي خلوت مي رفت و تصميم داشت به من تجاوز كند

از . تنها گناه من اين بود كه مي خواستم آنطور كه هستم زندگي كنم. فاميل از يك سو و جامعه از سوي ديگر مرا مضطرب و پريشان مي كرد

 من بودن در جمع گي ها و تنها دلخوشي. پياده روي، ورزش، كافي شاپ، كافي نت و خيلي چيزهاي ديگر به خاطر احساساتم محروم بودم

تا اينكه روزي كه مي خواستيم به يك ميهماني برويم در پاتوق هميشگي خودمان قرار گذاشتيم، و بچه ها يكي يكي . رفتن به ميهماني آنها بود

تك و ضرب و شتم متأسفانه چند ماشين نيروي انتظامي سر رسيدند و همه ما را با ك. مي آمدند تا وقتي كه همه جمع شديم، حركت كنيم

.  ساعت بازداشت به خانواده هايمان اطالع دادند و تمام ماجرا را براي آنها تعريف كردند48بعد از . دستگيرمان كردند و به اداره منكرات بردند

واده ها گفتند زماني كه به عنوان مثال به خان. البته دروغ هاي بسياري هم اضافه كرده بودند و در پرونده نوشته بودند كه اصالً حقيقت نداشت

به هر ترتيب با گرفتن تعهد و گذاشتن وثيقه آزاد . بچه هاي شما را دستگير كرديم آلت تناسلي مصنوعي دست آنها بود، و اين صحت نداشت

ي گفت كه من پسري پدرم م. بعد از اين ماجرا بود كه ديگر در خانه هم جايي نداشتم زيرا خانواده من از همه جزئيات آگاه شده بودند. شديم

دوست نداشتند مرا ببينند و من نمي دانستم كه چه . به اسم تو ندارم، و وقتي برادر بزرگترم فهميده بود قسم خورده بود كه مرا خواهد كشت

 كه اين كارها را تكرار زيرا دو بار از من تعهد گرفته بودند. مي دانستم كه هيچ جاي ايران براي من امن نخواهد بود. بايد بكنم و كجا بايد بروم

مردم نمي توانستند مرا اينگونه بپذيرند . همانا دادگاه و اعدام و سنگسار:نكنم و اگر بار سومي تكرار مي شد عاقبت من كامالً معلوم و روشن بود
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 ساله خودم را عوض 60 و مادر چطور مي توانستم كه عقيده و نظر پدر. و حتي خانواده خودم كه نزديكترين افراد به من بودند مرا طرد كردند

كنم؟ با پولي بسيار كم كه از يكي از دوستانم قرض گرفتم و با دلي پر از دلهره و آشوب به تركيه گريختم و اين شد شروع زندگي بسيار سخت 

 . و طاقت فرساي من در تركيه كه بي جواب و بالتكليف هستم

 
 
 

 

 حرف های شما 

 كوروش

 . اند را بر سر ما افراشته شانخود چتر حمايتي كه با افكار سازنده سازمان و نشريه ي چراغ ن و سپاسگزارم از در ابتدا بسيار ممنو، سالم

من امروز شاهد سكس دو نفر بودم يك  . بد نيست شما هم بدانيد.من امروز شاهد جرياني بودم كه بسيار دلخراش بود و من را به فكر فرو برد

 انتظار نداشتم كه اين مرد من اصالً. حال بماند كه چه شد و چه اتفاقي افتاد كه من شاهد اين جريان بودم. له سا65 ساله و يك مرد 25جوان 

 هنوز كشش و جذبه اي براي برقراري ارتباط با ،ها و رسيدن پيري و ناتواني هاي غلبه شده بر او  با گذشت سال،كه همجنسگرا بوده و هست

 او ،او بسيار مشكل داشت.  در عين ناتواني و بيماري چنان رفتار مي نمود كه هر انساني را غمزده مي كرد  او،ريآ. همجنس خود داشته باشد 

او از ناتواني خود رنج مي برد و فرياد .  تنهاي تنها، هيچ كس.هيچ كس را نداشت نه فرزند و نه همسر و نه خواهر و نه برادري، بسيار تنها بود

 .حلقه زده بود من اشك در چشمانم ،مي كشيد

ماني كه كهولت بر ما غلبه ز ،آيا براستي ما تا به كي جوان هستيم؟ ما تا به كي شاداب و توانا هستيم؟ آيا به اين فكر كرده ايم كه در آينده

هاي تنها خواهيم  چه خواهيم كرد؟ آيا تن به ازدواج خواهيم داد و خود و چند نفر ديگر را اسير خود خواهي خود خواهيم نمود و يا تن،نمود

 پس چرا اينقدر به اين امر متكي هستيم؟ چرا همه چيز را با .بكشدخر عمر خود نمي تواند دست از سكس آماند؟ مطمئن باشيد كه انسان تا به 

ا به كي بايد در رامي بگذرانيم ؟ تآسكس مقايسه مي كنيم؟ چرا به فكر يار و دوستي نيستيم كه دوران پيري و فرسودگي خود را در كنار او به 

 بودن آن اينقدر ارزش دارد كه همه اين موارد را فراموش But و يا Top آيا ؟وال كنيمئهامان حالت سكسي طرف مقابلمان را س ابتداي صحبت

  تا كي بايد به فكر همه چيز باشيم به جز آزادي؟. نه به خدا نه؟كنيم

 دوستتان داريم و همه با هم پيش به سوي آزادي
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 ناردال

اما از نظر شرعي و .  من هم خودم به سكس با پسر خيلي عالقه دارم. من با يك پسر دوست شده ام كه خيلي به سكس با من عالقه دارد،سالم

كتاب هاي زيادي در اين مورد نتوانستم پيدا . خيلي فكر كردم. نگراني من در اين مورد بسيار زياد است. ديني اين كار گناه محسوب مي شود

در اين موارد هر كس بايستي با .  اما فكر مي كنم در مورد ارتباط جنسي و يا گرايش جنسي با دين و دينداري بايد كمي باز فكر كنيمكنم،

از لحاظ . شواهد و شرايط موجود و با تكيه بر عقل و احساسات خود و داشتن اعتماد به نفس تصميم گيري نمايد تا بتواند جوابگوي خود باشد

 دستورات خاصي را ، هر ديني با توجه به فرهنگ و تفكرات و شرايط موجود زمانبا اين وجوداط جنسي با همجنس ممنوع است اما ديني ارتب

 امروزه ما شاهد اين هستيم كه در برخي از كشورهاي اروپايي و امريكايي . پايه و بناي تمامي اديان در سراسر دنيا يكسان است.ارائه نموده است

