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 و سر حقه باز کردصوفی نهاد دام 

بنياد مکر با فلک حقه باز کرد

 بازی چرخ بشکندش بيضه در کاله

زیراکه عرض شعبده با اهل راز کرد

 ساقی بيا که شاهد رعنای صوفيان

دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

 این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

 ه خدا رویمای دل بيا که ما به پنا

زانچه آستين کوته و دست دراز کرد

 صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت 

عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

 فردا که پيشگاه حقيقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

 ای کبک خوش خرام کجا می روی بایست

غره مشو که گربه زاهد نماز کرد

 ن که در ازلحافظ مکن مالمت رندا

ما را خدا ز زهد ریابی نياز کرد

رازیيب حافظ شيلسان الغ

   



 

 پيام شيرازی                                   

 

ماه گذشته شاهد اظهـار نظـر عـاليترین مقـام جمهـوری اسـالمی ایـران یعنـی آیـت اهللا خامنـه ای در امـور اقليـت هـای                                

ی ایـران در مقابـل انتقـادات        ایـن نظـر در حـالی بيـان مـی شـود کـه جمهـوری اسـالم                  . ی و همجنسگرایان بـودیم    تجنسي

نامه اخير بـه کنفـرانس سـاالنه حـج از چنـد جهـت قابـل        . گسترده نقض حقوق بشر طبقات مختلف جامعه ایران قرار دارد   

 :بررسی است

اواخر سال گذشـته مـيالدی سـازمان ملـل متحـد            . ایران به اتهام نقض حقوق بشر در ليست کشورهای ناقض قرار دارد            -

... ایران صادر کرد و جمهوری اسالمی را به عدم رعایت حقوق اقليت های دینی، قومی، آزادی بيـان و  قطعنامه ای عليه    

 از نظر حقـوق جهـانی    در مورد آنحقوق بشر یکی از کالن نقطه ضعف های جمهوری اسالمی است که تذکر           . متهم کرد 

ت هلند برای اتحادیه اروپا بـار سـنگينی         هم چنين قطع نامه پيشنهادی دول     . محسوب نخواهد شد  دخالت در امور داخلی     

 . را به دوش مسولين جمهوری اسالمی خواهد گذاشت

در همين راستا نامه سازمان های مدافع حقـوق بشـر اقليـت هـای جنسـيتی بـه سـازمان کنفـرانس سـران کشـورهای                      

. ندسـوب مـی شـو     اسالمی در مورد لغو اعدام و شکنجه همجنسـگرایان ایرانـی نقـاط فشـار بـر جمهـوری اسـالمی مح                     

مسولين جمهوری اسالمی در ميان کنشی افتاده اند که با لحاظ کردن حقوق بشر مواضع اتخاذ شده سابق نقض شـده       

 جانـب دیگـر مـورد سـرزنش هـای خـارجی             و از طرفی دیگر مورد نکوهش بزرگـان حکومـت دینـی قـرار خواهـد گرفـت و از                   

 .هستند

ه حـج خطـاب بـه حجـاج و کشـورهای اسـالمی دعـوتی اسـت عمـومی از               نامه آیت اهللا خامنه ای بـه کنفـرانس سـاالن           -

صاحبنظران مسلمان برای تغيير معيارهای حقوق بشر و به چالش کشيدن منشور پذیرفته شـده حقـوق بشـر بـه جهـت                   

 .غربی بودن معيارهای آن

ندن آن با معيارهای غربـی      های اسالمی و مخالف خوا    ددر این نامه تالش شده است با بلند و اصيل نشان دادن استاندار            

اگرچه در این نامه هيچ جایگزینی برای آنچه که غربی و غير قابل قبول خوانده شده است                 . حقوق بشر آن را مردود نماید     

د اسـت چـه چيـزی       واز دیدگاه حقوق بشر اسالمی مرد     " قانونی کردن همجنسبازی  "ارائه نگردیده و مشخص نيست اگر       

 .است یا دالیلی دیگر" ترویج شهوت و بی بندوباری" تنها دليل نپذیرفتن حقوق بشر جهانی ن را خواهد گرفت و آیاآجای 

نــه ای عمومــا از نظــر مهمجنســبازی اشــاره شــده در نامــه آیــت اهللا خا -

حقوقی به بچه بـازی، پـدوفيليا، سـدومی و لـواط تعریـف مـی شـود و در                    

شـود و   هيچ قانون همسو با حقوق بشر جهانی پذیرفته و حمایـت نمـی              

اگــر کشــورهایی چــه غربــی و یــا شــرقی در پــی گســترش حقــوق بشــر 

است که تعبيـری ورای بـازی و سـرگرمی و       " همجنسگرایی" آن   ،هستند

 .تفریح با همجنس را می رساند

در پایان می توان این نامه را به پاسخ کمرنگی به شعارهای انتخابـاتی               -

جمهوری گذشـته بـا     اصالح طلبان داخلی دانست که در انتخابات ریاست         

در هـر حـال     . ادبياتی متفاوت تلویحا به آزادی جنسی اشـاره کـرده بودنـد           

نمی توان این نامه را پاسـخی دقيـق و روشـن بـه مـدعيان حقـوق بشـر                    

داخلی و خارجی دانست و با غربی بـودن معيارهـا بـه مثابـه پـاک کـردن                   

 . سئله در پی پرداختن به مسئله ای دیگر شدمصورت 

ه درآشورهاي…  ارزشهاي غربي آ

ي و رواج ي اخالق ه فروپاش ان ب آن

انوني نونت و ق هوتراني و خش ش

احتهاي ازي و فض نس ب ردن همج آ

ل ده قاب ل انجامي ن قبي ري از اي ديگ

اسالم با ارزشهاي واالي. تقليد نيست 

خود، برترين منبع رستگاري انسانها

ه   ا وظيف ان ملته ت و نخبگ ياس  حتم

ربازخواني وتر  ن ارزشها را ب ويج اي

 …دوش دارند
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 يروس شميسادکتر س

 )مطالب منتشر شده در پيش شماره های قبل را مطالعه نمایيد(

 سبک آذربایجانی

مقارن حکومت سـلجوقيان، در منطقـه اران و شـروان، شروانشـاهان حکومـت مـی کردنـد و شـاعران آنجـا چـون ابـوالعال                            

بک آذربایجـانی معـروف     گنجوی، خاقانی، نظامی، فلکی شروانی، مجيرالدین بيلقانی سبک خاصـی داشـتند کـه بـه سـ                 

 .است

 آثار این شاعران محدود است و نظامی نيز به مثنوی پردازی مشغول بوده است، ظاهرا چنين به نظر می رسـد کـه                      نچو

امـا در حقيقـت چنـين نيسـت، در غزليـات خاقـانی نيـز از                 . در اشعار سبک آذربایجانی چندان خبری از شاهد بازی نباشد         

 :در آن کم است) مثال لفظ پسر یا غالم(نتهی قراین صریح معشوق مذکر سخن رفته است، م

 

 مست تمام آمده است بر در من نيمه شب

 آن بت خورشيد روی و آن مه یاقوت لب    

راغ  ريه چ نش

اه  در فند م زاس  ني

ار ایدو ب ه ه ه خان  ب

 .شما خواهد آمد
داکثر ود را ح ب خ ا مطال لطف

ا رای م ا ب فند م م اس ا ده ت

 .ارسال نماييد

 او چو درآمد ز در بانگ برآمد ز من 

 کاینت شکاری شگرف وینت شبی بوالعجب    

 

*** 

 دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشت

 د و بيفکند و بر نداشتما را شکار کر    

 ما را به چشم کرد که ما صيد او شدیم 

 زآن پس به چشم رحمت بر ما نظر نداشت    

 وصلش ز دست رفت که کيسه وفا نکرد

 زخمش به دل رسيد که سينه سپر نداشت    

 

 :فلکی شروانی در تغزل قصيده یی گوید

 ای پسر خوش تو بدین دلبری

 حور بهشتی ملکی یا پری    

  نبود حور و پری را به حسنهم

 این همه مردافکنی و دلبری    

 

 

 اسماعيليه

. حکومت اسماعيليه الموت که به دست حسن صباح در عصر سلجوقيان تاسيس شده بود بدست مغـوالن برچيـده شـد                    

هـان  جـوینی در تـاریخ ج  . کومت مذهبی در فساد چيزی از شاهان سـلجوقی کـم نداشـتند   حبرخی از روسا و داعيان این   

اخـص الخـواص    "در مـورد حسـن مازنـدرانی کـه          ) ۶٠٩-۶۵٣(گشا در ذکر سلطنت عالالدین محمد بن جالل الدین حسـن            

حسـن  : "و توطئه یی ترتيب داده بود تا عالالدین به دست پسرش رکن الدین خورشاه کشته شود می نویسد                 " عالالدین

ند و در عراق از ميـان لشـکر گریختـه بـوده اسـت و بـه ملـک                    مازندرانی را در وقت کودکی لشکر مغول از مازندان برده بود          

عالالدین چون او را بدیده است دوست داشته اسـت و بـه خـود نزدیـک گردانيـده              . عالالدین رفته، امردی مليح بوده است     

ی و می زدی    او را رنجانيد  ... معهذا از جنون و بدخویی      .... پيش او محل اعتماد تمام شده بود و بغایت او را عزیز داشتی              
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دندان های او بيشتر شکسته بـود و آلـت ذکوریـت او پـاره ای بریـده، چـون ملتحـی شـد و تـا آخـر کـه                               . ضربه های عنيف  

سپيدی اندک در موی او اثر کرده بود هنوز منظور و محبوب او بود و او را بـه جـای امـردان و معشـوقان داشـتی و یکـی از                   

ی به حسن داده بود و با دو سه فرزند که حسن از آن داشت زهره نداشتی کـه                   د به زن  وزیردستان خود را که محبوبه او ب      

بی اجازت عالالدین در خانه خـود رفتـی یـا بـا زن بخفتـی و عالالـدین در مقاربـت و مباشـرت بـا زن حسـن از او تحاشـی                                  

 "نکردی

 

 امردخانه

 دایر بود و کسانی در مقابل دریافـت وجـه        از این دوره اسنادی در دست است که در ایران به صورت پنهان امردخانه هایی              

عوفی کـه مقـارن جملـه مغـول از ایـران بـه هنـد گریخـت در جوامـع                     . منازل خود را در اختيار فاعل و مفعول قرار می دادند          

الحکایات در این باب داستانی آورده است که در ضمن نشان می دهد که محتسبان و ماموران دولتی از این آشفته بـازار                       

کـودکی  } شخصی به نام حامـد شـالی فـروش   {روزی بر دکانی نشسته بود . "ه کرده و از خاطيان باج می گرفتند     استفاد

لطيف و ساده با قدی چون سرو و رخی چون گل و حرکاتی متناسب و لطفی شامل در پـيش او بگذاشـت و آن کـودک را       

 وی فتنـه شـد و بـه نزدیـک او رفـت و اسـماعيل       حامد او را بدید و بـر   . اسماعيل خواندندی و از لطف طبع بهره ای داشت        

بـه لطـف غمـزه حسـن        ... چون دید که حامد بـر سـيرت لـوط اسـت           . کودکی شنگ و دغا و قوال و پایکوب و مرد فریب بود           

شنيده ام که تو شعر خوش می خوانی و قول لطيف می گویی             : حرکات، او را بسته به خود گردانيد پس حامد او را گفت           

ین کار در ميان بازار راست نياید، اگـر صـواب بينـی           امنت دارم و خدمت کنم ولکن       : گفت.  که آواز تو بشنم    و مرا آرزو است   

حامد را این سخن موافق نمود که خانه یی نداشت که کسی بدان جا . رویم و در آنجا عيشی کنيم" سوارک"به خانه ی 

دلبـران  ... خانـه داری موصـوف و در جفـت افکنـی طـاق              مردی بود به قرظبانی معروف و به        " سوارک"توانستی برد و این     

شهر، مرغ طرب در خانه او پرواز دادندی و ارباب فساد، داد لهو و طرب در خانه او دادندی و اسماعيل گفت ای حامـد مـن           

بقيـه داسـتان شـرح کـاله        " تـو بـاخود هـی سـيم داری؟        . با خود هيچ سيم ندارم و در خانه سوارک بی سيم نتـوان شـد              

 .ری اسماعيل و رنود از حامد و باج گيری عسسان از اوستبردا

در بحث از دوره صـفویه  . ظاهرا امرد خانه ها در دوره صفویه جنبی رسمی یافت و دولت از این مکان ها ماليات می گرفت             

 .دوباره به این مطالب اشاره خواهيم کرد

 

 صوفيان و شاهدبازی

شـروع بـه رشـد کـرد و در قـرن هفـتم و هشـتم در دوره مغـوالن بـازار                       جریان تصوف از قرن ششم یعنی عصر سلجوقيان         

 . گرمی یافت

 مسایل عرفانی در ادبيات و دیگری جایگزین شدن         حدوره مغول دوره سبک عراقی است که مهمترین مختصه آن یکی طر           

ه و چـه دنيـوی و   عارفان عمدتا ماولند یعنی مطالب را چه مذهبی و چه عاشـقان . قالب شعری غزل به جای قصيده است  

مثال موالنا داستان های محمود و ایـاز را کـه جنبـه تـاریخی و عشـق زمينـی دارنـد بـه         . چه اخروی باشند تاویل می کنند     

به نظر می رسد که عرفان عکس العمل تفکر و روحيـه ایرانـی در مقابـل تفکـر و روحيـه                      . صورت عرفانی تاویل کرده است    

مسائل زمينی ترکان که اقوامی بدوی بودند در تـاویالت          . ایرانی وارد شده بودند   ترک و عرب است که در سرنوشت اقوام         

 . عرفان جنبه واالی معنوی می یابد و تعصب و خشک اندیشی مذهبی عرب نيز در عرفان تلطيف می شود

 

 تفسير موالنا از داستان ایاز

کـه ایـاز    ) نامـه ایـن داسـتان را آورده اسـت         عطـار هـم در مصـيبت        (موالنا در طی قصه ای در دفتر پنجم مثنوی می گویـد             

پوستين و چارق دوران غالمی خود را در اتاقی آویزان کرده بود و هر روز با مشاهده آن به خود یادآوری می کرد که تو این                   

ن جاسوسان که از کم و کيف قضيه بی خبر بودند به شاه گفتند که ایاز اتـاقی دارد کـه در آ                     . بودی، پس بلند پروازی مکن    

سلطان محمود گفت چگونه ایاز چيزی را از ما پنهان نگاه می دارد؟ شگفتا با ایـن همـه محبـت                     . گنجی پنهان کرده است   

                         !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١٣پيش شماره   –   ۴  



که به او می کنم هنوز دلبسته زر و جواهر است و لذا به اميری فرمان داد که گنجينه آن اتاق را تاراج کنـد، امـا در تـه دل                  

 : موالنا می گوید این ظاهرا قصه است که باید در باطن آن حکمتی را جست.آرزو می کرد که این داستان راست نباشد

 باز گردان قصه عشق ایاز

  کان یکی گنج است ماالمال راست   

او بـا چـارق و      . ز به چارق و پوستين قدیمی اش می نگریست این بود که اصل خود را فراموش نکنـد                 ودليل اینکه ایاز هر ر    

چنان که آدمی این چنين است و هرچه        . ه آمده بود و اکنون هر چه داشت از سلطان داشت          پوستين ناقابلی به دربار شا    

چنـين  ". حکمت نظر کردن در چارق و پوستين که فلينظـر االنسـان مـم خلـق               "به قول موالنا    .  است ستدارد از حضرت دو   

ه شـب بـه     مـ بـاری اميـر ني    . معشوق حکيمی یادآور معشوق مذکری است که در افالطون در رساله مهمانی یاد می کند              

اتاق ایاز می رود اما جز پوستين و چارق نمی بيند و به پندار اینکه آن ها سرپوش مکری هستند دستور می دهد تا دیوار 

پس با شرمندگی ماجرا را به شاه و ایـاز مـی گوینـد و         . را بشکافند و کف اتاق را حفر نمایند، با این همه چيزی نمی یابد             

شـاه ایـاز را مخيـر مـی کنـد کـه       . مز قضيه را که فراموش نکردن الطاف ولی نعتش باشـد شـرح مـی دهـد      ایاز برای آنان ر   

 .بدگویان را مکافات نماید یا عفو کند اما ایاز می گوید در این مورد هم اختيار هم در دست توست

در برابـر ولـی نعمـت خـود     . ف استبدین ترتيب موالنا ایاز را تا حد اوليا اهللا باال می برد که صاحب حکمت و معرفتی شگر                

ق سلطان محمود   شلذا ع . تسليم محض و فاقد اراده است و هرچه را که هست و نيست از دوست می بيند و می داند                   

 .به چنين موجودی عشق عرفانی و در حکم عشق به اوليا اهللا است که همان عشق به خدا می باشد

 )ه نمایيدادامه این مطالب را در شماره های آینده مطالع(
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 سيس. تا. ام

در اغلب نشریات به طور صریح و یا غير مستقيم در مورد عدم مشارکت              

ــراز           افــراد در جامعــه ایرانــی بحــث و حتــی بــه صــورت گالیــه از مــردم اب

به نظر می رسـد پـيش از وارد شـدن بـه ایـن مقولـه هـا کـه                      .می گردد 

سـتی تبيـين واقعـی از       جنبه اعتراض نيز بـه خـود گرقتـه اسـت مـی بای             

ط بـا موضـوع فـوق       بوضعيت حال حاضر در ایـران و تئوریهـای علمـی مـرت            

سپس با توجه به  بنده در ابتدا تئوریهای مربوطه را مطرح و    . صورت پذیرد 

 .وضعيت موجود در ایران گزاره های تجویزی ارائه خواهم داد

 مشـارکت   ادر جامعه درحال گذار ایران، هنوز در جامعه آماری ما غلبـه بـ             

و هنوز مشـارکت اجتمـاعی بـه درسـتی          اجتماعی و غير رسمی است      

ــد نشــده اســت   ــاد     .نهادمن ــی، اعتم ــال گرای ــيتی فع ــای شخص ویژگيه

اجتماعی، دلبستگی اجتماعی، تعهد اجتماعی، اميد به آینده، سطح تحصيل، ارزش مشـارکت و ارزش هـای فـرا مـادی                     

 .تماعی افراد دارندرابطه مستقيم و معناداری با ميزان مشارکت اج

 .ميزان مشارکت احتماعی افـراد یـک جامعـه در تحقـق زنـدگی بهتـر و جامعـه توسـعه یافتـه تـر اثـر قابـل تـوجهی دارنـد                                

مشارکت وسيع اجتماعی خصوصا اگر به صورت سـازمان یافتـه انجـام پـذیرد، اثـر بـی تفـاوتی، تکـروی و ازخـود بيگـانگی                

همچنين مشارکت از طریق بسـيج       .ب کاهش نابرابری اجتماعی می شود     اجتماعی و فرهنگی جلوگيری می کند و سب       

نيروهای سازمان یافته مردمی، توانمندی افـراد را بـاال مـی بـرد و سـبب رشـد و توسـعه پایـدار جامعـه و حصـول شـرایط                       

 .مساعد تر زندگی می گردد

.  متعددی طبقه بندی می شودهر چند جوهره اصلی مشارکت همکاری است، اما انواع مختلف آن بر حسب مالک های       

از لحاظ موضوعی، مشارکت شامل مشارکت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از لحاظ چگونگی دخالت                 

ــه مشــارکت مســتقيم    ــور، مشــارکت ب ــر مســتقيم  ) دموکراســی مشــارکتی(مــردم در ام        دموکراســی (و مشــارکت غي

رکت شامل مشارکت محلی، مشارکت منطقه ای، مشـارکت ملـی و از             از لحاظ سطوح اجرایی، مشا    . است )نماینده ای 

 .شود لحاظ کيفيت دخالت مردم در امور شامل مشارکت ارادی، اجباری و مشارکت برانگيخته و خود انگيخته تقسيم می

مشـارکت رسـمی بـه معنـی        . دو شکل اصلی مشارکت اجتمـاعی، مشـارکت رسـمی و مشـارکت غيـر رسـمی اسـت                  

مشـارکت غيـر رسـمی در برگيرنـده دو نـوع            . ن ها، انجمن ها و باشگاه هـای مختلـف رسـمی اسـت             مشارکت در سازما  

مثـل همکـاری بـا    . اولی شامل مشارکت در فعاليت های گروهی با فواصل نامنظم است    . مشارکت اتفاقی و پایدار است    

عاليـت در   ف قاعده مند و     خيریه هایی که در جهت کمک به محرومان و افراد خاص عمل می کند و دومی شامل مشارکت                 

مثل خيریه های دائمی، گروهای دائمی جوانان و دوستان قـدیمی،           ( گروه هایی است که نسبتا دائمی و هميشگی اند        

 ).گروههای مذهبی

کائوتری جهت ایجاد بستر های مناسب برای مشارکت مردم حداقل چهار شرط عمده الزم ميداند که باید هنگام هر گونه  

 .رای نهادی کردن مشارکت در نظر گرفته شودتالش و کوشش ب

 )بعد هنجاری( ایدئولوژی مشارکت .١

 )بعد سازمانی(نهاد های مشارکتی  .٢

 اطالعات کافی .٣

 امکانات مادی و تخصصی الزم .۴

. وی ایدئولوژی مشارکت باید حداقل تقسيم عادالنه درآمد و امکانات و توسعه خود گردان را مورد تاکيـد قـرار دهـد                      به نظر 

م کائوتری ایجاد نهاد های مخصوص مشارکت است این نهادها در هر کشـور تحـت تـاثير دسـته ای از عوامـل، از            شرط دو 
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اما ویژگـی  . قبيل جهت گيری ایدئولوژی، ساختار اجتماعی، سابقه تاریخی و جمعيت شناسی شکلی متقاوت می یابند        

 .سطوح پایين جامعه استمشترک همه این نهاد ها، غير متمرکز گرداندن قدرت و هدایت آن به 

برای تبيـين مشـارکت اجتمـاعی،        )ویژگيهای فردی موثر در مشارکت اجتماعی     (از نظریه های مطرح شده در سطح خرد         

 آیـزن و  (theory of reasoned action)به مثابه یک کنش اجتماعی، می توان به نظریه های مانند کنش موجه یا عقالیی 

ریـه ازخـود بيگـانگی و بـی قـدرتی          فيش باین، نظریه اثربخشی، نظ    

 .اشاره کرد

بر اساس نظریه کنش موجه آیزن و فـيش بـاین، قصـد و نيـت افـراد                  

اکثـر رفتـار   . تار مشارکتی داردفتاثير مستقيمی بر رفتار ی ازجمله ر     

به این دليل انجام می شوند که مردم به نتایج اعمـال خـود فکـر                 ما

ت به انتخـاب مشخصـی      می کنند و برای حصول پاره ای نتایج، دس        

در نظریه اثر بخشی، فرد به ميزان اثرگذاری عمل خود در            .می زنند 

جامعه توجه می کند و اگر ارزیابی این باشد که عمل او اثـر گـذار و                 

تعيين کننده است دست به انجام آن می زند و در غير این صورت از  

 البتــه قضــاوت هــای فــرد دربــاره ميــزان اثــر . آن خــودداری مــی کنــد

يط و ار   حـ بخشی عمل وی بستگی بـه اطالعـاتی دارد کـه وی از م             

نظریـه هـای مربـوط بـه از خـود       .سوابق گذشته به دست مـی آورد  

بيگانگی و بی قدرتی به تصویر و حالتی از افراد توجه مـی کنـد کـه        

درآن، انسان ها خود را قادر به کنتـرل محـيط و عوامـل اجتمـاعی و                 

نمی دانند و احساس تعلقی نيـز بـه         حتی نتایج اعمال و رفتار خود       

  . محيط و جامعه ندارند

سيمن پنج نوع از خود بيگانگی و بی قدرتی را از هم متمـایز کـرده                

بی معنـایی یـا      احساس بی قدرتی، احساس   : است که عبارتند از   

بــی محتــوایی، احســاس نابهنجــاری، احســاس انــزوای اجتمــاعی، 

ا بـر ایـن نکتـه تاکيـد         نظریـه هـ    احساس تنفر از خویشتن، همه این     

دارند که هر چه احساس بی قدرتی فردی در ميـان افـراد بـيش تـر                 

نماید، افراد بيشتر دچار بيگانگی مخصوصا بيگانگی سياسـی و اجتمـاعی مـی شـوند و در نتيجـه حالـت هـای                         رواج پيدا 

 .به خود می گيرند) انفعالی و بی تفاوتی(مختلفی 

ی از ای ايران ی ه انواده گ وم خ عم

ت  و تبعي وع الگ د دو ن ی نماين م

يکی خانواده هايی که بسيار سخت

ايی گير هستند و ديگری خانواده ه

د     ی گيرن هل م يار س ه بس .ک

خت     يار س ه بس ايی ک انواده ه خ

د  ی گيرن تعدم ا را مس ه ه بچ

اد ت دادن اعتم ردگی و از دس افس

ايی انواده ه د و خ به نفس  می کنن

ز بچه د ني که بسيار سهل می گيرن

اری تالل رفت ار اخ ا را دچ ه

 .می کنند

ایرین مدعی است که در قالب آن، کنش اجتماعی را در رابطه با تمام عوامـل ممکـن،                  پارسونز با مقابله و ترکيب افکار س      

از جمله محيط طبيعـی، نظـام ارگانيسـتی، نظـام شخصـيتی، نظـام اجتمـاعی، ارزش غـایی، سـاختار هـای اقتصـادی و                      

بعد ارگانيسـتی،  از نظر پارسونز کنش انسان دارای سه       . سياسی و نهاد های فرهنگی در سطح خرد و کالن تحليل کند           

پارسونز می گوید که کنش، یک حرکت نظام وار است که از کنشگر سر می زنـد و نـاظر بـر          .شخصيتی و فرهنگی است   

هـر کنشـی   . هم چنين انسانها در کنش های اجتماعی خود، رابطه ای دوجانبه با جامعـه دارد . یک مقصود و هدف است   

ستی است و نيز تحـت تـاثير شخصـيت فـرد اسـت ضـمن اینکـه کـنش                    که از انسان سر می زند درجهت پاسخ به نياز زی          

 .امعه استجصبغه فرهنگی داشته و تحت تاثير فرهنگ 

ارگانيسم وسيله ای است که انسـان        .این سه گرایش هنجاری، ارزیابی، ادراکی یا شناختی است        رفتاری در   ارگانيسم  

چنين ارگانيستی فراهم کردن موجبات تطابق انسان با محـيط       گيرد کارکرد    يط طبيعی در ارتباط قرار می     حاز طریق آن با م    

يط های کنش اجتماعی هستند و برکنش اثر گذارنـد یکـی محـيط طبيعـی و            حوی همچنين معتقد است که آنها م      . است

ارزش های غایی یک  .  فيزیکی تسهيالت محيطی را برای افراد فراهم می آورند         -دیگری ارزش های غایی، محيط ارگانيک     

هر کدام از عناصر طرح شده در باال که اطالعات در مورد آن باالتر است کنترل بيشتری .  است که ناظر به آینده استنماد
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 ارگانيسم رفتاری و محيط طبيعی به ترتيب بيشترین اثر را برروی کنش -ارزش های غایی، نظام شخصيتی  . بر کنش دارد  

 .افراد دارند

ی شخصيتی داشتن اعتماد اجتماعی، دلبسـتگی اجتمـاعی، تعهـد اجتمـاعی،             آخرین مطالعات نشان می دهد که ویژگ      

