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  سردبيریگروه عضو – آرشام پارسی

سال نو را در حالی آغاز کرديم که يک سـال ديگـر از رشـد                

در اين سـال بـا برگـزاری        . فعاليت های گروهيمان می گذرد    

مرامسی در نفی سنگسار و هوموفوبيا برگزار شـد و در مـورد             

ا و با قـوتی     اقدامات به ج  ... اعدام های مشهد و گرگان و       

اجنام شد و موجب شد که نوای دادخواهی مهجنسگرايان ايرانـی           

نامـه بـه آقـای      . به خارج از مرزهای کشورمان کشيده شـود       

خامتی رئيس مجهور وقت که اواخر دوره دوم را به پايـان مـی              

قای امحدی نـژاد کـه      آبرد و پس از آن رئيس مجهور اصول گرا          

ياسی و اجتمـاعی رو بـه       لرزش شديدی بر پيکره ی فرهنگی، س      

فعاليت های سال گذشته مهچون حضور در جلسات بـين          . اصالح ايران وارد آورد   

و ايجـاد مهکـاری بـا       ) مجعيت جهانی مهجنسگرايان  (املللی و عضويت در ايلگا      

 ديده  نسازمان ملل متحد، کمسيون بين املللی حقوق بشر مهجنسگرايان، سازما         

مللل و ديگر سازمان ها و ادهای مـدافع         بان حقوق بشر، سازمان عفو بين ا      

حقوق انسان ها موجب گشت که نقاط فشار بيشرتی برای البی و گفتگو در مورد               

 . مهجنسگرايان ايرانی ايجاد شود

سال گذشته با هدف ثابت کردن پايگاه های فعاليت در خارج از ايران سالی              

    ت جنــبش نســبتا موفــق ارزيــابی مــی شــود و حکومــت ايــران را از قابليــ

واکنش هايی مهچون نامه آقای خامنـه ای بـه          . اقليت های جنسيتی آگاه کرد    

کنفرانس حج و اشاره به موضوع قانونی کردن مهجنسگرايی در معيارهای حقوق            

بشر غرب و وارد شدن حبث مهجنسگرايی در سخنرانی ها و خطابه ها دسـت آورد                

 . مهين فعاليت است

ی نـام گرفتـه اسـت، در ايـن راه رفتارهـای             سال جاری سال آگاهی اجتماع    

 پـيش بينـی مـی        و هوموفوبيک  کومتیحخشونت بار گروه های تند رو مذهبی،        

شود اما اين نبايد باعث ريزش نيرو شود و يا اين انتقـاد را بـه وجـود                  

رامش خاطر بيشرتی داشـتند     آآورد که اگر آگاهی اجتماعی نبود مهجنسگرايان        

بايـد جامعـه ايـران را از        . خود ادامه می دادند   و راحترت به زندگی خمفی      

چونکـه تنـها راه مقابلـه بـا         . وجود چنين اقليت های اجتماعی آگاه کرد      

 آگاهی رسانی است و تنـها از ايـن          – ترس ناشی از بی اطالعی       –هوموفوبيا  

راه می توان به مقابله با جهل گسـرتده شـده در کـل جامعـه ايرانـی بـه                    

 .مبارزه ادامه داد

 مواجه شديم که بر اين پيش بينی ها مهـر           یند هفته گذشته با شايعات    در چ 

تالشی را آغاز   افراد خمالف مهجنسگرايی    است که   آن  حاکی از   و  تاييد می زند    
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کردند که شک و شبهه ايجاد کرده و اختالف و سوتفاهم هايی ما بين فعالين               

د اقليت هـای    احتا"حقوق مهجنسگرايی ايجاد کنند و اين شبکه در حال تشکيل           

 را متالشی کنند زيرا که از احتاد و يکسـويی و دسـت در دسـت هـم                   "جنسيتی

 . گذاشتند هراسان هستند

در سال جاری و با يک ساله شدن نشريه چراغ تصميم گرفتيم که با قـدرت و                 

مترکز بيشرتی دومين سال نشريه را آغاز کنيم و آن ايجاد يک گروه سردبيری              

 با اتکا به نظرات ديگر دوستان در جهـت جامعيـت            برای نشريه می باشد که    

در اين راسـتا    . خبشيدن و ارتقای سطح فرهنگی و زيبايی نشريه کوشا باشيم         

اقداماتی نيز صورت گرفته است که در مشاره هـای آينـده تقـديم حضـورتان                

اين بدين معنا نيست که با تقسيم کار مسـوليت هـا را کاسـته               . خواهد شد 

دف فعاليت های گروهی و مجعی را تقويت کرده و در رشـد             باشيم بل با اين ه    

 . و گسرتش آگاهی اجتماعی تالشی دوچندان خواهيم کرد

 

 

به دليل بروز پاره ای از مشکالت آدرس سايت سازمان 

 از  تنها کليه همکاران ما.همجنسگرايان ايرانی تغيير کرد
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 عضو گروه سردبيری دبير فرهنگی و –شاهرخ رئيسی 

مهکاری من با سازمان مهجنس گرايان ايرانـی در تابسـتان           

خشـونت در   "با ارسال مطلبـی کوتـاه دربـاره     ٢٠٠۵سال 

 .به دفرت روابط عمومی سـازمان آغـاز شـد    "فرهنگ ايرانی

ازی در  اين مطلب بعدها توسط مهکـار ارمجنـدم پيـام شـير           

 هفتهاز مهان موقع من هر       .نشريه اينرتنتی چراغ منتشر شد    

    با اشـتياق برنامـه هـای راديـويی سـازمان را دنبـال              

پيش  .می منودم و نشريه اينرتنتی چراغ را مطالعه می کردم         

از آن من هومان و چند وبالگ شخصی را می شناختم که بـه              

شـنايی بـا    آ جنسيت و مسائل مهجنس گرايان می پرداختند،      

خود امـا    سازمان مهجنس گرايان ايرانی و راديو و نشريه       

اينکه سراجنام سازمان ايرانی تاسيس شده اسـت         .حادثه ای در زندگی ام بود     

در جهـت جنـبش برابـر خـواهی          که بی هيچ مست و سوی سياسی و ايدئولوژيک،        

انس بای سکسـواهلا و تـر      ها، لزبين ها، مهجنس گرايان و دفاع از حقوقِق گی      

 .برايم بسيار قابل احرتام و حتسين برانگيز بود ،جندرها قدم بر می دارد

کـه قصـد     ،٢٠٠۶ارتباط من به اين طريق با سازمان حفظ شـد تـا در مـارس                

را در دانشـگاه   "مهجـنس گرايـی  "تا  "مهجنس بازی"روزه از  ٣برگزاری مسينار 

يـان ايرانـی    از محايـت مهـه جانبـه سـازمان مهجـنس گرا            فرانکفورت داشتم، 

 ،٢٠٠۶ارتباط ما پيوسته تر شد تا سراجنام در اوايل آپريل            .برخوردار شدم 

 .من به عنوان دبير امور فرهنگی و مناينده سازمان در آملان انتخاب شدم

خنسـت ايـن    :تجنبه حائز امهيت اسـ دو دريافت اين مسئوليت خطيربرای من از 

ازمانی با کيفيت فرهنگـی و      افتخار را پيدا کرده ام که بتوامن دوشادوش س        

در جهت آگاه سازی و روشنگری جنسی و دفاع از حقوق اقليتـهای              علمی باال، 

و دوم اينکه فرصتی بدست آورده ام تـا بتـوامن بـه هـدف      جنسی گام بردارم

متحد ساخنت مهجنس گرايان ايرانی و دفاع از حقوق انسانی و قانونی آا در              

 .کشور آملان عمال فعاليت کنم

ر پی اين هدف تا چندی ديگر مرکزی برای مشاوره دانشجويان و پناهجويان             د

مهجنس گرا به وجود خواهم آورد تا در آجنـا از نزديـک بـا ديگـر زنـان و                    

بسـياری از پناهجويـان مهجـنس گـرای          .مردان مهفکر و هم احساسم آشنا شـوم       

 بيگانـه   به علت ندانسنت زبان    ايرانی در ساهلای اول اقامت در کشور آملان،       

به کنج عزلت و گوشـه خاموشـی         و عدم دسرتسی به اينرتنت يا مشاوره مطلوب،       

اين حاشيه نشـينان اجتمـاع آملـان حتـی از گـرايش جنسـی                .کشيده می شوند  
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 و چگونه بايـد آنـرا   !ت دارند و به درستی منی دانند چيسخودشان نيز وحشت

 پسـران مهجـس گـرای    بسياری از دخرتان و .ددر مقابل دادگاه آملان مطرح کنن

هـا و    کوتـه فکـری    حتقيرهـا،  هـا،  اختنـاق  هـا،  ايرانی حتت تاثير سرکوب   

سانسورهای بيرونی و درونی که عمدتا از طريق نزديکان و فاميل و دوستان             

مشـکالتی   دچار مشکالت روحی بسيار شده انـد،       عمری بر آا اعمال شده است،     

سـردرگمی در    پارگی شخصيتی، چند مشکل سازگاری با حميط،    از قبيل افسردگی،  

اينها مسائلی هستند کـه مهـه مـا کـم و بـيش در                .يافنت هويت جنسی و غيره    

 .زندگی درونی خود جتربه کرده ايم

دفرت ما در فرانکفورت آملان با هبرتين مشاوران و پزشکان و وکيالن ايرانی و              

کمـک  آملانی در ارتباط خواهد ماند و در صورت نياز آنان را که نيازمنـد               

هدف ما در اينجا     .هستند به اشخاص متخصص و مراکز صالحيت دارمعرفی می کند         

رسـاندن   جدا از کمک به اين مهنوعان و اثبات دوستی و عشـقمان بـه آـا،               

 . آگاهی جنسی مهه اقشار اجتماع ايرانی است اطالع و باالبردن سواد و

تنها وظيفه يک    ها، روشنگری در زمينه مسائل جنسی و دفاع از حقوق اقليت         

 .تداش ٢٠٠٢در سخنرانی که در می  نوام چامسکی، .پژوهشگر امور جنسی نيست

روشنفکری حرفه ايست کـه در آن شـخص   : تگف "روشنفکر"در کوشش برای تعريف 

با به کار بردن نيروی خرد خويش موضوعاتی پيش می کشد که بشريت به آـا                

زمـانی   به اين سخن چامسکی،   در معنی کردن و يا معنی دادن        " نيازمند است 

براسـتی کـه     که به وضعيت کنونی اقليتـهای جنسـی در ايـران مـی نگـرم،              

روشنگری جنسی را جدا از فعاليت روشنفکری منی يامب و گمان ندارم که کسـی               

بتواند در وضعيت کنونی ايران داعيه فعاليت روشنفکری داشته باشـد ولـی             

نس گرايـان کـه بنـا بـه ختمـين           مواجهه با مسئله اقليتهای جنسی و مهج       در

 .سکوت کند  سکسولوگها حدود يک مليون از مجعيت ايران را تشکيل می دهند،

دست دوستی به سـوی      من به مهراه ديگر دوستان مهجنس گرا و دگر جنس گرايم،          

 بل هر کسی با هرگونه خماطب ما نه تنها اقليتهای جنسی، .مشا دراز می کنم

مـا را در دفـاع از حقـوق اقليتـهای جنسـی و              گرايش جنسی است که خبواهد      

 .روشنگری جنسی ياری دهد

در  به اميد آن روز که هر مهجنس گرا بتواند رو در روی ديگـران بايسـتد،               

ترديد يا سرافکندگی بگويد که مهجنس       چشمان آا نگاه کند و بی هيچ وحشت،       

س گراست و مهچون هر انسـان ديگـری بـه ايـن ظـريفرتين و زيبـاترين احسـا                  

 .يعنی توانايی عشق ورزيدن به مهجنس افتخار می کند درونيش،
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 دکتر سيروس شميسا

 )مطالب منتشر شده در پيش مشاره های قبل را مطالعه مناييد(

 عراقی

در مورد فخرالدين عراقی شاعر و عارف معروف قرن هفتم هم چنين حکايـاتی              

 :دنقل شده است از مجله دولتشاه در تذکره خود می نويس

روزی حضـرت   . شيخ عراقی را مهواره يا صاحب مجاالن به نظر پاک الفتی بودی           "

شيخ شهاب الدين را گفتند که عراقی در بازار رو بـه روی نعلبنـد پسـری                 

      شيخ، عراقـی را مالمـت کـرد و گفـت ايـن نظـر کـه                 . نشسته نظاره می کند   

 بينی کـه حـرف      می افکنی آتش در کارخانه ناموس درويشان می زنی، آخر منی          

گيران در کمين اند و مدعيان گوشه نشين؟ عراقی در جواب گفـت کـه شـيخا                 

اشاره به وحدت وجود و اين که جز يـک          (غير کجاست که تو دوبينی می کنی؟        

غالبا شيخ از اين گستاخی عراقی ملول       ) وجود بيش نيست که وجود اهلی باشد      

 " خوش کردشد و عراقی مدتی تضرع و زاری کرد تا شيخ بدو دل

البتـه  . به هر حال شيخ او را جهت تنبيه و اصالح بـه هندوسـتان فرسـتاد               

ات االنس به حنو ديگری نوشته و       حدر نف ) بر مبنای مقدمه قديم ديوان    (می  اج

گفته است که عراقی عاشق پسری شد که با کاروان به هند می رفت و لذا به                 

 ! دنبال ايشان تا هند رفت

روزی مجعی قلندران  به مهدان رسيدند و با ايشان پسری صاحب مجال و بـروی                "

مادام که در مهدان بودند     . چون آن پسر را ديد گرفتار شد      . مشرب عشق غالب  

با ايشان بود چون از مهدان سفر کردند و چند روز برآمد، بی طاقت شد، در                

د و مهراه ايشـان     چون به ايشان رسيد به رنگ ايشان برآم       . عقب ايشان برفت  

 "به هندوستان افتاد و در شهر مولتان به صحبت شيخ هباالدين زکريا رسيد

به پادشاه وقت رسـانيدند     "بعد از فوت شيخ، عراقی خليفه شد اما خمالفان          

که اکثر اوقات وی به شعر می گذرد و صحبت وی مهه با جوانـان صـاحب مجـال                   

 "است وی را استحقاق خالفت شيخ نيست

 قونيه می رود، معين الدين پروانه حاکم آجنا مريد عراقی می شـود              شيخ به 

ای اميـر، مـا را بـه زر         : "می گويد  عراقی. و روزی برای او زر می آورد      

نتوان فريفنت، بفرست و حسن قوال را به ما رسان و اين حسن قوال در مجـال                 

ور و  دلپذير بود و در حسن صورت بی نظير و مجعی گرفتار وی بودند و در حض               

چون امير تعلق خاطر شيخ را به وی دريافت فی احلال کسی            . غيبت هوادار وی  

بعد از غوغـای عاشـقان و دفـع مزامحـت ايشـان وی را               . به طلب وی فرستاد   

يکی از آثار عراقی رساله عشاقنامه يا ده فصل است کـه خملـوطی               ."آوردند

ق حقيقی است و    از مثنوی و غزل است و موضوع آن رسيدن از عشق جمازی به عش             

جهت توضيح اين مطلب داستان هايی نقل کرده که بعضا مربوط به شـاهدبازی              
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مشايخ بزرگ صوفيه است که برخی از آن در مورد امحد غزالی قبال نقل شـد و                 

از غزليات  . داستان ديگری هم در ذکر شيخ روزهبان در آينده نقل خواهد شد           

" ای پسـر  "زل او را به رديف      متعدد او که در باب معشوق مذکر است، اين غ         

 :به عنوان منونه نقل می کنيم

 سر به سر از لطف جانی ای پسر  

 خوشرت از جان چيست؟ آنی ای پسر     

 زان به چشم من در آيی هر زمان   

 کز صفا آب روانی ای پسر     

 از می حسن ار چه سرمستی، مکن  

 با حريفان سر گرانی ای پسر     

  زن، آن گه ببينبر لب خود بوسه  

 ذوق آب زندگانی ای پسر     

 از لطيفی می مناند کس به تو   

 زان يقينم شد که جانی ای پسر     

 در دل و چشمم، ز حسن و لطف خويش   

 آشکارا و انی ای پسر     

 نيست در عامل عراقی را دمی  

 بی لب تو زندگانی ای پسر     

 

 شيخ روزهبان بقلی

صاحب عبهرالعاشقين هم مانند    ) ۶٠۶متوفی   (نکه شيخ روزهبا  به نظر می رسد     

حمی الدين ابن عربی و مشس تربيزی اعتقادی بـه مشـاهده مجـال حـق در چهـره                   

ولـی از آجنـا کـه چنـد اشـاره در منـابع در مـورد                 . شاهدان نداشته است  

 اسـم او را هـم در        – هرچند به نظر مشکوک اسـت        –شاهدبازی او آمده است     

 : جامی در مورد شيخ روزهبان می نويسد. رده اماين رديف آو

در کتاب االنوار فی کشف االسرار آورده است که قوال بايد که خوبری بـود               "

روايـح  : ز حمتاج انـد   يکه عارفان در جممع مساع به جهت ترويج قلوب به سه چ           

تناب هبرت است   جبعضی گفته اند از اين قول ا      . طيبه و وجه صبيح و صوت مليح      

 چنين کار عارفی را مسلم آيد که طهارت قلب او به کمـال رسـيده                زيرا که 

امـا داسـتان زيـر را کـه         " باشد و چشم او از ديدن غير حق پوشيده شـده          

عراقی در مورد او نقل می کند در منابع ديگر به نام امحـد غزالـی ديـده                  

امردی پای شيخ رامی ماليد و شيخ جهت رفع سوتفاهم پـای خـود را در                : ام

تـش فرقـی نيسـت و او        آاد تا خلق بدانند که برای او ميان امرد و           تش  آ

 :مسغرق عشق اهلی است
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 پير شيراز شيخ روزهبان  

 آن به صدق و صفا فريد جهان    

 چون به ايوان عاشقی بر شد  

 روزبه بود و روز به تر شد    

 ساله ها با مجال جان افروز  

 روز شب کرده بود و شب ها روز    

  او دلربی فرشته اد داشت  

 که رخش ديده را جال می داد    

 اتفاقا مگر سفيهی ديد  

 کان پری پای شيخ می ماليد    

 رفت تا درگه اتابک سعد  

 تيزرو تر ز سير برق از رعد    

 گفت ای پادشاه دين فرياد  

 !پای خود شيخ دين به امرد داد    

 سعد زنگی ز اعتقاد که داشت  

 خ افرتا انگاشتدر حق شي   

 کرد روزی مگر عيادت شيخ 

 ديد حالی که بود عادت شيخ    

 دلربی ديد مهچو بدر منير  

 چست در برگرفته پای فقير    

 چون اتابک به چشم خوش بديد  

 از حيا زير لب مهی خنديد    

 بود نزديک شيخ سوزنده  

 منقلی پر ز آتش آکنده    

 پای ها از کنار آن مهوش  

 ست در زد به منقل آتشچ    

 گفت چشمم اگرچه حيران است  

 پای را پيش هر دو يکسان است    

 نظری کز سر صفا آيد  

 به طبيعت مگر نيااليد    

 گر تو را نيست با غمش کاری  

 دايما من مقيدم، باری    

 نيست کاری به آمن و اينم  

 !صنع پروردگار می بينم    

 )ره های آينده مطالعه مناييدادامه اين مطالب را در مشا(
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 نماینده سازمان در هلندعضو گروه سردبيری و  –صبا راوی 