 اين بدان معناست كه اين مسئله در دين .همجنس گرايان در كليسا برگزار مي شود و اين مراسم با حضور كشيش انجام مي پذيردازدواج بين 

مي توان نتيجه گرفت كه هر گروه و رو  از اين .اما هستند كشورهايي هم كه اين مورد را هنوز نپذيرفته اند. مطرح و پذيرفته شده استآنها 

 .تصميمي متمايز دارد... شرايط اجتماعي و فرهنگي ودسته با توجه به 

 شما مي دانيد كه زنا . اين گفته صحيح است شخصي من واقعاً ي به عقيده. كه در كيش ما به جز مردم آزاري گناهي نيستگويدحافظ مي 

 حال چطور زني به همسري مردي در .ن زن همسر او نباشد آزنا چيست؟ ارتباط مردي با زني ديگر كه . حرام است و گناه محسوب مي شود

 و   بودهمي آيد با جاري نمودن صيغه عقد كه در خالل ان اثبات مي گردد كه اين مرد متمايل و راضي به پذيرفتن آن زن به عنوان همسر خود

. ن دو با هم محرم هستند آ رضايت طرفين از نظر شرع، پس از اين . راضي است زن براي پذيرفتن آن مرد به عنوان شوهر خود از طرف ديگر 

 همسر ، اگر زن راضي باشد،با كمي دقت و بررسي مي توانيم به روشني بيابيم كه نكته مهم و اساسي در اينگونه ارتباطات رضايت طرفين است

طرف اين ارتباط حال اگر يك .  اين عمل حرام بوده و زنا محسوب مي شود، و اگر زن مخالف با اين ارتباط باشد،اوست و بدون عيب شرعي

 عملي خالف شرع و ، و او بدون رضايت قلبي تن به اين عمل بسپاردايندرضايت قلبي نداشته باشد و او را به هر دليلي مجبور به اين كار نم

سگرايان را با  كه اگر بخواهيم روابط بين همجنبگوييم ولي بايستي ،شايد تا به اينجا از اين توضيحات گيج شده باشيد .حرام صورت گرفته است

 اما اگر بنا به شرايط خاص و يا . مشكلي وجود نخواهد داشت، اگر طرفين رضايت داشته باشند. سازگاري دارد كامالً،اين قاعده تطبيق دهيم

بايستي  هر كس به نظر منپس  .اجبار و يا هر گونه مورد ديگري بدون رضايت قلبي اين كار صورت پذيرد عمل لواط و حرام صورت گرفته است

خوشحال مي شوم كه نظرات من را چاپ كنيد . كارهاي حالل و حرام خود را تعيين كند و معيار او عدم ايجاد مزاحمت براي ديگران مي باشد

 .تا بتوانم با ديگر دوستانم ارتباط برقرار كنم

  ددستی چراغ را روشن می کن                                                                                              سوم  شماره بيست و–   ٩٣  



 

 شهاب

 در هر .جنس خواهي را صحيح تر مي دانمهمي من كلمه . من معتقدم كه همجنس خواهي گرايش نيست بلكه امري است طبيعي. سالم

سفانه در بين مردم كشور ما نيز أاين حق طبيعي مت. صورت همجنس خواهي در بسياري از كشورها مورد ظلم قرار مي گيرد از جمله در ايران

بايستي ... ها و  ارگران، اقليتهمانطور كه حقوق زنان، ك .تنها چاره كار گفتگو راجع به اين مقوله مي باشد . رسميت شناخته نشده استه ب

 درصد از 10مار روانشناسي آطبق .  بديهي است كه بقيه نيز بايد كمك كنند.توسط خودشان گرفته شود ما هم بايستي خود وارد ميدان شويم

 بايد بفهمند كه خانواده ها. بايد چاره اي جست. مردم همجنس خواه هستند بسياري از همجنس خواهان هر روز به خودكشي فكر مي كنند

  و كمك بهبياييد با تالش.  از طرف ديگر ما بايد بفهميم كه همجنس خواهي عيبي ندارد.جوان همجنس خواه آنان منحرف و يا بيمار نيست

  .اگر كار ما و همكاري ما يك جوان را از فشار روحي نجات بدهد بسيار خوشحال خواهيم شد. همديگر به بيداري ذهن مردم كمك كنيم

 

 شكيب

من يك  .هايي دارم كه باعث سردرگمي و نارضايتي من از زندگي شده است  من درد دلسازمان و نشريه ي چراغ،ضمن تشكر از . سالم

از همان بچگي متوجه شدم كه خواسته هاي جنسي من با بقيه . كه سكس با دختر را دوست ندارم)  واقعي Gay( همجنس خواه هستم 

 در آن زمان من حتي معني ، داشتم كه در همان حد مدرسه بوديه در دوران راهنمايي من با يكي از دوستانم روابط البت.دوستانم فرق دارد

از وقتي كه وارد دبيرستان شدم بيشتر در مورد خودم و خواسته هاي روحيم تحقيق كردم و ديدم كه در دين اسالم . سكس را هم نمي دانستم

 . كه اين كار را انجام مي دهد مستحق مرگ استگرايش مرد به مرد گناه است و كسي

 چرا هيچ ؟اما هميشه اين سوال در فكر من بود كه اگر دين اسالم مي گويد من به تمام نياز هاي فطري بشريت را پاسخ مي دهم پس من چي 

 . كه در اين دنيا اينجوري هستمو آن موقع بود كه حس كردم من تنها هستم و فقط من هستم !!!! جا از نياز من اسمي برده نشده است 

آشنا شدم و آن موقع بود كه فهميدم .. ,Gay,Lesbian سال اول دانشگاه با دسترسي به اينترنت با واژه هاي  درولي با گذشت زمان و تقريباً

م من قبل ويبايد بگ. اشته شد جورايي انگار سنگيني تنهايي از روي دوش من بردكي. نفر نيز وجود دارد اين حالت روحي در بيش از يك يا دو

 هزار تومان دادم ولي يك روز فهميدم 70از اينكه با اينها آشنا شوم چون راه شرعي براي ارضاي خودم نداشتم پيش روانشناس رفتم و تقريبا 

.  قرار داده است"ستندآيا همجنس خواهان قايل درمان ه" خود به عنوان  يكه من موش آزمايشگاهي اون شده ام و من را موضوع پايان نامه
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 تنها تمرين من اين بود كه يك . تغييري هم نكردمم حتي با تمرين هايي هم كه او به من مي داد اصالًويديگر پيش روانشناس نرفتم و بايد بگ

