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 رب این نوگل خندان که سپردی به منشیا

می سپارم بتو از چشم حسود چمنش

 گرچه از کوی وفا گشت بصد مرحله دور

دور باد آفت دور فلک از جان و تنش

 گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا

چشم دارم که سالمی برسانی ز منش

 به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سياه

رمزنشجای دل های عزیز است بهم ب

 گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد

محترم دار درآن طره عنبر شکنش

 درمقامی که بياد لب او می نوشد

سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش

 عرض و مال از در ميخانه نشاید اندوخت

هرکه این آب خورد رخت به دریا فکند

 هرکه ترسد ز مالل انده عشقش نه حالل 

 ما و دهنشسر ما و قدمش یا لب

 شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است

آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

رازیيب حافظ شيلسان الغ

   



 

 پيام شيرازی                                   

 

در ماه گذشته هانوفر آلمان شاهد گردهمایی جمهوری خواهان الئيـک و دمـوکرات بـود کـه شـاید در نـوع خـود بزرگتـرین                           

در این ميان نمایندگان همه اقليت . شدگردهمایی اکثر مبارزان برای آزادی ایران و اپوزوسيون های خارجی محسوب می          

 . ها و اکثریت ها حضور داشتند و به اظهار نظر در نقاط مشترکی که همان آزادی بود به ایراد سخنرانی پرداختند

در ایـن گردهمـایی از ميـان جامعـه          . هر گروه و دسته نماینده ای داشت که ساعت ها به تشریح نظراتشان می پرداخت              

را و دوجنسگونه ایرانی تنها یک پيام وجود داشت که همان پيام سازمان همجنسگرایان ایرانی بود                همجنسگرا، دوجنسگ 

 . که به همت خانم مهشيد راستی خوانده شد

آن چه که موجب شد گروهی از حاضرین نخستين پيام جنبش اقليت های جنسـيتی ایـران را برنتابيـده و بـا دیـده اغمـاز                           

ار طلبی آن دسته از دوستانی است که متاسـفانه در بـه دسـت آوردن آزادی و گسـترش آن             بنگرند برآمده از روحيه انحص    

 . مقدمات و موخرات قائل هستند و آزادی را مشروط می پندارند

 بـه گـوش مـدعيان آزادی و        ٢١گویا پيام قـرن     

. سينه چاکان مردم سـاالری نرسـيده اسـت        

ــالش در     ــل از بحــث و ت شــاید الزم باشــد قب

وردن آزادی و مردم سـاالری      جهت به دست آ   

ــه      ــردازیم ک ــانی بپ ــف واژگ ــه و تعری ــه توجي ب

. مـــدعی تـــالش در جهـــت آن هـــا هســـتيم

مسلما نمی توان انتظار آزادی در جامعـه ای         

ــد آن چــه را    ــردم آزادن ــه همــه م    را داشــت ک

مــی خواهنــد بگوینــد و یــا آن گونــه کــه مایــل 

هستند رفتار کنند اما وقتـی بـه آزادی هـای           

ی رسـيم خـود را محـاط بـر خـط            جنسيتی م 

ایـن رفتـار هـا بـا تعـابير جهـانی            . قرمز ببينيم 

ــاالری     ــردم س ــاعی، آزادی و م ــدالت اجتم ع

کامال متفاوت است و قطعا تاثيری بر جامعـه         

همجنسگرای ایرانی نخواهد داشـت کـه آیـا         

مردم ساالری دینی مقابل آن ها ایسـتادگی        

می کند، یا مردم ساالریی که بـا هوموفوبيـا           

 . در هم آغشته است

باید یاد آور شد که همجنسگرایان ایرانـی بـا          

آشــنایی کــه از تحــوالت جامعــه ایــران دارنــد  

هرگز از چاله دین بيرون نمی آیند که در چـاه          

ــه احساســات و    ــد کــه ب ــایی بيافتن هوموفوبي

    عشــق آنهــا نــه بــه دیــده گنــاه کــه بــه دیــده  

 . بی اخالقی و معضل اجتماعی بنگرد
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 اطالعيه بسيار مهم

ه آزادیسازمان همجنسگرايان ايرانی با هدف       رسيدن ب

گرايان و گرايان ، دوجنس وقی همجنس ری حق و براب

ال ود را از س ت خ ی فعالي ای ايران گونه ه دوجنس

آغاز کرده است و به هيچ يک از احزاب سياسی١٣٨٣

ا ا آن ه اعی ب امالت اجتم ه تع ا ب دارد و تنه ق ن تعل

الش يتی ت ای جنس ت ه وق اقلي رای حق ردازد و ب ی پ م

د ی کن ذا .م لل ن اص ر اي ازمان ب ای س ت ه امی فعالي  تم

 .استوار است و هدف ديگری دنبال نمی گردد

 سازمان همجنسگرايان ايرانی
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 می شودسازمان همجنسگرايان ايرانی دو ساله 
 

 

 

 

چه هديه ای برای سازمان 

 خودتان در نظر گرفتيد؟
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 دکتر سيروس شميسا

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

بن عربی و شهاب الدین سهروردی و شـمس تبریـزی و موالنـا امـرد بـازی را                   بودند قليلی از آنان مانند ا        

 عشق ایشان عکس مطلوبی او 

اهدان  ی حبایی  این است که ایـن زیبـایی هـای زمينـی یـک الگـوی        مقيد و زی

 خور، خار مقرون گل است

شر   می نویستاد فروزانفر  مراتب ظهور مطلق اسـت بـدو پيوسـته و متصـل     ح 

     

 بـدین ترتيـب صـورت     . فانی دیگر این است که عشق مجازی پلی اسـت بـرای وصـول بـه عشـق حقيقـی                     

 بدان سر رهبر است

توضيح این بيت  ستش جمال و زیبایی را موجب تطليف احساس و             ستاد فروزانفر 

      

 صوفيان امرد باز

صوفيان دو دسته 

این دسته اخير بـرای توجيـه کـار خـود از آمـوزه هـای       . نمی پسندیدند و دسته دیگر که اکثریت با آنان بود شاهد باز بودند          

است و زیبـایی را دوسـت     در عرفان می گویند اهللا جميل و یحب الجمال یعنی خداوند زیب           . عرفانی سواستفاده می کردند   

صوفيان می گویند مقيد به مطلق پيوسته است و از این رو . پس دوست داشتن زیبارویان تشبه به اخالق اهللا است. دارد

 : موالنا می گوید. زیبایی های جزئی هم نمودی از آن زیبایی کل است

 خوبرویان آینه خوبی او  

    

ش ق، مطلق است     زی تعبير افالطونی آن . بای

 :ز این آموزه اشاره کرده و می گویداموالنا به سواستفاده برخی از صوفيان . آسمانی دارد

 ور تو گویی جزو پيوسته کل است  

خار می      

در  سدا مقيد از جهت اینکه مرتبه ای از : "آن 

از این لطيفه ممکن است بعضی گمراه شوند و عشق به جزو را عشق بـه کـل بپندارنـد، چنـان کـه طایفـه یـی از                     . است

موالنـا نخسـت از طریـق حـس و          . صوفيه جمال پرستی را به همين دليل برگزیده و یکی از اصول طریقت فـرض کـرده انـد                  

 سبيل معارضه این اندیشه را رد می کند بدین گونه که بر ایـن فـرض خـار نيـز بـا گـل پيوسـته                           هعادت جواب می گوید و ب     

است و هر دو از یک درخت می روینـد ولـی هـيچکس ایـن دو را یکسـان نمـی پنـدارد و بـه جـای گـل خـار نمـی خـورد و                                      

ن است به طریق اشارت، انتقادی باشد از روش جمال پرسـتان و پيـروان اوحدالـدین کرمـانی و                    این بيان ممک  ... نمی بوید 

 "علی حریری

اصل معروف عر

 : فرمایدموالنا در این معنی می. پرستی می تواند تمرینی باشد برای عشق ورزیدن به اهللا

 عاشقی گر زین سر و گر زان سر است  

عاقبت ما را      

می نویسد        در  بعضی از صوفيان نيز پر: "ا

ا ظهور حق و یـا حلـول وی بـه            و سرانجام سبب تهذیب اخالق و کمال انسانيت می شمرده اند و گاهی آن ر               حظرافت رو 

نعت جمال در صور جميله می دانسته اند و سردسته این گروه ابوحلمان دمشقی است که اصال از مردم فارس و ایرانی                      

انش را حلمانيه می خوانده اند و چون عقيده خود را در دمشق اظهار کرده است بـه دمشـقی شـهرت گرفتـه                        وبوده و پير  

ا ذوق و خوش مشـرب بـوده انـد و بـه پيـروی از پيـر خـود هرجـا زیبـارویی را مـی دیـده انـد                               این حلمانيان مردمی ب   . است

بی روپوش و مالحظه و به آشکارا پيش وی بـه خـاک مـی افتـاده انـد و سـجده مـی کـرده انـد اگرچـه علـی ابـن عثمـان                  

مـان در قـرن سـوم مـی زیسـته و            ظاهرا ابوحل . ابوحلمان را از این عقيده مبرا می داند       ) صاحب کشف المحبوب  (هجویری  

پيروان او تا اوایل قرن پنجم وجود داشته اند . همان کس است که ابونصر سراج از وی به نام ابوحلمان صوفی یاد می کند         

بـه  " حجـت "و  " شـاهد "و گمان مـی رود کـه لفـظ          ... و عبدالقادر بغدادی یکی از آن ها را دیده و با وی محاجه کرده است              

دليل جمال  مصطلحات صوفيان از این عقيده سرچشمه گرفته است به مناسبت آن که زیبارویان گواه یا                معنی زیباروی در    

 ."حق تعالی فرض شده اند
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دین حامدبن الفخر کرمانی و علی حریری و فخرالدین عراقـی           لاحمد غزالی و عين القضا ميانجی از اعظام صوفيه و اوحدا          

. د بازی و جمال پرستی ایشان در کتب رجال و حکایات صـوفيه مـذکور اسـت   هم بر این عقيده بودند و داستان های شاه      

 :این رباعی از اوحدالدین کرمانی عقيده ابوحلمان را به خوبی یادآوری می کند

 زآن می نگرم به چشم سر در صورت  

 زیرا که ز معنی است اثر در صورت     

 این عالم صورت است و ما در صوریم  

 د مگر در صورتمعنی نتوان دی     

ولی شمس الدین تبریزی و موالنا صورت پرستی را بدین گونه که در طریقه ی حلميان است نمی پسندیده اند و عشـق         

 " که عين عشق به خداست اصل و پایه زیقه خود قرار داده اندابه کمال و مرد کامل ر

از مشـایخ بـزرگ صـوفيه داسـتان هـای مسـتند       در مورد هر یک از ایـن اسـامی کـه اسـتاد فروزانفـر آورده و کثيـری دیگـر                  

متعددی در شاهد بازی در دست است که تذکره نویسان کوشيده اند به آنها جنبه معنـوی و عرفـانی و خـالی از شـائبه                          

 :بدهند که به چند نمونه اشاره می کنم

 احمد غزالی

از ایـن شـيخ   . ن القضات همدانی استاحمد غزالی برادر حجت االسالم محمد غزالی از مشایخ بزرگ صوفيه و استاد عي 

بزرگ که صاحب آثار ارزنده یی چون سوانح العشاق است داستان های متعددی در شاهد بازی آورده اند که استاد احمد    

جز ابن جوزی بقيه نویسندگان کوشيده انـد کـه بـه ایـن داسـتان هـا رنـگ                    . مجاهد در کتاب خود آن ها را گرد آورده است         

دفاع : حمد غزالی در عرفان به سه مطلب معروف است      ا. خ را مبرا از هر شائبه یی معرفی می کنند         معنوی بدهند و شي   

 :از ابليس، جمال پرستی و عالقه به سماع و حکایتی در شاهد بازی او

مشهور است که احمد غزالی شاهد باز بوده و خدمتکاری امرد ترک داشته کـه او را                 : "ابن جوزی در المنتظم می نویسد     

وقتی ابوالحسين ابن یوسف نامه ای در این باب به او نوشت هنگامی که غزالی باالی منبر بود نامه  . ست می داشته  دو

پس از خواندن نامه و اطالع از مضمونش، جوان ترک را صدا زده و جوان به باالی منبر به نـزد احمـد                       . به دستش می رسد   

چنانکه گفتيم شان احمد غزالی     !" این جواب نامه  : د و می گوید   غزالی می رود و غزالی هم بين دو چشم او را می بوس            

مثال رافعی در التدوین حکایت زیر را از        . در نزد صوفيه به حدی رفيع است که جز ابن جوزی بقيه به تبرئه او اقدام کرده اند                 

یـی بـه یکـی از غالمـان     احمد غزالی علقه : "شاهدبازی شيخ نقل می کند اما آن را از روی عفت و پرهيز کاری می داند         

شریف الدوله داشت و هنگامی که در مسجد جامع شهر بر منبر بود و نگاهش به پایين، ناگهان آن غالم بر سنت عشق                       

و سپس امامه اش را از ... وارد مجلس شد و غزالی سرش را باال کرد و نگاهش به او افتاد و شروع به خواندن اشعار کرد

کرد و از منبر پایين آمد و به کمک عده ای از بزرگان داخل خانقـاهی کـه بـه قـرب مسـجد            سر برگفت و به سمت قرا پرت        

قرین خوشـنودی و    . بود شد و مجلس نيز بر هم خورد و عالقه او همانطور که سزاوار است از روی عفت و پرهيزکاری بود                    

 ."رحمت و آسایش خدا باد

بنا به داستانی که در . عشق او را الهی و معنوی قلمداد کرده اندشمس تبریزی و عراقی هم حکایاتی از او آورده اند اما 

از زود باز گشتن او اهل تبریز       "مقاالت شمس آمده است شيخ احمد غزالی به مناسبتی پيش از موعد به تبریز بازگشت                

ش نيست گفتن خو: "شمس تبریزی از او دفاع می کند و می نویسد" گفتند که او قطعا از برای فالن پسر شاهد می آید

اگر پاره پـاره کردنـدی   . او را به این صورت های خوب ميل بود، نه از روی شهوت، چيزی که او دیدی کسی دیگر آن ندیدی       

تا روزی خبر به اتابـک  "اما قضيه ظاهرا این بود که احمد غزالی عاشق پسر اتابک تبریز بود        ". یک ذره شهوت نبودی در آن     

 ".  این که بيا بنگر از روزن حمام، خفته است و پای بر کنار آن پسر که می گویيم نهاده استبردند که از ما باور نمی کنی

چگونه باشد به حال او که هفته ای در حمام می کند پای در کنار غالم و پـایی بـر               : "در حکایت دیگری که در آن می گوید       

" ند و شفتالویی از وی، دگـر چـه مانـده باشـد؟    کنار پسر رئيس و مجمره آتش کباب می کند و شفتالویی از این می ستا           

  شفتالو[ )حال آنکه این حسن نظر را در مورد اوحد الدین کرمانی ندارد         (باز لحن او طوری است که شيخ را مبرا می داند            

 )نده مطالعه نمایيدادامه این مطالب را در شماره های آی(                                                ]کنایه از بوسه می باشد

                         !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ۶  



 
 سایت پاسارگاد دات اینفو

دور  هـاي  دوره خـود، از گذشـته   ايرانيان دوران باستان همچون ساير اقـوام هـم  

. آردنـد   اند آه آنها را حمايت مـي        تحت تاثير و نفوذ مادر خدايان يا الهگاني بوده        

عنوان عنصري سودمند در جامعه، گروه خدايان مادينه          با دگرگوني نقش زن به    

ايــن  .العــاده زدنــد  و دســت بــه آفــرينش و آارهــاي خــارق شــدند نيــروي برتــر

جاي سرزمين ايـران و ديگـر    اند آه در جاي بوده هايي بانوخدايان داراي تنديسه

خصوصـيات زنانـه بـارزي دارنـد آـه نمـاد        هـا  اين پيكرك. نقاط جهان يافت شدند

آوري اشوزرتشـت، پرسـتش    پيـام  بـا آغـاز  . بـاروري و مـادري و زايـش آنهاسـت    

. مطـرح گرديـد   دايي آنار نهاده شد و يكتاپرستي به معناي واقعـي خـود  چندخ

 ترتيـب امشاسـپندان و   تـر نـزول آـرده و بـدين     پس ساير خدايان به مقام پايين

ايزدان با حضور خود مفاهيم انتزاعي برخاسته از اين خدايان را در درون خـود و             

اساطيري بطـور آامـل   گرفتن از خدايان  اين فاصله. مردمان حفظ نمودند در باور

اي خـود بـود، بـا     زوال بانوخـدايان اسـطوره   مجذوب قـدرت بـي   نبوده و آدمي آه

هـاي   مـافوق طبيعـي زنانـه آنهـا را در قالـب      اقدامي جبراني بخشـي از قـدرت  

د و آنـ  داده و قسمتي ديگر را هم بصورت زن برتر در ادبيات خود زنده مـي  هاي روزمره خود جاي پريان و داستان دختر شاه

آناهيتـا و اشـي از جملـه ايزدبانوهـاي     . بيني انسان باستاني ابرانسان زن بـوده اسـت   توان گفت در جهان مي در يك آالم

شناسـي زبـان    در ميان امشاسپندان از لحاظ زبـان . آنند هاي باستاني جلوه مي جاي نوشته  باشند آه در جاي     ايراني مي 

وئيريه، نرينـه؛ و سـه امشاسـپند بعـد يعنـي           وهيشته و خشتره    اشه –اوستايي، سه امشاسپند نخستين يعني وهومن       

از سـوي ديگـر بـا نگرشـي ژرف در معنـاي ايـن سـه نيـروي         . انـد  آرمئيتي و هئوروتات و امرتات از نظر لغوي، مادينـه    سپنته

آـه در بـاور   اسـفند تغييرشـكل داده اسـت     مهرورزي افزاينده آه بعدها به شكل سـپندارمذ يـا  : تي آرمئي اهورايي سپنته

ايراني يادآور اين  ها در ذهن ها و چشمه رسايي آه زايش، بالندگي و خروش آب: هئوروتات . باستان، زمين نماد آن است

  .نماد باستاني آن است مرگي و جاودانگي آه رويش و بالندگي گياهان و سبزينگي، بي: امرتات  .نيروي خدايي است

آاليـش و ازخودگذشـتگي و پرورانـدن و     بـي   امشاسـپند، مهـرورزي و عشـق   توان دريافت آه هسـته اصـلي ايـن سـه     مي

چنانكـه در  . انديشه و باور انسـان نخسـتين و ايرانيـان باسـتان اسـت      زايندگي است و نشانگر اهميت نقش زن و مادر در

مردانگي و تفكر  ي قدرتاگر در باور ايراني مرد دارا. خورد چشم مي بسيار به… مادر طبيعت، مام ميهن،  ادبيات ايراني نيز

تـري اسـت    پاآدامني و ازخودگذشتگي فـراوان  و خردورزي بيشتري است، در برابر آن زن نيز داراي مهرورزي، عشق پاك،

 . آشانند نبرده و حتي روند پويايي گيتي را هم به ايستايي مي دو به تنهايي راه به جايي آه هر يك از اين

دانـد نـه جنسـيت و     و خـرد انسـان مـي    بختي بشر را وابسـته بـه ميـزان دانـش    شده، اشوزرتشت خوش در گاهان ستوده

 او دختـران را در گـزينش همسـر آزاد شـمرده و    . داراي حقـوق برابرنـد   هـا  از ديدگاه وي همه انسـان . قوميت و رنگ و نژاد

داند آه  در اين ميزناشويي  داند و خوشبختي همسران جوان را در زندگي عشق پاك و دانش نيك را دو معيار اصلي مي

توجـه   روي پيـامبر بسـيار ارزشـمند و قابـل     ايـن همـاهنگي و ميانـه     .هر يك بكوشند تا در راستي از ديگري پيشي جوينـد 

و حتـي گـاهي پـس از     هاي جهان باستان، دختر منفور خانواده بود ها و فرهنگ آه در بسياري از سرزمين زماني در. است

و همفكر مرد در زندگي زناشويي و حتـي گـاهي در    رفت؛ در ايران باستان، زن همكار  ميزنده به گور درنگ زنده زايش بي

  .است پهلواني بوده  جنگ و– ديني و مذهبي –زمينه حقوقي 

  :خوانيم هايي از متون پهلوي و اوستا را مي در زير گزيده

 )٣-٣۵يسنا (ستائيم  رسا و راست را ميمردان پا هاي زنان و ما همه فروهران و روان:  برابري زن و مرد   :١پيام 
و هنر بازمدار تا غـم و انـدوه بـر تـو راه نيابـد و در       زن و فرزند خود را از تحصيل دانش و آسب: آموزش زن و فرزند  : ٢پيام 

 )آدرباد ماراسپند پندنامه(آينده پشيمان نگردي 

                         !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٧  



 … باشد نادختر خود را به شوهري ده آه هوشيار و دا:  در ازدواج   :٣پيام 
انديشه و گفتار و آردار راست و پـاك بـوده و از راه    شده آه در سروترم به زن پارسايي درود فرستاده در گاه ائيوي : ۴پيام 

  .نسبت به شوهر صميمي و فداآار باشد علم و دانش احترامي بدست آورده و
پـروري، فرزانگـي و پارسـايي بـه      دوسـتي، ديـن   يهنمـ   ، نام زنان بسياري نيز آه از نظر٣٠يشت آرده  در فروردين : ۵پيام 

  . شود و به روان آنان درود فرستاده مي اند يادآوري گروه روانان جاويد پيوسته
يسنا و برگزاري مراسم مذهبي با مردان همكـاري   توانند در سرودن هاي آتاب نيرنگستان، زنان مي بنا به نوشته : ۶پيام 

  .توانند وظيفه نگهباني آتش مقدس را برعهده بگيرند در دوران سالخوردگي مي تي زنانآنند يا خود مبادرت نمايند و ح
تواننـد بـه شـغل وآالـت دادگسـتري       زنـان دانشـمند مـي    ، هزار قانون(بنا به نوشته آتاب ماتيكان هزار دادستان  : ٧پيام 

 ) .بنشينند پرداخته و حتي بر مسند قضاوت
 : مادر ايراني در دوران باستانهايي در مورد جايگاه  اينك گزيده

انـد فرزنـد چـون     گوش فـراده، زيـرا تـا پـدر و مـادر زنـده       با پدر و مادر خود مؤدب و فرمانبردار باش و به سخنان آنان : ١پيام 

زني است آه زيردست ديگران گردد و  هيچ نترسد ولي چون درگذرند فرزند چون بيوه شيري است آه در بيشه باشد و از

 )اندرز آدرباد ماراسپندان. (و بستانند دم نتواند زدا هرچه از
 . نمايند  جوانان براي عروسي از والدين آسب اجازه مي  :٢پيام 

 .نشستند فرزندان در حضور مادر بدون اجازه نمي : ٣پيام 
انـد بـراي    هراه از هـيچ آوششـي فروگـذاري نكـرد     هـاي زنـدگاني شـمرده و در ايـن     و ايرانيان آه سپاسداري را از بايسـته 

زندگي، آموزش فرزندان نسل آينده و در يـك آـالم در آبـاداني جهـان، برابـري       سپاسداري از جايگاه زن و مادر در هستي،

هـا جاويـد    در خـاطره  وقفه زنان و مـادران  هاي بي سپندارمذ يا اسفند را با نام جشن اسفندگان و به ياد آوشش روز و ماه

و پدر و مادر، همسر و فرزندان ) پدربزرگ(و بامس ) مادربزرگ( اي در آنار ممس وز فرخندهپس بياييد در چنين ر. اند ساخته

رقم زده و بزرگتـرين مـادر    يادماندني را جشني به

ــودگي   ــين را از آل ــت و زم ــي طبيع ــالوده   يعن ــا پ ه

  .سازيم

 
 

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

به کمپين بزرگ دفاع از حقوق 
 .همجنسگرايان ايرانی بپيونديد
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شايد روزي تمام مردمان جهان روز اسفند از مـاه          

 نـام  )محـيط زيسـت  (طبيعـت   اسـفند را روز مـادر  

  .نهادند و جهاني براي نجات مادر طبيعت آوشيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين طومار تا تاريخ

فند ١١ اهاس  م

ط  ر١٧١۶توس  نف

 .امضا شده است

                         !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٨  
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 سيس. تا. ام

سيس در نشریه چراغ منتشر می نمایيم و مایه مباهات است کـه نشـریه               . تا.  ام ه قلم مدتی است که مقاالتی زیبا را ب      

 با این عزیز نویسنده همکاری کنند       می شود که    لذا از تمام دوستان تقاضا     . گردیده است  پرباری مقاالت    چنين ما مزین به  

 .و تحقيقاتی را در زمينه های ارائه شده در دست اقدام قرار دهند و هر کدام به نحوی در این حرکت سهيم شوند

یکی از مسائلی که به ذهن آدمی خطور می کند این است  که چرا ایرانيها و جامعه گـی ایرانـی هميشـه در برخـورد بـا           

ر صحنه زندگی و چه در عرصه علمی خواهان برآورده شدن صد در صد شناخت در مورد کنه ذات          موضوعات مختلف، چه د   

مصرف کننده دانش حتما می بایستی به همان طعـم وبـویی کـه            . می باشند  ه می شده اند،   جپدیده هایی که با آن موا     

این فلسفه همه یا هيچ در واقع دالیـل         .  نعل به نعل باشد    عو طاب  توليد کننده آن علم برخوردار بوده است، بهره مند شود         

که محـل صـحبت در مـورد آن بـه زمـان             )  کرده است  جرا از فلسفيدن نيز خار     که امروزه به نوعی ما    (  و علل مختلفی دارد   

ببينيد در مورد علومی که خوانده ایم و یـاد گرفتـه ایـم مـی بایسـتی وجـه عملـی آن را درک و در                           . دیگر موکول می گردد   

 .همان قدر که خوانده ایم به همان ميزان به کار بندیم و آن را عملی سازیم ر گيریم وزندگی به کا

فرد در حوزه فلسفه کانتی مفاهيم را به قدری که کانت از آن ادراک می کند، نمی داند اما به همان ميزان که می فهمد                         

دهـد گـام بزرگـی را بـرای خـود و       گـران قـرار  در صورتيکه مجموعه دریافت های خود را در اختيـار دی    آنرا عملی می سازد و    

عزیران چاره ای نداریم که از همين ميزان کم شروع کنيم و بيندیشيم و بيندیشيم و هراسی به                   .سایرین برداشته است  

     تـرس از اینکـه پایـان کـار مـان بـه شکسـت منجـر         . دل راه ندهيم که ترس ریشه عدم توسعه و پيشـرفت مـا خواهـد بـود           

گی ایرانی در بسيار از مسائل خود ایـن         . است که بایستی به  بيرون نهيم        بدترین موانع توسعه ای کشور     می شود جزء  

 این ترس را مضاعف نموده است لـيکن توجـه بـه تـاریخ گذشـته نشـان                   هر چند که نهاد های بيرونی کشور       ترس را دارد،  

. ربوط به خود می باشد بيندیشد و پرسش گـری نمایـد           می دهد که گی ایرانی توانایی این کار را دارد که در اموری که م              

    الزمه این پرسش گری داشتن چهـارچوب منطقـی مناسـب از جـنس فلسـفه اسـت و فلسـفه جـز بـا فلسـفيدن ميسـر                

 .نمی شود

کنـد، از حرکـت و سـمت و سـوی علمـی بـه                گام نزدن درمسائلی که کمی از آن را می فهميم دو نوع بيماری ایجاد می              

ایـن جـزم اندیشـی از    (  اندیشی و جزم گرایـی خواهـد انـداخت   ررا به وادی دگ  دور می اندازد و دیگر اینکه ما       مسائل مان 

