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  فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

 طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

که در این دامگه حادثه چون افتادم

 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

یر خراب آبادامآدم آورد در این د

 سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض

به هوای سر کوی تو برفت از یادم

 نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

 کوکب بخت مرا، هيچ منجم نشناخت

یا رب از مادر گيتی به چه طالع زادم

 تا شدم حلقه به گوش در ميخانه عشق

 نو به مبارکبادمهردم آید غمی از

 می خوردخون دلم مردمک دیده سزاست

که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم

 پاک کن چهره حافظ بسر زلف ز اشک

ورنه این سيل دمادم ببرد بنيادم

رازیيب حافظ شيلسان الغ

     



 

 پيام شيرازی                                   

تجمـع احقـاق حقـوق از دسـت رفتـه زنـان بـا حملـه و                  . هشت مارس را با هر خشونتی که داشت پشت سـر گذاشـتيم            

ا خشونت پاسخ داده شد که گویا زنان ميهن ما به عنوان نيمی از اجتماع ایران حق برگزاری تجمع و دریافت حقوق خود ر                      

 .ندارند

این در حالی است که دو سال پيش با برگزیده شدن خانم شيرین عبـادی               

به عنوان برنده جایزه صلح نوبل نشانگر تالش صـلح طلبانـه جامعـه ایرانـی                

 . بود که شيرین عبادی به جای یکی از فرزندان کوروش آنرا به دست آورد

 

 گـروه هـای     آن چه که در تاریخ معاصر ایـران مشـهود اسـت تـالش تمـامی               

اجتماعی ایران برای بدسـت آوردن حقـوق عقـب نگـه داشـته شـده شـان                  

ــای جنســيتی      ــت ه ــی و ســایر اقلي ــه همجنســگرایان ایران اســت و جامع

همچون دوجنسگرایان و دوجنسگونگان که جایگاه حقوقی و اجتماعی آنها          

در ایران مورد تهدید است نيز در این اردو محسوب می شوند و باید در ایـن                 

ر احقاق حـق بـرای آزاد بـودن و رسـيدن بـه برابـری اجتمـاعی حضـور                    مسي

 .داشته باشند

با برنده شدن خانم عبادی به عنوان یکی از اعضای این اردو، فعالين اقليت              

های جنسيتی ایران نيز همچون سایر مبارزان وی را بـه عنـوان شخصـيتی          

 دست کم به عنوان یک مـدافع حقـوق بشـر جهـانی کـه در                 که با پشتوانه بين المللی از حقوق آنها حمایت خواهد کرد و           

ایران زندگی کرده و از سلب حقوق اجتماعی و قانونی که در ایران نسـبت بـه اقليـت هـای جنسـيتی انجـام مـی شـود                             

امـا بـا توجـه بـه     . سخن به زبان خواهد آورد شناخته بودند و جایگاه خاصی را در معادالتشان به وی اختصـاص داده بودنـد                 

 . ن اخير خانم شيرین عبادی با روزنامه نگار هلندی گویا باید مواظب باشيم که از یار خودی گل نخوریمسخنا

در این موقعيت بحرانی که دولت هلند از یک سو پيگير تهيه قطعنامه ای عليه ایران در اتحادیه اروپا است و از طرف دیگـر                         

همجنسگرایان "ور کار پارلمان قرار دارد، چاپ سخنانی همچون         بازپس فرستادن همجنسگرایان پناهنده ایرانی را در دست       

 . که تصویری متفاوت از آنچه که همجنسگرایان در ایران احساس می کنند قابل تامل است" در ایران راحت هستند
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 پيام نوروزی سازمان همجنسگرایان ایرانی

  سال آگاهی اجتماعی- ١٣٨۵سال 

 بادت اندر هر دو گيتي بر قرار و بر دوام    حال و اصل و نسل و تخت و بختسال و فال و مال و 
  اصل ثابت، نسل باقي، تخت عالي بخت رام               حال خوش سال خرم، فال نيکو، مال وافر،

 لسان الغيب حافظ شيرازی

ــدگی از جامعــه همجنســگرا،     ــه نماین ــی ب ســازمان همجنســگرایان ایران

گونه ایرانی فرا رسيدن جشن نوروز و بهار طبيعت را          دوجنسگرا و دوجنس  

به تمام ایرانيان در سرتاسر دنيا شادباش عرض کرده و آرزومند است که             

 خورشيدی سرشار از نيکی بوده و موفقيت روز افزون شما را ١٣٨۵سال 

مــا اقليــت هــای . در تمــامی مراحــل زنــدگی از پروردگــار خواهــان اســت 

با دیگر اقشـار جامعـه، خودمـان را در تـالش            جنسيتی ایرانی نيز همسو     

برای داشتن جامعه یی آگاه و آزاد مسول دانسته و اميدواریم که بتوانيم             

 .در رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه خود موثر واقع شویم

" سال آگاهی اجتماعی  "سازمان همجنسگرایان ایرانی سال جدید را       

 که اطالعات صحيحی را در موضوعات همجنسگرایی، دوجنسـگرایی          نام می نهد و در این سال بيش از پيش می کوشد           

 . و دوجنسگونگی در اختيار جامعه ایرانی قرار داده و در آگاه سازی جامعه بکوشد

سازمان همجنسگرایان ایرانی از تمامی اعضا، همکاران، روشن فکران و افراد آگاه در این زمينه ها درخواست مـی نمایـد                  

و گزارشات برای روزنامه ها و مجله های داخل و خـارج کشـور بـه زبـان هـای مختلـف و همچنـين بـا                  که با ارسال مقاالت     

استفاده از خطوط تلویزیون ها و رادیوهای ماهواری ای حضور خود را اعالم کنند و در آگاه سازی افکار عمـومی بـه سـهم                         

 .خود کوشا باشند

   شاد باشيد و سربلند                  

 

   آرین ورجاوندی               

 دبير اول سازمان همجنسگرایان ایرانی

 دوستان عزیز و مهربانم

بهار با همه ی زیبایی هایش آمد و مژده ای از طبيعت به ما هدیه داد و 

آن این است که در دل زمستان سرد و خشک امکان شکوفه دادن 

الی آرزو می کنم که س. درختان وجود دارد زیرا که بهار آمده است

اميدوارم که در . سرشار از موفقيت و کاميابی در پيش رو داشته باشيد

اميدوارم که در این . این سال قدر همدیگر بدانيم و می در ساغر اندازیم

سال حضور همدیگر را بيش از پيش حس کرده و دستانمان را در هم گره 

و برای تمامی دوستان و هم احساسان خودم آرز. کنيم و با هم باشيم

می کنم که سالی سرشار از شادی و شادکامی در پيش رو داشته 

 .باشيد و هر روزتان نوروز باشد و نورزتان پيروز

 

 شاد باشيد و سربلند                  

 ترانه فروهر             

 دبير دوم سازمان همجنسگرایان ایرانی
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 درود بر یاران و همراهان

ایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان سال نو را به تمامی شما همجنسگر

ایرانی و همچنين خانواده های محترمتان تبریک گفته و اميدوارم در این سال 

از .  دستگيری و مجازات به خاطر همجنسگرا بودن نباشيم،شاهد هيچ اعدام

صميم قلبم آرزو می کنم که در این سال تمامی پناهجویان در سرتاسر دنيا 

اميدوارم که از . ترین هدیه برای ما در سازمان هستپذیرفته شوند و این به

اميدها . تعداد پناهجویان کم شود و دیگر کسی به این دليل از کشور فرار نکند

از اهورای پاک می . و آرزوها بسيار زیاد است و مجال همه آن ها نيست

هدیه دهد تا به جامعه خواهم که این توان و قدرت را همانند هميشه بر ما 

 ".ما نيز هستيم" کنيم که ثابت

 

 شاد باشيد و سربلند               

                                

 آرشام پارسی                        

 سخنگو و دبير حقوق بشر سازمان 

 

 

 

 

  دقيقه عشق و٥٢٥٫٦٠٠ ساعت سالمتی، ٨٫٧٦٠ روز موفقيت، ٣٦٥ هفته کاميابی، ٥٢ ماه شادی، ١٢با آرزوی 

.  ثانيه دوستی برای همه شما همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان ایرانی در سرتاسر پهنه گيتی٣٫١٥٣٫٠٠٠

اميدوارم که در این سال جدید بتوانيم رادیو هفتگی و اینترنتی خود را به یک رادیو ماهواره ای تبدیل کنيم و صدایمان را 

يفه ظسال آگاهی اجتماعی هست و و. یان جزو انکارناپذیر جامعه هستيمبه خانه ها ببریم و بگویيم که ما همجنسگرا

 ا می تپدمهمه شما را دوست دارم و قلبم برای ش. سنگينی بر عهده داریم

 شاد باشيد و سربلند                                       

 آرزو صالحی                                                

  رها-و همجنسگرایان ایرانی مدیر رادی

 

 

 

 

 هومت ، هوخت، هووشت

 پاینده بادا ایران، زنده باد نوروز باستانی، پيروز با آزادی

 

 شاد باشيد و سربلند                                               

         

        پيام شيرازی                                     

 ان همجنسگرایان ایرانیدبير فرهنگی سازم
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 :در آستانه سالی نو 

 برای تو و خویش چشمانی آرزو ميکنم "

 که چراغها و نشانه ها را در ظلمات مان ببيند 

 گوشی که صداها و شناسه ها را 

 در بيهوشی مان بشنود 

 برای تو و خویش ، روحی که این همه را 

 در خود گيرد و بپذیرد و زبانی که در صداقت خود 

 ما را از خاموشی خویش بيرون کشد 

و بگذارد از آن چيزهـایی کـه در بنـدمان کشـيده             

 "  است سخن بگویيم 

شاملو   ی ترجمه بيگل   ،     مارگوت

 ١٣٨۵روز  نو-مهشيد  راستی 

 

؛ چه زيباست که فرا رسيده است خورشيدي ١٣٨٥ شاهنشاهي و ٢٥٦٥ زرتشتي ، ٣٧٤٤ ميترا آريا ، ٧٠٢٨آغاز سال 

 آريا بر شما ٧٠٢٨ر خود را به دور از هر دين و مذهبي ، بر آمدن آريايي ها به سرزمين اهورايي بگذاريم ، سال سال شما

 خجسته باد

 یک همجنسگرای ایرانی

 ...هيچ وقت شعار نداده ام

 که به زور لبخند بزن

 بعضی وقت ها باید

 ...تا نهایت آرامش گریست

 .د از باران خواهد شدآن گاه تبسمت زیباتر از رنگين کمان بع

باالخره بعد از یک سال تالش و کوشش در سازمان همجنسگرایان 

ایرانی این فرصت به من دست داد تا من بتوانم به صورت مستقيم 

 . در ماهنامه وزین چراغ با شما صحبت کنم

آیا در طول این یک . دوستان عزیز یک سال هم از عمر ما گذشت

يدا کردید؟ یا اینکه هنوز با خودتان گمشده خودتان را پ" من"سال 

بسته اید بيرون    کنار نيامده اید؟ از این پيله ای که به دور خود 

اميدوارم در این سال جدید ما . بيایيد و به حس زیبای پروانگی برسيد

له خروج و اعالم حبتوانيم خودمان را بيشتر باور کنيم و به مر

 . يم و می مانيممی کش  ما هستيم، نفس. موجودیت برسيم

در پایان به همه همکاران در سازمان خسته نباشيد گفته و اميدوارم 

 . در سال جدید خيلی بيشتر و پربارتر در راه رسيدن به اهدافشان کوشش کنند

 سال نو مبارک                               

 شاد باشيد و سربلند                    

 مانی زانيار                                

 دبير سالمت سازمان همجنسگرایان ایرانی
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  دبير اول سازمان همجنسگرایان ایرانی–آرین ورجاوندی 

 .درود و شادباش مرا به مناسبت فرا رسيدن سال نو ایرانی بپذیرید

ن همجنسگرایان ایرانی آری دو سال و اندی هست که با حضور جدیدی پا به عرصه فعاليت گزارده ایم و با تشکيل سازما

راهی که عقل . قدم در راهی نهادیم که آغازگرش همانا همت همجنسگرایان ایرانی بود و پایانی بر آن تصور نکرده ایم

       برای حرف اول و آخرش مهر سکوت به لب زده، راهی که ریاضيات و جبر و منطق ارزش خودشان را پيشکش او 

و سود با نگاهی سرشار از شوق معنی می شود، راهی که شب هایش همراه می کنند، راهی که مزد و درآمد 

 .اشکانمان است و روزهایش اميدبخش فردایمان، راهی که همه چيز در اوست و عشق است و عشق و دیگر هيچ

 را دومين سالگرد تاسيس سازمان همجنسگرایان ایرانی را در حالی جشن می گيریم که تپه های پرفراز و نشيب روزگار

سرزمينی که در آن . پشت سر نهاده ایم و دشتی در روبرو داریم که فقط باید رفت و رفت تا به سرزمين موعود رسيد

دیگر به جرم عشق سر بر دار نرود، سرزمينی که در آن تازیانه پاسخ بوسه نباشد، سرزمينی که در آن جرم و جنایت و 

اما برای رسيدن . ه در آن آزادانه نفس بکشيم و حق را پاس داریمگناه زینت بخش طناب گردنمان نباشد و سرزمينی ک

دست . به این سرزمين موعود پای افزاری می خواهيم ستبر، کوله باری پر توشه، عصایی محکم و گام هایی استوار

اهد سفری که به آسمانی رنگين کمانی خو. هایمان را در هم گره می زنيم و برای سفری پرمخاطره آماده می شویم

 .رسيد و آن روز نزدیک است

سازمان همجنسگرایان ایرانی در طول مدت فعاليت خود سعی نموده است که همواره خواست ها و نيازهای شما را 

ی نبوده مگر با همت خود شما دوستان و هم احساسان عزیز که لبرآورده سازد و آن شود که از او توقع می رود و آن عم

 امروز هر کدام به اندازه خود سهمی در این فعاليت ها هذا در این مجال از تمامی دوستانی که تا بل. یار و همراه ما بودید

داشته اند تشکر و قدردانی به عمل می آید و آرزو می گردد که روزی فرا رسد که به دور از هرگونه نگرانی بر سفره ای 

سازمان  .ی هایی که بر ما هدیه فرستاده استاز خوان نعمت بنشينيم و خدا را پاس گویيم از نعمت ها و آزاد

 جدید فعاليت خود را ادامه خواهد داد همکارانی با کمک دوستان و مدافعان آزادی با ١٣٨٥همجنسگرایان ایرانی در سال 

 :که به شرح زیر اعالم می گردد

 سرکار خانم ترانه فروهر به عنوان دبير دوم سازمان 

 ن سخنگو و دبير حقوق بشر سازمان جناب آقای آرشام پارسی به عنوا

 جناب آقای پيام شيرازی به عنوان دبير فرهنگی و سردبير نشریه چراغ 

 سرکار خانم آرزو صالحی به عنوان مدیریت رادیو رها

 سرکار خانم آوا هاشمی به عنوان دبير نشریه هومن

  سازمانسالمتبه عنوان دبير زانيا جناب آقای مانی 

 رآئين به عنوان دبير اجتماعی سازمانجناب آقای پيروز مه

 سرکار خانم سارا ساالری به عنوان مشاور اجتماعی

 جناب آقای شایان رافعی به عنوان دبير آموزشی سازمان

  خانم مهرناز خجسته به عنوان مسول پروژه سيمای همجنسگرایانرسرکا

 جناب آقای عماد ایرانی به عنوان محقق و مشاور سازمان

 ا راوی به عنوان نماینده سازمان در هلندجناب آقای صب

 جناب آقای بابک اميری به عنوان نماینده سازمان در فرانسه

اميد است که بتوانيم قدمهای موثری را برای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و دوجنسگونه ایرانی برداشته و به آزادی و 

 به اميد آن روز. برابری برسيم

 شاد باشيد و سربلند
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 سيروس شميسادکتر 

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

 عين القضاه

این مرد استثنایی را به سبب سخنان       . عين القضاه از صوفيان بسيار فاضل بود و از او آثار قابل توجه بسياری مانده است               

در مـورد شـاهد بـازی او بـه صـراحت            ) ق ه   ۵٢۵. (بی پروایی که مطرح کرده است در سی و سه سالگی به دار آویختند             

 . مطلبی ندیده ام اما از آنجا که شاگرد احمد غزالی بود نباید نسبت به عشق مجازی منکر بوده باشد

جانم فدای کسی باد که پرستنده شاهد مجازی باشد که پرستنده شـاهد حقيقـی خـود نـادر                  : "در تمهيدات می نویسد   

 " بلکه محبت دل می گویم و این محبت دل نادر بود،می گویم که شهوت باشداست، اما گمان مبر که محبت نفس را 

 :این بيت هم که در نامه ها آمده است ظاهر از اوست

 دیبا دانيم و برد رازی دانيم  

 ما عشق حقيقی و مجازی دانيم    

 

 اوحدالدین کرمانی

جـامی در   . شـاهدان ميلـی وافـر داشـته اسـت         دیگر از مشایخ بزرگ صوفيه شيخ اوحدالدین کرمانی است که او هم بـه               

 :ویسدننفحات االنس می 

خدمت مولوی فرمود که کاش کـردی       . پيش موالنا جالل الدین رومی قدس سره گفتند که وی شاهدباز بود اما پاکباز بود              "

 :و این رباعی وی هم بر این معنی داللت می کند. و گذشتی

 زان می نگرم به چشم سر در صورت   

 ا که ز معنی است اثر در صورت زیر    

 این عالم صورت است و ما در صوریم  

 معنی نتوان دید مگر در صورت    

و در بعضی تواریخ مذکور است که چون وی در سماع گرم شدی، پيراهن امردان چاک کردی و سينه به سينه ایشان بـاز                  

 پسر این سخن بشنيد گفت او مبتدع اسـت و      چون به بغداد رسيد، خليفه پسری صاحب جمال داشت و چون آن           . نهادی

 :چون سماع گرم شد، شيخ به کرامت دریافت، گفت. کافر، اگر از این گونه حرکتی کند وی را بکشم

 سهل است مرا بر سر خنجر بودن  

 در پای مراد دوست بی سر بودن    

 تو آمده ای که کافری را بکشی  

 غازی چو تویی راست کافر بودن    

در اینجا هم قضيه شاهدبازی تحت الشعاع قداسـت کشـف ضـمير شـيخ     " .فه سر بر پای شيخ نهاد و مرید شد   پسر خلي 

 :جامی در ادامه بحث بعد از ذکر مطالبی در باب جمال حق می نویسد. قرار گرفته است

ف را که چنين نشر     پس عارف اگر حسن بيند چنين بيند و جمال را جمال حق داند متنزل شده به مراتب کونيه و غير عار                    "

 "نباشد باید که به خوبان ننگرد تا به هاویه ی حيرت در نماند

و سپس در دفاع از مشایخ شاهد باز می گوید که به احتمال قوی آنان در چهره خوبان، جمال الهی را مـی دیـده انـد نـه                             

سـت و لـذا بایـد از ایـن امـور            کمال جسمانی را و لذا عشق آنان عشق پاک و عرفانی است اما غير عـارف در ایـن حـد ني                     

اما شمس تبریزی نسبت به اوحدالدین کرمانی نظر خوبی نداشته است و ایـن داسـتان معـروف اسـت          . خطير پرهيز کند  

که شيخ اوحدالدین می گفت ماه را در طشت می بينم و شمس تبریزی گفـت اگـر بـر گـردن دمـل نـداری چـرا مـاه را در                           

اینکه صوفيان می گفتند جمال خدا را در خوبرویان می بينيم و شمس مـی گویـد                 آسمان نمی بينی؟ که اشاره است به        

 اگر راست می گویيد چرا خدا را در ملکوت نمی بيند؟
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پرسـيد کـه    ) شمس تبریزی . (دریافت) بغداد(نقل است که خدمت شيخ اوحدالدین کرمانی را رحمه اهللا عليه آن جایگاه              "

ينم، فرمود که اگر در گردن دمل نداری چرا بر آسـمانش نمـی بينـی؟ اکنـون          در چيستی؟ گفت ماه را در آب طشت می ب         

موالنا هم به تبع شمس تبریـزی  " طبيبی به کف کن تا تو را معالجه کند تا در هرچه نظر کنی درو منظور حقيقی را ببينی     

 :اوحدالدین را رد می کند

 .راث بد گذاشتهمچنان روزی حضرت موالنا فرمود که شيخ اوحدالدین در عالم مي"

 هرکه او بنهاد ناخوش سنتی  

 سوی او نفرین رود هر ساعتی    

 نيکوان را هست ميراث از خوش آب  

 "آن چه ميراث است اورثناالکتاب    

رباعيـات او عمـده عارفانـه اسـت امـا در رباعيـات            . اوحدالدین کرمانی شاعر هـم بـود و بـه ربـاعی پـردازی معـروف اسـت                 

 :از رباعيات اوست.  امرد استعاشقانه معشوق همين

 جان طفل ره است و شادی دایه اوست  

 شاهد بازی هميشه سرمایه اوست     

 این صورت زیبا که توش می بينی  

 آن شاهد نيست ليکن این سایه اوست    

 

*** 

 شاهد بازم هرآن که انکار کنند  

 چون درنگری روز و شب این کار کنند    

 اهدبازندآن ها که بينی همه ش  

 آن زهره ندارند که انکار کنند    

 )ادامه این مطالب را در شماره های آینده مطالعه نمایيد(                                                
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  سایت زن شناسی–شبنم 

شده« : هم اینکه مطلب را با یک پرسش آغاز نمایم، آنبگذارید  تعيين چگونه و چرا شما پاسخ به این  »است؟جنسيت

 : سوال منوط به پاسخ دادن به زیر سوالهای دیگری است
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 لل

:

 

چيست؟« جنسيت از شدنی است؟«و » منظور جنسيت تعيين  »آیا

 : التين، از چهار جزء تشکيل یافته است »genus«یا همان » جنسيت«بنابر توافقات حاصل روانشناسان 

بيولوژیکی •   Sex: ظاهر نر یا ماده  / جنس
جنسیتمایل • گرایشات Sexual Orien: یا ation  
جنسی •   Sexual Identity: احساس روانی زن یا مرد بودن/ هویت
  SexualBehavior/ اجتماعی-رفتارجنسی  •

جنس بيولوژیکی

 از لقاح تخمک و اسپرم، تشکيل گامت و در نتيجه رشد ، تغيير و تکامل این توده  انسان به لحاظ زیست شناختی 

کروموزم مجموعه کدهای ژنتيکی یا سخت افزارتعيين کننده  (Xهسته تخمک حاوی کروموزوم . ود می آیدسلولی بوج

سلولهای بدن انسان از دو . Yباشد و هم Xولی کروموزوم اسپرم هم می تواند . است) فعاليتهای سلول می باشد

خود را زودتر Y یا Xنکه کدام اسپرم، در جریان آميزش جنسی بنابر ای. تشکيل شده اند/ ٤٦= ٢*٢٣/جفت کروموزومی

البته انواع بيمارگونه ترکيبات کروموزومی . XX  :یعنی:  یا ماده XY  :به تخمک برساند، جنس جنين یا نر می شود یعنی

 )Klinefelter'ssyndrome :۴۶XXX ,۴۶XXY ( و) Turner’ssyndrome :۴۶X0(  :نيز وجود دارند، بعنوان نمونه

فين داکت«دو نوع لوله،  ی جنين در سه ماه اول حاملگی، از هرآلت تناسل رین«و » Wolfian Duct/ و مو

نزد .  و زن می شوند  در نهایت بترتيب تبدیل به آلت تناسلی مرد  تشکيل شده است که ،»Mullerian Ductداکت

      را ترشح » MIH: Müllerian Inhibitory Hormone«خایه ها رشد یافته و از خود هورمون /  تستيکل ها XY  جنين

از .  جلوگيری می کند »"زنانه"لوله / مولرین داکت«این هورمون از رشد . می کنند

در . می گردد» ولفين داکت«" / مردانه" باعث رشد لوله  طرفی ترشح تستوسترون

 عدم وجود تستها باعث تحليل رفتن لوله مردانه شده و لوله زنانه خود به XX  جنين

خود، بدون نياز به هيچ عامل محرکی به آلت تناسلی داخلی و خارجی زن تکميل 

اشکال زیر . می شود

والت حنشانگر این تغيير و ت

 : می باشند

 

 

 

 

اختالل در هر کدام از این مراحل باعث نقص جنسی فرد  

بعنوان نمونه در صورت نبودن گيرنده های . می شود

 محرک، تغيير شکل هورمون تستسترون و لذا عدم وجود

 به مرد صورت نمی گيرد بلکه  ظاهری اندام تناسلی

البته رشد لوله زنانه از پيش سرکوب . ورت زن در می آیدبص

شده و رحم و تخمدانی در کار نيست ولی به جای آن 

 Congenitaladrenal«بيماری دیگری نيز با نام » Testicular Feminisation«تستيکل ها در داخل بدن قرار دارند 

hyperplasia « کورتيزول، هورمون تنظيم کننده این بار در ترشح آنزیمی که برای توليد . نزد زنان وجود داردACTH  الزم 
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 بزرگتر شده و هورمون های ACTHدر نتيجه غده فوق کليه در اثر تحریک بيش از حد . است اختالل بوجود می آید

فزونی تستوسترون موجب تغييرظاهر آلت جنسی زن به مرد می شود، در . جنسی را به ميزان غيرعادی ترشح می کند

عمل جراحی در این مورد می تواند موجب بهبود وضعيت فرد . صورتی که اندام جنسی داخلی اش، هنوز زنانه است

 .شود

جنسی     گرایشات

 

  

ن  

 

 

  

ي

 

t

.  در تعيين آن نقشی نداردعاملی که فرد. تابحال شاهد توضيح مختصری پيرامون زیست شناسی جنسيت انسان بودیم