 . ل را تجسم مي كنم خودم را ارضا كنمگ دختر خوشكروز در ميان در حيني كه ي

 .  ارضا مي شوم هيچوقت اين باور بر من اثر گذار نيست چون منطبق با خواست فطري من نيستاما من فهميدم كه تا من از سكس با پسر

م و در خانه طوري نمن از سوم راهنمايي كه متوجه تفاوت هاي خودم با ديگران شده بودم دو شخصيت به خودم دادم يعني در بين دوستا

 ها آشنا شدم و سعي كردم كه به دنبال كسي Gayذاب من مي شد تا اينكه با  عثوانمود مي كردم كه از دخترها خوشم مي آيد ولي اين باع

ن فكر مي كند چون آ كه به دخرين چيزي باش آ مي نوشتم دنبال كسي هستم كه سكسRoomمن هميشه در . كه از او خوشم مي ايد بگردم

 بعضي از آنها هم دوجنس گرا بودند و فقط ،وشم نيامدست ولي هر كسي را كه ديدم از قيافه اش خام خيلي مهم يمن خصوصيات اخالقي برا

 به  حاال من شديداً.يد و سعي مي كنم با آنها چت نكنمآ خيلي بدم مي B/S/Vاز كساني كه اول چت مي نويسند  .نادنبال ارضا شدن خودش

 و فقط به د دوست داشته باشرا او هم م در آغوش بگيرم و رام كه دوستش داشته باشم و اوه و كسي را مي خوا احتياج دارميك دوست خوب

به اميد آن روز كه ما بتوانيم در ايران .  شما دارم يدر پايان باز هم از زحمات شما تشكر مي كنم و آرزوي پيروزي براي همه. خاطر هم باشيم

 .م خودمان را نشان دهيمين جوري كه هستآ
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 ديويد هاکنی  

 شاپور شهيدی

 

لي به طوري متفاوت نگاه واين عكس هايي كه من گرفته ام بيننده را وادار مي كنند كه به چيزهاي معم"

  اما يك نقاش خوب هميشه اين كار را بهتر - قطره اشكي بر ورق كاغذ، سايه اي بر كاغذي ديگر –كنند 

 "..انجام داده، چيزهاي عادي را به ماوراي عادي تبديل كرده

  ديويد هاكني

تحصيالتش را در كالج سلطنتي هنر با موفقيت به .  به دنيا آمد1937، نقاش، چاپگر، و عكاس انگليسي در )David Hackney(ديويد هاكني

انجام رساند و در سالهاي مياني بيست سالگي به شهرت جهاني 

او از اولين هنرمندان انگليسي است كه همجنسگرا . دست يافت

 .  پنهان نكردبودن خود را

 و يكي از " آرت–پاپ "هاكني از بنيان گذاران نهضت 

 . نقاشان انگليسي نسل خود باقي مانده است

بزرگترين 

 

 1971استخر و دو فيگور   : تصوير يك هنرمند

 

 

 

 

 

 

 1964مرد در حمام، در بورلي هيلز                 
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 1966تصوير نيك وايلدر                              

            

       

 

 

 

 

 

 

 مادرتصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير كوچه اي در پاريس
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 تازه های خواندنی  
 

 

 بهترين داستان 

 

بـه سـه داسـتان    . نشريه ي اينترنتي چراغ بهترين داستان هاي كوتاه را كه با تم دگرباشي جنسي نوشته شده باشند، انتخاب و معرفي مي كنـد                   

يزه ي نقدي تعلق مي گيرد و مجموعه اي از بهترين آثار به صورت كتاب اينترنتي منتشر و در سايت چراغ در دسترس عالقمنـدان قـرار        برتر جا 

 . خواهد گرفت

مي پردازند، و خانواده، دوستان، و جامعه ي دوجنسگرا كـه           ) همجنسگرا، دگرجنسگرا، دگرجنسگونه  (اين داستان ها به زندگي دگرباشان جنسي        

ترجيح ما اين است كه نويسنده خود متعلـق         .  ضاي پيرامون دگرباشان را تشكيل مي دهند، و در نهايت گوشه اي از روزمره را روشن مي كنند                 ف

به جامعه ي اقليت هاي جنسي باشد، اما در صورتي كه موضوع در ارتباط با دگرباشي جنسي باشد، دگرباشي جنسي نويسنده ي داستان شـرط                         

با وجود اينكه تم داستان بايد در ارتباط با دگرباشي جنسي باشد، اما بهتـرين هـا بـا توجـه بـه كيفيـت اثـر و قـدرت                  . قه نيست شركت در مساب  

 . نويسنده در پرداختن موضوع و تبديل قصه به اثر هنري انتخاب خواهند شد

توسط سه داور كه نام شان بعدا ) آدرس اينترنتي نشريه(آثار رسيده به آدرس نشريه  .  است 2007، جوالي   86مهلت فرستادن آثار تا آخر خرداد       

به سه اثر برتر جوايزي نقدي پرداخت شد و  ده اثري كه در رده ي اول داستان هـاي رسـيده قـرار                        . اعالم خواهد شد بررسي و گزيده مي شوند       

 . بگيرند در چراغ معرفي خواهند شد

 . نمي شوداز هر نويسنده بيش از دو اثر در مسابقه شركت داده 

شغل، محل زندگي، و نامي كه براي خود انتخـاب كـرده ايـد را       /، تحصيالت )جنسيت مورد قبول نويسنده   ( لطفا در بيوگرافي خود، سن، جنسيت     

 .  ذكر كنيد

 .  بفرستيد editor@pglo.net  تايپ كرده و به صورت ضميمه به آدرس چراغ Microsoft Wordلطفا داستان ها را با نرم افزار

 .  اعالم خواهد شد86نتايج مسابقه در مرداد ماه 
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همجنسگرا، دوجنسگرا، ( از هنرمندان، نويسندگان، و پژوهشگران گفتمان دگرباشي جنسي نشريه ي چراغ، ارگان دگرباشان جنسي ايراني 

 . به چراغ بسپارند دعوت مي كند آثار خود را براي انتشار)دگرجنسگونه

ناخوشي هاي امروز و فرداي دگرباشان جنسي ايران، نيازمند همكاري فعال /چراغ با هر چه گسترده تر كردن امكانات خود براي بازتاب خوشي

ز زندگي شعر، داستان، مقاله هاي پژوهشي و روشنگرانه، ترجمه ي آثار از زبان هاي ديگر، خاطره هايي ا. اعضاي جامعه ي دگرباشان است