روز اول ايپريل بزرگرتين واقعه تاريخی اتفاق افتاد کـه          

 .هم جای جشن و شادی دارد و هم جای فکر و تامل

 سال پيش هلند در چنين روزی سرتيرت اخبار روزنامه هـا            ۵

يک به نيمه های شـب در چنـين         نزد. و رسانه های جهان شد    

روزی برای اولين بار در دنيا ازدواج بين دو مهجـنس بـه             

آقـای  . طور رمسی در شهرداری شهر آمسرتدام به وقوع پيوست        

Job Cohn  به طور رمسی اين زوج های جوان را به عنوان مهسـر 

 Henek Krolالزم است در اينجا از آقـای  . يکديگر اعالم منود

بين عمل و رويا قانون های دست و پـاگيری وجـود            : " گفت نيز يادی شود که   

 "دارد که اميد است روزی اين قانون ها از ميان برود

ما در حالی اين روز را جشن می گيريم که دوستان مهجنسـگرای عزيزمـان در                

ايران زير فشارهای شديد روحی زندگی می کنند يا هبـرت بگـوييم روزهـا را                

حتت تعقيب قرار گرفنت دوسـتان مهجنسـگرا در         . ندبرای زنده ماندن می گذران    

ايران توسط مامورين دولتـی، آزار و شـکنجه و اعـدام مهجنسـگرايان جـزو                

يورش نيروهـای   . زندگی جدا نشدنی اين دوستان مهجنسگرا در ايران شده است         

دولتی و غير دولتی به جمـالس مهجنسـگرايان در ايـران يـک نـوع تفـريح و                   

نيروهـای پلـيس و     .  امنيتـی در ايـران شـده اسـت         سرگرمی برای نيروهـای   

نيروهای ديگر غير دولتـی بـه جـای برقـراری           

امنيت و آسايش در جامعه و دفـاع از قشـرهای           

آسيب پذير اجتماع خود بانی شرارت و پايمـال         

 . کردن حقوق انسان های بی گناه هستند

ما در حـالی سـالگرد ازدواج مهجنسـگرايان را          

ان مذهبی و سران مجهـوری      می گيريم که رهرب    جشن

اسالمی ايران مهجنسگرايان را به شدت يـک نـوع          

احنراف جنسی می خوانند و نه تنها آن را نفی می کنند بلکه دستور سـرکوب                

جـای تامـل دارد در      . هرگونه آزادی جنسی از مجله مهجنسگرايی را می دهنـد         

زون، اين  دنيا که در دنيای پيشرفته امروزی با دست آوردهای علمی روز اف           

می گذارند و به آزادی انساا و حقوق بشـر در            رهربان مذهبی پا را فراتر    

کشورهای اروپايی نيز بی احرتامی کرده و به گفته خودشـان تـف بـر صـورت                 

اميد است که روزی فـرا رسـد کـه          . می اندازند  مدافعان حقوق بشر در آجنا    

از مجله مهجنسگرايان   کشور عزيزمان ايران نيز جای امنی برای مهه انسان ها           

 . شودLGBTعزيز و ديگر دوستان وابسته به گروه 
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  دبير امور اجتماعی سازمان  -پيروز مهرآیين 

چرا جنبشهای مدنی ايران بـه رهـربی خنبگـان و آزادی خواهـان اغلـب بـا                    

به رو شده و ملـت ايـران علـی رغـم جتربـه حرکـت هـای آزادی                    ناکامی رو 

خواهانه زيادی که داشته نتوانسته است به آزادی نسبی دست يابـد و خـود               

اين سواليسـت کـه ساهلاسـت ذهـن          سلطه رهايی خبشد؟  را از فشار استبداد و      

بسياری از ايرانيان و حتی حتليلگران خارجی را به خود مشغول کرده است و              

در اغلـب پاسـخ هـايی کـه          .پاسخ های گوناگونی برای آن مطرح گرديده است       

برای اين پرسش مهم مطرح می شود رهربی اين جنبش هـا بـه ناخالصـی و نـا                   

متهم می شوند و علت ناکامی ها و شکسـت هـا بيشـرت بـر                آگاهی و ناتوانی    

به عنوان يک شهروند ايرانی و عالقه مند بـه           .گردن رهربان انداخته می شود    

مسائل اجتماعی معتقدم  که منی توان متام تقصير را به گـردن رهـربان ايـن                 

جنبش ها انداخت و بايد عواملی چون انگيزه های موجود در ميان توده های              

متاسـفانه   .در محايت از اين جنبش ها را مورد نقد و بررسی قرار داد            مردم  

در اغلب موارد مهراهی توده های مردم با رهـربان آزادی خـواه ايـران بـه                 

منظور دست يابی به شرايط مساعد برای زندگی فردی بی دغدغه و کسب آزادی              

 است و   فردی بدون توجه به آزادی برای مهه اقشار و اقليت های جامعه بوده            

مـان   به علت پايين بودن سطح روحيه آزاد انديشی در ميان اغلـب مهوطنـان             

تاکنون نشانه های پررنگی از آزادی خواهی به معنای ايجاد شرايط آزاد و             

برابر برای مهه اقشار جامعه و طبيعتا مهه اقليت های جامعـه ديـده نشـده                

نتخابات های مجهوری    و ا  ١٣۵٧نگاهی گذرا به انقالب مشروطيت و انقالب         .است

خنبگان آزاد انديش و آزادی خواه بسـياری در         . اسالمی مويد مهين مطالب است    

اين دو انقالب بودند که به مدد آا رهايی از بار سلطه و ستم ميسر بـود                 

اما از طرف توده ملت ايران مورد محايت واقع نشـدند و ايرانيـان رهـربان                

کدام حتـی وعـده برقـراری آزادی و         ديگری برای خود گزينش کردند که هيچ        

امروز بـا گذشـت سـاهلا از آن     . برابری برای مهه اقشار جامعه را منی دادند

وقايع مهم و تاريخی باز هم می بينيم ملـت ايـران مهچـون گذشـته در نـا                   

 بـا علـم بـه ايـن کـه در            ١٣٨۴می برنـد و در انتخابـات         آگاهی به سر    

 در آن وجود ندارد و کانديداها از        انتخابات شاخصه های يک انتخابات سامل     

فيلرت خاصی عبور کردند و هيچ کدام درصدد گسرتش دموکراسی و ارتقا کيفيـت              

ماهی پنجـاه هـزار     "حقوق بشر نيستند فقط و فقط به خاطر شعار هايی چون            

سـفره   پول نفـت را بـر سـر       "قای کروبی و    آ از طرف    "تومان به هر ايرانی   

ای امحدی نژاد و شعار هـايی کـه فقـط اميـد              از طرف آق   "هايتان می آوريم  

هـر چنـد     .هببود شرايط اقتصادی را می داد به پای صندوق های رای رفتنـد 
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ميزان شرکت کنندگان در اين انتخابات مهچـون دو دوره پـيش از آن چنـدان                

چشم گير نبود اما گويای اين مطلب بود که بعد از گذشـت چنـدين دهـه از                  

دی خواهان هنوز قشـر عظيمـی از ملـت ايـران از             تالشهای روشنفکران و آزا   

امهيت و لزوم برقراری حکومت آزاد و پديد آمدن شـرايط برابـر بـرای مهـه                 

اقشار و طبقات جامعه نا آگاه است و هنوز اکثريت مـردم ايـران متقاعـد                

نگرديده اند که الزمه اجياد رفاه اقتصادی و ارتقای کيفيت زندگی هر کشور             

نيت حاکم بر آن کشور است و ثبات و امنيت جز با تامني             منوط به ثبات و ام    

تـا اينجـای مطالـب       .حميط آزاد و امين برای مهه احاد جامعه فراهم منی گردد          

صحبت ها قدری نا خوشايند بود اما حقيقت اين است کـه واقـع بينـی شـرط                  

اصلی برای هر گونه نظريه پردازی و برنامه ريزی برای آينده است و توجه              

به اين امر که اکثريت ملت ايران از روحيه آزاد انديشی برخـوردار             داشنت  

منی باشند اوال خواسته های ما را تعديل می کند و بر سعه صدر ما در راهی                 

در ثانی اين حقيقت را به ما نشان می دهـد           . که در پيش داريم می افزايد     

هی ملـت   که تالش در راه گسرتش روحيه آزاد انديشی که يقينا به آزادی خـوا             

ايران نيز منجر خواهد شد يکی از مهمرتين راه های حتقق اهـداف مـا و هـر                  

در خامته متذکر می شوم که کليد آزادی         .جنبش و اقليت آزادی خواه ديگريست     

خواهی آزاد انديشی است و جنبش مهجنسگرايان بـه عنـوان يـک جنـبش آزادی                

ی توانـد نقـش     خواه که متشکل از اعضای آزاد انديش و نو گرايـی اسـت مـ              

جنـبش   .کليدی و مهمی در تغـيري سـاختار فکـری ملـت ايـران داشـته باشـد                 

مهجنسگرايان ايرانی هم اکنون با کمک رسانه هايی که در اختيـار دارد از              

قبيل راديو و جمالت و وبالگها و در آينده با ياری دوستان از طريق رسـانه                

ه جامعـه ايـران را      های تصويری سعی در انتقال ارزشها و باورهای خود بـ          

دارد و اگر در اين راه خنبگان سرزمينمان نيز ما را ياری دهند قطعا اين               

 . راه را سريعرت و سهل تر خواهيم پيمود 

 ما را در راهمان ياری بخشيد
 همجنسگرايان، دوجنسگرايان و دوجنسگونگان، مدافعان حقوق همجنسگرايان، مدافعان حقوق بشر

را پشتيبانی و) PGLO( چنان چه مايل هستيد به نحوي سازمان همجنسگرايان ايراني              بدينوسيله به اطالع مي رساند که     

 . کمک کنيد، مي توانيد عضو گروه ترجمه سازمان شده و در ترجمه فارسي به انگليسي متون مختلف ما را ياري رسانيد

ه ازبه دليل حجم متون منتشر شده و لزوم ترجمه آن ها به انگليسي و با توجه به تعداد                مترجمين فعلي سازمان نيازمنديم ک

ا. کمک ديگر دوستان بهره ببريم     اري م ه ي ه ب ردد ک چنانچه در ترجمه فارسي به انگليسي توانا هستيد از شما دعوت مي گ

 . اين ترجمه ها برای انتشار در وب سايت انگليسی سازمان و نشريات انگليسی زبان استفاده خواهد شد. بشتابيد

ادگي خود را از طريق پست الکترونيکي          لذا از شما د ه آم ردد ک ا اعالم  pglo@pglo.netوستان درخواست مي گ ه م ب

 . نماييد تا هماهنگي هاي الزم صورت پذيرد
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 جهانگير شيرازی

سـازمان  (در مراسم افتتاحيـه کنگـره ايلگـا          

که با شرکت مناينـدگانی از      ) جهانی مهجنسگرايان 

 آپريـل   ٣س تا    مار ٣٠ کشور خمتلف در روزهای      ٨٠

در ژنو برگزار شد، مناينده حضرت آقـای دااليـی          

الما، رهرب بودائيان جهـان، در ژنـو، شخصـآ در           

مراسم افتتحايه کنگره شرکت کرده و پيام حضرت        

مـنت  . دااليی الما خطاب به کنگره را قرائت منـود        

 :پيام چنين است

ن مهجنسـگرايان،   خوشوقتم که مبناسبت بيست و سومين کنفرانس بين املللی اجنم         

حضرت مقـدس بـه توجـه       . پيامی از حضرت مقدس دااليی الما برايتان می آورم        

خاصی که در اين کنفرانس به مذهب، حتمل، بردباری و احـرتام و تنـوع داده                

حضـرت مقـدس نگرانـی عميـق خـود را از             .شده، توجه خاصی مبذول می دارد     

زبين، گی، بای سکشوال    گزارشات مربوط به خشونت و تبعيض بر عليه افراد ل         

حضرت مقدس خمالفت خود را با خشونت و تبعيض          .و ترانس جندر اعالم می دارد     

بر اساس گرايشات جنسی و هويت جنسی اعالم کـرده، احـرتام، حتمـل و اعـرتاف                 

در خامتـه، ايشـان      .کامل به حقوق بشر برای مهه افراد را درخواست می کند          

 . کنفرانس اعالم می داردهبرتين متنيات خود را برای موفقيت

 گيلسنتآقای کلسانگ  - مناينده حضرت داالليی الما -  ٢٠٠۶  مارس ٣٠ژنو 

طبق اخبار رسيده، بعد از خواندن منت پيـام،         

مهه شرکت کنندگان بپا خاسـته و بـا کـف زدن            

هــای ممتــد از پيــام رهــرب بودائيــان جهــان  

 .استقبال کرده اند

 برجسته ترين   ارسال چنين پيام محايتی از سوی     

مقام مذهب بـودائی، در دفـاع از اقليتـهای          

جنسی، نه تنـها از درد و رنـج مهجنسـگرايان           

بودائی خواهد کاست و به آا کمک می کند که          

صلح و آشتی بين اعتقادات مذهبی و گرايش جنسـی خـود را دريابنـد و بـه                  

يسم را  آرامش روحی و روانی برسند، بلکه اعتبار و ارزش های اخالقی بودائ           

در ذهن ميليوا انسان مهجنسگرا و ديگر مدافعان حقوق بشـر در جهـان، دو               

آيا پيام رهرب بودائيان جهان بـه کنگـره بـين املللـی             . چندان خواهد کرد  

مهجنسگرايان، رهربان جهان اسالم را از خواب غفلت بيدار می کنـد؟ يـا بـا                

خود، ديـن و مـذهب      ادامه اصرار بر اعدام و سرکوب مهجنسگرايان در جوامع          

 خود را مهچنان از اعتبار عمومی جهانی حمروم خواهند کرد؟
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 )هفته نامه شهرگان(شهروند بی بی سی 

بـاز،    مشا دروغگو، حقـه   : ها    امحد جنتی خطاب به غربی    

بنـد و بـار و شـراب خـوار            گـر، عيـاش، بـی       شكنجه

بـازی را قـانونی       جنس  تف به روی مشا آه هم     ...هستيد

 .آرديد

 دوم    ، امحد جنتی در خطبه    "ايلنا"به گزارش خربنگار    

مناز مجعه هتران با غلط دانسنت پيگريی مسـري دو سـاله            

البته من نظـر شخصـی      : ای ايران از سوی مسووالن ايرانی، گفت         هسته   پرونده

ما از ابتدا از ترس شورای امنيت آـار         . آنم  خود را در اين رابطه عرض می      

نزديك شدمي و هر بار آه خواستند       ) اروپاييان(به اينها   را تعطيل آردمي و     

ما حتی  . را جلوی ما گذاشتند   ) شورای امنيت (ما را هتديد آنند، اين مرتسك       

اين چه دنيـای    . آن نبودند   ای خود را تعطيل آردمي اما آا ول         حتقيقات هسته 

ينگونـه  آننـد و ا     ما هر آاری اجنام دهيم آا آار خود را می         . رسوايی است 

 . بود آه دو سال ما را عالف آردند

خورد، پای لرزش     باالخره هر آدمی آه خربزه می     : وی خطاب به ملت ايران گفت     

خـواهيم، آزادی     مشـا گفتيـد مـا انقـالب آـردمي، اسـتقالل مـی             . نشيند  هم می 

االن هـم   . الذله، پس پای مهـه چيـزش ايسـتاديد          خواهيم، گفتيد هيهات من     می

آيند يا اگر ديوانگی      سر عقل می  ) اروپاييان(باالخره يا آا    . يدا  ايستاده

 . آردند، بدانند آه بيشرت ضرر خواهند برد

توانيد آاری بيشرت از      مشا مگر می  : جنتی خطاب به اروپاييان و آمريكا، گفت      

اندازی هشت سال جنگ عليه ملت ايران اجنام دهيـد، مگـر از هشـت سـال                   راه

ما به عكـس مشـا،      .  نفعی برديد آه اين بار خبواهيد بربيد       مبباران ايران چه  

! ای آمريكـا، ای اروپـا     : جنتی تصـريح آـرد     .های زيادی از جنگ بردمي      هبره

متدن و فرهنگ غرب و آمريكـا رو بـه سـقوط جـدی پـيش                . دنيا يك روز نيست   

. آنند  های خود را خراب می      اينها به دست خودشان و به دست ما خانه        . رود  می

 . اند  اينها يك جای سامل برای خود باقی نگذاشته

خطيب مناز مجعـه هتـران بـا اشـاره بـه قـانونی شـدن                 ودبري شورای نگهبان    

بـازی    جـنس   تف به روی مشا آه هم     : بازی در برخی آشورهای اروپايی، گفت       مهجنس

تف به روی مشـا آـه ازدواج پسـر بـا پسـر را قـانونی                 . را قانونی آرديد  

های خود را خراب      چقدر خانه .  اين قانون چيز قابل اغماضی است      مگر. آرديد

مشا مهه جا   . آشی است   آنيد؟ تاريخ مشا، تاريخ ظلم و حق        آنيد؟ چقدر ظلم می     می

. آنيد  آنيد، خودتان آن را نقض می       قوانينی آه خود تصويب می    . گوييد  زور می 

هـای    چقـدر زنـدان   . استهای گوانتانامو و ابوغريب مشا پر از جنايت           زندان
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باالخره در اين دنيا هم خدايی وجـود دارد، بـاالخره در ايـن              . خمفی داريد 

 .دنيا هم عدالت و قسط حاآم است

امـروز ديگـر دوره     : دبري شورای نگهبان خطـاب بـه غـرب و آمريكـا، گفـت             

مگر . گرايی فرا رسيده است     بيداری، آگاهی و اسالم   

آزاد در آشـورهای    بينيد آـه هرچـه انتخابـات          منی

خواهان هستند آـه      مسلمان برگزار آنيد، اين اسالم    

ای آاش خدا   . مشا منفور دنيا هستيد   . شوند  پريوز می 

فكـر  . ايد  مشا واقعا ديوانه  . عقل را از آسی نگريد    

 .شود  ها برای مشا ارزان متام می  آنيد اين نفرت  می

 :خطيب مناز مجعه هتران خطاب به مردم ايـران، گفـت          

خيال نكنيد آه اگر امروز ما در مسأله اسـتفاده          

ای آوتـاه بيـاييم، غـرب         آميز از انرژی هسته     صلح

آند و آاری با ما ندارد، خـري، اينگونـه            سكوت می 

نيست، امروز ما اگر آوتاه بياييم، فردا مسـأله         

حقوق بشر و به رمسيت شناخنت رژمي اسرائيل و هزاران مسـأله ديگـر را پـيش                 

بـاالی سـر    ) شورای امنيت سازمان ملل   (باالخره اين مرتسك و گيوتني      . آشند  می

انشاءاهللا با ياری خدا، پافشاری مقام معظم رهربی و استواری مشا ملت            . ماست

 .فهيم اين قدرت شكسته خواهد شد

  حتی او نيز به فکر بود:نوشته روی عکس

 

ار الگرد انتش رای س ه ب تانی ک امی دوس از تم
د وده ان ال نم ک ارس ام تبري راغ پي ريه چ نش
ه يم ک صميمانه سپاسگزاری کرده و آرزو می کن
د و روزی ه ياب سال های سال اين فعاليت ها ادام

ه ازفرا رسد که نشريات همجن     سگرايان را آزادان
ه هر تهي طح ش اتی س ای مطبوع ه ه امی باج تم
ا تالش و د شد مگر ب ی نخواه ن عمل نماييم و اي

. همه ماکوشش
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  دبير حقوق بشر سازمان -آرشام پارسی 