 :حال می پردازم به انواع گرایشات و یا تمایالت جنسی انسان که اعم اند از

گرایی •   گرایش به جنس مخالف : Heterosexuality، دگرجنس
گرایی • جنس   گرایش به جنس موافق : Homosexuality، هم
 گرایش به هر دو جنس : Bisexuality، دوجنس گرایی •
سی، • ج   عدم گرایش جنسی: Asexuality بی

جنس«فرد   نيست و تعلق به  گرایشجزو این رده بندی قرار نمی گيرد، زیرا بدل جنس بودن Transsexual/ » بدل

. و پود هویت جنسی شخص جای دارد مخالف یک خواسته یا آرزو نمی باشد، بلکه احساسی است که در تار" جنس"

زاده می شوند و در طول زندگی خود " مبدل/اشتباه" بدن و قالب فيزیکی  با هویت جنسی معينی، اما در این افراد

جنسيت« واژه  به نظر من. شدیدًا خواهان تغيير جسمی و نه جنسی خود توسط عمل جراحی هستند  در» تغيير

فرض .  نامتعارف است، زیرا هویت جنسی، یعنی احساس روانی فرد از مرد یا زن بودن خود، تغييردادنی نيست واقع

بدل جنسی به عنوان یک بيماری روانی که توسط روان درمانی قابل معالجه باشد، نادرست /ترانسسکسوآليسم 

متاسفانه بدليل عدم آگاهی و مبهم بودن این مساله در جامعه و همين طور عکس العمل شدید و تنفرآميز برآمده . است

% ٥٠افسردگی و اختالالت روانی ایشان بسيار باال بوده و بنابرآمار از کمبود تحمل اطرافيان در مورد اینگونه افراد، ميزان 

جنس "افراد بدل جنس معموًال از دوران کودکی خود را متعلق به . این افراد تا سن سی سالگی خودکشی می کنند

 .می دانند و نسبت به آلت تناسلی خود احساس تنفر شدید دارند" مخالف

و روانی نامالی بيولوژیکی  مات جنسیدالیل

زیگموند فروید، معتقد است، همه انسانها در ابتدا دوجنس گرا هستند و در اثر تغييرات روحی روانی است که گرایش 

او این تئوری را بر اساس هرمافرودیت بودن انسان در . دوگانه آنها سرکوب شده و تنها به یک جنس گرایيده می شوند

به عقيده او این دوران شرایط را برای .  توضيح داده شد، پایه بندی نموددوره ای از رشد جنين، همانطور که در باال

عی"گرایش به هر دو جنس مهيا می سازد که در نتيجه تکامل یکی از این گرایشات،  ، ميسر و دیگری بطور "گرایش طب

طبيعی"را اختالل در شکل گيری " بيمارانش"او دليل همجنس گرا بودن . مخفی نزد فرد باقی می ماند  اعالم  "گرایش

 توضيح علمی و البته همه تئوریهای موجود راجع به نامالیمات جنسی در حد نظری می باشند و تا بحال هيچگونه. نمود

 . قانع کننده راجع به آنها ثبت نشده است

 را توضيح دهند،  عوامل بيولوژیکی به تنهایی نمی توانند گرایش به جنس موافق یا مخالف بر این باورند کهروانشناسان

راههای   مغز انسان و شاه . نيز می باشند بلکه این تمایالت وابسته به یک سری عوامل و متغيرهای روانی و اجتماعی

.  شده و اساس تفاوتهای ذهنی و روانی او با جنس مخالفش را تشکيل می دهند آن، در دوران جنينی پایه ریزی

يرات هورمونی اوليه در دوران رشد جنين و در نتيجه تکامل بيگانه سيستم گروهی منشاء نامالیمات جنسی را در تغي

اظ جسمی افراد همجنس گرا و یا بدل جنس حاز ل. عصبی آن، بخصوص بخش درونی اش به نام هيپوتاالموس می دانند

 مطالعاتی که تا کنون در زمينه مقایسه مغز دگرجنسگرایان و. هيچ مغایرتی با هم جنسان خود ندارند

BSTc: Bed Nucleus of S  /صورت گرفته، گویای تفاوت اندازه بخشی از هيپوتاالموس همجنسگرایان ria 

Terminalis  این بخش بيشتر به اندازه بدل جنس و مردان دگرجنس گراست، طوری که نزد مردان بدل جنس ميان مردان 

آنچه . صورت گرفته است تعداد معدودی دشکافیالبته این مطالعات پس از کالب. مغز زنان دگرجنس گرا شباهت دارد

د، یعنی اینکه آیا وجود این تفاوت در وهله اول سبب شکل گيری نامعلوم است زمان بوجود آمدن این تغييرات می باش
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زاده می شود، و / هویت فرد ترانسکسوآل است، یا برعکس، یعنی عواملی دیگری که فرد بنابرآن بدل جنس می شود

  هویت جنسی فرد باعث بوجود آمدن این تغيير فيزیکی در مغز می شود؟ در نهایت خود

 Harrybenjamin  وJohn Money از پيشروان مطالعات افراد بدل جنس ریشه اختالالت هویت جنسی را منوط به تغيرات

ير شرایط و بعالوه تاث هورمونی دوران جنينی و هم دوران رشد و تکامل فرد در دیگر مراحل زندگی و ژنتيکی

، محقق آلمانی پس از مطالعات آماری خود به این نتيجه رسيد که بيشتر همجنس  Dorner.  برمی شمارند محيطی

او پس از آزمایشی که روی حيوانات انجام داد، تاثير . گرایان شهر برلين در طول جنگ جهانی دوم بدنيا آمده اند

تا کنون پژوهشهای . در نتيجه تغيير هویت جنسی آنان را تاکيد نمود در ایجاد تغييرات هورمونی در مغز جنين و  استرس

/ فراوانی برای فهم کارکرد مغز انسان صورت گرفته است که نشان می دهد بخشی از مغز به نام تمپورال لوب 

Temporal Lobe آسيب نظریه ای در این زمينه وجود دارد که هرگونه خلل و . مسوول رفتارهای جنسی انسان می باشد

 می شود و پيامد آن نامالیماتی از قبيل  دیدگی در این قسمت باعث کاهش کنترل افراد بر رفتارهای جنسی شان

 . و پان سکشوآليسم خواهد بود  و ایگزیبيشونيسم فتيشيسم

  

 

در متون تحقيقی .  فرد نيز در شکل گيری هویت جنسی اش تاثير گذارند  محيط پيرامون و افراد مرتبط با اما 

بعنوان نمونه مادرساالری تصویر . روانشناسان به تاثير خانواده در شکل گيری هویت جنسی فرد اشاره می شود

ترسناکی از زن را در ذهن فرزندان پسرمی آفریند، و به همين خاطر ممکن است در آینده فرد از لحاظ جنسی به مردان 

عوامل اجتماعی نيز در این .  نتيجه مشابهی را داشته باشدپدرساالری و کنترل شدید دختر نيز می تواند. ببرد" پناه"

» پسر«یا » دختر«در همه جوامع یک سری هنجارها و پيش فرض هایی موجود است که نقش . جریان بی تاثير نيستند

رزادی  ، معتقد است که مردان دارای قابليت مادPrince,1967  /پرینس. بودن را از قبل برای افراد جامعه تعيين می کند

خویش دارند، اما الگوهای فرهنگی و اجتماعی و همين طور تربيت خانوادگی این " feminie Self/ خود مونث"برای ابراز 

شاید تابحال در رسانه ها و یا به چشم خود مردانی را دیده باشيد که لباس زنانه به تن . استعداد را در آنها کور می کند

بدل«ترانس سکسوال نيستند بلکه /  این افراد همجنس گرا و یا بدل جنس گفتنی است که بسياری از. می کنند

ناميده می شوند و علی رغم بدل جنسها، شاید رغبتی برای تغيير جسم خود توسط عمل جراحی  Transvest/ » پوش

مایل زن نزد بدل پوشان به شکل و ش.نداشته باشند، اما از پوشيدن لباسهای جنس مخالف احساس مطلوبی می یابند

 نمی گردد، بلکه جنبه عاطفی و احساس رضایت خاطر نيز برای  در آمدن تنها موجب تحریکات جنسی و حاالت شهوانی

 و یا  ، تجربيات جنسی نتيجه ای از تاثير متقابل چندین عامل گوناگون Docter/1988  به گفته. اینگونه افراد می آفریند

یعنی مجموعه ای از عکس العمل های ادراکی که . يزیولوژیکی و روانی می باشنددقيقتر، ترکيب پيچيده ای از جریانات ف

 به نوبه خود   ادراکیعکس العمل های. فرد توسط آگاهی، قضاوت و تعبير تحریکات جنسی، فرد بدان نائل می شود

 سکسوآل، بدل ترانس/  جدول زیر مقایسه ای بين سه گروه بدل جنس .پيش آهنگ جریانات فيزیولوژیکی می باشند

 :ترانس وست و همجنس گرا را نشان می دهد/ پوش

 Homosex -همجنس گرا Transvest-بدل پوش Transex -بدل جنس  

 گرا همجنس دگر جنس گرا همجنس گرا گرایش جنسی

 + - + رفتارهای زنانه در دوران کودکی

  شور جنسی

  
- + + + 

  تنفر از آلت جنسی

  
+ + - /+- 

 + + -دن عدم رضایت از جنس خوددوره ای بو
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مثًال این که فردی بر اثر کنجکاوی با .  ميان تمایالت، هویت و رفتارهای جنسی می بایست تمييز قائل شدکته

بنابر آمار بسياری از زنان و مردان . سکسی دارد، دليل بر هم جنس گرا بودن او نيست/همجنس خود رابطه آميزشی

شاید برای چندی از شما تابحال . حداقل یک بار با همجنس خویش رابطه سکسی داشته اندمخصوصا در دوره نوجوانی 

. یداپيش آمده باشد که این مساله را در حد تخيل، رویا و حتی خواب نيز تجربه کرده باشيد و از بيان آن واهمه داشته 

 ! البته نگران نباشيد، این نشان بر غير عادی بودن شما نيست

:ن

ي

:

t

 

ری  نتيجه گ

ا کمی دقت متوجه می شویم که افراد در انتخاب جنسيت خود مختار نيستند و عوامل بسياری در تعيين آن نقش ب

بنابراین شایسته است که به جنسيت این گروه از جامعه که جنسيتی بجز دگرجنس گرایی دارند نيز احترام . دارند

. اوت ميان گروهای مختلف این گروهها را درک نکرده انددر خيلی از موارد با افرادی مواجه می شوم که هنوز تف. گذاریم

و با وجود فقر آگاهيشان در این ! بعنوان نمونه هيچ تفاوتی ميان همجنسگرایان، پدوفيلها و بدل جنسها قائل نيستند

ی و تنفر از کجا خوب این کينه توز. موارد چنان تنفری از این افراد دارند، که گویا آنها حقشان را بنحوی پایمال نموده اند

سرچشمه می گيرد؟ بيشتر این افراد از آگاهی کمی نسبت به امور جنسی برخوردارند و شاید تابحال برخوردی نيز با 

تنها سی سال است  .البته این مسائل در جوامع نسبتًا جدید می باشند. افراد همجنس گرا یا بدل جنس نداشته اند

 انسانها   بطور کلی . روانی موسسه روانشناسان آمریکایی خارج شده استکه همجنس گرا بودن از شمار بيماریهای

نسبت به مسائل ناشناخته محيط اطراف خود عکس العمل محافظه کارانه و دفاعی نشان می دهند، علی رغم اینکه 

 است و در دوران همجنس گرایی از زمان آنتيک و یونان قدیم و تقریبًا در تمامی ممالک و مذاهب و فرهنگها وجود داشته

این مسائل امروزه بتدریج به رسميت شناخته می شوند .  بطور مبالغه آميزی با این افراد رفتار می نمود کهن نيز جامعه

 هم جنس گرایان به تصویب رسيده  و در برخی از کشورهای اروپایی مانند سوئد، ده سالی هست که قانون ازدواج

درست است که هنوز راه . ز است بسياری تاب بحث و گفتگو در این موارد را ندارندولی با این وجود هنوز که هنو. است

 برای کند و کاو و کشف اسرار طبيعت انسان باقی است، اما تنها عاملی که ما را برای نيل این  طاقت فرسا و طوالنی

منشانه در این موارد، غلبه بر  شناخت و آگاهی و پذیرا بودن برای بحث و گفتگوی آزاد هدف نزدیکتر می سازد همانا

ها، زدودن غبار خرافات از اذهان و از همه مهمتر پرورش هنر شکيبایی و تامل در مسائل بدون عجله برای  بدفهمی

   .در نهایت این مسائل نيز بخشی از انسانيت هستند و باید به آنها رسيدگی شود. قضاوت می باشد

 منابع

Transsexualism i ett logopedisk perspek iv, Eva Söderpalm 

Transvestism och det andra jaget, Sam Larsson - Sexologi, P. O .Lundberg 

http://www.gendertrust.org.uk  ,  http://www.wikipedia.com 
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  تخت جمشيد: برگرفته از کتاب

 را ساز نوروزیکه بخشد جرعه ی جامش جهان    می اندر مجلس آصف به نوروز جاللی نوش

انسان از نخستين سال های زندگی اجتماعی، زمانی کـه از راه شـکار و گـردآوری                 

خوراک های گياهی روزگار می گذرانيد، متوجه بازگشت و تکرار برخی از رویدادهای 

زمـان یخبنـدان هـا، موسـم شـکوفه هـا، هنگـام              . طبيعی، یعنی تکرار فصل ها شد     

نيـاز بـه محاسـبه در دوران        . از یکـدیگر جـدا کـرد      جفت گيـری پرنـدگان و چرنـدگان را          

کشاورزی، یعنی نياز به دانستن زمان کاشت و برداشـت، فصـل بنـدی هـا و تقـویم                   

نخستين محاسبه فصـل هـا بـی گمـان در همـه              . دهقانی و زراعی را به وجود آورد      

نارسایی ها و ناهماهنگی هایی که جامعه ها، با گردش ماه، که تغيير آن آسان تر دیده می شود صورت گرفت و باالخره                

 .تقویم قمری با تقویم دهقانی داشت، محاسبه و تنظيم تقویم بر اساس گردش خورشيد صورت پذیرفت

زمستان ده ماهه و تابسـتان دو ماهـه بـوده و    : سال در نزد ایرانيان همواره دارای چهار فصل نبوده، زمانی شامل دو فصل  

بـوده و سـرانجام از زمـانی     )از آبان تـا فـروردین  (و زمستان پنج ماهه ) ز فروردین تا آبانا(زمانی دیگر تابستان هفت ماهه      

گذشـته از ایـران سـال و مـاه سـغدی هـا، خـوارزمی هـا،                  . نسبتا کهن به چهار فصـل سـه ماهـه تقسـيم گردیـده اسـت               

 . و ماه ایرانی استسيستانی ها در شرق و کاپادوکی ها و ارمنی ها در غرب ایران، بدون کم و زیاد همان سال

 آغاز سال

مردم شناسان را عقيده بر این است که محاسبه آغـاز سـال، در ميـان قـوم هـا و گـروه هـای کهـن، از دوران کشـاورزی،                         

همراه با مرحله ای از کشت یا برداشت بوده و بدین جهت اسـت کـه سـال نـو در بيشـتر کشـورها در نخسـتين روزهـای                       

  .پایيز، زمستان و بهار می باشد

 پيدایش جشن نوروز

در ادبيات فارسی جشن نوروز را، مانند بسياری دیگر از آیين ها، رسم ها، فرهنگ ها و تمدن ها به نخسـتين پادشـاهان                   

 منوچهری، عنصری، بيرونی، طبری،     ،شاعران و نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری، چون فردوسی         . نسبت می دهند  

یگر که منبع تاریخی و اسطوره ای اینـان بيگمـان ادبيـات پـيش از اسـالم بـوده،                    مسعودی، مسکویه، گردیزی و بسياری د     

 . نوروز و برگزاری جشن نوروز را از زمان پادشاهی جمشيد می دانند، که تنها به نمونه ای اشاره می شود

 از آن بر شده فره بخت اوی    جهان انجمن شد بر تخت اوی

  را روز نو خواندندمرآن روز   به جمشيد بر گوهر افشاندند 

 برآسوده از رنج و تن، دل زکين     سر سال نو هرمز فرودین

 بر آن تخت بنشست فيروز روی    به نوروز نو شاه گيتی فروز

 می و رود و رامشگران خواستند    بزرگان به شادی بياراستند

ی پـرواز جمشـيد را آغـاز جشـن نـوروز       محمد جریر طبری نوروز را سرآغار دادگری جمشيد دانسته است و ابوریحان بيرونـ             

مـل کردنـد و یـک       حچون جمشيد برای خود گردونه بساخت، در این روز سوار شد، جن و شيطان او را در هـوا                    : "می داند 

 امر در شگفت شدند و این روز را عيـد گرفتـه و بـرای یـادبود آن روز در     نروز از کوه دماوند به بابل آمد و مردم برای دیدن ای      

خيام نوشته که جمشيد به مناسبت بازآمدن خورشيد به برج حمـل، نـوروز را جشـن                 ." نشينند و تاب می خورند    تاب می   

در خور یادآوری است که جشن نوروز پيش از جمشيد نيز برگزار مـی شـده و ابوریحـان نيـز، بـا آنکـه جشـن را بـه                              . گرفت

 بود جمشـيد عيـد گرفـت، اگـر چـه پـيش از آن هـم                  آن روز که روز تازه ای     "جمشيد منسوب می کند، یادآور می شود که         

 "  و معظم بودگنوروز بزر

ولـی  . بيشـتر نيسـت  ) یا یـک شـب  (مدت برگزاری جشن هایی چون مهرگان، یلدا، سده و بسياری دیگر، معموال یک روز               

. دامـه دارد گویاتر است، دست کـم یـک یـا دو هفتـه ا    " جشن ها و آیين های نوروزی"جشن نوروز، که درباره اش اصطالح   

 . ابوریحان بيرونی مدت برگزاری جشن نوروزی را، پس از جمشيد یک ماه می نویسد
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  دبير حقوقی سازمان همجنسگرایان ایرانی–آرشام پارسی 

 ٨٣ اســفندماه ٢۵در روزنامــه اعتمــاد  

حکم زیر را چاپ کرد که ما به مناسبت         

ــر   ــم آن را منتشــ ــالگرد ایــــن حکــ       ســ

ن ذکـر اسـت کـه در        شـایا . می نمایيم 

طول این یک سـال هـيچ خبـری از ایـن            

دو نفر در دست نيست و از سرنوشت        

. ایـــن متهمـــين بـــی اطـــالع هســـتيم

همچنين گـزارش هـایی از وجـود افـراد          

ــگونه در  ــگرا و دوجنســــــ       همجنســــــ

زندان های ایـران مخـابره شـده اسـت          

امی خوانندگان درخواست می گـردد کـه چنـان چـه            از تم . که محکوم به اعدام شده اند و اخبار جدیدی در دست نيست           

م به جهت ارتباط جنسی دو مرد است و در شماره           این تنها یک حکم اعدا    . هر اطالعی در دست دارند ما را مطلع نمایيد        

 .بعد بيشتر به آن می پردازیم

 مـرد     تهـران    جنـایی    دادگـاه   ت بـرد و قضـا       شـكایت    دادگـاه    بـه   گيـرش    از شـوهر آشـتی       فـيلم    یك   از دیدن    پس   جوانی  زن"

 . آردند  محكوم  اعدام  به  مدرك  استناد این گير را به آشتی

   زن  ایـن .  آـرد   فاش گير خود را     از شوهر آشتی     راز بزرگ    یك   جوان   زن   این   آغاز شد آه     زمانی   جنجالی   پرونده   این  ماجرای

 .   را تماشا آردم  و فيلم آنجكاو شدم.   ویدیویی پيدا آردم  فيلم  یك رم شوه  در آيف چند روز پيش:   گفت  قضایی  مراجع به

بـا  .  بـاز دیـدم    پيرمـرد همجـنس    را با یـك   از شوهرم  هایی   صحنه   فيلم  در این .  داد   بود و مرا تكان      بسيار وحشتناك    فيلم  این

   زن ایـن  .  آـنم   پيرمرد فاسـد شـكایت   گير و آن ر آشتی تا از شوه  آمدم  دادگاه  به  بد شد و یكراست  حالم  صحنه  این  دیدن

   جـوان    دارد و ایـن      صـحت    زن   ایـن    ادعاهـای    شـدند آـه      متوجـه    فـيلم    بعد از دیدن     قرار داد و قضات      را در اختيار قضات     فيلم

   با یـك     پيش  چند ماه :   آرد و گفت     را فاش    هولناآی   ماجرای   از دستگيری   گير پس    آشتی  جوان.  شد  گير بازداشت   آشتی

 و    خانـه    داد بـرایم     آـرد و وعـده       دعوت  اش   خانه   روز مرا به    یك.  پولدار بود    پيرمرد خيلی   این.  باز آشنا شدم    پيرمرد همجنس 

   مـن   بـه   او از نظـر مـالی    و بعـد هـم    آـردم   قبـول   نداشـتم   خـوبی   مـالی    وضـع    چـون    هم  من. خرد   می   مدل   آخرین  ماشين

 از    گـرفتم    روز تصـميم    یـك .   رسـيدم    و اتومبيـل     خانـه    و به    خریدم   ورزشی   سالن   یك   پيرمرد بود آه     همين  با پول . رسيد  یم

   از او اخـاذی   فـيلم   ایـن   داشـتن   آرد با در دسـت   را قطع اش  مالی  تا اگر پيرمرد جا زد و آمك      آنم   فيلمبرداری  دیدارهایمان

 ... رسيد و   همسرم  دست  به  فيلم  اما این آنم

  هـا بـه    در بازجویی پيرمرد هم.  صادر آردند   پيرمرد را هم     دستور بازداشت    آيفری   دادگاه  ، قضات    جوان   این   از اعترافات   پس

   هـم    جلسـه    شور نشسـتند و در پایـان         به   دو متهم    از محاآمه    پس   دادگاه  قضات.  آرد   خود اعتراف    و انحرافی    آثيف  عمل

 ". آردند  محكوم  اعدام  پيرمرد متجاوز را به گير و هم  آشتی جوان

در زیر توجه شما را به تعدادی از مسائل شرعی کتاب های توضيح المسائل که حـد و مجـازات را تعيـين کـرده انـد جلـب                            

 .ی گرددبا کمی دقت می توان فهميد که با توجه به چه مواردی سرنوشت یک پرونده تعيين م. می نمایم

چنانچه سه مرتبه زنا آند و در هـر دفعه صد تازيانه اش             را صد تازيانه بزنند و      بايد او  ، اگر مرد آزادى زنا آند     - ٢٧٩۵مساله  

و در حالى آه بـالغ و عاقـل و   ,  در دفعه چهارم بايد او را بكشند ولى آسى آه زن عقدى دائمى يا آنيز مملوك دارد ،بزنند

 ،كى آرده و هر وقت هم بخواهد مى تواند با او نزديكى آند اگر با زنى آه بالغه و عاقله اسـت زنـا آنـد     آزاد بوده با او نزدي    

 .بايد او را سنگسار نمايند
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ــاله  ــد      - ٢٧٩٧مسـ ــواط آنـ ــر لـ ــل ديگـ ــف عاقـ ــا مكلـ ــاقلى بـ ــف عـ ــرد مكلـ ــر مـ ــند  ,  اگـ ــان را بكشـ ــر دوى آنـ ــد هـ  .بايـ

يا دست و پاى او را بـبـنـدد و از جــاى           , يا زنده به آتش بسوزاند    , دو حـاآـم شـرع مى تواند لواط آننده را باشمشير بكش         

ولى اگـر لـواط آننـده     .گفته شدمى تواند سـنـگـسـارش آـند   ) ٢٧٩۵( و با شرائطى آه در مساله       , بـلـندى به زير اندازد   

 . و بعيد نيست حدش جلد باشد آشتن او اشكال داردغير محصن باشد

نـه تــازيانه هـر قـدر      حاآم شرع از سـى تازيانـه تـا نـود و        ،ى پسرى را از روى شهوت ببوسد       هرگاه آس  - ٢٨٠٠مـسـاله  

و روايت شده است آه خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مى زند و مالئكه آسـمان   مى زند  به او  ،صالح مى داند  

    ولـى اگـر توبـه آنـد توبـه او قبـول              هـد بـود   د و جهنم براى او مهيـا خوا       و زمين و مالئكه رحمت و غضب بر او لعنت مى آنن           

 .مى شود

 بـايـد ، چنانچه آن آـس زن بـاشـد، اگر آسى مرد و زن را براى زنا يا مرد و پسر را براى لواط بهم برساند- ٢٨٠١مـسـاله  

د سـر او را بتراشـند و در         هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و اگر مرد باشد بعد از هفتاد و پنج تازيانه مشهور آن است آه بايـ                      

 .آوچه و بازار بگردانند و از محلى آه در آن محل اين آار را آرده بيرونش آنند

 اگر آسى بخواهد با زنى زنا آند يا با پسرى لواط نمايد و بدون آنكه او را بكشـند جلـوگيرى از او ممكـن                          - ٢٨٠٢مـسـاله  

 . آشتن او جايزاست،نباشد

ى به مرد يا زن مسلمانى آه بالغ و عاقل و آزاد اسـت نسـبت زنـا يـا لـواط بـدهــد يـا ولـدالزنا                          اگـر آـس  - ٢٨٠٣مـسـالـه  

 .بگويد و نتواند به طريق شرعى صحت نسبت را اثبات آند بايد هشتاد تازيانه از روى لباس به او بزنند

 

 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

  دوجنسگرايان و دوجنس گونه های ،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، اسکايپ و           ل تال استفاده ... برای حضور در برنامه های راديويی می توانيم از نرم افزارهای پ

ر صدا وجود دارد              . کنيم و به صورت اينترنتی ضبط کنيم       .همچنين جهت مسايل هويتی امکان تغيي

برای آن خبر و مطلب تهيه کنيد و صدايش. راديو رها را از خود بدانيد و به دوستانتان معرفی کنيد