 ).نيز بيرون می آید مطلق گرایی ایرانی ها

مهمترین چيزی که می توان توصيه نمود این است که یک بار دیگر ایرانيهـا مـی بایسـتی فلسـفيدن را آغـاز نماینـد تـا در              

ه های موجود رقم نخواهـد خـورد و آغـازی اسـت کـه سـرانجامی                 فج یابد و این کار جز با قدم زدن ميان فلس          ميان آنها روا  

 .خوش به بارمی آورد

همـان چيـزی کـه در       . گی ایرانی می بایستی فلسفی بيندیشد و چهارچوب منطقی و اسـتداللی دربـاره آن پيـدا نمایـد                  

هر کلمه ای که در فلسـفه مـی اندیشـيم و    . ی وجود داشته استاعصار گذشته و در اوج شکوفایی تمدن ایرانی اسالم   

یاد می گيریم در صورتيکه می تواند تاریک خانه ذهن خود و دیگران را روشن نماید می بایسـت آن را طـرح و بحـث و نقـد                             

ه دانش فلسفه سالهای سال غور کرده اند و اسـم و رسـم شـان هميشـ                 آیا  کسانی که در سالهای گذشته در       . نمایيم

مانع از این بوده است که از طرح و بحث و نقد دوری گزینم، می بایست ابراز خستگی و انزجـار نسـبت بـه وضـع موجـود                             

 .نمایيم

در علمی اندیشی و  .رسم درست اندیشی را پيدا نماید گی ایرانی بهتر است رویکرد اصلی خود، فلسفه زندگی و راه و

این ترس و خود کم پنـداری را         .هر گونه افراط در آن جایز است و بلکه واجب         فلسفيدن هيچگونه حد و مرزی وجود ندارد و         

شاید تجربه ما و به ویژه تجربه فلسـفيدن مـا بـرای نـود        . می بایست از دل بيرون انداخت و گفت آنچه که تجربه کرده ایم            

هـيج اغمـاض در مـورد     چشـيده انـد،  درصد از شنوندگان تکراری باشد ولی با فرض اینکه ده درصد از افراد، آن تجربه مارا ن             

 .عدم گفتگو در آن تجربه پذیرفته نيست
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گی ایرانی سالهای سال یاد گرفتـه اسـت کـه سـئوال نکنـد و روش                 . ایرانی ها اغلب نسبت به سئوال کردن درمانده اند        

 ایرانـی از    نظری را در ذهـن     این عدم پرسش گری قالب های فکری و       . آموخته است  اینکه پرسش به ذهنش خطور نکند،     

ایـن اسـت کـه       ليکن نکته مهم در   . البته عدم پرسش گری در ایران سابقه طوالنی و علل مختلفی دارد           . ميان برده است  

گی ایرانی می توانـد تغييـر دهـد         . تغيير دهيم  )به هر دليلی که تا به االن اینگونه نبوده است         (زا   افکارمان را به طور درون    

ه چگونه پرسش کنيم یکی از مسائلی است که در فلسفه تحت عنوان سئوال شناسـی                اینک. تنها زمانيکه پرسش کند     

 .مطرح می شود

پيش از ورود به این بحث که ما چه وقت پرسش می کنيم، در ابتدا می بایست به ایـن سـئوال پاسـخ دهـيم کـه در چـه                        

یکـی  . الـت پرسـش نمـی کنـيم       به نظر می رسد ما در دو وضـعيت و یـا ح            . یک موضوع پرسش نمی کنيم     زمانی در مورد  

زمانيکه در مورد موضوع مورد بررسـی صـد در صـد اطـالع داشـته باشـيم و دیگـری در زمانيکـه مـا در مـورد موضـوع مـورد                                 

بنابراین زمانی به وادی پرسش گری خواهيم رفت که در ميانه دو             .نداریم بررسی هچگونه خبری هر چند به ميزان اندک،       

پرسش می کنيم که از موضوع مورد بررسی شناخت پيدا نمـایيم لـيکن بزرگتـرین سـئوالی      ما  . سر طيف فوق قرار گيریم    

در واقـع علـم متـدولوژی از ميـان           .که در مورد شناخت مطرح می شود این است که ما به چه چيزی شناخت می گـویيم                 

 .گيرد ار میهمين پرسش آغازین شروع شد و دانش شناخت شناسی از موضوعاتی است که درفلسفه مورد بحث قر

نکته مهمتر اینکه در روزگار ما در مورد چيستی مسئله کمتر پرسش مـی نماینـد بلکـه آن چيـزی کـه بشـر را متعلـق بـه                 

اینکه گی ایرانی این پرسش را می نماید کـه چـرا مـن اینگونـه     . اعصار متاخر کرد پرسش در مورد چگونگی پدیده هاست   

      یـا راه حلـی کـه علـم امـروزی بـه آن عرضـه        ه چون تو احمق هستی وخلق شده ام پاسخ جدی و راسخ آن این است ک 

چگونـه مـن مـی تـوانم بـا توجـه بـه نـوع                . مـی بایسـت پرسـش را عـوض نمـود          . می کند نظایر همين این پاسخ هاسـت       

. معـادت کـن    فيزیولوژی و زیستی خود با زندگی روزمره و درکنار آن به پيشرقت مستمر ادامه دهم و به پيشرفت مستمر                  

امـروزه در مـورد   . آوردن این مطلب نه توهينی است بلکه نکته های فراوان دارد که با کمی دقت می توان آن را درک نمود                

این رمز پيشرفت بشری    . پرسش های فلسفی کمتر از چيستی سئوال می کنند بلکه از چگونگی آن پرسش می شود               

 .در توسعه علمی و تکنولوژی بوده است

اول اینکه چه سئوالی کنيم دوم چگونه سـئوال کنـيم و آخـر              . ناسی سه مفهوم موضوعيت می یابد     در موضوع سئوال ش   

 نيـرو نهفتـه اسـت اول اینکـه          در سـئوال دو    .همه این موارد قابـل توضـيح و تبيـين اسـت           . اینکه از چه کسی سئوال کنيم     

ها در ذهن ناخود آگاه آدمی حضـور دارد   دوم اینکه بسياری از سئوال . ، فکر و تصميم گيری فرد را تغيير می دهد         احساس

. به عبارت دیگر سئواالت، اثر بخش هستند و امکانـات جدیـد خلـق مـی کننـد      .آن آگاه شویم که با اعالم آن می توانيم از   

در  .زندگی زمانی عوض می شود که متوجه شویم تنها راه نجات من و سایرین در این است که سئواالت بهتـری نمـائيم                      

در روان شناسـی یکـی از   . ها پاسخ بيـابيم   نی همواره به جای تمرکز روی مشکل، می بایست برای سئوال          جامعه انسا 

 : گزاره های اثر گذار را به طریق ذیل مطرح می نمایند

اگر می خواهی واقعيت را عوض کنی تمرکزت را عوض کن و اگر ميخواهی تمرکزت را عوض کنی سـئوالی کـه از خـودت                         

ا از پس زمينه های فلسـفی اینگونـه تفکـرات، مـی تـوان بـه ميـزان اهميـت سـئوال بـرای تغييـر                     جد( می کنی عوض کن   

تنها فرق ميان افراد، تفاوت سئواالتی است که مطرح می نمایند، کيفيت زندگی چيـزی نيسـت                 ). وضعيت موجود پی برد   

 .جز کيفيت سئواالتی که از خودمان و وضعيت موجود می نمایيم

 

 :ش مهمی از مباحث سئوال شناسی را تاکيد و طرح ریزی ميکنداین است که سئواالتآنچه که امروزه بخ

 را تغيير می دهد تمرکز و سپس وضعيت کلی ما •

 .آنچه را که در زندگی منظور داریم و حتی آنچه را که از زندگی حذف می کنيم عوض می کنند •

 .امکان دسترسی به منابع جدید را عرضه می نمایند •
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 :مطالب فوق سئواالت اثربخش و مثبت در زندگی کدام استبا توجه به 

اگر سئوالی بکنيم کـه بـه مـا درک و     . اولين تعریف از جمله مثبت آن است که درک و تفاهم جدیدی را ارائه دهد               •

بصيرت بيشتر بدهد و ایده های جدید و افق های روشـن جلـوی چشـمان بگشـاید ایـن سـئوال انـرژی بخـش و                           

 .مسلح کننده است

 را به راه حل ها معطوف کند و نه به مشکالت وال مثبت آن است که تمرکزسئ •

 .را به سوی عمل هدایت کند و عامل حرکت گردد سئوال مثبت حالتی است که ما •

البتـه مسـئوليتی کـه در مقابـل وضـع موجـود             . نيرو نماید کـه باعـث تغييـر گـردد          سئوال مثبت ایجاد مسئوليت و     •

 .پاسخگو باشد

 . است که معنای عميق به زندگی بدهدسئوال مثبت آن •

سئوال مثبت سئوالی است که به ما نيرو می دهد، مطلبی از وضع موجود بياموزیم و کمک کند که نه تنها خود                       •

 .بلکه دیگران احساس مسئوليت نمایند

 مسـئله نمایـد     را متوجـه حـل     در مقابل سئوال مثبت، سئوال منفی و یا ناتوان کننده سئوالی است که به جای اینکه مـا                 

را ناتوان و بـی تـدبير نمایـد و در وضـع           و یا مشکل را از آنچه که هست بزرگتر جلوه دهد، ما            روی خود مسئله تمرکز شود    

در سئوال منفی ممکن است احساس مسئوليت بنمایيم اما کـاری در مـورد مشـکل از دسـت مـان                      .بالتکليفی قرار دهد  

تجربـه منحصـر بـه فـرد معـادل اسـت بـا              . نمایيم طوریکه زنـدگيمان تغييـر یابـد       بنابراین سئوال خوب توليد     . ساخته نيست 

 .سئوال منحصر به فرد

 گردد این اسـت کـه مسـئله فراغـت و پرسـش گـری بـه طـور                   یکی از موضوعاتی که در حيطه سئوال شناسی طرح می         

عـدم آگـاهی، پرسـش گـری را         و این    در جامعه گی ایرانی مفهوم صحيحی از فراغت وجود ندارد         . موازی حرکت می کنند   

مشترک است این اسـت کـه مـا        آنچه که ميان همه افراد حتی با تعلقات خاص فيزیولوژی آنها          . قرار داده است   تحت تاثير 

بنابراین . نيز در گرو شروری که از آن دوری می گزینيم انسانيم و زندگيمان در گرو سعادت، که به کسب آن می پردازیم و     

اسی تر و راهگشاتر باشد پاسخ هایی که برای آن کسب می کنيم امکان وحـدت در روش زنـدگی   هرچه سئواالتمان اس  

سئواالت در صورتی که به مسائل خاص فيزیولوژی متنزل گردد امکان جامعيـت             . ميان گی ها و سایرین را بيشتر می کند        

یط بـر رفتارهـای گـی هـای ایرانـی      افـراط و تفـر   .گستره فهم و شـعور بشـری را خواهـد گرفـت     برحوزه گسترده ادراکات و   

عمده پرسش ها همانا مربوط بـه چيسـتی و چرایـی اسـت، چـرا            . متسری به موضوع پرسش گری وی نيز گردیده است        

اینگونه خلق شدم چرا جامعه فرصت را از دست من می رباید چرا نمی توانم درجامعـه بـا کسـانی کـه دوستشـان دارم                           

فـوق  رسد همه سـئواالت   به نظر می.... ن همواره می بایستی سرکوب شودعشق ورزی نمایم چرا نيازهای جنسی م   

کنـد و آدمـی را       ، منفی بافی است و یـا پرسـش هـایی اسـت کـه راهگشـایی نمـی                  ناشی از عدم درک وضعيت موجود     

 .یادمان نرود که پرسش های راهگشا نصف جواب را در خود دارند. بالتکليف می نماید

سئوال شناسی روش تحقيق است، روش تحقيق در مسائل مربوط بـه گـی ایرانـی چگونـه                  یکی دیگر از مسائل درحوزه      

       همـانطور کـه   . به نظر بنـده ایـن یکـی از سـئواالت مهـم در مـورد بررسـی هـای انجـام شـده در ایـن رابطـه اسـت                    . است

 اهميتـی در جامعـه گـی        هنوز کار بـا    .دانيم سابقه تاریخی یکی از مهمترین فصول مربوط به روش تحقيق می باشد             می

گذشته ایران زنـدگی کـرده انـد و     بسياری از افراد هم عصر ما در جامعه فعلی و. ایران در این رابطه صورت نپذیرفته است 

مسائل خود را به طرق مختلف عرضه و راه حل های مناسب با آن را پيدا نموده اند کداميک از منابع تحقيقی تا به االن بر 

کـدام روش   ،  اگر تحقيق را یک روش معين بـرای کسـب یـک پاسـخ نـامعين بـدانيم                 . ئل کار کرده است   روی این گونه مسا   

 .علمی در این باره مورد استفاده قرار گرفته است

. ادراک آنـان نـداریم   علی الظاهر هيچ گونه ضـرورتی بـرای فهـم و           حتی بزرگان و گذشتگان گی ایرانی را می شناسيم و         

احل رشد و توسعه یک کشور هيچگاه عالمان روبری هم نه ایستاده اند بلکه روی شانه هـای                  ولی توجه نمایيم که در مر     

کسب منابع تاریخی گذشته گی ایرانی امکان        .یکدیگر قرار گرفته اند تا افق های بزرگتر و شگرف تری را مشاهده نمایند             

رسـانه در ایـن زمينـه همـين اسـت کـه       بررسی به صورت علمی و راهگشا را فراهم می نماید هرچند که یکی از وظایف          

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ١١  



رسانه می تواند با طـرح سـئواالت راه گشـا مـوارد ذیـل را بـه           .اینگونه مفاهيم را برای گروه های متعلق باز شناسی کند         

 .تحقيق عملی واثرگذار مبدل کند

ی ایرانـی و آمـوزش،      فلسفه، گی ایرانی وارتباطات، گی ایرانی و اقتصـاد، گـ           توسعه، گی ایرانی و اخالق و      گی ایرانی و  

گی ایرانی و خانواده، گی ایرانی و نهاد مدرسه، گی ایرانی و تکليف وحقوق، گی ایرانی وجهانی شـدن، گـی ایرانـی و                        

 .غيره مسئله مهاجرت، گی ایرانی و مسئله اشتغال و

 مورد آنهـا بحـث هـای        باالخره می بایستی در صندوقچه مسائل مربوط به گی ایرانی را بازنمود و به طورکافی و وافی در                 

به نظر می رسد برای پژوهش و تحقيق درارتباط با این مفاهيم معدن بکـر و دسـت نخـورده ای    . نظری و عملی انجام داد  

وجود دارد که هر کسی رو به این در نماید از مخاذن آن، برداشت های عملی کسب خواهد نمود و امکان استفاده کـردن       

 .  خواهد کردبرای خود و دیگران، ميسر آن را

وقتی که در مورد مسائل مربوط بـه پرونـوگرافی کـه عمـدتا از مسـائل حاشـيه ای هسـتند بـه مـتن اصـلی مجلـه بـدون                                

هيچگونه تحليلی روان شناختی، جامعه شناختی و حتی اقتصادی آورده می شوند، از اینکه به مسائل اساسـی جهـت         

ین مورد سئوال نمـی کـنم کـه پرونـوگرافی مـی خواهـد بـه            ببينيد درا  .گيری نشده است احساس سردرگمی می نمایم      

 ساحت متن و یا حاشيه مجله بياید، بلکه بدون هيچ گونه حاشيه نویسی و درج مطلب و شـناخت آن از طـرق مختلـف و                         

نيز از رواق منظر علم و تجربه و منطق ندیدن و گرفتار اوهام شدن و طبل خالی زدن و بی باکانه بر حميت نفس کسانی                         

 سالها کوشش فراوان نموده اند که عزت نفس را بر فراغ آن بنشانند، از مسائل مهمی اسـت کـه مـی بایسـت مـورد                 که

   دهـيم کـه بـی طرفـی محـض وجـود نـدارد و سياسـت             باز نگویيد که ما این کار را بی طرفانه انجام می          . سئوال قرار گيرد  

     مفهوم انفعـالی و غيـر انفعـالی عمـل کـردن در اینجـا بيشـتر مصـداق پيـدا           .بی طرفی خود یک سياست جهت دار است       

گردانندگان مجله می بایست به موضوعات اصلی به دور از هر گونـه شـائبه سياسـی بـه صـورت فعـال عمـل                         . می نماید 

سـبک وسـياق   هنوز درميان جمعيت گی ایرانی فراغتی باقی مانده است که مباحث از جنس لـذت گرایـی را بـه                   . نمایند

گی ایرانی از دید مالحظات انسـان شناسـی نيـز نگریسـته شـود و جهـت                   گرفتاری ها و مصائب افراد    . ادبی عمل نمایيم  

 .گيری اصلی به سمت انسانی نمودن مفاهيم در بردارنده گی ایران و تعقلی عمل نمودن باشد

رخوردار است حتی اگر محـدود بـه همـان پيشـنهاد          در این ميان هر گونه تالشی که برای این کار صورت پذیرد از اهميت ب              

      فردی که استراتژی مجلـه را معطـوف بـه هـدف هـای عملـی و محـدود و اسـتفاده از کانـدوم در مـراودات جنسـی افـراد                                

باز هم نگویيد که جامعه گی ایرانی بـه مسـائل پرونـوگرافی عالقـه منـد اسـت و هشـتاد، نـود درصـد افـراد،                            . (می نماید 

بنده با توجه به مشاهدات محدودی که داشـته ام و در اغلـب مـوارد بـا بحـث و                    . ن در این حيطه ها می باشد      شا مسائل

گفتگو های فعال مشاهده نمودم که به مسائل اساسی در حوزه های مختلف کـه در جامعـه مـا مـی گـذرد عالقـه منـد                            

  هـی و از جـنس اجتمـاعی نيـز پيشـرو      هم چنان که در توسعه و پيشرفت خود پيشرو مـی باشـد در مسـائل گرو       است و 

 ).می باشند

بنابراین هر چقدر خودمان را به وادی اندیشه ورزی بيندازیم و به پدیده هـای اطـراف مـان از ایـن نظـر و منظـر نگـاه کنـيم                               

گام زدن در این وادی اگرچه زمان بر، تدریجی و گهگاهی کند مـی باشـد لـيکن                   .وضعيت خودمان را متعالی خواهيم نمود     

 .بشخور نظری و عملی بوده استآآن چيزی که در جامعه گی ایرانی جواب داده است از این 

بگذارید بار دیگر تاریخ فلسفه ویل دورانت را مرور کنـيم از سـقراط، افالطـون و ارسـطو شـروع مـی شـود و بعـد بـه قـرون                    

ر کنيم که هنوز کلمـات آن بـر جسـم و            باو. وسطی می رسد و از دل قرون وسطی بيکن، اسپينوزا و ولتر بيرون می تراود              

      جان آدمی می نشيند و نشـان از ایـن واقعيـت دارد کـه گفتـار اندیشـه ای آنـان بعـد از سـاليان سـال بـه درد زنـدگی مـا                         

می خورند و اگر هم نخورند چالشی برای نقد هستند تا بر روی شانه هـای آنـان بایسـتيم و افـق هـای بيشـتر را نظـاره                  

سفيدن نياز گی امروز است هر چند که این نياز پيش زمينه فراغت در زندگی را الزم دارد کـه آن هـم شـاید                         آری فل  .کنيم

دایره اندیشه ورزی حتـی      .زمان را برای گی ایرانی تنگ تر می کند ليکن از جهت گيری به سمت آن محروم نخواهيم بود                  

ود گفتگو، از اندیشه های خام سواری می گيـرد نـه بـر              با همان اندیشه های خام برای ما و دیگران کمک رسان خواهد ب            

 .گفته های دیگران
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گاهی به کسانی که در اطرافم هستند پيشنهاد می کنم حتی اگر هيچ چيز جدیدی از نظـر خودتـان بـرای گفـتن بـه                       گه

ه دیگـران ارسـال     دیگران ندارید یکبار این زحمت را به خود بدهيد و تاریخ زندگی تان را همچـون سـيگنالی بـرای هجـوم بـ                       

نمایيد، فکر نکنيم که حرفهایمان تکراری است، تکرار زمانی است که خلوص نيـت در آن نباشـد و از انسـانيت انسـان دور        

علم تاویل کالم امروز بر همين . انسانی است برای دیگران حالوت است و شيرینی     بماند هرچيزی که از جنس اندیشه و      

را بـه   ه عميق فلسفی را جستجو مـی کنـد و ایـن سـرآغاز حرکتـی اسـت کـه مـا              اساس از ميان فحواهای کالمی، ریش     

 .بهشت ميرساند

امروز به فلسفه محتاجيم و به اندیشه فلسفيدن، اگر گی ایرانی ساختار هـای فکـری خـود را نظـم و نسـق ندهـد لـذت                    

   ی عافيـت نشـينی تکيـه       عاشقانه به سمت عقالنيت حرکت ننماید کسـانی مـی آینـد و بـر سـکو                 درک و شهود را نبرد و     

آگاهانه قطعات کوچکی از زندگی فالسفه را بر می گيرند و آنرا متسـری بـر همـه عناصـر تشـکيل دهنـده                         می دهند و نا   

ایران به دست کسانی افتاده اسـت کـه تيشـه بـه ریشـه هـر گونـه                 ری عاقبت فلسفه در   آ. حيات و زندگيمان می نمایند    

 ویژگيهای نقد علمی را برای خود سوا می کنند و از اندام ضعيف آن بهـره کشـی     فلسفه اومانيستی می زنند و صفات و      

بنـابراین  . همه این مسائل به خاطر این است که ایرانيان و به ویژه گی ایرانی از فلسفيدن به دور افتاده اسـت      . می کنند 

ن ذهن خود و دیگران به آن سوی ابرهـا  بالهای پرواز شنوندگان و خوانندگان را درافق بيکرا هر چه قد عميق تر بيندیشيم، 

این جمع رسانه است که امکان عميق تر شـدن خواننـدگان را افـزایش مـی دهـد تـا از                      . و نزدیک به خورشيد خواهيم برد     

 . ظاهرگرایی دوری پذیرند عوام گرایی و

 می آورد هر چند کـه       معرفت انسانی و شناخت شناسی همگی نياز به فلسفه دارد و فلسفه بنيانی برای آن دو فراهم                

ویتگنشتاین این نوع فلسفه را رد می کند همان فلسفه ای که در کار افالطـون و دکـارت برجسـته بـود و مـدعی فـراهم                             

 .آوردن بنيانی از طریق تعقل و استدالل صرف برای بستر معرفت انسانی بود

 حائز اهميت است این است که گـی ایرانـی    در فرصت دیگری توضيح خواهم داد ليکن نکته ای که          تقابل این دو مفهوم را    

برای پيداکردن شناخت و معرفت نسبت به درون و بيرون و یا به آفاق وانفس خـود نيـاز بـه فلسـفه دارد و ایـن بـه غيـر از                                

یکـی تجربـه و دیگـر       . پاسخ سئواالت از دو ناحيه قابل قبول جامعه بشری ارائه مـی گـردد             . پرسش گر ی امکان نمی یابد     

 . اصول تعقلیمنطق یا 

، جواب و یا حل مسئله از هر راهی که باشد قابل پذیرش بودن آن زمانی است که از هر دو محـک منطـق و تجربـه           پاسخ

البته به غير از موضوعاتی که به طور خاص در وادی ای پرورش می یابند کـه صـرفا بـا یکـی از آن دو قابـل                             برخوردار باشد 

 .دی خواهم آورد سخن آخر را در گفتار بع. تبيين است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل " Iran Lesbian & Gay" ميرسانيم که اتاق اطالعبه  اک، روزهای دوشنبه در پ ت
 زيراتاقاين  . و پنجشنبه ساعت يازده شب به وقت تهران به مدت دو ساعت باز می باشد              

ا /آسيا "کتگوری   ر  " استرليا /آفريق از ميشود   " پرشين "ساب کتگوری      و زي اق. ب اين ات
  .است" ٢٠٠۶٢٠٠۶ " ورود آنرمزدار می باشد، و رمز

د د    ه ميخواهن ه ليست خودکسانی ک ز  را ب د ای دی ري د ميتوانن ر اين جلسات شرکت کنن
 .اضافه کنند و درخواست دعوت بکنند
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 فریبرز رهنمون

 سال نو باستانی بر همه خجسته باد
نوروز از پر ارج ترین جشن های ایران است که در نخستين روز بهاری و هنگام برابری شب    

در این روز طبيعت جوانی را از سـر مـی گيـرد و زنـدگی تـازه        . و روز جشن گرفته می شود     

این روز، روز شادی و شادمانی      . ین زمان برای آغاز سال نو می باشد       آغاز می شود و بهتر    

 . است

تاریخ نشان می دهد که شاه جمشيد پيشدادی پس از یخ بندان بزرگ، نخستين روز بهـار      

گاهشماری ایرانيان گاهشـماری خورشـيدی      . را جشن گرفت و این جشن را بنياد گذاشت        

 بخش سال، در زمـان  ۴هر بخش از : " است و یسنا چنين آمده    ٣در هپتن یشت هات     . بود

این نمایانگر آن است که در ایران باسـتان گاهشـماری خورشـيدی             ." خود با گردش زمين به دور خورشيد سامان می یابد         

 .نگاهداری می شده است

همسـانی دو   اگرچه از دانش کهن چيزی در دست نيست ولی از فرهنگ پربار آن بی بهره نيستيم، با اینکـه ایرانيـان از نا                      

، بی خبرند با این همه بدون اینکه به ریشه آن ها بياندیشند این دو واژه را جداگانه از هم نگاه         "نوروز"و  " سال نو "واژه ی   

در زبان دری که کهن ترین زبان گفتگوی برخی از ایرانيان و بویژه زرتشتيان است، بـه جشـن آغـاز        . داشته و بکار می برند    

 ".نوروز"است نه " سال نو"ند که همان می گوی" سوِل نو"بهار 

جشن می گرفتنـد و همچنـين هـر چنـد           " سال نو "در ایران باستان هر سال در آغاز بهار، هنگام برابری شب و روز را بنام                

 .شنی برپا می داشتندجدر این روز " نوروز"صد سال یکبار هم بنام 

شيد یکی می شد و ایرانيان این پدیده ی طبيعی نوروز روزی بود که هنگام برابری شب و روز با برآمدن خور

 . می گفتند و پاس می داشتند" نو روز"را 

 پيش از ميالد هنگام برابری شب و روز در بهار و تابيـدن نخسـتين تـابش    ۴٨٧تاریخ نشان می دهد این پيش آمد در سال    

در ایـران   . شـن گرفتـه شـد     جن سـال    آ" نـوروز "زی تخت جمشيد بـود کـه نـام          کخورشيد بر سنگ چهارگوش ميان تاالر مر      

چون گردش زمين به دور خورشيد کمی بيشتر از . بر شالوده ستاره شناسی و دانش طبيعی بود      " نوروز"باستان، برپایی   

 ٣۶۶سـال  ( سـال  ۴بپایـان سـال در هـر    ) اورداد(، ایرانيان دریافته بودند کـه افـزودن یـک روز      )٣۶۵-٢۴١٩٠( روز است    ٣۶۵

چون باز هم کمبودی در آن می ماند و تنها بـا            .  سال این دشواری را از بين نمی برد        ١٢٠ین یک روز هر     و نيفزودن ا  ) روزی

 . یاری گرفتن از طبيعت می توان آن را از ميان برداشت که هر چند صد سال یک بار پيش می آید

 هفت سين یا هفت سينی

. ، جشن گرفته مـی شـود      نوروز به گونه نمادی، با چيدن هفت چيز بر روی سفره سبز رنگ            

از فـراورده هـای گونـاگون       " هفـت سـينی   "تا پنجـاه سـال پـيش در یـزد و کرمـان زرتشـتيان                

وراکی که در توان و دست رس خانواده بوده و هر کدام نشانگر سپاس از فراوانی در سال    خ