روزانه، اتوبيوگرافي، آثار نقاشي، عكس، هر آنچه توليد فرهنگي، هنري، ادبي اعضاي جامعه دگرباشان جنسي ايران است، به اين گستردگي ياري 

 .گردانندگان چراغ مشتاق دريافت آثار شمايند. با هويت اصلي و اسم فرعي خود براي چراغ بنويسيد. مي رساند

* 

داستان، شعر، مقاله هاي . حاكم مي پردازد اما محدود نيست)-(ه معضل تقابل جامعه دگرباشان جنسي با اكثريت دايره ي مسائلي كه ب

پژوهشي كه در ارتباط با اين تقابل و در روشنگري اين معضل به قلم آمده اند از زمره مطالبي اند كه چراغ عالقمند به انتشار آن در صفحات 

ي است براي انعكاس ادبيات دگرباشان جنسي، بلكه به چه و چرايي و چگونگي ساخت و پرداخت اين جامعه و چراغ، نه تنها فضاي. خويش است

رشد اين جامعه، و گسترش ادبيات اين جامعه نيز مي پردازد، در همين راستا است كه ما مشتاق همكاري با نويسندگان  متعلق به /شكل گيري

 مشتاق انتشار آثاري هستيم كه با پيشنهادن تأويل خويش از ساختار جامعه، ساختار جامعه را از حاكم در جامعه ايراني هستيم،/جريان اصلي

جامعه نمي خواهد و نمي بايد در زندان انكار . بن بست جنگ خانگي ِ فرهنگي به جانب هارموني و همراهي بكشانند، راه را روشن كنند

امعه ي دگرجنسخواه با جامعه ي همجنسخواه دست مي زنند، جايي شايسته در صفحات آثاري كه به چالش روابط بينامتني ج. اجتماعي بماند

 . چراغ دارند

 

 دگرجنسگونه ی شايسته ی دنيا 

  فلورانس ايتاليا-عماد ايراني 

 

او اين .  كه مكزيكي است زيباترين دوجنسگونه ي جهان و ملكه ي دوجنسگونگان لقب گرفتاريكا اندريوس

در اين .  دريافت كرد2006وه داوران، در جشن زيباترين دوجنسگونه ي جهان در سال لقب را طي تصميم گر

 كيلومتري بانكوك، در تايلند برگزار شده بود، تاج ملكه ي دوجنسگونگان را بر 150جشن كه در شهر پاتايا، 

 .  از فيليپين اعالم شدندپاترشيا مونته كارلوايلند، و  از تراتراوي جيراپراكاپولمقام هاي دوم و سوم اين جشنواره به ترتيب . سر اريكا گذاردند
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گذشتن از سد حفاظت برای شرکت در سخنرانی در باره ی تعقيب و آزار دگرباشان جنسی

 جف دوشارمه

 تلگراف جورنال

 

  انجمن دانشجويان همجنسگراي يو ان بي اس جي رعايت نكات -سنت جان

ران ايراني كه بعد از ظهر يكشنبه در امنيتي شديدي را براي حفاظت از جان سخن

 . دانشگاه صحبت خواهد كرد، بر دوش گرفته اند

 عنوان اين سخنراني است كه به تعقيب و "همجنسگراهاي ايران را تنها نگذاريد"

 . آزار دگرباشان جنسي توسط رژيم غيرقابل مستبد ايران مي پردازد

فت كه انجمن از كساني كه مايل به شركت در اين برنامه هستند خواسته است با گذاشتن مك مكنزي، از اعضاي كيو كولكتيو، روز پنجشنبه گ

او سپس با ثبت نام كننده  تلفني تماس گرفته و قبل از دادن آدرس محل برنامه، اطالعاتي در مورد آن شخص .  ثبت نام كنند تلفنيپيامي

 . كسب مي كند

، بنا به گفته ي مكنزي، نگاه مردم را به روي اذيت و آزار و طناب دار كه در اين كشور مسلمان دگرباشان جنسي ايرانآرشام پارسي، از سازمان 

 .  بر زندگي دگرباشان ايران سايه انداخته است، خواهد كشاند

: ي اظهار داشتو. مكنزي گفت در حدود سي و پنج دانشجوي بين المللي اين دانشگاه اظهار عالقه كرده اند كه در برنامه حضور داشته باشند

اين دانشجويان از حضور آقاي پارسي و سخنراني او به شدت حمايت مي كنند اما براي امنيت خود، و از آن بيشتر امنيت خانواده شان به شدت 

 كه انترنت و در ارتباط اند، بخصوص) ايران(بعضي از اعضاي انجمن بين المللي سنت جان هنوز با مردم كشور خود "وي اضافه كرد، .  نگران اند

  ".ايميل فاصله ها را بسيار نزديك كرده است

در حاليكه مكنزي و گروهش نگران امنيت و سالمت دانشجويان دانشگاه و نيز خانواده هايشان در ايران مي باشند، بعضي از دانشجويان ايراني 

 . معتقدند اين نگراني پايه و اساسي ندارد

يران براي همجنسگرايان ممكن است نگران كننده و يا حتي به شدت خطرناك باشد، اما به همين حال هر چند فضاي ا"، مي گويد، يرتنيما ح

 .نسل من با نسل پدر و مادر من كامالً متفاوت است:  او گفت".نمي ماند، زمان دارد عوض مي شود

برابر رفتار ناهنجار با دگرباشان جنسي، ساكت نخواهد و اضافه كرد كه در . من به انتخاب ديگران احترام مي گذارم: يكي از دختران داشجو گفت

 
 و حســين، دو دانشــجوی ایرانــی دانشــگاه)چــپ(فرهــاد

UNBSJ         آن ها.  گفتند که ایران کم کم در حال تغيير است
گفتند که این گـروه تمهيـدات بـيش از انـدازه ای را بـرای

رای ایرانی خـود کـه در آخـر هفتـه درسخنران همجنسگ 
 .دانشگاه برنامه خواهد داشت را اجرا نموده است
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 ".چنين رفتارهايي را تحمل نخواهم كرد.  اعتراض خواهم كرد":او گفت. نشست

او كه بيست و پنج سال دارد . وقتي از او پرسيديم كه آيا در برابر رژيم سركوبگر كشورش هم به اعتراض بر خواهد خواست يا نه، جوابي نداشت

 .  ، كه برايش بسيار تازگي داردگرايش جنسيب چيزهاي زيادي آموخته است، از جمله عبارت گفت در غر