ين ماه سال جاری مطلبـی از صـبا راوی          در اوايل فرورد  

در سايت های خربی منتشر شد و به مقالـه آقـای تومـاس              

              روزنامـه نگـار هلنـدی در   ) Thomas Erdbrink(اردبرينـک  

NRC HANDELSBLAD    و مصاحبه با خامن شـيرين عبـادی حتـت 

عنوان معافيت مهجنسگرايان پرداخته بود و اظهار کـرده         

    بود که مهجنسـگرايان ايرانـی از خـدمت سـربازی معـاف             

در زير توجه مشا را به قسـمت هـايی از ايـن             . می شوند 

مقاله جلب می کنيم و خامن شيرين عبـادی و ديگـر سـخنوران و صـاحبنظران                 

 ۵ا با ارائه چند ماده اول قانون جمازات اسالمی به خصوص ماده             حقوق بشر ر  

 .آن خطاب قرار می دهيم

در ايران حکم عمل لـواط بـني        : گويد  شريين عبادي برنده جايزه صلح نوبل مي      

دو مهجنسگرا اعدام است اما کسي که اعالم کند که مهجنسگرا اسـت قـانون را                

 . زير پا نگذاشته است

زير انتگراسيون هلند خبـاطر تصـميمش بـراي اخـراج ده            خامن ريتا فردونک و   

در آغـاز مـاه بعـد بايـد         . مهجنسگراي ايراني حتت فشار شـديد قـرار دارد        

بــر اســاس ادعــاي . موافقــت پارملــان هلنــد را بــراي اينکــار جلــب کنــد

 ايـن    بان حقوق بشـر،     سازمان مهجنسگرايان هلند و سازمان ديده       پناهندگان،  

ت دادنشان به ايران، خباطر گرايش جنسيشـان در خطـر           مردان در صورت بازگش   

اي قضايي خواهد بود که بر اساس         تصميم فردونک زمينه  . گريند  اعدام قرار مي  

آن به درخواست پناهندگي مهجنسگرايان ديگري که در آينده به هلند خواهند            

 . گرخيت، بررسي خواهد شد

 -رنده جايزه صلح نوبل   ايران چقدر براي مهجنسگرايان امن است؟ طبق گفته ب        

توانند به ايـران مراجعـت         مهجنسگرايان ايراني بدون مشکل مي     -شريين عبادي 

دست کم در صورتي    .  امکانش هست   اگر من به قانون ايران نگاه کنم،      . "کنند

. که توسط يک دادگاه در ايران ثابت نشده باشد که عمل دخول اجنام گرفتـه              

حيت اگـر در    . براحيت امکان بازگشت دارند    آا    اگر دخول اثبات نشده باشد،    

آا با اينکار هيچ قانوني را      . هلند اعالم کرده باشند که مهجنسگرا هستند      

 ." اند زير پا نگذاشته

  مواد عمومي - اول باب آليات: اول آتاب

 تعيني انواع جرائم و جمـازات و        به قانون جمازات اسالمي راجع است       - ١ ماده

  . شودربييت آه درباره جمرم اعمال مي اقدامات تاميين و ت
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 هر فعل يا ترك فعلي آه درقانون براي آن جمازات تعيني شده باشد              - ٢ ماده

 .  حمسوب مي شود جرم

 ،  زمـيين  قوانني جزائي درباره آليه آسانيكه در قلمـرو حاآميـت            - ٣ ماده

مگـر  گردد   اعمال مي  دريائي و هوائي مجهوري اسالمي ايران مرتكب جرم شوند        

 .  قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد مبوجبآنكه 

 و نتيجـه آن درخـارج از        واقـع  هرگاه قسميت از جـرم در ايـران          - ۴ ماده

 در خـارج و     وياقلمرو حاآميت ايران حاصل شود و يا قسميت ازجرم درايران           

 . نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است 

يراني يا بيگانه اي آه در خارج از قلمرو حاآميـت ايـران              هر ا  - ۵ ماده

و در ايران يافت شود و يا به ايران مسرتد گردد             جرائم شود  ازمرتكب يكي   

 . اسالمي ايران جمازات مي شود مجهوريطبق قانون جمازات 

در پايان بايد يادآور شد که برخی اوقات اظهارات مبهم و کلی باعث نقـض               

 . و عواقب وخيمی را در پی داشته باشداساس حقوق بشر شده
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  نماینده سازمان در هلندراویصبا                                            

 مارس روز مبارزه با راسيسم و داشنت فرهنگ تـولرانس در آمسـرتدام يـک                ٢١

آقـای  ! ايان و تيم مسلمانان برگزار شـد      مسابقه دوستانه بين تيم مهجنسگر    

Bjorn van Roozendaal     کـه کنسـولگری بـين املللـی 

را به ) COC Netherlands(سازمان مهجنسگرايان هلند

الزم . عهده دارد هم در اين مسابقه شـرکت کـرد         

به ذکر است که در فوريه سال جاری آقـای فـان            

 گفتگوهای دوستانه   COCروزندال به منايندگی از     

ــازمان    ای ــخنگوی س ــی س ــام پارس ــا آرش  را ب

مهجنسگرايان ايرانی در ترکيه داشته و توافقنامه هايی نيـز بـين طـرفين              

ايشان در مصاحبه با خربنگاران     . برای پاره ای از مهکاری ها به امضا رسيد        

اين مسابقه ها   . گفتند که تيم مسلمانان خيلی خوب و دوستانه بازی کردند         

تی بين اقشار جامعه با هرگونه گرايش و مذهب با          برای برقراری صلح و دوس    

قابل ذکر است کـه     .  بر صفر به نفع تيم مسلمانان به پايان رسيد         ۴نتيجه  

به خاطر بين امللی بودن اين مسابقه خربنگاران تلويزيون روسيه هـم حضـور              

حبث های   اين نکته جای تامل دارد زيرا       . داشتند

 در مسکو در    زيادی در مورد جشنواره مهجنسگرايان    

 ممکـن اسـت     ٢٠٠۶جريان می باشد که در مـاه مـی          

جالب است که آقای فرانک فان دالن       . برگزار شود 

 هلند از اين فرصـت اسـتفاده کـرده و    COCرئيس  

اشاره کرده اند که در اين فسـتيوال شـرکت مـی            

جا دارد از آقای فرانک فان دالن نيـز         . کنند و محايت خود را اعالم منودند      

 که از جنبش های مهجنسگرايان در هر گوشه دنيا محايت به عمل مـی               تشکر کرد 

يک نکته مرا سخت به فکر وادار می کند و آن اين است که در حالی                . آورند

که جهان امروزی در حال پيشرفت است و جوامع دنيا در حال برقراری صلح و               

 خمتلف  دوستی بين مهجنسگرايان و ديگر اقشار جامعه می باشند و از راه های            

اين گرايش را به جامعه معرفی می کنند در کشور عزيزمان ايـران روز بـه                

روز نه تنها عرصه زندگی بر مهجنسگرايان تنگ می شود بلکه فرهنگ نفرت از              

طريق تريبون ها بين مهجنسگرايان و ديگر اقشار جامعه گسرتش می يابـد کـه               

زشت از سيمای کشـور     اين نه تنها کمکی به دولت خنواهد کرد بلکه چهره ای            

ايران در جامعه بين املللی می سازد که مدت ها وقت خواهد گرفت کـه ايـن                 

سيمای خمدوش شده که دست آورد يک دسته از اقليـت هـای متعصـب و افراطـی                  

جامعه است، دوباره به مانند گذشته به يک چهره دوست داشتنی مبـدل شـود               

 .که اين بار به عده من و تو دوست عزيز است
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 )با کمی کوتاه سازی(ترجمه ای از پاتریکا کونکلين 

مردان و زنان مهجنسگرای ايرانی بطور فشرده در جنـگ و تـالش بـرای حقـوق                 

 ،خودشان هستند در اين سرزمين کهن که قبال به نام پرسيا شهرت داشته است             

يک تئوکراسی حتی از زمانيکه حمافظه کاران دينی دولـت را در ايـران بـه                

 و شاه اتوکراتيک را از مسير خارج کرد باعث شد           ١٩٧٩ در سال    دست گرفتند 

که جمازات های اعدام برای عاشقان مهجنسگرا بر روی کـار بيايـد و جامعـه                

آا بـه کشـته شـدن بـه         . مهجنسگرای ايرانی را حتت فشار و سختی قرار دهد        

چهار روش به دار آويخته شدن، سنگسار، با مششـير بـه سـر زدن و دو نـيم                   

 . ن و از باالی بلندی به پايين پرت شدن حمکوم می شوندکرد

در طول دهه ی گذشته، مردان و زنان ايرانـی تبعيـد شـده خـارج از وطـن                   

شديدترين برخوردای هوموفوبيايی را در کشورشان حتمل کـرده انـد امـا در              

انتشار جمله ای به نام هومـان و        . عين حال هبرتين مقاومت را نشان می دهند       

هی بزرگ در جهان که آن نيز هومان نام دارد شـجاعت ايـن              وری گر پايه گذا 

افراد را در انتشار و گسرتش عقايـد مهجنسـگرايان ايرانـی و جلـوگيری از                

 .افکار ضد مهجنسگرايی رژيم قابل سنجش نيست

 توسط جملس شـورای ملـی کـه زيـر           ١٩٨٢قانون جمازات ضد مهجنسگرايی در سال       

 بود به تصويب رسيد و اين قانون جـا دسـتی            حاکميت دولت حمافظه کار دينی    

     يـک منتقـد    . مناسب شد برای حرکات اعرتاضـی هوموفوبيـک در کشـور ايـران            

يکی از داليلی که می تواند وجود داشـته باشـد درهـم ريختگـی               : "می گويد 

 که ايـن برگرفتـه از وضـعيت غيـر عـادی             استقانون ايران از نظر جنسيت      

 ." می باشدآفرينندگان آن 

 قانون جمازات اسالمی اگر دو مـرد کـه خويشـاوندی            ١٢٣با مراجعه به ماده     

خونی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يک پوشش خبوابنـد، بـه جمـازات               

مهچنين اجنام دادن ارتبط جنسی بدون دخـول نيـز موجـب صـد              . حمکوم می شوند  

لمان باشـد   ضربه شالق برای هر دو نفر می باشد و اگر اجنام دهنده غير مسـ              

ن از روی شـهوت شـامل       د بوسـي  ١٢۴با توجه به ماده     . کوم می شود  به مرگ حم  

 . جمازات خواهد شد

اين قانون عجيب در کشوری حاکم گشته است که مـردم آن از سـاليان قـديم                 

عادت دارند که در ميهمانی ها و جلو يکديگر را برای سه مرتبه ببوسند و               

چه کسی تشخيص خواهـد     . ا در آغوش کشند    ر ردستان يکديگر را گرفته و مهديگ     

 داد که کدام يک از روی شهوت بوده يا نه؟
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 :محيد

  آمدم اين عشق را با خاک يکسانش کنم

 آمدم اين درد را در دل ويرانش کنم

  آمدم تا بشکنم عهدی که بستم از دل و جان

 ليک ترسم باز هم جان را بقربانش کنم

 ش راآمدم تا واپسني ساعات عشق خوي

 در غروبی ارغوانی باز مهمانش کنم

 آمدم تا کس نگويد بی وداع تن داد و رفت

 شايد از بی مهريش قدری پشيمانش کنم

 

 

 

 

 :يما

  بی پروا

 ا

 وشت ها

  او نباشد

 باشدو ن

 شد

ری

 ر سو که روم مهان راهی خواهد بود

اهد بود  ه  سو

اهی ان

 ات را در آن سکونت خواهی داد

 مرا در جاده آن گزاردی

 ش

ن

 مهچو

عاشق

سبکبار ساحل ه

 رهسپار بادها

و هم قطار سرن

 بسوی تو می آيم  

سويی که راهی جز  

سويی که انتخابی در ا   

سويی که ندامتی نيز در او نبا   

 آ

به ه

 که زرتشت پاک رفت   

هر که روم مهان راهی خو ب

 که کوروش بی باک رفت   

 مه ر خواهد بود

که انساای برگزيده 

 و مهان راهی خواهد بود

و که ت    

  و من انرا خواهم رفت    

تا به پايان      
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نوشته گلن موری با کمی اختصار

تصور کنيد در نيمه های شب از خواب بيدار می شويد، پليس در خانه مشا را                

مشا را به داخل زندانی می اندازنـد، حتـت شـکنجه            . شکسته و وارد شده است    

های هولناکی قرار می گيريد، بعد از آن يک دادگاه خمفـی پرونـده مشـا را                 

 کمی برای خارج شدن داريد و بعد اعـدام مشـا            بررسی می کند و شانس بسيار     

 .به چه جرمی؟ مهجنسگرا بودن. صورت می گيرد

 کشـور در    ۵٨به گفته کشيش برنت هاوکس از کليسای مرتوپلـينت در تورنتـو،             

جهان به دليل گی بودن و ارتباط جنسـی بـين دو مهجـنس جمـازاتی از قبيـل                   

 . زندان ابد و مرگ را دارند

از . تفاده از مهجنسگرايان در حال مهـه گيـر شـدن اسـت            کشتار، قتل و سواس   

اوگاندا تا ايران، زندان ها، شکنجه ها، دستورات و احکام جمازات اعـدام             

 .در حال رشد است... و 

 از قانون جمازات اسالمی لـواط را بـه عنـوان            ١١١در ايران، بر طبق ماده      

ريک جنسـی کـه     دخول بين دو مرد نام برده و جمازات مرگ را برای هر دو شـ              

قبل از اين مرحله جمازات صـد ضـربه         . بالغ و عاقل باشند تعيين کرده است      

اين در کشوری   . شالق برای هر نفر تعيين شده که بايستی برهنه دراز بکشند          

 . اجرا می شود که رييس مجهور آن از منکران هولوکاست است

ند اعالم مـی    هومان، گروه مهجنسگرايانی که در خارج از ايران فعاليت می ک          

 نفر به جرم مهجنسـگرايی      ۴٠٠٠ نزديک به    ١٣۵٧کند که از انقالب اسالمی سال       

 . اعدام شده اند

انتشار اين اخبار در روزنامه های سراسری ايران بسـيار نـادر و کميـاب               

 سـاله   ٢۴. در ماه مارس سال گذشته روزنامه کيهان خرب اعدام خمتار ن          . است

 به جرم لـواط را منتشـر کـرد مهچنـين خـرب               ساله در گرگان   ٢۵. و علی الف  

حمکوميت اعدام دو فرد به جرم لواط در يکی از روزنامه های دولتی به نام               

 . اعتماد در هتران منتشر شد

 نوشته شده بود بعد از      ١٩٧۶ قانون جمازات افغانستان که در سال        ۴٢٧ماده  

سيار طوالنی  سقوط طالبان مورد بازنگری و تصويب قرار گرفت و زندان های ب           

 يک رايزن امريکايی    ٢٠٠۴در سال   . مدت را برای اشخاص مهجنسگرا تعيين کرد      

در دولت افغانستان با استناد به اين قانون دسـتگير شـده و بـه زنـدان                 

اين در کشوری اسـت کـه       . افتاد زيرا که ارتباطی با يک مرد افغانی داشت        

وب شده و ممکن اسـت او       ايمان به مسيح عبدالرمحن يک عمل شنيع و يک جرم حمس          

 .را به قتل برسانند

    اين ستم ها و جمازات سيستماتيک مهجنسـگرايان تنـها در جهـان غـرب حمکـوم                

کشورهايی مهچون اياالت متحده امريکا و بريتانيای کبير در توجه          . منی گردد 
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      بــه پناهنــدگان مهجنســگرا و يــا حمکوميــت وضــعيت مهجنســگرايان در ســطوح  

 . متحد هستندبين املللی 

 در بريتانيا گزارشی در رابطه با خودکشی حسين         Attitudeنشريه مهجنسگرايانه   

 ساله که گلوله ای را در ماشين به سر خود زد منتشر کرد و اين                ٢۶ناصری  

اتفاق تقريبا دو هفته بعد از اينکه حکم ديپورت او به ايران صادر شـده               

چنين حکمـی را دريافـت کـرده        اسرافيل شيری نيز که     . بود به وقوع پيوست   

بود بر روی بدن خود بنزين ريخت و خود را به آتش کشانيد و اين يک مـرک                  

 . هولناک در اعرتاض به تصميم دولت بريتانيا بود

سازمان ديده بان حقوق بشر نيز کمپينی را هدايت می کند که دولـت هلنـد                

عـد از مهلـت     را به متوقف ساخنت ديپورت مهجنسگرايان ايرانی بـه ايـران ب           

 .قانونی جمبور سازد

 در اينجا بايد ديد که ما چطور بايد با هم متحد شويم و چه کنيم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فقط این یکبار حواسم نبود

 

 

 
    ايدز هستم شما چطور؟من مراقب

 دیگر هيچ وقت نمی گذاریم ایدز برنده شود
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سيس. تا. ام

بـرای هبـرت     با توجه به شرايط فعلی جامعه مشا چه پيشهادی و راه حلـی را             "

احتـاد و   شدن شرايط زندگی هم جنس گرايان کشور پيشنهاد می کنيد اگر بـه              

مهبستگی اعتقاد داريد فکر می کنيد که راه عملـی شـکل گيـری ايـن احتـاد                  

می باشد اگر به کار فرهنگی معتقديد چه کارهای مشـخص چگونـه چـه                چگونه

مهمـرتی مشـکل سـازماندهی و        .کسی و درچه اشکالی بايد آن را پـيش بـرد            

نيـد کـه    گروهی هم جنس گرايان دراين شرايط کدامها هستند آيا فکر مـی ک            

وقت مهکاری و مهبستگی فشرده تر و ايجاد يک تشکيالت گروهی منظم توسـط هـم                

جنس گرايان فرارسيده آيا معتقديد که به اندازه کافی برای پيش قدم شدن             

شـيوه   کـدام اشـکال و    . وجود دارد و يا فعال اين کارها را زود می دانيد          

 چگونه می توان بر     .های فعاليت برای لغو اين قانون را پيشنهاد می کنيد         

بی تفاوتی و بی اعتنايی وسيعی از هم جنس گرايان به مسائل مشرتک گروهـی               

برای عبور از موانع موجود چه       غلبه و آا رابه تالش و فعاليت ترغيب کرد        

 "راهکارهايی را پيشنهادمی کنيد

 داليلـی منت فوق در مشاره يازده جمله ماها چاپ گرديد بنـده نيـز بنـا بـه                  

 .ارائه مـی منـايم    در اين جا    ذيل را که به طور جمموعه وار ميباشد         مطالب  

وارد شدن به موضوع اصلی طرح شده در سئواالت، پرسش های آغازين و              پيش از 

  ابتدايی ناظر بر سئواالت فوق را طرح می منايم سپس به موضـوع مطـرح شـده                 

 .می پردازم

" وضـع هبـرت   " تی بدانيم برای هبرت شدن وضع هم جنس گرايان در درجه اول بايس          

برای هم جنس گرايان چيست و چه هدفی و يا هدف هايی را در ايـن ارتبـاط                  

آيا موقعيت هبرت برای هم جنس گرايان، داشنت موقعيت هـای           . پيگيری می کنيم  

مالی و اقتصادی مناسب است، رفع موانع موجود در ارتباط با قوانين حاکم             

يا وجود سکس آزاد برای افـراد       آ. ايدبر جامعه موقعيت هبرت را فراهم می من       

يا ايجـاد ظرفيـت     آ. هم جنس گرا به عنوان عامل رضايت مندی مطرح می شود          

يـا  آ. های فرهنگی اجتماعی به عنوان هـدف مطلـوب ارزش گـذاری مـی شـود               

 استفاده از اد خانواده به عنوان يک ابزار به جا مانـده از دوره سـنت               

بنـابراين   .ضـعيت هبـرت توصـيه مـی گـردد         به عنوان يک و   ) مقابل مدرن  در(

اولويت گذاری و تعيين هدف و يـا هـدف گـذاری، بـه عبـارت ديگـر داشـنت                    

نکتـه ديگـر کـه در        .اسرتاتژی يکی از عوامل مهم ارزيابی، تلقی می گردد        

ذيل هدف گذاری مطرح می شود تبيين ساختار های موجود از ابعاد خمتلف مـی               

ده هـای ايرانـی در حيطـه فرهنگـی و           مثـال رفتـار خـانوا      به طور  .باشد