افزایش چنين ویژگی هایی شخصـيتی بـرای        . فعال گرایی و اميد به آینده اثر مثبت معناداری بر مشارکت اجتماعی دارند            

   مـدت در محتـوای     مـدت امکـان نـدارد امـا بـا برنامـه ریـزی هـای بلنـد مـدت و ميـان                         باال بردن مشارکت اجتماعی در کوتاه     

هم چنين مطالعات نشان می دهد که هر چه       .برنامه ها از طریق رسانه های محلی می توان این ویژگيها را تقویت نمود             

ضمن اینکه اعتقاد به . سطح آموزش رسمی فرد و پدر خانواده باالتر باشد ميزان مشارکت اجتماعی وی افزایش می یابد

 .ت و معناداری با هر دو نوع مشارکت رسمی و غير رسمی دارندارزش مشارکت اجتماعی رابطه مثب

یکــی از مهمتــرین راه هــای افــزایش ارزش مشــارکت اجتمــاعی، شناســایی و نشــان دادن اثــرات مثبــت مشــارکت هــای 

بـاال بـردن     . جمعی است تا ميزان اثر بخشی این فعاليت هـا در بـين افـراد افـزایش یابـد                   یاجتماعی مختلف در رسانه ها    

 .رابطه معنادار و مثبتی با مشارکت اجتماعی دارد) معنوی(ش های فرا مادی ارز

در جامعه ایران با توجه به تفوق مشارک غير رسمی به           

رسمی مـی بایسـتی راه کارهـایی کـه ابـزار مشـارکت              

غير رسمی را مورد استفاده قرار می دهد، مطرح نمـود           

 ضمن اینکه در طی زمان نهـاد هـا و رفتارهـای متناسـب     

ــردد    ــران طــرح و تشــکيل گ ــا وضــعيت مشــارکت در ای . ب

مکانيزم های مرتبط بـرای افـزایش مشـارکت افـراد گـی             

ایرانی گسترش و تربيت رفتار فعال گرایی است که ایـن         

وقتی در  . مورد از طریق تشویق و تنبيه صورت می پذیرد        

یک مجله در مورد افـرادی کـه بـه صـورت انفعـالی عمـل           

به گسترش ارتباطات خود با دیگران      ننموده اند و با توجه      

ــود    ــاعی خـ ــردی و اجتمـ ــعه فـ ــان توسـ ــراهم  امکـ          را فـ

می نمایند تشویق هـای مسـتمر در ایـن مسـئله فعـال              

 درنوشتار خود می تواند     مجله( .گرایی را نزج خواهد داد    

 ٢٠به افرادی کـه بـرای رسـيدن بـه یـک هـدف محتمـل                 

، با طـرح     درصدی می نمایند   ٩٠ و یا  ٨٠درصدی کوشش   

مورد تشـویق معنـوی قـرار        را اینگونه مسائل افراد مزبور   

تشکيل یک درد مشـترک اجتمـاعی جـزو وظـایف           .) دهد

گــروه هــا بــرای هميــاری و همکــاری بيشــتر ميــان افــراد 

ایـن مـورد از طریـق ایجـاد دلبسـتگی اجتمـاعی،              .است

تـا  . تعهد اجتماعی و اعتماد اجتماعی صورت می پـذیرد        

هـای فعـال در زمينـه مربـوط بـه اقليـت       کـه گـروه      زمانی

های جنسی، اعتماد اجتماعی نسبت بـه همـين نظـام         

البته قاعده این نظام مطمح نظر است که عموم مـردم           (

را افزایش ندهند و تعهد نسـبت بـه          )را شامل می شود   

سایرین و به مردم را عميق تـر ننماینـد ویژگـی رفتـار ی               

.  نخواهـد بـود   مربوط به مشارکت اجتمـاعی امکـان پـذیر          

اعتمــاد و  بنــده در اغلــب افــراد گــی ایرانــی عــدم تعهــد،

ــانواده، همســایه      ــه خ ــی ب ــه ســایرین حت دلبســتگی ب

کال عموم مردم را مشـاهده       دوست رفيق و دولتمردان و    

مــی کــنم و در ایــن راه وظيفــه مجــالت گــی هــای ایــران 

 . سنگين تر خواهد بود

 

پراکنده نمایيم حاصلی جـز کـویر       ) حتی نظام سياسی کشور   ( ه سایرین هر چقدر تخم دشمنی و ستيزه جویی نسبت ب        

من خودم شخصا از بسياری از مسائل این کشور در رنجم ليکن هيچگاه توصـيه ای مبنـی                   .لم یزرع کسب نخواهيم نمود    

 از  علت آن همين مسـئله اسـت تـا زمانيکـه تغييـر وضـعيت موجـود،                . بر گسترش خشونت و راههای رادیکالی نداشته ام       

طریق ابزارهای غيرفکری و غير معقول صورت بپذیرد، شاید پيشرفت های آنی و زود گذر ميسر گردد لـيکن توجـه داشـته                   

باشيم که در صورت شکست های مکرر، مشارکت مردمی افراد به نازل ترین حد خود پایين خواهد آمد و افراد را به ورطه                       

 .اختتکروی، بی تفاوتی و ازخود بيگانگی خواهد اند

در . رسد درجامعه گی ایرانی می بایست افراد را به مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتمـاعی ترغيـب نمـود                     به نظر می  

این مورد هر گونه از اشکال مربوطه که در حيطه نهاد های رسمی و غير رسمی جامعه ما پذیرفتـه شـده اسـت، توصـيه        

ری از روزهای دینی و ملی وجود دارنـد کـه مـی تـوان از آنهـا                  ببيند در همين نظام فعلی سياسی کشور بسيا        .می گردد 

روزهـای کمـک کـردن بـه دانـش امـوزان و یـا افـراد مسـتمند در                   ( درجهت تمرین مشارکت افراد گی ایرانی استفاده نمـود        

ت روزهای اوائل مهر و یا نزدیک عيد روزهای خاصی تعبيه شده است که چشم بسياری از عزیران را تر می نمایـد، مجـال                    
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گی می توانند با ترغيب افراد گی ایرانی و حتی به صورت یک حرکت جمعی ممارست الزم برای تفویت مشارکت فـردی                      

بيشتر در جامعه به سمت نوآوریهای فردی حرکت می کنيم و روزهایی از سال را که خيلی برای افـراد          ما. را ایجاد نمایند  

گيریم درصورتيکه در جامعه ما بسيار ی از روزهـا وجـود دارنـد              گی مشخص نيست به عنوان حرکت های جمعی درنظر مي         

ت و گسـترش عمـومی پيـدا نمـود، مـی تـوان از همـين روزهـا بـرای                     فکه بعد از انقالب به طور عادی در دل مردم جای گر           

ی و خـود    بهترین نوع مشارکت، مشارکت ارادی، اختيار     ). دلبستگی و تعهد در ميان افراد گی استفاده کرد         تمرین اعتماد، 

 .گی ایرانی می توان از مشارکت های برانگيخته نيز استفاده نمود ليکن برای ممارست بيشتر افراد. انگيخته است

توجه داشته باشيم هـر نـوع ایـدئولوژی مشـارکتی     . در جامعه گی های ایرانی ایدئولوژی مشارکت هنوز مشخص نيست 

البته به صورت خود گردان را فـراهم نکنـد امکـان      و توسعه فردی وکه تقسيم عادالنه علم و ثروت را در پی نداشته باشد   

 .پایداری و تثبيت مشارکت در مسائل مربوط به افراد گی ایرانی را از آنان خواهد گرفت

 چـراغ بـه عنـوان یـک نهـاد مـی توانـد        نشـریه نهاد سازی نيز یکی از پيش شرط های مشارکت دائمی افراد است همين     

 مـی بایسـتی بـه       نشـریه کته ای که از اهميت باالیی برخوردار است، این اسـت کـه سـاختار ایـن                  مطرح باشد، منتهی ن   

و هـدایت نمـودن آن بـه سـمت     ) قدرت علمی، فرهنگی، اجتماعی، سياسـی و غيـره     ( سمت غير متمرکز کردن قدرتش    

ز نظـر دسترسـی بـه منـابع قـدرت           در اینجا منظور ازسطوح افراد پایين تر ا       ( سطوح پایين تر در ميان افراد گی صورت پذیرد        

 ).غيره می باشد سياسی و فرهنگی؛ اجتماعی و

بایســتی بــه طــور مســتمر در ایــن مــورد کــاوش نمــایيم کــه انگيــزه و علــل   

هـای مطـرح  علمـی      مشارکت افراد گی در ایران بر مبنای کـدام یـک از تئوری            

درصـورتيکه تئـوری کـنش موجـه مـورد پـذیرش باشـد              . می باشـد   مشارکت

و نيت های آنها مورد تقویت و امعان نظـر قـرار             انگيزه های افراد   ی به بایست

در صورتيکه نظریه اثر بخشی حاکم باشد می بایستی نمایش بهتـر             و گيرد

عملکرد های مشارکتی افراد در یک ارزیابی بی طرفانه مـورد بـازبينی قـرار               

يل تـر  گير د ضمن اینکه اطالعات فرد مشارکت کننده از محيط و گذشته تکم 

، پـانزده سـال   ی ایرانـی در حـال حاضـر نسـبت بـه ده        وضعيت گی ها  ( گردد

پيش بسيار تغيير کرده اسـت و پيشـرفت هـای سـریع و امکانـات بيشـتری                  

برای آنان ایجاد شده است، بارها همين مسئله را به گی های جـوان طـرح          

انب کرده ام و آنان بعد از مقایسه اکنون با سالهای گذشته به حرفهای اینج             

 ).مهر تایيد زده اند

اگر از نظریه از خود بيگانگی تبعيت می نماید می بایست در ميان افراد گی  

بـه نظـرم طـرح      ( ایرانی احساس تعلق نسبت به محيط و جامعه ایجاد نمود         

فراموشی نسبت به مسائل گذشـته در ایـران و ایجـاد اميـد بـه آینـده مـی                    

سبت بـه محـيط و جامعـه همـوار تـر            تواند روحيه افراد را برای تعلق بيشتر ن       

احساس از خود بيگانگی در ميان گی ها به دالیل زیادی شایع است، این احسـاس ناشـی از تنفـر از خویشـتن،                         ).سازد

به ویـژه در ميـان گـی     به دالیل زیاد .درتی در جامعه، احساس نابهنجاری و بی معنایی می باشد        قانزوای اجتماعی، بی    

احسـاس نـاهمگون بـودن بـا سـایر افـراد در جامعـه وجـود دارد کـه عمـدتا ناشـی از کـم              از خود وهای ایرانی نوعی تنفر   

نسبت به هم جـنس گرایـی        )و از نظر من فلسفی نيندیشيدن افراد گی ایرانی حاصل می شود           (اطالعی و کم دانشی     

 و بی عملی موج مـی       درتیقایرانی احساس بی    ی و اجتماعی جامعه در ميان گی های         به دليل ساختار سياس   . است

و ارتبـاطی بـه وادی افـراط و          زند به طوریکه با کوچکترین روزنه ای مانند کسب یک نشریه و یا ابزار های دیگـر رسـانه ای                   

 .تفریط می افتد

ای رين راه ه ی از مهمت يک

ارکت زايش ارزش مش اف

اجتماعی، شناسايی و نشان

ارکت رات مثبت مش دادن اث

ف در اعی مختل ای اجتم ه

ا رسانه های جمعی است ت

ن ی اي ر بخش زان اث مي

ين اف ا در ب ت ه رادفعالي

 .افزايش يابد

بنـابراین هرچقـدر دانـش    . همه این مسائل در نهایت برای گی ایرانی انزوا طلبی و گوشه نشينی به همـراه آورده اسـت      

و هر چقدر ابزار های تعریف شـده رسـانه ای      رانی نسبت به مسئله جنسيتی و احساسی خود بيشتر گردد         افراد گی ای  
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ليت هـای جنسـی در ایـران افـزایش یابـد و در نهایـت هـر چقـدر ارتباطـات افـراد گـی در مـورد              ق و نيز نهاد های مرتبط با ا      

مان اندازه از خود بيگانگی افـراد گـی ایرانـی کمتـر          تجرببات و مسائل اجتماعی فرهنگی و افتصادی آنان افزون گردد به ه           

اگر عامل ارزشهای غائی در آن موثر باشد می بایست عواملی تشکيل  در کنش اجتماعی افراد گی ایرانی،  .خواهد شد 

ائی مورد شناخت و تبين قرار گيـرد تـا بتوانـد بـر کـنش اجتمـاعی گـی ایرانـی و مترتـب بـر آن بـر                            غدهنده به ارزش های     

همچنين اگر نظام شخصيتی وی بر کنش فرد موثر باشد عوامل مربـوط بـه شخصـيت                 . کت اجتماعی وی موثر گردد    مشار

     دارد بـر کـنش اجتمـاعی او مـوثر اسـت             و کـار   مورد تاکيد قرار خواهند گرفت و در نهایـت اگـر محيطـی کـه وی بـا آن سـر                    

 .اعی مورد شناخت و باز بينی قرار گيردمی بایست نهادها مکانيزمهای و عوامل تشکيل دهنده محيط اجتم

و در پایان نمی توان در مورد مشارکت اجتماعی افراد صحبت نمود ليکن از نهاد خانواده ایرانی به عنوان یک عامل موثر بر               

عموم خـانواده گـی هـای ایرانـی از دو نـوع الگـو تبعيـت مـی نماینـد یکـی                        .بحثی به ميان نياورد    مشارکت احتماعی فرد  

خانواده هایی کـه بسـيار       .ده هایی که بسيار سخت گير هستند و دیگری خانواده هایی که بسيار سهل می گيرند               خانوا

و خـانواده هـایی کـه بسـيار      سخت می گيرند بچه ها را مستعد افسردگی و از دست دادن اعتمـاد بـه نفـس مـی کننـد            

ه هر دو روش، فرزند را آماده ارتکاب جرم، بد رفتاری           را دچار اختالل رفتاری می کنند و درنتيج        سهل می گيرند نيز بچه ها     

تنها خانواده هایی که در این ميان رابطه دوطرفه سالم و عاطفی دارند و به نـوعی       .و عدم مشارکت اجتماعی می نماید     

          برای کار خـوب پاداشـی مـی دهنـد و بـرای کـار بـد محروميـت قائـل مـی شـوند و از یـک امتيـاز مثبـت، فرزنـد را محـروم                                      

اغلب خـانواده هـای گـی ایرانـی ضـد ارزش را وارد       .می نمایند فرزندان سالم و مشارکت پذیری را وارد جامعه می نمایند 

 .شخصيت فرزند می کنند کودک مشاهده می کند کسانی که به دنبال اخالقيات می رود، از نظـر مـادی تـامين نيسـتند                       

د در اختيار افرادی قرار می گيرد که زحمتی برای آن نکشيده اند در آنصورت               زمانيکه امکانات مادی بدون اینکه تعریف شون      

ایـن مـورد بـه    . نخواهد داشت )به مانند مشارکت پذیری و غيره (کودک و یا نوجوان انگيزه الزم را برای کسب این ارزشها      

خـانواده در جامعـه ایـران ایـن         ویژه برای نوجوانان گی ایرانی به وضوح مشاهده می شـود و مـی تـوان بـا توجـه بـه نهـاد                         

 .مسئله را تبيين نمود

 

 
 

 .لطفا اين طومار را امضا کنيد و به اين ظلم و ستم ها اعتراض نماييد

به کمپين بزرگ دفاع از حقوق 
 .رايان ايرانی بپيونديدهمجنسگ
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اين طومار تا تاريخ

اه٢٣ ن م  بهم

ط  ر١۵۴۵توس  نف

 .امضا شده است
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 جهانگير شيرازی

ها  قانونآ نمی توانند عضو سازمان ملل و       ) ان جی او  (سازمانهای غير دولتی    

ارگانهای مختلف آن بشوند اما می توانند درخواست کنند که بعنوان ناظر و با              

رای مشورتی در کميسيونها و ارگانهای مختلف سازمان ملـل حضـور داشـته               

کـــه کشـــورهای عضـــو گـــرفتن  چنـــين نقشـــی بشـــرطی اســـت . باشـــند

کميسيونهای مختلف سازمان ملل به درخواست یـک ان جـی او رسـيدگی و               

در حال حاضـر بـيش از سـه هـزار سـازمان غيـر               . آن را مورد پذیرش قرار دهند     

دولتی در سازمان ملـل متحـد و ارگانهـا و کميسـيون هـای مختلـف آن نقـش                  

 .ناظر و مشورتی دارند

بعنـوان یـک ان جـی او جهـانی کـه از             ) ایلگا( سازمان جهانی همجنسگرایان    

حقوق همجنسگرایان در عرصه جهانی دفاع می کند، تا کنـون بارهـا و بارهـا                

درخواست پذیرفته شـدن بعنـوان نـاظر و بـا  رای مشـورتی در سـازمان ملـل                    

متحد را ارائه داده است اما هر بار با مخالفت آن دسته از کشورهایی مواجـه                

از . تماتيک همجنسگرایان امری روزمره اسـت     شده که در آنها سرکوب سيس     

جمله ایران، پاکستان و کشـور زیمبـابوه کـه رئـيس جمهـور آن روبـرت موگابـه           

 .می خواند" بيماری آفریقا" همجنسگرایی را 

امسال نيز ایلگا درخواست خود برای گرفتن نقش مشورتی در سـازمان ملـل              

 عفـو بـين الملـل و سـازمان          بالفاصـله بعـد از آن،  سـازمان        . متحد را ارائه کرد   

دیده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه مشـترکی از دولتهـای عضـو کميسـيون                

امـا  . بررسی کننده درخواست ایگا، خواستار اعطاء پاسخ مثبت به ایگا شدند          

ــاده و        ــيش نه ــا پ ــرآ پ ــه اخي ــران و نيجری ــک ای ــاعی و  هموفوبي ــای ارتج دولته

ميسيون سازمان ملل متحد اصآل نباید  درخواست ایلگا را مورد بررسـی قـرار دهـد        پيشنهادی ارائه داده اند که طبق آن ک       

 .چه برسد به اینکه بخواهد به آن جواب مثبت دهد

 .حدس بزنيد که چه کسانی از این پيشنهاد حمایت کرده اند؟ بله، دولت آقای جرج بوش

ایـت کـرده انـد ميتـوان از  پاکسـتان، چـين، کوبـا،                عالوه بر دولت جرج بوش، از دیگر کشورهایی که از پيشـنهاد ایـران حم              

کامرون، روسيه، سنگال، زیمباوه و سودان نام برد و دولتهای شيلی، فرانسـه، آلمـان، پـرو، رومـانی، کلمبيـا و هنـد رای                         

 .موافق داده، ترکيه رای ممتنع و ساحل عاج غایب بود

ی و مرتجعين مسيحی آمریکایی بقدرت رسيد، آنجا        بله، دولت جرج بوش که خود با کمک و حمایت نيروهای دست راست            

اینجاسـت کـه دوگـانگی      . که منافع دولت او و پشتيبانان مذهبی اش ایجاب کند حتی با دشمن خود نيز متحد می شـود                  

 .اخالقی دولت بوش و پوچ بودن ادعای او در دفاع از دمکراسی و حقوق بشر عيان می شود

مسيحی و مسلمان دست بدست هم داده و در راه دستيابی به حقـوق بشـر بـا هـم        اما این اولين بار نيست که ارتجاع        

 .تبانی می کنند

در اعتراض به این اقدام دولت بوش، عالوه بر سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشـر همجنسـگرایان                  

 و سازمان  ملی همجنسگرایان آمریکا، 

 جنسگرایان در آمریکا با ارسال نامه شدید الحنی به دولت بوش سازمان و گروه مدافع حقوق هم۴٠بيش از 

با یادآوری ادعای بوش مبنی بر گسترش دمکراسی و حقوق بشر در جهان، خواستار توضـيح مواضـع خـود و همکـاری بـا                     

 . دولتهایی همچون ایران و زیمباوه در نفی حقوق بشر شده اند
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 حق مشورتی  بـه      کردندراعتراض به  رد      یسان ایران به وزیر خارجه آمریکا     نامه تشکالت، مجالت و وبالگ نو      فارسی   متن

 ایلگا در سازمان ملل

 

 حضور محترم کاندوليزا رایس

 وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا

 

 )٢٠٠۶ ژانویه ٢٩ (١٣٨۴ بهمن ماه ٩: تاریخ

 

  رایس،گرامی خانموزیر 

 

برای شما می نویسيم تا احسـاس شـوکه، بهـت و             رهای ایرانی، ما از طرف همجنسگرایان، دوجنسگرایان و ترانس جند       

سـازمان ملـل را     "  اقتصـاد و جامعـه    "حيرت و نارضایتی خود از عمل ایاالت متحـده در همـين هفتـه، در کميتـه ان جـی او                      

 .بگوش شما برسانيم

 

 کـه از ایـن بـه بعـد، در           دیر وقتی نيست که آقای جرج بوش تغيير جهـت در سياسـت خـارجی آمریکـا را اعـالم و قـول داد                       

مـی     عالوه بر آن دستگاه اجرایی بوش ادعـا          .سياست خارجی آمریکا، حقوق بشر و دمکراسی اولویت خواهند داشت         

کند که قصد کمک به گسترش دمکراسی و حقوق بشر در خاروميانه را دارد و دولت ایران را به سرکوب مردم خـود مـتهم         

 .می کند

 

بر خـالف    ECOSOC ه نماینده ایاالت متحده در    چگونه ما باور کنيم ک    

جهت مسير کشورهایی همچون بریتانيا، فرانسه و حتی شيلی و          

کلمبيا حرکت کرده و همگام با  دولت های سرکوبگر همچون ایران             

و سودان و زیمبابوه بر عليه حقوق بشـر رای دهـد و ایلگـا، بعنـوان                 

گرایان در  یک ان جی او جهانی مدافع حقـوق بشـر بـرای همجنسـ             

ــد    ــران را از حــق مشــورتی محــروم کن ــه ای  .ســطح جهــانی از جمل

باورنکردنی است که ایاالت متحده آمریکا، از سياست خود در سال 

 کشور دیگر از درخواست حق مشـورتی ایلگـا          ١۶ که بهمراه    ٢٠٠٢

 .حمایت کرد، عدول کند

 

هـان ميليونهـا جـوان ایرانـی مشـتاق          آیا نماینده ایاالت متحده به تاثير و نتایج چنين سياستی بر اذ           

آزادی از جمله همجنسگرایان، اندیشيد؟ شما چگونه مـی خواهيـد کـه آنـان بـاور کننـد کـه ایـاالت                       

متحده صادقانه خواهان گسترش دمکراسی و حقـوق بشـر در خاورميانـه و از رفـرم در ایـران دفـاع                      

 می کند؟

" جرم"ب و طبق قانون مجازات اسالمی همانطور که شما می دانيد، همجنسگرایان در ایران سرکو

ما که برای برسميت شناخته شدن حقوق بشر خـود مبـارزه مـی کنـيم از اینکـه                   . آنها اعدام است  

شاهد همگامی ایاالت متحده با دولتهای سرکوبگریم، عميقآ احساس دل شکستگی می کنـيم و               

 .عصبانی هستيم
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س جنـدرها اعمـال     تا زمانی که سرکوب حقوق بشر همجنسگرایان و تـران         

می شود، اهميت دوچندان دارد که ان جی او هـایی کـه بـه نماینـدگی از                  

 .طرف آنها کار می کنند، حق ابراز نظر در سازمان ملل را داشته باشند

، جوانان  ٢٠٠١بعد از حمله سبعانه تروریستها به ایاالت متحده در سپتامبر           

 بــا بــر افــروختن شــمع، ایرانــی تنهــا گــروه جوانــان در خاورميانــه بودنــد کــه

اقـدام شـما در     . همبستگی خود را با ایاالت متحده و مردم آن اعالم کردند          

کميته سازمان ملل، سيلی ای بصـورت ایـن جوانـان بـود و باعـث دلگيـری                  

 .عميقی شد

 

ما، همجنسگرایان و ترانس جندرهای ایرانی، اميدواریم که دمکراسی هـا           

ــازمان   ــم سـ ــان، از مکانيسـ در جهـ

 حقوق بشر در جهـت کمـک        ملل و 

صـلح، حقـوق    . به مردم تحت ستم برای دست یابی به حقوق خود استفاده کنند           

بشر و دمکراسی از طریـق جنـگ و خشـونت یـا همگـامی بـا دولتهـای سـرکوبگر                     

 .مخالف حقوق بشر بدست نمی آید

 

 

 با احترم

 

 گروهی از وبالگ نویسان همجنسگرای ایرانی
 

 )رهااینترنتی  رادیوی مدیر( آرزو صالحی 
 radio@pglo.org :ایميل

 
 ) حقوق بشردبير کمسيونسخنگو و  ( یآرشام پارس

 hrc@pglo.org :ایميل
 

 )دبير اول سازمان همجنسگرایان ایرانی( آرین ورجاوندی 
 pglo@pglo.org: ایميل

 

 نشريه چراغ١٣٨۴سالنامه 

ال در ب س ده مطال ه برگزي ک

راه ه هم نشريه چراغ می باشد ب

ماره   يش ش ر١۴پ  منتش

 .خواهد شد

 ) یمجله ادبی اجتماعی همجنسگرایان ایران( دلکده 
 delkadeh@gmail.com :ایميل

 
 )مجله الکترونيکی همجنسگرایان ایران( ماها 
 majaleh_maha@yahoo.com :ایميل

 
 )سردبير نشریه چراغ(پيام شيرازی 

 editor@pglo.org :ایميل
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 سالم

ب عنـاد و خصـومتش بـا         نامه نگاری به مقامات رسمی کشـوری کـه مراتـ           .متن نامه به وزیر خارجه امریکا را دریافت کردم        

 هـای   LGBTملت آزدی خواه و استقالل طلب ایران بر کسی در جهان پوشيده نيست، لکه ننگـی اسـت بـر جبـين همـه                         

. ایران که شما امضا کنندگان با اقدام عجوالنه و مطالعه نشده خـود در نگـارش و ارسـال نامـه مزبـور مسـبب آن هسـتيد                           

مشکل اینجاست که برخی امریکا را      . کشورهای دیگری هم همين رای را داده اند       همانطور که می دانيد به غير از امریکا         

 . از نامه شما هم متاسفانه همين دیدگاه برداشت می شود. تافته جدا بافته و کعبه آمال و منجی عالم می دانند

کالتمان را بـه شـدت     به عنوان یک همجنسگرای ایرانی این اقدام ننگـين و هرگونـه اسـتمداد از بيگانگـان بـرای حـل مشـ                      

تجربـه  . اميدوارم که حکایت شما حکایت غریقی نباشد که بـرای نجـاتش بـه هـر چيـزی متوسـل شـود                    . محکوم می کنم  

  بدترین خيانت ها را به این سرزمين و مردم کردند،مجاهدین خلق را فراموش نکنيد که برای نجات خودشان

 . منتشر کنيد و نظر سایرین را هم جویا شویداگر خودتان اندیشه استبدادی ندارید نظر من را نيز

 یک دوست 

 

  قاطع و درستی انجام دادید با این نامه بسيار عمل صریح و

ایران  از حزب کمونيست کارگری البته بغير. آزادی همين طور عمل می کردند کاشک همه سازمان های سياسی مدعی