 . پيش بوده و یا آرزوی افزونی آن را در سال آینده داشته اند فراهم می کردند

" شـين "یـا   " سـين "ر ایران سفره را با هفت فراورده خـوراکی کـه وات نخسـتين آن                امروزه د 

        و مســلمان هــا چــون شــراب را نــاروا  " هفــت شــين"زرتشــتيان ســفره . باشــد مــی چيننــد

با آنکه هر آنچه که روی سفره می چيننـد هـر   . می آرایند" هفت سين"می دانند سفره ی   

 . رش راستين آن بر ایرانيان پوشيده مانده استآ. یک معنی و فلسفه ویژه ای دارند

در هفت سـينی یـا هفـت سـين یـا هفـت شـين یـا آن هفـت نفـری کـه بـا                           " هفت"شماره  

" هفت رهنمود جاویـدان "پيشکش های نوروزی بر روی کنده کاری های تخت جمشيد دیده می شوند همه گویا و بيانگر                  

 .زرتشت است
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 همجنسگرایان ایرانی دبير حقوقی سازمان –آرشام پارسی 

تلفنی با جناب آقای متين کوراباتی سخنگوی های پس از تماس   

UNHCR در آنکــارا موفــق شــدیم کــه دیــداری بــا ایشــان و رئــيس 

بخش حقوقی دفتر کميسـریای عـالی پناهنـدگان سـازمان ملـل             

 بـه همـراه دو      ٢٠٠۶ فوریـه    ٢١این دیدار در تـاریخ      . داشته باشيم 

 بيمرز بود   –ان سراسری پناهندگان ایرانی     نفر از نمایندگان سازم   

جلسه راس ساعت    .که در مقر سازمان ملل در آنکارا برگزار شد        

ــان ترکــی و     ١٠ ــه دو زب ــی شــروع شــد و ب ــه وقــت محل  صــبح ب

در ابتــدا ســرکار خــانم مرضــيه رســتمی نماینــده . انگليســی بــود

سازمان بيمـرز در مـورد وضـعيت پناهنـدگان سـخنرانی نمودنـد و               

 . کردندرونده اضطراری را جهت بررسی به آنها تقدیم چندین پ

ــذیری و         ــده پ ــد پناهن ــا رون ــاط ب ــيس بخــش حقــوقی توضــيحاتی جــامع و کامــل در ارتب ــال رئ ــای ادوارد وای رزیب ــاب آق        جن

همکاری هایی که ما بين سازمان های مختلف مدافع حقوق بشر و دفتر کميسریای عالی پناهندگان سازمان ملل انجام                

 تمام سعی و تالش خود را دارد که هيچ حقـی ضـایع نگـردد و    UNHCRهمچنين تاکيد کردند که     .  ایراد نمودند  رامی شود   

 پرونده ها به صورت نرمال بعد از دریافت نظر قانونی افسر پرونده بـه هيئـت تصـميم گيـری مـی رود و بـه جمـع آوری رای                              

افسر جدید و هيئت دوم در مورد آن تصميم گيری مـی کننـد و بـاز                می پردازد اما در صورت رد شدن درخواست پناهندگی          

در واقـع تـا     . در صورت رد شدن پرونده توسط یکی از مسولين بخش های حقوقی مورد مطالعه و بازخوانی قرار می گيـرد                   

 خطـا   بار آن پرونده بازنگری و مطالعه می شود و سعی شده است که کمترین احتمـال          ۵بسته شدن کامل پرونده حدود      

در آن وجود داشته باشد اما با این حال هيچ چيز مطلق نيست و احتمال دارد با باز شدن دوباره پرونده موارد جدیـدی مـد                      

 سال به روی ميز ایشان قرار گرفته که با مطالعه آن ۵ایشان به عنوان مثال ذکر کردند که پرونده ای بعد از       . نظر قرار گيرد  

این مـوارد ارتبـاطی بـه پـارتی     .  سال درخواست آن مود قبول قرار گرفته است     ۵ و بعد از     شرایط پناهندگی شامل آن بوده    

بازی و البی کردن ندارد تنها و تنها ممکن است شخص پناهنده نتوانسته باشد دالیل خود را گفته و یا بنویسد لذا در این                        

پس از آن آقـای آزاد صـلواتی        . ری ایشان بيایند  مورد نقش دیگر سازمان ها مهم هستند که این موارد را شرح داده و به یا               

نماینده پرونده های موسوم به شمال عراق از طرف سازمان بيمرز به شرح این موارد پرداختند کـه صـحبت هـای جلسـه                        

             و دیگــر جلســات آن تکــرار شــد کــه ایــن مــوارد بــه ســازمان همجنســگرایان ایرانــی  ٢٠٠۵ آگوســت ٢قبلــی مــا در تــاریخ 

 . نمی گشت بر

 و  نمـودم پس از آن اینجانب به نمایندگی از سازمان همجنسگرایان ایرانی در مورد وضعيت پناهجویان همجنسگرا صحبت                 

     شرایط سخت و بغرنج آن ها را شرح داده شـد کـه چطـور بعضـی از افـراد بـه دالیـل فشـارهای مـالی و روحـی افسـرده                                 

 در اینجا نيـز پناهنـدگان ایرانـی رفتـاری مشـابه دارنـد و منـزوی تـر از قبـل                       می شوند و از جامعه ایرانی متواری هستند و        

امثـال  . این پناهندگان بر خالف اکثریت پناهندگان موجود در ترکيه که بهایيان می باشند ساپورت خانواده را ندارد                . هستند

ک خود متواری می شـوند و خواسـتار     بهائيان با پيش بينی از کشور خارج می شوند اما این افراد معموال از شرایط خطرنا               

همچنين تصاویر چاپ شده برخـی از شـکنجه هـایی           . این شدیم که این پرونده ها را به صورت فوق العاده بررسی نمایند            

     که انجام شده بود را تقدیم مسـوالن سـازمان ملـل شـد کـه مـورد بررسـی قـرار گيـرد همچنـين در مـورد اميـر و مـابقی                                  

 .  روز بعد امير به عنوان پناهنده مورد قبول قرار گرفتچندتانه خاب صحبت شد که خوشبپرونده های بدون جو

 اظهار داشتند که سازمان همجنسـگرایان ایرانـی بـه عنـوان یـک سـازمان اطـالع                   UNHCRآقای متين کوراباتی سخنگوی     

   ی را ایفـا کنـد زیـرا بهتـر    رسانی و پشتيبان بخش حقوقی دفتر کميسریای عالی پناهندگان می تواند نقـش بسـيار مهمـ       

 . می تواند تخلفات و موارد نقض حقوق بشر را شناسایی و گزارش نماید و به عنوان مدارک حقوقی استناد شود

 . به صورت اینترنتی ادامه پيدا کند و مدارک جدید به آنها ارسال شودUNHCRدر آخر قرار شد که ارتباط سازمان ها و 
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  زمانترانه فروهر دبير دوم سا

 ساله که به دليل همجنسگرا بودن دستگير و مجازات ٢٣امير همجنسگرای 

صد ضربه شالق را تحمل کرده بود از ایران متواری شد و به دفتر کميسریای 

عالی پناهنـدگان سـازمان ملـل در ترکيـه پنـاه آورد و درخواسـت پناهنـدگی                  

 ٢۵دگی در تـاریخ     بعد از شش ماه و گذراندن مراحل قانونی روند پناهن         . نمود

امير از  ،  UNHCRیعنی چند روز بعد از مالقات نماینده سازمان با           ٢٠٠۶فوریه  

طرف دفتـر کميسـریای عـالی پناهنـدگان سـازمان ملـل بـه عنـوان پناهنـده                   

 . شناخته شد و پرونده او برای ارسال به کشور پناهنده پذیر تکميل گردید

من از تک تک افرادی که در این مدت شـش مـاه             : "همجنسگرایان ایرانی گفت    تگویی با نماینده سازمان        امروز امير در گف

    

ت 

که مدت ها پرونده اش به کشور سوم ارائه نمـی شـد و راکـد مانـده                  فریدون  

 متواری شده بود بعـد از یـک مـاه بـه             ده ای که با پارتنر خو      

 ناشـی از عمـل      ه دليـل مشـکالت اجتمـاعی             

ی بـود               

ت

 .نوان پناهنده شناخته شد

یی خـودش را                  

و بـه دليـل داشـتن                       

 . شناخته شدندههنسگرایی که به دليل وب الگ نویسی تحت خطر بود متواری شد و پنا

و همچنـين در اشـاره بـه احسـاس          " من را حمایت کرده اند سپاسگزاری می کنم و هيچ گاه شـما را از یـاد نخـواهم بـرد                    

االخره امـروز بـه شـدت خوشـحالم و خـدا را شـکر مـی کـنم کـه بـ                     : "فعلی اش از قبولی درخواست پناهندگی خود گفت       

: می توانم یک زندگی آرام بدور از استرس را داشته باشم و این را مدیون کمک های بی وقفه دوستانم هستنم از جمله   

ــی  ــوق      )PGLO(ســازمان همجنســگرایان ایران ــان حق ــده ب ــگ از ســازمان دی ــای اســکات الن ــانم جســيکا اســترن و آق ، خ

، آقـای داگ آیرلنـد روزنامـه    )IGLHRC( بشـر همجنسـگرایان  ، آقای علی از طرف کمسيون بين المللی حقـوق   )HRW(بشر

 از مـن    UNHCRنگار امریکایی و هزاران هزار دوستانی که در این مدت با ارسـال نامـه هـای حمایـت کننـده خودشـان بـه                          

 . امير در حال حاضر توسط سفارت کانادا پذیرفته شده است و روند انتقال خود را طی می کند."پشتيبانی می کردند

همچنين در طول چند ماه گذشته با فعالي. ین یک خبر خوشحال کننده برای جامعه اقليت های جنسيتی ایرانی است       ا

 UNHCRپيگيرانه سازمان همجنسگرایان ایرانی و جلسـات متعـدد دبيرخانـه حقـوقی سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی بـا                      

 :به مواردی از آن اشاره می کنيمطای حق پناهندگی تاثيرگزار باشيم که موفق شده ایم که در اع

 

 بود به جریان افتاد

 دوجنسگونملودی

 .عنوان پناهنده شناخته شدند

 دوجنس شده ای کـه بـسوزان

 .تغيير جنسيتش متواری شده بود بعد از دو ماه پناهنده شناخته شد

 دوجنسگونه ای که در شرف عمل تغيير جنسيت و هورمون درمـاننيما

 . واری شد و پناهنده شناخته شد

واری شده بود به ع همجنسگرایی که به دليل تهدید فاميل پارتنر خود متسام

به دالیل فشارهای اجتماعی و خانواده م

 همجنسگرایی که به دليل همجنسگرایی و مشکالتش متواری شده بود و نتوانسته بود همجنسگراامين

 . با تالش سازمان بعد از دو سال به عنوان پناهنده شناخته شد، پرونده او بسته شده بود وبيان کند

ل برگزاری جشن ازدواج مورد تعقيـب قـرار گرفتـه بـود متـواری شـد  همجنسگرایی که به دلي    مجتبی

پرونده قبلی در سازمان ملل در وضعيت بالتکليفی بود که با تالش های انجام شـده مـورد مصـاحبه قـرار گرفـت و منتظـر                           

 .جواب است

 همجعليرضا

 . دوجنسگونه ای که به دالیل مشکالت اجتماعی متواری شده بود پناهنده شناخته شدبنيامين

 . ماه پرونده اش راکد مانده بود به جریان افتاد و به کشور سوم ارائه شد١٨ که مدت آرش
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سازمان تمام تـالش خـود را بـرای         ب هستد و    واو ده ها نفر دیگری که پرنده آنها در حال تصميم گيری است و هنوز بی ج                

پذیرفته شدن آنها انجام خواهد داد همچنين پناهجویان زیادی در اروپا به سر می برند کـه هنـوز بـی جـواب هسـتند و در                          

 حق پناهندگی را شـامل حـال آن هـا           وسازمان همجنسگرایان ایرانی در تالش است که از حقوق انسانی آنها دفاع کند              

 .نماید

ه ای خوشحالی هایی است که در این مدت داشتيم اما خبرهای بد نيز وجود دارند و دوستانی هستند که      این تنها گوش  

 .در شرایط بسيار بدی قرار دارند و اميدواریم که هر چه زودتر موفق شوند

يل، فـاکس   سازمان همجنسگرایان ایرانی از تمامی افرادی که به فراخوان های حمایتی پاسخ گفته و با ارسال نامه، ایم                 

 ، سـازمان سراسـری پناهـدگان ایرانـی و فدراسـيون      HRW ،IGLHRCحمایت خود را اعالم نمودند بـه ویـژه سـازمان        ... و  

پناهندگان ایرانی کمال تشکر و قدردانی را دارد و آرزو می کند که روزی فرا رسد که دیگر هيچ پنـاهجویی وجـود نداشـته                

 .باشد

 .رانی را مطالع نمایيد و طومار اعتراضی ما را امضا کنيدلطفا سایت سازمان همجنسگرایان ای

 

 

 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

 ن و دوجنس گونه های  دوجنسگرايا،رها بلندگوی همجنسگرايان

 . نهاده اندخودايرانی است که از بی حقوقی خسته شده و قدم در راه دفاع از 

راديو خودتان را پشتيبانی کنيد و چنانچه مايليد در برنامه ها حضور يابيد و با دوستان خود

 .سخن بگوييد

ک،                     ل تال رم افزارهای پ وانيم از ن ويی می ت ه های رادي ...اسکايپ و  برای حضور در برنام

همچنين جهت مسايل هويتی امکان تغيير صدا. استفاده کنيم و به صورت اينترنتی ضبط کنيم       

 .وجود دارد

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

 همراز عزيز سالم،

  سخت است آه بگويم نيامـده خـواهم رفـت، سـخت اسـت آـه بگـويم              

مي ترسم، مي ترسم از عشقي آـه پـاي بگيـرد و نپايـد، مـي ترسـم                   

 بنـد آشـيده انـد، مـن حتـي از            چون آزاد نيستم، روحم را با عشـق بـه         

سايه هـا نيـز مـي ترسـم، نـه آن ترسـي آـه ديگـران ريشـه اش را در                       

ــده اســت، از عشــق        ــن در عشــق رويي ــرس م ــد، ت ــي جوين ــوني م زب

عشق مـن بـه ديگرانـي    . برخواسته است و هميشه با من خواهد ماند      

آه مرا آنگونه آه مي بينند مي خواهند نه آنگونـه آـه هسـتم و مـن از                   

 .خانه ام به احساسشان بيمناآم حتي در نهانخيانت 

نمي دانم آنسوي ديوار آيست آه گلهاي دلم را مي بويد اما بـراي دوره ي آوتـاهي بـس بـود ايـن آـه بـه دنيـاي درونـم                          

بگويم هر چه باداباد، چرا آه هنوز هم  با خود درگيرم  آه چرا پا به دنياي واقعيت گذاشتم، اگـر چـه دنيـاي حقيقـت را در                        

 .د پاس مي دارمخو

 

 

 پرسش

 

 برای آن چه که هستم گناه باید داشت؟

 به سينه حسرت و هر لحظه آه باید داشت؟

 برای من که وجودم هزار پرسش بود 

 فقط جواب، به انکار، راه باید داشت؟

 به نام عشق
 

 درود با تمام آرزوهايم 

 و با تمام عشق هايم
 

!به کدامين گناه بايد سوخت
 

ما آن ققنوسيم که بعد از هزار

ر ويش ب تر خ ال از خاکس س

 خواهيم خواست

 برای شادی یک لحظه از تو سر رفتن 

 کجای این شب غم سرپناه باید داشت؟

 انيه هاستحضور من که چنين سر به زیر ث

 مگرش سر به راه باید داشت؟! خدای من

 منی که گم شده ام در هراس یک لبخند

 چگونه هم نفسی دلبخواه باید داشت؟

 طلوع کن که شبم بی قرار پهنه ی توست

 مگر دوباره شبم را سياه باید داشت؟

 ميان این همه تکرار پرسش و تردید

 کدام واژه برای گواه باید داشت؟

 ز این پيله پر در آوردنچه سخت بود ا

 .هنوز راز دلم را نگاه باید داشت
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 توران شهریاری

بی شک وضـع اجتمـاعی زن در هـيچ دوره و تـاریخی از وضـع عمـومی آن                 

لــذا در مــورد وضــع اجتمــاعی و حقــوقی زن در ایــران . جامعــه مجــزا نيســت

. العـه قـرار داد    باستان از قدیم ترین ادوار تا پایان ساسانيان را باید مورد مط           

بدون تردید سرزمين ایران یکی از قدیمی ترین و کهـن تـرین مراکـز زنـدگی                 

بشر بوده است و اسناد و مدارک در مورد شناسـایی وضـع زن و همچنـين                 

بـه طـور    . مرد چه در ایران و چه در جاهای دیگر بسيار نارسا و ناچيز اسـت              

گون فقـط بـه   کلی بررسی نخسـتين جوامـع بشـر و ملـت هـا و اقـوام گونـا              

وسيله آثار و وسایل مکشوفه و آنچه از زندگی بشر این دوره به جـا مانـده                 

 .امکان پذیر و قابل بررسی است

 تغييراتـی در وضـع اقليمـی ایـران بـه وجـود آمـد و انسـان              ،در دورانی که شاید بيش از ده هزار سال قبـل از مـيالد باشـد               

چـون زن هـم در خانـه و    .  دوران کانون خانواده مرکز قـدرت قبيلـه بـود   در این. غارنشين اندک اندک برای خود خانه ساخت   

هم در بيرون از خانه با  مرد در کار توليد و رفع حوایج زندگی معاضدت و همکاری داشـت و از طرفـی توليـد و مثـل و بچـه                                

د فزونی یافت و تعـادل  اهميت زن نسبت به مر   زایيدن و استمرار نسل به طور فطری و طبيعی بر عهده او بود لذا ارزش و               

 .قدرت را  به سود زن متمایل ساخت

 حـق   ، حـق قضـاوت    ، حـق فرمـانروایی    ،در این دوران؛ یعنـی دوره مادرشـاهی       « : ویل دورانت درباره این دوران می نویسد      

رد بـه    همـه در دسـت زن بـوده اسـت؛ مـ            ، و توزیع خورد و خوراک و آنچه زندگی بشر وابسته به آن بود             ،اداره امور خانواده  

           شــکار حيوانــات مــی پرداخــت و از جنگــل هــا و مــزارع مــواد خــوراکی بــه دســت مــی آورد کــه آن را در اختيــار مادرشــاه     

اختالف نيروی بدنی که امروز بين زن و مرد مشـهود اسـت در آن رزوگـار قابـل           . می گذاشت تا بين افراد قبيله توزیع نماید       

زن در ایـن دوران از      . مانی بعدها از لحاظ شـرایط زنـدگی و محـيط زیسـت پيـدا شـد                این اختالف نيروی جس   . مالحظه نبود 

حيث بلندی قامت و نيروی جسمانی نه تنها دست کمی از مرد نداشت؛ بلکه به مقتضای طبيعت موجـود کـامال نيرومنـد       

طر فرزنـدان و عشـيره و   بود که می توانست ساعتهای درازی را به کارهای دشوار بپردازد و به هنگام حمله دشمن به خا     

 ».قبيله تا سر حد مرگ مبارزه کند

 از نقـش زنـان در پيـدایش تمـدن بـدوی و ابتـدایی آن                 ،دکتر گيرشمن ضمن بحث پيرامون انسانهای ماقبل تـاریخ در ایـران           

ه در نتيجـ . در این جامعه  ابتدایی وظایف سنگين بـه عهـده زن گذاشـته شـده بـود     «: روزگارسخن می گوید و می نویسد  

 نگهبـانی  ،نگهـداری آتـش  .  »عدم تعادلی بين وظایف مرد و زن ایجاد شد و زن دارای مقامی برتر نسـبت بـه مـرد گشـت     

 نگهداری فرزندان باعث اولویـت زن نسـبت بـه مـرد شـد و اداره کارهـای                   ، ساختن ظروف سفالی   ، تهيه و پخت غذا    ،خانه

این نحوه اولویـت و تفـوق زن بـر          . ه به نام زن خوانده می شد      در عين حال سلسله انساب خانواد     . قبيله به دست او افتاد    

مرد به صورت عصر مادر شاهی در فالت ایران شروع شد و همين سيستم که یکی از خصایص ساکنان ایـران بـود بعـدها      

 . وارد شد،در آداب آریاهای فاتح

و ایرانيـان ماننـد همسـایگان خـود مـذهب           عالوه بر رهبری اقتصادی و اجتمـاعی مقـام روحانيـت نيـز از امتيـازات زن بـود                     

در ميـان ابـزار و اشـيا فراوانـی کـه در             . مادرخدایی داشته اند و در نواحی مختلف ایـران پرسـتش الهـه مـادر رواج داشـت                 

گيرشمن احتمال می دهد کـه ایـن        . لرستان کشف شده؛ مجسمه ای پيدا شده که سر زنی را تمام رخ نشان می دهد               

يایی است که از آسيای صغير تا شوش مورد پرستش بوده است و احتمال دارد پرستش ایزد بانوی زن رب النوع اقوام آس 

چون یکی از کهن ترین تمدن های اوليه بشـری تمـدن           . آناهيتا که بعدا در ایران رواج یافت از اینجا سرچشمه گرفته باشد           

تـا قبـل از حفریـات شـوش     . سخنی به ميـان آیـد  ایالم در غرب فالت ایران است بی مناسبت نيست که از تمدن ایالم نيز   

مساعی دیوالفوآ و دمورگان و سایر مستشرقين موجب . اطالعات در مورد تمدن و سوابق تاریخی ایالم سخت محدود بود

 .کشف و احيای تاریخ و تمدن ایالم گردید
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 وضع اجتماعی و حقوقی زن از مهاجرت آریاها به ایران تا دوران هخامنشی

 دو واقعه مهم و غير مرتبط روی داد که در حيات اجتماعی ملـل               ، در آغاز هزاره اول قبل از ميالد       ، دکتر گيرشمن  به عقيده  

اول مهاجرت اقوام هندواروپایی به هنـد و ایـران و اروپاسـت و دیگـر کشـف و اسـتعمال                     . آسيای غربی تاثير فراوان داشت    

و مشـرق و    آهن کوهستان های شمالی و شرقی آسـيای ميانـه کـه شـمال               

مغرب ایران را  در بر ميگيرد؛ در دوران ما قبل تاریخ گذرگاه اقوام آریای به سایر                 

بـرد کـه قـدرت فکـری  و           در این ناحيه نژاد آریایی به سـر مـی         . نقاط گيتی بود  

آریـایی هـای ایـران بـه طوایـف و قبایـل             . معنوی خـود را بارهـا نشـان داده بـود          

آنها مادهـا در غـرب و پارسـی هـا در       شدند که مهمترین     متعددی تقسيم می  

قوم ماد روابط نزدیکی . پارتها در خاور ایران نيز از نژاد آریایی بودند        . جنوب بودند 

با تمدن پيش رفته بين النهرین داشت و فرهنگ و تمدن آنها تا جنوب روسيه و              

 .ترکمنستان می رسيد

ولی از یک قرن در نتيجـه  . ن یونانی چيزی در دست نبود     جز نوشته های مورخي    ،تا صد سال پيش برای نوشتن تاریخ ماد        

بـا اینکـه ایـن آثـار        . تالش باستان شناسان هزاران سند کتبـی و آثـار ارزنـده تـاریخی از زیـر خـاک بـه دسـت آمـده اسـت                          

ش  بـاز کـم و بـي   ،مستقيما مربوط به تاریخ ماد نيست و از تاریخ بابل و آشور و دیگر کشورهای شرق نزدیک حکایت ميکند         

گ آشـور را بـرای    امپراتوری بـزر ،در روشن کردن تاریخ ماد موثر اشت؛ زیرا مادها تنها قبيله آریایی بودند که در سایه اتحاد            

پـس از اسـتقرار سلسـله مـاد در     .  و اقوام و قبایل بسياری را از قيد اسارت آنان رهایی بخشيدندهميشه شکست دادند  

معـذلک فعاليـت کشـاورزی بـا زنـان بـود و             . ای خود را  به رژیم پدرشـاهی داد        مغرب ایران اندک اندک رژیم مادر شاهی ج       

پس از مادها نوبت به سلسله هخامنشی و پارس ها می رسد که بنيانگزار              . مردان برای زنان اهميت ويژه ای قايل بودند       

پادشـاه مـاد تـاثير       آخـرین    ،به طـوری کـه مـی دانـيم ملکـه مانـدانا مـادر کـوروش و دختـر آسـتياک                     . آن کورش بزرگ است   

 هنوز  ،در دوران مادها زن به ریاست قبيله و نيز قضاوت می رسيد           . انکارناپذیری در انتقال قدرت به پسرش کوروش داشت       

 .بقایای از سيستم مادر شاهی وجود داشت

نشـی زن و  دیاگونف در تاریخ ماد می نویسد دوران مادرشاهی با انقراض سلسله ماد به پایان رسيد و در حکومت هخام        

 ،کنـد   مورخ یونـانی نقـل مـی       ، که او باز از قول کتزیاس      ،بنا به گفته دیاگونف   . مرد از حقوقی برابر و یکسان برخوردار بودند       

در جامعـه مادهـا هنگـامی کـه      . دختر و داماد پادشاه در حکومت ماد ميتوانستند قانونا مانند پسر وارث سلطنت او باشند              

هی گشت؛ مقام اجتماعی زن و حقوق او در خانواده همچنان محفوظ ماند؛ فقط تـا  سيستم پدرشاهی جانشين مادرشا   

طبق تحقيقات باستان شناسان لباس زن مـادی بـا اخـتالف انـدکی شـبيه                  .حدی از اختيارات فوق العاده زن کاسته شد       

 . پوشاک مردان بوده است و حجاب نداشتند

. رفتار مردان نسبت به زنان در ایران باستان همراه با نزاکت بـود            « :  خاورشناس بزرگ دانمارکی می گويد     ،کریستن سن  

در مـورد آزادی در ازدواج هـيچ چيـزی    . زن چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتمـاعی از آزادی کامـل برخـوردار بـود     

پروچيستا زرتشت به دختر کوچکش     . مستندتر و موجه تر از رفتار خود زرتشت نسبت به دختر کوچکش پروچيستا نيست             

وزیـر گشتاسـب و مـنجم و سـتاره شـناس معـروف              ( پروچيستا من جاماسب را که مرد دانشـمندی اسـت         « : می فرماید 

برای همسری تو برگزیدم؛ تو با خرد مقدس خود مشورت کن و ببين که آیا او را الیق همسری خـود مـی دانـی یـا                           ) زمان

 نه؟ 

 زنـان و   ،زیرا در زمان سلوکيدها   . غيير کرد و قوس نزولی را پيمود      پس از شکست هخامنشيان وضع اجتماعی زن ایرانی ت         

لـذا در   . دختران زیادی از یونان در ایران زندگی می کردنـد و چـون در یونـان زن از تسـاوی حقـوق بـا مـردان برخـوردار نبـود                             

 هيچ مـرد     ،همسری است می دانيم که در دیانت زرتشت ازدواج بر پایه تک           . وضعيت و سرنوشت زن ایرانی نيز تاثير نهاد       

لکن تعداد زیادی از این زنان و دختران یونانی به صـورت معشـوقه              .  زن دیگر انتخاب بکند    ،زرتشتی حق ندارد با داشتن زن     

برخی از این زنان به صورت عقد مهلت دار        . مردان ایرانی درآمدند که به طور قطع از استحکام بنيان خانواده ایرانی کاست            

 . سر می بردند و برخی دیگر نيز با روابط آزاد با مردان ایرانی حشر و نشر داشتندبا مرد ایرانی به
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در زمان اشکانيان گرچه زن ایرانی تا حدی موقعيتش تحکيم شد ولی به هر حال حکومت سلوکيدها و تاثيرات ناشـی از                       