کـه  " وابسـته بـه زمـين     "اجتماعی به مانند دوره های توسعه ای تـاريخی          

می باشـد، عمـل مـی منايـد و هنـوز            "دوره پيش از صنعتی شدن    "عموما برای   
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اجتماعی  افرادی را می توان پيدا منود که تا سنين باال از استقالل مالی و             

افراد از خانواده برای حميط هـای کـاری         حتی جدا شدن     نيستند و  برخوردار

گـاه   گاهی فرد مورد نظر را دچـار مشـکالت اساسـی و گـه              دور از منزل گه   

نکات بيشرتی را در اين ارتباط می توان مطرح منود که            .غيرقابل حل می کند   

 .به حلاظ اطاله کالم به چند نکته اکتفا می کنم

نـه محايـت نـاچيز و يـا         ساختار فرهنگی جامعه به گونه ای است که هـر گو          

تبيين هم جنس گرايی به عنوان محايت از چند تـا آدم خـود فـروش و غيـره                   

در چنين حالتی آيا رفع موانع قانونی می تواند به عنوان           ( تلقی می گردد  

فاصله طبقاتی در ميان افراد     ). ابزار هبرت شدن وضعيت افراد گی مطرح گردد       

در کشـور بـه     " و توسـعه متـوازن    رشد  " و گروه ها در جامعه به خاطر عدم       

هـا   صورت تصاعدی در حرکت است و اين موضوع نه صرفا ميان افراد و گـروه              

بلکه حتی در خود خانواده ها ميان پدر و فرزند، ميان مادر و فرزند بـه                

وفور در حيطه مطلوب های اجتماعی و نيز دانش، علـم  تکنولـوژی و غيـره                 

النه ثـروت و علـم ميـان افـراد در           اين عدم تقسيم عاد   . قابل مشاهده است  

جامعه ايرانی به سرعت در حال تکثير است و هـر روز شـکاف ميـان آن هـا                   

 اجنام کارهای فرهنگـی دچـار      حال با توجه به واقعيت فوق،      .بيشرت می گردد  

را بـرای جامعـه هـم جـنس         " وضـعيت هبـرت   "مشکل می گردد ضمن اينکه قلمرو       

 .گرايان حمدود تر می منايد

در قالب يـک    " گروه هم فکر  "آيا تشکيل يک    . و مهبستگی به چه معناست    احتاد  

ساختار معين مهراه با مکانيزم های مشخص به احتاد و مهبستگی منجر می شـود               

آيا ظرفيت های ساختاری مربوط به مهبستگی بايستی در درون افراد ايجاد             و

ت و مبانی   گی در جامعه ايران هم فکری به چه معناس         در ميان افراد  . گردد

اين هم فکری و هم بستگی در چيست آيا ويژگی فيزيولوژی خـاص افـراد گـی                 

مبنای احتاد قرار می گيرد و يا اينکه مبانی انديشه ای مشرتک بـه عنـوان                

ضـمن   .مسائل اساسی در تشکيل يک احتاديه موثر اسـت        

اينکه ايرانی ها تـا چـه حـدی در مسـائل شـان از               

تارهای اجتماعی هبـره    انديشه به جای احساسات در رف     

نکته اساسـی بعـد از هـم فکـری، ميـزان            . می برند 

ظرفيت . خمتلف است  حداقل های قابل پذيرش بين افراد     

های ايجاد شده و ميزان انعطاف پذيری ميان گی هـا           

در ايران چه ميزان است که بتواند هم فکری الزم را           

 .بپذيرد و دارای يک گروه مهراه با هويت گردد

رای آيا موقعيت بهتر ب

ان، نس گراي م ج ه

ای ت ه تن موقعي داش

ادی الی و اقتص م

 مناسب است

قابل اتکا درحيطه ذهن و عمـل        ايران حمدوديت های قابل تعريف و     در جامعه   

را بـه    هم جنس گرايان وجود دارد چگونه می توان اين موانع و حمدوديت ها            

مربوط به موانع و حمدوديت ها در سـاختار          ذيل موارد  در .فرصت تبديل منود  

                       !، خاموشی نيستچراغ                                    آیين              ٨۵  ماه اردیبهشت  ١۶پيش شماره   –   ٢۵  



هاد اجتماعی ايران مطرح و در انتها با توجه به موارد گفته شده به پيشن             

 .هايی دراين ارتباط خواهيم پرداخت

درجامعه اسالمی که شريعت مولفه اصلی و هسته مرکزی دينی و دين گرايی              -١

تلقی می گردد بسياری از مسائل که از جنس معرفت دينی و اخالق ديـن اسـت                 

شريعت دينی نوک تيز پيکانی است که خط قرمزهای          .در حاشيه قرار می گيرد    

دهد و عموما مسائل را از جنس سـياه           نشانه قرار می   جامعه دينی را مورد   

قـدرت   حرام و حـالل نگـاه مـی کنـد و           صواب و عقاب،   و سفيد، حق و باطل،    

و حتی اخالقی کردن امور را از دست مـی گيـرد و بـه                مانور انديشه و فکر   

 .دايره حکم ها ی از پيش تعيين شده و حقوق دينی متنزل می منايد

کسی و يا فردی به      ذات خود شامل درجاتی است که هر       هم جنس گرايی در       -٢

اندازه ميزان داشنت اين فطرت با آن درگير است و هـم جـنس گرايـی دارای                 

    مراحلی است و هر کسی در طی رشد و بلـوغ خـود مراحـل خـاص خـود را طـی                      

چنـد کـه     هم جنس گرايی صرفا به معنای جنسی آن تلقی منی شود هر            .می کند 

می توان خيلی   . مراحل بلوغ هم جنس گرايی می باشد        يکی از  معنای جنسی آن  

      جامعه ايرانی نام برد که به طور ناخودآگاه از يک نـوع             از افراد را در   

اغلـب افـراد در     . جاذبه های مربوط به هم جنس گرايی برخوردار بوده اند         

گاه دوره حتصيل در مدرسه و دانشگاه از معلم و يا هر فردی کـه در آموزشـ                

مشغول به آموزش علوم خمتلف بوده است گرايش خاصی برای يادگيری، معرفتـی             

و اخالقی داشته است اين مورد به طور ناخودآگاه چون از طرف يک فـرد هـم                 

البتـه از    .جنس بوده است در دايره و مراحل خاص مهجنس گرايی ملحوظ اسـت            

ص و عمـومی    نظر علم روان شناسی و سکسيولوژی به هر حال تعريـف هـای خـا              

منتهی در تعريـف    . معطوف به هدف و حمدودی از هم جنس گرايی معرفی می شود           

 .دهد فوق  دايره مشول بيشرتی  از افراد را در آن قرار می

هر چقدر شناخت ما از يک مسئله بيشرت شود اين مهان سکوی پرواز در بـی                 -٣

هـم زنـدگی    شناخت، خود از مـوارد م     . کرانه های علم و جتربه خواهد گرديد      

چقدر عمق آن بيشرت گردد ايستادگی و پايداری در مواجهات خمتلف            است که هر  

در فرايند آموزش در مدارس ايران شناختی نسبت به مسال          . را بيشرت می کند   

هم جنس گرايی داده منی شود ضمن اينکه اينگونه واژگان در ادبيات تاريخی             

و فرهنگی بوده است بسـياری      و اجتماعی ايران مهراه با فحش و دشنام علمی          

  از خنبگان به طور خود آگاه و ناخودآگاه از آن دوری می مناينـد بـه نظـر                  

رسد يکی از چالش های روبری اين نشريه گسرتش شناخت نسبت به هـم جـنس                 می

گرايی در موضوعات خمتلف در تاريخ، جامعه، دين، اقتصاد و حوزه های خمتلف             

معه و به ويژه خنبگان با مسـئله هـم جـنس            درگير کردن افکار جا   . می باشد 

ضمنا توجه داشته باشيم که خنبگـان       . گرايی يکی از وظايف نشريات می باشد      

 سياسی خـود و بـی طرفـی         تحفظ گرايشا  در يک فضای به دور از هياهو و با        
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بنابراين وظيفه اينگونه نشريات    . علمی وارد حبث اينگونه مباحث می گردند      

ايشات سياسی خود حتما فضای بازی بـرای بـی طرفـی            اين است که با حفظ گر     

بنابراين خط قرمـز    . ايجاد منايند تا امکان حبث و گفتگو را آسان تر منايد          

اينگونه نشريات اين خواهد بود که هرگونه شائبه نا امنی و بی طرفـی را               

اين موضوع اگرچه به ساهلا طول خواهد کشيد امـا درخـت            . از خود دور منايد   

 .ستوار در ريشه های بلند و قوی پايدار می گرددا  وتنومند

ببينيد در پرداخنت به موضوع هم جنس گرايی بـه سـه نکتـه توجـه مـی                    -۴

در پاردايم مربوط به وضعيت شناخت مسئله نکته مهم اين اسـت کـه               .منائيم

 در پرداخنت به يک موضـوع از سـه منظـر            .درچه موضع از شناخت قرار داريم     

 :ئله پرداختمی توان به آن مس

 برنامه ريزی در جامعه هم جنس گرايی  •

  درجامعه هم جنس گرايیکنرتل کردنمديريت و  •

 حتليل در جامعه هم جنس گرايی •

جمموعـه ای از عناصـر و       . مهجنس گرايی در ايـران دارای يـک سـاختار اسـت           

در . متغيرها، فرايندهای ورودی وخروجی  اين ساختار را تشکيل مـی دهنـد            

زمانی که فرايند ورودی  و خروجی جامعه هم جنس گرايی مشخص            بررسی موضوع   

باشد و ما خبواهيم با توجـه بـه مشـخص بـودن آن دو بـه بررسـی سـاختار                     

. بپردازيم در اين حالت به حتليل جامعه هـم جنسـی گرايـی پرداختـه ايـم                

و با   زمانيکه ساختار جامعه هم جنس گرايی و فرايند ورودی آن معين باشد           

اخت آن دو به بررسی فرايند خروجی بپردازيم مطالعـه مربوطـه            توجه به شن  

را برنامه ريزی می ناميم و در صورتی که ساختار و فرايند خروجی جامعـه               

هم جنس گرايی مشخص باشد و با توجه به معين بودن آن به بررسـی فراينـد                 

های ورودی پرداخته شود درواقع به مديريت و کـنرتل موضـوع مـورد بررسـی                

ــ ــمپرداخت ــام    .ه اي ــا اجن ــه عموم ــت ک ــل اس ــدين دلي ــب ب ــن مطل ــر اي       ذک

بـدون پيـدايش     فعاليت های خمتلف در مورد موضوع هم جنس گرايـی گسسـته و            

اجنام می پذيرد و به نظر می رسد بايستی          مبانی مورد نظر   مفاهيم اوليه و  

در مورد مسائل مربوط به گی ها حتما وضـعيت اوليـه نسـبت بـه آن مشـخص                   

 .باشد

جامعه گی ايرانی از سه نوع فرهنگ متاثر است يک فرهنـگ ايرانـی دوم                -۵

به نظر می رسد جامعه     .  فرهنگ اسالمی و سوم فرهنگ ناشی از مدرنيته غربی        

جامعه مدنی و سـاخت اجتمـاعی        گی های ايرانی راهی که برای فرهنگ سازی،       

عبـارت  در ارتباط با مسائل خود دارند متفاوت از فرهنگی غربی اسـت بـه               

هم فرهنـگ بـه      ديگر رفتار گی های ايرانی هم وامدار فرهنگ اسالمی است و          

مهچنين از ويژگی هايی که دنيـای غـرب و           دست رسيده از دنيای ايرانيان و     

رويکـرد رفتـاری گـی هـا در          .مدرنيته فراهم آورده است، برخوردار اسـت      
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 .ه می باشد  بسياری از مسائل اجتماعی تاريخی و اقتصادی آنان قابل مشاهد         

موارد ذيل منونه ای از تفاوت های گی های ايرانـی بـا سـاير جوامـع مـی                   

  فرهنـگ  افراد گی ايرانی به دليل متاثر بودن از فرهنگی ايرانی و           .باشد

در جامعه ايران تن فروشی به سبک و        . اسالمی اغلب تن به ازدواج داده اند      

فته می شود در حيطه     مطالبی که گ  ( سياق غربی در ميان جوانان وجود ندارد      

قضاوت ارزشی نيست بلکه به عنوان مشاهداتی از جامعه ايران کـه متفـاوت              

و پوشـش    مسـئله حجـب و حيـا       ).مطرح مـی گـردد     از ساير جوامع می باشد،    

ايرانی، مسئله ابراز عالقه و عشق به سـايرين، مسـئله احـرتام بـه حقـوق                 

تی کـه ضـربه ای بـه        مسئله پنهان کاری به صـور      خانواده و اد خانواده،   

ساير افراد و خانواده و جامعه ايجاد ننمايد، مسئله دين باوری و حرمـت              

به مسبل های اسالمی به ويژه در روز هـايی کـه بـرای مسـلمانان مبـارک و                   

به ويژه در مورد حقوق     (ارزمشند است، مسئله احرتام به حقوق جامعه اکثريت         

ورتی که اعمال جنسی ميـان دو       ، مسئله تغافل و جتاهل در ص      )و تکاليف دينی  

عـدم   فرد هم جنس صورت می پذيرد، رعايت اخالق و فقـه در جامعـه اسـالمی،               

اجنام بسياری از اعمال سکسی به شـيوه ای کـه درغـرب وجـود دارد، اجنـام                  

 .اعمال سکسی در يک مکان و بدون نشان دادن آن به سايرين

تاريخ صـد سـاله اخيـر       درصورتيکه حنوه شکل گيری لوطی های حمله ای را در           

مطالعه مناييم به طور قطع پی خواهيم برد که لوطی هـا عـالوه بـر اينکـه                  

حافظ منافع حمله زندگی شان بوده اند به نـوعی از افـراد تـرانس، گـی و                  

و هرجايی که حقوقی از طرف جامعه اکثريـت          غيره حمافظت به عمل می آوردند     

البتـه   استيفا حق می شد و     از طريق اين افراد    آن موقع پايمان می گرديد    

به هر حال نوع فرهنگ ايرانـی       . اين کار فرهنگ خاص خود را ايجاد می منود        

هر چند که در يک بافت ناامن ايجاد می گرديد ليکن مهواره با پديده هـای                

منودن ظرفيـت هـای فرهنگـی        از طريق حداکثر   پيرامونی خود به حنو مطلوب و     

 .مورد استفاده قرار می گرفت

ين دست مسائل، بسيار می توان فهرست منود و به نظر می رسد افرد گـی                از ا 

بشـخور  آايرانی بتوانند مهراه با پااليشهايی در فرهنگ بـه دسـت رسـيده،              

و در   فرهنگ خود را که ناشی از سه حوزه فرهنگی فوق است فربه تر مناينـد              

زندگی اينصورت امکان بروز شيوه های رفتاری و کرداری که استفاده در يک             

 .هبرت را رهنمون سازد فراهم تر خواهد گرديد

يکی از مسائلی که در بررسی شناخت مسائل مربوط به گی های ايرانی از               -۶

 در. امهيت بسياری برخوردار است، مسئله عدم توسـعه يـافتگی ايـران اسـت             

درون ساختار توسعه نيافته ايران عناصر و مولفه هايی وجود دارد که تـا              

يشه ای حل نگردد پرداخنت به موضوعات ديگر با صرف هزينه های            اين مسائل ر  

                       !، خاموشی نيستچراغ                                    آیين              ٨۵  ماه اردیبهشت  ١۶پيش شماره   –   ٢٨  



از  .يند صفر و يا هيچ خواهد بـود       آصرفا برای کسب و رسيدن به بر       بسيار،

 .مجله عناصر و مولفه های قابل بررسی موارد ذيل می باشند

نـه   مردم ايران می بايستی خاضع در برابر گـزاره هـای علمـی باشـند و                •

 ن احساس گرايی مهواره خشونت بوده استاحساس، روی ديگر اي

مسئله درآمد نفتی در ايران مهواره درآمدی را برای دولت ايـران ايجـاد               •

يک اينکه دولـت    . کرده است که دو اثر مهم را در اقتصاد به جا می گذارد            

مردان را برای صرف هزينه های دولتی به درآمدی استوار منوده است کـه در               

ف به  پاسخگويی در قبال مردم نبـوده انـد و از             مقابل صرف هزينه آن موظ    

طرف ديگر مردم ايران را به مست استفاده نکردن از نيـروی کـاری در جهـت                 

توسعه ملی سوق داده است به صورتيکه هم اکنون قسمت عمـده ای از نيـروی                

يـا حـداقل در جهـت منـافع          در ايران غير فعال و بيکار می باشند و         کار

 . منی شوندتوسعه ملی بکار گرفته

عدم امنيت به دليل ساختار سياسی و اقتصادی کشور مهواره به عنـوان يـک                •

 .عنصر ذاتی در مسائل اجتماعی عمل منوده است

نوع رويکرد ايرانيان عمدتا به مست دين گرايی بيشرت از نوع شريعت مداری              •

داشـته و    اين مـورد از قبـل از ورود اسـالم در ايـران وجـود              . بوده است 

در ميـان مـردم رواج بسـيار         موضوع مربوط بـه اسـاطير     . شده است ادينه  

البته زمينه داشنت دين پذيری در ميال ايرانيـان بـه ماننـد             . داشته است 

چاقويی است که هم می تواند به صورت تيغ جراحی عمل کنـد و هـم در جهـت                   

 .کشنت ديگران

به نظـر   . عدم نگرش فلسفی يکی از معلوهلای مربوط به امنيت ساختاری است           •

نگرش ايرانيان نسبت به انسـاا تغييـر نکنـد مهچنـان موضـوع               می رسد تا  

 .فلسفه در ارتباط با انسان در دنيای جديد دچار مشکل خواهد بود

دم غينمت مزاجی و ابن الوقت بودن يـک از آثـاری اسـت کـه در سـاختار                    •

، در  چناجنه در سطوح باالی تصميم گيری      اجتماعی و اقتصادی حضور قاطع دارد     

 .مقاطع خمتلف تاريخی برنامه ريزی را به مست برنامه روزی سوق داده است

توهم توطئه در متامی عرصه های خمتلف اجتماع از باالترين اليه            دمشن سازی و   •

های اجتماعی تا پايين ترين آن مهواره پديده های بسياری از مسائل مربوط             

 . منايدبه ساختار اجتماعی سياسی و اقتصادی را تبيين می

تقسيم ناعادالنه ثروت و علـم در طـول تـاريخ صـحنه ای از وقـايع مهـم                    •

 .اجتماع ايرانی را به خود اختصاص داده است
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 يکی از ويژگی های ايرانيان از گذشته تا کنون ايـن بـوده اسـت کـه در                  •

ام کارهای فردی بسيار موفق بوده است ليکن دراجنام کارهای مجعی، جممـوع             اجن

چيزی که ناشی از برآيند نيروی کاری مجعی          افراد معادل آن   نيروهای تک تک  

البته اين موضوع در گروه ها   .است منی باشد  

از اعصـار گذشـته تـاکنون     و مجع های خمتلف،   

 .قابل اثبات است

بسـيار  وجود دوگانگی ها يکی از حوزهـای         •

تصـادی ايـران   قمرتبط با ساختار اجتماعی ا   

 بـه  است که درنوشـته هـای قبلـی اينجانـب       

 .آن اشاره گرديد قسمتی از

 مشکالت ساختاری وجود    به طورکلی چندين گروه   

دارد که به صورت اليه اليه می باشد به ايـن           

معنی که هر اليه دارای عناصری است واز اليه         

های ديگر حمافظت می کندو تامشکالت هـر اليـه          

حل نگردد حل مشکالت درونی وجزئی منتهی به توسعه به مفهوم جديـد خنواهـد               

 .شد

دارس  وزش در م د آم در فراين

ال ه مس بت ب ناختی نس ران ش اي

ود ی ش ی داده نم نس گراي م ج ه

ان در ه واژگ ضمن اينکه اينگون

ران ادبيات تاريخی و اجتماعی اي

ه با فحش و دشنام علمی وهمرا

 فرهنگی بوده است

ست اين است که چگونه می توان       درجامعه ايران نکته ای که حائز امهيت ا        -٧