دسـتتان را  . شـما یـاد بگيرنـد    ست بقيـه جریانـات بایـد از   که گل اپوزیسيون عليه حکومت فاشيستی جمهوری اسالمی ا

 به اميد آزادی برابری .  فشارم بگرمی می

 مهران

 
کشور من باعث این ناراحتی و عکس العمل شـده اسـت امـا بایـد شـما بدانيـد کـه مـردم بسـيار                       من بسيار متاسفم که     

بـه پـيش بریـد و بـه پشـت           . ن احترام مـی گذارنـد     زیادی امثال من دارید که موافق آزادی شما هستند و به حق و حقوقتا             

 .من واقعا متاسفم اما جرج بوش نمی تواند جلو این حرکات را حتی در امریکا بگيرد. سرتان نگاه نکنيد

 مارکوس از امریکا

 

بگویم که  بيانيه شما را خواندم و باید       . سالم دوستان من جک هستم از ایالت کاليفرنيا یکی از مردمی ترین ایاالت امریکا             

ایـن اقـدامات را مـا همجنسـگرایان امریکـایی بـه             . دولتمردان ما از نامه شما متعجب نمی شوند و تاثيری بر آن هـا نـدارد               

   ایـن کارهـا بـرای دولـت مـا کـه بـرای مـردمش کـار          . صورت روزمره داریم و به این رفتارهای غير عادالنه اعتراض می کنـيم     

یان امریکا نيز در مبارزه برای به دست آوردن حقوقشان با دولت هستند همانند              همجنسگرا. نمی کند تکراری شده است    

 "متيـو "دولت ما هم همانند دولت شما تحت تاثير مذهب هست و چنـدی از کشـته شـدن    . شما هم احساسان در ایران   

یـن اقـدامات بـوش    از ا. یک همجنسگرای امریکایی به دست دو نفر از مخالفان حقوق همجنسگرایی در امریکا نمی گذرد 

جنگ امریکـا بـا عـراق نيـز بـرای      . نگران نشوید او برای مردمش کار نمی کند و همانند مالهای شما تحت تاثير دین است      

 خوشحالم از اینکه شما را در کنار خود می بينم. نفت بود نه دموکراسی و حقوق بشر

 جک از کاليفرنيا
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 ترانه فروهر دبير دوم سازمان

 می شما دوستان و عزیزاندرود بر تما

در صفحات قبل متن بيانيه مشترک سازمان، مجالت، رادیو و وب الگ نویسان را خطاب به وزیر خارجـه امریکـا در اعتـراض                        

انعکاس های بسيار زیادی به این بيانيه شـد و مـا تعـدادی از    . به رد کردن حق مشورتی به ایلگا در سازمان ملل خواندیم      

 . را چاپ کرده و برای روشن نمودن اذهان عمومی برخی پاسخ ها را در این مورد بيان می کنيمنظرات موافق و مخالف

دوست عزیز، از متن نامه شـما اینچنـين برداشـت شـد کـه ایـن شـبهه ایجـاد شـده اسـت کـه مـا درخواسـت حمایـت و                      

از دولت امریکا صادر نشده است و از اما این طور نيست این نامه در حمایت . پشتيبانی از دولت امریکا را مطرح نموده ایم 

آنها یاری نخواسته ایم زیراکه واضح است خود ال جی بی تی ها در امریکا نيز مشکل دارند و برای بدسـت آوردن حقـوق           

   خود در تالش هستند در کشوری که ادعای رعایت حقـوق بشـر داشـته و دیگـران از جملـه ایـران را محکـوم بـه نقـض آن                    

 . قعی که به سود مواضع خود باشد با همين محکومين همراه و متحد می شودمی نماید در موا

 ایلگـا منتشـر شـده اسـت و بـه            –همانطور کـه مـی دانيـد ایـن بيانيـه بـرای حمایـت از جمعيـت جهـانی همجنسـگرایان                       

 شـود و  پشتيبانی امریکا از طـرح ایـران و پاکسـتان و زیمبـابوه و چنـد کشـور دیگـری کـه حقـوق بشـر در آنهـا نقـض مـی                       

. دولت امریکا می توانست حـداقل هماننـد ترکيـه رای ممتنـع بدهـد              . همجنسگرایان مجازات مرگ دارند اعتراض کرده ایم      

اینجاست که این سوال پيش می آید که چرا امریکا با کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند و سر و صـدای زیـادی را              

 د؟در مجامع بين المللی به پا کرده اند متحد می شو

دولت ایالت متحده امریکا تافته جدا بافته نيست و نخواهد بود و دليلی ندارد که خواستار این باشيم که در سرنوشت مـا                       

مداخله کرده و به جای ما تصميم بگيرد این موضوع نه تنها در مورد امریکا می باشد بلکه هيچ دولت دیگـری را شایسـته                         

علق به ایرانيان است و باید به تمام انسان های مقـيم آن احتـرام گذاشـته شـود و                    آن نمی دانيم و باور داریم که ایران مت        

 دهيم که مایليم خـود در سرنوشـت خـود    حشاید فکر کنيد که ما ملی گرا باشيم اما باید توضي   . حقوقشان را رعایت نماید   

اسـی و حقـوق بشـر اسـالمی و غيـر      دخيل بوده و پایه های دموکراسی واقعی را بنا نهيم نه اینکه تنها به تعاریف دموکر    

همانطور که از نام حقوق بشر بـر مـی آیـد حقـوقی اسـت خـارج از اعتقـادات مـذهبی، سياسـی و              . اسالمی اکتفا کنيم  

 .غيره

. ه هيچ کس به حال ما دل نخواهد سوزاند و ما خودمان باید آستين باال زده و حقمان را مطالبه کنيمکما مطمئن هستيم 

ست که تالش کنيم و کشوری آزاد داشته باشيم اما برخی اقدامات تمام فعاليت هـای انجـام شـده را                     این وظيفه خود ما   

مخاطب نامه ما نبوده اند چون موضع این کشورها         ... مسلم است که ایران و پاکستان و زیمبابوه و           .زیر سوال خواهد برد   

د که ادعای گل سر سبد حقوق بشر را داشـته  اعتراض به امریکا از این جهت اهميت دار    . کامال روشن و مشخص هست    

قسـم حضـرت عبـاس را    "می نماید که اینجا یادآور آن مثل معروف و قدیمی هست کـه             اتخاذ  موضع گيری ها را        اما این   

 "!باور کنيم یا دم خروس را
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مریکـا از  آمایـت دولـت   مریکـا کـه در اعتـراض بـه ح         آ ایلگا به وزیر خارجـه       –نامه سرگشاده جمعيت جهانی همجنسگرایان      

پيشنهاد ایران و چند کشور ضد همجنسگرایی نوشته است برای سازمان همجنسگرایان ایرانـی کـه بـه عنـوان نماینـده                      

 . ایران در این سازمان حضور دارد نيز ارسال شده است که توجه شما را به ترجمه فارسی آن جلب می نمایيم

 کاندليزا رایسمریکا خانم آنامه سرگشاده به وزیر خارجه 

 وزیر محترم خارجه

مجمع امور اجتمـاعی و اقتصـادی سـازمان ملـل متحـد درخواسـت برقـراری مجـدد نقـش مشـاور بـرای جمعيـت جهـانی                             

ایلگا تنها نماینده جهانی افراد همجنسگراست و در حمالتـی کـه از گوشـه کنـار                 .  ایلگا را رد کرده است     –همجنسگرایان  

 عضو از کشورهای مختلف می باشد و تا کنون حقوق           ٩٠ایلگا دارای   . ی نصيب نمی ماند   متعصب دنيا به آنان می شود ب      

 درخواسـت مـا را حتـی بـدون توجـه بـه              ECOSOCتضعيف شده یا سرکوب گرایانه ای نبوده است که مـا ندیـده باشـيم و                 

اکسـتان، روسـيه، سـنگال،      این رای دگرجنسگرایانه باعث شد تـا رای کـامرون، چـين، کوبـا، ایـران، پ                . دادرسی ما رد کرد   

مریکا درخواست ما را وتو کند بدون اینکه حتـی الزم بدانـد توضـيح دهنـد کـه چـرا افـراد همجنسـگرا،                         آسودان، زیمبابوه و    

دکتر رایس حال می خواهيم برای ثبت ایـن مطلـب از شـما    . دوجنسگرا و دوجنسگونه الیق این نيستند که شنيده شوند      

 .چند پرسش داشته باشيم

 چرا دولت شما از اینکه با کشورهایی که چنين سابقه مخوفی در مسائل حقوق بشر دارند در محدود کـردن حقـوق        اول،

 اقليتی بزرگ همکاری کرده و از آن خرسند است؟

 ۴دولـت شـما از   . در این ميان سه کشور ایران، پاکستان و سودان برای همجنسگرایان مجـازات اعـدام قائـل مـی شـوند                  

هيچ یـک از اینهـا از طـرف دولـت           . ان، سودان و زیمبابوه تقریبا در هر زمينه سياسی دیگری دوری می کند            کشور کوبا، ایر  

 . شما به عنوان کشوری دموکراتيک شناخته نمی شود

برقـراری دموکراسـی نيازمنـد      : "دوم، منظور جناب آقای بوش از اینکـه در نطـق خـود در گـزارش سـاليانه بـه کنگـره گفـت                       

         LGBTچيســـت؟ محافظـــت پيشـــنهادی او بـــرای صـــدها هـــزار فـــرد  ..." فظـــت از اقليـــت هاســـت و قانونمنـــدی و محا

)Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (           که در خـاور ميانـه و تحـت ظلـم کشـورهای سـرکوبگر دیگـر زنگـی مـی کننـد

 چيست؟ آیا او خوشحال است که صدای آنان در سازمان ملل ساکت شد؟

 های مدافع حقوق بشـر  NGOه امتيازی از دام چنين رژیم های بد و ناچيز می خواست که از حمایت    سوم، دولت شما چ   

 دست بردارد تا اینکه صدایی در سازمان ملل نداشته باشند؟

 کـه بـه حمایـت از درخواسـت بـازبينی وضـعيت       ٢٠٠٢همانگونه که مستحضر هستيد ایاالت متحده نظـر خـود را در سـال         

للی همجنسگرایان رای مثبت داده بود را تغيير داده است؟ آیا روابط شـما بـا کشـورهای یـاد شـده                      سازمان های بين الم   

  ها در عوض هر آنچه از آنان می خواهيد شما را خوشحال می کند؟LGBTآنقدر گرم است که ساکت کردن گفتگو های 

 مقابله با اقليت ها برمی خيزد، آنچنـان کـه           چهارم، آیا نمی دانيد که وقتی یک قدرت جهانی مانند ایالت متحده امریکا به             

دولت شما با رای مخالف به ایلگا در سازمان ملل کـرد عواقـب دور دسـت دیگـری خواهـد داشـت کـه از سياسـی کـردن                              

حرکتی مانند این به دنيا این عالمت را می دهد که سرکوب کردن این اقليـت از نظـر                    سازمان ملل هم فراتر خواهد رفت؟     

 ترس من از این است که این تعدی به دليل آن باشد که حتی کشور خود من ترکيـه در رای گيـری رای                         .شما خوب است  

سردرگمی بين ميل اروپایی حمایت از حقوق بشر و در مقابل آن حمایت امریکا در جهت خطی کـه در واقـع از                   . ممتنع داد 

 . مقاومت و اجتناب از مسئله را پيشه کردواتيکان، مالهای بنيادگرا و دیکتاتورهای کوچک دیگر می آید، حداقل 

از . متاسفيم که در جنگ خود متحد قدرتمندی را از دست دادیم          . ایلگا به ماموریت خود تا محو هوموفوبيا ادامه خواهد داد         

شما می خواهم روشن کنيد که چرا دولت شما تصميم گرفت که شانه به شانه کشورهایی چون ایران و زیمبـابوه مـا را                        

 آیا این شروع محور شيطانی دیگری است؟. ب کندسرکو

 دبير کل ایلگا - کورشاد کهرمانعلو

 ٢٠٠۶اول فوریه  استانبول -ترکيه 
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  تهران–سامان 

 ، چطوری؟!سالم زنيکه خراب

  ت نکردين هنوز؟کاشوهرت چطوره؟  

يـن فقـط سـهيال رو ميخـواد کـه      ا! ومـده بهـش گفتـه   ااز بهجت چه خبر؟ ديروز به وجيهه زنگ زده بود هرچی از دهـنش در            

 !!یط بکنتش تو قو بعد جرش بده

مـی تـوان   بـه جـرأت    .امـا اينطـور نيسـت   . لمه بين دو زن اسـت اکند يک مک هرکسی که بخواند فکر مي    ا  ال ر ار ب طچند س 

البته . ندزن کنيم يا اينکه دوستانی داريم که با اين کلمات با هم حرف مي             ن با همديگر صحبت مي    ح اکثر ما با اين ل     گفت

جاست کـه مـن در مـورد تـرنس هـا صـحبت         ايننکته .کنند شنيش ميار و چشم و ابرو تّکون دادن هم چافطو ا کمی قر 

هـا، کسـانی هسـت کـه ظـاهرًا حالـت ندارنـد و         گي ورم از ظمن. زنند هم حرف مي ن باحاکثر گی ها با اين ل   ! کنم نمي

  !!!عل هستندارند و از نظر سکسی هم فنه يی داا هم تيپ و صورت مرداز آن ها خيلی ضابع

ه ت بـا مـّزه و خنـد     ايش عجيب است، اّما به خاطره کلمـ       اله اول کسی که اين مدل حرف زدن را قبًال نديده باشد، بر            هدر و 

  خـانوم مخفـی،   تـه، خـانوم ريـيس،   ّاليـده، لک اچـه ورم اپ: تی از قبيـل اکلمـ ! شود  مي آن جذب، شودری که رّدو بدل مي اد

در دنيـاي امـروز      !دگرجنسگراسـت  نيابـ اي خي اه ب ديگری که ورد زبان زن     قو ل  نوم پايين شهری و هزار اسم     خا ي،جنيچ

اّما اين تا زمانی صحيح اسـت کـه باعـث    ... تواند زندگی کند، بپوشد، حرف بزند و ری که دوست دارد مي    طوهرکسی هر 

 .مي افراد ديگر نشودابد ن

 کـه  هری يک پسر گی بودااحتماًال روزی روزگ! فيم که از کجا آمدها از اّول بشکان ريی حرف زدا اين مدل او تاریخچه ريدذابگ

 ما از آنهـا و    ارا  د و کلمات و حالت هـ       آی ن خوشش مي  ا، از مدل حرف زدنش    دکن  پيدا مي  با حالت های زنانه   چند تا دوست    

هديـه،  ع :راي مسـتع  امهـ امديگر را بـا ن    ها ه  ر گي ثتا اينکه امروزه اک   . دهد  انتقال مي   دیگرش د به دوستان  عگيرد و ب   مي

، پری  فاطی امل  ،یغپز، بهجت تي  ومهين ل : زنند از جمله   يی صدا مي  ای همراه با پسونده   اهو گ ... يه، وجيهه ضمر

 خـود مـن هـم خوشـم         یمّزست و حت  ادر وهله اول خيلی ب     ... و شوکت بخيه ،  گيتی سکه ای  ،  سهيال بازاری  ،بلنده

ا س هخيلی ترن. می شود يی از مازد از مّدتي جع و بن مسئله اولش براي تفريح هست اياّما مشکل اينجاست که! آمد

ييم کمـی   ابيـ ! ن کنـيم؟  اشـ   شـبيه   را ناخودمجا پای آن ها بگذاریم و        که ما هم که اصًال حالت نداريم         دخوشبخت هستن 

 ...ن فکر کنيماتمیجّدی تر به هو

 يرانیامجنسگرايان هاديو ر

 رهــــا
 راديو رها، صدای همجنسگرايان، صدای مدافعين حقوق 

 اقليت های جنسيتی، صدای طرفداران زندگی آزاد بدون اضطراب
 . و ترس و شکنجه است

 ونه های  دوجنسگرايان و دوجنس گ،رها بلندگوی همجنسگرايان
 . نهاده اندخودايرانی است که از بی حقوقی خسته شده و قدم در راه دفاع از 

د            د و. راديو رها را از خود بدانيد و به دوستانتان معرفی کني ه کني ر و مطلب تهي رای آن خب ب
 . صدايش را رساتر نماييد

www.radio.pglo.org 
radio@pglo.org 
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 .ت. ميم

  يده ام آه تو مي آيي،خواب د

 از جنس آئينه و آب،

 و من آه در تو ديده خواهم شد،

 .با حسي از بلوغ و زيبايي

 دستهايت، اين نوازشگران بي مرز،

 حقيقت تقديرند،

 و من در بين انگشتهاي عشق تو،

 تجربه خواهم آرد،

 .لمس عاشقانه ي بودن را

 خواب ديده ام آه تو با مني،

 گلهايش به نام تو روييده اند،در پاي باغچه اي آه 

 و من آه مست از عطر تن تو،

 .باغچه را به خاك سپرده ام

 تو خواهي آمد،

 اي تمامييت من در ضرب ثانيه ها و ساعتها،

 آه نام تو تنفس لحظه هاي خواب و بيداريست،

دريچه های قلبتان را بگشاييد

 که همدمی يافت شد

 و

دريچه های حس تان را به 

اوج بکشانيد که گوشی شنوا 

 .يافتيد

 

ده ه انعکاس دهن ستون دريچ

 شما خوبان خواهد بود

 .براي من، تا هميشه

 اگر چه حلول تو در تجسم زيباي هر چه هست

 هم خواستبراي من آه جز تو نخوا

 بشارت زندگيست،

 اما چشمهايم، اين دو بي نهايت آوچك را،

 در خواب پلكها به حقيقت خواهم سپرد،

 .آه تو فراتر از واقعيتي

 تو خواهي آمد،

 آنار پنجره ي تنهائي ام، 

 و من تمام دريچه ها را خواهم بست،

 آه ميزبان آفتاب را با دريچه چه آار،

 خيزد،و صبح چون آفتاب از بسترم بر

 از من جز خاآستري بر جاي نخواهد بود،

 و بر اين نيستي چه باك،

 .آه در آغوش آفتاب خفته ام

 من خواب ديده ام

 .خانه ام سراي خورشيد است
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 کسری کيومرثی

 

مطالبی که هم اکنون از سمع و نظر شما ميگذرد شرحی واقعی از زندگی یک 

 وی به .د تا هم اکنون را شامل می شوددر ایران است که از لحظه تول همجنسگرا

از تمام  مخدر روی آورده و  است به موادشدهدليل ظلمهایی که در ایران به وی روا 

 بيایم با هم این بيوگرافی را .های آگاه دنيا درخواست کمک و یاری می طلبد وجدان

 : که از دستمان بر می آید برایش انجام دهيم هر کاری بخوانيم و

ودکی دای ک ان ابت او از هم
اوت اد و متف اس تض احس
انش اير همجنس ا س ودن ب ب

اسرا  ودش احس در وج
ت  رده اس ی ک ا.م  آنه

رفتارهای خشن و مردانه از
د و او خود بروز می داده ان
ا د آنه ته مانن ی توانس نم

د ازی و. باش ير ب ا شمش آنه
ت  لحه را دوس ا اس ازی ب ب
ان ا او مام تند ام ی داش م
ازی را ه ب ازی و خال ب

 . دوست می داشت

ایران در یک بزرگ یکی از شهرهای   خورشيدی در١٣۵۶م شهریور ماه وی در دو

خانواده بسيار سنتی و مذهبی دیده به جهان گشود او در حالی متولد شد که 

مادرش برای او اميد ها و آرزوهای زیادی در سر می پروراند اما غافل از اینکه 

 را بر وجود نحيف او شود چه مصائبی شان نيز می انسانهای دیگر که ادعای انسانيت

در آن متولد شد از نظر اقتصادی و مالی جز طبقه خانواده ای که او .  می آورندفرود

متوسط پائين جامعه بود اما متاسفانه از نظر فرهنگی و عاطفی به خصوص از جانب 

بطوری که از لحظه تولد تا هم اکنون که او یک  پدر در وضعيت مناسبی قرار نداشت

 هست سایه شوم بی مهری و بی توجهی پدرش  نسبت به او و  ساله٢٩ جوان

  .اش مانند خوره روح و جان او را می ساید مادرش و کل خانواده

 

تقریبا از زمان کودکی و از زمانی که او به خاطر می آورد 

احساس عجيب و ناشناخته ای در وجودش روح و جسم او 

کی احساس او از همان ابتدای کود .را آزار می داده است

تضاد و متفاوت بودن با سایر همجنسانش را در وجودش 

احساس می کرده است آنها رفتارهای خشن و مردانه از 

 .خود بروز می داده اند و او نمی توانسته مانند آنها باشد

آنها شمشير بازی و بازی با اسلحه را دوست می داشتند 

.  استاو مامان بازی و خاله بازی را دوست می داشتهاما 

     دوستان دوره کودکی و دبستان او با یکدیگر کشتی 

می گرفته اند اما او به دليل تفاوتی که با آنها داشته است 

نمی توانسته با آنها بازی کند و او با تمام وجود این تفاوت 

آزار دهنده  یک مسئله مهم و .را احساس می کرده است

شود این بوده ی ی دیگر که هم اکنون نيز باعث آزار او م

زنانه ای را از  رفتارهای ظریف و تقریبا است که او معموال

ظریف تر از  تن صدایش نيز. خودش بروز می داده است

همين امر باعث می شده  سایر همجنسانش بوده است و

که دوستانش او را در جمع خودشان نپذیرند به او روی 

بزرگ  خوش نشان نمی داده اند او را در این تنهایی و غم

 زمانی که با آنها روبرو می شده است معموال. تنها بگذارند

مورد تمسخر آنها قرار می گرفته است او حتی در اقوام 

همساالن خانواده گی خویش مورد تمسخر قرار می گرفته 

وی به دليل اینکه صدایش نازک تر از همجنسانش . است

 بوده است و همچنين رفتارهای زنانه ای مانند پوشيدن

 داده لباسهای دخترانه و عروسک بازی از خود بروز می

است در خانه مورد اذیت و آزار پدرش که مردی بسيار 

پدرش . خشن و بی رحمی بوده قرار می گرفته است

 هنگامی که این رفتارها را از او می دیده است با کمربند به

او هجوم می آورده و او را مورد ضرب و شتم قرار می داده 

وی بخاطر دارد که چندین بار با جسمی داغ که است و 

داده  روی آتش گذاشته بوده است وی را مورد آزار قرار می

است که به حساب خودش او دست از این رفتارهای زنانه 

 آزار و اذیت شدن ها به مرور زمان ،بردارد و همين فشارها

دچار  باعث شده بوده است که او تحت تاثير این ترس ها

ی و تيک عصبی در صورتش شود همين امر خود شب ادرار

باعث آزار و کتک زدن های مضاعف او شود بطوری که 

مغز  همين حاال که این مطالب را مطرح می کند تا

استخوانش از درد و رنجر و استرس آن دوران وحشت آورد 

 بسوزد
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ه دليل مطلب دیگری که از زمان کودکی و دبستانش به خاطر دارد این است که او ب

هایش بوده است در مدرسه برای درس پاسخ   همکالسیصدایش که نازک تر از بقيه

هایش تصور  دادن داوطب نمی شده و همين امر باعث می شده است که اکثر معلم

کنند که او دانش آموز تنبلی هست در صورتی که جبر زمانه و ظلم طبيعت باعث این 

 .می باشداقوام و دولت شده ، دوستان، دههمه ظلمهایی که در حق او از طرف خانوا

 بازی کردن با سایر ئل حتی یک بار هم تجربهاو در دوران کودکيش به دليل همين مسا

همساالنش را به خاطر نمی آورد و مجموعه همين عوامل باعث شده بوده است که 

 هم اکنون او اکثر اوقات زندگيش را در خانه و در انزوا و تنهایی بگذراند و افسردگی که

. نيز مانند سایه شومی بر زندگيش سایه افکنده است از همان دوران آغاز شده است

دوران کودکی او به همين روال سپری شد تا به دوران نوجوانی رسيد و در این دوران 

 موهایش تا بيشتر به ظاهرش توجه کند مثالنيز او اندکی تمایل پيدا کرده بوده است 

و از کرم استفاده کند و شلوار جين تنگ و پيراهن های رنگارنگ تر را به مد آرایش کند 

بپوشد که این امر نيز به دليل مذهبی و سنتی بودن خانواده اش باعث سرزنشها و 

در همين دوران بوده است که مصيبت دیگری بر قلب و روح او وارد شده است و . حتی کتکهای بيشتر آنها شده بوده است

بيماری دیابت یا مرض قند بوده است و این مصيبت نيز مانند همجنسگرابودنش تن و روح او را تا مغز آن مبتال شدنش به 

را بر شانه هایش یدک بکشد این  است بار دو مصيبت بزرگ استخوانش بسوزاند و باعث شود که او تا لحظه ای که زنده

سن بلوغ  دوران بوده است که به د ليل رسيدن او به در همين .بيماری نيز به نوبه خود افسردگی او را حادتر کرده است

او بر خالف دوستان و همجنسان خود هيچ تمایلی به . فشارهای روحی و جسمی بيشتری را در وجودش احساس کند

 آنها را می دیده است هایش که مرتبا شعله عشق دوستان و همکالسی جنس مخالفش را نداشته است و هر روز در

ه باعث می شده است که او تا اعماق وجودش بسوزد این بوده که او این احساس و طلب جنسی اش آن چيزی ک. بسوزد

ارد چون که اگر این احساسش را به دوستان ذرا باید پنهان می کرده است و حتی با یک نفر هم نمی توانسته در ميان بگ

 احتمال رسيدن این اذیت و آزارش بشوند و طبعا باعث می شده که آنها او را مسخره کنند و خود بيان می کرده است باعث

مصيبت بزرگ دیگری برای او بوده است و همين  موضوع به گوش مسئوالن مدرسه و خانوادهء او بوده است که این خود یک

  .کنم  همين مطالب مطرح میف او از دانشگاه شده که در ادامهاتفاق در دوران دنشگاه برای او افتاده است و باعث انصرا

ن ه اي امی ک درش هنگ پ
ا ر ا از اورفتاره

د ا کمربن می ديده است ب
او هجوم می آورده و به

او را مورد ضرب و شتم
ت و ی داده اس رار م ق
ه اطر دارد ک وی بخ
چندين بار با جسمی داغ
ته ش گذاش ه روی آت ک
ورد وده است وی را م ب