  .را رساتر نماييد

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

 به نام او

و گفتن هميشه عاجز بوده ام، و اينك بهار، باور آن اي عشق براي  از ت

اين وسعت سبزپوش با من عاشق چه خواهد آرد آه حيرانم در 

 .              تو اي معجزه ي زندگي، اي عشق

سرودن 

 .بهار بر عاشقان مبارك باد

 بهار

 اينك بهار مي رسد و حجم ياد تو

 در لحظه هاي سرد زمان جا نمي شود

 ر تكيده اممي دانم اينكه باز حضو

 نگاه تو معنا نمي شود) سبزيه(در سبزي 

******* 

 مي خواهم از غروب طلوعي دوباره را

 در بهت سايه هاي زماني آه درگذشت

 خورشيد لحظه هاي من از جنس ديگري ست

 اين بود نانوشته ترين حرف سرگذشت

******* 

حالی ه خوش ت ک ر وق ه

م ه غ ادا ک د مب آرام بخن

 بيدار شود

 و

اراحتی آرام ه ن اه ک هرگ

ه شادی ادا ک گريه کن مب

 .نا اميد شود

 برخيز اي هميشه به اعماق من صدا

 وممن در حروف اسم تو تصوير مي ش

 خاموش بر دريچه ي تنهايي زمان

 افسوس با خيال تو من پير مي شوم

******* 

 بگذار تا بهار هماغوش من شود

 در اين برهنه بستر از عشق قصه گو

 حكايت نبوده ام) آخرينه(من فصل آخرين 

 بسيار خوانده اند از اين قصه گفتگو

 

 .درود و بدرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۵ ماه فروردین  ١۵پيش شماره   –   ١۶  



 

 ان همجنسگرایان ایرانی دبير دوم سازم-ترانه فروهر 

 .فرا رسيدن سال نو را شادباش گفته و از خداوندگار بهترین ها را آرزومندم

 در بهمن ماه سال جاری پيشنهاد طرحی را که برگرفته شده از نظـرات برخـی از                  PGLO –سازمان همجنسگرایان ایرانی    

 نفـر نظـر   ۵٠ منتشـر نمـود و از تعـداد تقریبـی     همکاران بود را مبنی بر ایجاد یک کمسيون مشترک فعاالن همجنسگرایی          

خواهی کرد که با استقبال خوبی مواجه شد و همچنين برخی نظرات منفی و مخالف نيز بـود کـه چنـدی پـس از مهلـت                           

 .زمان تعيين شده نيز منتشر شد و به استحضار رسيد

ای اجتمـاعی شـده اسـت و در یـک           جنبش همجنسگرایان ایرانی بيش از دو سال است که با جلوه دیگری وارد عرصه ه              

حضور خود را به عنوان یک قشر جامعه اعالم کرده و حقوق خـود              . سال گذشته موفقيت های زیادی را کسب کرده است        

همـه  ... مجالت، رادیو، وب الگ ها و . سعی شده که دیگر اقشار جامعه ما را باور کرده و بپذیرند    . را خواستار شده است   

 . م کوشا بودند و آرزو می کنيم که پلکان ترقی را با سرعتی غير قابل تصور بپيمایندبه سهم خود در این مه

طرحی که در دست بررسی و اقدام است کمسيون و یا کميته ای را پيشنهاد می کند که محل تبـادل نظـر و صـحبت در                           

مات و عکس العمـل هـا را از         مواردی است که به جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و دوجنسگونه بر می گردد و بهترین اقدا              

      ... بـه صـورتيکه رسـانه هـا، سـازمان هـا، گـروه هـا و                  . طرف جامعه اقليت های جنسـيتی را بررسـی و تعيـين مـی کنـد               

همچنين افراد مسـتقل نيـز      (می توانند نمایندگانی به این کمسيون معرفی کنند و در این تصميم گيری ها سهيم باشند                 

 ).کمسيون درآیندمی توانند به عضویت این 

مسول هماهنگ کننده  این کمسيون موظف به دریافت نامه ها و ارسال آن بـه تمـامی اعضـای کمسـيون و تعيـين زمـان            

به طور متوسط این کمسيون یک بار در ماه اعضای خود را دعوت می کند که در جلسه                . مناسب برای جلسات می باشد    

حضـور در ایـن کمسـيون       .  کار کمسيون قرار دارد تصميم گيـری مـی کنـد           ای شرکت کنند و راجع به مواردی که در دستور         

زمينه ساز اتحاد و همفکری هر چه بيشتر جامعه اقليت های جنسيتی ایرانی بوده و می تـوانيم بـا حضـوری قـوی تـر در        

 . جامعه قدم گزارده و از حقوق خودمان در تمام مراحل دفاع نمایيم

چنانچه هرگونـه  . د است مراتب را به ما اطالع دهيد تا اقدامات الزم به عمل آید     جهت عضویت در این کمسيون خواهشمن     

سـعی خواهـد شـد کـه اولـين جلسـه ایـن        . سوالی در این مورد دارید خوشحال می شویم کـه آن هـا را دریافـت نمـایيم              

 تشکيل دهيم که دستور ٨۵کمسيون در ارتباط با نام کمسيون، نقش و فعاليت های آن را در نيمه دوم فروردین ماه سال 

  .کار آن ارسال خواهد شد

  .در انتظار نامه های شما هستيم
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 اشکان حسيان

هنگام صـحبت   . با ظاهری نه عجيب و نه زياد غريب، که مشابه بسياری افراد شبيه خود             . آمد

و درشـتی،   نيز لحن او همانطور که انتظار می رفت می نمود، لحنی حاکی از اعتمـاد، اعتـزاز                  

از کلمـاتی اسـتفاده مـی کـرد کـه بيـانگر اوج برتـری طلبـی او         . درست مطابق تيپ و ظاهرش 

. نسبت به سايرين، کمال نمايی وجودی و غايـت اظهـار تسـلط او بـر مـافوق هسـتی داشـت           

همواره با اشياء بی همتايی که با خود آورده بود چنان رخ نمايی می کرد که مرغان آسمان را             

        در هنگـام گـوش جـان سـپردن بـه الفـاظ شـما چنـان اظهـار                  . ظـاره وا مـی داشـت      متحّير بـه ن   

بی توجهی و بی خيالی می نمود که گويی داری بـا خـودت بـا صـدای بلنـد نجـوا مـی کنـی،                          

 .گويی مانند پريشان روانها آوای مستی می سرايی

همـه جـا بريـده و از        به هنگام درد دل چنان باطن بی بديل خويش را تشريح می نمايند کـه از                 

همه جا منزجر، آرمان رهـايی از قيـود تـن فرسـا، پـرواز بـه آسـمان خيـال، رفـتن در جـاده بـی               

. انتهای آزادی و رسيدن به قله های متبرک تفاوت را شاعرانه مـی سـرايند              

در جمعی که همگی مشغول خـوردن غـذا         . آری آنان تنهايی را می پرستند     

جـايی  .  و چنگال يا چوب ژاپنی مـی نوازنـد         با قاشق چنگالند، آنان ساز کارد     

که همه شادند، آنان بی دليل غمگين، وقتی همه مشغول تفريح و بـازی و               

در مکانهـا يـا وسـايل       . آنان خود را بی دليل مشـغول کـار نشـان مـی دهنـد              

آه که در . نقليه عمومی تنها آهنگ بابا کرم موبايل آنان گوش نوازي می کند

. يشان چه ماهرانه خود را سرگرم جلوه می دهنـد         هنگام صحبت تلفنی با ا    

در هنگـام   . regards: آه که در اتمام نامه خـود چـه عارفانـه بيـان مـی دارنـد                

   آناننـد کـه خـود را از همسـاالن، بزرگتـر، بـاالتر و دانـاتر حـس         . .take care. Babye: خداحافظی چه با احساس می گويند

 . هيچ بهانه از جمع آنان می گريزندمی کنند، به مردم وقعی نمی نهند و بی 

توجه داشته باشيد هيچگاه آنان را نمی بينيد که از يك جمع با اعمال ناشايسـت بگريزنـد، هنگـام مسـخره کـردن فـردی                          

بـه هنگـام بـدگويی      . طور، گاه حق کشی، زورگويی و گاو بندي نيز         همراه جمعند، به وقت فرار از زير بار مسئوليت همين         

ايـن  . اره ای آنان نيز جمع را همراهـی مـی کننـد      جمعی از بی چ   

دوست دارم با بقيـه     "سوال را در اذهان زمزمه می شود که لفظ          

آنان به چه معناست؟ اگر حقيقت را بخواهيد        " فرق داشته باشم  

اصًال لفظ تفاوت داشتن انسانها بی معنيست، زيرا کـه بـه            . هيچ

ن ميـزان نيـز بـا      آن ميزان که انسانها به هم تشابه دارند بـه همـا           

هـم متفاوتنـد بنحــوی کـه هـيچ دو انســان مشـابه را نمـی تــوان       

لذا اوهامی از اين دست پايـه و بنيـانی نداشـته زاده             . متصور بود 

همين عقده هاست که در عيد بی       . عقده های روانی می باشد    

هيچ مناسبت عزا می گيرنـد، در عـزا جشـن تولـد مـی رونـد، در            

 هنرمند محبوب عام را بی دليل تحقير می کنند، نظرات کارشناسـی را بـا وقاحـت تمـام رد            شبها عينک آفتابی می زنند،    

می کنند، استدالل را نمی پذيرند، درحاليکه از تمام وقايع جهانی و علمی بی اطالعند متکبرانه اوضاع و احوال را تفسير                     

، مغرورانه انتقادات را نمی پذيرند، )ياه را سپيدروز را شب، زيبا را زشت، س     (می کنند، اصوًال آنچه می خواهند می بينند         

با نخوت هر چه تمامتر از خود تعريف و تمجيد می کنند حال آنکـه مـاوقعی غـرق نـدانم کـاری دارنـد، مـع ذلـک کافيسـت                               

اندکی تعريف و تمجيد از ايشان بشود آنگاه است که می بينی چطور دست پايشـان گـم مـی شـود گـويی انتظـار دارنـد            
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ند، با هر دوست و آشنايی بدگويی ديگری را می کنند، خود پرستش شو

 ... .بی هيچ عيبی و ديگران غرق خطا جلوه می دهند و

هيچ تر و خشکی نيست مگر      . در همه امور مادی و معنوی صاحب نظرند       

تنها سر رشته ه در همه علوم ن. آنکه تحت ليسانس آنان اعتبار می گيرد      

به همه زبانهای   . ريس نيز مبادرت می ورزند    دارند، که در حد دکتری به تد      

        تمــام ســواالت . زنــده و مــرده دنيــا را صــحبت بلکــه مقالــه مــی نويســند  

بی جواب دنيا را تنهـا آنـان جوابگوينـد، از انتگـرال بيضـی گرفتـه تـا وتـری                     

هيچ نظريه مخالفی بـرای     . بزرگتر از قطر، از تولد مار از سنگ تا بشقاب پرنده          

هـر  . تمام قضايای علوم يکبار بايد به تأييـد آنـان برسـد           . طرح نيست آنان قابل   

هر طـور   . واقعه تاريخی بايد با عدم تناقض با اظهارات ايشان سنديت پيدا کند           

بخواهند وقايع تاريخی را مطابق ميل می سازند، تفسير می کنند، بی هـيچ              

خی دليلی، بی هـيچ مـدرکی، بـدون داشـتن علـم آنکـه چگونـه از کتـب تـاري                    

کسب فيض کننـد، چگونـه اعتبـار يـک واقعـه تـاريخی منقـول در يـک سـند را                      

بسـنجند، چگونــه بــه يــک مطلــب اعتمــاد و ديگــری را رد کننــد و اصــًال چگونــه  

هر اسـم بزرگـی هـر مطلبـی ولـو خـالف صـدها               . سنديت نويسنده را ارزيابند   

 هـيچ مـدرکی مسـتدلتر از بيانـات حکيمانـه            هيچ عقلی کاملتر از عقل ايشـان و       . مدرک عقلی گفت برايشان معتبر است     

وای اگر خورشـيد عالمتـاب فضـايل ايشـان روزی بلکـه سـاعتی               . عالم کوک خود را از ايشان می گيرد       . ايشان وجود ندارد  

 . افول کند

در برابر هيچ قدرتی خـزوع ندارنـد، اسـتاد را بـی دانـش،               

معلم را بی سواد، شاگرد اول را متقلب، همکالسی هـا           

ر خــود، فروشــنده را دزد، راننـده را الشــخور، پــدر و  را نـوک 

مادر را برده، عاِلم را کّلـاش، مـردم را کـم عقـل و خـود را       

جايزالخطــا بــودن انســان در . عصــاره هســتی مــی داننــد

ــادق نيســـت  ــان صـ ــورد آنـ ــار  . مـ ــود را طلبکـ ــواره خـ         همـ

    مــی داننــد، قــول مــی دهنــد بســادگی زيــر قــول و قــرار   

   در امتحـان رد مـی شـوند، اسـتاد مقصـر اسـت، در زنـدگی شكسـت                   . رت خواهی برای آنان بی معناسـت      معذ. می زنند 

بـرای  . همـواره ناراضـيند  . می خورند، شريک زندگی کوتاهی کرده، مريض می شوند، خدا را مـورد سـّب قـرار مـی دهنـد       

همه چيز را برای خود     . لق به بقيه است   قوانين متع . مردم هيچ حقی قائل نبوده اجتماع ملزم به رعايت حقوق آنان است           

خلق شده اند تا به آنان خوش بگـذرد و اگـر لحظـه ای               . می خواهند 

بـا صـدای بلنـد      . چنان نشود آه و ناله آنان گوش فلک را کر می کنـد            

 .آهنگ گوش می دهند، اما تحمل نصف همين را از ديگری ندارند

 را با يـک ترفنـدی    هر نظری . هيچ يک از نظرات ديگران را قبول ندارند       

کـل علـم     .مردود می دارنـد بـی آنکـه دليـل قـانع کننـده ای بياورنـد                

فلسفه، کل فن استدالل و کل شواهد و مسـتندات، وقتـی منـافی              

اصوًال آنان آمده انـد تـا نظـر         . مصالح و ميل آنان باشد کاربردی ندارند      

کافيست احمقی بی سند و مدرک، بی       . بدهند نه آنکه نظر بپذيرند    

دالل مطلبی عنوان کرده باشد که مطابق ميـل حضـرات باشـد،             است

اصـوًال در مطالـب اثبـات نشـده         . همان مالک جاويد می شود، حال آنکه استدالالت بی نقص اهل فن همـه مـردود اسـت                 

علمی، بخصوص در طب و علوم اجتماعی و بعضًا تاريخی، توسـط اهـل فـن نظريـات گونـاگونی مطـرح شـده کـه همگـی                   
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امـا هيچکـدام   . قعيات و به نوعی توجيه ابهاماتی که مشاهده می شوند بوده در عين تضاد همگی مستدلندمنطبق بر وا  

نـدانی، و  . آنان ساز خود را تکنوازی کرده به حقايق پشت کرده اند     . از اين نظرات ارضا کننده طبع اين حضرات نمی باشند         

 .ندانی که ندانی، و نخواهی که بدانی، که ندانی

بـه فصـل    . بـه بيـوگرافی بزرگتـرين ديکتـاتور هـای تـاريخ           . خ بنگريـد  به تـاري  

جايی که شما بی هيچ واسطه، بدون کمتـرين     . مشترک سرگذشت آنان  

زحمتی و با اندکی تفکر مالحظه می کنيد کـه غالـب آنـان از کمبـود يـک                   

دست نوازشگر، يک راهنمای زندگی، يک مشـّوق و يـک حـامی، کسـی               

     ، بــی نصــيب بــوده همــواره مــورد آزار و اذيــت کــه بتــوان بــه او تکيــه نمــود

آنان از وجود کسی که به آنان توجه کنـد، بـه آنـان محبـت کـرده         . بوده اند 

چنـين  . برای آنان دلسوز بوده به ايشان احترام بگذارد بی بهـره بـوده انـد              

شی، زورگويی و کشورگشايی    بوده است که از پی رسيدن به قدرت در پی خريدن احترام، به تحقير و ارعاب مردم، آدمک                 

از طرفی اغلب نخبه ها کسانی هستند که در پی آموختن هنر، فنون و علوم، اوقات بسياری را به تنهايی                  . می پرداختند 

و تمرين سپری کرده لذا از بسياری آموزه های اجتماعی دور مانده اند و اکنون اکثرًا به عنـوان فـردی متخصـص و تهـی از                        

از اين روست که در جوامـع مـدرن بشـری بـه     . ری از درک اجتماعی، مشهور و منفور بدل گرديده اند اخالق، با هوش و عا    

آنجاسـت کـه بـه    . تکامل همه جانبه جسمی و روانی فرد پرداخته می شود 

کودکــان خردســال در مدرســه بــه جــای فقــط خــط و مشــق، بــازی و تفــريح   

از ايـن  . شـود صحيح، ادب و تربيت اجتمـاعی و ورزش نيـز آمـوزش داده مـی          

روست که خروجی چنين سازه هاي تربيتی، افرادی بـا قـدرت تحمـل بـاالی                

بــرای نمونــه توجــه کنيــد بــه نحــوه راننــدگی و تحمــل (مشــكالت و ســختيها 

البتــه بــا معيــار فرهنــگ خــود آن (، مــودب و مســووليت پــذير اســت )ترافيــک

گريسـته  در اين جوامع است که ايده هـای افـراد بـه ديـده احتـرام ن                ). جامعه

می شود، افراد با هر نحوه تفکری به باد مسخره گرفته نمی شوند و بجای               

. کوبيدن فرد به او تعليم چگونه بهتر داده شدن و اصالح خود داده مـی شـود     

هيچ مدل مو، لباسی عجيب نبوده ارزش افـراد بـه انـدرون آنهـا و قابليتهـای                  

جوامع است که نه ديکتاتورها بلکه مخترعين و مکتشـفين رشـد مـی              در اين   . افراد، نه به دارايی های و ظاهر آنان است        

 .کنند

ريشـه ايـن ضـايعات مغـزی را در         . آری اينگونه است که مردم از همصحبتی با فردی لذت می برند و از ديگری می گريزنـد                 

مام استعدادهای بشـر    بخاطر بياوريم که ت   . کمبود محبت، آزار ديدن، تنهايی دوری از جمع و موارد مشابه          : چند چيز است  

حـس خـود بـزرگ      . به قصدی در وجود وی به امانت نهاده شده انـد          

بينی در حد اعتدال ضامن اعتماد به نفس، محترم بودن و در نهايت    

آرامش روانيسـت کـه کمبـود آن نيـز منجـر بـه مشـکالت عديـده از                   

جمله در حد وخامت، ظهور مکاتب منحط صـوفی گـری، مسـيحيت             

آيينهای بودايی انحرافی که مبلغ محبت بـی        تحريف شده و بعضی     

 .ريشه هستند می گردد
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 رسند در واقع بسيار ضعيف و شکننده هستند نظر احساسی بسيار قوی به نظر مي دانستيد آنهايی که از آيا مي

 دارند نيازکنند خود به کسی برای مراقبت  زندگيشان را وقف مراقبت از ديگران مي دانستيد که آنهايی که آيا مي

  متاسفم و به مـن کمـک  ،دوستت دارم"  ای که بيان آنها از همه جمالت سخت تر است  سه جمله دانستيد که آيا مي

 باشد مي" کن

 پوشند از اعتماد بيشتری نسبت به خود بر خوردارند قرمز مي دانستيد که کسانی که آيا مي

 برند ود لذت ميپوشند از زيبايی خ زرد مي که کسانی که دانستيد آيا مي

خواهند مورد توجه قرار گيرند ولی به کمـک و درک   کنند نمی لباس مشکی به تن مي دانستيد که کسانی که و آیا مي

 دارند شما نياز

 گردد کنيد اثر آن دوبار به سوی شما بر مي به کسی کمک مي دانستيد که زمانی که آيا مي

 نتر از رودرو بيان کردن آنهاست امـا ارزش رودرو گفـتن بسـی بيشـتر    احساسات بسيار آسا دانستيد که نوشتن و آيا مي

 است

 رابا ايمان از خداوند بخواهيد به شما عطا خواهد شد دانستيد که اگر چيزی آيا مي

رابـا   توانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد روياهايی مانند عشق ثروت سالمت اگـر آنهـا   مي دانستيد که شما آيا مي

 شديد بوديد متعجب مي دانستيد از آنچه قادر به انجامش خواهيد و اگر واقعا اين موضوع را مياعتقاد ب

نيـاز بـه    گويم ايمان نياوريد تا زمانيکه خودتان آنها را امتحان کنيد اگر شما بدانيـد کـه کسـی    مي اما به آنچه من به شما

که آن چيـز دوبـار بـه سـوی شـما بـاز        متوجه خواهيد شدتوانيد به او کمک کنيد  چيزی دارد که من گفتم و بدانيد که مي

 خواهد گشت

مانند من اگر يکـی  (شماست آن را برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند بفرستيد  زمين امروز توپ دوستی در

ايـن  فهميـد کـه بايـد     همچنين ناراحت نشويد اگر کسی آن رابرای شما بازپس نفرستاد شـما خواهيـد  ) باشم آنها مي از

 کنيد توپ را برای کسانی که به آن نياز بيشتری دارند نگهداری

 بديد درسته اين کاريه که شما بايد انجام
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 سيس. تا. ام

عدالت در همـه ارکـان و همـه حـوزه هـای             . اساسی ترین شعار دولت نهم جمهوری اسالمی ایران عدالت محوری است          

ه درشرع مطرح است و یکی از مهمترین شعارهای احزاب و گروه های مختلـف سياسـی      مرتبط با انسان چه درعرف و چ      

حتـی اقتصـادی دارای خطـوط       در ایران بعضی از حوزه های حقوقی سياسـی اجتمـاعی و فرهنگـی و              . و اجتماعی است  

        ت بــه مــی باشــند و غيــر قابــل نفــوذ تعریــف مــی گردنــد، یکــی از آنهــا مربــوط بــه رفتــار حکومــت اســالمی نســب      قرمــز

 .همجنس گرایان می باشد

جـایی کـه خداونـد      . همانطور که می دانيد در شرع محور عمده عدالت برای دشمن و دوست یکسـان تعریـف مـی شـود                    

قرار می دهد و حرکات کرات مختلف و مدارات فی مـابين آنهـا را بـر                  عدالت را برای آسمانها و زمين و گردش ستارگان نيز         

آیـا در جمهـوری   . ی نماید چگونه است که عدالت ورزی برای همجنس گرایـان تعریـف نمـی شـود          اساس عدالت تعریف م   

اسالمی که امروزه با پذیرش همجنس گرایی که از طریق معافيت سربازی به رسميت شناخته شده است، مهر تایيد بر             

ن ایـن مـرز و بـوم قـرار ندارنـد آیـا             آیا هم جنس گرایان به عنـوان شـهروندا        . وجود چنين ارتباطی ميان افراد گی نزده است       

نيازهای آنان که ناشی از فرهنگ، اجتماع، تاریخ، اقتصـاد متناسـب بـا شـان و بـه ماننـد سـایرین مـی باشـد، از اهميـت                              

چگونه است که نظام جمهوری اسالمی ایران پدیده هم جنس گرایی را تایيـد مـی نمایـد لـيکن حقـوق                       .برخوردار نيست 

درست است که در عرف و دین جامعه اسالمی          . شهروندان نمی باشد، مورد تایيد قرار نمی گيرد        آنها که بيشتر از سایر    

امـا آیـا دولـت جمهـوری اسـالمی       در شرایط امروزی و در ذهن ناخودآگاه جامعـه ایـران محـدودیت هـای خـاص وجـود دارد               

       بـه نظـر   . گـی مطـرح نمایـد   نبایستی حمایت های خـاص در جایگـاه قـانون اساسـی درحيطـه عـرف و دیـن بـرای جامعـه                 

       جامعــه اســالمی مــی بایســتی ذهــن شــهروندان را بــه نحــوی بــا ایــن پدیــده پذیرفتــه شــده آشــنا نمــود و  مــی رســد در

. وجـود دارد مشـکل آفـرین نگـردد    ) مثل ایدز(برنامه های خاص تدوین کرد تا به مانند سایر تابو هایی که در جامعه ایرانی              

         بـا توجــه بــه  .  مــدارس، خــانواده هـا، رســانه هــا مطـرح شــود تـا فرهنــگ متناســب بـا آن ایجــاد گــردد    ایـن مــوارد حتـی در  

شيوه هایی که در فقه پویـای دینـی وجـود دارد امکـان برخـورد مناسـب ميسـر اسـت و حتـی مـی تـوان در یـک جامعـه                                   

 اسالمی عمـل نمـود و در صـدر          –ایرانی  و در اذهان مردم به سبک        اسالمی به نحوی این مسئله را مطرح و اجرایی کرد         

 .قرار گرفت کشور های پيشرو

. که می دانيم حقوق و تکاليف بشری یکی از موارد مهم و قابل بحث ميان متفکـرین و اندیشـمندان مـی باشـد                        همانطور

. سـت این مورد برای اقليت های جنسی که محق به حقوقی خاص می باشند از دقت نظر و اهميت بيشتری برخـوردار ا                     

این است که هيچگاه در جامعه انسانی دیده نشده است کـه            ) اقليت جنسی ( نکته با اهميت در ميان این گروه از اقليت        

این گروه تبدیل به اکثریت گردد، به خاطر همين ویژگی اقليت جنسی، می بایست در قانون بـه نحـو مسـاعد تـری مـورد                     

در این ميان وظایف و تکاليف اقليت های جنسی نيز          . ی از ميان برود   تا شائبه هر گونه تضعيف حقوقی و       حمایت قرار گيرد  

ایـن نکتـه را همـواره توجـه     . در جامعه نسبت به جامعه اکثریت بيشتر و با حساسيت هـای بيشـتری دنبـال خواهـد شـد                   