متدين بود و به زندگی مبتنی بر اين باور معتقد بود ضمن اينکه شخصيت و               

روش زندگی که    .را که از هم جنس گرايی نشات می گيرد حفظ منود           فرديت خود 

غرب مورد استفاده قرار می گيرد و به آن پرداخته می شود، سـکوالريته               در

ريت و برخورد با تفکرات ديگران اسـت لـيکن          بودن، تسامح و تساهل در مدي     

جامعه ايرانی با نوعی بنياد گرايی درگير است و از آن به اصـول گرايـی                

 .نيز تعبير می شود که از شيوه و مبانی فکری غربی متفاوت است

عامل انگيزه اسـت ايـن       يکی از مباحثی که در اقتصاد توسعه مطرح می شود         

درجه ای از امهيت برخوردار اسـت           ن از عامل در متون اقتصاد توسعه چنا     

ختـم انگيـزه    : که عاملان مربوط به اين حوزه ختصصی علم اقتصاد مـی گوينـد            

بکاريد و توسعه اقتصادی درو کنيد به نظر می رسد مهين قدر که يک نشـريه                

مربوط به امور گی ها بتواند ايجاد انگيزه منايد امر بسيار با امهيتی را              

ينکه ارائه راه حل و پيشنهاد به حوزه های ختصصـی تـری             پيموده است ضمن ا   

 .مرتبط می گردد که تا رسيدن به آن راه طوالنی می بايست طی گردد

به نظر اينجانب تا مسائل توسعه ای ايران حـل نشـود پـرداخنت بـه سـاير                  

بايست حتليل؛ کـنرتل     بنابراين دغدغه اصلی می   . مسائل حاشيه ای خواهد بود    

مسائلی مانند عدالت و عدم توسعه يافتگی ايران باشد کـه           برنامه ريزی    و

 تنبلـی فکـری و     .در ذيل آن مسائل مربوط به گی ها نيز طرح خواهد گرديد           

احاله دادن حل مشکالت و مسائل به ديگر افراد يکی از عارضه های مهم کـم                
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نکتـه قابـل توجـه مفهـوم         .داخل ساختار اجتمـاعی ايـران اسـت        کاری در 

ويژه روشـنفکری دينـی اسـت اينکـه در داخـل ايـران هنـوز                روشنفکری به   

اين ابـزار بـه      گردد و می توان از     روشنفکر به عنوان يک ضرورت تلقی می      

مکانيسم های مرتبط بـا آن پرداخـت حمـل           توسعه فرهنگی اجتماعی و    گسرتش و 

راه کارهـای مناسـب بـرای        پرسش است، منتهی درصورت پذيرش موضـوع فـوق،        

بايسـتی بـه     تفکرات آا با موضوع هم جنس گرايـان،        ان و درگير منودن اذه  

 مراکز دانشگاهی ايـران نشـريات،      درحال حاضر در   .شيوه علمی صورت پذيرد   

کتاهبايی به صورت پراکنده به مسائل مربوط بـه گـی هـا              پايان نامه ها و   

 مهين که اين نشريه بتواند اين تفکرات را به هم نزديک کند و             وجود دارد، 

 . برداشته است ندگی آن بکاهد گام مثمر مثری رااز پراک

ام کارهای سياسی و عمل     منطقی نشان داده شده است که اجن       از نظر تاريخی و   

سياسی که معطوف به انديشه سازی و فرهنگ سـازی نباشـد حمکـوم بـه شکسـت                  

نشسـت   جان گی های ايرانی خواهـد      دل و  سياسی زمانی در   رفتار .خواهدبود

ضمنا عمل سياسـی    . ه بزرگ علم و جتربه برخواسته شده باشد       که از يک پايگا   

 سياسـی، دينـی و     بدون موضع گيری و جهت گيری به مسائل خمتلـف اجتمـاعی،           

يک نشريه بايستی ديدگاه خود را نسبت       . غيره فرماليته و شکلی خواهد بود     

حال حاضـر    رويکرد جامعه در   به طور مثال اگر    به مسائل عمومی بيان منايد    

 عدالت وعدالت طلبی است، بی طرفی نسبت به آن عمل سياسی خطرنـاکی              مسئله

است که از ساحت يک نشريه که مطالبات جامعه گی ها را بـه دوش مـی کشـد                   

  اگر نشريه بتواند در اسرتاتژی ميان مدت و بلندمدت خـود            .دور خواهد بود  

اپ به صورت هفتـه نامـه چـ        گی را  حبث های روزمره ژورناليستی ميان افراد     

. به صورت تفکيکی ارائـه دهـد       قالب ماهانه و   منايد و حبث های ختصصی را در      

هر  .اين مورد می تواند گام مهمی درفرهنگ سازی ميان افرادگی تلقی گردد           

چند نشريه يک گـام يـک سـاله را          

برداشته است ليکن می توانـد تـا        

سال آينده حداقل پنچـاه يـا        چند

. شســت هــزار نفــر را جــذب منايــد

اين تفکيک ميان مطالب ختصصی     بنابر

و کوتاه کردن دوره های چاپ يکـی        

ــر و   ــت نش ــم در جه ــداف مه از اه

 .اشاعه فرهنگ خواهد بود

درمطالــب فــوق ســعی گرديــد کــه  

چگونگی پرداخنت به مسائل طرح شود      

در جمموعه مقاالت بعدی بـه ارائـه        

 .راه کار و پيشنهاد خواهم پرداخت
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 اشکان حسيان

اميدوارم سال خوبی واسه مهه باشـه، سـال جديـد و            . ن مبارک عيد مهتو . سالم

ايشاّلا چيزايی که بدن و زيبنـده       . رفتار جديد 

ما نيسنت و در عني حال هم بسيار مکيف هـم هسـنت             

 :بی معرفتيهيکيش . از خودمون دور کنيم

نـه  !  تا، خنـري   ١٧...  ميزنی، يکی دوتا     smsهبش  

وکر انگـار تـو نـ     . جوابی نه مقابله به مثلـی     

حلقه به گوششی که بايـد هـر روز و هـر هفتـه              

 نزنی رابطتون متوم ميشـه،      Sms.  بزنی smsبراش  

بعِد يه مدت هبش زنگ می زنـی        . بزنی هم اينجوری  

که بابا چی شد؟ خرب مرگـت چـه غلطـی داری مـی              

رو  بچـه پـر  !!!!  زدی تو؟ smsچه مرگته؟ چرا جواب منی دی؟ ميگه کی      کنی؟  

ته اولو مفت مفت براش فرستادی، کوفت کرده حاال داره          دس جکهای. ياد گرفته 

 .ُنشخوار ميکنه، که اهلی کوفتش بشه، حاال ميگه نرسيد

به موبايلش زنگ می زنی اگه برداشت، بر منـی داره           

بعد دويست  . اگه برداشت هر چی تو ميگی درسته      . که

سيصد بار مشارشو گرفنت، باالخره از رو مريه، گوشيشو         

حاال اول بدخبتيـه،    .  هبونه هاش به کنار    برمی داره، 

ميگـی بابـا مـن      . بايد هبش نشونی بدی که کی هستی      

مهومن که خرش کردی، مهون که سـوارش شـدی، مهـون کـه              

آوارش کردی، مهون که به خاک سياه نشونديش، اشکان         

      مـن اشـکان خـره      ! نشناختی؟ ميگه نـه   . خره، ديگه 

لطـف   بهـت    ببني چقدر . خر. گذاشت  

يه بار دو بـار     .  براش می زنی   Email .بی معرفت . داره

منـی  .  مرگش سقط شده   خرب. اگه هبت جواب داد   . پنجاه بار 

 هم coffee netدومن کدوم قربستونی دفنش کردن که دستش به 

اگه کارت نداشـتم کـه      . بابا جواب بده ديگه   . منی رسه 

ه گاوهـای وحشـی     آخه کـدوم دسـت    .  منی زدم که   emailهبت  

افتخار داده از روت رد بشه؟ اگه منـی خواسـتی جـواب             

خودتو  emailبدی چرا به من 

امسم روت !!! منی شناسم 

  دادی؟ 
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. باهاش داری حرف ميزنی عني اينکه داری با يه آدم شريين مغز حـرف ميزنـی               

حواست کجاس؟ ِگل کـه لگـد منـی         . کجايی؟ بابا با تو َام    .... هی. بابا الو 

چم، دورش بگردم، از باالی درخت افتـاده، خمـش          ب. خنري.... عمو.... هو. کنم

ازت کـه کـم     . بابا مگه اللی؟ خوب يه چيزي هم تو بگـو         . ديگه کار منی کنه   

 بـود   smsاون  .  زدن نيست، خرج نداره کـه      sms بابا حرف زدن که مثل    . منياد

 . آخه خرب مرگت يه چيزی بگو. که جواب منی دادی می ترسيدی مفلوک بشی

از خودم ديگـه داره يـواش يـواش بـدم           . بس قربونت رفتم  دهنم کف کرد از     

از بس از خودم گفـتم و تـو         !) ديگه ازت بدم مياد پيشم نيا عروسک      (مياد  

آخـه  . يه امخی بکـن   . ندی بزن يه لبخ . بابا يه سری تکون بده    . هيچی نگفتی 

زبونشونو مغوال قرن   . الل الله . خنري. بابا خفم کردی  . نقدر گند نوبره  آآدمم  

 .اينا خونوادگی اللن.  بريدنهفتم

جونش باال مياد يه . ملس ملسه.  جواب ميدهslow motionداری باهاش چت می کنی، 

از بس عرق می خوره که اين عکس العمل حاجی از ثانيـه و              . کلمه تايپ کنه  

. صدم ثانيه گذشته، رو ساعت صحبت کـن       

ناکس می ده    از بس شب تا صبح به کس و       

تا رمق منونده خرب    که ديگه واسه اين دس    

گشـاد گشـاد تشـريف      . مرگش تايپ کنـه   

 ميده کـه    onlineاصًال انگار داره    . دارن

عـني ايـن    . وقت نداره به تو جواب بده     

 !!BUZZ!! BUZZ!! BUZZهی  . دخرتا می مونه  

حلـزون پـيش اينـا      . ايشـاّلا . ايشاّلا. آقا فوت کردن  . هيچ خربی نيست  . خنري

من کـه تـا     . چه مرگته اينجوری ميکنی   . سرخاک بر   . مردشور. بابا. موشکه

خوب خـرب مرگـت بگـو       . خداد تومن پول هر ساعت اينرتنته     .  ندارم accountابد  

ميگن جنده چو جنده بيند خوشش آيـد        . قدر قميش ميای  ايچرا  . بای خالصم کن  

 room وسـط    voiceاين بابا هم عـني ايـن خالـه زنکهـا داره پـای               . خرب مرگش 

آره خواهر، می خـوای قرمـه سـبزی درس          : ش ميدن، ميگه  جاييکه مهه دارن گو   

ميکروفنتـو  ... کنی اول پياز داقشو بريز بعـد سبزيشـو سـرخ کـن، بعـد                

آره ما داشتيم می رفتـيم مشـال، تـو          ... اينجوری درست کن  

آره .... راه مشال من داشتم ناخونامو الک می زدم که يهويی         

... تم پيشش   ننه جون اين سياوش ُخله رو ميشناسی؟ ديشب رف        

آره من وقتی خبوام برم کانادا اول يه خط  مـی خـرم بعـد                

مشارشو به مهه ميدم که مردم يهويی فکر نکـنن مـن کانـادا              

 شيپيش روم جای اين حرفاس؟ . بز. آخه خرمگس... نيستم و 
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 رو گذاشنت تو با رفيقـت از ايـن و اون    Voice. نفهم. طوطی. ُکمبزه. داهاتی

 وا کن اگه انقدر با سوادی، با دوستت تـا           conference خوب برو يه  . بد بگی 

منـی شـه   .  رومو چيکار دارين آخه کنه هـا Voice. شب حرفای خاله زنکی بزنني 

اگه وسط روم پز کاناداشو نده بره به کی پز بده؟ بـه             . اينا ِکرمه . ديگه

 بابا ننش؟

دا وب  جديدن ياد گرفنت هی ميگن عکس بده به خدا عکس ميدمي، وب بده بـه خـ                

. بـری زيـر ِگـل     . سقط شی اهلی  . خدا به کمرت بزنه   . به خدا به خدا   . می دم 

تو اگه ميدونستی خدا چيه که انقدر راحت قسم منی خوردی خـرب             . خفه شی اهلی  

بگو از بدترکيبی به گودزيال     . بگو عکس دارم منی دم    . بگو عکس ندارم  . مرگت

  مهيشه؟ مگه چيت کم ميشه راستشو بگی. مرد باش. گفتم زّکی

. زنگ ميزنی هبش، ميگه االن کار دارم، مشارت مهينه؟ خودم باهات متاس مـيگريم             

شب، صـبح، وقـت بـی       . ديگه خواب نداری داداش   . حتماًَ. حتمًا هبت زنگ می زمن    

جونش باال بيـاد    . اگه زنگ زد  . وقت، مهش بايد منتظر تلفن اين نسناس باشی       

ه می خوره که وقت نکرده هبت زنـگ         منی دونی کدوم طويله ای داره کاه و ينج        

پـيش ميـاد    . ميگه ِاِاِا يادم رفـت    . خودت حوصلت سر مريه هبش می زنگی      . بزنه

حاال مگه چی شده؟ حاال اگه معذرت خواست؟ مهش يه عذر خـواهی خشـک و                . ديگه

رفته بـودم   . ميگه اصًال خوب کاری کردم    . منی کنه که  . اگه کرد . خالی کارشه 

اصًال خودت  : وع ميکنه دست پيشی ميگريه که پس نيفته که        بعد شر . آملان بگردم 

چـرا  ! تو کارم داشتی نه من    . چرا هبم يادآوری نکردی؟ اصًال خودت قهر کردی       

sms        نزدی؟ خودت قهر کردی؟ من فکر کردم اينجوری، من فکر کـردم اوجنـوری  .

منی . منيگه چرا علف يادم منی ره خبورما   ! سوسک

.  ترياکمو بکشماگه چرا يادم نرفت سر موقع   

من امحق فکر   ! بابا. کاهو. شيپيش. سبزی پلو 

. کردم تو آدمی زنگ زدم عيدو هبت تربيک بگـم    

. اهلی ديگه نباشی. که اهلی آخرين عيدت باشه

خاک! آخه نعشه 

 

! دو دسـتی ! خـاک .  بر سر من  

 عني اين طلبکارا هبت ميگه کـه     

. می خواستيم تربيک بگيم مـا   به عجب ميمونی  

جـب  يه سال نديده بودميش يادمون رفته بود ع   

 . توله سگيه

هبت زنگ ميزنه

امـر ز فرمانـدهی کـل قـوا مـی           ( هستش بيا ببينمـت      ١١٫٣٠ببني االن ساعت    

بـذار واسـه    . االن که لنگ ظهـره    . می گی بابا االن چه موقع قراره      !). رسد

! خاک و چـوک   !  بايد برم کالسم   ١٢من ساعت   ! مهني االن ! ميگه نه . بعد از ظهر  

آخه من تا لباس    . يعنی تو رو به اندازه يه پاکت زباله هم حسابت منی کنه           

                       !، خاموشی نيستچراغ                                    آیين              ٨۵  ماه اردیبهشت  ١۶پيش شماره   –   ٣۴  



. آماده شم، تا خبوام بيام که يکی دو ساعت طول ميکشه توله سگ            بپوشم، تا   

چه جوری بيام خرب مرگت؟ بچه دماغو، يه دستمال         

خبواد خبره هم يکی دو سـاعت وقـت ميـذاره هـا،             

عمـر  اونوقت واسه تو، کسی کـه مـی خـواد يـه             

ايـن  !! باهات باشه، مهش نـيم سـاعت وقـت داره         

. خدا مثل اينو رو زياد نکنـه      . ديگه کيه بابا  

آخه کت و شلوار، کدو تنبل، من به تو چی بگم؟           

تو انسانی؟ شخصيت داری؟ درک داری؟ احرتام سرت        

 ميشه؟ آدمی؟

غول کـاراتی، سـرت بـه بـدخبتيای           تو خودتی، مش

چاکرمي، خملصيم، نفس من بيدی، هزار بار قربونت مـريه، تـو             

مهـش  . ری دنبالش       

تو بايد مهـش قرقـرای      . که اون خوشش مياد         

خدا خفش کنه هر    . عني جن بو داده   . ميشهخودت گرمه، که يهو از سقف پيداش        

 . و آتيش زد رکی تار موی اين فوالدزره

:زنگ ميزنه که  

مـن  !! خودتی؟!!!!!! من؟ عزيزم؟ (!!!!!!!!!!! هبرتينی، تو بی نظريی، عزيزم    

شارژ ميشی، اميـد بـه      ). !!مطمئنی؟!!! از کی تا حاال؟   !!! شدم عزيز تو ؟   

رشد ميکنه، انگار داری رو آمسونا پرواز       % ١٠٠٠زندگانی در تو به ميزانه      

!... آخ..... ، مهينجوری داری تـو خـودت سـري ميکنـی کـه            !)حافظا(می کنی   

ماشـني مـن نزديـک      : ميپرسه! تا دسته رفت تو   ! آخ! از پشتم زد  ! خنجرو زد 

امروز يه چک دارم پـول باهاتـه؟        خونه مشا پنچر شده ميای درستش کنی؟ من         

با ماشينت ميای دنباملون برمي گردش؟ يا اشکان اينرتنت داری؟ اينرتنـت مـن              

متوم شـده يـه پـروژه دارم بايـد از اينرتنـت             

searchبدون شرح!.... ( کنم(! 