داده است  آزار قرار می

همجنسگرا  دوران دبيرستان او با درد و رنجی که هم از

بودنش و هم از بيماری دیابتش می کشيده سپری شده 

است تا او در کنکور ورودی دانشگاهها شرکت می کند و با 

رنج و زحمت فراوان در کنکور در رشته مهندسی صنایع 

قبول می شود و فکر می کند که با قبول شدنش در 

شود اما  حول عظيمی در زندگی او ایجاد میدانشگاه یک ت

فارغ از اینکه این مساله خود باعث یک مصيبت و یک فاجعه 

بزرگ دیگر که همه زندگی و شخصيت او را تحت تاثير قرار 

خالصه او در رشته . دهد در این دوره اتفاق می افتد می

مهندسی صنایع در یک شهر دیگر قبول می شود و او باید 

ر یک خانه دانشجویی اتاق اجاره می کرده در آن شهر د

   است و با چند تن از دانشجو های پسر دیگر هم خانه 

می شده است و این به نوبه خود آغاز درد و رنج بيشتری 

که او با بقيه دانشجوها و هم  برای او می شده است چون

اتاقيهایش از هر نظر تفاوت داشته است او رفتارش ظریف و 

ميل و گرایش شدیدی به هم اتاقيهایش و بقيه زنانه بوده و 

او هر چقدر سعی در خود  .دانشجوهای پسر داشته است

و هم  سانسوری خودش داشته باز هم همکالسی هایش

بودنش می شوند و  همجنسگرا اتاقی هایش متوجه

و وارد مشکالت او آغاز می شود به طوری که زمانی که ا

 ی همراه با حقارت نگاه هادانشگاه می شده است متوجه

و تحقير همکالسی هایش می شده است و چون که قيافه 

و رفتارش با بقيه دانشجوها متفاوت بوده کم کم مورد اذیت 

   قرار  و آزار بچه های بسيج و انجمن اسالمی دانشگاه

 آنها مرتبا او را از کالس خارج می کردن و به دفتر .گيرد می

    کردن سئوال های انجمن اسالمی می بردن و با مطرح

 .بی ربط ساعت ها وقت او را تلف می کرده اند
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 دیگر که او را بسيار رنج و آزار می داده یک مسئله. ها همين را می خواستندبه طوری که او ترم دوم مشروط می شود و آن

کالس و سالن کنفرانس دانشگاه می شده است بعضی از دانشجوها به تحریک اعضای  زمانی که او وارداست این بوده که 

رفتار می کرده اند و این مسئله تمام  بسيج و انجمن اسالمی از کنار او بلند می شده اند و با او مانند یک بيمار جزامی

 روال ادامه داشته است بطوری که حتی در زمان این وضعيت به همين. سوزانده است وجودش را تا مغز استخوان می

ها و  این فشارها و کارشکنی .نيز مسوالن دانشگاه همکاری الزم برای انتخاب واحد با او انجام نمی داده اند انتخاب واحد

ش را  سال از تحصيل٢ به اوج خود می رسد و باعث می شود که او در همان سال در حالی که ١٣٨٠اذیت و آزارها در سال 

با همين رنجها گذرانده بوده است مجبور به انصراف از دانشگاه می شود و این یک مصيبت دیگر بوده است که بر قلب و روح 

 . رنجور او در ایران روا داشته شده بوده است

ه یک بانک بانک ملت ک بعد از این واقعه زمانی که او با افسردگی شدید به شهر خود مراجعه می کند در امتحانات ورودی

او با رنج و مشقت فراوان و با درس خواندن بسيار در امتحانات ورودی این . کندمی دولتی در ایران می باشد نام نویسی 

بانک قبول می شود و تمام مراحل ورودی این بانک را با موفقيت پشت سر می گذارد تا به مرحله امتحان عقيدتی و مذهبی 

در ایران تمام افرادی که می خواهند در ادارات و سازمانهای  خاطرنشان می کنم که. اداره گزینش بانک ملت می رسد

 است با تحقيقات محله ای مسول گزینش بانک که فردی بسيار مذهبی بوده. دولتی کار کنند باید از این سد ظالمانه بگذرند

 مردها و همجنسانش شده بوده  او با بقيهتفاوت ظاهری و رفتاریاز همسایه های او انجام داده بوده است متوجه  که قبال

با او متوجه صدای ظریف و رفتار زنانه او می شود و پی به همجنسگرا بودن او می برد و همين امر  است و با صحبت کردن

باعث می شود که پس از یک ماه بانک ملت به او اعالم کند که او در مراحل ورودی بانک رد شده است در عين حالی که او 

و در کل تنها عاملی که   دانسته است که تنها عامل مردود کردنش همين تفاوت ظاهری و ذاتی او با بقيه بوده استمی

بانک ملت او را نپذیرفته است همجنسگرا بودنش بوده است و این ظلم نيز یک مصيبت دیگر بوده است که جان و روح او را 

 . خانه بيرون نمی رود و افسردگيش حادتر می شودمی سوزاند و مدتها او به دليل این ظلم عظيم از 

 دنيا نياز به کار و فعاليت اقتصادی برای گذراندن زندگی داشته است و  مانند هر انسان دیگری در هر جایاما چونکه او نيز

آنجایکه  پوشاک فروشی شروع به کار می کند و تا  کمک یکی از دوستانش در یک مغازه به دليل فشارهای خانواده بهنيز

 و سعی می کند کم تر صحبت کند و طوری رفتار کند تا صاحب مغازه که فردی بسيار کردهمی تواند خود سانسوری 

سایر مردها نشود اما متاسفانه تالش او بی ثمر می ماند و بعد از مدتی صاحب مغازه  مذهبی بوده است متوجه تفاوت او با

 بزرگ دیگری بوده است که بر تار و پود وجود او ن مساله به نوبه خود یک ضربهو ایکه متوجه می شود عذر او را می خواهد 

. در این زمان بوده است که او از همه جا رانده شده بوده است. فرود می آید

او کودکی خود را به یاد می آورد که با مشکالت و درد و رنج فراوان و احساس 

انش بزرگ می شود در تضاد با دیگران و متفاوت بودنش با سایر همجنس

 بودنش مورد اذیت و آزار پدرش قرار GAYهمين دوران بوده است که او به دليل 

می گيرد و همچنين مورد آزار دوستان و همکالسيهایش قرار داشته بوده 

است تا اینکه در دانشگاه اینچنين با او برخورد می کنند و اجازه درس خواندن 

ندگی بوده است را به او نمی دهند و که یکی از بزرگترین عالیقش در ز

همچنين اجازه کار در بانک نيز که یکی دیگر از آرزوهایش بوده است را از او 

 نند و حتی اجازه کار در یک مغازهسلب می کنند و او را سر خورده تر می ک

پوشاکی هم به او نمی دهند و از طرفی هم احساس سر بار بودن در خانواده 

ابت نيز باعث افسردگی شدید او می شود در این زمان بوده و فشار بيماری دی

است که او برای تسکين دادن به این همه درد و رنج خود که ناخواسته و 

خارج از اراده اش بر او تحميل کرده بودند به مواد مخدر روی می آورد و این 

رنج و غم و غصه شده  مساله خود باعث سوختن تمام وجودش در آتش درد و

اکنون هم همه زندگی او از صبح تا شب در حسرت زندگی از دست . است

کالس و زمانی که او وارد   
گاه رانس دانش الن کنف س
ی از ت بعض ده اس ی ش م
ک ه تحري جوها ب دانش
ن يج و انجم ای بس اعض
د ار او بلن المی از کن اس
د ا او مانن د و ب می شده ان

ی   ار جزام ک بيم ار ي رفت
ن مسئلهمی   کرده اند و اي

ز ا مغ ودش را ت ام وج تم
استخوان ميسوزانده است
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از خودش سوال می کند که مگر من چه گناهی مرتکب " او مرتبا. رفته اش در حال سوختن است

شده بوده ام که این گونه به خاطر گناهی که نکرده ام باید مجازات بشوم مگر همجنسگرا به دنيا 

 که در زندگی آزارم حتی به یک مورچه هم نرسيده است من .آمدن من دست خودم بوده است

او خود می گوید که از کودکی سعی .گونه باید مورد آزار و اذیت دیگران در ایران قرار بگيرم چرا این

می کرده است که حق هيچکس را پایمال نکند و اکنون نمی داند چرا اینگونه تمام حق و حقوق 

ز کودکی از هر مرحله از زندگيش که می گذشته است به اميد او ا. کنند انسانی او را ضایع می

        بهتر شدن وضعيت زندگيش بوده غافل از اینکه در ایران از هر گونه پيشرفت او جلوگيری 

فراوان و به سختی به  بودنش را با درد و رنج او مشکالت بيماری دیابت وهمجنسگرا. می کنند

 اینکه در مورد این دو مصيبت به او یاری رسانند درد و رنج او دوش می کشد و اطرافيان او به جای

او روز به روز سخت تر می شده است و هيچ کس در  به همين ترتيب زندگی. را افزایش داده اند

ایران نبوده است که به او کمک کند تا در این مصيبت ها که بر او وارد شده بوده است غرق 

 . و اعتيادی که ناخواسته بر او تحميل شده است این گونه نسوزدنشود تا در تنهایی و درد و رنج 

      او مرتبا از خودش سوال می کند که آیا این انسانهایی که این همه ظلم و ستم در حق او

کرده اند و باعث شده اند که او دچار اعتياد شود خود هيچ گناهی در زندگی انجام نداده اند و 

 او که در  خطایی مرتکب نشده است و واقعاا هستند نه اینکه او اصالخود از هر گونه خطایی مبر

همجنسگرا به دنيا آمدنش هيچ دخالتی نداشته است پس چرا این همه حق و حقوق او را در 

 . ایران پایمال می کنند

قرار دارد که به دليل افسردگی و استرس زیاد دچار افزایش فشار خون  هم اکنون او در وضعيتی

او هم اکنون . عدد قرص ضدافسردگی و استرس می خورد١۵ست و به همين دليل روزی شده ا

خانه نشين شده است و افسوس دانشگاه و کار در بانک و همه حقوقی که از او سلب شده 

او با وجود اینکه می داند به دليل بيماری دیابتش باید بيشتر به خودش توجه  .است را می خورد

از مواد مخدر و سيگار استفاده می کند تا شاید اندکی از  باشد اما مرتبا و مراقب سالمتيش کند

به هردری زده است تا بلکه یک شغل برای خودش پيدا کند و به این وضعيت دچار  او واقعا .درد و رنج اش کاهش پيدا کند

نشود نتوانسته است کاری از پيش ببرد چونکه همه درها را در ایران بر روی او 

او مطمئن هست که اگر در ایران جلو هر نوع پيشرفتش را نگرفته  .بسته اند

کار کردن و ابراز وجود و بيان احساس جنسی اش که ، بودند و اجازه درس خواندن

بودنش بوده است را به او داده بودند هرگز درگير مواد مخدر  همين همجنسگرا

ی اش را با او در ایران حتی نمی توانسته است احساس جنس. نمی شده است

او  . کنده بخواهد این احساس اصيل را ارضاکسی در ميان بگذارد چه رسد به اینک

هر شب قبل از خواب آرزو می کند که صبح از خواب بيدار نشود اما صبحها با 

حسرتی مرگبار از خواب بلند می شود و نمی داند که امروز را با چه اميد و انگيزه 

شاهد سوختن خود و مادرش در اندوه این مصيبت او هر روز . دای به شب برسان

بزرگ می باشد چون که  او نيز یک مادر است و عواطف مادری اش به او اجازه 

او در حال حاضر . نمی دهد که نسبت به مشکالت فرزندش بی تفاوت باشد

احساس می کند که دیگر قلبش توان تحمل این همه مصائب و مشکالت را ندارد 

او . ر گردابی از تنهایی و مشکالتش در حال غرق شدن می باشدتمام وجود او د

است اما در ایران چنان با او رفتار  از کودکی حتی از دود سيگار هم متنفر بوده

کرده اند و تمام آرزوهای او را به یاس و نااميدی تبدیل کرده اند و تمام پلهای 

گرنه او را چکار با مواد   تنها با مواد مخدر آالم خویش را آرام می کند واو پيشرفت را بر سر راه او خراب کرده اند که هم اکنون

ت وده اس ان ب ن زم در اي
کين دادن رای تس ه او ب ک
ج ه درد و رن ن هم ه اي ب
خود که ناخواسته و خارج
ل ر او تحمي از اراده اش ب
واد مخدر کرده بودند به م

نروی م ی آورد و اي
مساله خود باعث سوختن
تمام وجودش در آتش درد

رنج و غم و غصه شده و
 است
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آیا او نباید . زندگی استفاده کنم از خود سئوال می کند که مگر من یک انسان نيستم و نباید از تمام مواهب" او دائما. مخدر

جنسی و عاطفيش را بيان کند و همه مانند سایر انسانها درس بخواند و کاری را که دوست دارد انجام دهد و احساس 

آیا او باید خودکشی می کرده است تا همه بفهمند که او مشکالت زیادی دارد . مردم به چشم یک انسان به او  نگاه  کنند

 دچار تشنج و این فشارهایی که مطرح کردم مرتبادليل  او به. مگر نه اینکه او هم اکنون دارد خودکشی تدریجی می کند

هم اکنون هم جسم او و هم روح او در رنج و عذاب . ند خون می شود و روزبروز هم افسردگی اش حادتر می شودافتادن ق

بسيار به سر می برد او آرزو دارد که اگر یک روز هم از زندگيش باقی مانده باشد از این زندگی نکبت باری که در ایران برای 

  .او ساخته اند نجات پيدا کند

ک می کند و از تمام انسانهای آزاده که در هر کجای جهان هستند و این مطالب را می خوانند درخواست کماو هم اکنون از 

 بخاطر همه ارزش های گرانبهای انسانی دست او را که ظلم و ستم فراوان در ایران بر او وارد شده دآنها استدعا می کن

در پایان با این جمله از صحبتهای خود او مطالبم را  .جات دهند تحميلی ن و او را از این افسردگی و فالکتاست را بفشارند

 :به پایان می رسانم 

 ای کاش می توانستم تمام قطرات خونم را قطره قطره بگريم تا باورم دارند
 .  و او کسی جز خود نویسنده نمی باشد
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  نماینده سازمان در هلند–صبا راوی 

 

ــر و       ــوق بشـ ــرای حقـ ــه بـ ــایی کـ ــار بریتانيـ ــه نگـ روزنامـ

ــه در      ــد در هشــتم فوری ــی کن ــت م همجنســگرایان فعالي

 گزارش ویژه خود Place Martyrdomپارلمان اروپا در محل 

این یک تحقيـق جـامع در مـورد دو فـرد بـه              . را تقدیم نمود  

نام های اصغری و مرهونی که به دليل همجنسگرایی در  

 طبـق   .هد اعـدام شـدند مـی باشـد         در مش  ٢٠٠۵جوالی  

 دليل اعدام شـدند کـه بـه    نگزارش رژیم ایران آن ها به ای 

ایـن یـک دروغ محـض      .  ساله تجاوز کرده اند    ١٣یک کودک   

است زیرا تحقيقات انجـام شـده بيـان گـر ایـن دروغ رژیـم                

ایـن دو شـخص عاشـق یکـدیگر بودنـد و            . ایران می باشد  

 .ن اعدام شدندصرفا به خاطر رابطه همجنسگرایانه شا

 و طومارهای اعتراضی و شب زنده داری هایی کـه بـرای ادای              COCبه دليل فشارهایی که سازمان همجنسگرایان هلند        

احترام به این دو نوجوان همجنسگرای اعدام شده انجام شد دولت هلند بازپس فرستادن کليه همجنسـگرایان ایرانـی را        

اشتن این گزارش باز پس فرستادن همجنسگرایان به ایران مـی بایسـت بـه طـور            موقتا به تعليق در آورد اما با در دست د         

 .کامل متوقف گردد و نه تنها در هلند بلکه در همه جای اروپا باید به این مهم توجه نمایند

به همين دليل این گزارش تقدیم سفير بخش حقوق بشر هلند آقای کلرک و پارلمان و دولت های اروپایی خواهـد شـد و                    

 این راستا در هشتم فوریه یک نتيجه گيری کلی در ارتباط با تحت تعقيـب قـرار گـرفتن همجنسـگرایان در ایـران و قطـع                   در

 . ارتباط اروپا با ایران اتخاذ گردید

 

به نظر آقای فرانک فان دالن رئيس سـازمان همجنسـگرایان هلنـد کشـورهای               

رایان را شـکنجه و     اروپایی نباید با یک کشور شيطانی مثل ایران که همجنسگ         

تا به حال سی هزار امضا برای حمایـت از     . داعدام می کند ارتباط داشته باشي     

همجنسگرایان ایرانی جمع آوری شده است پناهجویان همجنسـگرای ایرانـی    

منتظر گزارش سفارت هلند در رابطه با تحقيق در مور اعدام ها هستند امـا بـا              

آن را انجـام داده اسـت بایـد ایـن           تقدیم این گزارش که آقـای سـيمون فـوربس           

پناهجویان از ایـن انتظـار در بياینـد و مطمـئن شـوند کـه هـيچ وقـت بـه کشـور                       

 .هوموفوبيای ایران برگردانده نخواهند شد

 

 و COC و دفتر نمایندگی آن در هلند همانند گذشته تمام تالش و همکاری خود را با      PGLOسازمان همجنسگرایان ایرانی    

ربس انجـام خواهـد داد و تـالش خواهـد نمـود تـا هـر چـه زودتـر حـق پناهنـدگی شـامل حـال پناهجویـان               آقای سيمون فو 

شـایان ذکـر اسـت کـه سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی              . همجنسگرای ایرانی در هلند و دیگـر کشـورهای اروپـایی گـردد            

 . نمودکمپينی را در ماه های آینده برای دفاع از پناهجویان همجنسگرا راه اندازی خواهد
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 بشر حقوق  کمسيون  دبير–آرشام پارسی 

 سازمان همجنسگرایان ایرانی

 

روزانه حداقل یک ایميل به دفتر حقوقی       . پناهنده و یا پناهجو بودن آسان نيست      

ــل         ــه دلي ــود ب ــت خ ــران و موقعي ــعيت ای ــه از وض ــردد ک ــی گ ســازمان ارســال م

ر مـورد نحـوه خـروج از    همجنسگرا بودنشان شاکی بوده و خواستار اطالعـاتی د   

همواره به این دوستان در ابتدای امر       . کشور و درخواست پناهندگی می باشند     

 و ضميمه آن در نشریه چراغ مراجعـه         ۵ - ٨توصيه می شود که به پيش شماره        

کرده و با دقت آن مطالب را مطالعه نمایند اما در این شماره اطالعات کامل تری                

ی دهيم و اميدواریم که پاسخ قسمت عمده سواالت را در اختيار دوستان قرار م

 .خود را دریافت نمایند

نکته مهم قابل ذکـر ایـن اسـت کـه سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی هـيچ گونـه             

تعهدی در قبال پذیرش درخواست پناهندگی و مراحل خروج از کشـور و اسـکان               

ا می نمایـد    در کشورهای پناهنده پذیر ندارد و تمامی سعی و تالش خود ر           ... و  

ایـن اقـدامات عبارتنـد از تحقيـق و بررسـی            . تا این رونـد بـه خـوبی انجـام پـذیرد           

همجنسگرا، دوجنسگرا و یا دوجنسگونه بودن افراد برای صدور تایيدیه و ارسـال             

در به مقامات تصميم گيرنده در ارتباط آن پرونده و همچنين تماس های متعدد با وکـالی قـانونی و یـا سـازمان هـای مـوثر             

روند پناهنده پذیری و همچنين انتشار مشکالت و مسایل مربوط به این فرد در سـطح بـين المللـی و درخواسـت حمایـت                         

 .های مردمی

همانطور که بارها و بارها اشاره شده است کشورهای پناهنده پذیر تنها به شـرطی درخواسـت پناهنـدگی فـرد را قبـول                        

سی و رفتارهای جنسی خود تحت شـکنجه و آزار بـوده و جـانش در خطـر                  می کنند که در کشور خود به دليل گرایش جن         

بدیهی است که صرفا به دليل همجنسگرا بودن قوانين پناهندگی شامل حال فرد نمی شـود و همچنـين چنانچـه                     . باشد

دن از کشور خارج شـود نمـی توانـد از همجنسـگرا بـو     ... به دالیل مختلف دیگر اعم از مشکالت دانشگاهی و سياسی و       

خود برای درخواست پناهندگی استفاده نماید چون دليل خروج آنها از کشور ارتباطی با رفتارهای جنسی فـرد نداشـته و             

 . عوامل دیگری در این امر دخيل بوده اند

برای درخواست پناهندگی از هر کشوری حتما و حتما می بایست در خاک آن کشور خود را معرفـی نمـوده و درخواسـت      

بـرای ورود بـه     . يد به عنوان مثال نمی توانيد در کشور پاکستان از دولت امریکـا درخواسـت پناهنـدگی نمایيـد                  حمایت نمای 

در صورت  . کشورهای اروپایی و امریکایی داشتن ویزا الزامی است و پس از ورود می توانيد درخواست خود را ارائه نمایيد                  

را اعالم کـرده کـه در ایـن مـورد  رای و نظـر وکيـل قـانونی شـما                      ورود غير قانونی به کشور نيز می توانيد درخواست خود           

 . بسيار حائز اهميت است

 

. تنها در صورتی می توان درخواست پناهندگی کشوری را در خروج از خاک آن کشور داد که پناهنده سازمان ملل باشـيد                     

اهنـدگی پناهجویـان را مـورد       در کشـورهای مختلـف رونـد پن       ) UNHCR(دفتر کميسریای عـالی پناهنـدگان سـازمان ملـل           

 شرایط الزم را داشتند آنها را به عنـوان پناهنـده معرفـی              ١٩۵١بررسی قرار می دهد و در صورتی که بر طبق کنوانسيون            

نکته مهمی که در این روند وجود دارد این است که پناهجو می بایست              . نموده و به کشورهای پناهنده پذیر می فرستند       

دوم متواری شـده و در کشـور دوم خـود را بـه سـازمان مـل معرفـی نمایـد و پـس از آن در صـورت                             از کشور خود به کشور      

به عنوان مثال شخصی که از ایران متواری شـده و بـه ترکيـه مـی رود                  . قبولی در سازمان ملل به کشور سوم انتقال یابد        

رفـی کنـد امـا اگـر از ترکيـه بـه سـوریه        می بایست خود را به دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملـل در انکـارا مع    
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مراجعه نماید دیگر نمی تواند از سازمان ملـل یـاری بخواهـد چـون سـوریه در اصـل کشـور سـوم آن مـی شـود و از رونـد                                 

متاسفانه برخی از دوستان بـه ایـن امـر توجـه نمـی کننـد و مشـکالت زیـادی در رونـد پناهنـده           . سازمان ملل خارج است  

 . ی آیدپذیری آن ها به وجود م

این روند مربـوط بـه دفتـر       (چارت کلی پناهنده پذیری در کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به صورت زیر می باشد                

 ):ترکيه می باشد و ممکن است در دیگر کشورها با تغييراتی جزئی انجام پذیرد

. ی نمـوده و درخواسـت پناهنـدگی نمایيـد         پس از ورود به ترکيه بایستی کمتر از مدت ده روز خود را به پليس ترکيه معرفـ                 

برای پذیرفته شدن در اداره پليس حتما معرفی نامه دفتر کميسریای عالی پناهنـدگان سـازمان ملـل الزامـی اسـت و در                        

غير این صورت با درخواست شما موافقت نخواهد شد بنابراین در طول این ده روز باید به سازمان ملـل مراجعـه و پـس از                          

ه دریافت معرفی نامه پليس شوید تا بتوانيـد در اداره پلـيس ترکيـه درخواسـت پناهنـدگی کـرده و اقامـت                        معرفی موفق ب  

سـه  . (چنانچه به صورت قانونی وارد خاک ترکيه شده باشيد می توانيد شهر اقامت خـود را انتخـاب نمایيـد     . موقت بگيرید 

) دگان را نمی پـذیرد    شهر بزرگ استانبول، انکارا و ازمير به دليل جمعيت ساکن، پناهن          

اما اگر به صورت غير قـانونی وارد ترکيـه شـده باشـيد شـما را بـه یکـی از شـهرهای                        

مرزی ترکيه انتقال می دهند تا روند پناهجویی شما مورد بررسی قرار گيرند و شرایط         

 . بسيار سخت تری نسبت به ورود قانونی برای آنان حکمفرماست

دماتی از شما بعمل می آیـد و دالیـل خـروج و              مصاحبه ای مق   UNHCRپس از ورود به     

اتفاقاتی که شما را مجبور به فرار از کشور نموده را مورد سـوال قـرار مـی دهنـد و در                  

صورتيکه شامل قوانين اوليه پذیرش پناهجو باشـيد زمـان مصـاحبه بـا افسـر متصـدی                  

امه ای قانونی سازمان ملل برای شما تعيين می گردد و می بایست با برگه معرفی ن

که برای اداره پليس صادر می شود به شهر محل اقامت موقت در ترکيه رفته و منتظر 

زمان این مصاحبه بسته به شرایط سازمان ملل داشته و از یک هفته تا چندین مـاه متغيـر         . انجام روند قانونی خود باشيد    

 . است

يس می بایست هزینه اقامت و صدور کـارت شناسـایی   در شهر محل اقامت بعد از مراجعه به پليس و ثبت نام در اداره پل 

سازمان ملل در حال حاضر امکان ارائه مسکن و امکانات زندگی را نـدارد و              .  دالر می باشد   ٣٠٠را بپردازید که تقریبا حدود      

ت به طور متوسط در اکثـر شـهرهای ترکيـه منـازل بـه صـور               . خود پناهجو موظف است که نسبت به این موارد اقدام نماید          

 دالر بـرای  ٢۵٠٠ تـا  ١۵٠٠ساليانه کرایه داده می شود و به صورت پيش پرداخت اسـت کـه بـه صـورت ميـانگين در حـدود         

البته برای سرشکن نمودن این هزینه هـا معمـوال پناهجویـان بـه صـورت شـراکتی زنـدگی کـرده و بـه                  . یکسال می باشد  

سوخت و خوراک به صورت ميانگين حد پـایين بـرای هـر    هزینه های متفرقه شامل آب، برق،   . اصطالح همخانه می شوند   

شایان ذکر است که در صورت قبولی پرونده در سـازمان ملـل در صـورتی     .   دالر در ماه می باشد     ٢٠٠ الی   ١٠٠نفر تقریبا   

ین که در مصاحبه ویژه مالی نيز قبول شوید سازمان ملل به صورت ماهيانه یک مقدار کمک هزینه پرداخت می نماید اما ا                     

 .کمک مالی یک حق نيست و تنها در صورت دارا بودن شرایط پرداخت خواهد شد

مرحله بعدی مصاحبه قانونی می باشد که تنها فرصتی است که پناهجو مـی توانـد دالیـل فـرار و درخواسـت پنـاهجویی               

 بررسی و نتيجـه گيـری       خود را شرح داده و به سواالت افسر قانونی خود پاسخ گوید و بعد از آن پرونده شخص به مرحله                   

این مدت زمان مشـخص نيسـت و بـه مسـول پرونـده و هيئـت                 . می رود که باز مدت زمان خاصی را بایستی منتظر بماند          

بررسی کننده سازمان ملل بستگی دارد و چنانچه سازمان ملل تشخيص دهد که شـخص دارای شـرایط پناهـدگی مـی                   

نـده بـه مرحلـه جـایگزینی وارد مـی شـود و بـه کشـوری کـه بـا موقعيـت او                         باشد او را به عنوان پناهنده اعالم کرده و پرو         

 . مناسب باشد ارائه می گردد

کشورهایی که در حال حاضر از دفتر کميسـریای عـالی پناهنـدگان در انکـارا پناهنـده مـی پذیرنـد شـامل امریکـا، کانـادا،                            

م می شود به طوری کـه شـرایط کشـور و شـرایط      انجاUNHCRاستراليا، فنالند و سوئد می باشند اما این انتخاب توسط  

در آخر متذکر می شویم که مدت زمان این روند مشخص نيست و ممکن است تـا یـک سـال               . پناهنده در آن موثر هستند    
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بنابراین همانطور که در ابتدا بيان شـد تاکيـد مـی کنـيم کـه پنـاهجویی و پناهنـدگی آسـان نيسـت و                    . نيز به طول انجامد   