لـت گسـتردگی قلمـرو پارتهـا طوایـف و      از طرفی در دوران پارتها یا اشـکانيان بـه ع          . آن و نفوذ هلنيسم اثر خود را گذاشت       

اقوام و ملل گوناگون در امپراتوری وسيع اشکانيان می زیستند که هر یک آداب و رسوم و سنن مخصوص به خود داشتند                      

 .و طبيعتا این دگرگونی در وضعيت زن و خانواده ایرانی اثربخش بود

   و سيسـتم حکومـت نيـز بـه طریـق موبـد شـاهی اداره                در زمان ساسانيان که دین زرتشت اهميت اوليه خود را بازیافـت              

عصـر ساسـانيان بـه قـول        . می شـد؛ زن ایرانـی تحـت تعـاليم مـذهب زرتشـت بـاز حقـوق و امتيـازاتی را بـه دسـت آورد                          

 از کارنامه اردشير بابکان اینطور برمی آید.  بلکه برای تمام جهان واجد اهميت است، نه تنها از لحاظ تاریخ ایران،دارمستتر

که شخصيت زن از همان آغاز کار ساسانيان محترم شمرده می شد و هيچکس حتی پادشاه نمـی توانسـت بـه ميـل و                         

به طوری که از الواح و مدارک و اسناد این دوران برمی آید زن از موقعيت خاصی در            . دلخواه خود زنی را مورد آزار قرار دهد       

 : اوستامطابق قوانين. دوران ساسانيان برخوردار بوده است

 . زن حق مالکيت داشته و می توانسته دارای خود را مستقال اداره کند-١

 .  زن می توانسته ولی و یا قيم و نگهدار فرزندان خود باشد-٢

در صـورت بيمـاری   (  زن می توانسته مطابق قانون از طرف شوهر خود وارد محاکمه شود؛ و به نام او امور را اداره نماید        -٣

 )   شوهر

 .    می توانسته از شوهر ستمگر و بدرفتار خود به دادستان شکایت کند و سزای او را  بخواهد زن-۴

 .  شوهر حق نداشته است بدون اجازه زنش دخترخود را شوهر دهد-۵

 .  در دادگاه گواهی زن پذیرفته می شد-۶

 .  زن می توانسته است داور یا وکيل شود-٧

 .و تمام اموال خود را وصيت کند زن می توانسته وصی قرار گيرد  – ٨
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 مهدی اخوان

چند روز پيش داشتم بـه یـک نفـر روی اینترنـت             

توضـيحاتی دربــاره خــودم مــی دادم کــه چگونــه  

مـی نوشـتم بـه        همـانطور کـه     . آدمی هستم 

کمـی صـبر کـردم، دودل       . واژه رمانتيک رسـيدم   

بودم که بنویسم رمانتيک هسـتم یـا نـه؟ تـوی            

رمانده بودم؛ ترسيدم بنویسـم     تعریف رمانتيک د  

شخصـيتا  . رمانتيک طـرف هـم ندیـده فـرار کنـد          

آدمــی هســتم کــه بــه شــعر، ادبيــات، نثــر،       

ــاطفی     ــوعات ع ــه موض نویســندگی و بيشــتر ب

عالقــه دارم امــا گفــتن اینکــه رمانتيــک هســتم  

. ممکن بود شائبه رفتارهای زنانه را ایجاد بکنـد         

نمـی دانـم چـرا هـر وقـت از رمانتيـک بحـث بـه         

يان مـی آیـد ناخودآگـاه مـرد ادا و اطفـاری بـه               م

ذهنم می آمـد شـاید علـت از تبليغـات نـاجور و           

ــا. اشــتباه باشــد  ــب  عموم  هرچــه شــاعر و ادی

از عاطفـه و رمـانس دیـده    پر  در کل سراغ داریم 

ایم یا شنيده ایـم لـوس و زنانـه و غيـر طبيعـی               

آنقدر که نظرم را در مورد اینکـه خـودم          . هستند

 .رفی کنم عوض شدرا رمانتيک مع

چيـزی یـا زیـادی       نمی دانم ما چرا باید توی هر      

اگـر چـه مـن اعتقـاد        . جلو برویم یا زیادی عقـب     

دارم که هرکس در آزادی بيان احساساتش آزاد 

است و باید آنها را آزاد گذاشت امـا نمـی دانـم             

چــرا مــا هميشــه الگــوی اشــتباهی از رفتارهــا  

 مـا معرفـی     داریم یا اینکه بهتر بگویم اشتباه به      

الگوهایی که احساسات، غيـرت،     .  شده است 

رمانتيک و زنانگی دارند الگوهـایی هسـتند کـه          

 .به ما قالب شده اند نه تعریف حقيقی واژگان

 همه چيز با توجـه بـه آن قالـب مـی ببينـيم               ده می دانم که برای هر کلمه ای قالب ذهنی تهيه شده و                از این رو قالب ش

 اما   می شود           

 استفاده ، شاعر و هنرمنداگر کلمه احساساتی. ن به ما نشان داده اند را ببينيم    آ یا دیگران از      تصوری که رسانه ها    یعنی

 نـه انسـانی را کـه االن بـا هـزار و یـک ادا و اطفـار نشسـته و         شود همان معنای واقعی در ذهنمان تداعی       باید می شود 

ه اینکه پسری را تصـور      رایش آن توجه شود ن    شعرهای صد تا یک غاز می خواند و یا اگر گفته می شود همجنس گرا به گ                

 .یدآتحت مبارکش را آماده گذاشته تا اینکه یکی بياید و کاری با آن بکند و هزار و یک اشوه می کنيم که ما

که به طور زیر پوستی گرایش آن به همجنس بياننمونه آن یکی از شخصيتهای سریال شبهای برره است          

ایـن قالـب    . شاعر را نشان مـی دهـد      رفتارهای یک   اوا خواهرانه و طعنه آميز      می مردم برره با حاالت      عالوه بر کودنی عمو   

 .سازی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت
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 اشکان حسيان

 سالم

ناخت ما از پيرامون بـه عـوان طفوليـت، بـه آغـوش پـدر و مـادر، بـه محبتهـا يـا                          

ديـده ايـد کـه يـک فـرد نـه تنهـا از                  

ق القول بر اين امر تأکيـد دارنـد کـه دوران حـاملگی و شـرايط روحـی                  و خيرًا روانشناسا

       

   

که شـما   (  گستره ادبيات، محاورات روزمّره و اصطالحات و خدايي نکرده الفاظ رکيک             

طرف 

عی، در پيـدا کـردن      در فعاليتهای اجتمـا   !) شما رو نمی گما   (در ازدواج   . دوران طفوليت نيست      

 .گاه، يک آسايش خاطر برای فعاليت در هر زمينه ای از ضروريات است

    زمان ش

جزء الينفک اين   . ه اولين تالشها برای آموختن باز می گردد       های اطرافيان، ب   بی مهري 

دو گوهر، دو شناسه، دو پاره تن،       . شناخت نحوه ادای کلماتی نظير بابا و مامان است        

دو موجـودی کـه واسـطه هسـتی مـا           . دو عزيزی که مهر بی توقع خود را نثار ما کردند          

هر آنچه مفيد می دانستند به مـا        از بدو تولد    . ما همه چيزمان را از آن دو داريم       . شدند

شايد بهترين اوقات عمر خـود را، عمـری         . آموختند، از هر چه کريه می نمود منع کردند        

تا آخر عمر مـا را      . نام ما را بر ما گذاردند     . که هرگز بر نمی گردد، را به پای ما گذاشتند         

شـکل گرفتـه   نزديکان، اقوام و فاميل ما بـه واسـطه آنـان    . با شهرت آنان می شناسند    

زبــان، لحجــه، تــن صــدا، آداب معاشــرت، عــادات غــذايی، آداب و رســوم، ادب و . اســت

شما هم موارد بی شماری را . معرفت، همه و همه برگرفته از وجود اين دو عزيز است          

 .سط به دو نيم شده باشندلحاظ ظاهر بلکه از لحاظ خلقيات نسبت به پدر و مادر مانند سيبی است که از و

 پسر کو ندارد نشان از پدر                                                                         

 تو بيگانه خوانش  نخوانش پسر   

ن، پزشکان و محققان همگی متف ا

از . روانی حاکم بر مادر، نحوه تغذيه، داروهای مصرفی در نحوه شکل گيری روحی و جسمی کـودک نقـش بسـزايی دارد                     

طرفی اثبات شـده کـه دوران کـودکی دوران شـکل گيـری خميـر مايـه اصـلی شخصـيت، احساسـات و عواطـف يـک فـرد                               

!  و ايـن يعنـی آفتـاب آمـد دليـل آفتـاب             ک با والدين اسـت    تباط تنگاتنگ کود  از طرف ديگر دوران کودکی عرصه ار      . می باشد 

سالم کردن، مودب بـودن، چگونـه غـذا خـوردن، آداب و رسـوم               . والدين هستند که ابتدايی ترين ملزومات را به ما آموختند         

ن هزار  مهمانی رفتن، آرايش مو، نحوه پوشش، نحوه رفتار، نحوه گفتار، حتی چگونه خريد کردن، چگونه چانه زدن و هزارا                  

مورد مشابه از مواردی هستند کـه بـا حرفهـا، داسـتانها، قصـه هـا، اخمهـا، تنبيـه هـا،                    

ها چيزهـايی    اين. پدر و مادر حاصل شده اند     (!!) های ها، تأکيدها و بعضًا کتک     تشويق

اينهـا پارامترهـايی هسـتند کـه باعـث          . نيستند که کسـی بخواهـد در اجتمـاع بيـاموزد          

بـه ديگـری مـودب، بـه يکـی الابـالی و بـه ديگـری متعهـد و                  می شـود بـه فـردی الت و          

مسووليت پذير بگويند، بـه يکـی بـه ديـده احتـرام و بـه ديگـری بـه ديـده انگـل اجتمـاع                          

 .نگريسته شود

 

در

نقـش والـدين   ) د نيستيد و بکار نمـی بريـد  هيچ کدامتان حتی يک دونه از اينها را هم بل  

خون مردمو کرده تو شيشه ميگن پدر فالن مادر فالن، طرف مردمو به خاک سـياه نشـونده                   

 ... .ميگن بر پدرت لعنت و 

حمايتهای والدين منحصر به 

. بسيار پررنگ می نمايد   

کار، در مشکالت و مسائلی برای فرزند بی تجربه اتفاق می افتد و مددی جز تجربه ارزنده يـک دلسـوز، يـک کـار کشـته،          

يک سرد و گرم کشيده و يک عالم به جوانب امر وجود ندارد، در همان شناختهای بی نشان که انسانها به حکم فطرت با 

قدر مهمند که سرنوشـت انسـان بـه آن بسـتگی             ده خاصی ندارند، از طرفی بعضًا آن      آن آشنا هستند، هيچ فرمول و قاع      

از همه مهمتر، وجـود يـک تکيـه    . دارد و غير قابل طرح برای عام و خاصند، اين والدين هستند که بهترين گزينه ها هستند  
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عرصـه تکنـوازی، بـی تفـاوتی،     . دات تنگاتنـگ انسـانها بـا هـم اسـت      دنيا عرصه مـراو   

البتـه نحـوه ايـن نگـرش هـم تـا            . بی خيالی و بـی مسـووليتی سـپری شـده اسـت            

حدودی به تربيت خانوادگی ا

     

فراد بر می گردد اما بيشتر منوط به تفکر و تعقل افـراد،                 

              

چون با آنان رو در بايستی داريم       که                  

        

يک خرج بر روی دست پدر و مادر م چرا جواب سـالم آنـان                       

هيچ تعهدی نـداريم؟ آيـا   آيا نسبت به والدين خود      . اطرافيان و محيط پيرامونی اوست    

وجدان خواب ما قرار نيست هيچگاه از آزار و اذيت پدر و مادر بيـدار شـود؟ آيـا خـود را                      

مجاز به فحاشی به اين دو عزيز می دانيم؟ به راستی والدين چه گنـاهی کـرده انـد        

که گير ما افتاده اند؟ چرا بايد در تعب و دلهره باشند که چه موقع قرار اسـت مـا چـه                     

تی بکنيم؟ چرا بايد دائم در اضطراب فرارسـيدن موعـد تنـدی مـا باشـند؟ مگـر                   جسار

سن و سالی از آنان نمی گذرد؟ در اين صورت آيا رفتار ما با افراد همسن آنان را کـه 

باشند، نيز بدانگونه است؟ يا اندکی به آنان حرمت می نهيم؟ آيا به اين دليل نيست 

جساراتهايی که به پدر و مادر داريم از آنان دريغ می داريم؟ آيا به اين دليل نيست که چون بيم آن داريم که بر خـالف پـدر                           

ما فرزنـدان  و مادر در پی تالفی بر آيند آنها را از ناسزا و آزار و اذيت محروم کرده ايم؟ چرا بايد پدر و مادر مانند اسرا در بند     

باشند که چگونه برای آنان تصميم گيری می کنيم؟ چرا دائم بايد شرمنده گفتار و رفتار ما باشـند؟ مگـر آنـان حـق حيـات                         

ندارند؟ مگر حق آسوده زيستن از آنان سلب شده است؟ چرا مانند برده با آنـان رفتـار مـی کنـيم؟ مگـر از محبـت بـه مـا                               

دو به ما ظلـم کـرده انـد، آيـا      را وقف ما نکرده اند؟ اصًال به فرض ناصحيح اينکه آنچيزی کم گذاشته اند؟ مگر زندگی خود     

دو داريـم بـا هـيچ بهـايی      منصفانه ميزان ظلم آنان بيشتر بوده يا ميزان فداکاری آنان؟ آيا نعمت حيات را که ما بواسطه آن          

 آزار پدر و مادر نيست، راه حل ساده اين امر قابل معامله می دانيد؟ اگر از حيات خود ناراحت هستيد، راه حل اين مشکل     

خريدن پنج عدد ناقابل نان بربری و خوابيدن روی ريل قطار است تا اگر قطار آمد که فبها، اگر نيامد الاقل شما از گرسنگی 

 ). مسواک فراموش نشود(نميريد 

ی می فرستيم؟ اگر مثًال بزرگ شده ايـم و          چرا با نصفه های شب به خانه آمدن آنان را با هزار دلشوره به بستر بی خواب                

می فهميم و درک داريم نبايد مراعات حـال آنـان را بکنـيم؟ نبايـد کمـک حـال آنـان باشـيم؟ نبايـد انـدکی، بـه انـدازه دانـه                        

فقـط توفيـق نداشـته انـد والـدين مـا

خردلی، عيش و نوش را به خاطر رضايت آنها کم کنيم؟ چطور است که برای يک ساعت تماشای تلويزيـون، يـک سـاعت                        

ــات،  ــرار مالق ــدارکات وســيع     ق ــذاريم، ت ــردش، ســاعتها وقــت مــی گ ــک ســاعت گ ي

می بينيم، سرمايه گذاری می کنيم، اما برای يک خواهش پدر و مادر کـه ای کـاش                  

می مردند و روزی را نمی ديدند که يک خواهش از ما بکنند، ثانيه ای وقـت نـداريم؟                   

ا ما را صدا کننـد و دريـغ از يـک    بارها و بارها بايد با الفاظ احترام آميز و فدايت شوم ه           

بله؟ در اين ترافيک خطوط بارها شماره تلفن ما را بگيرند و هـر بـار تلفـن زنـگ هـای                      

متمادی بزند و دريغ از برداشتن گوشی؟ با اينجور حرکـات قصـد اثبـات چـه چيـزی را                    

داريم؟ احترامی که در اجتماع به ما گذاشته نمی شود را می طلبـيم؟ محبتـی کـه                  

 از ما دريغ دارند، محبتی که پدر و مادر به ما ارزانی داشته اند و به آن پشـت                    ديگران

پا زده ايم، را می جـوييم؟ يـا اينجـوری احسـاس بزرگـی مـی کنـيم؟ بـه راسـتی در            

جستجوی چه پشتيبانی جـز پـدر و مـادر هسـتيم؟ کسـی کـه مـا را بـرای خودمـان            

 . بخواهد، بی چشمداشت به داشته ها و نداشته های ما

چرا صبح هنگامی از رختخواب بر می خيزيم که صبحانه و ناهـار يکيسـت؟ چـرا هـزار و                         

ی گذاريم آنهم فقط برای خودخواهی اشباع نشدنی خودمان؟

اگر احساس مسووليت می کنيم 

برتر از آنان می دانيم؟ چرا از کوچکترين کمک بـه آنـان دريـغ    را هم نمی دهيم؟ چرا به آنان فخر می فروشيم؟ چرا خود را        

می ورزيم؟ چرا سعی نمی کنيم حداقل بار کمتری بر دوش آنان محول کنيم؟ چرا با زخم زبـان خـود آنـان را مـی آزاريـم؟                            

شما حتی قادر   اگر مادی فکر می کنيد، به همان داليلی که ذکر کرديم            . باالخره طرز تفکر هر فردی يا ماديست يا معنوی        

به جبران نعمت حيات خود نيز نيستيد و اگر معنوی می انديشيد فرای جنبه های مادی که موظف به رعايت آن هسـتيد،               
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تنها خاری بر چشم آنـان نباشـيد، بلکـه          ه  تنها باری بر دوش آنان نباشيد، ن      ه  شما بايد خيرخواه پدر و مادر باشيد، يعنی ن        

شيد، بايد به درجه ای برسيد که برای پدر و مادر مايه افتخار باشيد، بايد به قـدری بـه آنـان                      مدد و نقطه اتکای آنان بايد با      

حتی پس از، از دست دادن يک يا هـر دو نيـز مکلـف بـه رعايـت حقـوق آنـان                      . محبت داشته باشيد که به حد کمال برسد       

ز، اکنون پس از مرحوم شدن آنهـا وظـايف          هستيد، حتی اگر در حيات آنان تمامی جنبه های اخالقی را رعايت کرده ايد ني              

بايد به اين باور برسيد که سرنوشت نيک شما در گرو پاسداشت خدمات پدر و مادر حتـی پـس                  . شما به انتها نمی رسد    

به عبارت ديگر به درهای سعادت اخروی بـه روی شـما بـاز نخواهـد شـد مگـر تکليـف خـود را در برابـر                            . از مرگ آنان است   

 .هر که می خواهيد باشيد.  که هستيد،مهم هم نيست که.  رسانده باشيدوالدين به انجام

احترام و اکرام پدر و مادر فقط جنبه های اخروی ندارد که برکات و لذات دنيـوی نيـز     

سن سّتار، خواننده معروف ح: در گرو اين امر است، به چند نمونه بسنده می کنم

 

سمت در خروجی می رفت و به من م

     

    کتـر مـی رونـد بـا مـادر          

يـا انگـل وار خـون والـدين را بـا            )  فراوان افرادی که فقط بخاطر خودخواهی والدين خود را ترک گفته اند             

نديد يا نه، مهـم نيسـت او در   را همه می شناسيد، مهم نيست هنر او را می پس   

او در  . چه سطحی به سر می برد، مهم شرح حاليسـت کـه بـر او گذشـته اسـت                  

روزی برای يک کنسرت به اهواز رفتـه بـودم، نيمـه هـای شـب                : يک مصاحبه گفت  

پس از پرواز هواپيما به تهران و طی مسير به خانـه رسـيدم، پـدرم را ديـدم کـه تـا                       

در بـدو ورودم مطـرح      . ه، انتظار مـن را مـی کشـيد        نيمه شب بر سردر خانه ايستاد     

کرد که برادرت به ميزانی پول نياز دارد، تو اجازه می دهی پولی را که از تو نزد من     

بابا من و شما نداريم کـه، اصـًال چـرا           : است به او بدهم؟ به پدرم با ناراحتی گفتم        

پدرم را ديدم که بـا خوشـحالی بـه          . ست داری بکن  سوال کنی، خودت هر کاری دو             

او اين را گفت و سـاليان متمـادی از          . الهی هيچ وقت محتاج نشوی پسر     : ی گفت         

آن قضيه می گذرد و من گاهًا به باريک تر از مو رسيده ام ولی هيچگاه اين مو قطـع نشـده اسـت و مـن هيچگـاه محتـاج                               

روزی پسـری کـه بـا زن و بچـه خـود و پـدرش در يـک خانـه زنـدگی                       :  نمونه ديگر کمی چندش آور اسـت       .کسی نشده ام  

می کرد، سر يک موضوعی با پدرش بگو مگو می کند و قبل از رفتن به سر کار سيلی محکمی به گوش پدر می زند، در                          

اينها . گاه پرس قرار گرفته و قطع شده است       بعد از ظهر همان روز خبر به منزل می آورند که دست همين فرد در زير دست                

 .مشتی نمونه خروار بودند که شما حتمًا نمونه های بهتری را سراغ داريد

لطف عنايات بـی بـدليل گروهـی نهايـت خـود را در جـاده ای نـاهموار گـم کـرده                       . اما عرايض بنده به اينجا ختم نمی شود       

د. بعضی بی اجازه مادر آب هـم نمـی خورنـد          از اين سوی قضيه نيز اندکی بگوييم، جاييکه         . است

خودت را به زحمت انداختی که از من

می روند، قرار مالقات می روند با مادر می روند، تلفن می زنند مادرشان را در جريان ريز به ريز مـا وقـع قـرار مـی دهنـد،                              

تخاب می کنند، مادرشان در بيرون می روند، هر ده ثانيه به ده ثانيه مادر بهشان زنگ می زند، اسم مستعار برای خود ان                  

به نحوی که هر کدام از اسم مستعارهاشان يک معنای خاصی برای مادر دارد و مـادر مـی دانـد طـرف چـه              (جريان است   

بابا سـر تـو بـی کـاله مونـده، نصـف اينـا               (، دوست دختر انتخاب می کنند       !)تيپ دوستی با چه تيپ امر خير خاصی است        

مادر آمار آن را دارد، زير الهاف می روند با اجازه مادرشان می روند، خالصه تمـامی امـور       ) !آره! آره بابا . دوست دختر دارن  

هوای سـبيل مادرجـان ايشـان    (!) فلذا بهتر آنست که شما قبل از هر کاری با طرف  . حياتی ايشان به اذن مادر می باشد      

 . را داشته باشيد

اغلب يـا مطـرود     .  دارند و به واقع خار چشم والدين هستند        همجنسگرايان اغلب در هر دو بعد فوق مشکالت فنی عديده         

نمونه های(والدين  

فايـده  عياشی و خوش گذرانی و بی هدف گذرانی عمر و هـزاران کـالس بـی فايـده رفـتن، مـی مکنـد و دريـغ از انـدکی                               

من استثناهای کمی ديده ام . گروهی نيز ترکيبی از اين دو). بخصوص بعضی ترنسها(رسانی و يا گروهی مخلوط با مادر 

اگـر جامعـه    . بايد محتـرم باشـيد تـا بـه شـما احتـرام بگذارنـد              . که کم و بيش، با شدت و ضعف درگير اين مطلب نباشند           

از خود بنمايد که احترام و اکرام والـدين جـزء الينفـک آن              کو  يهمجنسگرايان طالب عّزت است بايد سيمايی ن      

 .است

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٢۵  
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  ایران-امير 

من دوستی از ديار شما و دارای تمايالت جنسی به تشابه شما می باشم چه کنم که خلقـت دسـت تقـدير مـرا چـه بـا                

سرنوشـت مـن نيـز       .ق عـذاب دچـار بحـران نمـوده اسـت          حکمت و چه بی اختيار چنين رقم زده و در تالطم اين کشور غر             

شما خود می دانيد که ما نه به . م انگيز درد آور و بهت انگيز استچونان سرنوشت شما  و همه سرنوشتهای چون ما غ      

اختيار خويش اين احساس تمايل به همجنس را در خود تلقين کرده ايم بلکه وديعـه ای نـا مـوزون مـا را بـا اکثريـت مـردم                           

اوت ساخته است اين  امر ناخواسته را با کدام زبان بر گوش سخت دالن بخوانيم تا در آن دالن تاريکشـان ذره ای نـور                          متف

عزیزان طی يک رويداد که خدمتتان عرض می کنم بنده دچار يک            . م حال ما به شود ز اين قيل و قال         اميد پيدا گردد و الجر    

 : حران را تحمل کنم و موضوع از اين قرار استبحران بزرگ روحی گشته ام و نمی توانم اين ب

عزيزان داستان از آنجا شروع می گردد که من به عنوان يک همجنسگرا و نه همجنسباز بنا بر شرايط خاصی که دستگاه    

همـانطور کـه    . آفرينش در خلقت امثال من اعمال داشته دارای يک روحيات متمايزی نسبت به دگر جنس گرايـان هسـتم                  

تر از من می دانيد ما همجنسگرا ها يک روحيه نرمتری داريم خاصا اينکه در شرايط تنگی چـون داخـل مملکـت                       خودتان به 

خود نيز باشيم و خود پنهان کردن از ترس مسائل اجتمـاعی مـذهبی حکـومتی از ويژگـی هـا مسـلم هـر همجنسـگرای                  

دانسـتن گـرايش جنسـی مـن از ايـن            کـه پـس از       وارد شـد   سال پيش فردی به زنـدگی مـن          ١٠حدود  . ايرانی می باشد  

مسئله خيلی احساس همدردی کرد با وجود اينکه خود دگرجنسگرا بود اما مصمم بـر آن بـود کـه شـرايط روحـی مـن در                           

اولويت زندگی اوست و لذا تا زمانی که من از اين مسئله نجات پيدا نکرده ام در کنار من خواهد مانـد و لـذا مـن بـا وعـده            

کيل يک پايگاه عاطفی دادم خود شما عزيزان می دانيد صرف نظر از مسائل جنسی که خيلی در                  ايشان در اين مدت تش    

چيز که مهمتر از همه چيز برای ما همجنسگرايان هست داشـتن يـک تکيـه گـاه عـاطفی اسـت کـه بـا                           حاشيه است آن  

 يـک عاشـق   .قصـه شـدم  وارد ر دا وجود آن بتوان امنيت روحی را برای خود تامين کنيم به هر شکل من هم در ايـن گيـر و     

تمام عيار که همه موجوديت خودم را در او خالصه می کردم و با وجود او سيمای منحصر به فرد بودن گرايش جنسـی ام                         

را فراموش کرده بودم وی هميشه سوگند ياد می کرد که تا آخرين لحظه عمر در کنار هم می مانيم و هرگز تن به ازدواج                    

وعده ای به اين شيرينی احساس نکرده بودم سر پای وجـودم را در فکـر ايـن موفقيـت يـا يـک                       در نمی دهم من همه که       

           لطف الهـی در کـوير سـرزمينی کـه جـاهالن بـه ظـاهر متـدين چـوب نفهمـی خـود را بـر سـر مـردم بـی گنـاه گرفتـه انـد                                       

ی کردم امـا از آنجـايي کـه دسـت           داشت دريغ نم   حق او بدون حتی ذره ای چشم      ر  می دانستم و آنکه از هيچ محبتی د       

تقدير هميشه در گروی وفاداری نيست طرف من بقـول معـروف دبـه در آورد و واکنشـهای اجتمـاعی را نسـبت بـه ازدواج                       

خويش بهانه قرار داد و حدود يک سال پيش مرتب در کمين احساس من بود و هر زمان با ذکر اينکه خود را آماده کن مـن                           

از تو جدا شوم روحيه مرا سرکوب می کرد حال که برای شما نامه می نويسم چنان شکسـتی  می خواهم ازدواج کنم و   

خـر انسـان   آدر ستون فقراتم احساس می کنم يا پاره آتشی که هيچ جهنمی را سوزناکتر از آن در نظرم گـذر نمـی کنـد                      

که وجـودم در او خالصـه       دمی چه می شود باور نمی کنم کسی         آمگر می شود یکباره اينقدر سنگدل شود پس عواطف          