به . فرهاد آقايي ميبدي، بيست ساله، گفت هيچ يك از سي دانشجوي ايراني اين دانشگاه مشكلي با مسئله ي گرايشات گوناگون جنسي ندارند

او گفت، .  ر در باره ي سرزمين وي ايران، رسانه هاي خبري نظير سي ان ان استباور او تنها منبع مردم در كشورهاي غربي، براي كسب خب

 . تصويري كه مردم غرب از ايران دارند بر اساس داده هاي رسانه هاي خبري است

 حسين ". كندبيشتر اوقات، آدم ها بر اساس ديده هاشان قضاوت مي كنند، و اين هميشه مرا نگران مي": مي گويد. حسين با او همعقيده است

در باره ي اينكه غربي ها تا چه حد به اخبار تلويزيون در باره ي كشور او اعتماد مي كنند، حرف زد، و در ادامه گفت كه خوب مي شد اگر غربي 

 . دندها به شيوه هاي بهتري براي شناخت ايران دست مي زدند و تنها به تصاويري كه روي شيشه ي تلويزيون مي درخشند، اكتفا نمي كر

 كه نوزده سال دارد، گفت حتما سعي خواهد كرد در سخنراني روز يكشنبه حاضر باشد زيرا عالقه دارد حرف هاي آرشام پارسي را حسين

 . بشنود

ژه پارسي به وي: او گفت. مكنزي، برگزار كننده ي اين برنامه، گفت براي تأمين امنيت برنامه از مأموران محافظت دانشگاه كمك خواهد خواست

 . به قوانين اسالمي ايران خواهد پرداخت و نفرتي كه اين ايدئولوژي از شيوه ي زندگي همجنسگرايان دارد

ما جامعه ي مسلمان فوق العاده خوبي اينجا در سنت جان داريم كه در تمام زمينه هاي زندگي اين شهر فعال است و در ارتباط ": مكنزي گفت

بعضي از مسلمانان، درست مثل بعضي از مسيحي ها .  پيشقدم كمك به خيريه ها و فعاليت هايي نظير آنمستقيم با ديگر شهروندان، و هميشه

و يهودي ها، به افرادي كه گرايشات جنسي متفاوت و يا هويت جنسي متفاوت دارند، به ديده ي تحقير نگاه مي كنند، اما افزون بر آن، آزاري به 

ما در ايران گروهي هستند كه به دور از هر منطقي، به خاطر چنين تفاوتهايي به ديگران آسيب هاي ا":   او اضافه كرد".كسي  نمي رسانند

  ".جدي مي رسانند
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 امکان استناد به پيام های کوتاه در دادگاه های کشور

 رضا

  متن خبر منتشر شده در سايت خبري بازتاب

  ) از سايت هاي خبري متعلق به جمهوري اسالمي( 

 در غير اين .شود  مشتركان تلفن همراه تنها با دستور مراجع قضايي و در موارد خاص ارايه مي SMSپرينت ريز مكالمات و محتواي  : اببازت

 . گيرند صورت اين اقدام جرم محسوب شده و بالفاصله عامالن آن مورد پيگرد قانوني قرار مي

وگو سيتنا، در خصوص  خگويي به شكايات شركت ارتباطات سيار، در گفتمهندس تيمور كرمي، مديركل بازرسي و ارزيابي عملكرد و پاس

طبق قانون اساسي ريز مكالمات و  :ي ريز مكالمات مشتركان به افراد ديگر اظهار داشت ها و عوامل در گذشته در ارائه اقدامات برخي كانال

 . شود ميقرار داده ن افراد در اختيار هيچ فرد ديگري به جز خود مشترك  SMSمحتواي

 :شود، گفت هاي افراد به ديگران جرم و استراق سمع محسوب مي  SMSي پرينت ريز مكالمات و محتواي  وي با اشاره به اين مطلب كه ارائه

 . گيرد ي پرينت اين اطالعات تنها با دستور مراجع قضايي و در مواقع خاص صورت مي ارائه

هاي مكالمات دانست و خاطرنشان   تلفن گيري از تخلفات در اين زمينه را مربوط به پرينت شمارهكرمي، دستور اخير وزير ارتباطات مبني بر جلو

  .تخلفات صورت گرفته در اين زمينه نيز به سرعت پيگيري و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد :كرد

اسخ به اين سئوال كه آيا ديگر تخلفي در خصوص مديركل بازرسي و ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات شركت ارتباطات سيار، در پ

تخلف ممكن است صورت گيرد، اما اين تخلفات اعم از رؤيت يا چاپ پرينت، جرم  :گيرد، گفت هاي مكالمات صورت نمي  تلفن پرينت شماره

 .مشهود و قابل تعقيب بوده و فرد متخلف بالفاصله شناسايي و مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت

  مكالمات و پيشگيري هاي الزمريز

در ماه گذشته از طرف چند تن از دوستان اطالع داده شد كه به تازگي افرادي كه مزاحم اس ام اسي دارند با مراجعه به دادسرا و دريافت حكم 

ات رسيده دريافت كنند و هم از سوي مراجع قضايي مي توانند از اداره مخابرات ريز اس ام اس هاي دريافتي خود را كه به تاييد شركت مخابر

اكنون از آن در دادگاه ها و دادسراها  به عنوان سند قانوني عليه متهم استفاده مي شود و بر اساس آن  تا كنون در موارد متعددي حكم كيفري 

  .صادر شده است

ام اس بود كه شاكي با استناد به اس ام اس به طور نمونه يكي از اين موارد تفاضاي رابطه جنسي از طرف يك پسر براي يك پسر ديگر با اس 

 .ارسالي قصد محكوم كردن فرستنده اين اس ام اس را داشت
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 لذا با توجه به مجازات هاي شديدي كه براي رفتارهاي عاطفي .يد اين ماجراستؤهمچنين چندي پيش در سايت بازتاب خبري چاپ شد كه م

ران وجود دارد به يكايك دوستان همدل توصيه مي كنيم در متن پيام هاي ارسالي خود و جنسي نامتعارف با قوانين جمهوري اسالمي در اي

توجه بيشتري داشته باشند و براي كساني كه به تازگي با آنها دوست شده اند و هنوز به آنها اطمينان كافي پيدا نكرده اند به گونه اي پيام 

حتي توصيه ما اين است كه از كلمات دوپهلو و . ردن شما به آن استناد كندبفرستند كه شخص دريافت كنند پيام نتواند براي محكوم ك