 . رد و شامل حال تمام افراد نمی شودشرایط سختی دا

سازمان همجنسـگرایان ایرانـی و      . اميداریم که توانسته باشيم اطالعات مفيد و مختصری را در اختيارتان قرار داده باشيم             

دفتر حقوقی آن تمام تالش خود را برای دفاع از حق پناهندگی و تالش برای پذیرفته شدن پناهنـدگان و ارائـه تصـویری از                         

چنانچـه سـواالت دیگـری    . ت اقليت های جنسيتی در ایران را خواهد نمود و در این راه همراه و یاور شما خواهد بود                وضعي

 . با ما مکاتبه نمایيدhrc@pglo.orgدارید می توانيد با آدرس پست الکترونيکی 

 :در زیر توجه شما را به شمایی از روند پناهندگی در سازمان ملل جلب می نمایيم
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 UNHCRمعرفی به 

ثبت نام در اداره پليس

 مصاحبه قانونی

 جواب پرونده

انتقال به کشور پناهنده 
 پذیر

خروج از کشور دوم به کشور سوم

 سـکاف، نشـریه چـراغ،مـن آرشـيو کامـل مجلـه    . من هليا پرند هسـتم   
تـوانم بـرای شـمامجله ماها، ماهنامه دلکده و رادیو رها را دارم و می            

داشته باشيد اما این آگهی برای دوسـتانی شاید آن ها را   . ارسال کنم 
هســت کــه در ایــران هســتند و برخــی از ایميــل هــا را بــه دليــل فيلتــر

 .اگر مایل هستيد به من ایميل بزنيد. نمی توانند باز کنند
 

Helia.parand@gmail.com 
 

اکثر دوستان این . هستم و متاهل ه سال٢۵من دگرجنسگرا هستم، 
سواالت را از من می پرسند که من در اینجا پيشاپيش آنها را پاسخ 

 . منتظر ایميل های شما هستم. دادم

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١٣پيش شماره   –   ٢٧  



 

 اشکان حسيان

و جلـوش رقصـيدی هنـوز روزت شـب نشـده مـی بينـی يکـی در ميزنـه ميـری دم در                          کـم دادي   وقتی حسابی بهش وب   

 رو بـرات دعوتنامـه داده کـه بابـا تـو          ! از مايکل جکسونه  ! بينی اوا  نامه رو وا می کنی مي     ! ميبينی پستچی يه نامه آورده    

من سی ساله می خـونم و مـی رقصـم هـيچ دلقکـی بـه خـوبی تـو         ! وست داری زودتر خودتو برسون  خدا جون هر کی د    

اصًال خودم ميام ! اينم چک پيش پرداخت! اينم بليط هواپيما! بيا اينم گرين کارت آمريکا! بيا عضو گروه رقص من شو! نديدم

! بـدو ! ستيون اسپيلبرگ کـه بابـا بّپـر       امه آورده از    بينی پستچی جون يه نا     يا مي ! تو تا حاال کجا بودی    ! فرودگاه استقبالت 

هـر  ! رو کـم دارم    رو بسـازم فقـط تـو      " ٢با گرگها می رقصد     "اصًال آب دستته بذار زمين و منو درياب که من می خوام فيلم              

 . ضرر می کنم$ ١٠٠٠٠٠٠ثانيه ای که تو نباشی من 

و  رپولی هستی اصًال نميگه بابا عکس به اون خوشکليتيا ميگه خوشکلی اما ژولی . بعد يا بهت ميگه تايپ من نيستی

ديدما، نميگه االن ساعت چنده ها، نميگه بابا نصف شبه، بابا سر صبحه، تازه تو از خواب بيدار شدی، اينا رو نميگـه هـا،                          

را عطـر   بهت ميگه چرا شونه نکردی؟ چرا کت شلوار نپوشيدی؟ چرا کراوات نزدی که من ببينمـت؟ چـ                 . فقط بهونه ميگيره  

شـگل  يا ميگه خوشـگل خو    . ولی کليد کرده همش گير ميده     !  نزدی؟ چرا ريش داری؟ چرا اصالح نکردی؟ حاال ريش نداريا         

ميگه چرا اخم کردی؟ بـد      ! من فرشته می خوام   ! من ابرو کمون می خوام    ! يا ميگه نه  ! که نيستی ولی ِای، قابل تحملی     

من اينجوری مـی خواسـتم تـو اون         ! کم ديوونه نيستيا  ! چرا نمی خندی؟ حاال اگه بخندی ميگه آهای خوش خنده         ! اخالق

شـی ميگـه فنتـول، مـرغ عشـق، جوجـه، زی زی، عـدس، دم                 الغر با . من ال می خواستم تو بل هستی      . جوری هستی 

عينـک داشـته باشـی ميگـه دکتـر، مهنـدس،            . چاق باشی ميگـه گـردو، بشـکه، سـينی، کلوچـه، سـيب زمينـی               . باريک

 پروفسور، سبزی پلو، چهار چشم، اين چندتاس؟

ــارتنر    ــا ميگــه پ ــال چــی هســتی؟ ي       . ازش مــی پرســی دنب

ــارتنر کــه گفتــی يعنــی          .  چــه؟ ميگــه دوســت هــاا ايييــی پ

    . هــااا ايييــی دوســت کــه گفتــی يعنــی چــه؟ ميگــه همــراه 

    . هــااا ايييــی همــراه کــه گفتــی يعنــی چــه؟ ميگــه همــدم  

   . هــاااا ايييــی همــدم کــه گفتــی يعنــی چــه؟ ميگــه همســر

   . هــاااا ايييــی همســر کــه گفتــی يعنــی چــه؟ ميگــه شــوهر

     .شــقهــااا ايييــی شــوهر کــه گفتــی يعنــی چــه؟ ميگــه ع 

هااا ايييی عشق که گفتی يعنی چه؟ ميگه يعنی ماشين، 

يعنــی موبايــل، يعنــی خونــه، يعنــی ســکس، يعنــی قرمــه   

بيا ُرستو بکشم، بيا ِجرت بدم، بيا بی آبروت کنم، بيا باباتو در بيارم، بيا دهنتو صاف کنم، بيا همـه           . يعنی برو بمير  . سبزی

بيا بيـا کـه دلـم خيلـی     . بيا عين من جنده بشو. ب جوب من گوش تا گوش ببّرمعالمو رو سرت خراب کنم، بيا سرتو بذار ل 

 .برات تنگه

 من بايد خونه داشته باشه، ماشين داشته باشـه، موبايـل داشـته باشـه، موبايلشـم از ايـن             Bf.  هستم bfيا ميگه دنبال    

وشـگل باشـه، خـوش تيـپ باشـه،          تالياها نباشه، کار خوب داشته باشه، ويالی شمال داشته باشه، قـد بلنـد باشـه، خ                

large size        باشه، رئيس جمهور آمريکا باشه، هواپيمای اختصاصی داشته باشه، سـالی يـه بـار منـو بتونـه بـا فضـاپيمای 

 ساعته با تلفن با من در تمـاس باشـه، هـيچ             ٢۴ديسکاوری ببره ايستگاه فضايی، هفته ای ده روز بتونه کنار من بخوابه،             

 .بخواب بابا الهاف يخ کرد! يره، ميخوام عينه خودم باشهتصميمی رو بدون من نگ

 ام رفته مسافرت، يا     bf ام قهر کرده، يا      gfيعنی خيالت راحت، يا با زنم دعوام شده يا          . يا بهت ميگه دنبال سکس هستم     

يزی تو اين ام کوچيکه دنبال دسته بيلی دسته کلنگی دکلی تيری برجی يه چbf  ام خسته شديم از هم، يا سايز bfمنو 

 .َای جنده. مايه ها می گردم
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اين همـه چـت روم، ايـن همـه     .  پيدا نميشهbfديگه تو اين دوره زمونه که ! يا بهت ميگه آآآآآی، واااااای، فرياد از اين زمونه  

سـکس  . سکس؟ َاه َاه َاه   . يه دوست صميمی  . يه دوست خوب  . من دنبال دوست ميگردم   . پارتی، اين همه جاهای بد بد     

! حـاال ميـری ببينـيش   . مـال وقتـی عاشـق هـم شـديم         . مگه من جندم؟ سکس مال وقتی حسابی همو شـناختيم         . چيه

يکـم بـه درد     . ميشـينی بغلـش   . ميگی حاال دلـش نسـوزه     . ميمون! قرقرو! بد ادا ! بد ترکيب ! عفريته! چشمت روز بد نبينه   

 که پـنج هـزار بـار تـو چـت ازت پرسـيده       همون سوااليی. شروع ميکنه به سوال حاال بپرس کی نپرس     . دلش گوش ميدی  

اين اسـمه تـو داری؟ ايـن قيـافس تـو داری؟ ايـن تيپـه تـو                   . به شماره شناسنامت هم رحم نمی کنه      . دوباره ازت ميپرسه  

باشـه  . هی با خودت ميگی االن يه بهونه جور کـنم خـالص بشـم             . نق پشت نق  . داری؟ اين هيکله تو داری؟ قر پشت قر       

هر چی ميگه تـو قبـول ميکنـی َبلکـم زودتـر نطقـش         . کج، کوله، يه وری، نسناس، بد ترکيب      . من هر چی تو بگی هستم     

داری جواب دندان شکن ميـدی از خـودت دفـاع کنـی کـه               . يه سوال فّنی ازت کرد    . بينی مهربون شد   يهو مي . تموم بشه 

شـروع  . روی خـودت نميـآری  بـه  .  ميگی دلشو نشـکنم !آقا داره با دستات بازی ميکنه. يهو حس ميکنی دستات گرم شد   

 تنـی   ٢٠٠بـا يـه هيکـل       . افتاده بـه جـون لبـات      . مي کنی بقه حرفاتو زدن که يهو ميبينی افتاد روت، لب سايز شدی رفت             

پيش . ولنغلبات فعًال مش  . حرفم که نمی تونی بزنی    . بابا حرفه ای  . بابا بی خيال  . بابا ول کن  . تکون بی تکون  . افتاده روت 

اينـو ديگـه چـرا گرفتـی؟ مگـه خـودت       ... آااااه .... وای ...  ميشه ول مي کنه که يهو ميبينـی آخ        خودت ميگی االن خسته   

. نخيـر تـازه گيـرش آورده      . ولش کـن ديگـه    . تا آرزو دارم   بابا من هزار  . اين که اسباب بازی نيست    . نداری؟ بابا ولش کن اينو    

حواسـش جمـع کـار    . اصـالً . ونش نده يهو ديدی چيز شدا   بابا حداقل ِانقدر تکون تک    .  باهاش بازی ميکنه   کداره عين عروس  

. دور تـا دورشـو امتحـان ميکنـی        ! ِا ِا ِا؟ تو که نداری کـه       ! ِا  ... آره  ...  ميگی بذار ما هم     . المّسب صداتم در نميآد   . خودشه

آفـرين  بچـه     . يـآدا ميگـی بابـا ولـش کـن االن م         . به فاک رفتی داداش   ... آره... تازه دوزاريت ميوفته که   . خبری نيست . نخير

. شـد شـد   آنچه نبايد مـي ! تموم شد .... آاااای.... تو اين اوهام هستی که آااااه     ! بيا اينو بگير اونو ول کن     . خوب نازی نازی  

       ، بـا ايـن سـرو وضـع، چطـوری ميخـوای برگـردی خونـه؟ کنـار کـدوم خيـابون            ×××پار، با ايـن شـلوارِ    حاال با اي قيافه لت و     

واسه تاکسی دست تکون بدی؟ تازه خونه هم برسی نميگن تـو جـوب افتـادی؟ نمـيگن از بـاالی بـرج                       تونی واستی    مي

ميالد پرت شدی؟ نميگن دسته گاوهای وحشی از روت رد شده؟ نميگن زيـر دسـت و پـای فيـل افتـادی؟ حـاال فهميـدی                   

 . دوستی يعنی چی؟ دوستی منظورش اين بود

ميگـه  . زيزيگولـو .  ديديش ميگه شما؟ ميگـی بابـا مـنم       onlineدفعه بعد که    .  ش ميکنی  addسريع  . يا ميگه دنبال دوستم   

! يـا ميگـه عاطفـه تـويی؟ ِد بيـا     . بچه کرجم با تو هـم لجـم   ! شناسم، شما بچه کرجين؟ ميگی آره      من اصًال زيزيگولو نمي   

 .اين همه آه و ناله کرده تو روم همش ُجک بوده. خرمگس دخترباز بوده! ِزّکی

؟ بـرای اينکـه   sex chatبعـد ميپرسـه ميـای    .  دوسـتم يا ميگه دنبـال 

ميگه شروع کن هی تايپ ميکنـی هـی         . دلش نشکنه قبول ميکنی   

 سطری که تايپ کردی يک      ٢٠مثل االق براش مايه ميذاری اونم هر        

 sex chatمواظب باش تـو  ! همين.  ، جووووون، واااایOKکلمه ميگه 

چـون ديگـه ِوِلـت ميکنـه     نرسی به جايی که آبت بياد يا آب اون بياد،    

بـه  ! آبـت کـه اومـد، بـای       . خوب باالخره چی؟ آبت که بايد بيـاد       . ميره

. ميــره ســراغ يــه بــدبخت خرتــر از تــو. همــين ســادگی، ولــت ميکنــه

 .بنابراين واسه هيچ کسی با سکس چتش دلت نسوزه

شـروع ميکنـه از خـودش       . ميـری ميبينـيش   . ميگه دنبال يـه دوسـتم     

مـن قهرمـان شـنای دنيـا        .  مـن اونجـوری    مـن اينجـوری   . تعريف کردن 

مـن بـازيگر   . من نوازنده گيتار کنسرتای کاسـتافيوره هسـتم     . هستم

مـن نفـر    . من شاگرد اولـم   . من هنرمندم . نقش اول فيلم گاو هستم    

ميپرسـه   .مـن مـن مـن     . مـن الـه مـن ِبلـه همـش مـن             . اول کنکورم 

 .بـرو بميـر   . اينـا رو نداشـتی آدم نيسـتی       . ولتو می خـوام   پ. ماشينتو می خوام  . نمی خوام   ماشين؟ يعنی خودتو    /موبايل
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يکی رو می . بايد مدال جهانی هم داشته باشی. يه گوريل می خواد. ميپرسه بدنسازی؟ بدنت توپه؟ بگی نه قهر ميکنه

براش مهم . براش فرق نمی کنه طرف چه اعتقاداتی داره    . براش مهم نيست اخالقش چيه    . خواد که بدنش بيست باشه    

. ميگه خـارجی  % ١٠٠ازش بپرسی آهنگ چی گوش ميدی        .فقط بدنش خوب باشه بسه    . ت طرف چه عالئقی داره    نيس

. راک!! ميپرسـی خـوب حـاال خـارجی چـی؟ مـي گـه هـارد               . حاال اصًال يک کلمش هم نمی فهمه ها اما اينا پزه بايد بـده             

گـی خـوب ايرانـی کيـا؟ ميگـه شـريعتی،            مي. ميپرسی مثًال کی؟ ميگه محمد التون جون، اکبر جکسـون، آلفـرد هيچکـاک             

 !حافظ، حاتمی کيا از اينا

بگـی موبايـل    . موبايـل رو ميگـه هـا      . بهت ميگه تلفن بده   

بابا آخه اين کارا يعنی چی؟ يعنی اگه        . ندارم، ميگه بای  

آخـه  . موبايل نداشته باشی نبايـد دنبـال کسـی بگـردی          

تلفن خونه رو هم اگه بهـش بـدی         . طرف ناز داره، شديد   

گ نمی زنه، ميگه خجالـت کشـيدم تـازه اگـه پيـداش               زن

يا ميبينی يـه دختـره زنـگ ميزنـه بـا عشـوه بهـت                . کنی

يکم محکـم جوابشـو بـدی يـه بهونـه جـور             ! ميگه اشکان 

بابا آخه تو کی بودی؟ من کی به تـو          . ميکنه قطع ميکنه  

تلفن دادم که حاال قطع ميکنی؟ اصـًال کـی شـماره منـو            

جايی که اگه به يه نفر ديگـه        به تو داده؟ ميرسی به يه       

حـاال بيـا و   !! تلفن بدی ميگـه ِاِاِاِاِا چقـدر تلفنـت آشـناس          

يـا ميبينـی    . نصف دنيا شماره تلفنتـو دارن     . درستش کن 

يکی زنگ ميزنه بهـت ميگـه آقـا ايـن ماکسـيما رو شـما                

آگهــی کــردين واســه فــروش؟ آقــای ميرفندرســکی ايــن 

انکم بايـد  منم االن ب  !! چکی که کشيدين برگشت خورده    

از کالنتری روستای بـرره     ! آقا. بيای تکليفمو روشن کنی   

هســتيم گوســفنداتونو پيــدا کــرديم زودی بيــاين ببينــين  

در حـاال هـی قسـم آيـه کـه بابـا بـه پيـر بـه                   ! خودشونن

پيغمبر به موال من اصًال ماکسيما نـدارم مـا اصـًال دسـته              

چک ندارم، من تو عمرم يه دونه گوسفندم نداشتم چـه           

ه بــه يــه گلــه، مــن اصــًال فــاميلمم ميرفندرســکی   برســ

ميگه َاه َاه َاه حالم بهم ميخـوره از هـر چـی آدم              . نيست

خـاک بـر سـرت کـه        . مذهبيه هی پيغمبـر و مـوال ميکنـه        

انقدر بچه ای که هنوز دنيا رو سياه و سفيد          . انقدر خری 

بينی يکی از عبدل آباد زنگ زده سالم  يا مي .بينی مي

نه ميگه يه کاری داشتم همچين يـه        و احوال پرسی ميک   

گرنـه بـاور کـن       بيست سی سالی ميشه اومدم اينجا و      

من تو خود   . و يه بارم ول نکردم     ر من تهران  من تهرونَيما، 

يـا  . اين کاره اگه تمـوم بشـه ميـام        . تهران زندگی ميکنم  

يـا ميگـه مـن صـبحونه        . ميگه دانشجو بودم اومدم اينجـا     

صـه بـدون همـه جـای      خال. اينجا می خورم شـام تهـرون      

 .ايران سرای آقاس

 

 ميـذاری کـه   off lineبعـد از عمـری بـراش    . بينی زنگ نزد مي. موبايل بهش ميدی. هی اصرار پشت اصرار که موبايل بده

 ميـذاری کـه بابـا       offبـاز   . اسمتم ميگی ميبينی زنگ نزد    . ميگه آره تلفنتو دادی اما اسمتو نگفتی      . بابا چرا زنگ نمی زنی    

 ميذاری که بابا چرا اينجـوری ميکنـی؟         offباز  . باز زنگ نمی زنه   . فاميلتم ميگی . گ نمی زنی؟ ميگه فاميلتو نگفتی     چرا زن 

 ميـدی کـه خسـتم کـردی،         offبهـش   . حاال آقا با نصف تهرون خوابيده ها به تو تلفنم نمی زنه           !! ميگه هنوز نميشناسمت  

بيخـود دل بـه مـن       . مـا اصـًال همـو نميشناسـيم       ! هـدی نـداريم   ميگه ما نسبت به هم هيچ تع      . ديوونم کردی، روانی شدم   

من خيلی آدم احساساتی هستم خيلی هم مهربونم ولی سرم زياد شيره ماليدن، به تو اعتمـاد نـدارم، آدمـای                     . بستی

بابا اين همـه تلفـن دادم ايـن همـه اسـم فاميـل آدرس شـماره پـالک اون وقـت                       . به همين سادگی  . بای. الکی زياد ديدم  

يـا ميگـه ِاِاِا تلفـن بـزنم کـه شـماره       . خيلـی بـی معرفتـی خـرمگس، خيلـی     .  ما نسبت به هم هيچ تعهدی نـداريم       ميگی

 .گشاد. ميگه اوووووه کی ميره اين همه راهو. ميگی خوب از تلفن عمومی زنگ بزن. و بفهمی رخونمون

وشگلما، من سفيدما، من همه جام      ميگه ببين من توپولما، من خ     . باالخره موفق ميشی با شاهزاده تلفنی صحبت کنی       

با هم توپوله، من ته ريش ميذارما، من اگه ته ريشمو بزنم خيلی بچه به نظر مياما، من، قربونت برم، ديـروز آلمـان بـودم،                          

همين امروز صبح داشتم از تو هواپيما باهات چت ميکردم، ديگه از نظر خانوادگی از ما باالتر نيسـت، ديگـه از ماهـا آدمتـر                 

، ما تابستونا ميريم خانوادگی کره ماه تفريح، من موهامو تيفوسی ميزنم، ميدونی مدل تيفوسی چه ريختيه؟ امـا                   نيست

تازگی موهامو کوتاه کردم، همش يه سانت، موهام عينه موهای جنيفر لوپز بود، به همون بلندی، اما االن که يـه سـانت                       

تو از کجا ميخری؟ مـارک شـلوارت چيـه؟ چـه ادوکلنـی ميزنـی؟                شما لباسا ! کوتاه شده، شده مدل پير لوييجی کولينايي      

لباستو چند خريدی؟ شورتتو از کجا دزيدی؟ چند وقت به چند وقت ميری خريد؟ ببخشيد االن گربمـون گشـنس بايـد بـرم                        
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يـا بهـت ميگـه صـدات خيلـی کلفتـه بهـت نميـاد                . بهش غذا بدم حاال بعدًا شما وقتی من از خواب بلند شدم تماس بگيـر              

يا بهت ميگه تو خيلی خوبی،      . ّنت اين باشه، يا ميگه بسيجی هستی، مال کدوم محلی؟ شايد هم مسجدی باشيم             س

! هی زنگ ميزنه بهت که اشکان دلت برام تنگ شده بود؟ ميگی عجب جيگريـه ايـن، بابـا             ... خيلی ماهی، خيلی گلی و      

ديروز سه ساعت تمام باهات حرف      . ذابيت نداری ديگه براش ج  . ديگه براش قديمی شدی   . بعد دقيقًا فرداش سرد ميشه    

سريع يه بهونـه  . ديروز همه چيزت براش قشنگ بود امروز همه چيزت براش زشته. ميزد االن تحمل دو دقيقه رو هم نداره    

اگـه اون بهـت تلفـن داد، يـا يـه            . عين يه دستمال دهنشو باهات پـاک ميکنـه مينـدازتت دور           . جور ميکنه باهات قهر ميکنه    

حاال . نميشناسه. ميگه شما؟ هزارتا نشونه ميدی که بابا من زيزيگولو ام. وردی باهات ميکنه احساس حقارت ميکنیبرخ

هـيچ کـس داخـل      . از مردم آزاری لّذت ميبره    . روانيه. ميدونی چرا؟ چون کمبود داره    . خودشو زده به اون راه    . دروغ ميگه ها  

بتی نداره، از همه کس رونده و از همـه جـا مونـده شـده داره خودشـو                   آدمشم نميدونه، همه ازش فرارَين، هيچ نقطه مث       

ميـدونی چـرا؟ چـون تـا وقتـی بـی محلـی ميکنـه         . از بی محلی بـه مـردم      . اينجوری احساس بزرگی ميکنه   . خالی ميکنه 

 . جذابيت داره اما همين که بشناسنش و دو کلمه حرف بزنه همه ميفهمن که هيچ هنر و ادب و شخصيتی نداره

هر وقت تـو زنـگ      .  همه خونوادش ميدونن آقا گی تشريف دارن       يا

اصـًال اجـازه نميـدن شـازده      . بزنی همه اهل خونه فداکار ميشـن      

داره تـا بيـاد ور      ) تـأخير  (delayيا شـايدم خـودش      . گوشيو ور داره  

ــا زحمتشــو ميکشــن  خالصــه همــين کــه  . داره شــب ميشــه اون

 يــا مــيگن گوشــيو ور ميــدارن يــا مــيگن نيســت يــا مــيگن خوابــه، 

. گوشيو ميذارن که آقا ور داره يا برن صداش کنن. گوشی دستت

بعد ديگه تا شبم اگه تلفنشونو بگيـری جـواب          . تلفن قطع ميشه  

يا گوشيو ور ميدارن شروع ميکنن به بد و بيراه گفـتن بـه              . نميدن

ميدونی چـرا؟ چـون رفتـه بـا افتخـار تـو خونـه و فاميـل و در و                     . تو

حـاال هـر کـی بهـش زنـگ          . ن گی هستم  همسايه جار زده که م    

بزنه اهل خونه فکـر ميکـنن اونـم عـين داداش جونشـون يـا بچـه                  

فکـر ميکـنن تـو االن يـه بـی سـر و پـايی کـه                  . لوسشون جندس 

ــری بکنــی  ــا رو بب خيلــی . احســاس شــرم ميکنــی . ميخــوای آق

ميگی کاش قطره ميشدم    . از خودت بدت مياد   . خجالت ميکشی 

 . يک عمر با آبرو زندگی کردي، حاال يه بچه طوطی تمام زحمات عمرت رو به باد ميده. آب ميشدم ميرفتم تو زمين

االن بـا تـونی بلـر داريـم شـام       يا جديدًا مد شده ميگن تلفنتو بده خودم باهات تماس ميگيـرم، االن نميتـونم صـحبت کـنم    

بعـد بهـش     . زبون بی زبونی برو گمشـو     ميخوريم، االن تو حمومم، االن نميشه بعدًا خودم باهات تماس ميگيرم، يعنی به              

ميگی قرار بذاريم همديگرو ببينيم، ِاِاِا من امروز کالس زبان دارم، من فردا قرار دارم، من پـس فـردا مهمـونی دعـوتم، مـن                          

همين همروز ميرم شمال تا بيست سال ديگه بر نمی گردم، من بايد برم دوبی الگانس وارد کـنم، مـن بايـد بـرم عيـادت                           

امشب؟ امشب کـه اصـًال   . ون، من امروز وقت دکتر دارم، فردا عروسی ننه جونمه، پس فردا پاتختی پسر خالمه آريل شار 

ساله و همين . چهل سال ديگه؟ چهل سال ديگه که سيزده بدره. امشب شب عشقه همين امشبو داريم . حرفشم نزن 

حـاال بعـدًا   . تـو بيـا دنبـالم   .  شـب ١٢ارش  صبح؟ بابا چه خبره؟ خروس شدی؟ خـوابم کـه بـذ          ١١صبح زود؟   . سيزده بدرش 

اصًال هيچ وقت، وقت نداره، تو براش ارزش نداری، با همه دنيا ميگه و ميخنـده بـه تـو قرقـراش و نـق         . صحبت ميکنيم بای  

 .نقاش ميرسه، به تو بی حالياش و خستگياش و هارت و پورتاش می رسه

خواست منو ببينه بايد يه هفته       مشغولی داشتم، هرکی مي    تا دل  رتا فکر داشتم، هزا    تا کار داشتم، هزار    بابا منم هزار  

تا سرکوفت از اين و اون شنيدم کـه          گرفت، اما همه رو به خاطر تو گذاشتم کنار، به خاطر تو هزار             جلوتر وقت مالقات مي   

گفتن اين يارو     مي کنم، همه  بابا کار ما چی شد، کار ما رو کی تموم ميکنی، اصًال نمی فهميدم چی ميخورم چيکار مي                 