تی تکاليف بيشتر ی را نيـز مـی طلبـد کـه مـی بایسـ                داشته باشيم که در هر شرایطی حقوق بيشتر نسبت به دیگران،          

 .مورد اجرا قرار گيرد

افراد گی ایرانی تا حدودی از حقوق حقه خویش مطلع هستند ليکن به وضوح می توان مشاهده کرد که در مـورد تکليـف      

بـا توجـه بـه ایـن مسـئله در ابتـدا             . خود نسبت به دیگران به ویژه جامعه اکثریت و سایر هم جنس گرایـان کـم اطـالع انـد                   

ی در مـورد جامعـه گـی ایرانـی تطبيـق            قه طور گزیده مطرح و سپس مسئله تکليف با مصـادی          مفهوم تکليف از نظر کانت ب     

 .داده خواهد شد

الـزام از نظـر      . اسـت  (obligation)  غيـر از الـزام     )duty( تکليف تکليف عملی است که شخص به انجام آن ملزم باشد، اما          

اصـل اسـتقالل یـا خـود بسـندگی، درحاليکـه تکليـف              نيست، بر   " مطلقا خير "کانت عبارت است از وابستگی اراده ای که         

یـک فعـل اسـت    ) عدم اسـتقالل (پس الزام دال بر شرط وابستگی       . یک عمل ) عينی(عبارت است از ضرورت برون ذهنی       

به عبارت دیگر الزام توام با اجبار و اضطرار است درحالی که تکليف برآمده           . درحالی که تکليف بر ضرورت ذاتی عمل است       
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 ناب عقلی است، انسان ملزم مجبور است اما انسان مکلـف مجبـور نيسـت زیـرا ضـرورت فعـل مکلـف از لـوازم                           از ضرورت 

 .یعنی از مقتضيات عقل عملی است) قاعل عمل(ذاتی خود انسان 

اگر آزادی از لوازم ذاتی انسان است حفظ آزادی فردی تکليف فردی هر انسانی است و این تکليف از ذات او برآمده است  

نين عقـل   به تکاليفی که قوا   ( انسان در عين آزادی مکلف است     . از خارج بر او تحميل نشده است تا امری اجباری باشد          و  

تکليف عملی است که شخص به انجام آن ملزم باشد این اعمال را قانون عقل عملی تعيـين  ). عملی تعيين کننده است 

 ".دقانون قضيه ای است که حاوی یک دستور مطلق باش"می کند 

 :دو نوع قانون داریم

است، راه وصول به سـعادت اسـت و متکـی بـر اصـول        practicalقانون عملی، از انگيزه سعادت برخاسته است •

 .ربی است زیرا به ارضای تمایالت مربوط استجت

قانون اخالقی، از انگيزه برای ارزش سعادتمند بودن برخاسته است، راه محافظت از سعادت اسـت و متکـی بـه                    •

 .تيار در موجود عاقل مربوط استاخ

از ویژگيهای آن این است کـه دارای کليـت و ضـرورت اسـت فـرق ميـان قـانون و                       قانون اخالقی مبدا تعيين تکاليف است و      

قانون بنا بر تقسيم عقل عملـی و نظـری بـه دو قسـم                .ناشی می شود  ) کليت و ضرورت  ( قاعده مند از همين دو ویژگی     

قـانوق عملـی متعلـق اسـت بـه           باشد و  ی متعلق به آنچه هست و طبق علت طبيعت می         قانون نظر . تقسيم می شود  

مبدا تکليف را گاهی قانون عملـی گـاهی قـانون اختيـار و گـاهی قـانون                   .آنچه باید باشد طبق علت اختيار یا عقل عملی        

ته از ذات بـاری تعـالی   قانون اخالقی منطبق بر خير است، خير نزد افالطـون یـک امـر وجـودی برخاسـ      .اخالقی می ناميم  

 .است و شر یک امر عدمی است

 از نظر کانت خير در انسان به سه بخش تقسيم می شود

وجود انسان به عنوان یک موجود زنـده، نـوع اول تحـت عنـوان خـود خـواهی جسـمانی فاقـد          استعداد حياتی در  •

 .اقتضای عقالنيت است

زم عقالنيت انسان است نمونه آن بـه ارزشـمند بـودن            استعداد انسانی در انسان به عنوان موجود ناطق، مستل         •

 .در نظر دیگران

استعداد شخصيت درانسان به عنوان موجود مسئوليت پذیر، استعداد احترام به قانون اخالقی به عنـوان انگيـزه                   •

 .درونی اراده

 در بـاال کانـت تکليـف        با توجه به مطالب مطرح شده      .در وجود اوست  ) نوع سوم (پس قانون اخالقی برخاسته از اصل خير        

 .انسان را به دو بخش تقسيم می کند

 تکليف انسان به خود .١

 تکليف انسان به دیگران  .٢

 در حيطه تکليف انسان نسبت به خود شش تکليف اساسی وجود دارد

 به وضع مدنی) توحش(کوشش برای انتقال از وضع طبيعی  •

 کوشش برای دفع شر از وجود خویش و پيوستن به خير •

  به دوش گرفتن تمام مسئوليت های مربوط به زندگی و مقدرات خودکوشش برای •

 کوشش برای ساختن شخصيت قابل قبول از لحاظ اخالقی برای خویش •

 کوشش برای پرورش قوا و استعداد های فطری و طبيعی خویش •

پرهيـز از   ( حـدود شـده اسـت      کوشش بـرای شـناخت ذات خـویش کـه بـه هشـت مـورد آن را تعيـين و                     •

يز از آلودگی به شهوات، پرهيز از اسراف و تبذیر، پرهيز از دروغ، پرهيز از بخل، پرهيـز از               خودکشی، پره 

 ).چاپلوسی، خود شناسی، پرورش قوا
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نوع دیگر از تکليف عبارت است از مراعات حقوق دیگـران، ایـن تکليـف بـه صـورت اجـرای عـدالت بـروز مـی کنـد و اسـاس                       

ی اجـرای عـدالت بایـد در درجـه اول مـورد توجـه باشـد و اجـرای عـدالت ذات                       هر مجازات  در. را تشکيل می دهد   " مجازات"

در مورد ارتباط عدالت با تکليف کانت می گوید عالی ترین تکليف ما نسبت به دیگران                . مفهوم مجازات را تشکيل می دهد     

و بـه عنـوان یـک امـر         عبارت است از حرمت نهادن به حقوق دیگران، این تکليف ماست که حقوق دیگران را مراعات کنـيم                   

 .مقدس پاس داریم

نکته حائز اهميت در فلسفه کانت این است که در فلسفه کانت اخالق متکی بر تکليـف اسـت ولـی در فلسـفه ارسـطو                          

شود که اخالق کانتی مبتنی بر اخـالق مطلـق باشـد در صـورتيکه                این ویژگی باعث می   . اخالق متکی به سعادت است    

در فلسفه کانت تکليف عمل مطابق با قانون اخالقی است و قانون اخالقی .  نسبی باشداخالق ارسطو مبتنی بر اخالق   

 .که سعادت از این جنس نيست و وابستگی تجربی ندارد در صورتی از عقل عملی نشات می گيرد

گـی  . با توجه به مطالب فوق، به نظر می رسد گی ایرانی نسبت به تکليـف انسـانی اش نسـبت بـه خـود غافـل اسـت                           

رانی هر چقدر درون خود را به مسائل مربوط به مدنيت و فرهنگی آراسته نماید، مسـئوليت هـای مربـوط بـه زنـدگی را                          ای

متقبل شود، در شخصيت خود از اصول اخالقی تبعيت نماید، قوای ذهنی و جسمی خود را پرورش دهد و نسبت به ذات                      

قرار می دهد بپرهيزد، امکان برآورده شدن تکليف اش         ) دید  و تح (  چيزی که ذات انسانی اش را مورد تهدید        خود و هر آن   

نظام اجتماعی ایران بسياری از تکاليف انسانی نسبت به خود را سلب مـی نمایـد، منتهـی                  . بيشتر و بهتر خواهد گردید    

ر می بایست به این نکته توجه داشت که تمامی این موارد تحت عنوان کوشش در نظر گرفته شده است به عبـارت دیگـ                       

بنابراین گی ایرانی در هر موضعی کـه قـرار گرفتـه            . همه موارد طرح شده از یک امور نسبی و نه مطلق تبعيت می نماید             

 .باشد هنوز جایی برای پيشرفت و توسعه فردی خویش وجود خواهد داشت

. واعـد خاصـی اسـت     ببينيد گی ایرانی در جامعه ای زندگی می کند که از نظـر عرفـی و نيـز از نظـر قـوانين محـدود بـه ق                           

 از مردان حکومـت  قسمتی از اصول اخالقی جامعه محدود به قوانينی است که بر اذهان مردم حاکم است و قسمتی نيز   

نظام سياسی ما نسبت به یک روش حکومت حداکثری فاصله زیادی را داراست ليکن . ناشی می شود) نظام سياسی(

با توجـه بـه تمـام ایـن مـوارد، گـی ایرانـی               . ک شان و منشا می یابد     قسمتی از این نظام سياسی از نهاد های دموکراتي        

مکلف به اجرای حقوق جامعه اکثریت جنسی است و می بایست هـرآن چيـزی کـه بـه حقـوق جامعـه اکثریـت جنسـی                           

و نـه آشـکار سـازی      ( در جامعه اکثریت جنسی نهاد خانواده، پنهان سازی سکسـی         . خدشه وارد می سازد، دوری نماید     

، فقه و شریعت دینی مـورد پـذیرش اکثریـت،           )از نظر رفتاری و کالمی      (ع پوشش، ارتباطات ميان دو جنس مخالف        ، نو )آن

از اهميت فراوانی برخوردار است و صرف نظر از درست و اشتباده بودن آنها تا زمانی                ...  مفهوم عدالت و آزادی جنسی و     

اتفاق نيفتاده باشد ، گی ایرانی ملزم به رعایت حقوق افـراد           ) یاز نظر فکری و قانون    ( که تغييری در نگرش جامعه اکثریت     

البته می بایست به این نکته نيز توجه کافی داشت که اصالح و تغيير نگرش جامعه اکثریت روش ها و متـد    . جامعه است 

    حاب رسـانه   یکـی از ایـن مـوارد اسـتفاده از اصـ           ). که در گفتار های بعدی بـه آن خـواهم پرداخـت           ( خاص خود را می طلبد    

در اینجا اهميت داشـتن مجالتـی کـه در اختيـار             و(ی مثبت و فعالی را ایجاد نماید        می باشد که می تواند جهت گيری ها       

 ). سازد افراد گی قرار می گيرد، روشن می

 :و اما در آخر چند توصيه  به همه سروران معروض می دارم

ردهـای اجتمـاعی عـدل و ظلـم و پيامـدهای اجتمـاعی ظلـم، بـه رخ                   نهج البالغه در بيان کارک     ٢٠٧حضرت علی در خطبه     

شکار شدن نشانه های جور، افزایش دغل کاری و فریـب کـاری در دیـن، متـروک مانـدن سـنت هـا        آنمودن اختالف کلمه،  

محوری رسول خدا، مبنای عمل قرار گرفتن هـوی و هـوس، بـه تعطيـل کشـيده شـدن قـانون، فزونـی گـرفتن بيماریهـای                            

 زدوده شدن حساسيت ها نسبت به تعطيل حق و عمل به باطل و باالخره به ذلت افتادن نيکـان و عـزت یـافتن              نفسانی،

 .اشرار اشاره دارد

 می فرماید حق شمابر من این است کـه چيـزی را از شـما نپوشـانم جـز راز جنـگ، وی پنهـان                          ۵٠حضرت علی در خطبه     

      نـه ای کـه کـار بـزرگ را در نـزد حـاکم، خـرد و کـار خـرد را بـزرگ           کاری حاکمان را منشا بحران ارزشـها مـی شـمارد بـه گو        

این تاکيدات نيز به روشـنی پيوسـتگی و وابسـتگی           . زیبا، زشت شود و زشت، زیبا و باطل به لباس حق درآید           . می نماید 
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شـمندان و همـه     رسد هنرمندان، دانشگران، پژوهشگران، دان     به نظر می  . متقابل ميان عدالت و آزادی را نشان می دهد        

و از هموفوبيـای   عالقه مندان علم و پيشرفت بشری می بایستی با اینگونه مسـائل بـه نحـو مثبـت تـری برخـورد نماینـد                     

هـر کسـی بـه سـهم خـود حتـی            .  ایرانی خود را به منصـه ظهـور برسـانند          –مربوطه بيرون آمده و درک و شعور اسالمی         

 . این موضوع یاری رساندطراحی سئوال های ریشه ای و مثبت، می تواند به

ر برای همه اندیشمندان به ویژه جامعه اقليت جنسی اسـت کـه  عمـل بـه عـدالت و واجـد حقـوق پيـدا                       این توصيه و تذک   

 .رعایت حقوق اکثریت جنسی را از سر تکليف بر خود هموار سازند نمودن اقليت جنسی  و

ازده شب ب    در پل" Iran Lesbian & Gay" ميرسانيم که اتاق اطالعبه  هتاک، روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت ي
د    ی باش از م اعت ب دت دو س ه م ران ب ت ته ن . وق اقاي وری ات ر کتگ يا" زي ا/آس ترليا/آفريق ر" اس وری و زي اب کتگ س

  .است" ٢٠٠۶٢٠٠۶ " ورود آناين اتاق رمزدار می باشد، و رمز. باز ميشود" پرشين"
ه ليست خود اضافه                           ز  را ب د ای دی ري د ميتوانن د و درخواست دعوتکسانی که ميخواهند در اين جلسات شرکت کنن کنن

 .بکنند
ID: o0ava0o

 :  کنيدر نصب پل تاک را ميتوانيد از لينک زيبرنامه 
http://www.paltalk.com

 

 
 حميد از کردستان

که مردم و رفتارشان را می بينم از  من هم یکی از شما و از خانواده مظلوم همجنسگرایان هستم مادامی   ،  انسالم خوب 

و هر آنچه که زمـانی الگـوی         دوست داشتن ،  احساس،  احترام،  امروزه در ميان ما حرمت     .انسان بودن خجالت می کشم    

هـا را بپرسـی حتـی        ها معنی این   ت که اگر از آدم    چنان بين مردم بی ارزش و کم رنگ شده اس          صفات بارز آدمی بود آن    

گيـریم ببـين بـه کجـا     من و مایی که قرار بود یـک روز جـای خـدا را ب            . بلد نيستند آن را برایت تعریف کنند چه رسد به عمل          

 .رسيده ایم

اما بعد از روشن  اشتندتا قبل از اینکه دبيرستانم تمام شود و تا قبل از اینکه بحث سربازی پيش بياد زیاد کاری به کارم ند

به خصوص که پدرم بـا ایـن تفکـر سـنتی اش              شدن سربازیم و به محض ورود به دانشگاه زمزمه ها و نگاه ها شروع شد              

پول و ثروت و خانه اش حرف می زنـد و ایـن کـه همـه مـال مـن اسـت و فقـط مـن را دارد و از ایـن                       هر جا می نشست از    

این   پيشنهاد های ازدواج؛حتی برایم علنی خواستگار آمد، پچ ها شروع شد پچ ، نگاه ها عوض شد،حرفهای بی اساس

 .دختر و آن دختر

از نظر مردم و حتی گاهی خانواده خود نيز هيچ کم و کسری ندارم و همه اسباب خوشبختی من مهيا است ولی خـودم              

 وجود هميشه شرایط سخت مالی چه؟ در خانواده ای بزرگ شدم که شکر خدا از نظر مالی مشکل نداشتيم ولی با این        

از نظر پدرم من بی غم ترین و بی خيال ترین پسر دنيا هستم چون هميشه آرام و صبور  .بودم ولی هيچ کسی نمی دید

        را پـيش مـی کشـند ولـی خـودم چـه؟ در خيالشـان بـرایم                   غيـره م و   ه ا به هر بهانه ای بحـث مـن و زن آینـد            .و تودار بودم  

د و هر گز نپرسيدند تو کی هستی؟ چرا وقتی حرف از آینـده ات مـی زنـيم سـاکت مـی مـانی؟ جـز                           می برند و می دوزن    

 کسی نمی داند که از وقتـی خـودم را پيـدا کـرده ام چـه حـرف هـا کـه در                        .خدایم کسی نمی داند در دلم چه خبر است        

مـی خـواهم بگـویم       ،ه بيرون بریـزم   می خواهم مثل بچه ها زار بزنم همه درد هایم را یک بار            . سينه ام تلنبار نشده است    

شما مثال بزرگان از زندگی چـه چيـزی داریـد کـه             .  بگویم من نمی توانم آنی باشم که شما می خواهيد          من کی هستم،  

 مـی خـواهم خـود خـودم را          ، من برای توليد مثل حيوانی خلـق نشـده ام          .می خواهيد آن را به من و امثال من قالب کنيد          

شما نمـی دانيـد پنهـان    . م مایه سر خوردگی تان شوم چون شما نمی دانيد عشق چيستتان دهم اما می ترس    نشان

  چون شما هيچ وقـت بـه خـاطر آن          ،چون شما هيچ وقت در تنهایی شب گریه نکرده اید         . کردن عشق چقدر سخت است    

نهان کـردن رازتـان      چون شما هيچ وقت مجبور نبوده اید در لباس دیگری برای پ            ،ه در نهادتان است بی حرمت نشده اید       چ

 نقش بازی کنيد 

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۵ ماه فروردین  ١۵پيش شماره   –   ٢۵  



 

 روزنامه نگار هلندی  توماس اردبرینک: نوشته 

 صبا راوی : ترجمه

 کند زندگی ایران در همجنسگرا یک عنوان به براحتی تواندمی نزند، جار بام پشت از که کسی
 کـه  کسـی  امـا  است اعدام نسگراهمج دو بين  لواط عمل حکم ایران در :گویدمی نوبل صلح جایزه برنده عبادی شيرین

  .است نگذاشته پا زیر را قانون است همجنسگرا که کند اعالم

 تـا  دهنـد می هل را همدیگر شده جمع تهران در اعتماد گالری دیوارهای روی رنگی هایعکس جلوی  جوان مرد گروهی

 بـا  همجنسـگرا  مرد یک .اندشده انسهفر در همجنسگرایان کارناوال یک عکس تماشای محو آنها .ببينند بهتر را هاعکس

 -هنرمنـد - اصـلی  امين  .است زده زل لنز  به حشری نيست، نمایان نوکشان فقط که لختی هایسينه  و پر ماسک یک

  .ستا مجاز مرز لب من کارهای :گویدمی

 ده اخـراج  بـرای  تصـميمش  بخـاطر   هلنـد  انتگراسـيون  وزیـر  فردونـک  ریتـا  خـانم 

 موافقـت  بایـد  بعـد  مـاه  آغـاز  در .دارد قـرار  شدید فشار حتت ایرانی همجنسگرای 

 سـازمان  پناهنـدگان،  ادعـای  اسـاس  بـر   .دکنـ  جلـب  اینکـار  بـرای  را هلنـد  پارلمان

 بازگشت صورت در مردان این بشر، حقوق باندیده سازمان و هلند همجنسگرایان

 تصميم .درنگيمی قرار اعدام خطر در جنسيشان گرایش  بخاطر ایران، به دادنشان

 پناهنـدگی  درخواسـت  بـه   آن اسـاس  بـر  که بود خواهد قضایی ایزمينه  فردونک

  .شد خواهد بررسی گریخت، خواهند هلند به آینده در که دیگری همجنسگرایان

 -نوبـل  صـلح  جـایزه  برنـده  گفتـه  طبـق  است؟ امن همجنسگرایان برای چقدر ایران

 مراجعـت  ایـران  بـه  تواننـد می کلمش بدون ایرانی همجنسگرایان  -عبادی شيرین

 کـه  صورتی در کم دست .هست امکانش کنم، نگاه ایران قانون به من اگر " .کنند

 امکان براحتی آنها باشد، نشده اثبات دخول اگر  .گرفته انجام دخول عمل که باشد نشده ثابت ایران در دادگاه یک توسط

 پـا  زیـر  را قـانونی  هـيچ  اینکـار  بـا  آنهـا  .هسـتند  همجنسـگرا  کـه  دباشـن  کـرده  اعـالم  هلنـد  در اگـر  حتـی  .دارند بازگشت

 ".اندنگذاشته

 رضایت و ميل اساس بر اگر حتی هست، اعدام لواط حکم ایران قانون در

 اثبـات  مسئله "گویدمی عبادی شيرین بشر، حقوق وکيل .باشد طرفين

 ياربس لواط اثبات .است الزم شاهد چهار حداقل اینکار برای و است لواط

 .نيسـت  ممنـوعی  عمـل  ایران در جنسی انحراف داشتن "است مشکل

 رضـایت  بـا  مـرد  دو آن در کـه  نـدارد  سـراغ  را مـوردی  هيچ عبادی شيرین

   .باشـند  شده آویخته دار به دليل این به و باشند داده انجام لواط طرفين

 هـای سازمان  از خبرهایی  .امنبوده همجنسگرایان وکيل وقت هيچ من"

 ایـن  در معمـوال  امـا  .دارد وجـود  آنهـا  اعـدام  بـه  راجـع  بشـر  حقوق مدافع

 انقـالب  از پـس   کـه  دارم شـک  من .است اصلی شکایت تجاوز هاپرونده

 "اندشده اعدام مقعدی تجاوز بخاطر کسانی اما .باشد شده اعدام لواط بخاطر فقط کسی اسالمی

 مـاموران  بـا  مشـکلی  هيچگـاه  من: "گویدمی ساله، ٢٧ اکبر، .ندارد هلند در موجود هاینگرانی از نشانی تهران، گالری

 اتفـاق  هـم  (هـا هتروسکشوال) گرایانجنس دگر برای این اما ریزدمی مخفی جشنهای به پليس وقتها بعضی  .نداشتم

 ممنـوع  ایـران  در رسـمی  جشـنهای  <<.نيسـت  ما هایجشن در دختری هيچ چون است، کمتر ما دردسر تازه .افتدمی

 مـا  چـون  باشـند،  داشـته  تواننـد نمی کاری ما با آنها >> :گویدمی لبخندی با اکبر  .شوندمی برگزار جا همه اما هستند

 "هستيم پسرها با فقط

 او و زنـد مـی  چشـمک  کنـاریش  پسـر  بـه  اکبـر  ".شـدم  معـاف  سربازی دوساله خدمت از بودنم، همجنسگرا بخاطر تازه"

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۵ ماه فروردین  ١۵پيش شماره   –   ٢۶  



 یـک  بـه  تواننـد مـی  آنهـا  .معافنـد  سربازی خدمت از همجنسگرایان ایران، انينقو براساس !"همينطور هم من " :گویدمی

  .شود ثابت همجنسگرایيشان شوند، دستگير ماموران توسط اینکه بدون تا کنند مراجعه پزشک

 در محرابی فریدون دکتر .کند ثابت آنرا باید گرفته، سربازی معافيت خاطر همين به و همجنسگراست ایران در که کسی

 انگلسـتان  تحصـيلکرده  و مسـتقل  دکتـر  این .کرد اعالم معاف سربازی خدمت از را همجنسگرا هزاران گذشته سالیس

  :گویدمی تهران مهرگان بيمارستان در خود دفتر در او .کنندمی زندگی ایران در همجنسگرا ميليون یک که زندمی تخمين

 " .باشد همينطور باید هم ما کشور در پس  .همجنسگراست جمعيت کل از درصد ١.۵ متوسط بطور"

 بـا  سـکس  تفریحـی  بطـور  کـه  هسـتند  گروهـی  اول گـروه  :شودمی تقسيم بخش سه به ایران در همجنسگرایانه رفتار

 هسـتند  آدمهایی اینها" .است بایسکسوال دوم گروه .دهند تغيير را خود رفتار توانندمی آنها .کنندمی تجربه را همجنس

 زنـانی  و آیندمی خوششان مردان از فقط که مردانی یعنی .هستند واقعی همجنسگرایان سوم گروه  "ددارن انتخاب که

 خودشـان  گنـاه  کـه  دارنـد  ایبيمـاری  افـراد  ایـن  کـه  اسـت  این دولت معمولی برداشت"  .شوندمی زنان عاشق فقط که

 روانشناسـی  تسـتهای  آنهـا  از نجـا آ .فرسـتم مـی  دولتـی  کنتـرل  مرکـز  بـه  را آنهـا  دهم تشخصيص را این من اگر .نيست

 آنهـا  " .نيسـت  کـار  در هـم  دارادامـه  روانشناسی اجباری معالجه هيچ " غيره و نقاشی تفسير تست جمله از .شودمی

  .دارد وجود قانونی جنسيت تغيير امکان ترانسکشوالها برای "بکنند خواهندمی کاری هر که آزادند

 هم با که شناسدمی را متعددی همجنسگرای زوجهای کند،می معالجه ایران امتم از را همجنسگرایان که محرابی دکتر

 امـا  آشـکار  طـور  بـه  خيلـی  نـه  .دارنـد  ثابتی گروههای آنها .دارد وجود هایی تجمع " .کنندمی زندگی بزرگ شهرهای در

 از سـختتر  کمـی  ترکـوچک  شـهرهای  یـا  شـهری  هـای محلـه  روستاها، در همجنسگرایان زندگی اما " دارد وجود امکانش

 "شـوند مـی  دیده ضایعه عنوان به و هستند درگير هاسنت با روزانه آنها " :گویدمی محرابی دکتر .است بزرگ شهرهای

 آنهـا  " .کنـد  نگهداری آنها از که ندارد وجود نهادی هيچ .شوندمی طرد خانواده توسط و آورندنمی گير کار اوقات از خيلی

 کـه  محرابـی  دکتر  " اندبيچاره مرگ حد تا آنها است، کننده ناراحت بسيار این .دارند بدبختی از رپ زندگی اوقات از خيلی