  .رمزگونه در پيام هاي خود استفاده كنيد تا احتمال وقوع حوادث كمتر شود

ل از اين خبر بازتاب نتيجه مي گيريم كه اس ام اس هايي كه بين مردم رد و بدل مي شه، ذخيره شده و قاب: توصيه ي خصوصي خبرنگار ما

به نظرم بهتره تو اس ام اس زدن بيشتر مراقب باشيم و هر چيزي رو ننويسيم چون در  .امكان چاپ و استناد به آنها هم وجود داره .كنترله

مثالً مي تونيم به جاي گي از جي يا به جاي  .صورتيكه مشكلي براي ما پيش بياد اين پيام هاي تلفني شاهد و مدرك محكوميت ما مي شن

مثالً اگر خواستي يك پسر خوشگل رو براي پارتي دعوت كنين بهش اس ام اس  .استفاده كنيم و خالصه رمزيش كنيم ...يكس وسكس از ا

 !لطفاً شيو هم فراموش نشه .اگر تشريف بياريد هم خودتون ثواب مي كنيد و هم ما.حاجي امشب خونه ما دعاي توسله  :بزنيد بگيد
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 ماسازمان   
 

  کاناداUNBSJبرنامه جنجال برانگيز سازمان همجنسگرايان ايرانی در دانشگاه  

 در استان Saint Johnآرشام پارسي دبير كل سازمان همجنسگرايان ايراني در اولين سفر استاني خود به شهر 

New Brunswick واقع در شرق كانادا، همانند گذشته برنامه اي بحث برانگيز را در دانشگاه UNBSJداشت . 

 كه ويژه دگرباشان UNBSJ در دانشگاه Q-Collectiveمسئول گروه ) Mack Mackenzie(آقاي مك مكنزي 

 ترتيبي داد كه اين سفر به عنوان اولين سفر استاني دبير كل سازمان .S.Jجنسي مي باشد، پس از باخبر شدن از سفر شخصي آرشام پارسي به 

 . غيير شكل دهد به طوري كه اين سفر و برنامه هاي ويژه اش تيتر هاي صفحات اول روزنامه هاي شهر شدندهمجنسگرايان ايراني در كانادا ت

اكثر ايرانيان ساكن اين .  كه در شرق كانادا قرار دارد بسيار آرام و زيباست و جمعيت ايراني قابل توجهي را در خود جاي داده است.S.Jشهر 

متأسفانه برخي از ايرانياني كه سالها در خارج از كشور زندگي .  مشغول تحصيل مي باشندUNBSJدانشگاه شهر مهاجر هستند و تعدادي نيز در 

يكي از اين . مي كنند هنوز بر افكار و عقايد خود در ارتباط با مسائل جنسي تجديد نظر نكرده اند و با مشكالتي خاص در اين باره مواجه هستند

برنامه سازمان در آن شهر و گزارشات و .  برخورد مي شود"ناهنجاري" كه همچنان با آن بعه عنوان موارد گرايشات جنسي دگرباشان است

 .  مصاحبه هايي كه روزنامه ها و راديو ها در اين باره انجام دادند، تلنگري بود به جامعه ايراني مقيم آن شهر، و مباحثي را به دنبال داشت

ط با دگرباشان جنسي برگزار شده بود كه متأسفانه برخي از ايرانيان عكس العمل هاي ناپسندي چندي پيش از اين سفر، مراسمي در ارتبا

او از چندي قبل فراخواني را . داشتند و اين امر باعث گرديد تا مك مكنزي براي برگزاري اين سخنراني در دانشگاه كمي با احتياط رفتار كند

تمايل به شركت در اين سخنراني از قبل با مسئوالن برنامه هماهنگ كنند زيرا از ورود منتشر نمود و از عموم مردم خواست كه در صورت 

وي دليل خود را رفتارهاي ايرانيان و جلوگيري از بروز هرگونه ناهنجاري اعالم . افرادي كه ثبت نام نكرده اند جلوگيري به عمل خواهد آمد

 . نمود

مصاحبه ) Telegraph-Journal(خبرنگار روزنامه شرق كانادا به نام تلگراف ژورنال ) Jeff Ducharme(در پي اين فراخوان جف دوچارمه 

 انجام داد و به برخورد ايرانيان با موضوع دگرباشان جنسي و برنامه اي كه در چند روز آينده برگزار UNBSJاي را با دانشجويان ايراني دانشگاه 

 . نوامبر منتشر گرديد24يخ مي شد، پرداخت كه در صفحه اول آن روزنامه در تار

 نفر براي شركت در اين سخنراني ثبت نام كرده بودند و در ميان آنها تنها دو نفر ايراني بودند و بقيه افراد را اساتيد دانشگاه، مديران 50حدود 

 موضوعات جنسي ايرانيان تشكيل ، روزنامه نگاران، دگرباشان و عالقمندان به)PFLAG(سازمان هاي ويژه دگرباشان جنسي از قبيل پينك فلگ 

 . مي دادند
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آرشام پارسي .  برگزار شدUNBSJ نوامبر از ساعت سه الي چهار و نيم بعد از ظهر برنامه سازمان همجنسگرايان ايراني در دانشگاه 26يكشنبه 

شت كه حاضران در جلسه را به شدت تحت  دقيقه اي خود در ارتباط با وضعيت دگرباشان ايراني تصاويري را به نمايش گذا20بعد از سخنراني 

در پايان هديه اي به رسم يادبود از . در پايان به مدت يك ساعت به سئواالت روزنامه نگاران و ديگر شركت كنندگان پاسخ گفت. تأثير قرار داد

 نوامبر شد و  پس از آن راديو  27ژورنال اين برنامه تيتر روزنامه تلگراف .  به سازمان همجنسگرايان ايراني اعطا شدQ-Collectiveطرف گروه 

CBCآن شهر نيز مصاحبه اي را با دبير كل سازمان در ارتباط با دگرباشان ايراني و عكس العمل جامعه ايراني مقيم كانادا انجام داد  . 