تبـل  . هرچی آدم پرتر باشه افتـاده تـره       . ديوونه شده، حاال واسه ما وقت نداری؟ واسه ما کالس ميذاری؟ خيلی بدبختی            
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کاش دلم ميشنفت حداقل يکـی از ايـن حرفـای سـرد و سـنگين کـه بهـم گفتـی بـه خـودت                          . صداش کلفته چون توخاليه   

 .ميگفتم

. آقـا ميخـواد بـره سـهروردی خواهرشـو از کـالس بيـاره              . غلـط کـردی   . چون راهش دوره  چرا؟  . يا بهت ميگه بيا سيدخندان    

 .سر راهش بودی بودی، نبودی هرررری. حاضر نيست به خاطر تو يه متر هم راهشو کج کنه. ميخواد سر راهش باشی

دم در . دم در سـينما . جلـوی کالنتـری   . fast foodجلـوی  . ميگه جلـو دکـه روزنامـه فروشـی    . باالخره باهاش قرار ميذاری

يعنـی جـايی کـه تـو        ... دم در بانـک و      . دم باجـه اطالعـات    . زير فواره حـوض   . بين ميخهای سرعتگير  . وسط جوب آب  . پارک

ميگـی چـی ميپوشـی؟ ميگـه کفـش سـياه، سـاعت        . دقيقًا اونو با تمام آدمهايی که از اونجا رد ميشـن اشـتباه ميگيـری         

امـا توحتمـًا بايـد      . با همينايی که گفتی دقيقًا ميشه پيـدات کـرد         ! بّسه!  بگم؟ نه  مچی، گردنبند نقره، جوراب سفيد، بازم     

 . بگی لباس و شلوار چی ميپوشی وگرنه؟ معلومه ديگه، بااااااااااای

ميـری سـر قـرار جلـو     . چون ميذاره ميـره . اما تو حق نداری دير بری چون صبر نمی کنه     . شک نکن . حتمًا. خودش دير ميآد  

المّسـب انقـدر آدمـا زيـاد        . ده بيست دقيقه قبل ميری سر قرار که بياد به هر کی مياد و ميره نگاه ميکنـی                 همون دکه، از    

ميرن و ميان همه هم شبيه اون مشخصاتين که آقا داده، حتـی بـه کالغـا و گنجشـکا هـم شـک ميکنـی کـه شـايد اون                                

اونجـايی؟  ! اشکان. يهو گوشيت زنگ ميخوره   ساعتو نگاه ميکنی ميبينی ای داد بيداد نيم ساعتم گذشت که بعد             . باشه

تو اين همه با هزار اميد و دلشوره رفتی اونجـا اونـم   . دو دقيقه، همش دو دقيقه ديگه اونجام    ! االن خونه ام  . من االن ميام  

داری ميـذاری ميـری     . باز بيست دقيقه ديگه صبر ميکنی ميبينی نيومـد        . تو خونش لم داده رو کاناپه منتظره کی ميرسی        

ه باز گوشيت زنگ ميخوره که تو کجايی؟ چی پوشيدی؟ چرا من نميبينمت؟ ميپرسی تو خـودت کجـايی؟ ميگـه همـين                  ک

يـا اصـًال بـی خيـالش        . آقا داره از دور، از پشت درختا، از پشت سيم خاردار ديد ميزنه ببينه پسند هستی يا نـه                  . دور و برا  

تی، منـو گذاشـتی سـر کـار، منـو اّلـاف کـردی، چـرا؟ چـون آقـا           تلفن زنگ ميخوره که آاااای منو کاشـ       . ميشی ميای خونه  

ميگه اوا مـن چنـد ماهـه نـه          .  ميزنی که بابا تو کدوم خراب شده ای بودی         emailيا ميری خونه بهش     . ميترسيده بياد جلو  

email        ها مو چک کردم و نه off             صـبانی  حـاال چـرا انقـدر ع    ! بـد اخـالق   . ها مو واسه همين نفهميدم کـی و کجـا بايـد بيـام

هستی؟ خوب حاال مگه چی شده؟ يا بهت گفته تی شرت صورتی ميپوشم تو هم پيداش نمی کنی دست از پـا درازتـر                        

تـو موبايـل   !  ميبينيش بهش ميگی کجا بودی؟ ميگه با تو قرار گذاشـتن سـرکاريه  onlineميای خونه که از شانس بدت باز      

رفته عشقاشو با رفيق رفقاش کرده شامشو خورده دسرشو         . لبکارحاال آقا شده ط   !! من سر قرار اومدم تو نبودی     . نداری

خورده تو هم تو سرما و گرما هی منتظر هی اينورو نگاه ميکنی هی اونورو، هر تی شرت صـورتی پوشـو بـا اون اشـتباه                           

 تـو چـی   داشتی از دور تماشا ميگردی ببينی خوشت مياد يا نـه؟ ازش ميپرسـی            ! ميگيری، بعد آقا در مياد بهت ميگه آره       

منو يـه سـاعت اونجـا     . ميگی بابا تو که گفته بودی تی شرت صورتی ميپوشم         !!! پوشيده بودی؟ ميگه تی شرت مشکی     

 ديگـه  IDهمزمان بـا يـه   . کاشتی حاال طلبکارم هستی؟ با هزار التماس و درخواست ازش ميخوای که دوباره بزار ببينمت     

ه نيم ساعت وقتی هيشکی تحويلش نگرفت مهربون ميشه بـه تـو   تو روم  داره وسط صفحه پيغام ميده هر نيم ساعت ب       

يا يهو مياد ميگه تو انقدر قربـون مـن ميـری            . دلش رضا نميده تو خونه بُترشه     .  ميگه که اميدوار بشی، آقا زرنگه      okهم يه   

کی بـه  پـس ميگـی چـه خـا    . تو بلد نيستی با يه گی چه جوری صـحبت کنـی  . ِبِهت اعتماد ندارم. که من بهت شک دارم  

کار دارم، فقط با من چت کـن، َاه  ! زود! بهت بی محلی کنم ميگی زود    . سرم بزنم؟ التماست کنم، که اين حرفا رو ميزنی        

 تو چقدر بی احساسی، ِد همش به فکر کارای خودشه پس من چی؟

ميـری  . ودمـو ميرسـونم   َجلـدی خ  . يا بهت ميگه بيا فالن جا، رسيدی  زنگ بزن من پنج دقيقه بيشتر با اونجا فاصله نـدارم                  

وقتـی شـماره عاليجنـابو    .  بعد از ظهـر بـه مـن زنـگ بـزن     ۴يا ميگه ساعت . همونجا هی زنگ ميزنی ميبينی جواب نميده  

. ميگيری طرف با ناز و ادا ميگه مگه من نگفتم از خونه زنگ بزنی؟ چرا از اينجا زنگ زدی؟ حاال برو بعدًا از خونـه زنـگ بـزن                            

همينـی هسـت کـه هسـت،     . ميگه حاال تو برو.  ساعت فقط تو راهبندون گير کردم٣. اهو اومدم ميگی بابا من اين همه ر     

 ميبينـيش و اعتـراض      onlineبعـد کـه اتفـاقی       .  مـاه بعـد    ٣تا کی؟ تا    . فردا زنگ ميزنی تلفنش خاموشه    . بايد اطاعت کنی  

ِوبکمت رو که ميبينه . ستی همو ببينيمميکنی بهش که بابا من که نيومدم سراغت تو پيغام دادی تو درد دل کردی تو خوا

بعـد از ايـن همـه       ! سنگ پـاس  ! رو رو برم  ! ميگه گفتم . ميگی خوب از اّول ميگفتی از من خوشت نميآد        . بهت جواب نميده  
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خـودت  ! اّلافی بعد از اين همه مّنت کشی بعد از اين همه بدبختی حاال آب سردو ميريـزه رو تنـت کـه ديگـه مـزاحم نشـو               

ايـن مـنم کـه از      . تويی که يه روز جندگی نکنی عذاب وجدان ميگيری        . تويی که به من محتاجی    . شو بيچاره ديگه مزاحم ن  

 .تو بدم مياد

البته اگه اسم شما امير باشـه اون        . اگه اسمشو بپرسی يا ميگه آرش يا پدرام يا مانی يا امير يا يه چيزی تو اين مايه ها                  

که سازمان ثبت احوال داده که بيشترين اسما تو ايران يا محّمده يا علـی يـا   ما نفهميديم اين آماری ! ميگه اسمش اميده  

اصـًال کـی گفتـه اسـم افشـين قشـنگه وحسـين قشـنگ                . رضا چی ميشه پس؟ اصًال يه نفر نيست اسمش جواد باشه          

يکی نيست؟ مگه اسمت اکبر باشه چی ميشه؟ من اسمی رو که مال تو نباشه ميخوام چيکار؟ اگه ميخوای يـه عمـر بـا         

زندگی کنی چرا از همون اّول بهش دروغ ميگی؟ چرا انقدر بی شخصيتی که، خودتو جای بقيه جا ميزنی؟ مرد باش، بگو 

 . اسممو نميگم

دقيقًا همونی بود که    . بعد از نيم ساعت تأخير مياد ميبينيش      . باهاش قرار داری  

د چـاق  گفتـه بـو  .  سالشـه ۴٠ ٣٠ سالشه اما حدودًا  ٢٣گفته بود   . بهت ميگفت 

نيست ولی انگار پنجاه شصت ال پارچه دور کمرش پيچيده که نشون نده چقـدر               

گفته بود همه جاش با هم توپوله ميبينی فقـط يکـم شـيکم جـانش     . بچه الغره 

انگار . انگار بچه قنداقی ديده   . اّولم نيش کثيفشو واز ميکنه ميخنده     . تو آفسايده 

سـالمم بکنـی معلـوم      . تسـالمم کـه بلـد نيسـ       . اومدی ازش پول قرض بگيری    

دسـت پيشـی    . از همـون اّول ايـراداش شـروع ميشـه         . نيست جواب بهـت بـده     

بگی چرا ديـر اومـدی ميگـه آره مـن داشـتم قـرارداد دو سـه                  . ميگيره پس نيفته  

فقط حرف . ميگی بيا بريم اينجا ميگه نه بريم اونجا. ميليارد دالری امضاء ميکردم

ده ميّپره ميره از روزنامه فروشی يـه بطـری          مثل آدمای از بيابون فرار کر     . خودش

. نه قيافه داره نه تيـپ   . آب معدنی ميخره که يه چيزی داشته باشه بهت پز بده          

بهش هم بگی چقدر خوشگلی ميگه ِاِاِا پس دفعه ديگه بايد يـه عکـس بهتـر از                  

اصـًال قلـبش يـک      . خودشـه بـه فکـر     . به فکر تـو نيسـت     . يعنی تخماشم حسابت نميکنه   !! خودم بگيرم تو چت نشون بدم     

داری باهاش حـرف ميزنـی هـی    . از رو ناچاری اومده ببينتت. هر چی بهت گفته دروغ بوده. لحظه هم به عشق تو نتپيده    

آب معـدنيا   . بابا اين آب معدنی چيه ديگـه      . انگار اولين باره تو عمرش که داره آب ميخوره        . اين بطريو قلپ قلپ سر ميکشه     

تو نمی  . اما اينا کالسشه  . تازه بهترين آبم که باشه به پای آب تهرون نميرسه         . ه کليه ضرر داره   واس. خيلياش گوگرد داره  

يا زن مردمو که بچه بغلشه ديد ميزنـه هـی هـم زيـر               . باهاش که حرف ميزنی حواسش به همه جا هست جز تو          . فهمی

پنجـاه و   . موبايلش زنگ ميزنـه   يا هی   . يا هی با گوشتکوبش ور ميره     . لب با دهن آب افتاده ميگه سس سسس سسس        

منظورش اينه کـه  (خبی؟ ) تو آدم نبودی بهت سالم نکرد! ديدی سالم بلد بود(ميگه سالم   . پنج هزارتا خاطرخواه داره آقا    

هيشـکی ايـن   . ناراحت نباش هيچ االقی تحمل اين رفتارشـو نـداره         . يعنی داره واست کالس ميذاره    .بيا فالن جا    ) خوبی؟

بعد هرچی گفتی . االن ميام. ميگه االن. بعد دوباره همون يارو زنگ ميزنه که بابا کجايی بيا ديگه    . يگيرهعمله رو تحويل نم   

يا هی مامانش جونش بهش زنـگ ميزنـه کـه کجـايی؟ سـبزی گرفتـی؟                 . دوباره از اّول همه چيزو براش بگی      . يادش رفته 

االن مجتمـع فنـی     ! گـه مـن االن دانشـگاه تهـرانم        يـا يکـی زنـگ ميزنـه مي        . هويج گرفتی؟ خواهرت منتظرته ِبـری دنبـالش       

چرا دروغ ميگی؟ تو که به عزيـزت  . روبروی من! تو که االن تو پارکی    . اومد ابرو درست کنه چشمم کور کرد      . ِد بيا !! هستم

به همين راحتی دروغ ميگی چه اعتمادی بهت هست که دوباره و سه باره و ده باره دروغ نگی؟ واسه اينکه افه معرفت                       

. باطری گوشـيش داشـته تمـوم ميشـده        ! نه. فکر نکن واسه تو اينکارو کرده     . بياد ميگه بيا اصًال موبايلم رو خاموش ميکنم       

تو چـت کـه بـود هـی فحـش ميـداد             . اگه شما يکي رو پيدا کردی وسطصحبت گوشيش زنگ نزد سالم منو بهش برسون             

االن ميگـه مـن؟ منـو دروغ؟        . دنبال آدم حسابی ميگشـت    . تهی دروغ ميگف  . فالن فالن مادر فالن، پدر فالن، خواهر فالن       

هـر چـی اليـق    . مادرتو پدرتو هفت جدتو همـه رو زيـر فحـش لـه ميکنـه     . منو فحش؟ هر چی از دهنش در مياد بهت ميگه   

ميگـه مـن ِانقـدر      . چه برسـه جوابشـو بـدی      . خودشه به تو نسبت ميده، اما تو حق يه اعتراض خشک و خالی هم نداری              
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واقعًا خوش به حال پدر     . اصًال  فحش نده انگار خوابش نميبره      ! وگرنه من ِانقدر قلبم لطيفه    ! نا رو از رو عادت ميگم     اي. خوبم

 .و مادرش با اين شاهکار خلقتشون

تا بيـای بـه اون   . تا ميای از خودت دفاع کنی يه چيز ديگه َعَلم ميکنه. هی بهت زخم زبون ميزنه. همش اَزت سوال ميکنه   

ميگی بابـا ديگـه ژل   . ميگه چرا ژل نمی زنی . ميگی بابا اينجوری مده   . ميگه چرا موهات اينجوريه   .  يه چيز ديگه   جواب بدی 

وقتی حسابی خستت کرد ميگه تو      . حاال اگه درک کرد   . تازه به هر مدل مويی که ژل نمی خوره        . زدن االن زياد مد نيست    

حـاال چـی   . کـل تهرونـو مـن سـاختم    . ؟ ميگه مـن مـدير پـروژه ام      فقط بگو کارت چيه   . اصًال از من سوالی نداری؟ ميگی نه      

. تو مزاحممی. کار دارم. خسته شدم. يعنی زود باش. هی هم به ساعتش نگاه ميکنه. ادعاشم ميشه. خونده، کامپيوتر

، اين همه آخه تو که انقدر بی معرفتی، انقدر بی احساسی. کمبود محّبت داره. ميدونی چرا اينکارا رو ميکنه؟ عقده داره     

خدمو حشم داری، اين همه آدم داری که قربونت برن چرا با من بازی کـردی؟ چـرا؟ مگـه ساديسـم داری؟ مگـه مـن آدم                            

 نيستم؟

 ساله خوشگل، فـوق العـاده خوشـتيپ،    ٢۶من . از خودشون هيچی کم نميذارن. تو روم که پيغام ميدن ديگه نگو و نپرس   

اشين و موبايل، فوق العاده باال شهری، فول العـاده قـد بلنـد، فـوق العـاده آکبنـد،               فوق العاده تحصيلکرده، فوق العاده با م      

. فوق العاده با شخصيت، فوق العاده احساسی، فوق العاده فّنی، فول سالم         . فوق العاده کمر باريک، فوق العاده مهربون      

اگه اين کارو نکنه که فرش آبکش کـه         . هخودش رو عين اين جنده ها حراج ميکن       . اصًال اين فوق العاده از دهنش نمی ُافته       

 !خريدار نداره که که که

. يعنـی تـويی و سـايزت   !! جديدًا ياد گرفتن بعد از قد و وزن پرسيدن ميپرسن سايز؟      

. سرنوشت کره زمين به اين سايز تو بستگی داره        . از اين سايز مهمتر ديگه نيست     

 يـا ميگـه اووووووووه خيلـی         يا ميگه کوچيکه، يا ميگـه بلنـد ميخـوام،          ١۶مثًال ميگی   

بلنده يا ميپرسه قطرش؟ يا ميپرسه کلفته؟ مـال تـو کلفتتـره يـا مـال خـر؟ مـال تـو                       

کلفتتره يا برج ايفل؟ يعنـی نـه اخـالق نـه معرفـت نـه شخصـيت نـه هيچيـت مهـم                       

يا اگه سـر حـال باشـه، ترياکشـو کشـيده باشـه،              . نيست فقط سايزت رديف باشه    

مـار نباشـه ميگـه عاليـه اششششـکان ژون،           عرق سگيشو زده باشـه، خالصـه خ       

 !!دردم نمياد

انگشتر دستت باشه با طعنه ميپرسه بسيجی هستی؟ حلقه دست باشه ميگـه نـامزد داری؟ گردنبنـد داشـته باشـی                      

دستبند داشته باشی ميگـه از کجـا دزدی کـردی؟        . ميگه هاپو صاحابت کو؟ گوشواره داشته باشی ميگه من اوا نميخوام          

ميپرسه عرق ميخوری سيگار ميکشی؟ بگی نه ميگه عقب مونده، اّمل، .  چروکه، نميگه جای تای نوييهميگه تی شرتت  

 و نيم جام جـم بـاش، بعـد          ۴ زنگ ميزنه آرياشهر که      ۴ساعت  . ُاه چه پاستوريزه، بچه درسخون، بچه مثبت، ای کيو سان         

 هسـتی از لجـش ميگـی شـايد باشـم ميگـه              که با هزار بدبختی ميرسی ميگه چرا ته ريشتو نزدی ديگه حتمًا بسـيجی             

 ميخوام وقتی مياد با چشم تر ميبينی خودش آخـر حالتـه، حـرف کـه ميزنـه      str8 lookingميگه . زورت که به من نميرسه

دندوناش همه زردن، همه خراب، دنـدون جلـوش هـم بـه سـياهی متمايلـه امـا تـو روت                  . نصف تهرون دهنشون آب ميفته    

امـا اون خيلـی راحـت ميگـه زيـادم           . طـرف بزرگتـره احتـرام داره      . کـی يـه عيبـی داره ديگـه        ميگی هر   . نميشه بهش بگی  

خوشگل نيستيا، يرقان داری؟ ايدز داری؟ سرطان داری؟ افسردگی داری؟ کمبود محبت داری؟ اصًال من فقط اومدم تو رو                   

 .از افسردگی نجات بدم

 تو عمرش بهـت زنـگ نميزنـه، اسمشـم بهـت دروغ گفتـه،       هی ميگه دوستت دارم دوستت دارم يه بارم       !! اصًال کون لّقت  

همين که ميشـينه بغلـت از   . دوست داشتن يعنی اين  .  داری add کنه فقط تو اونو      addاصًال به خودش زحمت نداده تو رو        

تمام افرادی که ديده و نديده بد ميگه، همه رو دروغگو و دقل معرفی ميکنه به همه يه نسـبت بـدی ميـده، همـش ادعـا                            

 . کنه که اين و اون دارن براش سينه ميزنن و آقا تحويلشون نميگيرهمي

 .من اونايی رو ميگم که از پشت کوه قاف اومدن. شما همه گلين. مسّلمه با شما نبودم. سر همتونو درد آوردم. بگذريم
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 اطالعيه همبستگی و اتحاد
 

مان همجنسگرايان ايرانی در اقدامی با همکاری سازمان ها و فعالين           امور فرهنگی ساز  

خارجی به جهت نزديک کردن افکار همجنسگرايان، دوجنسگرايان و دوجنس گونگان              

رای                    ادل نظرات ب رای تب سراسر جهان و تاکيد بر نقاط مشترک و ايجاد فضايی مناسب ب

د          مذهبی اثبات تنها نبودن اقليت های جنسيتی گروه های دينی و           زير را معرفی می نماي

 . عالقمندان می توانند به عضويت آن درآيند و بدانند که تنها نيستندو
 

 
   lgbtmuslim@yahoogroups.com گروه مسلمانان

 
  lgbtchristian@yahoogroups.com گروه مسيحيان

 lgbtzorosterian@yahoogroups.com تشتيانگروه زر -----

 
 lgbtjew@yahoogroups.com گروه يهوديان

 
 lgbtbahai@yahoogroups.com گروه بهائيان

 
 lgbtbuddhist@yahoogroups.com گروه بودائيان

 
 lgbtsikh@yahoogroups.com گروه سيک ها

 
  lgbthinduism@yahoogroups.com گروه هندوها

 lgbtsufism@yahoogroups.com گروه صوفيان ----

 
 lgbtatheist@yahoogroups.com گروه بی خدايان
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 پویا

" من هم هستم"ستون ) بهتر بگویم گرداننده( من نویسنده دانم با من تا چه اندازه آشنا هستيد،       نمی من پویا هستم؛  (

ستونی مربوط به اقليتهای جنسی در یک مجلـه ای کـه بيشـتر مطـالبش مربـوط بـه اکثریـت                       .در مجله سه کاف هستم    

.  به زبان عاميانه هست و سعی در ایجاد صميمت گفتاری دارد و مایل به تغيير ادبيات نوشـتاری نيسـت    چرند و پرند   .)بود

 شایان ذکر است که این ستون سعی دارد که اخبار و اتفاقات و سخنان مردم کوچه .فارسی را باید هميشه پاس داشت

 .و بازار را با همان لحن شوخ آنها بيان کند و هدف دیگری ندارد

 ر،سالم دیگک یبا 

فعـال   بـه سـالمتی و ميمنـت،      ) لغت را حـال کـردین؟     ( خدمت دوستان و عالقه مندان نه چندان پر و پا قرص خودم عارضم            

 فقـط یـک نفـر؛     (موضوعی برای ستون ميزگرد پيدا نشد و با وجود استقبال کم نظير شما دوستان و خيل عظيم هواداران                   

از  ). هم تحویل گرفتم راخودم( کنيم م کننده تان را به فرصتی دیگر موکول میبررسی نظرات دلگر) چقدر من هوادار دارم

ستون ( منم این ستون را ساختم) دباید بگم کور خوندی ( اونجایی که شما فکر کردین از دست من می تونيد قسر در برید            

 .تا گذری داشته باشيم به اخبار نسبتا روز اطرافمون )چهل ستونه چه عرض کنم،

بایـد   ) هفته ای ميشه که یـاد گـرفتم        کاین کلمه را ی   (جهت تنویر افکار عمومی      .گم که این اولين کار غير جدی منه       باید ب 

 دور دبعد از این یا بـه زبـون خـوش مـی یایـ         )باشه از دفعه بعد طول هم داریم       کنم، من امروز چقدر عرض می    ( عرض کنم 

ما با کلـی سـالم و صـلوات اومـدیم کـه              .دحاال خود داني   ویسم،ن شينيد یا اینکه منم همين ستون را می        ميزگردمون می 

تـا اینکـه    " وکـردم "اونقـدر پـر رو بـازی در          مگـه سـه کـاف یـادتون رفتـه؟         . بمونيم به این زودی ها هـم رومـون کـم نميشـه            

 .را هم از رو بردم" کته کله"مخالفهای متعصب و 

دی بيـان   آزا گفت   بين الملل  عفو سازمان   :ابتدا چند خط کامال جدی    

ــا مســئوليت اســت  ــغ تنفــر ملــی،  .همــراه ب ــه تبلي ــژادی و  هرگون ن

 مذهبی که باعـث برافـروختن تبعـيض، دشـمنی و خشـونت شـود،              

 هـم گفـت     امـام جمعـه تهـران      .استفاده مجاز از آزادی بيان نيسـت      

ــعار، ــت؛   شـ ــته اسـ ــت شایسـ ــاهرات و محکوميـ ــد   تظـ ــی نبایـ     ولـ

 .سفارتخانه های آنها به آتش کشيده شود

تـوهين و جریحـه دار کـردن         ل ما بایـد بـين آزادی بيـان و عقيـده و            او

آزادی تـا زمـانی قابـل قبـول          .احساسات دیگران مرزی قائل باشـيم     

از طرفی ما نباید به  .هست که به آزادی دیگران لطمه ای وارد نکند 

نام آزادی به شخص یا گروهی توهين کنيم یا احساسـات عـده ای              

اعتقادات جمعی   تی به نام آزادی عقيده،    نبایس .را جریحه دار کنيم   

از ایـن گذشـته    .دآزادی حـد و حصـری دار      .را مورد حمله قرار دهـيم     

یک رسانه  .بایستی مرز بين شوخی و توهين را هم مشخص کنيم       

 . بـه پيـامبری    رسد چه   دکن حرفه ای هرگز به شخصی توهين نمی      

 .اعمال مالعمر را به نـام حضـرت محمـد بـدل کـرده بودنـد                .وخیبيشتر به توهين شبيه بود تا ش       من کاریکاتورها را دیدم،   

چه برسد به مـا کـه در قـرن تمـدن قـرار داریـم و        توهين به پيامبران و مصلحان جامعه در هر آیينی عملی ناپسند هست،    

 اسالم به ذات خـود نـدارد عيبـی،   " و آن این است      جمله ای هميشه در گوش من بوده       .هميشه در پی مصلحان هستيم    

 ."گر عيبی هست از بد مسلمانيه ماست

بخـاطر اشـتباه متوجـه شـدن در بعضـی از             اگر عيبی در پيروان آن دیـن هسـت،         ؛دچ دین الهی به ذات خود عيبی ندار       هي

از انسـانيت بـه    ،داصوال هر دین الهی آمده که به ما در آموختن راه و رسم انسانيت کمک کن             .گوشه های آن دین هست    

 .حساسات مردم را جریحه دار کنيمات حمله و ادوره که به اعتقاد
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 :بریم سر اخبار  خوب،

مـن نمـی دونـم ایـن مسـئولين برگـذار        باز هم اومد و رفت؛ اول بگم که جشنواره فيلم فجر با سکوتی کم نظير،       -١

دلشون را به چی این جشنواره خوش کردند؟ بهتره بگيم عذاب واره که باعث عذاب و سرشکسـتگی ميشـه                     کننده،

 .البته ما عادت کردیم به این سرشکستگی ها تو هر زمينه ای . شادی و جشن و سربلندیتا

تو را خدا ببينيد بـا ایـن مسـئله اتمـی خودمـون               .از قواعد منحصر به فرد ما ایرانی ها اینه که دنيا را ميریزیم بهم              -٢

روسيه و اروپـا و آمریکـا، گـيج کـردیم           از چين گرفته تا      همه را،  .چه جوری دول متحد و متمدن را به جان هم انداختيم          

خـدایيش مگـه مـا     .کنيم تازه از همه باحالتر اینکه تحریم را هم به هيچ چيزمان حساب نمی         .که چه تصميمی بگيرن   

چقدر صادرات و واردات داریم که از این لولوی تحریم بترسيم؟ حاال هم گفتن که کارها مونو به شورای امنيت گـزارش                  