 .می شد جلو من بايستد و اينقدر ظالمانه روحيه مرا در هم بشکند نه اينکه قول مرد از سر او مهمتر است

حال عزيزان در غم اين شکست بزرگ محکمترين ستون عاطفی خويش را از دسـت رفتـه مـی پنـدارم و دسـت يـاری بـه             

ی خوبی هستيد ديگر نمی توان بـا او در زيـر آسـمان  يـک مملکـت                   سوی شما دراز می کنم حداقل اينکه شما درد آشنا         

دوستان بارها از خود می پرسم چرا ما .  بپندارم ٢زندگی کنم او را با کس ديگری ببنيم و عشق خود را حداقل تقسيم بر                

 بيمـاری  سرنوشتمان بايد اينگونه باشد چرا خدای خلقت آفرينشی بس استثنايي در مـورد مـا اعمـال داشـته اسـت اگـر           

يا تاالسمی داشته باشـيم راحتتـر مـی تـوان دوام آورد مـردم بـا آدم                   نيست اما حداقل که هست مثال اگر ما هموفيلی و         

          هـيچکس بـا انسـان برخـورد ناشـی از يـک تعصـب مـذهبی نـدارد امـا مـا چـی هـر چـه                              احساس همـدردی مـی کننـد و       

د گذاشتی تازه ازدواج نکردنمان خود کلی بحث و گفتفگو به دنبال می خواهی بگويي يک لکه ننگ بزرگ بر روی دامن خو          

 است چـه ننگـی   ...فورا می گويند طرف    دارد تا چه برسد به اينکه انسان عنوان کند که من تمايل به همجنس خود دارم                 

 را در ايـن وادی      واقعا تحمل مرگ راحتتر است تا ادامه دادن به چنين زندگی آخر چرا دست خلقت اينگونه بی رحمانـه مـا                    
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سرمستان قرار داد باور کنيد اولين دردی کـه همـه مـا همجنسـگرايان بـه ويـژه همجنسـگرايان داخـل ايـران مـی کشـيم             

افسردگی شديد است نه همدردی داريـم و نـه همجنسـگرايان جـرات آشـنا شـدن بـه همـديگر را داريـم مـن کـه از يـک                                

 نفر همجنسگرا هم اگر باشد نمی شناسم ١ل شهرمان حتی شهرستان کوچک با شما مشورت می کنم باور کنيد داخ

  .چون کسی به خود اجازه نمی دهد که درونش فاش گشته باعث آبروريزی او شود

هـای  باور کنيد که در شهرستان ما چقدر نگاهها خيره و به دنبال تجسس در زندگی افراد است انسـان واقعـا از فضـولی                         

البتـه از صـد     (مردمانش هم مانند دوسـتی کـه در بـاال خـدمتتان عـرض کـردم                 اما   بی اساس مردمانش خسته می شود     

عهدشکن و ناجوانمرد هستند هميشه دعا می کنم که به زودی مرگم فرا رسـد ويـا معجـزه ای در زنـدگيم                       ) دشمن بدتر 

از . م پايان يابـد   مرا از اين حال بيرون آورد و ديگر همجنسگرا نباشم بلکه يک موجود دگرجنسگرا شوم و اين همه مشکالت                  

پـی  اگر بيـابم    تنهايي خويش وحشت دارم و از طرفی هيچ همجنسگرايي را نمی شناسم که با هم عهد زندگی ببنديم                   

او می روم و هر کجا که او مايل باشد با او زندگی می کنم شـرايط روحـی مـن بسـيار بحرانـی اسـت و حاضـر بـه ادامـه                       

ز دست اين کالبـد موهـوم   ويم که خدايا هرچه سريعتر مرگم فرا رسد و ا         قسم از صميم قلب می گ      زندگی نيستم به خدا   

 . نجات يابم

باور کنيد که شما عزيزان هرگز نمی توانيد سوزشی را که من در قلـبم احسـاس مـی کـنم  بـه همـان انـدازه درک کنيـد             

ود ديگر نمی ديدم کسـی      کاش مرگم فرا می رسيد و اين زندگی را ديگر اينگونه نمی ديدم کاش می مردم و با چشم خ                   

را در تاريکی مطلق فـرو ببـرد        را که به عنوان تک چراغ زندگيم نگه داشته بودم به همين راحتی نور مرا خاموش کرده من                   

اميدی نيست مرا از اين همه احساس شکست نجات دهيد که مرا تاب پايداری نيست و خواهش مـی کـنم از مـن                         ديگر

بگيرنـد و آنـرا بـه کـس          که عشقم را زندگيم را در جلو چشـمان مـی خواهنـد از مـن                  نخواهيد صبر داشته باشم در حالی     

آخر تقصير ما چيست که نبايد برای خودمان به راحتی شريک جنسی و روحـی داشـته باشـيم چـرا افـراد                       . ديگری بدهند 

 شايد حتی از دنيـا      کجا و  ترا لکه دار می کنند می خواهم  فرار کنم مهم نيس            دگرجنسگرا به همين راحتی احساس ما     

 . ..اما
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سالم و درود به آرشام عزیز، چقدر موجب خوشحالی است که زمان خود را به ما اختصاص دادید و به پرسش هـای زیـاد                         

 شاید خيلی از دوستان مایل باشند که با اعضـای سـازمان بيشـتر آشـنا شـوند پـس اول از                       .می دهيد دوستان ما پاسخ    

دوستان عزیز سواالت بسيار زیادی را برای ما مطـرح کـرده انـد کـه آنهـا را بـا                     . م گرفتيم که با شما گپی بزنيم      همه تصمي 

از ما خواسته شده که اجازه ندهيم که طفره بروید پس لطفا سـواالت را کامـل و واضـح پاسـخ                 . شما در ميان می گذاریم    

 .  گویيد

 !ن بگویيد از دوست پسر گرفته تا همه چيز آرشام جان اول از همه از روابط خصوصی خودتا

مـن  . اول از همه به دوستان عزیزم درود می فرستم و تشکر می کنم از شما همکاران عزیز که سخت تـالش مـی کنيـد                 

 در روز یکشـنبه         مـن آرشـام پارسـی هسـتم     . چيزی برای طفره رفتن ندارم همـه چيـز مـن کـامال واضـح و آشـکار هسـت         

 و تنها پسر خـانواده هسـتم و سـه خـواهر کـوچکتر از خـودم                  به دنيا آمدم  در شيراز    صبح   ۵:١۵ساعت   ١٣۵٩ شهریور   ٢٩

در ایـران مـن مـدتی       . همجنسگرا هستم و مدت کوتاهی پارتنر داشتم و در حال حاضر مجردم و سخت مشغول کار               . دارم

       داشـت انصـراف دادم و در        شـدم کـه بـه علـت فشـار مـالی کـه روی مـن قـرار                  تحصـيل   در رشته دامپزشکی مشغول بـه       

 .آینده ای نزدیک در رشته حقوق بشر تحصيالتم را ادامه خواهم داد

  از چه زمانی و چطور متوجه شدید که همجنسگرا هستيد؟

 همه از بچگی و اوایل فکر می کردم انحراف جنسی دارم و باید مجازات بشم و هميشه برای تنبيه روح و جسمم همانند

واقع هم شدم چون فهميـدم کـه        به   و   شومندم که تزکيه    اتم و تا پاسی از شب نمازهای مستحبی می خو         روزه می گرف  

س به خودم افتخار مـی کـنم   پ.  اگر نمی خواست اینطور نبودم     د دوست دار  امن ر ن گونه    اینطوری آفریده و ای    را من   مخدای

 .من یک مخلوق همجنسگرای خداوندم و بر این می بالم. که خدایم را دوست دارم و او نيز مرا دوست دارد

  آیا تا به حال دوست دختر داشتيد؟

دوست دختر به معنای پارتنرهای جنس مخالف هيچوقت نداشتم امـا دوسـتان دختـر زیـادی دارم کـه اکثـر آن هـا هـم از                            

 .سگرا بودن من مطلع هستند و رابطه سالم و ارزشمندی داریمهمجن

  رابطه شما با خانواده چطور هست؟

هيچکدام از اعضای خانواده من از همجنسگرا بودن من مطلع نيستند و هم اکنون که . در یک کالم کامال عاشقانه هست    

 . م در ارتباطمدر خارج از ایران هستم به طور متوسط هر دو روز یکبار با خانواده ا

 ه که بين مادر و پدر کدام را بيشتر دوست دارید؟دسوال ش 

ننـد  انمی تو آن ها    و همه    شوداین سوال هميشه از بچه ها پرسيده می         

 مـن پـدر و مـادرم را دوسـت دارم و بـه خـانواده ام اهميـت                    .تصميم بگيرند 

خاصی می دهم اما واقعيتش ارتباطم با مادرم خيلی صميمی تـر هسـت              

 مشوق اصلی من برای رشد و ارتقا در تمامی مراحل زندگيم مادرم بوده و

 ا و هميشه من ردفرمانی کن اما پدرم هم هيچ وقت سعی نکرده که حکم

 .آزاد گذاشته بودند که من تا آخر عمر مدیون آنها هستم

  بزرگ که شدید تصميم دارید چکاره شوید؟ 

ون هميشه از من بـزرگ تـر        چواال من فکر می کنم هيچ وقت بزرگ نشوم          

اما اگر یک زمانی مردم فکر کردند که بزرگ شـدم دوسـت دارم در      . هست

کمـک بـه    . سازمان ملل و بویژه در کميسریای عالی پناهندگان آن کار کنم          

تصــميم دارم کــه تحصــيالتم را در . انســانها بــرای مــن لــذت بخــش هســت

 .ری کنمرشته حقوق بشر ادامه دهم و اگر خدا بخواهد خدمتگزا

 ا مطلع هستند؟ م چه کسانی از همجنسگرا بودن ش

. ده هيچ کس به جز یکی از عموهایم که در امریکا زندگی می کند             ااز خانو 
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 به عنوان همجنسگرا قبول کردند و هيچ مشـکلی بـا آنهـا نداشـتم و          درصد آنها من را    ۵٠جنسگرایم حدود   از دوستان دگر  

داد نمـی زنـم کـه مـن گـی           . دوست ندارم خودم را بـا انکـار پنهـان کـنم           . یت کردند ماحبعضی مواقع هم بيشتر از دیگران       

 رد  با این کار  ! می پرسم مگه چطور؟   ! هستم اما اگر از من کسی توی خيابان بپرسد که شما گی هستيد نمی گویم نه               

رم هـر   ا اجتمـاعی کـه د     اما خوشبختانه به دليـل موقيـت      .  درصد هم تایيد نکردم حداقل یک پله باالتر هست         ١٠٠نکردم و   

 شرکتی بود که در ایـران در        آنکس که فهميده من گی هستم با روی باز پذیرفته و هيچ مشکلی نداشتم و آخرین مورد                  

 . مدیر مالی شرکت شدم از گرایش من به فاصله چند روزآن کار می کردم که پس از متوجه شدن رئيس شرکت

 چه زمانی بود و این روند تا به حال چگونه بوده است؟ چطور شد که عضو پی جی ال او شدید؟ و از 

 بود که فرصت داشتم که در اینترنت پرسه بزنم و از ایـن بابـت کـه جسـتجو کـردن در گوگـل                         ٨٣در تعطيالت نوروزی سال     

ا ن هآور من بود به دنبال هر کلمه ای که ارتباطی با همجنسگرایی داشت می پرداختم و            آیکی از سرگرمی های اعتياد      

خيلـی بـرای مـن      . تا اینکه روزی به صورت کامال اتفاقی با وب سایت پرشين گـی بـوی آشـنا شـدم                  . را مطالعه می کردم   

بـرای آنهـا ایميـل زدم و چنـد     . جالب بود چون با بقيه یک فرق های عمده ای داشت و یک جور تفاوتی احساس می شـد  

این بـود   . راز خرسندی کردند از اینکه با ایشان تماس گرفتم        ساعت بعد آقایی به نام سياوش نيک به من پاسخ دادند و اب            

بـر طبـق روحيـه    . آشنایی من با آن سایت که تا امـروز مراحـل زیـادی را پشـت سـر گذاشـته و خيلـی تغييـر کـرده اسـت             

مسوليت پذیری پيشنهاد همکاری دادم و اولين کارم در سایت با عنوان تایپيست شروع شد و من مطالـب ترجمـه شـده                       

       رسی تایـپ مـی کـردم و کـم کـم ادامـه یافـت تـا اینکـه کمـی در طراحـی وب سـایت کمـک                              اتان را از پينگليش به ف     دوس

 . ز که خدمتگذار جامعه اقليت های جنسيتی ایرانی شدمومی کردم و همينطور این روند ادامه یافت تا به امر

د و با وجود این معروفيت در سرتاسر دنيـا آیـا تهدیـد بـه      آیا با توجه به اینکه شما عکس و صدای خود را منتشر کرده ای    

  مرگ شده اید؟

اول اینکه معروفيت من به خاطر خود من نيست یعنی من خودم به تنهایی چيزی ندارم که باعث افتخـارم باشـد جـز یـک                   

اما .  هستم این تالش برای هم احساسان هست که باعث می شود دیگران فکر کنند که من معروف.روحيه خدمتگذاری

با تمام این ها خدا را شکر در حال حاضر تهدیدی آنچنانی وجود ندارد اما هر کاری سختی ها و معضالت خاصـی دارد کـه                  

 . من از تهدید ها نمی ترسم و ایمان دارم که هيچ چيز نمی تواند من را از هدفم جدا کند. حل استلقاب

؟ و دشام اینقدر سياسی هست و بيانيه های ترسناک صادر می کن           آرشام جان یکی از دوستان سوال کرده که چرا آر          

آیا فکر نمی کنيد که این بيانيه های ضد ایرانی و نه ضد حکومتی ممکن است در نـزد دیگـران تـاثيرات مخـرب محبـوبيتی                       

 داشته باشد؟

واقعا من نمی دانم که منظـور ایـن دوسـت مـا             

امـا بایـد    . که سوال کـرده کـدام بيانيـه هسـت         

که من از تنهـا چيـزی کـه متنفـر هسـتم             گفت  

ــازی هــای ضــد مردمــی آن     ــن ب سياســت و ای

بيانيه های ما در سازمان بيشتر جنبـه        . هست

هـــای حقـــوقی و اجتمـــاعی دارد و یـــا اینکـــه  

     خبرهـــایی هســـت کـــه واکـــنش نشـــان داده  

ــود  ــی ش ــی   . م ــازمان همجنســگرایان ایران س

فعاليت های سياسی انجام نمی دهـد یعنـی         

اسـت  يراجـع بـه تغييـر حکومـت و س         ما نظـری    

نمــی دهــيم و در حــال حاضــر خواهــان آزادی و 

در ضـمن مـن شخصـا       . برابری حقوقی هستيم  

 خوشـحال مـی شـوم    .خودم به ایران و ایرانی بودنم افتخار می کنم و سعی می کنم هميشه این مورد احترام قرار گيرد                

 .ضمن بيانيه ها به صورت گروهی تصميم گيری می شود و در این دوست اطالعات بيشتری را در اختيار من بگذارد
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 ميليون دالری که اخيرا برای جذب دانشجو از ایران اختصاص یابـد سـهمی بـرای       ۵ آیا تالشی شده است که از بودجه         

 همجنسگرایان منظور گردد؟ 

 .اگر دوستان مطلع هستند حتما به ما خبر دهيد. من واقعا هيچ اطالعی از این مورد ندارم

دارید آیا برای شما وقتی بـاقی  ...  آرشام جان سوال شده با این همه کار شما که در رادیو رها و نشریه و کمسيون و               

 می ماند که به کاری و شغلی بپردازید و شما در اوقات فراغت خود چه کار می کنيد؟

         سـوم زمـانم را بـه کـار اختصـاص      ل حاضـر تقریبـا دو  امن فعاليت هـای سـازمانی خـودم را عاشـقانه دوسـت دارم و در حـ       

به جرات می توانم بگـویم کـه اوقـات فراغـت     . می دهم ولی خوب مطمئنا زندگی شخصی ام تحت تاثير قرار گرفته است     

بعـد  .  داشته باشم چکار کنم شاید قدم بزنم و شاید هم دوستانم را دعوت کنم که با هم گپی بزنيم                   رنم اگ اندارم نمی د  

 .نماد که االن نمی دم کانادا مسائل شغلی و تحصيلی جدیدی برای من پيشش خواهد آاز رفتن من به

            یکــی از نویســندگان مــا ســوال کــرده کــه نظــر شــما راجــع بــه نشــریه چــراغ چيســت و آیــا همــه قســمت هــای آن را  

 بعضـی تنـد روی هـا و خـالف     می خوانيد؟ چه مقایسه ای می توانيد ما بين چراغ و دیگر نشـریه هـا داشـته باشـيد؟ آیـا            

 )به عنوان مثال سکاف و ماها(اخالق نویسی ها در آن نشریات را قبول دارید؟ 

چراغ به خاطر اینکه بيشتر مطالبش را می بينم سریعتر تمام          . من معموال نشریات را تا آنجایی که فرصت کنم می خوانم          

 ااما مـابقی نشـریات ر  ... نم و ا می دا رودش  چاپ می   چون خودم مطلب دارم بيانيه ها و گزارش هایی هم که           ودش می

تفاوتی که به نظر من نشریه چراغ با بقيـه نشـریه هـا دارد ایـن هسـت کـه شـموليت آن                        . نماتيتر وار و با اولویت می خو      

 های مختلـف  شت بيشتری می پردازد چون وابسته به سازمان هست و نقطه نظرات بخ  اشتر هست یعنی به موضوع    يب

دو سـال   . اما در این شرایط موجود و با این امکانات به نظر من این نشریه ها و امکانات بی نظير هستند                   .  می کند  را بيان 

. از عمر سازمان می گذرد و در یک سال اخير با تغيرات بسيار زیاد اجتمـاعی مواجـه شـدیم و االن امکانـات خـوبی داریـم               

زمان ملـل در ترکيـه جلسـه ای داشـتم و یکـی از دوسـتان در آن                   چند روز پيش در دفتر کميسریای عـالی پناهنـدگان سـا           

 .این مایه مباهات هست. جلسه باور نمی کرد که به این سرعت جنبش همجنسگرایان ایرانی پا گرفته است

  رابطه شما با آقای آرین ورجاوندی و خانم فروهر چطور هست و چطور همدیگر را می بينيد؟

ما همدیگر را نمی بينيم اما از نزدیک دیده ام و آن زمانی بود که به ایران آمده بودند و معموال من فقط یک بار آقای آرین را 

اما حتمـا بعـد از ورودم       . ارتباط بسيار زیاد کاری داریم شاید روزی چند بار مکاتبات اینترنتی و این به دليل حجم کار هست                 

 .نمار بتوالبته اگ. به کانادا در اولين فرصت به مکزیک خواهم رفت

 دیگران در سازمان نباید کار کنند؟  چرا مسوليت های شما اینقدر زیاد هست و همه جا هستيد مگر

ن کار می کنند و زحمت می کشند امـا یـک            اهمه بچه ها به اندازه خودش     . من شخصا حس مسوليت پذیری زیادی دارم        

ای دیگـری هـم دارم مـثال بخشـی از فعاليـت هـای        که من به عنوان سخنگو سازمان مسوليت ه     دمسئله اینجا وجود دار   

اجتماعی و فرهنگی که دوستان انجام می دهند از زبان من اعالم می شود و این دليل بـر انجـام آن توسـط مـن نيسـت          

 . اما کال دوست دارم که هر کاری که از دستم بر بياید انجام دهم. من آنها را اعالم می کنم

 می برای من توضيح دهيد؟کممکن هست . زمان را اداره خواهيد کرد شنيدم که در کانادا دفتر سا

تيم که اولـين دفتـر رسـمی    بله به اميد خداوند این کار را انجام خواهيم داد اما هنوز دقيقا معلوم نيست ولی درصدد هس      

نيـز بـه   ... کس و مسـلما در آن زمـان تلفـن و فـا    . د عرصـه هـای بـزرگ تـر فعاليـت شـویم      ر راه اندازی کنيم و وا   سازمان را 

مـن تـا    .  باید کمی صبر کـرد     .ارتباطات اضافه خواهد شد که دوستانی که مشکل با اینترنت دارند هم بتونند تماس بگيرند              

 .چند هفته دیگر به کانادا خواهم رفت و سعی می کنم این موارد را سریعا بررسی کنم

 اج با همجنس خود را دارید؟و آیا تصميم به ازد

امـا اگـر روزی بتـوانم       ) شـوخی . (ازدواج نـدارم  بـه   م و تصـميم     هم ادامه تحصيل بد   ه چون می خوا   ، حاضر خير  فعال در حال  

البته معتقدم ازدواج خرید پيراهن نيست که اگر خـوب نبـود عـوض کـنم     !  پيدا کنم چرا که نه    اکسی که مکمل من باشد ر     

 .د سخت تر می کنا راین موضوع شرایط. تصميم نمی گيرم و اگر هم گرفتم تا آخرش هستم

 

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٣١  



به نظر شما چـرا مـا همجنسـگرا متولـد شـديم يعنـی چـرا سرنوشـت، مـا را بـه چنـين                          برخی خوانندگان می پرسند       

 احساسی مبتال ساخته است؟

دقيقا به همان دليلی که برخـی افـراد دگرجنسـگرا و برخـی دوجنسـگرا و برخـی دوجنسـگونه متولـد شـده انـد مـا هـم                               

 .بيماری است و نه هيچ چيز دیگرهمجنسگرا هستيم، نه 

آرشام جان اگر شما يک همجنسگرای واقعی باشيد پس ميل به ازدواج با يک جنس مخالف برای شـما مـردود اسـت                      

در اينصورت کمبودهايي که از عدم تشکيل خانواده ممکن است پايگاه روحی روانـی فـرد را تحـت تـاثير قـرار دهـد چگونـه                

 مرتفع می گردد؟

اگر به دليل ازدواج و امضا کردن کاغذی خانواده تشـکيل شـود خيلـی     . بينيم خانواده در ذهن ما چه معنایی دارد       باید اول ب  

همه انسـانها تنهـا بـه دنيـا         . یکی از دالیل اصلی و حياتی آن عشق و مهر و محبت هست            . راحت هم از بين خواهد رفت     

 را سعی می کننـد خـود را بـا دیگـران مشـغول بدارنـد کـه یـا               می آیند و تنها هم از بين خواهند رفت و در این ميان مدتی             

 ....خانواده تشکيل می شود و یا اینکه زندگی های شراکتی مثل دانشجویان و 

من شخصا معتقد هستم که تنها هستم و به این مورد راضيم اما اگر موردی پيش آمد که توانستم عشق و زندگيم را بـا                         

رسند خواهم شد اما اگر نبود ناراحت نمی شودم این وجـود عشـق شـراکتی          خ  و شخصی تقسيم کنم خيلی خوشحال    

یک نعمت و یک پيروزی و یک موفقيت است اما اگر این مورد حذف شود دليل بر تمام شـدن و پایـان نيسـت و زنـدگی بـا                              

 . تمام پستی و بلندی هایش ادامه دارد

 ايد از دست خلقت گله مند نيستيد؟آيا شما از وضع  استثنايي که نسبت به سايرين پيدا کرده  

چـرا؟، چــون از کـودکی دوسـت داشــتم متفـاوت باشــم و االن     . نـه عزیـزم مــن واقعـا خوشـحال هســتم کـه گــی هسـتم      

می تـوانم آدم هـا را بـه خـاطر انسـان بودنشـان               . خوشحالم که مثل بقيه نيستم یک زندگی روزمره و همانند همه ندارم           

امـا خداونـد لطفـی را شـامل     .  یکی از دالیل اصلی ازدواج آنها داشـتن فرزنـد هسـت   مثال زن و مرد  . دوست داشته باشم  

حالم کرده که به خاطر شخص معشوقه ام او را دوست داشته باشم نـه اینکـه از طریـق معشـوقه ام بـه خواسـته هـای           

ار آن زن هست و      هميشه می خواهند بچه دار شوند تا نسل و نامشان بماند و ابز             ی هتروسکشوال مردها. دیگرم برسم 

زن را به این دليل به زندگی خود راه می دهند اما ما نه او را فقط به خاطر خودش می خواهيم نه هيچ چيز دیگـر و بعضـا                     

 .خيلی چيزهای خود را از دست می دهيم که این ارزش هست

 رابطه شما با کودکان چطور هست؟ آیا هيچ وقت دوست نداری پدر شوی؟  

ــدن  . هســتممــن عاشــق بچــه هــا    ــا دی ب

کودکان معصوم چنـان عشـقی در مـن بـه           

وجود مياد کـه همـه چيـز را فرامـوش مـی       

. بچـــه هـــا ميـــوه زنـــدگی هســـتند. کـــنم

هميشه بچه ها هم با من سریع خجالـت         

را کنار می گذارند و احساس راحتـی مـی      

همين چند روز گذشته بود که بـرای        . کنند

انجام کارهای سفرم به کانادا بـه سـفارت         

 بودم و در آنچه پسر بچـه ای بـود کـه       رفته

تمـــام وقـــت بـــا او صـــحبت مـــی کـــردم و  

. سرگرمش کرده بودم تا بهانه جویی نکند      

مادر این پسر بچه گفت ظاهرا شـما بچـه          

هــا را خيلــی دوســت داریــد و ایــن خيلــی  

عجيب هست چـون معمـوال مردهـا از زیـر           

بار بچه داری فرار می کنند و آهی کشـيد          
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 ...اما این خانم محترم نمی دانست که . هرش گفت خوش به حال زن شماو با اشاره به شو

 ؟ه استشدشما با مذهب و دين چه آرشام جان شما پابند کدام دين هستيد؟ تکليف   

مـن خـدایم را بـه خـاطر دیـن دار بـودن و مـومن شـدن و بهشـت رفـتن نمـی پرسـتم                            . خودم را خارج از دین می دانم      من  

خداوند را بـه یکتـایی   . فقط به خاطر خودش می خواهم، خدایم رابه خاطر خدا بودنش می پرستمهمانطور که شریکم را     

می پرستم و تنها یک ایرانی هستم پایبند به ارزش های ایرانی و انسانی اما با هيچ دین و دیانتی هم مخالف نيستم و                        

  آیينـی بـا همجنسـگرایی مشـکل دارنـد و تـرجيح             اما مسلما هر دیـن و       . به همه با تمام عقاید و باورها احترام می گذارم         

 . می دهند با اتکا به دین و دیانت و بهشت و دوزخ از زیر بار این مباحث فرار کنند

 چرا ما نبايد يک زندگی سالم داشته باشيم چرا خـدا ايـن احسـاس را در مـا بـه وديعـه نهـاده        سوال شده  آرشام جان  

 را برای آن می توان تصور نمود آيا می شود از راه هيپنوتيزم و يـا خـواب درمـانی                   می خواستم بدانم  آيا راه درمانی       است

 احساس را از نوع دگرجنس گرايي در ما تلقين کنند؟

  من هيچگاه حاضر نيستم که خودم را به دست این تاجران روح و روان بسـپارم چـون زمـانی شـخص بـه پزشـک مراجعـه                            

مـن هيچوقـت   . همجنسـگرایی بيمـاری نيسـت   يستيم حتی همانطور که می دانيـد     می کند که بيمار باشد اما ما بيمار ن        

همجنسگرایی یک مذهب و یک سبک نيست که به اختيار به عضویت آن . حس نمی کنم بيمار هستم چون دليلی ندارم

يـا بـر ایـن      ما همجنسگرا هستيم و کامال نرمال و طبيعی، تمام پزشکان متخصص هم در دن             . در بيایی یا از آن خارج شوی      

 . باور هستند اما برخی ها تمایل دارند که از امر برای درآمد زایی استفاده کنند

  نمی کنيد اگر عاميانه باشد خيلی بهتر هست؟ر چرا هميشه رسمی حرف می زندید و می نویسيد؟ فک