قرار که گذاشتی مهش تو بايد ب

. مهش تو بايد ماشني بربی    . تو بايد هبش زنگ بزنی    

مهش تـو بايـد     . ش تو بايد از اون تعريف کنی      مه

تو بايـد از خـودت مايـه        . براش يه چيزی بربی   

 cancelتو بايد قراراتو به خـاطر اون        . بذاری

تـو  . تو بايد خودتو با اون تطبيق بـدی       . کنی

 تو بايد از چيزايی خوشت بياد 

 .بايد هبش احرتام بذاری

مهش تو بايد دلـت بـرای اون تنـگ          . تو بايد مهش اطاعت کنی    . حتمل کنی اونو  

 می زدم يا زنگ، بعد چهار ماه متـوم  smsدو ماه پشت سر هم هی هبش يا       . بشه

نتونسـتم  ! هبش زنگ نزدم، وقتی رفتم عيدو هبش تربيک بگم ميگه کـار داشـتم             

ه تـو آدم     ماه؟ مگه يه زنگ چند ثانيه وقتتو ميگريه؟ مگـ          ۴آخه  ! زنگ بزمن 

نيستی؟ پس چرا با من اين مهه وقت بازی کردی؟ چرا هـی هبـم گفتـی دوسـتت                   
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دادی؟ مـن بـه تـو            

 که من از تـو يـاد        دنبامل؟ يه چيز شد          

      

ـی کنـی،                  

روز اول که ديدمت حامل ازت      . دارم، دوستت دارم؟ من که از تو خوشم منيومد        

هی زبون بازی کـردی تـا       . هبم خورد 

مـی خـوام ببيـنم اگـه        . اسريت شدم 

دوستم نداشتی چه بالی آمسونی نـازل       

 ميشد چی می شد؟

و چی به مـن  ت 

ــرم ــو. و دادم رعم ــو. فکرم . ذهنم

اما تو  . شايدم مهه زندگيمو  . وقتمو

چی؟ يه بار شد که تو به مـن زنـگ           

بزنی؟ يه بار شد يـه گوشـه ای از          

تنهاييامو پر کنی؟ يه بار شد تـو        

دلت برام تنگ بشـه؟ يـه بـار شـد           

احواملو بپرسی؟ يه بار شد تو بيای 

بگريم؟ آخه تو چی داری که اين مهه ناز می کنی؟ کم نازتو خريدم؟ کـم هبـت                  

بـدخبت قبليـه     رسيدم؟ کاری بود که بگی و من برات نکنم؟ من نبودم که اون            

هر وقت که هبت فکر مـی کـنم از خـودم            . عمرمو تباه کردی  . پارت کرده بود  

هر کی ديگه جای من     . بدم مياد 

ز اول جرت ميـداد،     بود مهون رو  

ــالش    ــد دنب ــو باي ــت ت اونوق

تو عشق چه می فهمی     . می دويدی 

چيه؟ حمبت چه ميدونی چيه؟ بچه      

احسـاس  . اصًال قلـب نـداری    . ای

از گی بودن فقـط کـون       . نداری

 . دادنشو ياد گرفتی

باهاش بار اول چت می کنی، درد دل می کنی، هبش احساس نزديکـی م

ون مهونيه که يه عمر دنبالشی، اومن از خـودش کـم منـی ذاره،               فکر می کنی ا   

باال شهری، قـد بلنـد، حتصـيل کـرده،          

حـاجی دو   (شوخ، خوش خنده، اما زرنگ      

). رو و دو رنگه، حاجی خيلـی زرنگـه        

عکس منيده، ميگـه اينجـا گـالری واز         

تلفن منيده ميگه تـو بـده       . نکردم که 

امسشـم از ايـن اسـم       . من زنـگ ميـزمن    

ــا ــه ه ــريت . سقلمب ــدجوری اس ــه ب خالص

شـده  . مهش به اون فکر می کنی     . ميکنه

منـی تـونی هبـش فکـر        . برات يه احساس  
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. منی زنـه کـه منـی زنـه        .  که زنگ بزنه    هست تم گرفته ديگه االن   نتلف. نکنی

خالصه به هر بدخبتی بعد از دوباره باهاش ميچتی، با هزار خواهش و التماس              

مـی بينـی نـه بابـا        . حاج آقا ميزنگه  جمابش ميکنی که زنگ بزنه، باالخره       

 . کلی ازش خوشت مياد. کلی باهاش درد دل ميکنی. صداشم ماهه

روزا با تو زندگيو پر از قشـنگی مـی بيـنم،            (اری      ديگه خواب و خوراک ند

: نوشـته بـود   . حـدس بـزنني   . 

گفت ايشـاّلا مهـو     .  رو زده بود   

جـواب  .  خريات ميکنیsmsهی براش ). شبا به ياد تو مهش خوابای رنگی ميبينم      

نـه  . بعد ديگه طاقتت طاق ميشه    . يدیانگار داری وظيفتو اجنام م    . بی جواب 

هبش می زنگی که خرب مرگت کدوم خراب .  انگار هفتا کفن پوسونده    smsزنگی نه   

ميگـه نـه    . منم راحت ميشم  . شده ای بودی؟ خوب اگه از من خوشت منياد بگو         

بعـد ديگـه آشـتی ميکـنني و         . اختيار دارين و از اين حرفای صدتا يه غاز        

بعد يه مدت باز گورش گم      ! تو امحقم باورت ميشه   . ديگه کلی قربون هم مريين    

ــه ــدوم    . ميش ــت ک ــوم نيس ــاز معل ب

مهه کس و کار ما رو      . بازداشتگاه حبسه 

باز هبش زنـگ ميزنـی کـه        . هم ميشناسه 

. بابا بيا من حداقل يه بـار ببينمـت        

. ميگه کار دارم باشه واسـه تعطيليـا       

ديگـه بـی    . تو تعطيليا هم منـی زنگـه      

ــو  ــه يه ــی ک ــالش ميش !!! ؟sms...! خي

نـه  !!  زده؟ smsفالنـی بـه مـن       !! من؟

امـروز  !!! خوامب يا بيدارم؟  !!! بابا؟

حـاال  !!!! آفتاب از کدوم طرف درومده؟    

بگو چـی نوشـته بـود؟ اصـًال بـاورتون

"Valentinetoon happy bashe" . فالنـی؟  ! يا حضرت عبـاس ! يا بسم اهللاsms  ؟ بـه 

! نکنه دارم خواب ميبيـنم؟ نـه      . نه بابا !!!!  ؟ valentine راجع به    من؟ اومن 

بعـدی از ايـنم   !!  زدsmsهبرته باور کنم چون دوبـاره    . من که باور منی کنم    

. غلط نکنم يا ترياکش به موقـع رسـيده يـا مسـت بـوده              . عاشقانه تر بود  

 . ديگه داشتم ميرتکيدم. خودش بود. القصه

ترياکه. ه بودم درست فکر کرد  . هبش زنگ زدم  

 منيشـه            

فالنی؟ قرار؟ اون که از سايشم می ترسيد؟ قرار؟ نـه           !!! ببينيم تو عيديه  

ديگه داشتم حلظه مشـاری مـی       ! ديگه مثله اينکه شايد ايندفعه من مست بودم       

مهه اينا باورتون منيشـه     . کردم که کی ميتومن ببينمش که باز گورشو کم کرد         

بی مهه چيز هـر     .  ديدمش onlineباالخره  .  ماه طول کشيده بود    ٩،  ٨ ولی دقيقاً 

!  ميشـه  invisible هست بعدش    visible هستش يا    invisible ميشه يا از اول      onlineوقت  

ما " :خيلی راحت هبم گفت   . پای چت ديگه احرتام و خجالت و اينا معنی نداره         

                       !، خاموشی نيستچراغ                                    آیين              ٨۵  ماه اردیبهشت  ١۶پيش شماره   –   ٣٧  



 ترياکی، شريه ای، عرق     مهني؟ خاک بر سر،   " !!! نسبت به هم هيچ تعهدی ندارمي     

 ميتونی چنني حرفيو بزنی؟ تو کـه مهـه          خور، مهني؟ چطور  

 ماه عمر نازنني منـو تلـف        ٩چيز منو ميدونی؟ تو که      

کردی که اگه ساکسـيفون زده بـودم االن التـون جـان             

اگه می رفتم می دادم االن کل شهر آبـاد شـده            . بودم

ا هر وقت خواستی بـ    . تو منو بازيچه خودت کردی    . بود

من عني عروسک، بازی کردی هر وقتم خنواستی عني دستمال          

حاال ميگی هيچ   . دهنتو با من پاک کردی انداختيم دور      

 تعهدی به هم ندارمي؟ 

و برای خـودش     ر ست آدم مهه چيز    خوب ني. ببينني دوستان 

          

 .ادامه دارد!) احتماًال

 

هيچوقـت آدم الت، بـد      . آدم بايد فداکار باشه   . خبواد

 در ايـن  ( و   دهن، بی شعور، بی حيا، الابـالی، هـرزه        

اما مسأله. ، مورد عالقه مردم نبوده    بی معرفت ) قسمت

اين اوصاف رو به خودمون منتسب می دونيم؟ هی به اين و اون نگيم جنده و                

مصاديق فوق اگه مصاديق بی معرفتی نيسـت پـس چيـه؟            . خودمون بدتر باشيم  

. بـی معرفتـی کـردی     خدا وکيلی اين اوصاف تو مشا نيست؟ اگه بگی نه خيلی            

پس من اين اوضاع و احوالو از مردان مرخيی اهلام گـرفتم؟ يـا              . خيلی پستی 

زنان ونوسی؟ کی می خوای آدم بشی؟ خودت خوشت مياد يکی مهـني رفتـارو بـا                 

ايـن کـارا زيبنـده      . خودت بکنه؟ دوست داری حتقري بشی؟ پس بی معرفتی نکن         

. ، مثل جواب سالم واجبـه off line، نامه، sms ،emailجواب . شخصيت انسان نيست

. اگه از يکی خوشت منياد مرد باش مهون چت اول، مهـون قـرار اول، هبـش بگـو                  

کـی جمبـورت    . قول نـده  ). اگه تو آدم باشی   (اومن مثل تو آدمه     . اذيتش نکن 

دل . مهه که مثل تو جنده نيسنت تـو فکـر هـزار نفـر باشـن               . کرده قول بدی  

پـس بيخـودی نگـو      .  کار و زنـدگی ميمـونن      از. مرين تو فکر و خيال    . دارن

. و هزار تا حرف مفـت ديگـه       " من باهات متاس ميگريم   "،  "حتمًا هبت زنگ ميزمن   "

. يه بـارم تـو زنـگ بـزن    .  بزنsmsيه بارم تو  . يه بارم تو اول عکس بده     

فکر کردی اگه بـری     . و منی کشم   ر اينبارم ديگه منتت  . چقدر منت تورو بکشه   

ديگه ازت بدم مياد، خيلـی دمل ازت        . گورتو کم کردی  ! چی ميشه؟ هان؟ هيچی   

پره، بدون که هيشکی مثل من گول تورو منيخوره، اسم منو ديگه نيار، حتـی               

 .سراغمم نگري، يه آدم خوبی بشو، يا توی تنهايي مبري

 )

اينه کـه مـا چقـدر
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نماینده سازمان در فرانسهعضو گروه سردبيری و  –بابک اميری 

درهفتمين هبار ميان سازماای مهجنسگرايان درپاريس شکوفه ای روييد و  

 .فضا راعطرآگين کرد

با آرزوی برمسيت مشردن حقوق بشـر و رعايـت آن           

 .دراين هبار جديد

بـــرای اولـــين بـــار در تـــاريخ، ســـازمان 

ميـان سـازماای    ) PGLO (مهجنسگرايان ايرانـی  

ــت  ــرار گرف ــه ق ــگرايان فرانس ــازمان . مهجنس س

مهجنسگرايان ايرانی با حضور خود دراين سـالن         

مورد استقبال فراوان وسراسر مهراهی و هم دلی        

قرار گرفت، بازديد کنندگان با سواالت فراوان       

 درباره امور ايران و مسايل مربوط به مهجنسگرايان ايرانی در داخـل بنـا             

 اينکه آيا مهجنسگرايی ازديدگاه قوانين جزايی کشـور، مقـررات شـرعی،             به

در مـورد اعـدام      چگونگی جمازات هـا،   و  حنوه و اثبات آن به عنوان يک جرم         

 سال پـيش تـا حـال؛        ٢٧های اخير در مشهد، گرگان و ديگر نقاط ايران از           

 در  کننـد مهينطـور    شالق خوردا که در اينجا بعنوان شکنجه از آن ياد مـی           

اينکـه افـراد زيـر سـن قـانونی در آجنـا              ها و  زندانی ها و  باره زندان 

 شوند با توجه به روزمشاری برای احساس طناب دار بر گردنشـان،            زندانی می 

طعم زندگی را بطور کامل نچشيده و از پسـتی           حساس که هنوز   گردنی کوچک و  

م که جـای    بلنديهای آن آگاهی نداشته است و حتا در مورد تکامل بدنی ه            و

چه رسد به چگونگی جتاوز در مورد آا و خوب گـاهی جرمهـا بـه                 سوال است؟ 

مانند القاب که پشت نام فردی اضافه ميشود، جرايم هم به مهان صورت اسـت               

 ٢١و ديگـر آنکـه در قـرن          و هر کسی اين را نداند ملـت کـه بـاخرب اسـت             

در جايی کـه     ؟توانند شاهد اعدامها و کشتارها باشند      ايرانيها چگونه می  

اينها گزيده ای از سواالت     . ی متمدن سعی برلغو اعدام ميکنند     ديگر کشورها 

از مـا   بالخـره    .بيشماری بود که در اين منايشگاه مورد پرسش قـرار گرفـت           

با يک راديو حملی بـرای معرفـی و اعـالم موجوديـت             ای  مصاحبه  دعوت شد که    

ر خود در حمل ويژه سازمان      اجنام پيرد و حاضران با حضو     مهجنسگرايان ايرانی   

 .را اعالم کردندمحايت قلبی از سازمان مهجنسگرايان ايرانی 

 ٢٠٠۶در سـال    ) ال ژ ب ت     ( سازماای   هباربنا به گزارش إليکو دات کام،       

با گشايش هفتمين سال هبار بين سازماای مهجنسگرا در اول و دوم اپريل با              

نفر بازديد   ١۶٠٠ برگزار کنندگان دست يابی به يک موفقيت باال طبق اظهار         
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 گروه خمتلف   ٨٠سازماا متشکل بوده از   .  کننده در اين مکان حضور داشتند       

 . راهنمايی پشتيبانی، شنوداری و ورزشی، سياسی، اجتمايی،

در اين منايشگاه بروشورهای فراوانی توزيع شد و قوانين جزايی و حمکوميـت             

نشريات چراغ، ماها، دلکده و بيـداری       مهچنين  . های قضايی را تشريح داديم    

مهچنـين موفـق    . و راديو را نيز با هتيه تيکت های تبليغاتی معرفی منـوديم           

شديم امضای تعدادی از شخصيت هـای فرانسـه را در محايـت از مهجنسـگرايان                

که از ايـن    توجه مشا را به گزارش تصويری       در زير   . وری مناييم آمجع  ايرانی  

 .جلب می مناييم منايشگاه هتيه شده است
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 رباب محب

افکت از ديدگاه روانشناسي و عصب شناسي مهانطور که در خبش اول آمد زندگي              

احساسات ما در خالء شکل مني گريد، بلکـه در رابطـه             .احساسي تعريف مي شود   

. مـي يـابيم    ابا حميط و ديگران است که مـا امکـان کشـف و بـروز آـا ر                 

ما به ما توان حرکت و زندگي کردن مي دهند، به اعمال و کـردار                احساسات

و جتربه هاي ما معنا مي خبشند و بدين حلاظ داراي نريو و مست و سو هسـتند و                   

نورمل بـا اهلـام     . بدون وجودشان زندگي معنائي ندارد    ) ٢٠٠۴(بقول نورمل   

: مـي نويسـد   » درونـي معلـم   پستوي  «از افکار و نظرات گلمن در کتاب خود         

 انگيزه هاي ما نيستند، بلکه از طريق آاست که          ده ی احساسات تنها مناين  "

 ). ٢٣ص " (ما مي توانيم دريابيم بر ما و ديگران چه مي گذرد

 مهاننـد ديگـر     -زندگي اجتماعي بر مبناي مهکاري رخيته مـي شـود و مهکـاري              

ست کـه بـدون آـا امکـان         داراي پيش فرضيه هائي ا      -رفتار هاي انساني    

چگونه رفتار و عمـل کـردن        ما بايد از سنني کودکي    . منايش و بروز مني يابد    

نگاه، حرکات دست و صورت     تلف را بياموزمي واينجا يادگريي زبان       در شرايط خم  

ما مهچنني بايد بتـوانيم     . حياتي است که آموخنت زبان گفتاري      و بدن مهانقدر  

رده و رفتارمـان را در      اعمال را ارزيابي کـ    شرايط و    قبل از رفتار کردن   

 ُنـه افکـت      تـامکني از  ). دروني شدن رفتار ها   (دروني قرار دهيم    حمک سنجش   

 پريامـون   صرف نظر از فرهنگ و حمـيط      ( اوليه نام مي برد که مهراه با نوزاد       

 بـه زبـان ديگـر     . متولد شده و طي زندگي فرد شکل و رنگ مي گرينـد           ) کودک

تـامکني ايـن افکـت هـا        . منشـاء بيولـوژيکي دارنـد     افکت هاي ُنـه گانـه       

 :را در سه رده تقسيم بندي مي کند) احساسات(

  تعجب و شگفيت  -١ : خنثا احساسات -اول 

  شادي و نشاط- ٣ عالقه و متايل -٢ : مثبت احساسات  -دوم 

 سرگشتگي و    - ۶ ترس وحشت    -۵ خشم و عصبانيت      - ۴ : منفي احساسات   –سوم  

  شرم– ٩    بيزاري و نفرت-٨بي تفاوتي   - ٧اندوه 

اينجا بـه معنـاي     (تامکني افکت هاي ُنه گانه را احساسات و حاالت ديسکرت           

به نظر او اين احساسات در اخنانـه کـودک و گـاه              .مي نامد ) جداناپذير

کـودک بـه    . مشخص مهواره وجـود دارنـد      مرز دور از دسرتس او و بدون خط و       

اد خانواده اش هبره جسنت از اين افکت هـاي نـه            مرور زمان و در کنار افر     

اسات نـه گانـه     از آجنائي که احس   . گانه و تعبري و تفسري آا را مي آموزد        

 زندگي، جتارب، افکار و خـاطره هـاي فـرد تـأثري مـي               از وقايع روزمره ي   

اينجا من بر آن    . پذيرند، مهواره به شکل مرکب و چند بعدي بروز مي کنند          

بپردازم و تنـها بـه شـرح         تک تک افکت هاي نه گانه      يفنيستم که به تعر   

به عقيده تامکني شـرم     .  خواهم پرداخت  - به حلاظ تازه بودنش      - شرممعناي  
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 او. زماني بروز مي کند که زمينه هاي شادي و عالقه از ميان رفته باشـد              

تصور کنيـد در    : با آوردن مثايل ساده به تعريف خود از شرم دست مي يابد           

اني نشسته و به موضوعي جالب و مورد توجـه گـوش مـي کنيـد و                 سالن سخنر 

ناگهان باد بودار خنود سوپ خومشزه اي که قبل از سخنراني خورده ايـد از               

 نتيجـه ي     .ايتـان را سـبب مـي شـود        مشا خارج شده و انزجار بغل دسـيت ه        

مشـا سـرخ شـده و       . مشاست مگر احساس شرم کردن      چيزي ني  نگاههاي حتقري آميز  

 حلظـه    از آن .  کنيد زمني زير پايتان دهان باز کرده و ببلعدتان         آرزو مي 

 . به بعد ديگر جائي براي شنيدن و شنيدني ها مني ماند

به نظر تامکني خجالت، شرم و احساس گناه در واقع يکي هستند و آنچه آا               

خجالـت اغلـب در     . را از هم متمايز مي کند، رابطه و شرايط وقوع آاست          

احساس گناه هنگامي بـه دسـت مـي         . ها صورت بريوني مي يابد    مقابل غريبه   

در حايل  .  که فرد قراردادهاي اجتماعي و مرسوم را زير پا اده است            دهد

 شـرم   عمر). مثايل که آمد  از نوع   ( نتيجه ي مستقيم يک شکست است        شرم که  

ايــن احســاس ســاهلا از نظــر . در دنيــاي روانشناســي چنــدان دراز نيســت

دور و بي امهيت مانده و کمرت مورد حتقيق و بررسي قرار گرفته             روانشناسان  

کـه بـه ايـن مقولـه          کسـاني سـت     دونالد ناتانسون يکي ازمعـدود    . است

شـرم را بـه      انـواع    »شـرم و مباهـات    « او در کتاب خود     . پرداخته است 

 تعريف خود را از شرم      قطب مناي شرم   ی  تقسيم کرده و با ارائه       چهاردسته

 به نظر ناتانسون افراد هنگام نشان دادن شرم خود اسرتاتژي          .عيين مي کند  

جتربه هاي پيشني، خصوصـيات فـردي و حـاالت روحـي            . هاي خاص خود را دارند    

شـرم و برخـورد      .رواني افراد نوع برخورد و نوع شرم را تعيني مي کننـد           

 :هاي چهارگانه دونالد ناتانسون به قرار زير است

دادن ، چون مسؤالن مدرسه عرضـه ي        سه دير رسيدم  به جل : محله به ديگران   -١

 .اطالعات به مهکارانشان را ندارند

از اينکـه ديـر آمـده ام        . دنيا معذرت مـي خـواهم       يک :محله به خود     -٢

 .من بايد وقت شناسي ياد بگريم. مشا حق داريد عصباني شويد. شرمنده ام

مثـل اينکـه    .  نگفته بودم که من در جلسه شرکت منـي کـنم           :عقب نشيين    -٣