 . مگه چی ميشه؟ این دول کفر هم عجب دل خجسته ای دارن به خداگزارش بدن، .ميدن

ما ميگيم سوریه در ترور دست نداشته، اونا هم ميگن حق ایرانه کـه        از این گذشته دوستان متحد ما که کم نيستن،        

 .)کنيم واسه هم باز می چه نوشابه ای ما و این دوستان سوری مان،( از تکنولوژی هسته ای استفاده کنند

نمـی دونـم کـدوم آدمـی     ( این آقا روزهای اول با کاپشن اومده بود. حاال در تصویر جناب احمدی نژاد را داریم     له،ب -٣

خواست  شاید هم می   .فکر کرده بيل کلينتونه    تو تابستان ایران کاپشن تنش ميکنه که پرزیدنت ما این کار را ميکنه؟            

 .های ميدان امام حسين ميندازهکفشاش من را یاد کفشای دست فروش )دل مونيکا را ببره

کت و شلواره نسـبتا خـوش    ،)فکر کنم خواننده قسمت دل بری مجله شده( حاال یواش یواش داره خوش تيپ ميشه 

ترسـم امـروز و فـردا        مـی  .این پست پرزیدنتی چه ميکنه با آدم       .کفشای چرمی تميز می پوشه     دوخت تنش ميکنه،  

  یـارو   راستی جکش را شـنيدین؟     .شاید هم با جنيفر یا مونيکا      بپيچه؛و فائزه    فاطمه و فائقه  خبر روابط نامشروعش با     

ميگه منم از اون عذابهای احمدی نژاد ، جنيفر داره با احمدی نژاد ميرقصهبينه  می را ميبرن جهنم که عذابش بدهند،

 .بهش ميگن این عذابه جنيفر لوپزه، خوام می

بـه کـوری چشـم دشـمنان ذليـل           .کنـيم   جامعه بشریت تقدیم مـی     خدا را شاکریم که هر روز شهدای فراوان به         -۴

چند وقت دیگه همـه مـردم ایـران ميشـن اعضـای       همينطور که داریم پيش ميریم، .ما اینيم  شده و خون جيگر گرفته،    

هدا حاال احمدی نژاد اومده تا ما را از خانواده ش زمانی امام آمد و گفت همتون خواهر و برادر هستين، .خانواده شهدا

مسـئولين نظـام مقـدس اینهمـه زحمـت ميکشـن تـا فرهنـگ شـهادت را              ما ملـت اصـال خـوبی بهمـون نيومـده،           .کنه

شـهدای   شـهدای سـقوط هواپيمـا،      شـهدای انفجارهـای اهـواز،      .گسترش بدهند، ما هی بهشون بد و بيراه ميگـيم         

 شـهيد اول  کیـ  ره یا بکشـندش، هر کی که بمي   ....شهدای   شهدای دانشجو که اتوبوسشان تصادف کرده،      خبرنگار،

بينيـد چقـدر بـه فکـر پـاک       آخـه مگـه نمـی      بعد بگين اینا کثيف هستن،    . اسمش ميذارن تا صورت مسئله را پاک کنند       

 .کردنند

آقایان تصميم گرفتند که خـط هـوایی مسـتقيم           پشت هم هواپيما است که سقوط ميکنه،       حاال که به سالمتی،    -۵

 .يست بهشون بگه آخه از اینجا تا اونجا که صد دفعه هواپيمـاتون زمـين مـی خـوره      یکی ن  . نيویورک بذارن  –بين تهران   

 !!چرا گير دادین به ممالک کفر؟؟ این کار را توی مملکت خودمون انجام بدین، اگه می خواهين شهيد تحویل بدید،

تـو  (پيمـا وایسـتادن   بـاالخره بـا تيـپ زدن و کنـار هوا     )خودتـون ترتيبشـو درسـت کنيـد    ( باقر  محمد  دکتر  قاليباف  -۶

 .حـاال هـم عضـو افتخاریـه خانـه سـينما       اول شد شـهردار،    .کاری از پيش برد    )پوسترهای انتخاباتی ریاست جمهوری   

 دراماتيـک رختای جاده چالوس صـحنه هـای        امروز و فرداست که با مهناز افشار و نيکی کریمی فيلم بازی کنه و زیر د               

حاال کـارتن خوابهـای   ( . ميليارد تومان صرف ساخت سالن سينما کنند     ۵٠ جناب تصميم گرفتند که    .جلوی دوربين ببره  

بـه یـه چيـز چپـی یـا           تهران هر روز زیاد بشن و شهرداری مجبور باشه صبحها جسدهاشون را از پياده رو جمـع کنـه،                  

ان شهردار نظامی تهر )عين جمله خودشه( مهم اینه که برای ارتقای سطح فرهنگ و اخالق شهروندی        )راستيشون

مـا دغدغـه دیگـه ای        آخه جز ارتقای سطح فرهنگ و اخـالق شـهروندی،         . این پول را صرف ساخت سالن سينما کنه       

عضـویت   برای تجليـل از فعاليـت ایشـان در زمينـه فرهنگـی،      ،"پاچه خوار"و به پيشنهاد عده ای از سينماگران     نداریم
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 مبارک باشـه،  ( .به ایشان اعطا گردید   ) در صحرایی خانه چه عرض کنم با این کارهاش شده چا        ( افتخاری خانه سينما  

 .)ایشاال به پای هم پير بشن

 را انتخـاب کـن و بـه شـماره           ١-۵  ميرسه که یکی از اعـداد         SMSیهو یه         جانم برایتان بگه تو تاکسی نشستی،        -٧

ردش تـو سـایت     شـناختم و در مـو      البته بنده چون شماره را می      .واست فال می یاد که حال کنی        بفرست، ٢٠٠٠١١

ولی بقيـه دوسـتان ایـن لطـف را           .خنده معنی داری به فرستنده تحویل دادم که یعنی خودتی          مخابرات خوانده بودم،  

خدا یک در دنيـا و صـد در         ( .کردند و بعد در کمال ناباوری فهميدند که کمکی انسان دوستانه به بهزیستی فرموده اند              

از رسانه های نه چنـدان ملـی، اعـالم شـد کـه               ه به خاطر هجوم کمکها،    البت )آمين آخرت بهشون اجر عنایت فرماید،    

    بصورت شوخی، به اقصـی نقـاط مـيهن اسـالمی در کمتـر از چنـد سـاعت بعـد از          بخاطر انتقال این موج خيرخواهانه، 

البتـه ایـن    .پـس بگيریـد    را بفرستيد تا حرفی را که زدیـد، ٧توانيد عدد  راه اندازی این سيستم در مخابرات؛ شما می  

  بازیهـا در     SMSچـه ميکنـه ایـن        .اپيـدمی شـده   !) بد کـوفتی   مرده شور برده،     بازی را ميگم،    SMS( بيماری واگير دار    

 .مملکت اسالمی ایران

یـه روز مـيگن نـه     یه روز ميگن افزایش شهریه ادامـه  داره،  .این قضيه دانشگاه آزاد هم شده معضلی برای همه    -٨

 .ميترسم این باال و پایين کشيدن کار دست مـا بـده   .خواهيم پایين بياریم فرداش ميگن می   اد،باال ميره و نه پایين مي     

 )شلوار نيست شهریه را ميگم، بد فکر نکن،(

خـدا را شـکر کـه مـن امسـال کسـی را نداشـتم کـه کـادو           .خوب والنتاین هم آمد و دوستان در فکر جيب تکانی   -٨

از (آخر امسال به کسی که خيلی دوستش دارم برسم و به قولی کـس دار              دعا کنيد که منم تا       .والنتاین ازش بگيرم  

نميدونم رهبـر معظـم روز       .بشم تا بهم کادو بده    ) عمد کسره نذاشتم که دوستان بدفکر ما هم به نوایی برسند از ما            

 ")مدر وکرد"از خودم حرف سياسی ( بهمن واسش والنتاین باشه٢٢شاید  .والنتاین به خانومش چی کادو داده

عشـق هـاتون جاودانـه       اميدوارم هميشه پيش عشـق هـاتون باشـيد،         در آخر روز عشاق بر همه شما مبارک باشه،        

واسـه مـنم از تـه دلهـای      . . . .  بترکونيد و از ایـن کارهـا دیگـه      Loveواسه هم    بهم بزنيد، " عشقوالنه"حرفای   باشه،

 ".در وکنيم" "عشقوالنه"قشنگتون دعا کنيد که منم به عشقم برسم و واسه هم حرفای 

   بفرسـتيد و  editor@pglo.orgبه آدرس  )تو را خدا به من نظر بد نداشته باشيد    به متنم نظر بدین،   (اگه نظری دارید    

شما ها هـم منـو       نظر را ميگم،  (اگه هم ندین     نویسم، اگه نظر بدین مطلب می     .pooya در قسمت موضوع بنویسيد   

ولـی تـو را خـدا نظـر بـدین تـا              .به کوری چشم دشمنان اسالم من ادامه ميدم        ،)ونخفه کردین با این وضع فکر کردنت      

 .بازار ما هم رونقی بگيره

 همتون را از ته دل دوست دارم
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 کيان

 )قسمت های گذشته داستان را در پيش شماره های قبل مطالعه نمایيد(

روز بـه روز تضـاد بيشـتری را در          . کـردم  نـدگی مـي   دیگه واقعًا به این نتيجه رسـيده بـودم کـه تـو خـواب و خيـال داشـتم ز                    

 کـرد کـه حرفـی کـه زده اشـتباه و غلـط       زد و در عـرض چنـد دقيقـه اسـتدالل مـي       حرفی مـي  . دیدم شخصيت پدرام می  

بارهـا راه و روش زنـدگيش را        . دکردم بازیچه دست کسی شدم که هيچ ثبات شخصيتی نـدار           ناخداگاه حس مي  . هست

واقعًا به اين نتيجه رسيده بـودم کـه ادامـه    ! ماندم دادم وگرنه جا می  خودم را با او وفق می     کرد و من هم بايد     عوض مي 

 ..ندهابه خودش هم گفته بودم که ديگه عمری از اين رابطه باقی نم.  هستدادن اين رابطه يک ديوانگي محض

 سـال کـوچکتر بـود       ١از مـن    .  بود سامن شرايط به من کمکی کرد و اين کمک در قالب پسر گي مهربانی به نام                 آخدا در   

شـود گفـت هـر روز     مـي . هـا بـود   خيلی با شـعورتر از ايـن حـرف   . سته ه سال٢١کردم که يک پسر  اّما هيچ حس نمي  

از بـس    .کرديم و به درمان افسردگی من خيلی کمک کـرد          کرديم، شوخی مي   چندين ساعت با هم بوديم و صحبت مي       

خـوب تعريـف کـن؟    : گفت ديد مي  مسخره داشتم، هر دفعه که سام من رو ميهر ّروز با پدرام جنگ و جدل سر مسائل      

 اّما هرگز بـه مـن خـط فکـری     ودش نست اين رابطه به زودی قطع میابا اينکه علنا ميد !د؟شتی کردي يا آدت کرديامروز کا

 ..ودم تصميم بگيرمنم خاکرد تا بتو اما ذهنم را بازتر مي. نداد که قطع رابطه کنم يا اين رابطه را نگاه دارم

اّمـا بـه    . کنم و دنبال پارتنر ديگري هستم      نست من هم چت مي    اد  و او هم مي    دکن نستم که پدرام چت مي    اد علنا مي 

کردم و طبق معمول وقتم را با سرو کّله زدن      عيد دوسال پيش بود، نشسته بودم و چت مي         .!!اورديم روي همديگر نمي  

 ٣٢سـهيل،  . پـی ام داد نمـ  ندم تا اينکه يک نفر بـه اگذر س بازها در چت روم ميبا استريت ها، گي هاي مريض و همجن    

شـتيم کـه   تلفنـی بـا هـم صـحبت کـرديم و قـرار گذا      . گفت دنبال تشکيل يک زندگي کامل بـا يـک نفـر اسـت             و مي  هسال

م که مـن را  دکر  هم نميای که من در لحظه اول اصًال فکرش رطورزد،  ش بيشتر از سنش ميه اچهر . ببينيما ررهمديگ

لباسـهاي بسـيار شـيک و مارکـداری پوشـيده            .هيکل بسيار درشت، صداي دورگه و موهاي سرش ريخته بـود          . جذب کند 

 معرفی کـرد، فهميـدم کـه چيزهـايی در مـوردش             اوقتی خودش ر   و   شروع کرديم به صحبت کردن از چيزهای مختلف        .بود

: به طور خالصـه گفـت     . ه است کرد زير يک سقف زندگی مي    ) امير(ش  ه ا سال١٩سال با پارتنر     شنيده بودم که نزديک دو    

خيلـی متأسـف شـدم بـه خصـوص کـه       . د تا با مـادرش زنـدگی کنـ      ودر براي هميشه به اروپا مي    ر  امير تا يکی دو ماه ديگ     

اميـر نرفتـه،    امـا ايـن درسـت نيسـت کـه هنـوز      : گفتم سهيل .گرفت  مياش ریزد بغض گلو وقتی در مورد امير حرف مي  

د و   بگـذار   را ست که بعد از دو سال زندگی با عشق و عالقه من           ه ا آيا اين منصفان  : سهيل جواب داد  . اله کسی بگردی  دنب

م ام آر ابغضـش ترکيـد و آر      ...آدم نيستم؟ چه گناهی کرديم که گی شـديم و         ر من مگه  ؟شتمکم گذا برایش   ر من مگ  برود؟

م به  هريخت که من   طوری اشک مي   .دطور گريه کن    اين  جذبش آنشد سهيل با     باورم نمي . شروع کرد به اشک ريختن    

 .گريه افتادم

 خواستم کـه تـا زمـانی کـه        او من از . زديم زد و باهم حرف مي     بعد از آن دائم به من زنگ مي        . بود  ما اين شرح اولين قرار   

 کـه   هسـت م کـه درسـت  کـرد  فکـر مـي   . در حّد تلفن و گاهی یک دیدار کوتاه نگه داريم       ا ر ه مان  رابط  هست امير در ايران  

 بـه يـک نفـر    دنـ اتو سهيل از نظر قيافه و هيکل هيچ سنخيتی با من و خواسته هايم نداشت اّما القل ثابت کرده کـه مـي                

کرد من هـيچ کسـی       پدرامی که فکر مي   . شتمامسئله سهيل را با پدرام در ميان گذ        .دهد و تشکيل زندگی     دپايبند باش 

بـا  . ناگهان چهـره ديگـرش را نشـانم داد        !گيرد  مي  او  و کيانش را از    می آید ه يک نفر    کنم، در يک لحظه ديد ک      را پيدا نمي  

: ، گفـت  ودش م مي انی که اين رابطه به زودی تم      اد عصبانيت شروع کرد به تهديد کردن من و وقتی گفتم خودت هم مي            

يده شـده بـود کـه گـاهی نزديـک           کار به جايی کشـ     .!داز من بگير  ار يکه تو د مر آنگذارم   نمي. تو مال منی  ! من غلط کردم  

 !دندازيشد تا اگر من با سهيل قرار دارم بياد و دعوا راه ب قايم ميه ما ناخ

کـارم  .  بـودم تر و شکسته تـر از قبـل   هر دفعه غمگين و   ديدم  مي ای چند بار او ر    اه  تزدم و هف   هر روز با سهيل حرف مي     

دلم بـراي اميـر هـم    . تقريبًا در مورد  من به امير گفته بود! ودمی ر کنارش بنشينم و اشک بريزم که چرا امير  که شده بود 

       کـرد و بـراي همـين تصـميمات بچگانـه يـی              اشکالش اين بـود کـه بـه انـدازه سـن خـودش فکـر مـي                 . خيلی مي سوخت  
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 مـن خيلـی   : گفـت  به مـن مـي     .کرد  دائم گريه مي    و سهيل تا روزها حالت طبيعی نداشت      .باالخره امير رفت   .گرفت مي

ن آبراي مـن هـم بـا      .دادم ش مي اکردم و دلداري  بغلش مي هممن، کنم  امير گريه ميبرایبی شعورم که جلوي تو 

 ال و پـایين   ا بـ  هسـت و  زندگي  این  اما خوب   ! دزن امير جلوي من زار مي    برای  همه غرور خيلی سخت بود که ببينم سهيل         

  . بسيار دارد

 شهرسـتان بـه   اّما يکـی دوبـار بـراي ديـدن مـن            . ديدم  نمي ازياد سهيل ر  ندم و برای همين     اخو من شهرستان درس مي   

 کـه    هسـت  ديدم که سهيل جـزو معـدود کسـاني         واقعًا مي . انجام دهد ری که هرگز پدرام حاضر نبود       ا ک دانشگاهيم آمد، 

بعد از يـک مـاه از رفـتن اميـر، سـهيل        .کرد واقعًا براي خودش يک زندگي کامل درست کرده بود و با پارتنرش زندگی مي

او را م روز قـبلش بـه تهـران آمـدم تـا قبـل از رفـتن               هم اطـالع بـد    ه ا نواداکه به خ   من هم بدون اين    .د سر بزن   او رفت که به  

 یپسـر  هست برای    خيلی سخت  .ش گذاشتم و راهيش کردم    ان خودم توي چمد    را شیها م، لباس هدردسرتان ند  .ببينم

  ...دب بخواری شايد طرفش با کس دیگدناد  که ميدراهي سفری کنی دارد م که دوست  راکه کسي

نسـتم گريـه کـنم يـا        اد واقعـًا نمـي    !.گرده امير بر مي  :  وقتی بهش گفتم چه خبر؟ گفت       و بد از يک هفته سهيل برگشت     

اّمـا   .نمارگـرد  ب رام که آتشش بزنم یا نظرش     وکردم چيزی به سهيل بگ     گر آدم خودخواهی بودم شايد سعی مي       ا !بخندم

بيشتر شاید بخاطر این بود کـه حـق بـا اميـر و              ،  ساعتها گریه کردم   .يدوز هم جدا نش    ا وقت کنم هيچ  خوب گفتم آرزو مي   

 .تازه فهميدم که چقدر دوستش داشتم، گفتم چرا من با سهيل آشنا شدم همش می .سهيل بود

زد و احـوال پرسـی       اهی به من يک زنگ کوتـاه مـي         فقط گ  رسهيل ديگ . ني بزرگ برایش گرفت   ا، سهيل يک مهم   آمدامير  

يـی جـز      و چـاره   دمـش اقـدام کنـ     ئاميـر آمـده کـه از ايـران بـراي اقامـت دا             : کرد تا اينکه يک روز سهيل زنگ زد و گفت          مي

خواستم دوبـاره   من هم نمی. اما هنوز سهيل بين زمين و هوا معلق بود ...مدهاو به خاطر من ني !  است برگشتن نداشته 

 . ضربه بخورم اواز

 ن مـان اّما خـوب پـرده هـاي بـي     ،شودکرد که از من جدا  چون پدرام قبول نمي من و پدرام هم کماکان در کشمکش بوديم      

. د بـه مـن زنـگ نزنـ        رديگـ کـه   باالخره بعد از کشمکش هاي زياد به پدرام گفـتم            .شد بدوزيمش  پاره شده بود و ديگر نمي     

       مـن  ! تـو منـو مثـل يـه تيّکـه آشـغال انـداختی دور       : و روز دوبـاره تمـاس گرفـت و گفـت         روز زنگ نـزد اّمـا بعـد از د          ٢پدرام تا   

م ویگـ   مـي ه تـو نواداگردی و يا اينکه به خ و شروع کرد به تهديد کردن من که يا بر مي ! با من بکنی را گذارم اين کار   نمي

اولـش شـروع کـردم بـا        . دکنـ   تهديدم مي   و دزن  مي  را شد که پدرام اين حرف     باورم نمي  !که گی هستی تا جمعت کنند     

خوريم اّما زيـر   ببين عزيزم ما نزديک سه ساله که باهم هستيم، اّما به درد هم نمي: نرمی باهاش حرف زدن و گفتم که      

    نـه  . کـرد بـه جنـگ و  دعـوا     زد و شـروع مـي   رم، تا سه ماه هّر روز بـه مـن زنـگ مـي           وآ  درد نمي   را ناسرت. رفت بار نمي 

 .دش ضـربه بزنـ   هایم به خاطره خودخواهيه انوادام به من و خهم و نه اينکه اجازه بدوتم زير بار زور و تهديد بر      نساتو مي

خوب گوش کن، تـو     : گفت  او  از دست من گرفت و به      اسام گوشي ر   تا اينکه يک بار که تلفنی پدرام شروع به تهديد کرد،          

 اّما بدون، منم همين کـار     .  خراب کنی   را ی و زندگيش  وی بگ ز را ه چي نواده کيان زنگ بزنی و هم     انی به خ  اتو همين االن مي  

کيـان  . نی سر بلند کنیا نتو ربرم که ديگ    مي یت را  دارم هم شرکت و طوری آبرو      خانه شما را  هم آّدرّس   . کنم  مي وت  با را

همـين االن   . کنـی نی ب اتو سالگي هيچ کاری نمي   ٣۵، اّما تو توي     ه هست  سال ٢١ چون فقط    د از صفر شروع کن    دناتو مي

 ! کنم اگه مردي زنگ بزن تا ببين چه کارت مي .شه انوادازنی به خ زنگ مي

. و تا مّدتی ديگه به من زنـگ نـزد   پدرام ديگه تهديد نکرد! م کرداخالصه اينکه سام سه ماه درگيري را ظرف چند دقيقه تم   

اصـًال   .کـرد   هـق هـق گريـه مـي        هسـت، پدرام  ديدم   را برداشتم    گوشي. بعد از يک ماه نيمه هاي شب تلفنم زنگ خورد         

 باهاش صـحبت کـردم و قـرار شـد وقتـی بـه               ،سوختبرایش  دلم خيلی    .دکنبگريه  به خاطر من    کردم    نمي  را هم  فکرش

 . ببينمشآمدم تهران 

غلش  ب،شروع کرد از تنهايی هاش برام گفت و گريه کرد   . سال پيرتر شده بود   ١٠صورتش  . ديدمش اّما بسيار الغر و رنجور     

            ش یاز طرفــی دلــم بــرا  نگــاه کــنم اونســتم بــه چشــم عشــقم بــهاتو نمــي. بوســيدمش، اّمــا مثــل يــک دوســتو کــردم 

بد از جدايي من، پـدرام از       .  کرده بود جلوي چشمم رژه ميرفت      نم دیدها و توهين هايی که به     هسوخت و از طرفي ت     مي
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:  گفـت نمـ  ش دعـوت کـرد، بـه   ه ا نا به خ  راوقتی براي اولين بار من    . بودنه گرفته   اش جدا شده بود و به تنهايی خ       ه ا نواداخ

 ...خودت نخواستی:  منم گفتم ! تو باشه هامنزلاينجا قرار بود 

 پدرام تک و تنها تو يک خانه سرد و بـی روح       .گذرد نويسم، بيش از یک سال از این ماجرا می          مي ااالن که اين داستان ر    

 و به   ودسهيل، بعد از رفتن دوباره امير، مجبور شد که از ايران بر            .دخور ش غبطه مي  ه ا ت و شايد به گذش    دکن زندگی مي 

کننـد اّمـا از وجـود         در يـک شـهر زنـدگی مـي          هـا  ن آ تا جايی که فهميدم، االن هردو      .شکل خيلی بدی از ايران خارج شد      

  .ن اطالعي ندارنداش ديگری در چند کيلومتري

 .نويسم  بنويسم، اّما مطمئن باشيد دوباره ميیتانتونم برا ا چند شماره آينده چراغ نميکنم؟ ت و اّما من، من چيکار مي

 .  و اميدوارم که همينطور باشدد روند خوبی داشته باشدناتو کنم داستان کيان از اين فصل به بعد مي فکر مي

 : مهتک تکتان جواب بدکنم به  نيد نظرها و سؤاالتتان را به اين اّدرس برايم بفرستيد و سعی مياتو مي

Higrade61@yahoo.com 

 تا چند شماره آتی، خدا نگهدارتان

 

 

 

 

 جلسات هفتگی در پالتالک
جلسات هفتگی ويژه ای در اتاق های پالتالک برگزار می شود که ورود برای عموم آزاد است

و ايرانی پرداخته LGBTو در آن اتاق ها به بحث و تبادل نظر در موضوعات مختلف جامعه 

 .دادبه بسياری از سواالت شما پاسخ خواهيم 

 . به وقت تهران به مدت يک ساعت باز خواهد بود٢١:٠٠ ساعت  پنجشنبهاين اتاق هر

 By Language/Nationally/Other          دسته: اتاق های پالتالک

 Iran-Bahse dar Gay, Lesbian, Bisexual va Transgender          :نام اتاق

 

ی شود که شما می توانيد آن را درم  بازArsham_Parsi (ID)اين اتاق توسط آی دی 

 برای دريافت نرم افزار پالتالک می توانيد به آدرس.ليست خود اضافه کنيد

www.paltalk.comمراجعه کرده و آن را به رايگان دريافت کنيد . 