.  نمی دهد  ان امکان ر  من عاميانه حرف می زنم اما نوشتن عاميانه کمی سخت هست و ادبيات فارسی و نوشتار اون ای                 

 بد نيست اگر بعضی وقت ها حس کنيم بـرخالف سـخنان دوسـتانه و                .از طرفی بعضی مواقع مجبور هستم اینطور باشم       

 .شوخی حرف های جدی هم وجود دارد

  سخن آخر شما با دوستان چه هست؟

 من هميشه در خدمت شما هستم

       شـب هـا تـا نزدیکـی هـای صـبح مشـغول نوشـتن پاسـخ                   ديباور کن . رامش بخش من هست   آنامه های پر مهر شما هم       

نامه ها هستم و سعی می کنم برای آن ها وقت بگذارم و این را مدیون لطف خداوندگار می دانم که اگر بـه تصـور شـما                          

ت مشکلی را به ما عطا کرده اما در عوض مهر و عطوفتی را داده بی توصيف آنچنان که حتی با ندیدن و نشناختن از پش                        

 . خطوط اینترنت می توانيم به هم عاشقانه فکر کنيم و همانند پروانه دور هم بگردیم

یک خواهش از همه شما دوستان دارم، هميشه من با پاسخ دادن نامه ای یا انجام کاری ایميل هایی دریافت می کنـيم   

من . و را به خدا از من تشکر نکنيد       که سرشار از مهر و لطف و مهربانی است و این باعث می شود که دلگرم شویم اما ت                  

هر کمکی از دستم بر بياید فروگـذار نخـواهم بـود و انتظـار     . وظيفه ام را انجام می دهم و بر هيچ کس هيچ منتی نيست          

برخی دوستان مایلند که هدایای خود را ارسال کنند اما واقعا مـن هـيچ انتظـاری نـدارم و بـه گفتـه آقـای          . هيچ چيز ندارم  

الیق تعریف و سپاس شما نيستم و تنها یک خدمتگزار          " ما این همه نيستيم   "ه نقل از شيخ ابوسعيد ابوالخير       ورجاوندی ب 

 .ساده که از روی عشق کار می کند و بهای عشق را تنها صاحب عشق قادر به پرداختن است نه معشوقه ها

 

 ، خدای عشق نگهدارتانشاد باشيد و سربلند
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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 مجله ای که بيشتر مطالبش مربوط به اکثریت  .در مجله سه کاف هستم

. ارد و مایل به تغيير ادبيات نوشتاری نيست چرند و پرند به زبان عاميانه هست و سعی در ایجاد صميمت گفتاری د.)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

 !!!آخ، آخ، آخ، مهندس؛ چرا بنزین تموم شد؟

بـاالخره یـه روز هـم بـه نـام مهنـدس       . هـا  صد سال به ایـن سـال   ها روزتان مبارک، ها و آقا مهندس مهندسخانم  به به، 

تـا باشـه از ایـن حـل و فصـل            (  نه چندان کم هم با این نامگذاری حل و فصل شد           هنامگذاری شد و تمام مشکالت این عد      

ایـن روز را بـه    و دارن، رالس کـاری خودشـون    به هر حـال مهندسـين جـوان امـروز و دیـروز یـه جـورایی کـ                   !!!)شدنها باشه 

 )منظورم همون یه شماره ای که منتشر شـده        ( طبق معمول چندین و چند سال کار در این ستون          .همشون تبریک ميگم  

ینی خبـر   ( توهين یک روزنامه آذربایجانی    .توهين به مقدسات هر جامعه ای محکوم است        :اول چند خط کامال جدی داریم     

  .مریم و عيسی مسيح کاری نکوهيده و هيزم ریختن به آتش جنگ مذهبی استبه حضرت ) باکو

 :خوب حاال بریم سر اخبار این دفعه

رهبر پيروزی حماس در فلسطين را یک غافلگيری شـيرین الهـی             .خبر اول مربوط به رهبریته     مثل اخبار تلویزیون،   -١

خدا جونم تو این روزگـار   .يکنه مخصوصا از نوع شيرینشغافلگيرمون م خدا هم مارو دست انداخته ها،   جل الخالق،  .ناميد

بيشـتر از   ( !هـان؟  !مگه خودت ناموس نداری؟   ! هان؟! مگه خودت کس و کار نداری که گير دادی به ما؟           آخه تو دیگه چرا؟   

 )این گير ندیم بهش که سوسکمون ميکنه

گفتـه کـه بـه هيچکـدوم از محققـای            .اومده واسه خودش حرف زده     وزیر امور لهستان هم واسه اینکه نگن الله،        -٢

 داره مـا تحقيـق      خجسـته ای  این یـارو هـم عجـب دل         ( .ایرانی اجازه نميده در مورد هولوکاست در لهستان تحقيق کنن         

حـاال  .حاال دیگه اونجا هم راهتون نميدن     !همينو ميخواستين؟ ! خيالتون راحت شد؟   .)نکرده ميگيم هولوکاست خاليبندیه   

 .ون بشين و در مورد هولوکاست تحقيق کنيدبرین تو کتابخونه هات

مشاور هنری رئيس جمهور گفته که سينمای ایران به لحاظ          !!! بابا این مسئولين ما چه خيال پرداز شدن تازگيها         -٣

  .تکنيک و جذابيتهای بصری باید مشابه فيلمهای هاليوودی شود

 :تفسير خبر

از ! مـا هـم عجـب جمـالت قصـاری           ( کنيک را در خودش جا بدهـد      سينمای ایران هم ميتواند و هم باید جذابيت و ت         _ الف

 !)حال ميکنيد؟ .خودمون ميدیم بيرون

 است )ایران.ا.تلویزیون ج( اصوال هر آدم عاقلی ميداند تکنيک در سينما الزمه جذابيت بصری در سيما_ ب

 . خياالت نشوندآقای مشاور یک نوبت ویزیت از متخصصين روان درمان بگيرند که بيش از این دچار_ پ

 .استفاده شایان بکنند !پرزیدنت خوش تيپ ما بهتره که از این مشاورش در سازمان فضا و هوا_ ت

 .فيلمهای هاليوودی از لحاظ تکنيک فرقی با کشک ندارند چون فيلمهای ما کم کم دارند شبيه اونها ميشن_ ث

از استکبار جهانی و شيطان بزرگ را مورد تمجيد  )ينماییالگو برداری از تکنيکها و جذابيت س(ما این حرکت انقالبی _ ج

 !)یکی نيست بگه اگه تو محکوم نکنی چی ميشه؟( .و سپس تقبيح قرار ميدهيم

مانمان در سنگرهای جهل ما هم همانند همرز تو این شماره اصال نميخوام در مورد شهریه حرف بزنم که موقع ثبت نام،

البته قبال حسابی   ( سان فهيم و باشعور پایين انداخته و به جلوی بانک تشریف بردیم           ، سرمان را مانند یک ان     عليه باطل 

بعد شهریه را بدون یک ریال کم و زیاد به حساب جيب مبارک جاسـبی ریختـيم و سـپس بـه                      ) جيب بابایمان را تيغ زدیم    

فعل جدید از مصـدر داغ  ( يدیمو پشت دستمان را داغ )حال کنيد منم خيلی خودمو تحویل ميگيرم، ( خانه تشریف آوردیم  

تا بعد از این قند تو دلمون آب نکنيم و گول این مطبوعات              )کردن در زمان ماضی استمراری جهت توجه فرهنگستان زبان        
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بدانيـد و آگـاه باشـيد کـه عجـب چيـز              کـه اگـه خـوردیم،      )که خون به جيگر بشن الهـی      ( بازیهای قبل ثبت نام رو نخوریم     

 توف به ایـن شـانس،   ای بابا،( و در گلویمان گير کرد )نوش جونمون باشه تا باشه از این چيزا( مکلفتی بود که ما خوردی 

   کـه   حـاال مـن مونـدم و جيـب خـالی و عيـد و هـزار خـرج و مخـارج،            ) حاال که اومدیم یه چيزی بخوریم گير کرد تو گلومون         

هـم یـه کمکـی بـدین و تـو ایـن معادلـه سـه                 شـما    حاال که روز مهندسه،   ( نمی دونم به کی چی بدم که چی در بيارم         

بس که عشقم بـا مـن کـاری      اگه نر هست، پيدا کنيد که من الزمش دارم،         ،ولی سریع و سه سوته پرتغال فروشو      مجه

. . . بابا صد دفعه گفتم واسه عشقاتون مایـه بـذارین کـه نـرن بـا پرتغـال فـروش                      نداره ما باید بریم سراغ پرتغال فروش،      

 !!!)بله

یـه کلمـه    فـال نيسـتها،  (عظمـا  ..  شماها یه فکری به حال من بکنيد که زندگی بس ناجوانمردانه ما را مـورد فـا            بعد هم 

قـرار بـدن اونـم از نـوع         .. همـه عـالم و آدم ميخـوان مـا را مـورد فـا              ( .قـرار داده اسـت     )خارجکيه که باید سانسور ميشـد     

 .)بگذریم..... به توصد دفعه گفتم ! عظماش بجز عشقم که نفهميدم این آخرش چشه؟

بينيــد در عـين نــا امنــی دارم مطلــب   اگــه مــی چهارشــنبه ســوری نزدیکـه،  بچـه هــا،  -۴

 آره؛ بابـا،  .... یکـی هـم بيـاد مـا رو          ( مينویسم، چون بيرون کم مونده دیگه همدیگرو بترکـونن        

تو هم که نميتـونی      خوب از اینجا ميگم،    اگه روم نميشه بهت بگم،     عشق من دوستت دارم،   

 بگـو دوسـتت دارم،    ! آخـه چـه مرگتـه؟       از من بيخبر بمونی و باهام حرف نزنی، اللـی؟          یه روز 

هـم واسـه   . واسـم دعـا کنيـد    قربون دلهای قشنگتون،  .زودی قاطی ميکنم   منم اعصاب ندارما،   بچه ها، . ميری که  نمی

 .) اعصابم و هم واسه اینکه به عشقم برسم و اونهم عاشقانه دوستم داشته باشه

اقليتهـای   .ع بيمارستانی رفاهی محک تو دارآباد داره واسه کودکان سرطانی عيـدی جمـع ميکنـه               راستی مجتم  -۵

مـی دونـم کـه عيـدی کودکـان سـرطانی را فرامـوش               عزیزم که قلبهای پاک و مهربونشـون بـرای تمـام انسـانها ميتپـه،              

 .  نميکنن

 بد نيست اگر کمي به هم فکر کنيم

 در بحبوحه خنده به غم فکر کنيم    

 د نيست اگرخانه ما سيماني استب

  نم فکر کنيم به خشت و گل و نفوذ    

 

راستشـو بخـواین     .ميبينم که پرزیدنتمون هم فوتبـال بـازی ميکنـه          -۶

 .بعضی وقتهـا حرفـا و کارهـای جـالبی ميکنـه           . داره کم کم تو دلم می ره      

ایشون از اردوی تيم ملی دیـدن کردنـد و لبـاس تـيم ملـی پوشـيدن و تـو                 

تاش گل شد و یکی ٣ تا ضربه پنالتی زد که   ۴.  هم شرکت کردند   تمرینات

ــت  ــور گرف ــور،. رو ميرزاپ .. ت ميرزاپ

 داشـــــتی همشـــــو ميگرفتـــــی،

ميدیــدی کــه طــرف بــه خــودش     

 کـه دهقـان   آن باباسـت جریـان  ( ت..نارنجک ميبنده ميپـره انگشـت ميکنـه تـو ک          

راننـده  .. کفداکار و پتروس فداکار و باهم قاطی ميکنه ميـره انگشـت ميکنـه تـو                 

 )قطار

 

های  smsميخوام هر بار چند تا از  .   هستمsms  از اونجایی که من دارای دکترای افتخاری و برد تخصصی در زمينه     -٨

 .جالبمو واستون بذارم

 :شما هم به عشقتون تقدیم کنيد   به عشقم تقدیم ميکنم،smsاولين 

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٣۵  



اشتم خورشيد، ترسيدم غروب کنی؛ اسـمت رو گذاشـتم          اسمت رو گذاشتم گل، ترسيدم پژمرده بشی؛ اسمت رو گذ         

 .که اگر نباشی من هم نباشم" جونم"

سوسيس آلمانی : پس از تغيير نام شيرینی دانمارکی به گل محمدی، آقایان پيشنهاد دادند که اسامی زیر نيز تغيير کند                

بـه قهـوه نـاب محمـدی،        به سوسيس مشهدی یا مشتی سوسيس؛ کلم بروکسلی به کربالیی کلـم؛ قهـوه فرانسـوی                 

 .شيرینی ناپلئونی به شيرینی سالح الدین عيوب

 !! به جنيفر لوپز نصيحت می کنه ميگه بابام جان حيف نيست تو با این باسن دو رکعت نماز نمی خونی؟طرف: جک

 مـن یـه چيـزی مـيگم،        .این عکسها را ببينيـد خودتـون تفسـير کنيـد           .ها مد شده   شدن هم تازگی  جلف  بچه ها    -٩

 .نمی دونم این چه حرکات ناشایستيه که اینا از خودشون در ميارن

ميدوني ميرسيم به بحث فيلترینگ، -١٠

آخه من  .وقت ميگن باز فالنی بد فکر کرداون

 

 

 

 و راههای مبارزه با اون چيه؟ د فيلترینگ از کجا اومده؟

رنگي است به نام فيل که خاسـتگاه آن          الجثه و طوسي    هاي حيوان عظيم    کاري  ها و شيرين    لترينگ از جمله هنرنمايي   

" چـس فيـل   "ي    تر بوده کـه نـوع پيشـرفته          ي اصلي کلمه فيل     ريشه!). باشد  بخوانيد مي (  ي هندوستان است    قاره  شبه

زمـين رسـيده بـه     ست اما به مرور زمان وقتي که اين هنر اصيل هندي از کشورهاي مختلف جهان عبور کرده و به ايران      

ال کـرد، همـين ايـران                      ر 

ميخوام نظراتتون را در مورد  .بچه ها منتظر نامه هاتون هستم م

نامه هاتون را به آدرس  .این ستون بدونم

في

ا

تغيير هويت     داده است و اتفاقا بعد از اين اتفاقات، يکي از کشورهايي که از آن خيلي استقبفيلت

هرحال اين حق طبيعي هر کشوري است که به فراخـور حـال خـود از هنرنمـايي                     به!). باشد  بخوانيدمي( خودمان است 

ي هـا   کـاري   ولي اصوال با هنرنمـايي و شـيرين        !نيست؟ مند شود؛   ها بهره   فيل

هاي جديد که در ليـوان عرضـه    توان مبارزه کرد؛ براي مثال اين ذرت    ها مي   فيل

ي جدي مدني با چـس فيـل          شود و جديدا هم خيلي مد شده يک مبارزه          مي

ایشـاال  ( .تـر انجـام بـديم       تـوانيم همـين کـار را در برابـر فيـل             ما هم مي  ! است

مخصوصـا از   خوب از امروز شما هم مبـارزه را شـروع کنيـد              مستفيض شدین، 

 )نوع مدنيش

اگـه بـه خبـر و مطلـب جالـب بـر              .خوب مطالب ایـن دفعـه مـا هـم تـه کشـيد             

بایـد   .حتما واسه من بفرستيد تا به نام خودتون تو این سـتون بـذارم             خوردید،

پـس   واسه شماره بعدی با دست پر تـر بيـام چـون شـماره نـوروزی هسـت،                 

.طلب بفرستيد شما هم به بجنبيد و کمی کمک کنيد و 

 .مجله بفرستيد و در قسمت موضوع اسم منو بنویسيد

 شب و روزتون به خير و خوشی باشه

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٣۶  



                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٣٧  

 

  دبير حقوقی سازمان همجنسگرایان ایرانی–آرشام پارسی 

 

 مشهد، هلند یکی از اولين کشورهایی بود کـه بـازپس فرسـتادن       بعد از اعدام دو همجنسگرا در     

همجنسگرایان را به ایران موقتا متوقف نمود و منتظر گزارش سفارت خود در ایران شد تا گزارش                 

در اواخر ماه فوریه سال جاری ميالدی سفارت هلنـد در ایـران     . دقيقی از این موارد به دست آورد      

وزیر مهاجرت هلند به اسـتناد ایـن   ) Rita Verdonk(م ریتا فردونک گزارش خود را اعالم کرد و خان

در ایران همجنسگرایان کامال راحـت هسـتند و         : "گزارش نامه ای به پارلمان هلند نوشت و گفت        

ایشان در ادامه گفت که دولت ایران اعالم کـرده اسـت کـه مـا بـا                  " هيچ مشکلی با دولت ندارند    

ا می توانند به راحتی کارهای خود را انجام دهند و بـه خـاطر               همجنسگرایان کاری نداریم و آن ه     

 . روابط همجنسگرایانه آنها اصال تحت تعقيب قرار نمی گيرند و ما آن ها را اعدام نکردیم

 

این در حالی است که خانم ریتا فردونک در نامه خود به پارلمان هلند نوشت که در قانون مجـازات اسـالمی ایـران اگـر دو                 

این تناقض ها در گفتار و نوشتار دولت هلند جای شک و تردیـد              . م رابطه جنسی داشته باشند اعدام می شوند       مرد با ه  

همچنين اعالم شده بود که سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل این اعـدام هـا را تکـذیب                       . بسيار دارد 

ن در صورتی است که آقـای سـيمون فـوربس گـزارش تحقيقـی               کرده اند و مدارکی دال بر همجنسگرا بودن آنها ندارد و ای           

بسيار دقيقی از این فاجعه را تهيه نموده اند و به اتحادیه اروپا تقدیم کرده اند و تاکيد شده بود که این اعدام تنها به دليل                

 .رابطه عشقی بين دو فرد همجنسگرا بوده است نه هيچ چيز دیگر

ی هلند اخبار مربوط به همجنسگرایان ایرانی و نظر خانم ریتا فردونک وزیر مهاجرت همچنين در چند روز گذشته رسانه ها

ــد   ــونی . آن کشــور را در ســطح وســيعی منتشــر نمودن ــویس هــای خــود مــی نوشــت   RTL7شــبکه تلویزی ــد در زیرن  هلن

 ".همجنسگرایان باید به ایران برگردند"

ــان در الن   ــانم فـ ــزب ) Van Der Lan(خـ از حـ

ــه ســخنان   هلD66دموکراســی  نــد در انعکــاس ب

سخن خانم فردونک یک : "خانم ریتا فردونک گفت

عمل بسـيار وحشـتناک و فاجعـه انگيـز را در پـی              

 "خواهد داشت

گفته می شود که یکی از روزنامه نگاران هلنـدی          

در ایــران، تحــت فشــار و تــرس موجــه از اخــراج از  

ایران گزارشات غير واقعی را به سـفارت هلنـد در           

 . لتمردان هلندی ارسال می داردتهران و دو

 

 

سازمان همجنسگرایان ایرانی از این اقدام هلند کامال متاسف است زیراکه انتظار نمی رفت که بـرای انجـام تحقيقـات از                      

. خود جمهوری اسالمی ایران سوال پرسيده شود زیرا مسلم است که هيچ گاه دولت ایران خـود را محکـوم نخواهـد کـرد            

 مخابره شد که دولت جمهوری اسـالمی  COC Netherlandsخبری از سازمان همجنسگرایان هلند همچنين چندی پيش 

ایران از هرگونه همکاری در زمينه اعدام های مشهد خودداری نموده است که جای پرسش است ایـن اخبـار نادرسـت از         

 .کجا تهيه شده است

 

 



 
 

 مقدمه

 :نطرح يك آمپين جامع را مدون آرد اينهاستاولين سوالتى آه بايد به آن پاسخ داد و براساس آ

 چرا در دفاع از حق پناهندگى پناهجويان همجنسگرا؟ 

 چرا آمپين؟

 چرا آمپين مشترك؟

 چرا در هلند؟

 

ليتهاى تبليغى ايـن آمپـين را تشـكيل ميدهنـد بـه ايـن شـكل                 ا بطور مختصر و فشرده پاسخ ها را آه در واقع مضمون فع           

 :آنيم طبقه بندي مي

دگى بر مبناى ستم جنسي اساسا در تعريف پناهنده بر اساس آنوانسيون بين المللى ژنـو در خصـوص پناهنـدگان                  پناهن

اي تشخصـي پناهنـدگان از      مـ اگر چه آميسارياي پناهندگان سازمان ملل بعدها در بولتن يا آتابچه راهن           . قيد نشده است  

عضويت در يك گـروه اجتمـاعي مشـمول پناهنـدگى           ت ها خواسته آه پناهندگى براساس جنسيت را تحت آاتاگورى           لدو

اما اين دستور العمل به حالت قانوني الزم االجرا توسط تمام دولتها در نيامده بلكه عموما يك پيشنهاد اخالقي به                    . نمايند

ش طبعـا عـدم پـذير     . پذيرنـد  از اينرو هنوز تعداد زيادى از دولت ها پناهندگى بر مبناى سـتم جنسـى را نمـي                 . دولتهاست

بنـابراين  . رسمى و قانونى پناهندگى بر مبناى جنسيت تاثير زيـادي در رد آـردن درخواسـت پناهجويـان همجنسـگرا دارد                    

نـوعى در ايـن خـط و جهـت      اگرچه هدف اين آمپين زير ضرب بردن آل اين مانع حقوقى در همه آشـورها نيسـت امـا بـه      

 آـه خـود مـي     ) هلنـد (ان همجنسگرا در يـك آشـور معـين          يعنى فعاليت براي تغيير مبناي حقوقي پذيرش پناهجوي       . است

 . باشدهتواند نقش مهمي در تحميل و گسترش موفقيت اين آمپين به آشورهاى ديگر داشت

عامل ديگر در اتخاذ اين آمپين، تشديد فشار و بي حقوقى، زندانى آردن و اعدام همجنسگرايان در ايـران از يـك طـرف و                         

ى بين الملل و به ويژه سـازمان هـاي همجنسـگرا در سـاير نقـاط دنيـا و در حمايـت از                        واآنش شديد مجامع و سازمان ها     

اآنــون در شــرايط ويــژه اى از توجــه بــين المللــى افكــار عمــومى بــه مســائل و مشــكالت .  همجنســگرايان ايرانــي اســت

گـردد اآنـون     برمـي همجنسگرايان ايرانى در ايران هستيم آه تا آنجـا آـه بـه موضـوع حمايـت از پناهجويـان همجنسـگرا                       

ايـن آمپـين يـك      . باشـند  شرايط داخلي و سراسرى و بين المللي براي سازمان دادن چنـين آمپينـى آـامال فـراهم مـي                   

 سگرايان را به موضـوع اآتوئـل روز در جامعـه تبـديل مـي              نآمپين سياسى حقوقى است آه در عين حاليكه دفاع از همج          

آند خود اين  ناك ستم بر همجنسگرايان در ايران نيز جلب آرده و تالش مي   سير هول  آند توجه افكار عمومى را به ابعاد و       

آمپين به ابزار فشاري عليه جمهورى اسالمي و سياسـتها و قـوانين خشـن آن عليـه همجنسـگرايان ايرانـي نيـز تبـديل                          

 . شود

ماندهى شده اي علت متوسل شدن به شيوه آار آمپينى اين است آه اساسا آمپين مجموعه فعاليتهاي متصل و ساز              

مناسب ترين شكل فعاليت براي چنين آارى سـبك آـار آمپينـى و اتخـاذ                . است براي يك تغييرات معين در يك دوره معين        

تواند به جنبش ها و ايده هاى اعتراضي موجود در جامعه شكل و قالب معين مطالباتي  آمپين خود مي. يك آمپين است

و موثر تـالش بـراي    آمپين نرم شناخته شده امروز. اف مورد نظر به حرآت درآورد   داده و جامعه را براي تغيير در جهت اهد        

 .تغيير در زندگى و تفكر جامعه بشري است

 چرا آمپين مشترك؟

 پارتنرهاي هر آمپينى هر چه آه بيشتر باشند با توان و پتانسيل فعاليت باال آمپين را در موقعيت بهتري براي پيشـروي                      

توانـد آـل ايـن آمپـين را بـا             پارتنر دارد آه هر پارتنرى بنا به خصوصيات و نقاط قوتش مـي             چندپين  اين آم . دهند قرار مي 

سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی و فدراسـيون سراسـری           (.  ظرفيت مبارزاتى بااليي بـه جلـو سـوق دهنـد           هقدرت و توانا ب   

 )پناهندگان ایرانی

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٣٨  



                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ٣٩  

 چرا هلند؟

سنت ها و سازمان و تشكيالت به . لى همجنسگرايان استملنبش بين ال در واقع ميتوان گفت هلند پايتخت سياسي ج

چـه در  . نفوذ همجنسگرايان در هلند به مراتب عميق تر و گسترده تر اسـت . مراتب استخوان دار تر و آار آشته ترى دارد     

ى تـا حـدود خـود      سطح جامعه و چه در سطح ارگانها و نهادهاى تصميم گيرنده مانند پارلمان، رسانه هاى گروهـى و حتـ                   

ه شـروع  طهلند مرآز ثقل و نق. راديكاليسم در جنبش همجنسگرايان هلند به مراتب قوى تر از جاهاي ديگر است         .  دولت

 . يك آمپين جهانى است و براي اين آمپين معين هلند بهترين و مناسب ترين انتخاب است

 :اهداف مطالباتي آمپين

 :دهد عين ريز آنيم، اين آمپين اهداف زير را در دستور آار خود قرار مياگر بخواهيم اهداف را به شكل مطالبات م

 جلوگيرى از اخراج همجنسگرايان ايراني از هلند) الف

 به رسميت شناختن حق پناهندگى پناهجويان همجنسگراى ايرانى ) ب

منــه فشــار حقــوقى  اعتــراض بــه جمهــورى اســالمى و اتخــاذ تــدابيري در جهــت مقابلــه بــا ايــن رژيــم بــراي آــاهش دا ) ج

 .اجتماعي، عرفي،  سنتي و اخالقي بر همجنسگرايان ايراني

 مدت زمان آمپين

علت ضرورت احتسـاب زمـان آمپـين    . هيچ آمپيني بدون زمان شروع و خاتمه نيست. هر آمپينى مدت زمان معينى دارد     

سودمند آمپين پس از مدتي بـه تـدريج         نيز اين است آه هر آمپيني يك دوره زماني عمر مفيد داشته و اين اوج يا دوران                  

تمام هنر و قـدرت آمپينـر ايـن اسـت آـه بتواننـد در همـان دوران اوج و عمـر مفيـد آمپـين بتواننـد بـه حـداقل                       . زوال ميابد 

مطالبات خود رسيده و پس از آن با يك جمعنبدي عينى از آل آـار آمپـين مبـارزات خـود حـول اهـداف تعيـين شـده را بـه                            

 .تى آمپين هاى ديگرى ادامه داداشكال ديگري و ح

امـا در ايـن مـدت سـه مـاه بايـد آارهـاي وسـيع و                  . من پيشنهاد مي آنم مدت زمان اين آمپين بيش از سـه مـاه نباشـد               

شايد در خاتمه سه ماه و چنانچه آمپين در موقعيت پيشروي باشد زمـان آن را تمديـد و اضـافه                     . گسترده اي را انجام داد    

اما پيش فرض اوليـه بـراي ايـن آمپـين سـه          . ي به موقعيت آمپين در اين فرجه زمانى برمي گردد         بهر حال همه چيز   . آرد

 .ماه است

 جـوالى سـالروز     ١٩.  می است آه روز جهانى عليـه هموفوبيـا اسـت           ١٧مناسب ترين زمان براى آغاز آمپين به نظر من            

بايـد بتـوان    .  آرد و آارهاى ويـژه اي انجـام داد         اعدام دو نوجوان همجنسگرا در مشهد بايد روزهاى اوج اين آمپين حساب           

 می آغاز و سـقف آن سـه   ١٧به هرحال اين آمپين از . اين روز را به روز جهانى اعتراض عليه هموفوبيا در ايران تبديل آرد         