 حتـی  و هـا سـازمان  برای همجنسگرایی به راجع گاهی

 کندمی سخنرانی نگهبان کارمحافظه اولترا شورای برای

 آنهـا  گـویم مـی  هـایم  سـخنرانی  در مـن  " :گویـد مـی 

 ذات در کـه  چيـزی  بخـاطر  را کسـی  شودنمی .بيگناهند

 "کرد محاکمه اوست

 از ایرانـی  همجنسـگراهای  اگر که کندنمی فکر محرابی

 برایشـان  ایمسـئله  شـوند،  بازگردانـده  ایـران  بـه  هلنـد 

 همجنسـگرایی  بـام  پشـت  از کـه  کسی "  .بياید بوجود

  "کنـد  زنـدگی  ایـران  در تواندمی براحتی نزند، جار را خود

 سـراغ  باشـد،  لـواط  بخـاطر  طفقـ  کـه  را اعـدامی  مورد او

  .ندارد

 

 مـا  .دارد وجـود  ایـران  در همجنسـگرایان  وضـعيت  بهبود برای پيشرفت جای خيلی هنوز " :گویدمی محرابی فریدون دکتر

 .کنندمی زندگی برزخ در  حاال آنها .شود شناخته برسميت باید قانون در همجنسگرایان حقوق .ایمنرسيده آنجا به هنوز

 "است همجوار کشورهای از بهتر ایران در همجنسگرایان شرایط صورت هر در

 

 

 

 

  

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۵ ماه فروردین  ١۵پيش شماره   –   ٢٧  



 

 حادثه دات کام

،    جراحـي    از عمـل     پـس    آـه   هـايي    دو جنسي    است   آرده   اخيرا اعالم    تهران   استان   احوال   ثبت   اعتماد، مديرآل  - بهمن   ٢٢

 . آنند  دريافت توانند شناسنامه  جديد خود، مي  هويت  براي  دادگاه دهند، با حكم  مي تغيير جنسيت

   زنـدگي  ، بلكـه   نيسـت   مخالف  دو جنس  ميان ، تنها در برزخ  دختر بودن  پسر و نه   ، نه   مخالف   دو جنس    در ميان   سرگشتگي

  هـاي  ، سـزاوار عقوبـت    بيگنـاهي   را بـا همـه    برزخـي   وادي  ايـن  ، گرفتاران  افراد نادان  آه  است  خاآستري بار در دنياي   اندوه

 .دانند  مي دوزخي

 و سـر   و بـي  گريزنـد و در سـرگرداني    مـي   ديگـران    نگـاه    زهـرآگين    از تيغ   يي  شوند، عده   ي م  ها رانده    از خانواده    از آنان   برخي

 .شوند  مي  آشانده  ناصواب هاي  راه  به ساماني

   جراحـي   بـه   تـن   آـه   هـم  گونگانی دارد و دو جنسـ     فـراوان    هزينـه    جديد و مستقل     هويت   يك   به   رسيدن   براي   جراحي  عمل

  ، دچـار مشـكالت       تـازه    بـا هويـت      قرار گيرند، در سازگاري      روانشناسي  هاي  ها و راهنمايي     مراقبت   تحت  هآنك  دهند، بي   مي

 خود، آمتر   حقيقي  با جنس اند، در آنار آمدن  آرده  زندگي  آاذب  با هويت  سالياني  آه  و پسراني دختران. شوند  مي رواني

 .شوند  نمي  و شخصيتي اني رو  و عوارض دچار مشكالت گونگاندو جنساز 

 را    خـانوادگي    و نشـان     او باشد و نـام       نسل   دهنده   بايد ادامه    جوان   اين   داشت   عقيده   بود و پدرش     پسر خانواده    تك  جواني

 . او باشد  نسل  دهنده  ادامه  نوه  دنيا بياورد و اين  به  تا پسري  گرفت  پسر زني  تك  اين براي. دارد  نگه زنده

   نـامي  ، در شناسـنامه   آـودك   ايـن  ، بـراي   دسـتور پـدربزرگ   بـه .  دنيا آورد    به   تصور او، دختري     باردار شد و برخالف     عروسش

   آـالس   بـه   پسـرانه   و قيافـه   بـا شـكل    ، او را در نوجـواني       پـدربزرگ .  پوشاندند   برتنش   پسرانه   آردند و لباس     انتخاب  پسرانه

   بـه    و از رفـتن      اسـت    خـود گريـزان     هـاي    جـنس    با هـم     و معاشرت    دخترانه   لباس   دختر از پوشيدن    ين فرستاد و حاال ا     آاراته

   تـا از ايـن    قرار گرفته  روانپزشكان  معالجه ، تحت   يافته   پسرانه   شخصيتي   دختر آه    اين  اآنون.  دارد   وحشت   دخترانه  مدرسه

 . پيدا آند  نجات ف مخال  دو جنس  ميان  و سردرگمي  رواني برزخ

 

   جنسي هويت

   فرهنگـي   هـاي    و پديـده    ، دوسـتان    ، معلمـان     خانواده   از اعضاي    آه   است   بيشماري  هاي   سرمشق  ، محصول    جنسي  هويت

   ژنتيكـي   و عوامـل   آـودك   بـدن  هاي ، اندام  جامعه  و فرهنگ  والدين هاي  نگرش  جنس  هويت گيري در شكل. شود   مي  آسب

   با آـودك     درست   برخوردي   آودآي  اگر در دوران  .  فعالند   جنيني   زندگي   ششم   تا هفته    فيزيولوژيكي   از لحاظ   ارند آه  د  نقش

  در موارد شديد اخـتالل    . آند   مي   سردرگم   فردي   به  آيد و او را تبديل       وجود مي    در او به     جنسي   هويت  نشود قطعا اختالالت  

   در طيـف    ترنـد، امـا بطـور آلـي          مردانـه   تر و دخترهـا از هـر پسـري           دخترانه  ها از هر دختري   ، پسر    در آودآان    جنسي  هويت

 . شد  قايل  و ديگر آودآان  اختالل  دچار اين  آودآان  بين  مرز مشخصي توان  نمي  جنسي  هويت اختالل

 .آنند  خود را ابراز مي  ميل  و اين باشند  مقابل  دارند از جنس  ميل  اختالل  دچار اين  و بزرگساالن اما نوجوانان

 در صدهزار نفر   يك هزار و در زنان  در سي  يك  در مردان  آن شيوع.   است تر از زنان  شايع  مردان  در بين  جنسي  هويت اختالل

. آنـد   مـي  راحـت  آنهـا را نا   شـده   تعيـين   جنسـيت  هـاي   لباس  پوشيدن  دارند آه    شكايت   اختالل   دچار اين   بزرگساالن.  است

 در   اخـتالل  ايـن . آننـد   مـي    شـرآت    جـنس    بـا آن     مـرتبط   هـاي   پوشـند و در فعاليـت        مـي    لبـاس    مقابل   جنس  ، شبيه   بنابراين

   مبـدل   درصد پسران٧۵،     است   اختالل   از اين    جزيي   هم   پوشي  مبدل. شود   آغاز مي    چهارسالگي   از سن   ها پيش   پسربچه

  ، اما بيشتر آنها تـا سـن    است  پايين  هم  آار در دختران  اين   شروع  سن. آنند   آغاز مي    از چهارسالگي    آار را پيش     اين  پوش

 ٢٠پوريـا   . زننـد    مـي    تغيير جنسيت    عمل   به   دست   رنج   اين   بردن   از بين    نيز براي   تعدادي. آنند   مي   را ترك    رفتار پسرانه   بلوغ

   داشـت   بـود دوسـت    و سـال   سـن   آـم   او آـودآي   آه زماني. آند  مي  مرد زندگي  يك  بدن  در   زنانه   با روحيه    آه   است  سال

او . تـر شـد      سـخت    بـرايش    شـد شـرايط      بـزرگ    آـه    آنـد، امـا زمـاني        اسـتفاده    آرايـش    بپوشد و از لوازم      دخترانه  هاي  لباس

  او اآنـون .   دهـم   انجـام   ديگـران  را در خفا و دور از چشم آار    اين   مجبور بودم   ، ولي    آنم   آرايش   داشتم   دوست  من: گويد  مي
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   از لحـاظ    اش  اگـر خـانواده   .  را بپردازد   اش   توماني   ميليون ١٠   عمل   اگر بتواند هزينه     را تغيير دهد، البته     خواهد جنسيتش   مي

 . را بفروشد هايش  از آليه  نكند، قصد دارد يكي  او را آمك مالي

   از جراحان   يكي.  پذير نيست    امكان   برايم   زندگي   شرايط  ، اما در اين      آنم   زندگي  توانم   مي   هم   آليه  با يك   من: گويد  پوريا مي 

  ، مشـكل  ام  آـرده   عمـل   را در ايـران  گونهدو جنسـ   ٣٢٠   گذشـته    سال ١٢  ظرف: گويد   مي   باره   در اين   متخص تغيير جنسيت  

   اينطور تلقـي   مردم  براي  اغلب  دوجنسي اسم. آنند  نمي  آنها را درك    مردم   اغلب  ه، بلك    نيست   افراد بيماريشان    اين  اصلي

   باعـث    اجتمـاع    شـرايط    آـه    اسـت   درسـت .  ، اما اينطور نيسـت       است   دارد دو جنسي     اخالقي   انحراف   هرآس  شود آه   مي

 شـوند امـا     خـالف   آارهاي  متخص، مجبور به دآترهاي   گران  داروها و ويزيت  پول   تامين  براي گونگاندو جنس  از     برخي  شده

 . نيستند  راضي  وضعيت بيشتر آنها از اين

انـد و    پيدا آرده  تمايل   مخالف   جنس   به   و رواني    اجتماعي   بخاطر مسائل    آه   افرادي . هستند   نوع ٢   در واقع  گونگاندو جنس 

 وجـود دارد،    در بدنشـان   مردانـه   ژن  هـم  يعنـي .  مـرد   هستند و هم  زن  هم  فيزيكي  لحاظ  به  هستند آه    افرادي   دوم  دسته

   عمـل   شـايد بـا يـك     .   اسـت    درمـان    قابـل    شـود براحتـي      داده ص تشخي   و آودآي    پايين   در سنين    بيماري  اگر اين  .  زنانه  هم

   درمـان   دارنـد، بـراي    مشـكلي   چـه   آـه  فهمنـد    مـي    سالگي ١٩ يا   ١٨ در     من  شوند و مثل     افراد بزرگتر مي    اما وقتي !  ساده

  ايـن .  برگردنـد   عـادي   حالـت   بـه   هورمـون  هـاي   قرص  دهند و با خوردن    انجام   سال ٢ در     عمل ۴ يا   ٣ مجبورند     گاهي  بيماري

 .ها دارند  دوجنسي  آه  است  از مشكالتي بخشي

   آلماتي  اولين: گويد   مي   تهران   قانوني   پزشكي  ازمان س   روانپزشكان   و رييس    قانوني   متخص پزشكي   دآتر عليرضا آاهاني  

   خاص هاي  اندام شود براساس  مي  داده  آه  يا پسر و پاسخي  دختر است  آه  است شود اين  مي   بعد از تولد نوزاد گفته      آه

   فقـط    نـه    اجتمـاع   آـه    اسـت   جالـب . شـود    مـي    نـوزاد تقريبـا روشـن        سرنوشـت   آيـد بعـد از آن        مـي    چشم   به   آه   است  بدن

  ايـن .  بايد بپوشند  رنگي  تولد چه  هنگام  به آند هرآدام  ميص مشخ  حتي  پسر يا دختر دارد بلكه    براي   خاص  هايي  آموزش

 را   نتواند خودش  رسد و چنانچه  مي  بزرگسالي  سن  به شود تا اينكه   مي   رشد دختر و پسر گذاشته       مراحل   در تمام   تفاوت

   هويـت   اخـتالل  گويند مبـتال بـه    او مي  بدهد به  تطبيق  شده  تعريف   در فرهنگ    بودن   مرد يا زن     براي   آه   خصوصياتي  ينبا چن 

 .  خاص  جنسيت  يك  به  بودن  متعلق  احساس  يعني  جنسي  هويت احساس.   است  شده جنسي

  لئ هستند تمايز قا    )دو جنسي (گونه  دو جنس    آه  د با افرادي   دارن   جنسي   هويت   اختالل   آه   آساني  بايد ميان : گويد  او مي 

   مشـكل    بودنشان   مرد يا زن     و تعيين    دو جنس    تمايز بين    دارند و در نتيجه      جنسي   غيرطبيعي   اعضاي گونگاندو جنس . شد

 از    ناشـي    اينهـا اخـتالل     در واقـع  . آننـد    مـي    و رشـد غـدد شناسـايي         اخـتالل    صـورت    اينها را بـه      قانوني  در پزشكي .  است

   دو صـورت   بـه   دارنـد آـه    مخالف  جنس  به  داشتن   تعلق   يا اصرار به     افراد تمايل    جنسي   هويت   دارند، اما در اختالل     آروموزم

 باشـد و      متعلـق    مخالفـت    جـنس   خواهـد بـه      مـي   آنـد آـه      فـرد ابـراز مـي        يعنـي    اسـت    آالمي  دهد يكي    مي  خود را نشان  

، ٨٣ تـا    ۶۶  در آشور ما از سـال     .   است   مخالف   رفتار جنس    به   شبيه  دهد آه    مي   انجام   رفتاري   آه   معني   اين   به  يغيرآالم

 تعـداد    از ايـن   البتـه   بدهند آه  تغيير جنسيت  جراحي اند تا با عمل   آرده   مراجعه   قانوني   پزشكي   سازمان   نفر به  ۴٧٠تعداد  

 ٢١۴   جراحـي   بـا عمـل   خواستند مرد شـوند آـه       مي   هم   نفر زن  ٧٠اند و      بوده   زن   از مرد به    يت تغيير جنس    نفر خواهان  ٢٠٠

   تعـداد آـل     هـا هـم     در مراآز اسـتان   . اند   نكرده   پيگيري   هم   و بقيه    است   شده   نفر مخالفت  ١١   و با جراحي    نفر آنها موافقت  

 بودنـد و      زن   از مرد بـه      تغيير جنسيت    خواهان   نفرشان ٣٩  نفر بودند آه   ۵٧اند     آرده   مراجعه   تغيير جنسيت    براي   آه  افرادي

 هـزار  ١٠٠ در   و يـك   مـردان   هزار نفر در بين٣٠ در   يك  اختالل  اين  شيوع بطور آلي. خواستند مرد شوند  مي  هم   نفر زن  ٢٢

 .  است  زنان نفر در بين

   الزم  هـاي    و دسـتورالعمل     اسـت    فرد مجاز دانسـته      شرايط   به   را با توجه     تغيير جنسيت    آه   است   از آشورهايي    يكي  ايران

  آـه گونه  دو جنس  افراد     پس  ، از اين     احوال  بتث   اطالعيه   آخرين  مطابق.   است   صادر شده    مسووالن   توسط   آن  نيز درخصوص 

  با توجـه  : گويد   مي   باره   در اين    احوال  بتث  ن از آارشناسا   يكي. آنند   مي   جديد دريافت   دهند، شناسنامه    مي  تغيير جنسيت 

   آـه    است  دهند اين    مي   تغيير جنسيت    آه   افرادي   مشكل   بزرگترين   شده ص مشخ   خصوص   در اين    شده   انجام   تحقيقات  به

 در    تغييـر داده     زن   خود را از مـرد بـه         جنسيت   آه   فردي  يعني.   آنها است    قبلي   هويت   دهنده  ، نشان   شان   قبلي  شناسنامه
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   مـدارك   دهنـد، بـا ارايـه        مـي    تغييـر جنسـيت      آـه    شد، افـرادي     گرفته   تصميم  زنند، بنابراين    مرد او را صدا مي       جا با نام    همه

 . باشند  جديد خود داشته  هويت  جديد براي  خود شناسنامه  قبلي  و شناسنامه  الزم پزشكي

   ظرفيـت  ، اما هنوز جامعـه   است  شده  حل  و شرعي  قانوني  لحاظ  به  تغيير جنسيت ن افراد خواها    قانوني  هرچند مشكالت 

 .آنند  مي  آنها نگاه  گناهكار به  يك  چشم  به  آنها را ندارد و بعضي پذيرش

مـا آـار   «: گويـد  ي مـ   اسـت   شده  زنان  وارد دنياي   مردان   از عالم    جراحي   با عمل    آه   جنسي   هويت   اختالل   از مبتاليان   يكي

ها بتواننـد      شود تا خانواده     آم   جراحي   عمل  بايد هزينه .  شود   آاري   آن   بايد براي    آه   داريم   مشكلي  فقط.  ايم   نكرده  خطايي

 و   بزهكـاري   بـه   و برخورد مردم  فشار جامعه  از ما از شدت بعضي.  بدهند   نجات   مصيبت   خود را از اين     گونهدو جنس   فرزندان

   جـاي   همـديگر را بـه    اسـت   چقدر خـوب ؟  نيستيم  انسان  آيا ما يك  . آنند   مي  آورند يا خودآشي     مي   مواد مخدر روي    مصرف

   مردانـه    و عكـس     اسم  ام   قبلي   در شناسنامه   من: گويد  آند و مي     مي   ارزيابي   را مثبت    احوال  بتث  او اقدام .   آنيم  طرد، درك 

 و    شـده    چسـبانده   ام   دخترانـه    بـا چهـره      عكسـي    جديدم  آردند اما حاال در شناسنامه       صدا مي   م اس   و مرا با همان     داشتم

 .  آنار بيايم  دخترانه  با دنياي آنم  مي اند، سعي  نوشته  در آن  هم يي  دخترانه اسم
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 ن شماره نشريه زنستان منتشر شداولي
 

 

 
 

info@herlandmag.com 
 نشریه زنستان: به
 سازمان همجنسگرایان ایرانی: از

 پيام تبریک :موضوع
 

 با درود فراوان به شما دوستان عزیز در نشریه زنستان
 شـيرینی راپيشاپيش فرا رسيدن سال نو را به تمامی شما عزیـزان و همکـاران گراميتـان شـادباش گفتـه و لحظـات                  

 .برای شما آرزومندیم
بدینوسيله انتشار نشریه زنستان را فرخنده می داریم و تبریک گفته و آرزو می کنيم که راهی را که آغـاز نمـوده ایـد

 . همواره سرشار از موفقيت و پيروزی باشد
همـواره جنـبش زنـانما همجنسگرایان ایرانی نيز به سهم خود برای احقاق حقوق انسانی خود در تالش هستيم و     

را همسو با جنبش همجنسگرایان می دانيم زیرا که مردساالری در هر دو قشر این جامعه باعث از بين رفتن حقـوق
 .انسانی گردیده است و باید دست به دست هم داد تا فرهنگی صحيح را ارائه نمایيم

 .قرار دهيمخرسند خواهيم شد چنانچه همکاری هایی را در این زمينه در دست اقدام 
 شاد باشيد و سربلند                                                                                              

 
 ترانه فروهر                                                                                            

 دبير دوم سازمان همجنسگرایان ایرانی                                                                                            



 
 محسن مقدم

  اقليتهای جنسی داخل کشوردوستان عزیز، همجنسگرایان و افراد دیگر

جمهوری اسالمی از جهتی با سرکوب همجنسگرایان و تبليغ عقایـد پـوچ خـود،               

استفاده ابزاری از اسالم  و ترساندن افراد از دنيا وآخرت و از جهت دیگر با فيلتـر                  

تـا مبـادا شـما بـا آشـنایی بـا             کردن اینترنت همه راههـا را بـر روی شـما بسـته            

جمهــوری اســالمی کــاری کــرده کــه   .حکومــت بایســتيدواقعيــت هــا در مقابــل 

گسستن از بند خرافات و پذیرفتن هویت جنسی اتان  با رنـج و مـرارت بسـياری            

جمهوری اسالمی عشق و احساس همجنسگرایان را انکار و آنهـا            .همراه شود 

 .را سرکوب و اعدام می کند

بایـد فعاالنـه    . بی تفاوتی و بی توجهی به واقعيتها ما را به جـایی نمـی رسـاند               

ما همجنسگرایان ایران می تـوانيم و بایـد نقـش بسـيار مهمـی در تحـوالت و                   . برای تغيير شرایط زندگی خود تالش کنيم        

در همـين رابطـه دسترسـی بـه اخبـار و اطالعـات         . حرکت ملی بسمت  آزادی، دمکراسی و حقـوق بشـر بعهـده بگيـریم              

 .سانسور نشده بسيار مهم می باشد

از همجنسگرایان ایرانی خارج از کشور که مشکالت، سـختی هـا و فشـارهای وارده بـر شـما را خـود قـبآل بـا                  نفر   چندما  

پوست و گوشت خود حس کرده و حاال در کشورهای آزاد زندگی می کنيم، نمی توانيم شما و مشکالت اتان را فراموش                      

قـدر مسـلم ایـن     .ت و سختی های اتان را کم کنـيم کنيم و حاال در کنار هم جمع شده ایم تا در حد توان خود، بار مشکال              

است که ما نمی توانيم همه مشکالت  شما را حل کنيم اما در حد خود بعنوان یک نيروی پشت جبهه سعی مـی کنـيم            

به نياز شما مبنی بر دسترسی به اخبار و اطالعات و یـافتن امکـان شـناخت درسـت از مسـائل و از ایـن طریـق راه خـود                               

 . رنگ آسمانی دیگر را برایتان هموار کنيمشناسی و دیدن

برای این منظور جهت کمک به زدودن تار عنکبوتی رژیم از اذهان شما خـواهران و بـرادارن همجنسـگرا در داخـل کشـور و           

تسهيل کردن امر دست یابی اتان به اخبار و اطالعات، و کمک به مشارکت مستقيم و فعالتر در تعيين سرنوشت کشور،                     

ایـن مجلـه شـکل و شـمایل و     . منتشر کنيم) بيداری(ته ایم که مجله ای سياسی، اجتماعی و فرهنگی بنام       تصميم گرف 

بلکـه مـا هفتـه ای یکبـار گزیـده ای از مقـاالت و مطالـب مهـم سياسـی،                      . حالت یـک مجلـه معمـولی را نخواهـد داشـت           

 اجتمـاعی و سياسـی ایرانـی        فرهنگی، اجتماعی و آموزشی شخصيتها، وب سـایتها و چهـره هـای معـروف فرهنگـی و                 

اپوزیسيون در داخل و خارج کشور را، با ذکر منبع و اسم نویسنده، جمـع آوری کـرده و بصـورت  فایـل ورد از طریـق ایميـل                              

 .فقط به همجنسگرایان و دیگر عالقمندان در داخل کشور خواهيم فرستاد

مـل خواهـد کـرد و در اختالفـات سياسـی و             از احـزاب و گروهـای سياسـی اپوزیسـيون کـامآل مسـتقل ع              " بيـداری "مجله  

هر چند که در انتخاب مقاالت و مطالب، مواضع نویسندگان  آنها            .  دیدگاهی موجود بی طرفی کامل خود را حفظ می کند         

و خط سياسی اشان نسبت به حقوق همجنسگرایان را در نظر گرفته  و اولویت را  بـه کسـانی خـواهيم داد کـه علنـآ از                             

رایان دفاع و در این باره آگاهی رسانی می کنند، با اینهمه کيفيت مطالب، اهميت روشنگری  ونکات                  حقوق ما همجنسگ  

تعيـين کننـده خواهنـد      " بيـداری "نهفته در آنها و همچنين موضوعات داغ سياسی روز در انتخاب مطالب و مقاالت توسـط                   

برادران همجنسگرای ما در داخل کشور ایفا کرده، به         بتواند سهمی در آگاه سازی خواهران و        " بيداری"اميدواریم که    .بود

 .سهم خود بتواند نيروهای هر چه بيشتری را به ورود به ميدان مبارزه برای آزادی، دمکراسی و مدرنيته ترغيب کند

 هستند تقاضا می شود که از طریق ایميـل بـا مـا تمـاس      " بيداری" از همه عالقمندان در داخل کشور که مایل به دریافت           

 .هموطنان مقيم خارج ميتوانند بيداری را در سایت نشریه مطالعه کنند. بگيرند

    www.bidari.info :آدرس وب سایت بيداری

  info@bidari.info  : برای ارسال مطلبآدرس ایميل مجله بيداری

  news@bidari.info : برای اشتراکس ایميل مجله بيداریآدر
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  نماینده سازمان در فرانسه–بابک اميری 

 که بـا   ٢٠٠۵گزارشی تصویری از راهپيمایی جشنواره همجنسگرایان فرانسه در جون          

از گان در ایـن راهپيمـایی   شـرکت کننـد  ،  برگزار شـد "با سر بلندی قدم بر داشتن   "نام  

 هـزار   ٧٠٠٫٠٠٠ ایـن آمـار را       ،برگزارکننـدگان   هزار نفر و   ۵٠٠٫٠٠٠سوی  پليس محلی     

  و راهپيمایـان خواسـتار برسـميت شـناختن ازدواج همجنسـگرایان           .نفر عنوان نمودنـد   

 شایان ذکر است که در این راهپيمایی ها شهردار پـاریس کـه           .تشکيل خانواده شدند  

. را هست و برخی از چهره های سرشناس فرانسه حضور داشتند          خود یک همجنسگ  

همچنـين سراسـر     دوباره به پيشواز این جشن در پاریس و ٢٠٠۶ جون   با نزدیک شدن  

 .صدا خواهيم شد سراسر جهان هم فرانسه خواهيم رفت و همه با هم در ایران و
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 مان همجنسگرایان ایرانی سازسالمت دبير –  زانيامانی

  دارید نگرانیاگر که در این باره      . داطالعاتی که در این جا آمده است قرار نيست جایگزین مشاوره پزشکی حرفه ای باش              

  .وره کنيدالطفا با مددکار درمانی خود مش

ربـت جنسـى   بيماری هايی که از طريق مقاربت جنسی منتقل می شوند چه هسـتند؟ بيمـارى هـايى آـه از طريـق مقا           