 

 در انتظار حضور شما در اين جلسات هستيم

 لطفا دوستان خود را نيز مطلع سازيد
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  کرمان-کيانوش 

چنان سر به هم فشرده بودند صـخره اي بـزرگ            هايش آن  سالها پيش در گوشه اي از اين کره خاکي در تنگه اي که کوه             

رود بـا وجـود   . زيبايي و غرور، باعث رنج و سختي رودي شده بود که از آنجا مـي گذشـت  اين صخره در نهايت . پديدار شد 

که مي دانست اين صخره محکم تر از آن است که بتواند او را از سر راه بردارد با خود فکـري کـرد و تصـميم گرفـت بـا                    اين

 يک جا بماند پس بـه ناچـار راهـي باريـک و              اما او ذاتا رود بود و روان و نمي توانست         . صخره مقابله نکند و تسليم او شود      

بي سر و صدا بدور از هر گونه هياهو در ميان صخره ها يافت تا بتواند از البه الي آن عبور کند و رواني خود را حفظ کرده و          

 .مرداب نشود

صـخره  گذشت و گذشت و گذشت سالهاي سال شرايط همچنان باقي ماند بدون هيچ تغييري هر وقت که قطرات آب به                     

هـاي اطـراف آن      هاي به ظاهر روشن فکر اعتراض مي کردند که اين سرنوشت ما نيست ما بايد تغيير کنيم آنان و جلبک                   

مي گفتند حال چه وقت اين حرفهاست بعدا به شما هم مي پردازيم بچه صخره هاي کوچک مـي گفتنـد                      با هم و يکصدا   

 ا در اين ميان چه مي خواهيد؟االن وقت شکوفايي و نمايش قدرت و معروف شدن ماست شم

فکر و يکي بودند تصميم گرفتنـد کـه خـود بـراي سرنوشـت خودشـان و        اما قطرات آرام نمي شدند قطراتي که با هم هم        

همنوعانشان تغييراتي ايجاد کنند اينان شروع کردند و راهي سخت و ناهموار را با تکيه بر يکـديگر و بـا اميـدي روز افـزون                      

 به همه قطرات فهماندند که حق ما روان بودن است نه يکجا ماندن، حق ما زندگي است و روان بودن                     آغاز نمودند کم کم   

آرام آرام بر تعداد قطرات افزوده شد و همـه قطـرات دانسـتند کـه چـه      . الزمه زندگي است ما نبايد مرداب باشيم و ساکن  

آن صـخره بـزرگ کـه حـاال پيـر شـده بـود        . گاه شدندآت  آن روز، روز بزرگي بود روزي بود که قطرا.هستند و چه بايد باشند 

درک نمي کرد ولي صخره هاي کوچک و جوانتر وقتي بـه حرفهـاي            نان را آهنوز بر سر راه آنان بود اما او هنوز همانند قبل            

ي ها فرق دارد هر کـس بـه نـوع          آب   و قبول داشتند که زندگي صخره ها با          می فهميدند نان را   آقطرات گوش مي کردند     

 .زندگي مي کند قطرات وقتي که شرايط را مساعد ديدند به کمک صخره هاي جوان راهي يافتند براي رهايي

قطرات ديگر آرام و گوشه گير نبودند و جنب و جوشي داشتند شگرف، آنها خود را با فشار هرچه تمامتر به سـينه صـخره              

شن فکر بودند دست به اقداماتي مـي زدنـد و بـراي             مي کوبيدند گاهي اوقات با کمک صخره هاي کوچک و جواني که رو            

 آنها با کمک هم صخره ها را بلند مي کردند و برروي خود مي لغزاندند و محکم به .رسيدن به هدف خود تالش مي کردند

قـدر گفتنـد و تکـرار        آن.  آماده مـي سـاختند      سينه صخره بزرگ پرتاب مي کردند و آرام آرام صخره بزرگ را براي شکستن             

 . خود را بر صخره بزرگ کوباندند و بر او فشار وارد کردند تا به نتيجه برسند ردند وک

ها بر سر درختان به آواز خواني نشسـته بودنـد فريـادي سـهمگين توجـه                  سرانجام در يک روز زيباي بهاري روزي که بلبل        

صخره پير و بزرگ شکاف برداشته بود و  واي پروردگارا سينه محکم و ستبر .همه را به خود جلب نمود اين چه صدايي بود      

 مي کرد صخره هنوز در اوج شکوه و قدرت بود اما بـا رود بـه سـازگاري رسـيده     ررود با فشاري باور نکردني از ميان آن عبو 

 .عظمت آن را چندين برابر کرده بودبود و اين سازگاري و همزيستي او با رود بود که غرور و شکوه و 

ا کمک هم و با کمک صخره هاي جوان صخره بزرگ را قانع کنند که بايست انعطفـاف پـذير باشـد و                  آري قطرات توانستند ب   

 .خود را با محيط اطراف خود سازگار کند

نـان بسـيار    آنـان نمـي توانسـتند بـه پيـروزي برسـند             آار صخره هاي جوان بودند چـون بـدون کمـک            زآنان هميشه سپاسگ  

 .نديشه هاي خود آشنا ساخته بودندهوشيار بودند که صخره هاي جوان را با ا

 .قطره هستيد اما مي بايست رود شد. اميدواريم که همه قطرات تا ابد پايدار باشند و از زوال بدور

  

 ،با شما هستم

 .د و يا اين که حقمان را می گيريمييا حقمان را می ده

!کدام شيرين تر است؟
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 داریوش لعل ریاحی

 

 . بغضت را فرو ببر و اشکهايت را پنهان آن

 !سربازاني آه مي بيني بر سر و روي عروسك ها مي آوبند

 نه آدم ها 

 ان عروسك هايي آه انتظار نخبگان سرزمين آزادي را مي آشيدند هم

 . و از چكمه هايشان چيزي نمي دانستند

 فرا سوي مرزهاي شمالي را ببين 

 !آدم ها را نگاه آن

 آدم ها يي آه بر بنيان باور عروسك هاي دست ساز پيرهن چرآين؛ 

 سرزمين هاي دور

 . بي حرمتي را؛ به نام آزادي حك مي آنند

همان آدم هايي آه آاالهاي رنگارنگشان را به بازار عروسك ها مي 

 . ريختند

 . اما؛ از خشم و خروش آنان چيزي نمي دانستند

 .بيا تا رنگها را بشوييم

 ديوار ها را برداريم 

 .و آينه را از دلها؛ بيرون بريزيم

 . فرقي نمي آند آه موهايت به چه رنگي خواهد بود

 ؛ عشق را نقاشي آرد اگر مي شد به جاي بمب

 و اگر مي شد احساس عشاق را 

در فضاي بسته مغز سياست مداران 

 . جاي داد

همة روز هاي جهان را روز عشاق 

 .مي ناميدم

 و آن را با تمامي عشق؛ 

 . تقديم تو مي آردم
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  مدیر پروژه تلوزیون همجنسگرایان ایرانی–مهرناز خجسته 

 

آرون جوانی دانشگاه رفته است که برای خدمت 
.به کليسای مورمونيسم به لس آنجلس آمده است

 ) Latter Days (واپسينروزهای  :نام فيلم

 )C. Jay Cox(جی کوکس  :نویسنده و کارگردان

 ) Christian(تين در نقش کریس) Wes Ramsey(وس رامسی  :بازیگران

 )Aron(در نقش آرون ) Steve Sandvoss(دووس              استيو سن

  انگليسی:زبان

  دقيقه١٠٧ :زمان

 ٢٠٠٣ -  آمریکا:محصول

جشنواره فيلم روچستر سال گذشته ميزبان فيلمی داستانی از جی کوکس بود که 

 در لس ٢٠٠۴ ژانویه ٣٠به وضعيت همجنسگرایان، خانواده و دین پرداخته است و از 

 .  رفتهای جهانآنجلس و از مارس همان سال بر روی پرده سينما

هـا  " *مورمـون "شـهری کـه بـه لحـاظ گسـتره ی دینـی              .  شهر پالميرا که نزدیک نيویورک است آغاز مـی شـود           ازماجرا  

جـود دارد بـه نـام     در این شهر پسری معتقد، متدین و مبلـغ دینـی و  . به لس آنجلس می رسد سپس وبيشترین هستند 

. آرون که او خود را از امورات دنيا تا حدودی کنار کشيده است و با سه دوست ميسيونر و مبلغ دیگرش زندگی مـی کننـد            

 در  کریسـتين . وارد بـازی مـی شـود      در همسایگی آنها کریستين پسر جوان همجنسگرایی با شخصـيتی کـامال متفـاوت               

وقت خود را در گی بارهـا        سال دارد، اما هوس باز است و         ٢٠  با وجود آنکه    و رستورانی به نام وست هاليوود کار می کند       

انگار که گمشـده ای دارد و طمـع او بـه    . و پارتی ها و مهمانی های مختلف می گذراند و هر شب را با پسری می خوابد                

يت کـه نمونـه کـوچکی از     بعد از مشخص کردن این دو نـوع شخصـ     واپسينفيلم روزهای   . بودن با افراد جدید تمامی ندارد     

 . است ماجرایی جدید آغاز می کند های اطراف ماهجامع

ط بنـدی مـی کننـد کـه         ردوستان کریستين در مورد او و روابطش با همسایگان مذهبی اش بـه بحـث مـی نشـينند و شـ                     

کریستين نمی تواند با یکی از چهار نفر همسایه اش رابطـه           

 . جنسی برقرار کند

کريستين 
 ٢٠جوانی 

ساله است که 
دوستانش او 

را در 
    کارزار
 و شرط بندی

عشق      
 .می اندازند

 

. بـات توانـایيش وارد عمـل مـی شـود          کریستين هـم بـرای اث     

کریستين از بين این چهار نفر مسلما آرون را که از قبل به او              

 و در ایــن ميــان اتفاقهــایی جهــت  مــی گزینــدنظــر داشــته را

د و در آخـر     از دیدار این دو همسایه رخ مـی دهـ         آشنایی و آغ  

کریســتين موفــق مــی شــود کــه آرون را بــه منــزلش ببــرد و  

وقتـی  .  رابطـه جنسـی داشـته باشـد        قانعش کند که بـا وی     

ــه اجــرا مــی گــذارد و برهنــه     کریســتين ادعــای خــودش را ب

 صــحنه ای کــامال ،خــودش را در اختيــار آرون قــرار مــی دهــد 

جای این کـه بـه سـکس         در آن دو . احساسی آغاز می شود   

فکر کنند شروع می کننـد صـادقانه و بـه دور از دروغ و تزویـر                 

 در گذشــته بــا جامعــه خــاطرت خودشــان و تجربيــاتی را کــه 

اطرافشان داشتند و سرخوردگی از خانواده هایشان را بيـان          

می کنند و مشـخص مـی شـود کـه آرون هـم در حـالی کـه               

 همجنسـگرایی  ،ظاهری کـامال معمـولی و دگرجنسـگرا دارد       
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 آرون پس از آن صحنه کریستين عاشق. ه استشداست که به سبب آموخته ها و شرایط جامعه و خانواده سرکوب می 

 .می شود و سعی می کند که در رفتارهای هوس آلودش بازنگری کند

من در کریسمس سال گذشـته      : "کوکس کارگردان همجنسگرای این فيلم که خود از یک خانواده مورمون است می گوید             

ش بـه وی  وی اضافه می کند که چطور مادرش توانسته بود در پيـدا کـردن شخصـيت             ". ادرم پخش کردم  ماین فيلم را برای     

کوکس می گوید که من احساسات مردم را درک می کنم و اميدوارم که این فيلم موجب شود که خانواده ها دست                . کند

من خـودم  .  باعث باز شدن درب گفتگو ميان فرزندان و والدین باشد    واپسيناز شکنجه فرزندانشان بردارند و فيلم روزهای        

ساتم را توضيح دادم و موفق شدم و اميدوارم که برای همه همجنسـگرایان نيـز                چم را بگيرند گفتم و احسا     قبل از اینکه مُ   

 . موفقيت آميز باشد

 دیگر خود را مورمون نمی داند معتقـد اسـت مـن در              کهکوکس  

این فيلم تالش کرده ام نشان دهم که چگونه ایمان و اعتقادات 

 اگـر   البتـه . می تواند تاثيرات مثبت در زندگی مان داشته باشـد         

جنسيت را سد راه آن قرار ندهيم و ایمان و اعتقادات را خالصه             

کوکس در این فيلم تا حدودی زندگی خـودش را          . در دین ندانيم  

 می تواند هم دیـن       هر کس  به تصویر کشيده است و می گوید      

دار باشد و هم همجنسگرا و حتما همه همجنسـگراها هـوس            

 . باز و تنوع طلب نيستند

بـا آرایـه ی ایهـام    ردان و نویسنده ایـن فـيلم   نکته جالبی که کارگ   

مقابـل  ،   را با اندیشه های فلسفی همراه می کند         فيلم داستان

يســم یعنــی آرون و نمــاد   نهــم گذاشــتن نمــاد مــذهب مورمو   

؛ یعنی کریستين که به معنـی مسـيحی و وابسـته            خصيت مقابل آرون انتخاب کرده است     مسيحيت، با نامی که برای ش     

 .به مسيح است

روزهای واپسين داستان عشقی است پاک و اتفاقی که 
 دردسر نيستآن چنان هم کم 

  

مریکـا و   آدر  ١٨٣٠دهـه    از    کـه   و مورمونيسـم مـذهبی اسـت       مورمون *

مریکــا را از نظــر آسراســر دنيــا رواج پيــدا کــرد و اکنــون چهــارمين مــذهب 

ــت تشــکيل مــی دهــد   ــذهب جــوزف اســميت    .جمعي ــن م ــذار ای ــه گ    پای

)Joseph Smith( می باشد که کتاب آیات مورمونيسم را نگاشته اسـت . 

ت اسـت و خـود را جـزو کليسـای           ن مسيحي مذهب مورمون متعلق به دی    

داند اما کليساهای اعظـم مسـيحی مورمونيسـم را بـه جهـت             مسيح مي 

 به مذهب مورمون .اعتقاد متفاوتشان خارج از مسيحيت و دین می دانند

روزهــای " ،بــه ســبب اخــتالف نظرشــان در زنــدگی پــس از مــرگ مــذهب

نيسم مـذهبی   مورمو .گفته می شود  نيز   "Latter-Days" یا همان    "آخرت

 . دوستانه رفتار می کندتقریبا است که نسبت به همجنسگرایان 

  

انی است که آرون به سبب گی صحنه تاسف آور فيلم زم
بودن و عشقش به کريستين از کليسا اخراج می شود و 

 .دوستان و خانواده طردش می کنند
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  مدیر پروژه تلوزیون همجنسگرایان ایرانی–مهرناز خجسته 

 

الی وود و لس آنجلس این روزها در آستانه واقعه بزرگ سـينمایی سـال یعنـی جـوایز آکـادمی                     

 بهترین فيلم در بين نامزدها

 

ه

انجـام   از کاربران خود در سراسـر جهـان          ت یاهو مطابق آمارگيری هایی که سای    . اسکار می باشد  

 . استنتيجه های زیر به دست آمدهداده است 

 

 
 
 

 

 درصد از بازدیدکنندگان ۴١با کسب )  BROKEBACK MOUNTAIN(فيلم کوه بروکبک 

 .برترین فيلم شناخته شد

 

 . درصد در ردیف دوم قرار گرفت٢٨با کسب ) CRASH(فيلم شکست 

 

 . درصد در ردیف سوم قرار گرفت١۴با کسب ) MUNICH(فيلم مونيخ 

 

 درصد ١٣با کسب )  GOOD NIGHT AND GOOD LUCK(فيلم شب خوب و شانس خوب 

 

 .در ردیف چهارم قرار گرفت

 

 . درصد در ردیف پنجم قرار گرفت۴با کسب ) CAPOTE(فيلم شنل 
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 بهترین کارگردانی

 

 

 درصد نخستين کارگردان برگزیده ٣٨انگ لی برای کارگردانی فيلم کوه بروکبک با کسب 

 .شده است

 

 درصد دوم ٢۴ شانس خوب با کسب جورج کلونی برای کارگردانی فيلم شب خوب و

 .شد

 

 .استيون اسپيلبرگ برای کارگردانی فيلم مونيخ در مقام سوم قرار گرفت

 

 .پاول هاگيس برای کارگردانی فيلم شکست چهارمين کارگردان شد

 

 .بنت مایلر برای کارگردانی فيلم شنل پنجمين کارگردان برتر شناخته شد

 
  دبهترین بازیگر نقش اول مر

 

 درصد رای برترین بازیگر ۴٠جوکویين فونيکس برای بازی در فيلم خط را ادامه بده با 

 . استشناخته شده

 

 . درصد رای بازیگر دوم شد٢٨هيت لجرد برای بازی در فيلم کوه بروکبک با کسب 

 

 . درصد بازیگر سوم شد١۵فيليپ هافمن برای بازی در فيلم شنل با 

 

 . درصد بازیگر چهارم شد١٢ی بازی در فيلم شتاب و کشش با ترنس هووارد برا

 

 درصد بازیگر ۶دیوید استراتارین برای بازی در فيلم شب خوب و شانس خوب با کسب 

 .پنجم شد
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  بهترین بازیگر نقش اول زن

 

 . درصد برترین بازیگر زن شد۵٠ریس ویترسپون برای بازی در فيلم خط را ادامه بده با 

 

 . درصد بازیگر دوم شد١٧ليسيتی هافمن برای بازی در فيلم ترانس آمریکا با في

 

 . درصد بازیگر سوم شد١۵چارليز ترون برای بازی در فيلم کشور شمال با 

 

 . درصد بازیگر چهارم شد١۴کریا نایتلی برای بازی در فيلم فخر و تعصب با 

 

 .درصد بازیگر پنجم شد۵قدیم می کند با جودی دنچ برای بازی در فيلم خانم هاندرسون ت

 
 
 

 
 

 

 برای اطالعات بيشتر و رای دادن به فيلم کوه بروکبک و یا هر فيلم دیگر به نشانی

http://oscars.movies.yahoo.com

 .مراجعه نمایيد
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 گرایان ایرانی دبير کل سازمان همجنس-آرین ورجاوندی 

 

ــاه    ــن م ــين شــنبه هشــتم بهم ــدگان و  دوم ــاب رانن اعتص

کارکنان شرکت واحـد بـرای آزادی دوسـتان دربنـد و بـرای              

ــرفتن خواســته  ــا    گ ــای خــود ب ــد شــورش   ه  و پلــيس ض

های تعدادی از     دستگيری صدها نفر از جمله افراد خانواده      

برخی از رانندگان زحمـتکش را بـه        . معترضين پاسخ گرفت  

های بسياری را هم  ک مجبور به کار کردند و اتوبوس    زور کت 

ده يطبـق اخبـار رسـ     . با رانندگان دیگـری بـه کـار انداختنـد         

 نفـر از اعضـای سـندیکای کـارگران شـرکت            ١٢٠٠بيش از   

واحد بازداشـت شـده و مـدیر عامـل شـرکت واحـد تهدیـد                

. کرده که تمام کارگران اعتصابی را از کار اخـراج مـی کنـد             

از دستگيری تعدادی از دانشجویانی کـه       همچنين اخباری   

 .، منتشـر شـده اسـت    که روز بعد از آن آزاد شده انـد داخته اندپرشکلی به ابراز همدلی و حمایت از اعتصاب کنندگان      ه  ب

 .می باشداین اعتراض ها تنها و تنها در جنبه بدست آوردن یک حق کامال صنفی و اجتماعی 

امعه همه تحت فشار و از ابتدائی ترین حقوق خود محروم بوده و هر حرکتـی بـا                  های مختلف ج   ها و اقشار و گروه     بخش

 ما همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونه های ایرانی نيز از این امـر جـدا نبـوده و                  .یورش و سرکوب روبرو می شود     

 و قشـر محـروم بـه        حرکـت هـر نيـرو     . بارها شاهد ستم، شکنجه، اعدام و بی حقوقی هـای فـراوان اجتمـاعی بـوده ایـم                 

 .تنهایی، فقط و فقط به سرکوب و یاس و سرخوردگی و تقویت مخالفان آزادی می انجامد

تنها همگامی و همراهی همه نيروها و اقشار محروم جامعه و حمایت از خواسته های متقابل همدیگر اسـت کـه باعـث                       

وب مقاومـت کـرده و دسترسـی بـه حـق و             می شود ارودی عدالت و حق خواهان فزونی یافته و در مقابـل سـتم و سـرک                 

 نمـی  امـراه اعتـراض کننـدگان بودنـد، مسـلم     اگر بجای ده هزار نفـر، پنجـاه تـا صـد هـزار نفـر بـه ه               . عدالت را تضمين کند   

 .دن به این شکل فجيع به سرکوب این حرکت اعتراضی بپردازندتوانست

 بـرای  ات رانندگان و کارکنان اعتصـابی شـرکت واحـد    ی ضمن اعالم حمایت قاطع خود از مبارز       نسازمان همجنسگرایان ایرا  

ما نيز برای بدسـت آوردن جزئـی تـرین حقـوق خـود کـه همـان حـق                    ، اعالم می کند که      احقاق حقوق از دست رفته خود     

در صورت لزوم در پيوند بـا جنـبش جهـانی همجنسـگرایان مـی توانـد بخـش دیگـری از افکـار                 آزادی است در تالش بوده و       

  .اد را به حمایت از مبارزات اقشار مختلف جامعه فرا بخواندعمومی جهان آز

فرزنـدان اقشـار زحمـتکش    آنهایی که از در کشور، بخصوص ، دوجنسگرایان و دوجنس گونگان      از تک تک همجنسگرایان    ما

و  می خواهيم که به سهم خود به حمایت از درخواسـتهای اعتصـاب کننـدگان برخواسـته                   یان هستند  دانشجو جامعه و یا  

 آزاد زنـدگی کـردن،      .تـالش کننـد   برسميت شناختن حقوق آنها که همانـا اساسـی تـرین حقـوق شـهروندی اسـت                  برای  

   .سازمان و گروه داشتن و فعاليت سالم از حقوق های ابتدایی هر جامعه ای می باشد

 همـه محرومـان     کشور، عامل مهم دست یابی به حقوق        اتحاد و همگامی اقشار مختلف و شکل گيری جنبش مدنی در          

 .و ستم دیده گان است و همجنسگرایان ایران به سهم خود در این راه می کوشند
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  دبير اول سازمان–آرین ورجاوندی 

  ٢٠٠۶ فوریه ١٢

ما از جامعه ای همبستگی خود را با فراخوان کانون نویسندگان ایران عليه سانسور اندیشه و بيان اعـالم مـی کنـيم کـه                         

کـه در مـتن فراخـوان       " مسـئله دار  "نسور شدگان در تمامی اقشار اجتماع بوده و به خـوبی معنـای واژه               خود جزئی از سا   

 . آمده است را درک می کنيم

مـورد  ... همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان ایرانـی همـواره نـه تنهـا در نامـه هـا، بيانيـه هـا، قطعنامـه هـا و                   

اقليت هـای جنسـيتی     .  اجتماعی آن ها نيز به دالیل مختلف کنار زده می شود           سانسور قرار می گيرند بلکه کليه حقوق      

ایران در چند سال اخير سه نشریه و یک رادیو اینترنتی را راه اندازی نموده اند و تالش نموده اند که صدای حـق خـواهی                          

چنـد مـاه از راه انـدازی مـورد          همچنين تارنمای سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی بعـد از            . خود را به گوش جهانيان برسانند     

سانسور و فيلترینگ شدید دولت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت لذا با انتشار فراخوان کانون نویسندگان ایـران و قـرار                     

 .دادن آن در تارنمای سازمان همبستگی خود را اعالم نموده و خواهان آزادی بيان و اندیشه می باشيم

 

 

 رانفراخوان آانون نويسندگان اي

ی   ای بـرای محـدود آـردن هـر چـه بيشـتر عرصـه                هـای تـازه     شواهد حاآی از آن اسـت آـه طـرح         

های فردی و اجتماعی، از سوی نهادهايی آه خودرا           های ادبی ، فرهنگی هنری و آزادی        فعاليت

نـدادن مجـوز آتـاب، لغـو مجـوز اوليـه و آسـب         . دانند در دست اجراست     ها می   متولی اين عرصه  

هـای   هـا بـه چـاپ    از آن يد چاپ آثاری آه پيش از اين مجوز دريافته داشته و برخی     مجوز برای تجد  

ای برای محدود آردن هـر چـه بيشـتر آزادی انديشـه و                های تازه   متعدد هم رسيده است ، نمونه     

 .باشد بيان و اعمال شديدتر سانسور می

هـای بـه زعـم آنـان      آوری آتـاب  جمـع شود آه طرحی از سوی آميسـيون فرهنگـی مجلـس بـرای      اين روزها مشاهده می   

نيـز،  ... هـای فرهنگـی و هنـری همچـون سـينما، تئـاتر، موسـيقی و                   در ديگـر عرصـه    . در دست تهيـه اسـت     " دار  مسئله"

 .خورد ها به چشم می خبرهای مشابهی در رسانه

هـا، تهـاجم بـه        زنامههای اينترنتی ، اعمال محدوديت و توقيف نشريات دانشجويی، اعمال سانسور در رو              فيلترينگ سايت 

 .های فردی و اجتماعی است های آارگری و دانشجويی از ديگر موارد تحديد آزادی نهادهای مدنی از جمله تشكل

آانون نويسندگان ايران ، به عنوان نهادی آه از ابتدای تاسيس همواره پيگيرانه با هرنوع سانسور انديشـه و بيـان و قلـم                        

خواهد آه با سانسور و سرآوب به هرشكل ممكـن مقابلـه              دوست ايران می    ف و فرهنگ  مبارزه آرده است ، از مردم شري      

 .آنند

خـواهيم آـه همبسـتگی     خواه آه با ايـن فراخـوان موافقنـد مـی           های مستقل و آزادی     ی افراد، نهادها و سازمان      ما از همه  

 .خودرا اعالم دارند

 

 آانون نويسندگان ايران

 ١٣٨٤بهمن 
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ع می رساند که نشریه ماهانه چراغ در نظر دارد برای پيدا کردن نقـاط ضـعف و قـدرت فعاليـت خـود در                         به اطال بدینوسيله  

لـذا از تمـامی دوسـتان عزیـز         .  پيش شماره گذشته به جمع آوری انتقادات و پيشنهادات شما عزیزان بپـردازد             دوازدهطول  

. ن یاری کنيد تا آن باشيم که شما می خواهيـد          درخواست می گردد که در این همه پرسی شرکت کرده و ما را در راهما              

 .لطفا پاسخ خود را در پایان هر سوال بنویسيد

 از نظر شما موضوعات انتخاب شده چگونه است؟. سعی شده بود در هر شماره موضوعی را مد نظر قرار دهيم

 د؟کيفيت نگارش و لحن مقاالت، صفحه آرایی و ستون بندی نشریه را چگونه ارزیابی می کني

 ویرایش و تایپ متون و تنوع مطالب موضوعی را چگونه می بينيد؟

 .نظر خود را در مورد طرح های روی جلد بيان کنيد

 کيفيت و تعداد تصاویر بکار رفته در نشریه چگونه است؟

 چه موضوعاتی تا به حال می بایست مطرح می شده که هنوز راجع به آن بحث نگردیده و اهميت دارد؟

 نشریه پيشرونده بوده یا پسرونده و نشریه خودتان را چگونه می خواهيد؟روند حرکت 

چه عنوان هایی را در نشریه می پسندید و خواهان افـزایش آن هـا هسـتيد و نيـز چـه عنـوان هـایی را در نشـریه نمـی                                

 پسندید و ترجيح می دهيد که حذف گردند؟

 چگونه است؟نشریه از نظر تعداد صفحات و حجم فایل های پی دی اف شده 

 آیا ادامه کار نشریه چراغ را مفيد می دانيد؟

 کيفيت سرمقاله ها چطور است؟

 پاسخ دهی به نامه های ارسالی شما به نشریه چطور است؟

 نظرتان را راجع به چاپ نشریه و ارسال آن به داخل کشور را بيان کنيد؟

  پرداخت حق عضویت آن بودید؟اگر نشریه چراغ در ایران به فروش می رسيد آیا حاضر به خرید و

 . چنانچه موردی هست که در سواالت مطرح نشده است لطفا بيان کنيد

 

 

  اصفهان–فریبا 

 . درخواست نمایيدeditor@pglo.orgمجله مد را دریافت کرده اید؟ اگر نه لطفا آن را با ارسال نامه ای به شماره اول آیا 
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 نمایندگان سازمانتماس با 

 لماننماینده سازمان در آ

 جناب آقای آندره

andre@pglo.org

 فرانسهنماینده سازمان در 

 جناب آقای بابک اميری

babak@pglo.org

 سوئيسنماینده سازمان در 

 جناب آقای کيا احمدی

kia@pglo.org

 هلندنماینده سازمان در 

 جناب آقای صبا راوی

saba@pglo.org

 

 

 

 

 

                     

 مدیران سازمانتماس با 

 جناب آرین ورجاوندی 

 دبير اول سازمان

pglo@pglo.org

 

 سرکار خانم ترانه فروهر 

 دبير دوم سازمان

Taraneh@pglo.org

 

 آقای آرشام پارسی جناب 

  سخنگوی سازمان

 دبير کمسيون حقوق بشر سازمان

hrc@pglo.org

 

 جناب آقای پيام شيرازی 

 دبير امور فرهنگی 
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editor@pglo.org
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radio@pglo.org

 

  از خجستهسرکار خانم مهرن

 مدیریت سيمای همجنسگرایان ایرانی

tv@pglo.org

 

 جناب آقای کيا احمدی

 دبير امور آموزشی

kia@pglo.org

  پدرام پارساجناب آقای 

 دبير امور اجتماعی
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