 .ماه است يعنى در آخر آگوست خاتمه پيدا مي آند

 اقدامات معين آمپين

از پيكـت و تظـاهرات و تحصـن گرفتـه تـا برگـزاري سـمينار و آنفـرانس                    . يـد آمپين از اشكال مختلف اعتراض بهره مـي جو        

يعني آار بـر روي احـزاب پارلمـاني و تـالش بـراي      . يك وجه مهم ديگر فعاليت هاى آمپين آار البيستي است     . مطبوعاتى

اعمال خشـونت   ارائه يك اليحه به پارلمان هلند مبنى بر محكوم آردن جمهورى اسالمى به خاطر نقض حقوق انساني و                   

. سيستماتيك عليه همجنسگرايان و همچنين به رسميت شناختن حـق پناهنـدگى هـر پنـاهجوي همجنسـگراي ايرانـي       

متن دقيق اين اليحه پيشنهادي را من بعد نوشته و بـه اطـالع تـان مـي رسـانم آـه توسـط دوسـتان هلنـدي ترجمـه و                               ( 

 سايت ها و روزنامه ها قرار گرفته و از مـردم در سراسـر هلنـد              اين اليحه بايد در   .) مضمون حقوقى آن دقيقتر فرموله شود     

همچنين اين اليحه را بايد به اعضاي طرفدار اين آمپين در پارلمان يا حتى آابينه دولت داد و                . خواست آه آن را امضا آنند     

 .از آنها خواست آه اين اليحه را مورد حمايت قرار دهند

 تبليغات

چه به زبـان فارسـى و چـه بـه     . به عبارت موتور پيشبرنده اين آمپين تبليغاتش است. استتبليغات رآن مهم اين آمپين  

در اين زمينه الزم است آه يك وب سايت را به اين آمپين اختصاص داده و هر سه سازمان ايـن            . زبان انگليسي و هلندي   
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ن پيشرفتها و موفقيت ها و اطالعيـه     اطالع رساني در مورد اقدامات آمپي     . وب سايت را در وب سايت هاي خود قرار دهند         

 . هاي خبري و گزارش از اين آمپين بايد آامال سازمان يافته انجام پذيرد

 اطالعيه هاي آمپين

 . تمام اطالعيه هاي آمپين بايد به امضاي پارتنرها باشد

 مصاحبه ها

ه هـا يـا فـردي توسـط فعـالين ايـن             ايـن مصـاحب   . بايد در جريان اين آمپين مصاحبه هاى مطبوعاتي گسترده اي انجام داد           

بايد با راديوها تلويزيون ها و روزنامه هاى فارسي زبان،          . آمپين هاست يا به شكل آنفرانس مطبوعاتى آه جمعى است         

انگليسي زبان و هلندي زبان مصاحبه هاي متعددي را انجام داده و از اين طريق ضمن اطـالع رسـاني بـه افكـار عمـومي                          

 .  افكار عمومي از اين آمپين تالش آردبراي جلب حمايت وسيع

 مالى

آمپين بايد قبل از شروع يك شـماره حسـاب ويـژه خـود           . و باالخره رآن مهم ديگر اين آمپين جمع آوري آمك مالى است           

 . باز آرده و وسيعا تالش آند براي پيشبرد فعاليتهايش آمك مالى جمع آند

 . تنرها در جهت اين آمپين مصرف ميشوندهزينه ها و آمك ها جمع آوري شده زير نظارت پار

 موخره

بديهى است ايـن طـرح بـه محـض تصـويب توسـط پارتنرهـا وارد مرحلـه نقشـه بنـدي           . اينها فقط رئوس طرح آمپين است    

قبل از ورود به اين فـاز و       . زماني و اجرايي شده و با ليست مشخص و آاملى از فعاليتهاي زمانبندي شده ارائه مي گردد                

جلسه اى خواهيم داشت آه در خصوص نحـوه تنظـيم جزئيـات اجرايـي ايـن آـار صـحبت        . ن طرح مورد قبول بود    چنانچه اي 

 .خواهيم آرد

 به اميد داشتن يك آمپين موفق

 

 

 

دلم براي تنهائي مي سوزد

 چرا هيچ آس او را دوست ندارد

 دهگناهي آرده آه تنها ش مگر او چه

 خواهد جرم تنهائي چيست آه هيچ آس او را نمي

 ديشب تنهائي از اتاقم گذشت

 دنبالش دويدم

 بود تنهاي تنها ولي او رفته

  نيمه شب مرده او را آنار حوض خانه پيدا آردم

  چشمانش قرمز قرمز بود از گريه

  برايش گريستم آخر او از تنهائي مرده بود

 مرد و من تنهاتر شدم تنهائي
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  فرزانه ابراهيم زاده-زنان ایران 

 

 شته استنام دا" تیيسپنتا آرم"ران باستان، روز ي بهمن روز زن در ا۲۹

 

  ز خرداد روشن روان تو باد    سپندارمذ پاسبان تو باد 

در باورهای ايران قديم پنجمين روز از آخرين ماه سال با نام امشاسپند سپندار مذ يا سپنتا آرميتي فریشته موآل زنـان و                       

بـدین  . آنـد  ي را مسـتقر مـي  امشاسپند سپندار مذ که در زمين آبادي و خرمي و پاکي و بارور. زمين سپندارمذ پيوند دارد   

از گذشته دور   . دليل می گویند هر کس به کشت و کار و آبادانی بپردازد، امشاسپند سپندارمذ را خوشنود ساخته است                 

ــين    ــتند و آيـ ــاف هسـ ــه معـ ــاي خانـ ــان از آارهـ ــن روز زنـ ــي   در ايـ ــا مـ ــن روز را برپـ ــاي ايـ ــي  هـ ــه مـ ــد و هديـ ــد آننـ  گيرنـ

 گانه يكي بود و نام روز در نام ماه          ١٢هاي    برخي از اين اسم روزها با نام ماه       . در ايران قديم هر روزي اسم خاصي داشت       

در نتيجه جشن اسفند روز آه پنجمين       . گرفتند  وقتي آه اسم ماه با اسم روز يكي بود آن روز را جشن مي             . شد  تكرار مي 

دارمز متعلـق و بـه نـام امشاسـپند و     اسفند ماه و روز سپن. روز از اسفند ماه است به نام جشن اسفندگان نامگذاري بود        

ايزدبانويي آهن آه در آيـين زرتشـتي ظهـور آـرد و تبـديل بـه يكـي از                    . فرشته موآل زن و زمين سپنتا آرميتي بوده است        

به همين علت روزي را آه منصوب به او بـوده بـه نـام سـپندار      . سپندارمز موآل زمين و زن خوب است      . امشاسپندان شد 

 .گزار مي شدمذ است جشن زنان بر

. سپنتا آرميتي شكل مونث آلمه سپنت يا سپنته است معادل امروزي براي اين آلمه ايراني و اوسـتايي مقـدس اسـت                     

هـاي ايـن      همـه جهـان فرزنـدان سـپندارمذ هسـتند، امـا خصوصـيت             . سپنتا آرميتي در پهلوي معناي درست منشـي دارد        

در برابر اين امشاسپند ما ارديسور اناهيد يا آناهيتا اسـت           . گيرد  يامشاسپند بيشتر جنبه معنوي و روحاني زنان را دربر م         

رونـد ايـن    براساس عقايد ايراني زردشتي زماني آه زن بد و دزد بر روي زمين راه مي           .آه حالت مادي تر و اساطيري دارد      

گلـه  « برند     او نام مي   هايي آه براي    يكي از صفت  . شود آه گويي فرزند مرده در شكم دارد         امشاسپند آن چنان آزرده مي    

هـا را را بـه    هـا و رنـج    و شكايت اوباردن به معناي خوردن و بلعيدن است، يعني او همه گله. است» )GELE OBWAR(اوبار

اي را آـه   دهد، هم بدان را و هر بـدي و صـدمه   او مثل زميني است آه هم نياآان را خوراك مي        . پذيرد، مثل زمين    خود مي 

آنـد و از      هـاي خـود را پنهـان مـي          دهـد و رنـج      ناخرسـندي شـان نمـي     . آند  يرد و شكايت و گله نمي     پذ  به او زده شود، مي    

 .انـد   هـاي روحـاني را بـراي امشاسـپند سـپندارمذ ذآـر آـرده                هاي بيشتر و پذيرندگي     حالت. گذرد  هاي ديگران در مي     بدي

اشـت و همـان ايـزدي اسـت آـه تيـر را بـراي         اين امشاسپند چون موآل زن و زمين بود نگهباني از مرزها را نيز بر عهده د               

. آرش آماده آرد تا مـرز ايـران و تـوران را دوبـاره ترسـيم آنـد و تيـر آرش شـيوا تيـر را تـا آن سـوي جيحـون همراهـي آـرد                                      

ــاره ســپندار مــذ مــي   ــاد   :ســرايد فردوســي در شــاهنامه درب ــو ب ــاد /  ســپندار مــذ پاســبان ت ــو ب  .ز خــرداد روشــن روان ت

 منـابع از آن بـه عنـوان روز           ايـن . انـد   هـاي ايـن روز آورده       ر ابوريحان بيروني توضيحات بيشتري درباره آيـين       تاريخ گرديزي و آثا   

البتـه  . گرفتنـد  روزي آه جشن به زنان اختصاص داشت و در اين روز زنان از افراد خـانواده هديـه مـي      . اند   برده  مزدگيران نام 

رخي از نقاط نقاط پراآندو ودر بين مردم عادي و در جامعه سـنتي              رسم جشن گرفتن براي بزرگداشت زنان هنوز هم در ب         

هـر حـال ايـن آداب رسـوم از      بـه . رسـند  در برخي از جاها حتي در يك روز زنان به حكومت مي   . و برخي از دهات وجود دارد     

 .گذشته برجاي مانده است

آب آويشـن   .  ايزد موآـل آن روز را مـي خواننـد            شود، را با ذآر نام      روز خوانده مي   اين روز آن بخشي از اوستايي آه هر        در

آننـد و بـوي خـوش يعنـي      گذارند و و اوستا خواني مي آنند و در محل مخصوص عبادت در خانه بامداد گل مي         درست مي 

آردنـد و مـردان بـه     در اين روز زنان در خانـه آـار نمـي   . گرفتند ها هديه هم مي گذارند و براي زن   اسفند و آندر در آتش مي     

 .دادند ها آارهاي خانه را انجام مي ي آنجا
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  دبير بهداشتی سازمان همجنسگرایان ایرانی–دکتر مانی 

شناسـيم و    مـی  نها را آگيریم که    افرادی قرار می   تعجبی ندارد که به عنوان یک اصل کلی بگویم ما تحت تاثير آشنایان و             

در ایـن چنـد عامـل      . شود عامـل جـذابيت اسـت       ين افراد می  به آنهاعالقه مندیم یکی از عواملی که موجب ایجاد عالقه ب          

 .کنيم  وجود دارد که در مورد آن بحث می

اگر چه در جامعه ما همه قبول دارنـد کـه جـذابيت بـرای افـراد یـک مزیـت اسـت امـا سـيالدینی                         : جذابيت جسمانی  -١

با مرور بررسی های     )١٩٨۶(چيکن. ایمما قدرت و برد این مزیت را کمتر از آنچه هست تخمين زده               :معتقد است ) ١٩٨٨(

پـژوهش هـای موجـود      " گویـد  برد و می   صورت گرفته در مورد جذابيت آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی ترغيب نام می               

 "شود ما در نفوذ اجتماعی موفق تر باشيم کال جذابيت جسمانی باعث می که دهد می نشان

بنـابراین تعجـب آور نخواهـد بـود         . وش قيافه در جامعه ما نفوذ زیادی دارند       از این بررسی ها نتيجه ميگيریم که اشخاص خ        

مـردم از فروشـندگان     . که در دوره های آموزشی فروشندگان جایی هـم بـه کـالس هـای خـودآرایی اختصـاص داده شـود                     

زمـایش   آ)١٩٩٢(دی بـو نـو  . بـا دارنـد  یراسـته و ز آخوش لباس باشند به همين خاطر هم کالهبرداران ظـاهری    ر دارند ظاانت

 افراد به تماشـای یـک آگهـی تبليغـاتی پرداختنـد کـه در آن فـردی جـذاب و یـا                 تعدادی از  زمایش،آداد در این     جالبی انجام 

همـانطور کـه انتظـار     .ستفاده نماینـد اکرد آنان را ترغيب کند از عطر خاصی          نسبتا جذاب، با استداللی ضعيف سعی می      

چرا جذابيت جسمانی بـر ترغيـب       . ر جذابيت آگهی دهنده قرار گرفته اند تا دالیل وی         بيشتر تحت تاثي   ميرفت، آزمودنی ها  

گـذارد   که بر عالقه مندی شنونده نسبت به او تاثير مـی  نهد؟ پاسخ، در جذابيت جسمانی سخنگوست      دیگران تاثير می  

شــتن همــين نکتــه بــا در نظــر دا) ١٩٨۶، چيکــين ١٩٧۴برشــيد ووالســتر (شــود  و همــين نکتــه موجــب موفقيــت وی مــی

. ند که در آن از یک دانشجوی مونث دوره ليسانس خواسته شد در مورد جذابيت دو مرد نظر بدهـد                   دآزمایشی را ترتيب دا   

امال تحـت فشـار قـرار داد و    کـ در یک حالت، آزمایشگر فشاری بر او نياورد و او رادر اتاق تنها گذاشت، در حالـت دیگـر او را                

داد که فشار زیاد، نـه       نتایج این تحقيق نشان    . انتخاب فرد الف ندارید و سپس او راترک کرد         اره ای جز  چبه نظر من    : گفت

یعنـی  (از فـردی     خـود را   خواسـتند  کـرد کـه مـی      ایجـاد مـی    به خاطر واکنش گری افراد بلکه به این علت نتيجه معکـوس           

شـایان توجـه در مـورد جـذابيت          ومـين نکتـه   د. ای نداشـت دورکنـد     ود و بـه او عالقـه      بکه به نظر آنها نا مهربان       ) زمایشگرآ

منظور آنان از اثرهاله ای ایـن اسـت         .گویند می"  ١اثر هاله ای    " آن   جسمانی، اثری است که روانشناسان اجتماعی به      

ایـن   دهـد کـه یکـی از       شـواهد نشـان مـی      .گـذارد  تـاثير مـی    که یک خصوصيت مثبت شـخص، برنظـر دیگـران در مـورد او             

 ).١٩٧٢،آدامز١٩٧۶افران و پترسون (ت جسمانی است خصوصيات مثبت، جذابي

خصوصياتی مثـل   .دهيم دانيم، خود به خود خصوصيات مثبت دیگری نيز به آن نسبت می         جذاب می  وقتی ما شخصی را   

تاکيـد   در این مورد پـژوهش هـا  . مهربانی، باکفایتی، قابل اعتمادی، بااستعدادی، حساسيت، مردم آميزی و نوع دوستی       

و افـراد جـذاب درتغييـردادن        )١٩٧٩بنسـون   (کنـد    بيشـتر کمـک مـی      جذابيتبا   افراد   که مردم درمواقع لزوم، ی    کند ک  می

شـود   زنـدانی کمتـری بـرای آنـان بریـده مـی       ارتکـاب بـه جـرم، مـدت     در صـورت ) ١٩٧٩چيکـين  (عقاید دیگران موفق ترنـد    

و ) ١٩٨٢وارگاس و بوروکوسـکی   (فاش کنند     را دارند مسائل خصوصی خود    می مراجعان را وا   )١٩٧٨سولمون و اسکالپر    (

 ) ١٩٧١هور(گيرند  از لحاظ صالحيتتریس نمراتباالتری می

همجنسگرایان کمک خواهد کرد مراجعان خود را وادار به توصيه           اگر چه قبال گفتيم که جذابيت جسمانی به       : شباهت-٢

گيرند که لباس ها، نگرش ها، عالیق و   قرار میدهد مردم بيشتر تحت تاثير کسانی های آنان کنند، تحقيقات نشان می

بـه ایـن نکتـه بـه     ) ١٩٧٧کلـور (و سایر روانشناسان، به خصوص     )١٩٧بایرن  ) (١٩٨١هنسلی  (نان دارند   آاعتقادات مشابه   

شـود افـراد جـذب     خوبی اشاره کرده اند که عالوه بر جذابيت ظاهری، تشابه نگـرش هـا و شخصـيت هـا نيـز باعـث مـی                  

متوجه شد مدیران بانکهـا بـه کسـانی کـه نگـرش             ) ١٩٧١بایرن  (ما برای تائيد این ادعا شواهد قوی داریم،         . یکدیگر شوند 

به کسانی کـه لباسـهایی    متوجه شد که ما )١٩٨١تاجفل(دهند و  هایی مشابه نگرش آنان دارند وام های بيشتری می 

ی هـم بـرای آشـناکردن طـرفين، از همـين تشـابه              در آژانس های قرار گـذار     . کنيم دارند بيشتر کمک می    مشابه لباس ما  

شـود هنگـام فـروش اتومبيـل         به فروشندگان اتومبيل نيز آموختـه مـی       . شود می نگرش ها ارزش ها و اعتقادات استفاده      



                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ۴٣  

عضـو   کننـد، مـثال وقتـی هـر دو آنهـا      در سوابق و عالیق خودشان و مشتری هایشان وجـه اشـتراکی پيـدا مـی     ببينند آیا 

شـود همينطـور خـوب       آخر هفته که مسابقات شروع مـی       تا توانند اظهار اميدواری کنند که هوا      ند می باشگاه گلف هست  

 افراد شبيه خودمان باید خيلی احتياط کنيم چون این شباهت هـا بـر        هنگام معامله با   ما) ١٩٨٣گنزالس(طبق نظر   . باشد

 .گذارد دو طرف تاثير زیادی می هر

گيـریم روز    تاثير جذابيت جسمانی و شباهت نگرش ها و ارزش های دیگر قرار می             حتعالوه بر اینکه ت    ما: آشنایی – ٣

را بـر مـا      نهـا آهمين موضـوع ميتوانـد نفـوذ         شویم و  که مدتهاست با آنها آشنایی داریم عالقه مندتر می         به روز به افرادی   

 بستگی دارد که ما چه نوع اطالعاتی        که جاذبه دراز مدت، بيشتر به این       کند مطرح می  این فرض را  ) ١٩٨۶داک  ( .بيفزاید

توانيم روابط پایداری را برقرار کنيم، برای مثال مهارت  ازاین طریق است که می را در مورد خودمان به دیگران ابالغ  کنيم و

 خودافشایی و گوش دادن، ابراز عالقـه، سـرتکان دادن و اسـتفاده    :تواند جاذبه دراز مدت ایجادکند های اجتماعی زیر می 

لمـس کـردن    از کالم برای تشویق دیگران، ژست ها و وضعيتهای بدنی مناسب برای ابراز همدلی و گرمی، لبخنـد زدن و                

آنهـا   گيـریم کـه بـيش از دیگـران بـا      بيشتر تحت تاثير کسانی قرار می پس ما. طرف مقابل برای ابراز حمایت و تحسين او   

خواهند روی مراجعان خود نفوذ داشته باشند باید روابط خود را  براساس این شواهد اگر همجنسگرایان می. تماس داریم

 .با آنها حفظ کنند و آن راتوسعه دهند

فرصت هـای کميـاب ارزش بيشـتری قائـل           ند باعث نفوذ شود زیرا ما برای اشيا خدمات یا         انکميابی هم ميتو  : کميابی-۴

هرچـه فرصـت هـای    ) ١٩٨١بـرم  (طبق نظـر   .شود دليل موجب ایجاد جاذبه می هستيم چرا اینطور است؟ کميابی به دو    

روان . شــویم زرده مــیآزادی بيشــتر آدهــيم و از ایــن ســلب  کمتــری داشــته باشــيم آزادی خــود را بيشــتر از دســت مــی

از دست دادن یک شی     کنيم در حال   مثال وقتی احساس می    . گذارده اند  ۴شناسان نام این پدیده را نظریه واکنش گری         

دهـيم بـه     فزایش تمایل به داشتن آن شی یا فرصت در برابر این احساس واکنش نشان می              ام با   یا فرصتی خاص هستي   

مـا بـرای     .شـود  عبارت دیگر عدم امکان دسترسی به آن شی یا فرصت موجب افزایش سائق تملک آن شی در مـا مـی                    

فزایش جاذبه بر اثر کميابی دومين علت ا) ١٩٧۵ورچل (افزایش کميابی اشيا یا خدمات شگردهای مختلفی داریم به نظر  

 .دانيم باشد قدر آن رابيشتر می این است که هر چيزی که کمتر در دسترس ما

 تـوانيم در  طـور صـحيحی اسـتفاده کنـيم مـی      اگر از تقویت کننده هایی مثل تحسين، تشویق و حمایت بـه         :  تحسين -۵

قطعـی اسـت      ميزان نفوذ ما دارند و نـه تـاثير آنهـا           تقویت کننده ها نه تاثير مستقيمی بر       اما. ترغيب دیگران موفق باشيم   

دروغين اسـت    پذیریم و حتی وقتی تحسين آنها      نمی است که به صورتيکه قاعده تحسين دیگران را        معتقد) ١٩٧۴بایرن(

 .آزمایشی انجـام داد کـه طـی آن مـردی محتـاج الطـاف عـده ای از مـردان بـود                    ) ١٩٧٨درچمن(شویم   می به آنهاعالقمند 

یـک   مـورد  منفی و در   نظر مثبت در مورد یک سوم آنها      فقط نظر  مورد یک سوم این افراد     در  او .داد نظراتی می  نهادرباره آ 

گفـت اعضـای گـروه       که وقتی وی جمالت مثبتی می      داد پژوهش آنان نشان  . داد مثبتی می  سوم بعدی نظرات منفی و    

امـا نکتـه نگـران کننـده     . ی خواهد آنان را خشنود کنـد دانستند که وی فقط م   نان می آشدند هرچند    به او عالقه مند می    

آن نداشت تحسين های ما چه صادقانه و چه غير صـادقانه باعـث               این بود که تاثير گذاری تحسين، ربطی به واقعی بودن         

 .بنابراین باید بگوئيم چاپلوسی و تملق قدرت زیادی دارد. شود می عالقه مندی دیگران به ما

گيریم در خواست هـای دیگـران را اجابـت کنـيم، یـا       ا براساس مقابله به مثل است که تصميم می   م:  مثل  مقابله به  -۶

 مـی ) ١٩٨٧سـيالدینی (بنابر این همانطور کـه       .ن داده باشيم  آیعنی پيش از تقاضای چيزی از دیگران، باید چيزی به           . خير

قابلـه بـه مثـل کنـد، احتمـال بيشـتری دارد کـه              هرچه قبول تقاضاهای دیگران توسط مـا، آنهـا را بيشـتر وادار بـه م               : "گوید

جای دیگـری حکـم فرماسـت بـرای مثـال تجـار بـرای            این قانون بر دنيای تجارت بيش از هر        "تقاضاهای آنان را اجابت کنيم    

امتحـان کننـد و    را دهنـد کاالهـای جدیـد آنهـا     فرستند یا به آنها اجازه می مشتریان خود هدایای مجانی یا نمونه کاال می 

کنيـد   توجـه بـه مـوارد فـوق آیـا فکـر مـی              حـال بـا    .اجنـاس آنـان را بخرنـد       کنند تا  ین ترتيب مشتریان خود را ترغيب می      بد

و آیا نبایـد تـالش بيشـتری در بـاال بـردن جـذابيت خـود داشـته باشـند؟ در                       همجنسگرایان نياز به جذابيت بيشتری دارند؟     

 .   يم کردهجلسات بعدی در این مورد بيشتر بحث خوا
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  مدیر پروژه تلوزیون همجنسگرایان ایرانی–مهرناز خجسته 

 

 دختر فداکار: نام فيلم

  پر تحرک-  داستانی:موضوع فيلم

 )Kim Ki-Duk( کيم کی دوک :کارگردان

  مين جئونگ سئو– کوآک جی مين :بازیگران

  دقيقه٩٧: مدت

 ٢٠٠۴ – کره جنوبی :محصول

 

     ند کيم کی دوک و دهمـين اثـر کـارگردان شـهره کـره ای اسـت بـر خـالف اکثـر                        این فيلم داستانی که هفتمين ساخته بل      

پيش بينی ها به جشنواره های مختلفی راه یافت و در جشنواره فيلم بـرلين خـرس نقـره ای بهتـرین کـارگردانی را از آن                           

    نگــاه آن بــه فــيلم دختــر فــداکار همچــون ســایر ســاخته هــای کــيم کــی دوک نيســت و از نظــر محتــوا و . خــودش ســاخت

 .  اکشن نپرداخته است–شخصيت ها و ماجراها تفاوت دارد و تنها به موضوع پليسی 

 

دو دختــر جــوان دبيرســتانی بــه نــام هــای یئــوجين و جائــه یونــگ دوســتان نزدیــک و  

صميمی هستند و برای یک سفر به اروپـا ایـن احتيـاج بـه پـول دارنـد و یـک راه غيـر                         

جائه یونگ خودش را به مـردان مسـن مـی فروشـد و     . اخالقی را در پيش می گيرند    

یئوجين برای وی مشتری می جوید و پول جمع می کند و برنامه ریـزی هـا را انجـام                 

. می دهد و حتی بعضی وقت ها کشيک می دهد که پليس آن ها را بازداشت نکند      

امــا در حادثــه ای پلــيس متوجــه شــده و ایــن دو بــرای فــرار از دســت پلــيس تمــام    

 . ان را انجام می دهد اما جائه یونگ کشته می شودتالشش

 

او نمـی توانسـت بفهمـد    . یئوجين همکار دختر کشته شده در پی انتقام بر می آیـد         

که چطور جائه یونگ می توانسته سکس با چنين افراد بدصـفتی را تحمـل کنـد امـا                   

ين برای  یئوج. پس از این واقعه یک بار گناه بزرگی را بر دوش خود احساس می کرد              

اینکه انتقام پارتنر سابقش را بگيرد به دنبال مشتری هـای سـابق مـی گـردد و تـک            

یئوجين تنها با پدرش که یک کارآگاه پليس .  تک آنها را پيدا کرده و در مقابل هيچ پولی به آن ها پيشنهاد سکس می کند

ی شود که چه در اطـراف وی در حـال   پدر یئوجين پس از مشکوک شدن به وی و تحقيق متوجه م      . است زندگی می کند   

 . تمام مشتریان را بازداشت می کندبدون اینکه چيزی بگوید انجام است و قبل از دخترش

 

ست اما روابط احساسـی دو همجـنس   ااگرچه این فيلمی به اصطالح اکشن     

ســعی دارد مشــکالت اجتمــاعی همجنســگرایان را در . دختــر را زیــر نظــر دارد

 را به تصویر بکشد که اکنون آهسته آهسته وارد کـره            ساليان گذشته در ژاپن   

خودفروشـی دختـران یـا پسـران در قبـال انـدکی پـول یـا                 . جنوبی شده است  

که نشان از بيچارگی یک اجتماع است را به         ... لباس، تلفن همراه، خوراک و      

این دو دختـر جـوان دبيرسـتانی    . ه تصویر می کشدبروشنی و جسارت کامل  
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 نمی توانند مشکالت و خطرات جلوشان را در نظر بگيرنـد و از سـوی دیگـر                   به سبب جوانی   اشق هستند با وجود اینکه ع   

مردان ميان سالی که مشتری و حامی چنين فضایی هستند خودشان پدران کسانی هستند که در همين جامعه طعمه 

 . می گيرند قرار

دلسـوختگی  از دیدگاه انتقاد به این فيلم باید گفت که این فيلم احساس             

کمی نسبت به دختران نشان می دهد در حاليکـه تمـام آنهـا را جـانی و                  

به نظر مـن جامعـه کـره جامعـه ای اسـت کـه در                . خائن نشان نمی دهد   

کشورهای شرقی با احترام ترین جامعه را دارد یعنی خالف و بدی روابـط              

جنسـی خـارج از قـانون در ایــن جامعـه پـر اهميـت تــر از ژاپـن، چـين و یــا         

 . تای شمالی اش استهم

 

 

کيم کی دوک در مصاحبه ای که در برلين داشت گفت پيام فيلم من پيام بخشودگی است یعنی اینکه یک پدر می توانـد            

 .دخترش را به خاطر هر رفتاری که داشته باشد ببخشد

 

 

 

 

 

 جلسات هفتگی در پالتالک
جلسات هفتگی ويژه ای در اتاق های پالتالک برگزار می شود که ورود برای عموم آزاد است

و ايرانی پرداخته LGBTمختلف جامعه و در آن اتاق ها به بحث و تبادل نظر در موضوعات 

 .به بسياری از سواالت شما پاسخ خواهيم داد

 . 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

 

می شود که شما می توانيد آن را در  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 . 