امراضى هستند آه از طريق تماس فيزيكى مقاربت جنسی به ) مي گويند STDs آه به اختصار به آنها(منتقل مى شوند 

ايـن بيمـاری هـا همچنـين بـه نـام            . ، باآتری و يا پارازيت رخ مى دهنـد          اين امراض از طريق ويروس    . بدن منتقل مى شوند   

" بيماری های مقـاربتی "و يا به اسم قديمی شان  (STIs) "ل می شوندعفونت هايی که از طريق مقاربت جنسی منتق"

(VD)  آنچـه وجـه   .  نوع امراضی وجود دارد که از طريق مقاربت جنسی منتقل می شـوند ٢۵حداقل . شناخته می شوند

. اشتراک اين امراض است اين است که همه از طريق تماس جنسـی، منجملـه واژن، مقعـد و دهـان منتقـل مـی شـوند             

مراضی که در اين جزوه از آنها نام برده شـده بـه هيچوجـه ليسـت کـاملی نيسـتند، بلکـه صـرفا رايـج تـرين ايـن امـراض                                 ا

 . هستند

چگونه می توانيد دريابيد که مبتال به اين امراض هستيد؟ هر کس که از نظر جنسـی فعـال اسـت در معـرض خطـر مبـتال                  

ز اين نوع بيماری ها عوارضی دارند، مانند مايعـاتی کـه از طريـق انـدام     برخی ا. شدن به اين دسته از بيماری ها قرار دارد        

 بسياری از اين بيماری ها، مانند آالميـديا . تناسلی ترشح می شوند، درد هنگام ادرار و يا تورم و بادکردن اندام تناسلی

(Chlamydia)  بـرای تشـخيص ايـن    رو مناسـب اسـت کـه يـک معاينـه جنسـی        از ايـن . اغلب موارد بدون عوارض هستند

برخـی اوقـات مـدت      . بيماری ها داشته باشيد اگر که فکر می کنيد ممکن است در معرض ابتالء به آنها قرار گرفته باشيد                  

زيادی طول می کشد قبل از اينکه اين بيماری ها عوارض خود را نشان بدهند و طـی چنـين دوره ای ممکـن اسـت شـما                         

اگـر  . رو الزم است که شما برای اين بيماری ها معاينه شده و آزمايش شويد           ز اين ا. عفونت خود را به ديگران منتقل کنيد      

شما با کسی رابطه داريد و تشخيص داده شده که به اين بيماری ها مبتال هستيد اين به ايـن معنـا نيسـت کـه همـزی                            

  .دب ماها بعد از سرايت بروز می کننعوارض اين بيماری ها اغل. شما لزوما فاسق است

نه می توانيد از ابتالء به اين بيماری ها ممانعت کنيد؟ شما می توانيد خطر مبـتالء شـدن بـه ايـن بيمـاری هـا را کـم                          چگو

کنيد اگر که هنگام مقاربت جنسی از کاپوت و وسايل مشابه استفاده کنيد و خود و همزی تان برای اين گونه بيماری هـا              

سی داشته باشيد ريسک مبتالء شـدن بـه بيمـاری هـا بيشـتر خواهـد            هر چه با افراد بيشتری مقاربت جن      . معاينه شويد 

روش های ديگر تقليل خطر ابتالء به اين بيماری ها اسـتفاده از کـاپوت و وسـايل مشـابه در هنگـام تمـاس جنسـی                       . شد

  دهنی، تميز کردن وسايل تحريک جنسی بعد از اسـتفاده، شسـتن دسـت هـای خـود بعـد از آميـزش جنسـی، و بهبـود                            

  .دهای تميزکردن اندام تناسلی هستن روش

چرا مهم است بدانيد که آيا به اين بيماری ها مبتالء هستيد؟ بسياری از بيماری های مقاربتی بسيار عفـونی هسـتند و                   

بسياری از اين بيماری ها از طريق فرد مبتالء به طرف ديگـر             . مدت منجمله عقيم شدن بجا بگذارند      می توانيد تاثيرات دراز   

.  يک رابطه جنسی منتقل می شوند و برخی ار آنها از طريق مادر به نوزاد متولد نشده او مـی تواننـد منتقـل شـوند           او در 

  .را تسريع می کنند (HIV) "ويروس نقص ايمنى انسان«بيمارهای آميزشی حتی امکان انتقال 

  :دز طريق مقاربت جنسی منتقل می شونيک راهنمايی درباره بيماری هايی که ا

به معنای دقيق کلمه يک بيماری آميزشی نيست زيرا که از طريق  (Bacterial Vaginosis – BV) ژينوسيس ميکروبیوا

ولی اين بيماری از طريق رابطه جنسی تشديد می شود و اغلب مـوارد در زنـانی کـه    . مقاربت جنسی منتقل نمی شود  

عامل ايـن بيمـاری بـه هـم     . مقاربت جنسی نداشتنداز نظر جنسی فعال هستند پيدا می شود تا در زنانی که هيچوقت      

خوردن توازن در وضعيت يک باکتری عادی و امن است که در واژن زن وجود دارد و هر چنـد کـه نسـبتا بـی خطـر اسـت و                               

توجه به خود جلب نمی کند ولی برخی اوقات ممکن اسـت به ترشح بيش از حد مـايعی منجـر شـود کـه بـوی نـامطبوع                            

هر چند که توضيح روشنی برای وقوع اين بيماری وجود ندارد ولی ايـن توضـيح مطـرح شـده کـه                      . دهدماهی گنديده می    

يـک  . هـای واژن را عـوض کنـد       یترکيب بازی منی مرد ممکن است يک عامل باشد زيرا که مـی توانـد محـيط اسـيدی باکتر                   
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یـک زن نمـی توانـد واژینوسـيس         . دعامل ديگر می تواند استفاده از کویل بعنوان یک وسيله پيشـگيری توسـط زنـان باشـ                 

ميکروبی را به یک مرد منتقل کند ولی ضروری است که او مورد درمان قرار گيرد چه اینکـه ایـن بيمـاری اغلـب از واژن بـه                   

درمان این بيماری از طریـق ماليـدن        . رحم حرکت کرده و وارد لوله فالوپ شده و می تواند باعث عفونت بسيار جدی شود               

  .تاژن و استفاده از آنتی بيوتيک اسیک کِِِرم به و

. اغلب بعنوان یکی از عوارض عفونيت و نه لزوما نوعی عفونت به اعتبار خود شـناخته مـی شـود    (Balanitis) باالنيتيس

فقـط مـردان بـه ایـن        . به معنای دقيق کلمه یک بيماری مقاربتی نيست بلکه بيشتر یک از عواقب فعاليت جنسـی اسـت                 

این بيماری بيشتر در مردانـی      . وند و اغلب خود را بصورت تورم سر آلت تناسلی مرد نشان می دهد             بيماری مبتال می ش   

عامل این بيمـاری بهداشـت کـم، سـوزش ناشـی از کـاپوت و یـا وسـایل کشـنده اسـپرم،                        . وجود دارد که ختنه نشده اند     

ن آن شـامل اسـتفاده از ِکـِرم بـرای     درما. استفاده از برخی وسایل آرایش معطر و شستن زیر پوست ختنه گاه می باشد       

  .تخفيف تورم و در صورت لزوم آنتی بيوتيک است

این بيماری اگـر کـه درمـان نشـود مـی توانـد باعـث        . رایج ترین بيماری قابل درمان مقاربتی است (Chlamydia) آالميديا

مجـرای  . ر زنـان مـی شـود   د (cervix) کالميدیا باعـث عفونـت مـدخل رحـم    . مشکالت جدی در مراحل بعدی زندگی شود

عـوارض عفونـت    . ، مقعد و چشمان در هم زن و هم مرد ممکن است از این بيماری عفونت یابند                (urethra) خروجی مثانه 

. اغلب این عوارض چيزی بين یک یا سه هفته بعد از ابتالء به بيمـاری رخ مـی دهنـد    . در هر زمانی ممکن است بروز کنند      

 .  برای مدت مدیدی خود را نشان ندهندالبته عوارض بيماری ممکن است

انگل های کوچکی به شکل خرچنگ هستند که در بين مو زندگی کـرده   (Crabs or Pubic Lice) شپش ناحيه تناسلی

اینها عمدتا در بين موهای ناحيه تناسلی زندگی می کنند ولی ممکن است در بين موهای زیر     . و از خون تغذیه می کنند     

این انگل ها می توانند بيرون از بدن هـم بـه زنـدگی خـود                . ای صورت و ابروی چشم هم زیست کنند       بغل و همينطور موه   

شما ممکن است این نوع شـپش       . ادامه بدهند و از اینرو در لباس، مالفه های ُتشک و حوله هم ممکن است پيدا شوند                

ایـن نـوع انگـل      . چار نـوعی خـارش مـی شـوید        ولی دو تا سه هفته بعد از آن د        . را با خود حمل کنيد و از آن مطلع نباشيد         

عمدتا از طریق تماس فيزیکی در حين مقاربت جنسی منتقل می شود ولی ممکن است از طریـق اسـتفاده مشـترک از                       

هيچ روش موثری برای جلـوگيری از سـرایت ایـن انگـل بـه          . لباس، حوله و یا مالفه با کسی که آن را دارد نيز منتقل شود             

ولی شما مـی توانيـد بـا شسـتن لبـاس هـا، حولـه و مالفـه تـان بـا آب داغ از سـرایت آن بـه دیگـران                                 خودتان وجود ندارد    

تراشيدن . و به بدن ماليد تا این انگل را از بين ببرد محلول ضدعفونی ویژه ای را می توان از داروخانه خرید      . جلوگيری کنيد 

  .دموهای ناحيه تناسلی لزوما باعث از بين رفتن این انگل نمی شو

اشاره به تورم اپيدیمتيس، که یک مجموعه از مجـاری کـه در بـاالی بيضـه هـا قـرار دارنـد و         (Epididymitis) اپيدیميتيس

ولی اگر چنين باشـد،     . این وضعيت هميشه نتيجه بيمارهای مقاربتی نيست      . اسپرم توليد شده را ذخيره می کنند، دارد       

عوارض این بيماری خود را بشکل تورم دردناک بيضه ها و . است (Gonorrhoea) اغلب ناشی از وجود کالميدیا و یا گانوريا

بهتـرین روش جلـوگيری از ایـن بيمـاری اسـتفاده از کـاپوت در حـين مقاربـت         . نشان می دهند (scrotum) کيسه بيضه ها

کسـی سـرایت    اپيـدیمتيس خـودش بـه       . جنسی است زیرا این بهترین روش جلوگيری از سرایت کالميدیا و گانوریا است            

در باره کالميـدیا و گانوریـا بـه بخـش هـای             . (نمی کند ولی عفونت های دیگری که مسبب آن بودند قابل سرایت هستند            

درمان این بيماری از طریق استفاده از آنتی بيوتيک برای درمان عفونت هایی که باعث آن بودند صورت ). بعدی رجوع کنيد

  .می گيرد

. رخ مـی دهـد   (herpes simplex) توسط ویروسی بنام هرپيس سـيمپلکس  (Genital herpes) تب خال ناحيه تناسلی

بعـد از اولـين شـيوع تـب خـال،           . این ویروس می تواند بر دهان، ناحيه تناسلی، پوست اطراف مقعد و انگشتان اثر بگذارد              

 تشـخيص اسـت و باعـث    این ویروس می تواند در بين بافت های عصبی مخفی بماند، یعنی جـایی کـه کـامال غيـر قابـل               

 روز بعد از در معرض این بيماری قرار گرفتن رخ می دهنـد     ٢۶عوارض اولين عفونت معموال بين یک تا        . عوارضی نمی شود  

چه مرد و چه زن ممکن اسـت یـک یـا چنـد نـوع از عـوارض ایـن بيمـاری را داشـته          . و برای دو تا سه هفته دوام می آورند       

 در ناحيه تناسلی یـا اطـراف مقعـد، تـاول هـای آبـدار کـوچکی کـه ممکـن اسـت           باشند که شامل حس خارش یا سوزش  
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بترکند و زخم های دردآور کوچک به جا بگذارند، برخورداری از درد هنگـام ادرار اگـر کـه ادرار از روی زخـم هـای بـاز بگـذرد،          

 . کسالت شبيه ابتالء به آنفلونزا، کمردرد، سردرد، غدد متورم و تب می باشند

تومورهای گوشتی کوچکی هستند که ممکن است در هر کجا از ناحيه تناسلی  (Genital warts) حيه تناسلیزگيل نا

 (Human Papilloma Virus – HPV) "ویـروس پاپيلومـا انسـان   "این بيمـاری در اثـر ویروسـی بنـام     . مرد یا زن پدیدار شوند

اینکه ویروس   بعد از . ف بدن، مانند دستان رشد کند     زگيل ممکن است روی آالت تناسلی و یا اندام مختل         . باعث می شود  

زگيل ناحيه تناسلی به شما منتقل شد معموال بين یک تا سه ماه طول می کشد که این زگيل ها بر روی اندام تناسلی                  

صـورتی کـوچکی یـا تکـه هـای        /شما و یا همزی تان ممکن است متوجه ظاهر شدن تکه هـای سـفيد              . شما ظاهر شوند  

این نوع زگيل در حوالی ناحيه خارجی واژن، پنيس، پوست بيضـه و مقعـد               .  کلم روی ناحيه تناسلی شوید     بزرگتری شبيه 

. باعث خارش می شـوند ولـی بـدون درد هسـتند           . ممکن است به تنهایی یا بصورت گروهی رشد کنند        . ظاهر می شوند  

اگـر زنـی در مـدخل رحـم اش زگيـل            . اغلب بجز خارش عارضه دیگری ندارند و ممکن است به سختی قابل دیـدن باشـند               

داشته باشد، در آنصورت ممکن است باعث خونریزی جزیی شود و بصورت نادر ممکن است نـوعی مـایع رنگـی از ناحيـه                       

 . واژن ترشح شود

معموال از طریق تماس جنسی منتقـل مـی شـود و ممکـن اسـت      . نوعی عفونت ميکروبی است (Gonorrhoea) گانوريا

 روز بعـد    ١۴ تا   ١عوارض این بيماری ممکن است بين       . ، مجرای خروجی مثانه، مقعد و گلو شود       باعث عفونت مدخل رحم   

در مـردان   . ممکن است به این بيماری مبتالء شد و در عين حال هيچ عارضه ای هـم نداشـت                 . از ابتالء به آن ظاهر شوند     

 . احتمال تشخيص عوارض این بيماری بيش از زنان است

        دو تـا از  . ممکـن اسـت در هنگـام رابطـه جنسـی منتقـل شـوند        (Gut Infections) رشـی عفونـت هـای دسـتگاه گوا   

اینهـا عفونـت هـای    . هسـتند  (Giardiasis) "جياردیاسـيس "و  (Amoebiasis) "َاُمویی بياسـيس "رایج ترین این عفونت ها 

عفونت های دستگاه . ی شوندميکروبی هستند و وقتی که به ناحيه شکم می رسند باعث اسهال و درد شدید معده م                

گوارشی بين دو نفر منتقل می شود بویژه وقتی که یک نفر به این عفونت ها مبتالء باشد و در رابطه جنسـی تمـاس بـا           

استفاده از وسایلی مانند کاپوت و یا استفاده از دستکش های پالستيکی می تواند جلوی               . مدفوع و یا مقعد صورت گيرد     

وسایلی که برای تحریک جنسی هسـتند بایـد بعـد از اسـتفاده شسـته شـوند و همينطـور                     . گيردسرایت این بيماری را ب    

درمان هایی که برای مداوای اسهال وجـود دارنـد بـرای           . دستان تان اگر در تماس با مدفوع قرار گرفتند باید شسته شوند           

  .وتيک هم الزم شوددرمان بسياری از این عفونت ها کافی هستند ولی ممکن است استفاده از آنتی بي

 C و  A ،B رایـج تـرین آنهـا هپـاتيس    . انواع مختلف هپـاتيس وجـود دارنـد   . باعث تورم کبد می شود (Hepatitis) هپاتيس

فاده از الکـل و یـا مـواد      تهپاتيس ممکن است در اثـر اسـ       . هر کدام از این ویروس به نحو متفاوتی عمل می کنند          . هستند

 . ز نوعی عفونت ویروسی استمخدره رخ دهد ولی اغلب ناشی ا

ایـن  . رخ مـی دهـد  » موالسـکوم کانتاجيوسـویم  «یک بيماری پوستی است که توسط ویـروس   (Molluscum) موالسکوم

بيماری بصورت برجستگی های کوچکی بر روی پوست ظاهر می شوند و ممکن است برای یکی دو هفته تا چنـد سـال                       

وارید شـکلی بـه انـدازه یـک خـال بـر روی ران، کفـل، انـدام تناسـلی و                 موالسکوم باعث برجستگی های مر    . باقی بمانند 

 این بيماری از طریق تماس فيزیکی در عـين مقاربـت جنسـی و یـا تمـاس پوسـتی منتقـل                      . برخی اوقات صورت می شود    

ن بيماری  جلوی انتقال این بيماری را می توان با استفاده از کاپوت، اجتناب از تماس پوستی با کسی که به ای                   . می شود 

در بيشتر موارد موالسـکوم بـدون       . مبتالء است و یا نداشتن رابطه جنسی با چنين فردی تا زمانی که درمان شود، گرفت               

  .ولی آنها را می توان خشک کرد و یا با استفاده از مواد شيميایی پوشاند. درمان رفع می شود

این تـورم ناشـی   . ورم مجرای خروجی مثانه مرد استت (Non-Specific Urethritis - NSU) یوره ثرایتيس غير مشخص

یوره ثرایتيس غير مشخص ممکن است بـرای ماههـا و           . از چند نوع عفونت مختلف است که رایج ترین آنها کالميدیا است           

عوارض یوره ثرایتيس غير مشخص ممکن است شـامل ایـن مـوارد        . حتی در مواردی برای سالها در یک رابطه تجربه شود         

شـيری از نـوک آلـت تناسـلی مـرد کـه در اول صـبح        / و یا حس سوزش هنگام دفع ادرار، ترشح یک مایه سـفيد         درد: شود

اغلـب ممکـن اسـت هـيچ عارضـه ای           . ممکن است بيشتر مورد تشخيص باشد و این حس که باید بکرات دفع ادرار کنيـد               
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 . زی تان منتقل نکنيدوجود نداشته باشد ولی این به معنا نيست که ممکن نيست این عفونت را به هم

ایـن کـرم هـا    . توسط کرم های انگلی که به زیر پوست می روند و باعث خارش می شوند رخ می دهـد  (Scabies) َجرب

اینها باعث خارش . بسيار کوچک هستند و قابل رویت نيستند و بسياری افراد نمی دانند که آنها را با خود حمل می کنند             

عالیم این بيماری وجود خط های قرمـز در         . فته بعد از سرایت به مرض شروع می شود         ه ۶ تا   ٢می شوند و این وضعيت      

رایـج تـرین نحـوه سـرایت ایـن بيمـاری از طریـق تمـاس فيزیکـی در حـين                      . زیر پوست دست، کفل و اندام تناسلی اسـت        

 بيمـاری مبـتال     مقاربت جنسی است هر چند ممکن است با استفاده مشترک از حوله و یا لباسهای فـرد دیگـری کـه بـه                      

هيچ روش موثری بـرای اینکـه از سـرایت بيمـاری بـه      . این نحوه سرایت البته غير معمول است    . است سرایت صورت گيرد   

خود جلوگيری کنيد وجود ندارد هر چند که می توانيد با شستن لبـاس هـا و مالفـه هـای خـود در آب داغ از سـرایت ایـن                               

ضدعفونی وجود دارد که می توانيد از داروخانه بخریيد و به بـدن خـود بماليـد تـا                   مایعات  . بيماری به دیگران جلوگيری کنيد    

  .این انگل از بين برود

اغلب از طریق معاشرت جنسی منتقل مـی شـود ولـی    . این بيماری نوعی عفونت باکتریایی است (Syphilis) سفليس

عالیـم و عـوارض سـفليس        . هم سرایت یابـد    ممکن است از طریق مادری که به آن مبتال است به نوزاد متولد نشده اش              

این عوارض ممکن است به سختی قابل تشخيص باشند و از زمان مقاربت جنسی بـا کسـی   . برای مرد و زن یکی است 

سـفليس  . که به این بيماری مبتال است ممکن است تا سه ماه طول بکشد قبـل از اینکـه عـوارض بيمـاری ظـاهر شـوند                         

 . ل و دوم آن بسيار مسری هستندمراحل او. چندین مرحله دارد

      اسـت کـه بـرروی پوسـت زنـدگی       (yeast) هـم مـی گوینـد قـارچی     (candiasis) که بـه آن کندیاسـيس   (Thrush) برفک

     اگـر ایـن قـارچ خـود را تکثيـر کنـد       . می کند و رشد آن توسط باکترهای بی ضرر دیگری که وجـود دارنـد محـدود مـی شـود       

زنان ممکن است هنگام دفع ادرار نوعی ترشـح       . تورم، زخم شدگی و ترشحات در مرد و زن شود         می تواند باعث خارش،     

بسياری از مردان ممکن است چنـين ترشـحی را از آلـت تناسـلی مـرد تجربـه کننـد و بـرایش                        . غليظ سفيد را تجربه کنند    

ه بـه آن مبـتال اسـت سـرایت     برفک هنگام مقاربت جنسی با کسی ک. سخت باشد تا پوست ختنه گاه خود را عقب بزند         

ولی همينطور در صورتی که لباسهای بسيار تنگ نایلونی یا اليافهای مصنوعی بپوشيد و یا آنتی بيوتيک مصرف . می کند

برای جلوگيری از سرایت این بيماری استفاده از . برخی اوقات علت وقوع آن روشن نيست. کنيد نيز ممکن است بروز کند

نسی موثر است و تا آنجا که به مردان مربوط می شود شستن منظم زیر پوست ختنه گاه شـان                    کاپوت هنگام مقاربت ج   

برفک ممکن است بویژه در زنان دوباره عود . معالجه برفک شامل استفاده از درمانهای ضد قارچ می شود       . نير مفيد است  

  .کند

هـم مـی گوینـد در اثـر یـک       (Trich) تـریش که به اختصار بـه آن   (Trichomonas Vaginosis) تراکومانوس واژینوسيس

اگر عوارض . اغلب عارضه ای وجود ندارد. پارازیت که در واژن زنان و در مجرای خروجی مثانه مردان وجود دارد رخ می دهد

این بيماری ظاهر شوند در آنصورت در مردان به شکل درد در حين ادرار و یا انزال در طی مقاربت جنسی و در زنان بصورت 

سـرایت ایـن بيمـاری معمـوال از         . م زدگی در طی مقاربت جنسی و دفع ادرار و تورم ناحيه بيرونی واژن بروز مـی کننـد                  زخ

معالجه این بيماری شـامل     . طریق رابطه جنسی از طریق دهان، مقعد و واژن با کسی که به آن مبتال است رخ می دهد                  

  . عود نمی کنداستفاده از آنتی بيوتيک می شود و در صورت درمان مجددا
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 پویا

 مـن نویسـنده    دانم با من تا چه اندازه آشنا هستيد،        نمی من پویا هستم؛  (

 .در مجله سـه کـاف هسـتم    " من هم هستم  "ستون  ) بهتر بگویم گرداننده  (

ستونی مربوط به اقليتهای جنسی در یـک مجلـه ای کـه بيشـتر مطـالبش                 

بان عاميانه هست و سعی در ایجـاد   چرند و پرند به ز.)مربوط به اکثریت بود   

فارسـی را  . صميمت گفتاری دارد و مایل به تغييـر ادبيـات نوشـتاری نيسـت     

شایان ذکر است که این سـتون سـعی دارد کـه            . باید هميشه پاس داشت   

  .اخبار و اتفاقات و سخنان مردم کوچه و بازار را با همان لحن شوخ آنها بيان کند و هدف دیگری ندارد
  ..خرد مرا از بهترین گفتارها و کردارها بياگاهانخرد مرا از بهترین گفتارها و کردارها بياگاهان، ، ای مزداای مزدا

  ..تا در پرتو پارسایی و راستی برترین راه ستایشت را بياموزیمتا در پرتو پارسایی و راستی برترین راه ستایشت را بياموزیم

  در پرتو خواست و توان اهورایی تودر پرتو خواست و توان اهورایی تو  ::باشد کهباشد که

  ))گاتاهاگاتاها((٣۴٣۴یسنایسنا//١۵١۵               بند               بند                                                                ..بهرمند گردیمبهرمند گردیم  از یک زندگانی نوین و سرشار از راستیاز یک زندگانی نوین و سرشار از راستی

 .سالم بچه ها

 شـادی،  اميـد سـالمتی،    . را بـه همتـون تبریـک مـيگم         نوروز .خيلی خوشحالم که توی این شماره نوروزی با شما هستم         

 اول بریم سر یه سری موضوع نه چنـدان جـدی،    .ثروت و هر چيز خوب توی این دنياست را براتون دارم           عشق، دلخوشی،

 .را نداریمبه خاطر عيد ما این دفعه چند خط جدی 

چـون  ( کهای من توسط ادیتور مهربـان و عزیـزم        اول اینکه به خاطر سانسور کردن جُ      

مـنم سـعی     )ک درست نيست  توی جُ  کنه که استفاده از اسمها و قومها،       فکر می 

ولی طوری کـه     .کنم خودم سانسورش می   ک ننویسم یا اگه بنویسم،    کنم جُ  می

های منو از پينگليش بـه  smsه چون و از این گذشت شما متوجه بشين منظورم چيه 

 smsآخــه نميــدونم کــی  . نميــذارمsmsمــنم تــوی ایــن شــماره   فارســی نوشــتن،

 . به پينگليش بودنشه عزیز منsmsمزه !! فارسی مينویسه؟

ضمنا از تعطيالت استفاده کنيد و مجلـه را بـه دوسـتان و هـم گرایشـانتون معرفـی         

    بچـه هـا بـا ایـن کـار کمـک بزرگـی              .معرفی این مجله و سایت خيلـی مهمـه         .کنيد