 جهت مباحث جنسيتي و شايان ذكر است كه يكي از هدف هاي مهم سازمان همجنسگرايان ايراني اطالع رساني و ايجاد بستري مناسب

آرشام پارسي در يكي از پاسخ هاي . گرايشات جنسي در جامعه ي ايراني است و مي كوشد سكس ستيزي و همجنسگراستيزي را برطرف سازد

افرت مي كنند و خود اشاره نمود كه پوشش خبري اين برنامه ها در جامعه ايراني تأثير مثبت در پي دارد زيرا اكثر افراد مقيم كانادا به ايران مس

در صورتي كه اطالعات صحيحي در دست داشته باشند پل ارتباطي مناسبي براي انتقال يافته هاي فرهنگي كانادايي كه مورد نياز جامعه ي 

 .  ايران است، خواهند بود و در آگاهي رساني اجتماعي سهيم خواهند شد

 آگاهي رساني نام نهاده و تا به حال بيش از پنجاه  نشست  آگاهي اجتماعيسال را 1385گفتني است كه سازمان همجنسگرايان ايراني سال 

 .برگزار نموده است

 

 اطالع رسانی تنها راه مقابله با همجنسگراستيزی در ايران است 

 خاليد ملک
 تلگراف ژورنال

  ٢٠٠۶ نوامبر ٢٧
 

شد و در نهايت دو نفر اعالم كردند كه از دانشجويان اين  برگزار UNBSJ نفر در دانشگاه 28يكشنبه نشست ويژه دگرباشان جنسي با حضور 

 كه برگزاركننده ي اين نشست بود، تمهيدات امنيتي بسيار  براي محافظت  آرشام UNBSJ دانشگاه Q-Collectiveگروه . دانشگاه هستند

 .  بكار بردپارسي، دبير كل سازمان دگرباشان جنسي ايران، كه از شش ماه پيش در كانادا اقامت دارد، را

از كساني كه مايل به شركت در اين نشست بودند خواسته شده بود كه اقدام به ثبت نام نمايند تا برگزار كنندگان اين نشست اطالعاتي از آنها 

 است، مك مكنزي سخنگوي اين گروه در پايان جلسه در مصاحبه اي گفت كه هدف از اين ثبت نام گزينش افراد نبوده. در دست داشته باشند

ما با هيچكدام از كساني كه براي ثبت نام تماس گرفتند، مشكلي : او گفت. منظور تخمين زدن تعداد احتمالي شركت كنندگان بوده است

 .  نفر از كساني كه ثبت نام كرده بودند  در جلسه حاضر نشدند18و اضافه كرد، حداقل .  نداشتيم
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ا رهاعنوان سخنراني پارسي  پس از سخنراني اساليدهايي .  بود نكنيد،دگرباشان ايراني 

از نمونه ي ستم بي رحمانه اي به بر دگرباشان در ايران روا مي دارند، به نمايش گذاشته 

 . اساليد ها شامل برخي صحنه هاي اعدام، شالق و ضرب و جرح دگرباشان بود. شد

ر

 در ماه مي  به عنوان سخنگوي سازمان مشغول به كار شده و2004پارسي گفت از سال 

 ، كه  IRQOاو گفت كه سازمان .  به عنوان دبير كل سازمان انتخاب شده است2006

 مي باشد، به هيچ گروه سياسي و مذهبي وابسته نيست و تنها براي گسترش حقوق بشر براي دگرباشان ايراني بدون  PGLO تغيير نام يافته ي

 . دتوجه به رنگ، نژآد، زبان و عقايد آن ها تالش مي كن

. خشونت، آزادي به ارمغان نخواهد آورد: او گفت. پارسي تأكيد كرد سازمان دگرباشان جنسي ايران مخالف هرگونه حمله نظامي به ايران است

 . تنها راه مقابله با همجنسگراستيزي در ايران اطالع رساني عمومي و آگاهي اجتماعي مي باشد

زماني كه مردم آگاه باشند، از ما . ارسال اطالعات صحيح به جامعه ايراني است"باشان ايراني او همچنين متذكر شد كه تنها راه كمك به دگر

بسياري هنوز تفاوت ميان همجنسگرايي، همجنس بازي و بچه بازي را نمي دانند، و اين سه مورد را هم معنا . حمايت و پشتيباني خواهند كرد

  ".مي پندارند

خوشحالم كه امروز عضور جامعه اي : او گفت. فعاليت هايش مورد پيگرد قرار گرفت، ايران را ترك نموده استپارسي گفت بعد از اينكه به دليل 

 . هستم كه احساسات من را كامال درك مي كند

يرا هيچ اطالع خانواده هاي ما،  ما را بپذيرند ز«: او گفت. مشكل دگرباشان ايراني تنها دولت حاكم نيست بلكه خانواده ها نيز نقش مهمي دارند

نمي توانند تصور كنند دو نفر همجنس . صحيحي در ارتباط با گرايش ما ندارند و تصور مي كنند كه همجنسگرايان به ديگران تجاوز مي كنند

 ".همديگر را ببوسند

اهواره  تبديل كنند تا در سطح پارسي گفت كه دولت ايران وب سايت سازمان را فيلتر كرده است و آنها در صددند راديو اينترنتي خود را به م

من بايد : وي گفت. او گفت كه هم اكنون در كشوري آزاد زندگي مي كند، اما هزينه ي اين آزادي را يم پردازد. وسيع تري اطالع رساني كنند

 . به تالش هايم براي كمك به دگرباشان ايراني ادامه دهم و اين ماليات بر آزادي من مي باشد

 

 

 
آرشام پارسی، دبيـر کـل سـازمان همجنسـگرایان
ــی د    ــان ایران ــژه دگرباش ــی در ســخنرانی وی رایران

  UNBSJدانشگاه 
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 ی تو سالمی بر فردا 

 ) دلكدهاهنامهپيام سازمان همجنسگرايان ايراني به م(

 اجتماعي گذاشته و –فعاالن بسياري پا به عرصه مبارزات فرهنگي . جنبش دگرباشان ايراني پستي ها و بلندي هاي زيادي را به خود ديده است

دست از كار بركشيده و تنها از دور مراقب و پيگير جنبش دوستان بسياري به سن بازنشستگي فعاليت خود رسيده اند و . پس از مدتي رفته اند

برخي نيز از سال ها پيش تا كنون كمر همت بسته و . اند و از آن جمله، عزيزان بسياري هنوز گاه با فعاليتهايي و حضور خود را اعالم مي كنند

 . جنبش دگرباشان جنسي ايران نام گرفته است. ..اين آمد و رفت ها، مقاالت، سخنراني ها، اعتراضات، رسانه ها و . ايستاده اند

تك تك همجنسگرايان، دوجنسگرايان، و . اما نكته مهم اين است كه فعال بودن الزمه حضور در جنبش دگرباشان جنسي ايران نيست

 به همان اندازه كه حضور .هر حركتي با توجه به شرايط مكاني و زماني آن ارزشمند است. دگرجنسگونگان ايراني زير چتر جنبش قرار دارند

دگرباشان ايراني در دومين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از اهميت خاصي برخوردار بود، وبالگ نويسي و يا گذاشتن يادداشتي 