 

  جلسات هستيمدر انتظار حضور شما در اين

 لطفا دوستان خود را نيز مطلع سازيد



                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۴  ماه اسفند  ١۴پيش شماره   –   ۴۶  

 

 نی مدیر پروژه تلوزیون همجنسگرایان ایرا–مهرناز خجسته 

هفتاد و هشتمين دور اهدای جـوائز اسـکار طـی مراسـم بـا شـکوهی کـه سـاالنه طـی آن                        

نخبگان صنعت سينما برای کار خود در رده های گونان بهترين فيلم های سال را  انتخاب مي 

در ايـن مراسـم معروفتـرين سـتاره هـای سـينمای هـاليوود بـرای         . کنند به کار خود پايـان داد    

 گرد هم مي آيند و جريان مراسم از طريق تلويزيون برای ميليونها نفر         برگزاری همايش اسکار  

 مراسـم اسـکار را      ٢٠٠۶ مارچ   ۵هالی وود و لس آنجلس در       . در سراسر جهان پخش ميشود    

در ايـن مـدت     . بيش از سه ساعت طول کشيد      امسال» اسکار« مراسم   .پشت سر گذاشت  

راسم، از سنجاق سينه گرفته، تا فـرش        عکاسان و فيلم برداران حرفه ای تمام لحظات اين م         

قرمز و اشک شوق برندگان و چهره های گرفتـه بازنـدگان را در معـرض ديـد تماشـاگران قـرار                      

 . دادند

  

 

 

  کارگردانبرترین
 

 

لم کــوه بروکبــک کــه بــه تصــویر کشــيدن داســتان دو  انــگ لــی کــارگردان فــي

همجنسگرای گاوچران پرداخته بود برنده جایزه اسکار هفتاد و هشـتم شـد             

 .و استيون اسپيلبرگ با کارگردانی فيلم مونيخ در جای پنجم قرار گرفت

 
  فيلم بهترین

 

 

برنده جایزه اول شد و فيلم کوه برکبک در جای ) HCRASHH(فيلم شکست 

 .دوم قرار گرفت

 
 بهترین بازیگر نقش اول زن 

 

 برنده جایزه اول شد و فيليسی Walk the lineریس ویترسپون از فيلم 

 . به مقام سوم دست یافتTranse Americaهافمن با بازی در فيلم 

 
 

 بهترین بازیگر نقش اول مرد

 

 برنده جایزه اول شد و هيت Capteفيليپ سيمور هافمن با بازی در فيلم 

 Hustle andلجرد بازیگر فيلم کوه بروکبک پس از ترانس هووارد از فيلم 

Flowدر جایگاه سوم قرار گرفت . 
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  زن دومبهترین بازیگر نقش 
 

 

 برنده جایزه اسکار شد و The Constrant Gardenerراچل ویزیس از فيلم 

 .ميشال ویليامز بازیگر فيلم کوه بروکبک در مقام پنجم قرار گرفت

 
  مرددومبهترین بازیگر نقش 

 

 

 برنده جایزه شد و جيک گایدنهاک از Syrianaجورج کلونی با بازی در فيلم 

 .فيلم کوه بروکبک در جای چهارم قرار گرفت

 
 صحنه هابهترین 

 
 .  برای فيلم کوه بروکبک اهدا شد به الری مک مورتی و دیانا اساناصحنه هاجایزه اسکار بهترین 

 
 

 بهترین امتياز
 

 .جایزه اول اسکار در این قسمت به گاستاوو سانتاووال از فيلم کوه بروکبک اهدا شد
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  دبير اول سازمان همجنسگرایان ایرانی-آرین ورجاوندی 

 

 دوستان گرامی 

بســيار خوشــنودیم کـــه طلســم یگانـــه خــواهی و تـــک     

شکسته شده و سازمان همجنسگرایان ایرانـی       اندیشی  

ــگرا و     ــه ی همجنســگرا، دوجنس ــدگی از  جامع ــه نماین ب

دوجنسگونگان ایرانی صدای خودش را در کنار سایر آزادی     

 . خواهان به گوش ملت ایران می رساند

بر همگان روشن است ميهنمان ایران سرزمينی بوده کـه          

اجمـات را  در ميان ملل و فرهنگ هـای مختلـف کمتـرین ته      

ــرای    ــن بـ ــانی امـ ــان داده و مکـ ــگرایی نشـ ــه همجنسـ بـ

پيشينه ایـران کـه شـکل دهنـده         . دگراندیشان بوده است  

امـا آن چـه کـه امـروز شـاهد آن هسـتيم             . هویت هر ایرانی است سازگار با هرگونه دگراندیشی و دگررفتاری بوده اسـت            

 ! هویتی است بيگانه با مردم و فرهنگی است مروج قتل و تجاوز

رزمينی که روزگاری سخن ورانش به جای صحبت از جنگ و محو کردن و خونریزی، سخن از عشق و محبـت و صـلح و                         س

در کشـوری کـه موالنـایش بـه         . دوستی می راندند امروز عزیزانشان به جـرم عشـق و محبـت بـر دار آویختـه مـی شـوند                     

اشـق و معشـوق هـر دو بـا بـارانی از             روشنی دلباخته شمس تبریزی است و حافظ از عشق بازی هایش می سـراید، ع              

 . سنگ ستایيده می شوند

امروزه حتی اندیشمندانمان به ترس از کم شدن حاميانشان از حمایت حق معذورند اما باید توجه داشت کـه دیگـر چـون                       

گذشته معيار حقوق بشر برده داری نيست بلکه تطبيق هر جامعه ای بـا حقـوق بشـر جهـانی از دیـدگاه پـذیرش اقليـت                           

امروز مدعيان اندیشه قبل از هر چيز باید موضع خود را در قبال همجنسـگرایی و دیـن                  . ای فکری و جنسيتی می باشد     ه

نمی توان چشم بر هـم گذاشـت و جامعـه همجنسـگرا، دوجنسـگرا و دوجنسـگونه ایرانـی را نادیـده و کـم                          . روشن کنند 

 . اهميت جلوه داد و مدعی آزادی برای ایران شد

ومـين گردهمـایی سراسـری جمهـوری خواهـان دمـوکرات و الئيـک اسـت، بسـيار خوشـحاليم کـه تـابوی              دوستان، ایـن د   

سـازمان همجنسـگرایان ایرانـی بـا توجـه بـه عـدم حمایـت صـریح از هـيچ گروهـی،            . هوموفوبيا در حـال شکسـتن اسـت     

دارد و آرزو دارد کـه بـر   پشتيبانی خود را از حرکت رو به رشد به رسميت شناختن همجنسـگرایی در ایـران را اعـالم مـی                   

تعداد این حاميان روز به روز افزوده گردیده و روزی فرا رسد که تمامی حزب ها و گروه ها همجنسگرایی را به عنـوان یـک                          

 .حقيقت طبيعی اجتماع بپذیرند و جایگاه آن را در برنامه های خود آشکارا اعالم نمایند
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 یان ایرانی در هلند نماینده سازمان همجنسگرا–صبا راوی 

 

 توجه به همجنسگرایان ایرانی موضوع  مهم روزنامه ها و رسانه های معروف هلندی گردید

 

با توجه به اخبار درج شده و مصاحبه های تلویزیونی در هلنـد کـه ایـن روزهـا بـه همجنسـگرایان ایرانـی و مشـکالت ایـن           

 مطالب مهمی را در این زمينه منتشر نمایيم و به اطـالع شـما               دسته از عزیزان در ایران اختصاص یافته است، الزم دیدیم         

 . عزیزان که همواره نگران نقض حقوق بشر در هرجای دنيا می باشيد برسانيم

به محض اینکه وزیر مهاجرت هلند خانم ریتا فردونک نامه هایی که توسط سفارت هلند در تهران و وزیر امور خارجه هلنـد                       

ز حقيقت به تصویر کشيده شده بود را دریافت کردند، نامه ای رسمی خطاب به پارلمان هلنـد                  توین شده و در کل نيمی ا      

نوشتند که بنابر گزارش ها و تحقيقات انجام شده در ایران برای رابطه همجنسگرایان در ایران مجازات مرگ در نظر گرفتـه        

بـه خـاطر رابطـه همجنسـگرایانه اش در ایـران      هيچ وقت فـردی را  "شده اما دولت جمهوری اسالمی ایران تاکيد کرده که       

 ".اعدام نکرده ایم

غيـر ممکـن نمـی باشـد کـه افـراد همجنسـگرا در جامعـه ایـران                : "مطلب مهم دیگر در این نامه این است که گفته شـده           

مفهوم این دقيقا متن ترجمه شده هلندی به فارسی نامه می باشد که خانم وزیر به صورت غير واضح و نا                 " (فعاليت کنند 

این دو نکته ذکر شده ما را به تفکر واداشت که آیا یک عقل سليم ایـن گزارشـات را بـاور مـی کنـد و یـا                             ) استناد کرده اند  

اینکه دولت جمهوری اسالمی ایران به قانون مجازات عمل نمی کند و افراد همجنسگرا بـه راحتـی در ایـران مشـغول بـه                         

 . لت جمهوری اسالمی ایران متوجه این دسته از افراد باشدزندگی هستند بدون اینکه مشکلی از طرف دو

!. وزیر مهاجرت هلند دوباره تاکيد می کند این تا زمانی است که فرد همجنسگرا بودن خود را آشـکارا ظـاهر نکـرده باشـد               

کـه نظـرات    البته احزاب هلند به قدری از این سـخنان وزیـر مهـاجرت تعجـب کـرده انـد                    . که این خود جای بحث بسيار دارد      

 . گوناگونی دال بر غير منطقی بودن نامه وزیر مهاجرت به پارلمان است

اخبار رسيده به اینجانب حاکی از آن است که به علت فشارهای زیاد سازمان همجنسگرایان ایرانی، سـازمان دیـده بـان                      

 حقوق بشر در دنيـا خـانم ریتـا          حقوق بشر، احزاب پارلمان هلند، سازمان همجنسگرایان هلند، رسانه ها و دیگر مدافعان            

فردونک وزیر محترم مهاجرت هلند به طور واضح اعالم نمودند که بـه هـيچ وجـه هـيچ همجنسـگرای ایرانـی کـه در ایـران                           

به عالوه ایشان ذکر کردنـد کـه پرونـده تـک تـک افـراد بـا حساسـيت                    . خطری متوجه آن باشد بازپس فرستاده نمی شود       

 . نگرانی نمی باشدخاصی مطالعه خواهد شد و جای 

 سـازمان همجنسـگرایان هلنـد همچنـان ادامـه دارد تـا              COCاز آنجایی که تالش های اینجانب به همـراه پارلمـان هلنـد و               

اطالعات صحيح در اختيار پارلمان و وزیران محترم قرار گيرد و باید منتظر نتيجه مانـد و از پخـش اخبـار ناصـحيح در داخـل و                            

 . نمودخارج ایران جدا خودداری 

روزنامه ها به قدری بحث موضوع همجنسگرایان ایرانی را سر تيتر اصلی روزنامه های خود قـرار داده انـد کـه تـا بـه حـال                        

 .چنين وضعی سابقه نداشته و این بدان سبب است که این یک موضوع جدی می باشد

ونـک وزیـر محتـرم مهـاجرت در جمـع        معروفتـرین روزنامـه هلنـد نوشـت کـه خـانم فرد            ) Volkskrant(روزنامه فولکسـکرانت    

همجنسگرایان هلندی در تعطيالت آخر هفته در بسياری از کافه ها و دیسکوهای همجنسگرایان شخصا حضور داشـت و                   

در جواب همجنسگرایان و دیگر مردم گفت که جای نگرانی نيست ما به هيچ وجهی فردی که در معـرض خطـر باشـد بـاز       

 .پس نخواهيم فرستاد

 هلند گفته است که باز پس فرسـتادن  D66کسکرانت می نویسد که خانم فن در وان رئيس حزب دموکراسی      روزنامه فل 

خانم فرح کریمی عضو حزب سبزها گفته اند کـه همـه مـا مـی                ! همجنسگرایان ایرانی به ایران یک دیوانگی محض است       

د و زندگی یک همجنسـگرا هميشـه از        دانيم که ایران یک کشوری است که همجنسگرایان از زندگی خود مطمئن نيستن            

 . هر جهتی در معرض خطر است و تصميم خانم فردونک را غير قابل درک می دانيم
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چطور می شود که همجنسگرایان را به کشـوری بازگردانـد           :  در واکنش به این تصميم گفتند      PVDAآقای دیفریس از حزب     

 کـه خـود جـزو احـزاب مـذهبی محسـوب مـی شـوند               Christenunie و   SPاحـزاب   !! هاسـت؟  نآکه حکم اعـدام در انتظـار        

 هـم اعـالم کردنـد کـه بـازپس           CDA و   VVDاحزاب  . مخالفت خود را با باز پس فرستادن همجنسگرایان ایرانی اعالم کردند          

امکـان پـذیر    فرستادن همجنسگرایان به ایران بدون داشتن اطالعاتی از سازمان های حقـوق بشـر در مـورد ایـن موضـوع                      

 . گرفتيمتصميمی نخواها نيست و م

 کـه مشـکالت همجنسـگرایان در        ٢خانم هيریس علی شخصيت جنجال برانگيزی که در حـال سـاختن فـيلم سابميشـن                 

) VVD(فرهنگ اسالمی را به تصویر می کشد کـه خـود جـزو همـان حزبـی اسـت کـه وزیـر محتـرم مهـاجرت مـی باشـد                                

 .مخالفت خود را عنوان نمود

 هلنـد و    COCتظار یک جلسه فوری در پارلمان هلند داشت که بـا حضـور احـزاب پارلمـان هلنـد و                     با این اوصاف می توان ان     

 .در هلند تشکيل خواهد شد) PGLO(اینجانب به عنوان نماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی 

نـده مصـاحبه هـای    من سعی خواهم کرد ارتباط خود را با پارلمان هلند و احزاب ایـن پارلمـان حفـظ نمـایم و در چنـد روز آی               

 همچنين در زیر ترجمه     .به محض دریافت اخبار جدید آن را به فارسی ترجمه و منتشر می نمایيم             . مثبتی را داشته باشم   

 .متن نامه ارسالی به رئيس حزب دموکراسی هلند را به اطالع می رسانم

 

 

 

 

  هلندD66ریاست محترم حزب دموکراسی 

 سرکار خانم فن در الن

 

بزرگترین سازمان مدافع حقوق اقليـت هـای جنسـيتی          ) PGLO( راوی نماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی       اینجانب صبا 

سازمان ما ابراز ناخوشنودی خود را در رابطه با نامه خانم ریتـا فردونـک وزیـر محتـرم مهـاجرت                     . ایرانی در هلند می باشم    

 . هلند ابراز می نماید

هلند درخواست می کنـيم بالفاصـله دیپـورت ایـن پناهجویـان همجنسـگرا را بـه ایـران                    ما از شما و همکارانتان در پارلمان        

در غير این صورت دولت هلند با این بازپس فرستادن، این افراد را در معرض یک خطر بزرگ قرار می دهـد و       . متوقف سازید 

 .ه جا بگذاردبجهان از سياست هلند در مورد همجنسگرایی در یک تصویر زشت این کار دولت هلند می تواند 

 

 صبا راوی

 نماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی در هلند
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 هشت مارس، روز جهانی زن را گرامی می داریم

 .می آوردوجود ب ی رابدقضاوت های ما هست که  تنها است و نه همجنسگرایی بد ، نه بدی با زن 

در ایـن روز زنـان در تمـام کشـورهای جهـان، بـدون توجـه بـه                   . نی زن اسـت    اسـفند، روز جهـا     ١٧هشت مارس مصادف با     

 دیگر، بـه سـتمی   اعتراض آميزتفاوتهای قومی، ملی، نژادی و دینی، با دست زدن به انواع تظاهرات، آکسيونها و حرکات         

جنسـی و  برابریهـای  اعتراض می کنند که فرامليتی است و همه زنان جهان با آن درگيرند؛ یعنی مردساالری، تبعيض و نا          

 .جسيتی که کم و بيش، در اشکال مختلف و تحت لوای انواع بهانه ها بر زنان در همه جوامع اعمال می شود

 و بقدرت رسيدن روحانيون در ایران، تالشهای زیادی صورت گرفت تا هشت مـارس را از خـاطره                   ١٣۵٧بعد از تحوالت سال     

)  اسـفند  ١٧(کار بـه جـایی کشـيد کـه برگـزاری هشـت مـارس                . را لوث کنند  ها محو و بدین طریق مبارزات زنان کشور ما          

اما زنان ما از پای ننشستند و به اشکال مختلف، پنهان و آشکار به برگزاری هشت مارس ادامه داند و                    . ممنوع اعالم شد  

ف خواسـته خـود،     بر اهميت پيوند مبارزاتی خویش با خواهران خود در جهان پای فشـردند، تـا جـایی کـه حاکميـت بـرخال                      

 هر چند که کماکان در محدود و کم ،مجبور شد بشکلی برگزاری علنی مراسم هشت مارس  زنان در کشور را تحمل کند

 .اهميت جلوه دادن آن تالش می شود

هشت مارس روزی است که زنان به نابرابری و بی حقوقی در عرصه های جنسيتی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی در                    

نمایشات زنان در هشت مارس، مقابله با نادیـده         . عتراض می کنند  اامعه از خانواده گرفته تا باالترین سطوح        تمام ارکان ج  

 . می باشد روز تجلی قدرت و اراده زنان در اعاده حقوق غصب شده خود وگرفته شدن زنان در جامعه است

ضاعف هسـتند، همجنسـگرایان چـه زن و         ، هم بعنوان زن و هم بعنوان همجنسگرا تحت ستم م          )لزبين(همجنسگرا  زنان  

 .نادیده گرفته شده و از بی حقوقی و سرکوب رنج می برند... چه مرد، با انواع بهانه ها و تحت لوای دین، فرهنگ و

زنـان بـد،   ( دولتها و قوانين با انواع وسایل و شانتاژها در بی اعتبار کردن گروها و ایجاد تفرقه در صفوف آنان مـی کوشـند                

 تا بدین طریق از اتحاد و همبستگی اقشار و گروههای محـروم اجتمـاعی جلـوگيری                 ،)...رایان بد و بی اخالق و     همجنسگ

 .کنند

حمایت گروهها و اقشار محـروم و سـرکوب شـده از همـدیگر در تقویـت مبـارزه بـرای برابـری حقـوقی و تضـعيف سـرکوب                              

 ضمن گراميداشت هشت    ان و دوجنسگونه های ایرانی    ما همجنسگرایان، دوجنسگرای  به همين دليل    . اهميت زیادی دارد  

مارس و تبریک آن به زنان کشورمان بخصوص زنان لزبين،  از همـه همجنسـگرایان زن و مـرد و تـرانس سکشـوالها تقاضـا                           

 که با شرکت عملی در مبارزات زنان و تبليغ برابری جنسی در محيط اطراف خود به تقویت صف مبـارزه و تـالش          يممی کن 

مـا متقـابآل از جنـبش زنـان     . رابری جنسی و حقوقی یاری رسانده و راه را برای لغو قوانين تبعيض آميز همـوار کننـد     برای ب 

کشور و رهبران آن توقع داریم که با کنار زدن توهمات خود، به دفاع علنی و آشکار از حقوق زنان لـزبين و همجنسـگرایان                         

 . تنها قوانين بد وجود دارند است، بدیگرای همجنساست و نه زن  بدی باهمت گمارد چرا که نه

 .هشت مارس، روز جهانی زن را به همه زنان کشورمان و بخصوص زنان لزبين تبریک می گوئيم

 زیستن حق مسلم هر زن و مردی است و همه با هم برابرند

 گروهی از وبالگ نویسان همجنسگرای ایرانی

 )رها رادیوی اینترنتی مدیر( آرزو صالحی 

 Hradio@pglo.orgH :ایميل

 )دبير اول سازمان همجنسگرایان ایرانی( آرین ورجاوندی 

 Hpglo@pglo.orgH: ایميل

 ) یمجله ادبی اجتماعی همجنسگرایان ایران( دلکده 

 Hdelkadeh@gmail.comH :ایميل

 )سردبير نشریه چراغ(پيام شيرازی 

 Heditor@pglo.orgH :ایميل
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پویا

 با سالم

سـتون) بهتـر بگـویم گرداننـده   ( مـن نویسـنده   دانم با من تا چه اندازه آشنا هسـتيد،         نمی ستم؛من پویا ه  

سـتونی مربـوط بـه اقليتهـای جنسـی در یـک مجلـه ای کـه .در مجله سه کاف هسـتم     " من هم هستم  "

 .بيشتر مطالبش مربوط به اکثریت بود

ه های این ستون شما خواهيد بود و منخواهيم در اینجا ستونی به نام ميزگرد ایجاد کنيم که نویسند می

 .دهم مطالب شما را در کنار همدیگر قرار می به عنوان مجری،

دهـيم کـه در جمـع معمـوال تـرجيح مـی    ما جامعه اقليت جنسی داخل ایران به علت محدودیتهای فـراوان،         

 نه تنها در بين افـراد ایـناین عدم ارتباط   .پنهان بمانيم و با دیگر افراد جامعه اقليت ارتباطی نداشته باشيم          

مـا در ایـن ميزگـرد .بلکه بين این جامعه و دیگر جوامع اقليتهای جنسی در کشورهای دیگـر اسـت               جامعه،

بحـث و سـازد،  مجازی به دور هم خواهيم نشست و در مورد مسایل مختلف که فرهنگ ما اقليتهـا را مـی              

یت و شـجاعانه ابـراز و بـه بوتـه نقـد دیگـران مـی                کنيم و نظرات و عقاید خود را بدون محدود         تبادل نظر می  

 .گذاریم تا این فرهنگ نوپا را پرورش بدهيم

کنيم تا در چنين در کنار نظرات دوستان داخل کشور، از نظرات دوستان خارج از کشور نيز استفاده می    هم

بته از آنجایی کهال .انتهای هر ميزگرد به یک جمع بندی دقيق و منطقی در مورد موضوع مورد بحث برسيم               

تـوانيم نظـرات متفـاوت و جالـب افراد اقليت جنسی از هر طبقه و تحصيالت و طرز فکـری هسـتند مـا مـی                 

 .توجهی را داشته باشيم

بلکـه بـا ضمنا حتما الزم نيست که به طور مثال اگر موضوع مربوط به لزبينها بود فقط آنها در بحـث باشـند؛                    

پـس افـراد دور ایـن ميـز تمـام .بحثهـا پختـه تـر و جـامع تـر خواهـد شـد         ،ابراز نظر سایر افراد جامعه اقليـت      

 . اقليتهای جنسی داخل و خارج از کشور هستند

انتخـاب) البتـه پيشـنهادهای شـما در اولویـت خواهـد بـود         (، موضوع شـماره بعـدی       نشریهدر هر شماره از     

تـاه و مختصـر باشـد و نـامی کـه مـی      لطفـا نظـرات کو   .شود تا شما نظرات خـود را بـرای مـا بفرسـتيد        می

خواهيد نظرتان با آن نام چاپ شود را در انتهای نظر بنویسيد و همچنين اجازه ویرایش متن ارسـالی را نيـز

در صـورت امکـان .توانيد موضوع مورد نظر خود را برای ميزگردهای بعدی بنویسيد      در انتها می   .به ما بدهيد  

 . فارسی بنویسيد تا ویرایش آن راحتتر باشدو در صورت توان به word  فایل هایمطالب خود را در قالب

 

 :طریقه ارتباط با من

 بـرای جلــوگيری از تعــدد آدرس هــای ایميــل و ســردرگمی خواننــدگان از آدرس خــود نشــریه یعنــی همــان 

editor@pglo.org   ــد و در قســمت موضــوع ــه بنویســيد  ) Subject( اســتفاده نمایي ــرد نام ــا–ميزگ . پوی

ن در نشریه چراغ مطالب را برای من ارسال  می نمایند و در صورت لزوم به تماس یا پاسخ از سویدوستا

 .من باز از طریق همين ایمل برای شما نامه ارسال خواهد شد

 .لطفا نظرات و مطالب خود را در مورد موضوعات مطرح شده حداکثر تا دهم هر ماه برای ما بفرستيد

 

 . ارسال کنيدآیندههای شماره   ميزگردت پيشنهادی خود را برایا موضوعلطفا هر چه زودتر
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دارد برای پيدا کردن نقـاط ضـعف و قـدرت فعاليـت خـود در                به اطالع می رساند که نشریه ماهانه چراغ در نظر           بدینوسيله  

لـذا از تمـامی دوسـتان عزیـز         .  پيش شماره گذشته به جمع آوری انتقادات و پيشنهادات شما عزیزان بپردازد            سيزدهطول  

 .درخواست می گردد که در این همه پرسی شرکت کرده و ما را در راهمان یاری کنيد تا آن باشيم که شما می خواهيـد                        

 .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

 کيفيت نگارش و لحن مقاالت، صفحه آرایی و ستون بندی نشریه را چگونه ارزیابی می کنيد؟

  را چگونه می بينيد؟ویرایش و تایپ متون و تنوع مطالب موضوعی

 .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؟

 دتان را چگونه می خواهيد؟روند حرکت نشریه پيشرونده بوده یا پسرونده و نشریه خو

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؟

 نشریه از نظر تعداد صفحات و حجم فایل های پی دی اف شده چگونه است؟

 يد می دانيد؟آیا ادامه کار نشریه چراغ را مف

 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؟

 اگر نشریه چراغ در ایران به فروش می رسيد آیا حاضر به خرید و پرداخت حق عضویت آن بودید؟

 . ست که در سواالت مطرح نشده است لطفا بيان کنيدچنانچه موردی ه
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  سازمانمدیرانتماس با 

 جناب آرین ورجاوندی 

 دبير اول سازمان

pglo@pglo.org

 

 سرکار خانم ترانه فروهر 

 دبير دوم سازمان

Taraneh@pglo.org

 

 جناب آقای آرشام پارسی 

  سخنگوی سازمان

 دبير کمسيون حقوق بشر سازمان

hrc@pglo.org

 

 جناب آقای پيام شيرازی 

 دبير امور فرهنگی 

  چراغ–گرایان ایرانیسردبير نشریه همجنس

editor@pglo.org

 

 سرکار خانم آرزو صالحی 
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radio@pglo.org

 

  سرکار خانم مهرناز خجسته

 مدیریت سيمای همجنسگرایان ایرانی

tv@pglo.org

 

 جناب آقای کيا احمدی

 دبير امور آموزشی

kia@pglo.org

  پدرام پارساجناب آقای 

 مور اجتماعیدبير ا
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 جناب آقای مانی

 دبير امور بهداشتی

mani@pglo.org

 نمایندگان سازمانتماس با 

 نماینده سازمان در آلمان

 جناب آقای آندره

andre@pglo.org

 سوئيسنماینده سازمان در 
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 هلندنماینده سازمان در 
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