از هــر راهــی کــه بــه  .تونيــد در راه رســيدن بــه آزادی جنســی داشــته باشــيد مــی

ذهنتون ميرسه استفاده کنيـد تـا سـایت و سـازمان و مخصوصـا مجلـه را بـه بقيـه                      

 حتـی معرفـی بـه یـک نفـر          .معرفی کنيد هم به اقليتهای جنسی و هم به اکثریت         

ــن مســئله .هــم خيلــی مهمــه  ــدای ــين دوســتان   . را جــدی بگيری ــوی محافــل و ب ت

شاید کسانی بين اونها باشن که اطالعی از وجود چنين سازمان          همگرایش بگين، 

 .معرفی سایت به همه را هم شروع کنيد. و مجله ای ندارن

وزی چند ساعت هم حتی ر اگه تلویزیون ما از طریق ماهواره، ضمنا راه اندازیه تلویزیون برای ما خيلی مفيد ميتونه باشه،

از  .خيلی برای آشنایی مردم با مسئله اقليـت خـوب و مفيـده             حتی اگه فقط موزیک هم پخش کنه،       برنامه داشته باشه،  

بـرای   )به خاطر دید بد بقيه نسبت به این قضيه( اونجایی که اکثر ما نمی تونيم در مورد اقليت بودنمان با بقيه بحث کنيم     

کنيد  این کار هم توسط پولهایی که شما ارسال می         . بهتره که از تلویزیون استفاده بشه      شکستن این تفکر غلط دیگران،    

و بـه راحتـی ميتـونن کمـک خـوبی بـرای راه               خيلی از اقليتها وضع مالی خوبی دارن       .و همينطور اسپانسرها امکان پذیره    

 .ی راحت زندگی کردن نسـلهای بعـدی       این به خاطر کل جامعه اقليت هست و هم برا          .اندازیه این تلویزیون داشته باشن    

هم ميتونيم تا چند سال دیگه خيلی راحـت تـر از حـاال زنـدگی کنـيم و            ما خيلی اذیت شدیم ولی با این کارها و تبليغات،         
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هم مجلـه را بـه همـه معرفـی کنـيم و هـم                .پس احتياج به یک جهش فرهنگی داریم       .هم آیندگانمون راحت زندگی کنند    

 .ن ماهواره ای راه بيفتهکمک کنيم تا تلویزیو

و اذیـت   رزیـاد خودتـون   !اگـه گفتـين چيـه؟    .یه مژده و عيدی بـه تمـام دوسـتان خـوبم دارم          

البته این مسئله فعال اینجـا بـين خودمـون ميمونـه تـا وقتـی کـه مـتن                     .خودم ميگم  نکنين،

 .اعالم رسمی اونو آماده کنم و از طریق مجله واستون بفرستن

فقـط مربـوط بـه داسـتانهای سکسـی و غيـر              )خـودم ( ای آمـاده کـنم    ميخوام یه ویژه نامه     

این ویژه نامـه فقـط بوسـيله مطالـب           .فانتزیها و داستانهای عاشقانه و شيرین      سکسی و 

فعال بصورت یه ویژه نامـه کـه هـر وقـت             .کنم خودم هم اونو منتشر می     .خودتون پر ميشه  

و اگـه هـم      ارسـال ميشـه   آماده بشه در کنـار مجلـه واسـه کسـانی کـه درخواسـت کـنن                  

به صورت یه مجله جدا     استقبال خوب باشه و مطالب ارساليتون هر ماه خوب و زیاد باشه،           

البته عده ای از دوستان این تقاضا رو از مجله داشتن که مسـئوليتش بـه                ( .منتشر ميشه 

م از همين حاال شروع کنيد تا بتونيم هر چـه زودتـر ایـن شـماره اول را بـدی      .)من داده شده 

بهترین خاطرات عشقی و سکسی و غير سکسی و فانتزیهای خودتون را در قالـب          .بيرون

word          فانتزیهـا یعنـی خيـاالت و داسـتانهای ذهنـی سکسـی یـا غيـر             ( . به صورت فارسی تایپ کنيد و برای من بفرسـتيد

 )ش انتخاب کنيمراستی باید یه اسم خوب هم واس( .اینهم عيدی من به تمام دوستای عزیزم ).سکسی یا عشقی 

ولـی تـو     .واسم فرستاد که دلم نيومد واستون نذارم       smsننویسم ولی همين االن عشقم یه        smsخواستم   می ای بابا، 

شـما   .کـنم  را اول به عشقم و بعد به شـما تقـدیم مـی        smsاین   .ادیتور عزیز، اینو همينطوری پينگليش چاپ کن       رو خدا، 

 .هم واسه عشقاتون بفرستيد

7 ta sin ro baraye 7sine shabe eyd taghdime to behtarin mikonam; 

Salamati, Saadat, Servat, Sarbolandi, Sedaghat, Sabzi, Sepid bakhti. 

گـر چـه از عاشـقی و        بيشـتر از هميشـه دوسـتت دارم،       :به قـول اون آهنـگ بيـژن بـا مـریم              .به خدا خيلی دوستش دارم    

 . . .از دلم چيزی نمونده که به تو بسپارم  ته عشق،زیر آوار فرو ریخ عاشق شدن بيزارم،

هـای   خيلـی فـيلم    . پا نميشم  ۵من عيد از پای کانال       .و تبليغ ميکنه   ر داره فيلهای نوروزیش   )تهران( ۵بچه ها االن شبکه     

يخـوام بـه عشـقم      یـه ترانـه م     خوب، قبل از اینکه بریم سر اخبـار،       . . . و   روز دور دنيا  ٨٠ اسميت، مثل پایگاه،  .باحالی داره 

 :از رضا صادقی تقدیم کنم،

 که هنوزم با هامه زخم شب گریه هامه             یاد یه عشق کهن ست، این غم که توصدامه،

 رو هر دلی اثر کرد این روزگار نامرد                        صدای من به جز تو، با ما که راه نيومد،

 که مشکی رنگ عشقه             حاال همه ميدونن،اول مشق عشقه        غصه و اشک و حسرت،

دلــم بــرات تنــگ شــده : خــودم بــرات بخــونم بشــی تــو مهربــونم         ســر بــذاری رو شــونم، کاشــکی ميشــد یــه روزی،

و عشـقای هممـون باهـامون       ها   هممـون راه بيـاد مخصوصـا بـا عاشـق           اميدوارم تو سال جدید ایـن روزگـار بـا         . . . . . جونم  

 :حاال بریم سر اخبار .مهربون بشن

 نقـش و شخصـيت مـورد عالقـه     "وگوری"از آنجایی که  .راستی از این به بعد به مطالب شماره قبلی مجله هم گير ميدم   

کنيم و از ایشان طلب پوزش و        ؛ قویًا محکوم می   ... آوردن عکس ایشان را در کنار مطلب بگو رمانتيک و بنویس           من است، 

 .عظيم برای خانواده داغدیده ایشان داریممغفرت برای آن مرحوم و صبر 

از  یعنی من، البته یه وقت فکر نکنين که طرف، !آيد  تا آنجا آه من يادم مي     (شِب چهارشنبه آخِر هر سال، از قديم و نديم          

ن اینو همه مـيگ    ،٢١ -٢٠حدود   تازه چهره ام کمتر از اینو نشون ميده،         سالمه به خدا،   ٢۵همش   خدا چند ماه کوچيکترم،   

اين مراسم چيز عجيب و غريبي نبود و تا قبل از ایـن، آـه مـن                 . سوري  شد به نام چهارشنبه     مراسمي بر پا مي   .) به خدا   

ذاشـتن  و    اي، چند تيكـه چـوب و تختـه را روي هـم مـي                شد آه در هر آوچه و خانه        گونه برگزار مي    هم به خاطر دارم، اين    

ها هم از گوگرِد چنـد تـا آبريـت     صداي ترقه. گفتن و خالص  از من ميزردي من از تو، سرخي تو آردن و آتشي روشن مي  

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۵ ماه فروردین  ١۵پيش شماره   –   ٣٨  



خـدا  ... (زدند آه آن هم عجيب و غريب نبود اي مي بعضي بچه ها هم مالقه.شد آه زیادهم ترسناك نبود     خطر ول مي    بي

 آن را آه البد ديـده       فرِم. اما حاال چهارشنبه سوري فرق آرده؛ هم توی فرم و هم محتوا           !) شاهده، اين يكي رو من نبودم     

و (، در دسـتان نوجوانـان و جوانـان    ...آـش و السـتيك   فشفشه و ترقه و نارنجـك و سـرنگ و سـرنج و حشـره             . ايد  و شنيده 

هـاي    شـباهت بـه شـب       سوري هم بي    تبديل آرده است و شب چهارشنبه     (!) ماه اسفند را به ماه خون و حماسه       !) بقيه

چهارشنبه آخر سال اومد و رفـت هـر          حاال. آه تا دلتان بخواهد، فراهم است     جراحات و تلفات هم     . عمليات جنگي نيست  

! ترتـان را منفجـر آنيـد    شونصـد نفـر آن طـرف    چی ما داد زدیم که باالغيرتًا يك آارى نكنيد آه خودتان و بغل دستى تان و

حـاال يـا در   . (شـه  مـى  بابا بـاور آنيـد بـدون انفجـار و آشـت و آشـتار هـم چهارشـنبه سـورى آدم در          کسی گوش نکرد،

سـورى   آخه بذارید واسـه چهارشـنبه  !) داديدها شود ديگر، شما هم گير شود يا هر چى ديگر باالخره يك چيزى مى مى

بـاالخره مـا     .ميخـوام واسـتون از سـایت بازتـاب یـه مطـب باحـال در ایـن مـورد بنویسـم                     . سال ديگر هـم آدم بـاقى بمونـه        

ميخوام اینجا یه جک بنویسم همونطـور کـه گفـتم از     .حال کنيد  جمعيت کردم، منم چه خودمو داخل این      ( انسانهای فهيم 

ایـن دفعـه خـودم اینـارو         هـای منـو سانسـور ميکنـه،       smsاونجایی که ادیتور محترم هميشه بعضی از کلمات توی جکها و            

این دوتا، ميگه ما سه نفرو ميره بين  بينه که آرنولد و استالونه را پليس گرفته و دارن ميبرن، می... یه ت. سانسور ميکنم

خيلـی خـوب ميتـونيم مناسـبتها و     ) جمـع فهـيم  ( ها داشتم ميگفتم که ما فهيم .)حاال شده قضيه من .دارین کجا ميبرین  

 :مراسم را به نام خودمون مصادره کنيم این هم فانتزیش در باره چهارشنبه سوری از سایت بازتاب

  :طلب اي سلطنت مجري شبكه ماهواره

سوري يعني اعتراض؛ يعني فرياد؛ يعنـي         نبهچهارش

ــا ديگـــه ايـــن رژيـــم رو نمـــي  ــا  مـ خـــوايم؛ يعنـــي مـ

ــي ــوايم حضــرت رضاشــاه رو مــي  اعل چهارشــنبه . خ

هر جرقه  . حضرت بيا، ما منتظريم     سوري يعني اعلي  

آتش در اين شب، يعني ما هواخواِه سلطنتيم و هـر           

ــا   ــي بي ــه يعن ــه    ... . ترق ــزان آ ــيد، عزي ــئن باش مطم

ايشون هـر   ... شنون  رت صداي شما رو مي    حض  اعلي

شـنون، البتـه بـه شـرطي آـه            صداي بلنـدي رو مـي     

 ... .ادبي نباشه بي

 : سرمقاله يك روزنامه اصولگرا

اآنون بر همگان واضح و مبرهن است آه بـا تـدبير و             

اي اسـالمي ـ    نـه توان همين رسم ضاله چهارشـنبه آخـر سـال را بـه گو     بصيرت عالمان دردآشنا و روشنفكران متعهد، مي

توانـد حـاوي ايـن پيـاِم صـريح و          شـود، مـي     ترآد و هر آتشي آه روشن مـي         اي آه امسال مي     هر ترقه . ايراني تفسير آرد  

 .. .اي، حق مسلم ماست؟ انرژي هسته:روشن به غربيان و شوراي حكام باشد آه 

 ): سنجِش آتِش ناب(سخنراني يك روشنفكر در همايِش 

. گاه آه هنوز در مواجهه با پارادآِس آب قرار نگرفته، قادر به روشـنگري اسـت                 ، پارادايِم آتش، آن   شناسانه  از منظر هستي  

از زرتشت تا سهروردي و از سهروردي تا آانت و از وي تا ُولتر و نيچه و تا همين اآنون، آتش همـواره در جنـگ بـا جهـل و                               

انـد، يـا بـه خاآسـتر          شده  شان، يا در آتش سوزانده مي     ارتجاع بوده است و به همين خاطر، هميشه روشنگران و دگراندي          

مـن  . سوري، رسمي آـامال روشـنفكرانه اسـت         به همين خاطر، چهارشنبه   ! سوخت  نشستند و يا دماغشان مي      گرم مي 

 .هايش، پايبندي عميقي به پريدن از روي آتش داشـته اسـت      حتي شواهدي دارم آه نيچه، تا پيش از آتش گرفتِن سبيل          

 : ه ضداسالمي از لندنمدير يك شبك

مـن  . سوري مبارك اسـت     اند، همين چهارشنبه    ها هرگز به اسالم نگرويده      دهد، ايراني   هاي ديگري آه نشان مي      از نشانه 

انـد،   هـا گرويـده   آنند، اآثريت مـردِم ايـران بـه ديـن تـازي             هايي آه گمان مي     با قاطعيت از همين تريبون، خطاب به آن نادان        

آنيد اين چند هزار مسجد و آن  چرا فكر مي! ها تربيت ها، اي بي  نفهم  آوران، اي نابينايان، اي هيچي    آنم آه اي      اعالم مي 
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بينيـد؟ مگـر آن َتـَرق َتـَرق مبـارك را       هاسـت، مگـر چهارشـنبه سـوري را نمـي      چند ميليون نمازخوان، نشانه اسالِم ايرانـي  

 !بكٌم ال يعقلون هستيم گويند، ما صٌم وقت مي شنويد؟ آن نمي

 : تئوريسين گروِه فشار

ريزن تو محل، هربچه سوسولي آـه ديـدين، اول يـك فصـل                مي. شنبه از ظهر برنامه داريم      بروبچ همگي آماده باشن، سه    

اگـه اوضـاع هـم    . هاي شلوغ، زير پاي دختـراي بـدحجاب   رين تو محله دارين مي  ها رو ور مي     زنين، بعد هم ترقه     آتكش مي 

اين ... بندوبارها خوره تو سِر بي شاهللا مي ها رو بندازين تو جمعيت، اين از روي موتور، ترقهخيلي قاطي پاتي شد، همونجا 

 ... .دهنده قدرِت ما باشه، اگه خدا بخواد تونه نشون بازِي لوِس آخر سال هم مي آتش

 : نشاني يك مأمور آتش

ذاره    باال هست آه هر جـور شـده، نمـي          ده آه هنوز يه خدايي اون        سوري، يكي از آياِت خداست و نشون مي         چهارشنبه

 .ما رو بازخريد آنن

  : سخنگوي آاخ سفيد

اي و بمـب اتـم        ها داشته باشد، به انـرژي هسـته         تواند آنترل دقيقي بر ترقه      تواند قبول آند، حكومتي آه نمي       آيا دنيا مي  

ا در اسرائيل منفجر نكنند و با پرش        ها يك بمب اتم ر      ها، ايراني   دست يابد؟ چه تضميني وجود دارد آه يكي از همين شب          

آنـيم آـه    سر ندهند؟ ما بـه آژانـس انـرژي اتمـي امـر مـي             ) زردي من از تو، سرخي تو از من       (از سوريه به نوار غزه، نواي       

سوري را به عنواِن يكي از ادله مهم در جهت نقض معاهدات و نيز عدم شايستگي ايران در دستيابي به                      وجود چهارشنبه 

 .منظور گرداندانرژي اتمي 

 : آنجلسي لوس) بشكن و باالبنداِز(مجرِي رمانتيِك يك شبكه 

مرسـي  . آـردم  جون از تهران نوشته، چقدر اين لباِس رآابي به من ميـاد، امـا بهتـر بـود موهـام رو اسـتخوني مـي                   في  في

، روسریت رو در بيار   عزيزم... . سوري چيكار آنه    في پرسيده چهارشنبه    راستي، في . في جون، مرسي، دوستت دارم      في

ها هم بهتره صورتي باشه، الك رو هم تيره بگير، اينجوري هم  هاي شلوارت رو بكش باالتر، روِژ شرابي بزن و سايه و پاچه

اگـه هـم اونـا گرفتنـت آـه ايـن يـه قضـيه                ... گيـري   ها رو مي    اللهي  آني و هم حاِل اين حزب       تو ُمدي و هم جلب توجه مي      

 !س ديگه

 : راديو مجاهدين

در همـين راسـتا،   . سـوري را صـادر آـرد    برادر مسعود رجوي، طي پيامي به ملت ايران، دستور اجراي مراسـم چهارشـنبه     

المللي، خواست تا با اعزام ناظران خـود بـه ايـران و مشـاهده                 هاي بين   جمهور منتخب خلق، مريم رجوي از سازمان        رئيس

گيـرد، بـه ميـزان مردمـي بـودن          ير امنيتي رژيم آخونـدي صـورت مـي        استقبال مردم از اين دستور، آه تحت شديدترين تداب        

 ... .جمهور رجوي پي برند؛ زنده باد رجوي، نابود باد سازمان مجاهدين خلق و مقبوليت رئيس

 : سرود شبكه جوان

 ... .آوران پرسوز باشيد، پرتوان، پرصدا آاران، دالوران، نام آتش

 : يك معتاد

شـوري رو     آه آدماي محترمي مثل ما رو جمع آنه، بايـد ايـن چهارشـنبه               ن دولت جاي اين   چهارشنبه شوري خيلي بده، اي    

امـا  ... اين همه ژغـال و آتـيش، اونهمـه دود و دم           ! دل آدم آباب ميشه   ! چه معني ميده اين همه ژغال خوب؟      ... جمع آنه 

 ! آفتابه لگن هفت دشت، نشئگي و توهم هيچي چه فايده،

 : ارجيجاسوِس يك سرويس امنيتي خ 

شب در ميـان جمعيـت حضـور داشـتم، ميـزان          شنبه تا نيمه     آه از غروب سه    SVOO24Pمطابِق مشاهداِت اينجانب، مأمور     

 از عهـده گـوگرد، بـاروت و حتـي           N9 و   S6  ،P5،  ٠۵صدا و نيز تواِن انفجارهاي توليدشده در برخي اماآن، از جمله منـاطق              

شده در برخي از اين   هم گزارش آرده، استفاده از اورانيوم رقيقVS24SSمور گونه آه مأ تي فراتر بوده است و همان ان  تي

 .شود آور توصيف مي ها نيز اعجاب  سازي ايراني همچنين توان مهمات. ها آامال محتمل است بمب
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 : يك اژدها به دوستش

دونـم     و دهنم سوخت، آتـيش     چهارشنبه سوري از تو خونه تكون نخور، پارسال رفتم بيرون، همچين منفجر آردن آه دماغ              

 !هم ترك برداشت

 : يك استاِد دانشگاِه از هفت دولت آزاد

دهنـد،    ها، هر سال هزاران آشته مـي        ها و جشن    در حالي آه در ممالك مترقي و پيشرفته، براي زنده نگه داشتن سنت            

اينهـا هيچـي    . آننـد   عتـراض مـي   آار، به خاطر آور و آچل و تلف شـدن چنـد صـد نفـر آدم، دايمـا ا                     يك عده مرتجِع محافظه   

 !فهمند، به خصوص از اومانيسم نمي

 :ولی هنوز تموم نشده یه قسمت دیگه داریم اینم از مطالب چهارشنبه سوری،

 پس دولت کریمه هـم بـا اینکـه        ".گلپایگانی استفاده از ترقه و مواد محترقه را از مصادیق لهو اعالم کردند            صافی   هللایت ا آ"

 .هو و لعب دوسته، چون مراکزی را برای اجرای برنامه های چهارشنبه سوری در نظر گرفته بوداصولگرا است خيلی ل

 .بریم سراغ بقيه دیگه در مورد این چهارشنبه حرف کافيه،

من به هيج وجه اعصاب ندارم چون توی روزنامه خوندم، چهار دختر اصفهانى به همراه سـرويس مدرسـه درون آانـال آب                       

بخصـوص ايـن   . خدايى آدم توی آـار ايـن اتوبوسـها و هواپيماهـا بـدجور مـی مونـه        .اند اند و مرده   سقوط آرده » سنسور«

شوند؟ اين موضوع حتى از پيدا آردن شيوه درمان          آشيده مى ... آانال آب و   دونم چرا هى به سمت دره،      اتوبوسها نمى 

شـخص کـنن ايـن راننـدگان محتـرم      رسد اگه يـك تـيم آارشناسـى تشـكيل بشـه تـا م              به نظر مى  . ايذر هم مهمتر است   

را سوار ... آموز و يا جمعى نويسنده و    اى به ته دره يا آانال آب دارند؟ بخصوص وقتى دانشجو، دانش            اتوبوسها چه عالقه  

 .آنن مى

هر آسى آو «آيا اين رانندگان محترم برخاسته از ته دره يا آانال آب هستند آه اينگونه به موالنا و اين شعرش  : سئواالت

آنند؟ آيـا قضـيه اصـلى در تـه دره يـا آانـال آب پنهـان                   اداى دين مى  » دورماند از اصل خويش، بازجويد روزگار وصل خويش       

آنند؟ آيا نبايد بعضى رانندگان تست باد آردن بادآنك         شده؟ چطور ممكن است آه اين همه راننده با اتوبوس سقوط مى           

 را محض اطمينان انجام دهند؟   

خاطر رد شدن اتوبان از وسط  ها یا قطع درختان جنگل لويزان به انيد اين چند مدت بحث اصلى روزنامهد همانطور آه مى

همانطور آه باز   ). بس که در باره انرژی هسته ای گفتن که دارم خفه ميشم            اه اه، ( یا انرژی هسته ای    اين جنگل است،  

امـا خـدايى مـن    . ه قطع درختان و ساخت اتوبـان داده تهران حق را به شهردارى و دستور به ادام دانيد دادسراى هم مى

 انـد؟ راسـتى هـيچ    ها آه چرا آًال اين موجودات وسط راه جاده و اتوبان سبز شـده  و جنگل ام توی آار اين درختان مانده

. زودتـر بـه مقصـد برسـيم     شمال هستيم آه فقط نيم سـاعت _ ساله که در حال ساخت جاده تهران  n ايد ما توجه آرده

آردن شباهت محيط زيست با تحصيل رايگان هستيم؟ اگر  ايد آه ما در همه جا و همه حال در حال ثابت  توجه آردههيچ

محيط زيست و تحصيل (شيم هر دوى اينها  متوجه مى!) گيريم تمرين آنيم ياد مى آار سختى نيست،(آمى فكر آنيم 

 !شباهت زيادى به آشك دارند )رايگان

قطع درخت داغه داغه و در جهت آباب شدن دل دوستداران درخـت و جنگـل و طبيعـت، بـاالخره               چون اين چند وقته بحث      

و حيف آه اين درخت و جنگـل   ! اى درخت حياآن، جنگل را رها آن و يا اى جنگل حياآن، اتوبان را رها آن                :من ثابت آردم  

و البته اتفاق مهمتر اينه     !!. هان؟  ندارین، مگه خودتون ناموس   آدم نيستند که بگم آخه چرا شماها توی اتوبان در اومدین،          

. اند، به راحتـى حـل شـد        مردم آه توی دلشان پرسيده بودند چرا اين درختان را شبانه قطع آرده             آه مشكل آن دسته از    

ايـن بابـت درختـان لـويزان بـا درختـان          دهد آه حتى در روز درختان را قطع آننـد و از            چرا آه مجوز دادسرا اين اجازه را مى       

 .آنند مى... پندارى، همدلى، همكارى، هميارى، همبستگى و قطع شده حاشيه زاينده رود همدردى، همذات

چـرا معترضـان بـه ايـن اقـدام شـهرداري در             : ((دم، حداد عـادل گفتـه کـه        گير می دم، آًال گير مى      من وقتى به يه چيزى    

 ساير موارد مشابه، اين همه بحـث و سـر و صـدا              گذشته وقتي درختان باغهاي شميران را شبانه قطع مي آردند و يا در            

 ميليون درختي آـه فقـط       ۵/٢نكردند ضمن اينكه اگر شهرداري در قطع درختان خطايي هم مرتكب شده باشد با توجه به                 

آوردم کـه نگـين دسـت        عين خبر را  .)) در روز درختكاري و در آمربند سبز اطراف تهران آاشته، جبران خسارت آرده است             
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البته از رو رفتن ( .من که از رو رفتم .خدایيش خيلی رو ميخواد آدم از این حرفا بزنه بابا رو را برم، سنگ پا،      . متن بردم توی 

 !!!آسوده بخوابيد آه اتوبان بيدار است! هاى لويزان جنگل.) ما همچنان در سنگرها هستيم منو بشنو و باور نکن،

 !این روزنامه ها با زبان پارسیرا بخونيد ببينيد چه ميکنن  ماجراهاى يك تيتر

هـاى مهـم و آثيراالنتشـار آشـور برداشـتم برايتـان        من اين تيتر بسيار گويـا، واضـح و اساسـى را آـه از يكـى از روزنامـه          

 ».شهردارى، ساخت و ساز و قطع درختان لويزان را از سر گرفت«: نويسم مى

 » !خت و ساز آند و هم آنها را قطع آندتونه هم درختان را سا شهردارى در يك لحظه مى« :تفسير خبر

 مـن بعـد از ايـن بـه جـاى آاشـت              -٢ .نگـارى هسـتند    هاى تمام نشدنى آسمان روزنامه     ها ستاره   بعضى -١ :نتيجه خبر 