ك فنجان چاي، بسيار كوتاه در وبالگ ها، ارسال نامه اي براي ديگر اعضاي جنبش و حتي گرد هم آمدن چند نفر همجنسگرا براي نوشيدن ي

 . حضور ما، و تفاوت در طبيعت فعاليت هاي ما است كه جنبش دگرباشان جنسي ايران را تقويت و پيشرونده مي كند. نيز اهميت دارد

وجود سازمان همجنسگرايان ايراني، مجالت، راديو، وبالگ ها و حضور تك تك دگرباشان در داخل و خارج ايران در نهايت به ايجاد يك شبكه 

با نگاهي به گذشته ي جنبش دگرباشان . تباطي بسيار قوي در سرتاسر دنيا منجر خواهد شد كه ارزش و اهميت آن بر كسي پوشيده نيستار

جامعه دگرباش دست به آشكارسازي زده و به وضوح مي . ايراني مي توان دريافت كه در چند سال اخير تغييرات چشمگيري روي داده است

عالوه بر آن دگرباشان ايراني حضوري چشمگير در اينترنت و صفحات اينترنتي دارند كه امكاني . عه ايران حس كردتوان حضورش را در جام

فراهم مي سازد تا با رعايت امنيت جاني و رواني خود آشكارا سخن بگويند و در اطالع رساني و ايجاد بستري مناسب براي پيشرفت جنبش 

مره دگرباشان نيز از اهميت خاصي برخوردار است زيرا مي تواند پل ارتباطي و خبري بين جامعه گشته و ارتباطات دوستانه و روز. تالش كنند

 . ارسال هر نامه و يا خبر نيز به بررسي و تصميم گيري ها در سطح وسيع كمك خواهد نمود. شبكه متحد و منسجمي را ايجاد كند

اما نبايد از خاطر دور ساخت . دت كوتاه، روند پيش رونده ي جنبش را سرعت بخشنددر اين ميان نشريات سهم به سزايي داشتند و در اين م

با نگاهي به فعاالن اين نشريات مي توان دريافت كه هدف اساسي، جنبش دگرباشان جنسي است نه . كه نشريات تنها ابزارهاي اين مهم بودند

ان اين نشريات سابقه هايي در اين كار داشته اند، و در گذر زمان تنها موقعيت به عبارت ديگر دست اندركار. ابزارهاي وابسته و زيرساختاري آن

حال كه . به عنوان نمونه سپنتا پس از اتمام همكاري اش با ماها، ماهنامه دلكده را منتشر كرد. و فضاي فعاليت تغيير يافته است نه اساس هدف

ت كه سپنتا دست از فعاليت برداشته است، همان گونه كه پس از تعطيلي مجله ماهنامه دلكده بيش از اين منتشر نمي شود دليل بر آن نيس
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ما در هر جا كه باشيم با هم و در كنار . ماها، واراند تصميم گرفت كه ادامه فعاليت خود را در مكان و موقعيت جديدي به نام چراغ ادامه دهد

ما هنوز در اول راهيم، در . رايي است و نه بلندگوي شخص يا گروهي خاصنشريات ما بلندگوي جنبش همجنسگ. هم به كار ادامه خواهيم داد

آينده، و با ياري هم به جايي خواهيم رسيد كه آنقدر پيش رفته باشيم كه گروه هاي مختلف در دل جامعه ي دگرباشان ايراني داشته باشيم، اما 

 . جنبش استامروز، همه ي يكي هستيم، و امكانات و تريبون هامان در اختيار كل 

اميدواريم با حمايت و پشتيباني عزيزان دگرباش ايراني اثبات كنيم كه هدف ما آزادي و برابري حقوقي است، و بنابر اعتقاد ما تبعيض گرايشات 

 . جنسي نيز بايد از ميان برداشته شود، و اين امكان پذير نيست مگر آنكه ما خود پا پيش بگذاريم

ديگر از تمامي زحمات سپنتاي عزيز و ديگر همكارانش در ماهنامه دلكده تشكر و قدرداني بعمل آيد و دستانش را به در پايان جا دارد كه باري 

 .با او خداحافظي نمي كنيم بل سالم و درودي مي فرستيم به فعاليت هاي فرداي دست اندركاران دلكده. گرمي بفشاريم

 

 آرشام پارسي

 دبيركل سازمان همجنسگرايان ايراني

 )سازمان دگرباشان جنسي ايران(

www.pglo.net 

arsham@pglo.net 

 4171-548-416-001: شماره تماس با دفتر مركزي سازمان در تورنتو
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 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 

از دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما  .از کليه پژوهشگران، نويسندگان، مترجمان و ويرايشگران، دعوت به همکاری می کند

 :ارسال می کنند، خواهش می کنيم

 

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

  باشند و اگر منتشر شده است، حتما اسم منبع و تاريخ دقيق آن قيد شودمطالب فرستاده شده قبال چاپ و منتشر نشده  

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

  می شود مطالب رسيده، در صورت درخواست نويسندگان، پس فرستاده  

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  

 

 
 
 

 معرفی رسانه های ما
 

  )majalehranginkaman@gmail.com(ن کمان مجله رنگي

 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )helia.parand@gmail.com(مجله سکاف 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info(خبرنامه بيداری 

  ) editor@pglo.net(نشریه چراغ 

 )radio@pglo.net(رادیو رها 

 

 

 

 

 

  ددستی چراغ را روشن می کن                                                                                              سوم  شماره بيست و–   ١٠٩  



 

 تماس با ما

 ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
 
 

arsham@pglo.net     آرشام پارسی-١

radio@pglo.net  ستهمهرناز خج -٢

saba@pglo.net   صبا راوی -٣
 :اعضای شورای مرکزی به ترتيب حروف الفبا

info@irqo.net ۴- نياز سليمی   

 sam@pglo.net  ۵-سام کوشا    

info@irqo.net    ویکتوریا طهماسبی-۶

  

arsham@pglo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 :دبيران سازمان   

     

saba@pglo.net  ر دبير حقوق بش صبا راوی

sam@pglo.net  دبير امور فرهنگی سام کوشا

farhad@pglo.net  دبير امور اجتماعی فرهاد راد

     

 :مدیران سازمان   

     

radio@pglo.net  مدیر رادیو رها مهرناز خجسته

saghi@pglo.net  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

 pglo@pglo.net  مدیر روابط عمومی  ترانه فروهر 

  

 :شعبه های سازمان   

     

sam@pglo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@pglo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی

 info@irqo.net  شعبه ایران  مهشيد 
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