 .کارهاي ديگري هم هست که بايد اجنام بگريد

حاال بـا ايـن     .  روحم هم از مهچنني جلسه اي خرب نداشت        :اجتناب و پرهيز   -۴

بازجوئي هاي اداره يِ  آموزش و پرورش چه بايد کـرد؟ بگـوئيم تـا مـاه                  

 ...آينده؟ 

دارد، را از دريافت دقيق اطالعات باز مي        ) و بزرگسال (احساس شرم کودک     

مانند سدي ميان فرد و دنياي بريون قرار گرفته و راه يادگريي را مسـدود               

: مي سازد و از مهني روي است که نورمل از خود و خواننـده اش مـي پرسـد                    

آيا احساسي دردناکرت از شرم وجود دارد؟ براي جتربه نکردن حس شرم، مـا              "
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قـات کوچـک بـه      اما شگفتا که اتفا    ). ٨۵. ص" (دست به هر کاري مي زنيم     

بطور مثال مـا از بـه        .راحيت مي توانند اين حس را در فرد بيانگيزانند        

گوئي کـه   .  تلفن خود به هنگام نياز شرمزده مي شومي         خاطر نياوردن مشاره  

 و  ن بودمنان با ديگـران سـخن مـي گويـد          اين فراموشي از بي لياقيت و کود      

 . مي کندرا مهه جا دنبال  بدينگونه است که شرم مثل سايه ما

نااليقي يا ناتواني جزء جدائي ناپذير احساس شرم است و يا اين تعـبريي               

روز هنگـام بـازپس دادن دروس و         شاگردان مدرسه هـر   . ست که ما مي کنيم    

پـاي ختتـه ايسـتادن      . تکاليف خود در معرض جتربه اين حس قرار مـي گرينـد           

 و با اين    گي ها  با به خاطر آوردن کم لياقيت ها و بي عرض           ف مي شود  مرتاد

تبديل  شاگرد به خبش الينفک مدرسه      /يادآوري مکرر ناتواني هاي فرد     ترتيب

خبصـوص در دوران ابتـدائي و       (امتحان و وحشت از شکست و مـدرک         . شده است 

يکي ديگر از شيوه هاي ياد آوري توانائي يـا عـدم توانـائي              ) راهنمائي

 .شاگردان مي باشد

ي رشد و ترقي و تعايل بـه احساسـات خـود            برا )و ما مهه  (طبيعتأ کودکان    

شکي نيست که رشـد و      . شدن هاي مکرر    نياز دارمي و نه خباطر کوچک و حتقري         

. مي شود   به رشد و ترقي و تعايل جامعه منتهي         ترقي و تعايل فرد در ايت     

احساسات فراگرفته شده، جتارب آينده و انگيزه هاي بعدي زندگي کـودک را             

با   مهني روي است که تامکني در تعريف خود از احساس شرم           رقم مي زنند و از    

 کمکي و براي رسيدن بـه        بايسيت به نوعي افکت    قاطعيت مي گويد که حس شرم     

بـه نظـر او الزم      ). مثبت کردن احساسات منفي   (شادي و انگيزه تبديل شود      

گاهي براي رهـائي از رفتـار هـاي نـامطلوب و حتليـل               ز ا است که فرد هر   

 . ا بپردازدآمون خود باز ايستاده به آناليز وقايع پريا

، مشا وقيت مشاره تلفن خـود        بطور مثال  .ستشدني ا  منفي  ثبت کردن احساسات    

     ببخشـيد حافظـه ام خـوب کـار         : را بياد مني آوريد مـي توانيـد بگوئيـد         

مي توانيد چند حلظه صرب کنيد تا بـه         /هيچوقت به خودم زنگ مني زمن     / مني کند 

گاهي بيندازم؟ البته مثال فوق مثايل ساده و پيش پا افتاده است            تقوميم ن 

 به اين سادگي مني توان صـحنه ي شـرم را بـه              و در رابطه هاي پيچيده تر     

اما بـه هـر حـال شـدني اسـت و قابـل              . شوخي و شادي مبدل ساخت    صحنه ي   

 براسـک    بـه نظـر    . چنانچه ازدوران کودکي آموخته شـود         آموخنت، البته 

يعـين   را بياموزد، اين امـر     خود از بريون  ديدن   رگاه کودک هنر   ه  )١٩٨٧(

کـودک از مهـان دوران کـودکي        . ديگر شدني است  حنه اي به صحنه ي      تبديل ص 

 مـي کنـد، بـدون        او مي بيند، حس و رفتار و عمل       . شرم را جتربه مي کند    

در برخـورد بـا اعمـال ديگـران         . اينکه نگاهش را بسوي خود باز گرداند      

است که او به مرور زمان مـي آمـوزد تـا بـا خـود و                  ) ل فرد فرد مقاب (

اين بدين معناست که     .اعمال و افکارش بطور مفعويل بر خورد کند        رفتار و 
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کودک مي آموزد از بريون به خود نگاه کرده و بفهمد ديگران به او چگونه               

 ندارنـد و     در اين مرحله تفاوت هـاي فـردي امهيـت چنـداني            . مي نگرند 

 نقش ها و رفتار هاي متقابل است که نقـش کليـدي              بودن جتارب و  دوجانبه  

بايسـيت بـه    ) نقش مفعويل (با چشم ديگران خود را ديدن       . را بازي مي کنند   

کـودک امکـان    . موازات نقش فاعلي کودک را به ترقـي و تعـايل سـوق دهـد              

پيوسـته دال    ترازو  ي  اما اگروزنه   . مقايسه خود با ديگران را مي يابد      

کند، ريسک آن مي رود که او دچار عقده ي خود کـم              ين مفعوليت او  بر سنگي 

 . بيين شده و دائمأ احساس ضعف و ناتواني و نااليق بودن و شرم بکند

 مـن  موازي يعين فاعل بودن که مسـاوي          عبارت ديگر کودک در دو جتربه ي       به

 ست، به اسرتاتژ ي هـاي زنـدگي اش          مرا/ من را است و مفعول بودن که مهان       

چگونگي برخورد افراد پريامون کودک با      . ست مي يابد يا بايد دست بيابد      د

ننـده اي در    تعـيني ک   نقـش    ) مِن فاعل و مـن را ي مفعـول          (اين دو قطب    

ويين کوت پزشک انگليسـي تصـوير        . کودک از خودش دارد     تصو ير ذهين    ساخنت

 .مدمي نا » کليدي من «   و اسرتن» من واقعي« ذهين کودک از خود را 

در مدرسه است که آـا      .  مدرسه مي گذرد    ساعات مهمي از عمر شاگردان در     

 شـناخت و     . خـود را مـي يابنـد       ن رودروئي خود با افراد جامعـه ي       امکا

مفعول شدن   مدرسه از من فاعلي که بايد جتربه ي            معلمان و اولياء   آگاهي

ه درس و   خود را با چشم خود بياموزد، نبض آموزش وپرورش و مدرسه است، ن            

 . مشق و امتحان

 
 » شرم و مباهات  «و » پستوي دروني معلم  «  :برگردان تيرت کتاب ها از من است

 :اسامي  
Normell ، Goleman ، Tomking ، Nathanson ، Broucek ، Winnicott ، Stern 

 :مأخذ 
 Nathanson . D.L (1992):Shame  and Pride, Affect, sex and the birth of the self. New York: Norton & CO 

Normell. M (2004); Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad. Lund : 
Studentlitteratur.  

 مونه و نقوص کمال  )پداف( جمموعه مقاالت - 

 يک دعا مي کنم بگين آمين  ....  
آنکه در تنهاترين تنهاييم تنهاي تنهايم گذاشت خدايا   

 خواهشي دارم ... 
تنهاييش تنهاي تنهايش نزار    تو در تنهاترين 
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دفرت سازمان مهجنسگرايان ايرانی در آملان به مديريت آقـای شـاهرخ رئيسـی              

 خانـه   عضو گروه سردبيری نشريه چـراغ بـا مهکـاری         سازمان و   دبير فرهنگی   

د دانشجو و دانشگاه فرانکفورت اقدام به برگزاری جلسات مشاوره منوده انـ           

 .که توجه مشا را به آگهی آغاز به کار اين جلسات جلب می مناييم

ترانسجِندر از اول مـاه   بای سکسول، لزبين، گی، مشاوره حضوری برای افراد

 بعـد الظهـر   ٢تا  صبح ١٠ ساعت هر پنجشنبه از ، آملاندر فرانکفورت ٢٠٠۶ می

 .شـود  مـی  ربرگزا) ساختمان آستا،دانشگاه فرانکفورت (در کتاخبانه انديشه

مهچنين کليه افرادی که مايل به مهکاری و محايت از اقليتهای جنسی می باشد              

بر حسب کنجکاوی و عالقه شخصی مايلند که صرفا اطالعـاتی در اينبـاره    و يا

ما با  .توانند در اين ساعات شخصا به ما مراجعه منايند می بدست بياورند،

ويم کـه مـا را از نظـرات و    خوشـحال مـی شـ    پذيرای مشا هستيم وميل کمال 

 Andisheh-Bibliothek an der Uni. FFM – AstA.      پيشنهادات خود هبره مند سازيد

Campus Bockenheim, Studierendenhaus 

Mertonstr. 26-28,60325 Frankfurt/Main  

Do: 10:00 bis 14:00  

http://pglogerman.blogspot.com 
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 از قـديمی تـرين و       درود می فرستيم بر يکی    

ــگرايان    ــازمان مهجنس ــای س ــارترين اعض پرک

ايرانی که نقش بسيار مهمـی را در سـازمان          

ايفا می کند و مهيشه ترجيح می دهد که نـام           

جنــاب آقــای آريــن . و نشــانی از او منانــد

ورجاونــدی دبيــر اول ســازمان کــه افتخــار 

دادند که پس از مدت ها وقتی به ما اختصاص          

سواالت بی مشار اعضـای     منتخبی از   انی داشته باشيم و به      دهند و گپی خودم   

بـا اعضـای    شايد خيلی از دوستان مايـل باشـند کـه           . سازمان پاسخ دهند  

دوستان عزيز سواالت بسيار زيادی را بـرای مـا          . سازمان بيشرت آشنا شوند   

از ما خواسته شده    . مطرح کرده اند که آا را با مشا در ميان می گذاريم           

ندهيم که طفره برويد پس لطفا سواالت را کامـل و واضـح پاسـخ               که اجازه   

 .  گوييد

 . خوتان را به صورت کامل معرفی کنيد 

 سال هست کـه در      ١١ سال سن دارم و در حدود        ٣۵. من آرين ورجاوندی هستم   

چند سالی است که مفتخر به خدمتگزاری اقليت هـای          . مکزيک زندگی می کنم   

ال از سازمان مهجنسگرايان ايرانی پشـتيبانی       جنسيتی ايرانی هستم و در ح     

می کنم و خوشحامل که فضايی ايجاد شده است که مهجنسگرايان، دوجنسگرايان            

 .و دوجنسگونگان ايرانی بتوانند در راستای احقاق حقوق خود تالش کنند

 غذا،  رنگ، هنر،  ورزش و ماشين مورد عالقه مشا چيست؟ 

امـا متاسـفانه بـه دليـل        . ری و پورشه  کلم پلو، آبی، موسيقی، اسب سوا     

رم و  امشغله بسيار زياد نه وقت هتيه غذا و نـه ورزش و نـه سـواری را د                 

پيانو و نی سـازهای     . تنها می توامن از رنگ آبی دريا و موسيقی هبره برم          

 . مورد عالقه من هستند

 آيا مشروبات الکلی و سيگار مصرف می کنيد؟ 

 ضی اوقات در ميهمانی ها و يا جشن ها به صورت مداوم و مهيشگی بعنه 

 عددی که مهيشه برای مشا شانس می آورد چيست؟ 

 . هيچ وقت توجه نکردم که چه عددی برای من شانس می آورد

 تا چه ميزان اوقات فراغت داريد و آن را چگونه می گذرانيد  

     زيـرا بـه شـدت مشـغول کـار هسـتم و بايسـتی بـرای تـامين                   . بسيار کم 

امـا اگـر وقـت      . نه های زندگی و سازمان تالشی دو چندان داشته باشم         هزي

آزادی پيدا کنم سعی می کنم کمی قدم بزمن، خريد کنم و اگر بتوامن دريـا                

 . را متاشا کنم
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 از چه موضوعاتی بيشرت عصبانی می شويد؟  

   سواستفاده کردن يکی از عمده مواردی هست کـه مـن را بـه شـدت عصـبانی                  

 .  جل بازی و غرور در رتبه های بعدی قرار دارندمی کند و

 از کدام شهر ايران بيشرت خوشتان می آيد؟  

در شـرق مردمـان     . مهه جای ايران زيبايی خـاص خـودش را دارا مـی باشـد             

غيرمتند، در جنوب مردمان گرم، در غرب مردمـان دليـر، در مشـال مردمـان                

م اما از ايالم، اصفهان،     شهرهای زيادی از ايران را ديده ا      .  دوست طبيعت

 .شيراز، اردبيل، رشت، قوچان و کرمان خاطرات خوشی را دارم

 آيا مشا هم غيبت می کنيد و از غيبت هم خوشتان می آيد  

اما بيشرت سعی می کنم غيبت کردمن با        . اگر بگويم نه مسلما دروغ گفته ام      

 .درد دل مهراه شود

  داريد که مشخص شود مشا گی هستيد؟یآيا مشا حالت  

اگر منظور از حالت، رفتارهای صرفا زنانه باشد خيـر امـا اگـر منظـور                

حالت هايی باشد که در مهجنسگرايان بيشرت ديده شود خوب مسلما من هم يـک               

معموال افراد متوجه تفاوت من     . مهجنسگرا هستم و از اين قاعده جدا نيستم       

تفاوت ها بد نيستند و بـا برخـورد نرمـال           با ديگران می شوند اما اين       

 .جامعه مواجه هستم

 از خوانندگان ايرانی کدام خواننده را می پسنديد و کدام آهنگ؟  

ما خوانندگان خوب بسيار داريم و برای من بسيار سخت هسـت کـه يکـی از                 

آا و آن هم يک آهنگ را اسم بربم پس به ناچار اولين موردی که به ذهنم                 

مـن از   "خامن هايده، مين آهنگ آلبوم فرياد       . ا انتخاب می کنم   می رسد ر  

 و خامن   ..."لب تو منتظر يک حرف تازه ام تا قشنگرتين قصه عامل رو بسازم              

 "من از بی نيازی به ثروت رسيدم" آهنگ بی نيازی ٨٣محيرا البوم سال 

 اصوال خود ر در زندگی موفق می دانيد؟ چرا؟  

پلی بـرای رسـيدن     به عنوان   می دامن زيرا شکست را      بله من خودم را موفق      

بارها شکست خوردم اما از آن جتربه برای رسـيدن          .  به پيروزی باور دارم   

 به موفقيت هبره بردم

 ؟مشا چه وقت بود که متوجه شديد که مهجنسگرا هستيد و در آن زمان چه کرديد  

و در دوران   کودک بودم که از احساسات متفاوت خودم شـگفت زده مـی شـدم               

هيچ کاری نکردم و زنـدگی      . نوجوانی بود که فهميدم من يک مهجنسگرا هستم       

کردم و سعی کردم که مطالعامت را در اين زمينه بيشرت کنم و خودم را هبـرت                 

 سالگی بـود کـه گـرايش خـودم را بـه             ١٧بشناسم که خوشبختانه در حدود      

در آن زمـان    عنوان يک مورد طبيعـی پـذيرفتم و امـروز از ايـن شـناخت                

 .خوشحامل زيرا که اگر خودم را منی شناختم ممکن بود سرنوشتم تغيير کند
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 به اولين کسی که گفتيد مهجنسگرا هستيد که بود؟  

 .ستان دگرجنسگرايم آقای سياوش نيکيکی از نزديک ترين دو

 آيا خانواده مشا از گرايش مشا خرب دارند؟ 

    امـا در   . يـران بـودم خيـر       برای خـانواده خـودم تـا زمـانی کـه در ا            

مسـلما در   . مراجعت های بعدی آا را از اين امر کـم کـم آگـاه منـودم                 

ابتدای امر بسيار شوکه و ناراحت شدند چون مـن تنـها فرزنـد خـانواده                

بودم اما با توضيحات من و ارائه مرجعهای مناسـب کـم کـم پذيرفتنـد و                 

وابط اجتماعی من داشـتند     خانواده ام با شناختی که از من و روحيات و ر          

مطمئن می بودند که به ابتذال کشيده خنواهم شد و شايد اين امـر بسـيار                

اما دوستان صـميمی ام در آن زمـان مطلـع بودنـد و               .کمک کننده من بود   

دقيقا يادم نيست که عکس العمل ابتدايی آا چه بود اما به هيچ عنـوان               

 .بد نبود

 تفاوت سنی داشت و در کجا با او آشـنا شـديد و              اولين دوست پسر مشا آيا با مشا       

 چه مدت با او بوديد و بعد از آن چه شد؟

حدود دو سال از من بزرگرت بود و توسط يکی از دوستان مشرتک با هم آشـنا                 

شديم و حدود يک سال با هم در ارتباط بوديم اما به دليل خـروج مـن از                  

کانادايی آشـنا شـدم و      کشور اين ارتباط قطع شد و در اينجا با يک فرد            

 سال و اندی با هم زندگی کرديم و خاطرات بسـيار خـوبی از ايـن                 ٨حدود  

دوران دارم اما متاسفانه حدود يک سال هست که او را در يک ساحنه تصادف               

 .از دست دادم و هم اکنون او را تنها در قلبم حس می کنم

 آيا به خاطر اين گرايش مشکلی برای مشا پيش آمد ؟  

الت در متامی عرصه های زندگی به سراغ انسان ها مـی آينـد امـا حنـوه                  مشک

برخورد با آن از امهيت ويژه ای برخوردار هست و خوشبختانه تا بـه حـال                

 .توانسته ام که مشکالت را از سر راه بردارم

چه طور شد که به   

فکر رسيدن به آزادی حقوقی بـودم       ه      

 فکر تشکيل اين سازمان افتاديد و چگونه رئيس شديد؟ 

من سال های سال ب

و مهيشه آرزو داشتم که بتوامن اين تابوی جامعه را در           

با کمک و مهفکـری سـياوش       . هم شکنم و به رهايی برسيم     

نيک گروه رنگين کمان را راه اندازی کرديم و بعد از           

آن با توجه به تغييراتی که در اين گروه اجنـام شـده             

م به تشکيل سـازمان     بود به پيشنهاد آقای سپنتا اقدا     

در آن زمـان    . مهجنسگرايان ايرانی منوديم تا بتوانيم به اين هدف برسـيم         

گروه های متفاوتی وجود داشتند که بزرگرتين آا گروه هومـان بـود و در               

با اين هدف شروع کرديم که به ايجاد جنـبش          . آن زمان غير فعال شده بود     

. ايانه را ارائـه منـاييم     مهجنسگرايان دامن بزنيم و يـک فرهنـگ مهجنسـگر         
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مـن رئـيس    . اهداف زيادی وجود داشت که هنوز به اجـرا در نيامـده اسـت             