آاربرد تيتـر    -٣ !)آارند را مى ... احتماًال چيزهايى نظير ساختمان، اتوبان، پارك و      (گويم ساخت و ساز درختان       درختان مى 

 !اى دارى  اى شهردارى، تو چه استعدادهاى نهفته-۵ !زنيم، پس هستيم  ما تيتر مى-۴ .ه آشك استچيزى شبي

 :یه خبر باحال دیگه

تا چند روز ديگر خورشيدگرفتگي در آشور نيجريـه رخ خواهـد داد؛ بـه               ((

اند تا مبادا وقـايع سـال        همين دليل مسئوالن اين آشور به تكاپو افتاده       

آن سال خورشيدگرفتگي در نيجريه رخ داد و چـون          در  .  تكرار شود  ٢٠٠١

مردم اين آشور بـا آن آشـنايي نداشـتند تصـور آردنـد شـياطين آنهـا را                   

اند به همين دليل در شهرهاي اين آشور هـرج و مـرج رخ               تسخير آرده 

ــن    . داد ــا اي ــث شــده ت ــوع باع ــين موض ــالع   هم ــت اط ــار دول رســاني  ب

 .))م دچار ترس نشونداي در اين رابطه انجام دهد تا مرد گسترده

ببـين تـو    کردم مـا ایرانيـا خيلـی خرافـاتی هسـتيم،      من تا حاال فکر می  

ماهـا خيلـی    خدایيش تـو ایـن مسـایل،     .نيجریه مردم چی کارها ميکنن    

 .فهميده و عاقل هستيم

دیگه داره حال من  بس که توی این مدت درباره انرژی هسته ای گفتن، 

ا را تهدیـد کـرده کـه ميتونـه بهـش            آمریکـ  ولی ایـران،   یکی بهم ميخوره،  

و محبوبيت بوش خدا نشـناس       که قيمتها یهو بره باال     آسيب برسونه، به نظر مياد که هم از طریق انگولک توی بازار نفت،            

ذليـل  ( هم از طریق راه انداختن بورس آسيایی نفت و معامله با یـورو کـه ضـربه محکمـی بـه بدنـه دالر آمریکـا                          بياد پایين، 

 ولـی ایـن مـرده شـور بـرده هـا هـم خـوب چيـزی هسـتن،                    . ميکشم از این دالرهای مرده شور برده سـت         چی هر شده،

بعد از این تهدید بود که دولت ایاالت متحـده گفتـه             هم بد سياستمدارایی نداره ها،     این حکومت ما   بابا، .است.) خدایيش

!!  زور باالسرتون باشه تا زبـون درازی نکنـين؟         باید شما ها آدم نميشين،   ( .که ما راه حل سياسی را بيشتر دوست داریم        

این سياستمدارای ما  .)حاال یکم با این تهدید حال کنيد تا بعد شما پر رو تر ميشين؛ گيریم، هی ما حرفاتونو نشنيده می    

 .دست خوش.هم ميدونن از هر مطلب کجا استفاده کنن

از نظـر تغذيـه و بهداشـت،     هـا  عتراض به وضع خوابگـاه  دانشجوى دانشگاه واحد شيراز به علت ا١١«: خونيم خبر را مى

خـوانيم و   همين طور پشـت سـر هـم هـى خبـر را مـى      ) افتد نمى اتفاقى(خوانيم  خبر را يك بار ديگر مى» .اخراج شدند

 مگر چرا دانشجو؟ آيا چرا اعتراض؟ اصًال چرا دانشجو مربوط! شدند ديگر بايد اخراج مى آنيم، البد پيش خودمان فكر مى

! اهميت تر بهداشت اسـت  آيا غذا هم چيزى است آه آدم خودش را به خاطرش اخراج آند؟ از آن بى! است به خوابگاه؟

بهداشـت بـودى آـه ايـن قـدر خـودت را اعتـراض         دانشجو چه ربطى دارد به بهداشت؟ مگر تو آه اخراج شدى دانشجوى

 !شدى تغذيه روحى مىخواندى و  درس مى تو اگر دانشجو بودى!  نفرى١١آردى؟ آن هم 

حاال کار تـون بـه جـایی رسـيده کـه             .که دانشجو نمی شدم    اگه ميدونستم،  .این دانشجوها هم معضلی واسه ما شدن      

بسـيج ميتونـه رهبـر را هـم بيـاره تـوی              مگـه شـما کـی هسـتين؟        .نميذارین شهدای گمنام را تـوی دانشـگاه دفـن کـنن           

حـاال دیگـه انجمـن اسـالمی را هـم بـا خودتـون یکـی                  زنيـد؟  تـک مـی   حاال ریيس دانشگاه رو ک     .کالسهای شما دفن کنه   

تـو   .تو همونی بودی که بعد از جنگ پدر دانشجو هـا را در مـی آوردی                .آخه انجمن تو چرا؟ تو که آدم خوبی بودی         کردین؟

                      !، خاموشی نيستچراغ                                                       آیين ٨۵ ماه فروردین  ١۵پيش شماره   –   ۴٢  



ای  هيونيسـم، ای ص  ای امپریاليسـم،   ای عوامل نفـوذی،    حاال با هم تریبون آزاد تشکيل ميدین؟ اونم توی دانشگاه؟          چرا؟

کنيد؟ حاال   حاال کالس ها رو تعطيل می      !!!ای غرب زده شرق خورده     ای آزادی طلب خدا نشناس،     ای نژاد پرست،   نازی،

 !حاال به این رزمندگان غرب ستيز و سربازان گمنام ميگين وحشی؟ ميخواین بسيج را تعطيل کنيد؟

گفتنی اسـت   ( .حاال ببينيد  . واحد نمی تونيد بردارید    ١۴ از   ترم بعدی بيشتر   .همتونو مشروط ميکنم   .به همتون صفر ميدم   

  در دانشگاه صـنعتی شـریف بـه درگيـری،          ٨١بعد از تجمع اعتراض آميز در اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری که پایيز               

        ایـن اولـين بـار اسـت کـه دانشـگاه صـنعتی شـریف صـحنه ی چنـين آشـوب هـایی                          خشونت و زد و خـورد کشـيده شـد،         

از نظر شـدت بـه    این در حالی است که اتفاق چند روز گذشته،        .می شود 

 .) بود٨١مراتب بزرگ تر از حادثه ی سال 

حاال هى ما خودمان را با آنفلوآنزاى مرغـى آـارى نـداريم، امـا ايـن موجـود           

مـا فراموشـش آـرديم      . شور برده خـودش بـا مـا آـار داره           خبيث، اين مرده  

دهنـد ايـن آنفلـوآنزا     تـازه خبـر مـى   . آه نشدآدم بشه، نشد  شاید خودش

همانجـايى آـه مـا قـرار اسـت بـراى تـيم ملـى                 دقيقًا رفته، آشـور آلمـان،     

خـورد، حـاال بگـين چـرا      نمـى  جا خوش آرده و تكان فوتبالمان آمپ بزنيم،

دقيقًا همان جايى آـه   حاال بايد بره. داری دست از سر اين آنفلوآنزا برنمى

بخـورى و   يم، تلپ بشه؟ اى الهى آه به زمين گرمخواهيم اردو بزن ما مى

خـواى   اى الهى آه جوون مرگ بشى آه مـى        ! نفهمى آه به آجا خوردى    

الهـى آـه سـر تختـه     ! اى مرغـى ! اى آنفلـوآنزا ! تو قـوطى  حال ما را بكنى

 !اى الهى آه مشت محكم بخورد در دهانت! بشورنت

 :مچند تا عکس باحال و بدون شرح هم واستون آماده کرد

 

بازهم سال نو را به همتون تبریک   خوب اینم مطالب این شماره ما بود،          

 سـال شـما   ١٣٨۵اميدوارم که سال  .واستون بهترین آرزوها را دارم    .ميگم

 .همتون را از ته دل دوست دارم .دوستان مهربونم باشه

واسـه تـو    ولی با یاد تو هستم، ستم، اگرچه پيشت ني ساللحظه تحویل عزیزم، این سال را به عشقم هم تبریک ميگم، 

 .دوستت دارم .بهترین آرزوها را دارم
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 برای آقای خاتمی رئيس جمهور وقـت        ٢٠٠١نامه ای که یک همجنسگرا در سال        قسمت هایی از    در زیر توجه شما را به       

درست است که زمان زیادی از آن گذشته است اما نکات لطيفی در آن دیده می شـود کـه                    . ایران نوشت جلب می کنيم    

 .ارزش انتشار آن را دارد

 

 ی ایرانحضور محترم ریاست جمهوری اسالم

 جناب آقای محمد خاتمی

 

من یک ایرانی هسـتم کـه مجبـور شـدم کشـورم را بـه دليـل اینکـه بـه رژیـم اسـالمی اعتقـادی              

پایه ترین حق انسانی یک نفر محسوب می شود که از داشتن حق اظهار نظر . نداشتم ترک کنم

 . که شما از آن سخن به ميان آورده اید پذیرای آن نيست" تمدنی"

وم من به اسالم به عنوان دین برتر و صلح جو اعتقاد داشت و حتـی بارهـا بـه حـج رفتـه                        پدر مرح 

 ساله مرا به جرم دیدگاه سياسی اش اعدام کرد دیگر        ٢٣اما وقتی که رژیم اسالمی خواهر       . بود

عالقه اش را به اسالم از دست داد و شما دیگر نمی توانستيد هيچ نمازخوان و یا قرآن خوانی را                 

 سال داشـتم و کمتـر از        ١٨پدر من یک خدانشناس شد که من در آن روزها           . ه ما پيدا کنيد   در خان 

 . آنچه که امروز می دانم می فهميدم

 

من از شما سوالی دارم، به نظر شما چه دليلی موجب می شود که مردم کشورهای به اصطالح اسالمی می خواهنـد                      

 ميليـون ایرانـی   ۴ تـا  ٣تی را پيدا کنند در غـرب پنـاهجو مـی شـوند؟            جامعه خودشان را ترک کنند و به محض اینکه موقعي         

شــما تجــاوز را در       . کشورشــان را تــرک کــرده انــد و قســمت عمــده آن در دوران ریاســت جمهــوری جنابعــالی بــوده اســت 

 قـول هـایی      سال که شما در قدرت بوده اید شما هم بسياری از           ۴رژیم های دیکتاتوری محکوم می کنيد اما در طول این           

 . که درباره مردم ساالری داده بودید را زیر پا گذاشتيد

 

هفته گذشته در مقابل نمایندگان سـایر جهـان در سـازمان ملـل  شـما بـه گفتگـوی بـين                       

آیا به نظر شما دنيا گفته های شما را جدی مـی گيـرد در حاليکـه                 . تمدن ها اشاره کردید   

 چيزی بـه جـز بـدبختی و جنایـت بـر سـر               که شما در مورد آن سخن می گویيد       " مدنيتی"

 !مردمش نياورده است؟

 بليـت   ٣٠٠و تـا بـه حـال        هفته جاری تيم فوتبال ایران و ایرلند در تهران بـازی خواهـد کـرد                

برای زنان ایرلندی فروخته شده که به تماشای فوتبال کشورشـان بنشـينند و لـذت ببرنـد          

 .ممنوع استاما همچنان شرکت زنان در تماشای مسابقات ورزشی 

 

اینجا در غرب نه تنها قانون . من همجنسگرایی هستم که جنسيت خودم را پذیرفته ام و با احساسم کامال راحت هستم   

در . از حقوق من حمایت می کند بلکه خانواده، دوستان و خانواده شریک جنسی ام ما را پشتيبانی و جمایت مـی کننـد                      

ها از طرف خانواده مطرود هستند بلکه بـا توجـه بـه قـانون مجـازات اسـالمی                   همجنسگرایان نه تن  " مدنيت"ایران تحت آن    

شـما مـدعی قـوانين ایـران        . قانونی که از زمان قدرت گرفتن رژیـم اسـالمی بـر جـای نشسـت               . محکوم به اعدام هستند   

 .که هزاران همجنسگرا در آن اعدام شده است" تمدن"اسالمی هستيد به عنوان محوده 

آتشـی بـر    "ا چه هدیه خواهد آورد وقتی که دادستان قضایی آقای محمد گيالنی اعالم می کند که                 مدنيت مورد نظر شم   

 ؟ "پا کنيد و هر شخصی  را که همجنسگرایی کرد در آن بيندازید
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 آقای ریس جمهور، 

من از امکان محکوم شدن به غرب زدگی و         

مجذوب فرهنگ و تمدن غرب شدن ترسی       

را دارید، ارایه   اگر شما جنس بهتری     . ندارم

اما تا آن زمان    . دهيد و مرا به آن جذب کنيد      

کـه تـا    من مفتخر به فرهنگ غـرب هسـتم         

ــه آن عــادت کــرده ام    هــم اکنــون نســبت ب

همــانطور کــه ميليــون هــا زن و مــرد در ایــن 

 . کشور عادت کرده اند

لطفــا از گفتــه هــای مــن اشــتباه برداشــت 

ــد ــن    . نکني ــه م ــن نيســت ک ــن ای ــور م منظ

فــق سياســت هــای خــارجی  هميشــه موا

ارزشی را کـه    . ایاالت متحده امریکا هستم   

من بـه غـرب مـی دهـم کـه امریکـا را هـم                

شــامل مــی شــود ارزشــهای اســت مثــل   

حقوق بشر، حقوق زنان، همجنسـگرایان و     

اقليت هـای دینـی و قـومی، دگراندیشـان،          

بـه طـور    . اسـت ... مردم سـاالری، آزادی و      

ن و واضــح در اینجــا چيــزی بــرای ســهم داد

تقسيم کردن بـا بـن الدن یـا طالبـان وجـود             

که شما از آن سخن     " مدنيتی"ندارد و یا با     

 . می گویيد

 

 

اینها ... مردم ساالری، حقوق بشر، حقوق همجنسگرایان و غيره دستاوردهای غرب است همچون تلفن، برق، اینترنت و 

 . ین کره زندگی می کنند، از بين برودکه در اباید به همه انسان ها تعلق داشته باشند که مشکالت بشر 

 . شما را به آن خدا و دینی که دارید حکومت را از تحت فشار قرار دادن مردان و زنان دور نگه دارید

 یک ایرانی در غرب

  ٢٠٠١ نوامبر ١٨
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  مدیریت پروژه سيمای همجنسگرایان ایرانی–مهرناز خجسته 

 آتشی که می سوزاند: نام فيلم

   داستانی:وضوع فيلمم

 )Christophe Malavoy(کریستوف ماالوی  :کارگردان

  نارل ماراندین، کالمنت وان در برگ، کریستوف ماالوی، ميشل آمونت:بازیگران

  دقيقه٩١: مدت

 ١٩٩٧ -فرانسه  :محصول

 

" سرزمينی که پادشاهش کودک است    " که برگرفته از رمانی است به نام         این فيلم داستانی  

 پخش شده اسـت  GAY TVاین فيلم که بارها از شبکه . شته داستان نویس مشهور فرانسوی، هنری مونترالنت استنو

 . به نمایش روزگار قبل از جنگ جهانی دوم می پردازد

آندره که  . در مدرسه کاتوليکی در پاریس یک روابط عاشقانه بين دو شاگرد مدرسه وجود دارد             

این دو پسر که . ساپلير دانش آموز جوان تر می شود  ته ی   دانش آموز فلسفه است و دل باخ      

روابط خود را از چشم همه پنهان نگه داشته اند برای نزدیک شدن، به چشمه های آب و غار                

در این ميان دبير مدرسه، ابوت پرادتس که نقش آن را کارگردان فيلم بازی              . پناه می برند  ... و  

مــی کنــد نســبت بــه روابــط شــاگردان حســاس 

 . ستا

 

وی که از معشوق جوان آندره یعنی ساپليمر خوشش مـی آیـد، یـک شـب                 

متوجه می شود که دو نفر در انباری هستند و با توجه به شک قبلـی خـود             

روابط . نسبت به آندره آنجا را سرکشی می کند و آن دو غافلگير می شوند             

عــاطفی و عاشــقانه ی ایــن دو پســر جــوان بــا وجــودی کــه از نظــر همگــان  

ی بوده در ميان حسرت مبارزه ای قرار می گيرد که یک سوی آن دبيـر مدرسـه کاتوليـک کـه کشيشـی بلنـد قامـت                            مخف

است واقع می شود و طبيعتا رقيب کوچکتر یعنی آندره مغلوب گشته 

 . و از مدرسه کاتوليک اخراج می شود

در کنار این وقایع پدر روحانی و کشيش کليسا است که در امور کم و               

ماجرا مطلع اسـت و وی دبيـر را تنهـا گيـر آورده و وی را مـورد       بيش از   

نکوهش در مورد رفتارش قرار می دهند  اضافه می کند که وی بـرای               

 .گسترش محبت آمده است نه جدایی انسان ها از یکدیگر

 

 

 

ــن داســتان در ســال     ــت نویســنده ای ــری مونترالن ــانواده ای  ١٨٩۶هن ــاریس در خ  در پ

بســيار زیبــا بــا نگاشــتن و تجســم شــرایط ویــژه آن دوره کــامال کاتوليــک متولــد شــد و 

آن قـدر کـه اکنـون در پـاریس          . آشناست و ماهرانه بوسيله کلمات به تصویر می کشد        

 . چندین بنا به یاد وی نام گزاری شده است
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پویا

 با سالم

سـتون) بهتـر بگـویم گرداننـده   ( مـن نویسـنده   تا چه اندازه آشنا هسـتيد،     دانم با من     نمی من پویا هستم؛  

سـتونی مربـوط بـه اقليتهـای جنسـی در یـک مجلـه ای کـه .در مجله سه کاف هسـتم     " من هم هستم  "

 .بيشتر مطالبش مربوط به اکثریت بود

واهيد بود و منخواهيم در اینجا ستونی به نام ميزگرد ایجاد کنيم که نویسنده های این ستون شما خ 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،         

د ایـناین عدم ارتباط نه تنها در بين افـرا         .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              

 بـه بوتـه نقـد دیگـران مـی          کنيم و نظرات و عقاید خود را بدون محدودیت و شـجاعانه ابـراز و               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

البته از آنجایی که .انتهای هر ميزگرد به یک جمع بندی دقيق و منطقی در مورد موضوع مورد بحث برسيم               

تـوانيم نظـرات متفـاوت و جالـب اد اقليت جنسی از هر طبقه و تحصيالت و طرز فکـری هسـتند مـا مـی                 افر

 .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 .مع تـر خواهـد شـد   بحثهـا پختـه تـر و جـا      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     

امی کـه مـی  لطفـا نظـرات کوتـاه و مختصـر باشـد و نـ       .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

ب را برای من ارسال  می نمایند و در صورت لزوم به تماس یا پاسخ از سویدوستان در نشریه چراغ مطال    

 .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   ميزگردایات پيشنهادی خود را بر موضوعلطفا هر چه زودتر



 

  دبير دوم سازمان–ترانه فروهر 

کنجه و ظلمـي کـه بـر او روا شـده بـود از ايـران بـه                    سام همجنسـگرايي کـه بـه دليـل شـ           

پاکستان پناه برد و خود را به دفتر کميسرياي عالي پناهندگان سازمان ملل در اسـالم آبـاد        

با تحمل سختي ها و کم و کاست هاي فـراوان و شـکيبايي موفـق شـد کـه                   . معرفي نمود 

ه ارمغـان آورد کـه همـان      براي جامعه همجنسگراي ايرانـي بـ       ٨۴هديه اي را در اواخر سال       

 .خبر قبولي و پذيرفتن پناهندگي وي بود

من از تمـام کسـاني کـه مـرا حمايـت کردنـد و بـا                 : "سام در آخرين تماس تلفني خود گفت      

به خصوص از   . ارسال ايميل و نامه هاي پشتيبان کننده خود مرا ياري دادند تشکر مي کنم             

، کمسـيون   HRW -يده بان حقـوق بشـر       ، سازمان د  PGLO -سازمان همجنسگرايان ايراني    

و سـازمان بيمـرز و همـه و همـه و آرزو      IGLHRC –بين المللي حقوق بشر همجنسـگرايان      

 ."مي کنم که يک روز در کشور خودمان آزادانه زندگي کنيم

 ما هم از حمايت هاي شما سپاسگزاريم و اميدواريم که هر روز شاهد اين خبرهاي شادمان کننده باشيم 

 

 

 جلسات هفتگی در پالتالک
جلسات هفتگی ويژه ای در اتاق های پالتالک برگزار می شود که ورود برای عموم آزاد است

و ايرانی پرداخته LGBTو در آن اتاق ها به بحث و تبادل نظر در موضوعات مختلف جامعه 

 .هيم دادبه بسياری از سواالت شما پاسخ خوا

 . 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 از بArsham_Parsi (ID)اين اتاق توسط آی دی 

 برای دريافت نرم افزار پالتالک می توانيد به آدرس.ليست خود اضافه کنيد

www.paltalk.comمراجعه کرده و آن را به رايگان دريافت کنيد . 

 

 در انتظار حضور شما در اين جلسات هستيم

 لطفا دوستان خود را نيز مطلع سازيد

 

 

                      !، خاموشی نيستچراغ                              آیين                          ٨۵ فروردین ماه  ١۵ پيش شماره  –   ۴٨  



 

  اصفهان–فریبا 

همانطور که می دانيد جشنواره اسـکار را پشـت سـر گذاشـتيم و ایـن جشـنواره تقریبـا محـل                       . درود و سال نو مبارک باد     

لطفا مدل هـای خـود      . هست که ما تصاویری از آن ها برای شما منتشر می کنيم           ... نمایش جدیدترین مدها و رنگ ها و        

 . من به آدرس نشریه ارسال کنيدرا برای

 

 

                      !، خاموشی نيستچراغ                              آیين                          ٨۵ فروردین ماه  ١۵ پيش شماره  –   ۴٩  



 

به اطالع می رساند که نشریه ماهانه چراغ در نظر دارد برای پيدا کردن نقـاط ضـعف و قـدرت فعاليـت خـود در                          بدینوسيله  

لـذا از تمـامی دوسـتان عزیـز     . طول چهارده پيش شماره گذشته به جمع آوری انتقادات و پيشنهادات شما عزیزان بپردازد            

. ی گردد که در این همه پرسی شرکت کرده و ما را در راهمان یاری کنيد تا آن باشيم که شما می خواهيـد                       درخواست م 

 .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

 صفحه آرایی و ستون بندی نشریه را چگونه ارزیابی می کنيد؟کيفيت نگارش و لحن مقاالت، 

 ویرایش و تایپ متون و تنوع مطالب موضوعی را چگونه می بينيد؟

 .نظر خود را در مورد طرح های روی جلد بيان کنيد

 کيفيت و تعداد تصاویر بکار رفته در نشریه چگونه است؟

 هنوز راجع به آن بحث نگردیده و اهميت دارد؟چه موضوعاتی تا به حال می بایست مطرح می شده که 

 روند حرکت نشریه پيشرونده بوده یا پسرونده و نشریه خودتان را چگونه می خواهيد؟

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؟

 شریه از نظر تعداد صفحات و حجم فایل های پی دی اف شده چگونه است؟ن

 آیا ادامه کار نشریه چراغ را مفيد می دانيد؟

 کيفيت سرمقاله ها چطور است؟

 پاسخ دهی به نامه های ارسالی شما به نشریه چطور است؟

 نظرتان را راجع به چاپ نشریه و ارسال آن به داخل کشور را بيان کنيد؟

 ریه چراغ در ایران به فروش می رسيد آیا حاضر به خرید و پرداخت حق عضویت آن بودید؟اگر نش

 . چنانچه موردی هست که در سواالت مطرح نشده است لطفا بيان کنيد

 

                      !، خاموشی نيستچراغ                              آیين                          ٨۵ فروردین ماه  ١۵ پيش شماره  –   ۵٠  



 تماس با ما

 

ه آدرس پسـتبرای تماس با قسمت های مختلف سازمان می توانيد با دفتر روابط عمومی سازمان بـ               

لطفـا در قسـمت موضـوع نامـه نـام شـخص مـورد نظـر را.  تمـاس بگيریـد    pglo@pglo.orgالکترونيکی  

 .بنویسيد

 

 جناب آرین ورجاوندی  

 aryan@pglo.org      دبير اول سازمان

 سرکار خانم ترانه فروهر  

 Taraneh@pglo.org     دبير دوم سازمان 

 جناب آقای آرشام پارسی  

 ان و سخنگوی سازم

 hrc@pglo.org     دبير حقوق بشر سازمان  

 جناب آقای پيام شيرازی  

 دبير امور فرهنگی و 

 editor@pglo.org    چراغ –سردبير نشریه همجنسگرایان ایرانی

 سرکار خانم آرزو صالحی  

 radio@pglo.org   رها –مدیریت رادیو همجنسگرایان ایرانی 

 سرکار خانم آوا هاشمی 

 pglo@pglo.org    ومن دبير نشریه ه

  سرکار خانم مهرناز خجسته 

 pglo@pglo.org   مدیریت پروژه سيمای همجنسگرایان ایرانی

 شایان رافعیجناب آقای  

 pglo@pglo.org    دبير امور آموزشی  

  پيروز مهرآئينجناب آقای  

 pglo@pglo.org    دبير امور اجتماعی  

 سرکار خانم سارا ساالری 

 pglo@pglo.org     ی مشاور اجتماع

  زانيارجناب آقای مانی 

 pglo@pglo.org     دبير امور سالمت 

 

 

 جناب آقای صبا راوی 

 saba@pglo.org    نماینده سازمان در هلند 

 جناب آقای بابک اميری 

 babak@pglo.org   نماینده سازمان در فرانسه 

 

  پس مراقب باشيد،نمایندگان سازمان هيج تماس حضوری برقرار نخواهند کرد

 

                      !، خاموشی نيستچراغ                              آیين                          ٨۵ فروردین ماه  ١۵ پيش شماره  –   ۵١  
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