سازمان مهجنسگرايان ايرانی متعلق بـه تـک        . نبوده و نيستم و خنواهم بود     

 دوجنسگرايان و دوجنسگونگان ايرانی است و هـر کـس حـق             ،تک مهجنسگرايان 

ه عهده دارم که در ابتـدا       اظهار نظر دارد و من تنها کنرتل سازمان را ب         

انتخاب شدم و پـس از آن بـه         ) آرين، سپنتا و سياوش   (در بين ما سه نفر      

دليل اينکه دوستان فعال کمی بودنـد در اولـين          

 که با حضور    ٨٣جلسه غير رمسی جممع عمومی در سال        

 نفر در ياهو برگزار شده بود بـرای دو سـال            ٢۵

دم و  بر طبق اساس نامه موقت سازمان انتخـاب شـ         

 مديريت آينده سـازمان     ٨۵تصميم جممع عمومی سال     

 . را مشخص خواهد کرد

 ان بيشرت است؟بعد از مشا مست چه کسی در سازم  

در ذهن داشته باشيم؟ بـاال و                

 فعاليت های سازمان به کشورهای ديگر هم مـی رسـد؟ مـن در کانـادا                  

شـورهای          

ـتند و بـه                      

ن ن غير دولتی هست و کليه فعـاالن آ            

مه ها را دريافت می کنند و در اين ميان عده           

... انه هـا و                 

ما چرا بايد مهيشه سيستم ارباب و رعيت را 

خود مشا باالترين مست را دارا هستيد زيرا متـام          . پايين بودن مست مهم نيست    

مـن تنـها    . يت ها برای رفاه مشا اجنام می شود و مشا حمور اصلی هستيد            فعال

اين وظيفه تک تک ماست که برای رسيدن به هـدف مـان             . يک خدمتگزار هستم  

 .تالش کنيم

آيا ادامه 

 .کاری داشته باشم با سازمان مهاينجاهستم و اميد قلبی من هست که در 

ما هم اکنـون در خيلـی از ک. مسلما اين طور بوده و خواهد بود      

اولـين  . اروپايی از مجله هلند و آملان و بلژيک فعاليت های خوبی داريـم            

دفرت رمسی سازمان نيز با کمک آرشام پارسی در کانادا راه اندازی خواهـد              

 . نيز داشته باشيدشد و مشا دوستان می توانيد مهکاری های حضوری

آيا افرادی که در سازمان کار می کننـد مسـتقيم زيـر نظـر مشـا هس 

پيشنهاد مشا کار می کنند يا خودشان درخواسـت مـی دهنـد و آيـا بـه کارمنـدهای         

 سازمان حقوق و مزايايی تعلق می گيرد؟

سازمان مهجنسگرايان ايرانی يک سازما

داوطلبانه کار می کنند و حقوق و مزايايی دريافت منی کنند زيرا سازمان             

در سـازمان   . درآمدی ندارد که رديفی برای حقوق و مزايـا تعريـف منايـد            

معموال فعاليت ها به صورت نظرخواهی اجنام می شود و نظرات افـراد مـورد               

 . سوال حتت تاثير قرار می گيرد

برنابا توجه به اينکه عده کمی         

 کمی هم از آن ها استفاده می کنند آيا تدابيری اختاذ شده است؟

مسلما برنامه ها و برون دهی های سازمان و نشريات و رسـ

شامل حال متامی افراد ال جی بی تی منی شود و تنها قسمت کـوچکی از ايـن                  

که اقليت های جنسيتی ايرانی هسـتند و دليـل آن           جامعه در حال تشکيل شب    
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سايت سازمان در ايـران فـيلرت شـده اسـت و            . عدم دسرتسی به امکانات است    

دسرتسی ما حمدود هست و با توجه به سـرعت کـم اينرتنـت در ايـران مشـکالت                   

 اما در صدد هستيم برای آشـنايی قشـر بـزرگ تـری از               داريمزيادتری را   

  و سـيمای مـاهواره ای اسـتفاده کنـيم کـه            جامعه از رسـانه هـای صـدا       

 . ن در دست مطالعه می باشدآپروژه های 

چه آينده ای را برای سازمان پی جی ال ا  

    

 و پيش بينی می کنيد؟

ن می گذرد و              

     

در يران چگونه هست و به نظر مشا چرا روابط                

 دوسـتان اينرتنتـی زيـادی                

    

 مهجنسـگرايان                 

ارها اين مجله را از دوستان و مهکارامن        

سازمان مهجنسگرايان ايرانی دو سال است که از فعاليت رمسی آ

ا بـا سـرعتی      ترقـی ر   ندر اين مدت بسيار کوتاه موفق شده است که پلکـا          

 حـدود   COCبه عنوان مثال سازمان مهجنسگرايان هلند       . قابل توجه بپيمايد  

 سـال سـابقه دارنـد و        ۵۶ حـدود    RFSL سال و سازمان مهجنسگرايان سوئد       ۶٠

 در مـدت    PGLOجتربيات بسيار زيادی را در اين زمينه دارا می باشند اما            

ان برسد و اين يک     اين دو سال توانسته است تقريبا به شهرت اين دو سازم          

 در پارملـان هلنـد، مهکـاری        PGLOحضور مناينده   . نکته بسيار با امهيت هست    

تنگاتنگ با سازمان ديده بان حقوق بشر، عضويت در ايلگا و موارد بسيار             

ديگر يک موفقيت بزرگ برای جامعه اقليـت هـای جنسـيتی ايرانـی اسـت و                 

ن املللـی را بـه خـود        نشانگر آن است که سازمان توانسته است اعتماد بي        

 مطمئنا آينده ای روشن تر پيش بينی می گردد و           ،با اين گذشته  . جلب کند 

اميدواريم کـه بـا مشـارکت و احتـاد مهـه دوسـتان بتـوانيم ايـن جنـبش                    

 .اقليت های جنسيتی را حتکيم خبشيم

روابط مشا با ديگر مهجنسگرايان در ا 

 ميان مهجنسگريان حداقل در ايران اينقدر سرد است؟

ارتباطات من تنها از طريق ايميل می باشـد و

 دروابط مهجنسگرايان در ايران سـر     . دارم اما آشنايی کافی از آا ندارم      

شـايد دليـل ايـن      . نيست يعنی اصوال ما مردمانی سرد و بـی روح نـداريم           

ودن برقراری ارتباط و ارائه نشدن يک فرهنگ صحيح بـرای           برداشت صحيح نب  

بـا کمـی دقـت      . اقليت های جنسيتی باشد که مشکالتی را ايجـاد مـی کنـد            

اين . می توان فهميد که خيلی از ما منی دانيم که هستيم و چه می خواهيم              

 . موضوعات بايد در دستور کار نشريات و رسانه ها قرار گيرد

ال چرا فرهنگ جامعـه و فرهنـگ حتمـل هـم در ميـانبه نظر مشا اصو     

ايرانی رشد پيدا نکرده است اين وضعيت چت روم ها، اين بـی اعتمـادی هـا، ايـن       

وضعيت قرار مالقات ها و خودخواهی ها تا کجا بايد ادامه پيدا کند چه زمان بايد   

 تفاهم جای اين فرهنگ زشت را بگيرد؟

ب. ی باشد دليل عمده آن ناآگاهی م    

مردم قبل از اينکه ما را بشناسـند انکارمـان          "در سازمان شنيده ام که      

اگر شخصی کـه مهجنسـگرايی      . و اين نشانگر عدم آگاهی مردم هست      " می کنند 
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را يک احنراف می داند عادت به شنيدن سخنان بدور از تعصـب مهجنسـگرايان               

اين تنها مربوط به قشر غير مهجنسگرا نيسـت         . اهد پذيرفت  مطمئنا خو  ،کند

 زيرا  متمرکز شود قسمت عمده نيرو بايد بر خود جامعه اقليت های جنسيتی           

 منی توانيم توقـع اصـالح فرهنـگ         به خود باوری نرسيم   که تا زمانی که ما      

ما اين سال را سال آگاهی اجتماعی نام        . اجتماع و در ايت آزادی باشيم     

 . تا اين موارد را در مطرح و مرتفع کنيماديم

ه می کنيد؟ نظرتان راجع به             چقدر نشريات و ماهنامه های مهجنسگرايان را مطالع  

به راديو رها عالقه زيادی     . د امکان آا را مطالعه کنم         

 

 اين نشريات چيست؟

سعی می کنم تا ح

ينـده ای   دارم نه به خاطر اينکه جزئی از سازمان هست به اين دليل که آ             

روشن را برای آن می بينم و اين امکان هست که در هنگام کـار کـردن آن                  

را بشنوم و در اينجا به دليل مشـغله هـای فـراوان بـرعکس ضـرب املثـل                   

اما نشريه ماها و بعد     .  مصداق پيدا می کند    "شنيدن کی بود مانند ديدن    "

نـد کـه    از آن چراغ و دلکده و بيداری اين اميد را در دهلا زنـده مـی ک                

دوستان به تکاپو افتاده اند و آنچه که خيلی ها از آن هراسـان بودنـد                

جا دارد در اينجا به متامی دوستان و زمحـت کشـان در             . اتفاق افتاده است  

ای جنسيتی خسته نباشـيد     هنشريات مهجنسگرايان و کليه فعاالن حقوق اقليت        

مطرح نشده است    موردی هست که در سواالت       .گفته و موفقيتشان را آرزو کنم     

 . لطفا بيان کنيد

 يرانیامجنسگرايان هاديو ر

راديو رها، صدای همجنسگرايان، صدای مدافعين 

س و تر  صدای طرفداران زندگی آزاد بدون اضطراب

رها بلندگوی همجنسگرايان، دوجنسگرايان و دوجنس

 . که از بی حقوقی خسته شده و قدم در راه دفاع از خود نهاده اند

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

ک، اسکايپ و       برای حضور در برنا    ل تال يم و... مه های راديويی می توانيم از نرم افزارهای پ استفاده کن

ا را از. همچنين جهت مسايل هويتی امکان تغيير صدا وجود دارد. به صورت اينترنتی ضبط کنيم   و ره رادي

 . ماييدبرای آن خبر و مطلب تهيه کنيد و صدايش را رساتر ن. خود بدانيد و به دوستانتان معرفی کنيد

www.pglo.net 
radio@pglo.net 

 رهــــا
 حقوق اقليت های جنسيتی،

 . و شکنجه است

  گونه های ايرانی است
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و آزادی جنسـی و آزادی                      نظر مشا در رابطه با آي

 حقوق مهجنسگرايان چيست؟

اين سوال را به حنوی در مصاحبه جمله ماها اجنام شـده بـود                  

مهيشه خوبی هـا در     . ه است    مهيشه آينده روشن و. پاسخ گفتم 

ی وقتـها در ايـن                 ر

مـن مطمـئن    . اهـد شـد         ر

ه آرامـش و حقـوق                ه

    و اســتقامت و اقــدامات و خ

ف

ا

ق

و          من

باي ننشست، با احتاد و مهکاری          . نه مردم در خدمت قانون    

ی را مـرگ مـی دانـد را                  می توانيم حتی رژيم اسالمی 

سوئيس هست کـه مـردم بـه           وق خود ملزم به شناخت حق   

 .پس می توانيم. ت را ملزم به اجرا منودند

خـانواده ام در                  

نده ايران از نظر حقـوق بشـر 

 ای که از طرف

دوار کنند امي    

اه هستند، مهيشه دنيا رو به نيکی خواهد رفت اما بعض

يد که دير يا زود حل خوآاه مشکالتی به وجود می      

ستم که روزی فرا خواهد رسيد که ايرانيان مهجنسگرا ب

زم صــرب ــود نائــل خواهنــد شــد و ايــن مســتل

در سال گذشته تصور منی کردم که ايـن         . عاليت های برنامه ريزی شده هست     

امروز معتقدم که حتـی بـا وجـود مجهـوری           . جنبش به اين سرعت شکل بگيرد     

سالمی هم می توانيم به آزادی برسيم چرا که اين تالش های مردم هست کـه                

 گذاری و اصالحات می کند و قانون به صـرف           انون گذار را ملزم به قانون     

به گفته ديگر قانون در خدمت مردم هسـت . ی تواند مردم را جمبور کند     

د تالش کرد، از پا

که جمازات مهجنسـگراي

منونه بارز آن . کنيم  

خواست خود و بدون دعوت دولت رای به آزادی مهجنسگرايان و برمسيت شـناخنت              

حقوق آا دادند و دول

 دليل مهجنسگرا شدن مردان و زنان چيست؟ 

بـه دنبـال دليـل و علـت و          بياييد از قيد و بندها رها شويم و اينقدر          

 دوجنسـگرا و يـا      ،اگر خودمان را به عنوان يک مهجنسـگرا       . معلول نگرديم 

دوجنسگونه شناختيم و به خودباوری رسيديم پس هستيم و بايد باشـيم نـه              

اينکه به دنبال دليل آن برويم و خودمان را در بسرت هزاران راه نامهوار              

 . بيندازيم

 ه آل چگونه است؟به نظر مشا يک گی اليف ايد 

يک زندگی مهجنسگرايانه ايده آل به نظر من داشنت آرامـش روحـی و روانـی                

خيلی از افراد آن را در داشنت پارتنر مـی داننـد امـا ايـن طـور                  . است

زنـدگی  . نبايد اينقدر مرز بـين خودمـان و جامعـه ايجـاد کنـيم             . نيست

ائل شدن ها بـر     اين تفاوت ق  . مهجنسگرايان مهانند زندگی دوجنسگرايان هست    

به گفته دوست عزيز خامن مهشيد راستی       . انزوا و اقليت بودن دامن می زند      

 مهانطور کـه دگرجنسـگرايی شـيوه ای از          "مهجنسگرايی يک شيوه زندگی است    "

 . زندگی است

 يک خاطره خوب و يک خاطره بد تعريف کنيد  

اولـين  خاطرات خوب و بد زندگی را تشکيل می دهند اما زمانی کـه بـرای                

بار به ايران برگشتم بـا اسـتقبال زيـاد متـام اعضـای 
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فرودگاه مواجه شدم که تا ساعت ها گريه می کـردم و فهميـدم کـه چقـدر                  

 .بودخانواده کمبود مرا حس کرده اند و خاطره بدی که دارم آن ساحنه 

و بـه مهـين   آقای ورجاوندی من سال هاست که با گروه های سياسی مهکاری می کنم     

دليل در ايران برايم مشکلی پيش آمد و متواری شدم و سازمانی کـه مـن بـا او                   

هر حزب و سازمانی    . از من محايت کرد تا من موفق به پناهندگی شوم           مهکاری داشتم 

رد مورد نظر بـرايش کـار کنـد و                   

      

بـه دسـت    می کنيم امـا پـس از آن خيلـی از آن ادعـا هـا                    

   مانی کـه چيـزی را از خداونـد           

ـال         

اگر کاری برای کسی اجنام دهد توقع دارد که ف

ی کسانی که کاری اجنام می دهيد تعهدی نسبت         آيا مشا نيز برا   . اين يک وظيفه هست   

به مهکاری در آينده از آن ها می گيريد؟ تا آجنا که من مـی دامن پـی جـی ال او                      

تنها به خاطر حس انسان دوستی تا آخرين حد دنبال مسائل مهجنسـگرايان بـوده و                

ضمن محايت از پناهندگی از طريق حمافل بين املللـی بـه محايـت ايـن قشـر جامعـه                    

آيا هبرت نيست مشا به عنوان يک مسول از اين افراد تعهد می گرفتيـد               . می پردازد 

 که وقتی توانستند به جايی برسند سازمان را فراموش نکنند؟ 

معموال ما انسان ها زمانی که نيازمند کمک و محايت هستيم ادعای مهفکری و              

مهکاری و کمک 

به عنوان مثال ز. فراموشی سپرده می شود   

می خواهيم نذر و نياز و تعهدی را برخود مقرر می کنيم که اکثر مواقـع                

مـا در   . آن را ادا منی کنيم اما خداوند باز به درخواست ما عمل می کند             

از کسـی   . هـيم سازمان مهجنسگرايان ايرانی خدماتی بدون توقع ارائه می د        

ورت مـا خـدمامتان را در قبتعهدی برای کار و کمک منی گيريم در اينص        

اگـر ايـن    . ا اجنام می دهيم و از هدف اصلی خود فاصله می گيـريم            کار آ 

دوستانی که مشا عنوان کرده ايد مايل به مهکاری باشند پـس از بـه امتـام                 

 داد امـا اگـر      رسيدن پروسه شان باز هم به مهکـاری خـود ادامـه خواهـد             

تا بـه حـال مـورد       . اينچنين نباشد ما آا را مورد سوال قرار منی دهيم         

های زيادی از اين منونه داشته ايم اما به دليل اينکه هدف ما صرفا کمک               

. بدون چشم داشت به اقليت های جنسيتی است اين مورد را مرتفع می سـازد              

نه با نوشـنت و امضـا       اين تعهد بايد در ذات افراد وجود داشته باشد وگر         

 . کردن تعهدهای گفتاری کاری از پيش برده خنواهد شد

 

 

بياييد دست به دست هم دهيم و از حقوق 

 خودمان دفاع کنيم
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 پویا

 مـن نويسـنده    دامن با من تا چه اندازه آشنا هستيد،        منی من پويا هستم؛  (

سـتونی   .در جمله سه کاف هسـتم     " من هم هستم  "ستون  ) هبرت بگويم گرداننده  (

مربوط به اقليتهای جنسی در يک جملـه ای کـه بيشـرت مطـالبش مربـوط بـه                   

 ايجاد صميمت    چرند و پرند به زبان عاميانه هست و سعی در          .)اکثريت بود 

فارسـی را بايـد     . گفتاری دارد و مايل به تغيير ادبيات نوشتاری نيسـت         

شايان ذکر است که ايـن سـتون سـعی دارد کـه اخبـار و                . مهيشه پاس داشت  

اتفاقات و سخنان مردم کوچه و بازار را با مهان حلن شوخ آا بيان کند و                

 .هدف ديگری ندارد

     زندگی به شرط خندهآمسون به شرط خورشيد             

 با سالم

 روزه که از هبار ميگذره و من امروز بعد از مشکالت زياد، وقـت               ٢۵امروز  

اومن چـه تکميـل     . (پيدا کردم تـا سـتون چرنـد و پرنـد را تکميـل کـنم               

 خمصوصا مشکل عاطفيم واسه مهيشه حـل بشـه؛         کردنی،مشا دعا کنيد مشکالت من،    

اين ماه جبز هفته اولش کـه بـرام         .)نممنم قول ميدم که دفعه بعد جربان ک       

خمصوصـا مشـکالت     مابقيش پـر از مشـکالت بـود؛        خيلی شيرين و رويايی بود،    

 .عاطفی

   چنـد روز پـيش داشـتم فکـر          .منم زندگی و عشق را به شرط خنده ميخـوام         

کـه عشـق بايـد باعـث        !!!)منم بعضی وقتها عجب کارهايی ميکـنم      (کردم می

کـاش عاشـق     .اشه نه باعث عذاب و نـاراحتی      آرامش و شادی ذهنی و روحی ب      

مگه چـی دسـت آدم هسـت کـه فقـط ايـن يکـيش کـم                  (شدن دست خود آدم بود    

دسـت از عشـقش      که هر وقت خواست،عاشق بشه و هر وقت هم خنواست،         !!)باشه؟

منيخوام  .حاال ديگه مهه ميدونن که پويا عاشقه و عشقش هم بی وفاست            .بکشه

 . و خاطرات شخصيم را بنويسماين ستون تبديل به وبالگ بشه

آرزو ميکنم که مابقی سال مثل هفته اولش شيرين و رويايی باشه تا مـنم               

و ميخوام به دنيا بگم که آمسونـو بـه شـرط             دل و دماغ نوشنت داشته باشم     

خورشيد ازت قبول ميکنم،زندگی را به شرط خنده و عشـق و عاشـقی را بـه                 

 .شرط خوشی و آرامش ذهن و روحيم

يعنـی   مرد دوست داشتنی و حمرتمی بـود،       سالگرد فوت پدربزرگم بود،   امروز  

 خوب بريم سـر اخبـار و مطالـب،         .روحش شاد .هست و منم خيلی دوستش دارم     

 :قبل از آن چند خط جدی

مذاکره با امريکا و مهچنين تکميل چرخه سوخت هسته ای، دو موضـوعی اسـت               

ورد درسـت و يـا غلـط        که بايستی بعد از گذشت زمان و ملس نتايج آن در م           

 .بودنشان حبث و گفتگو کرد
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 دل و سيمني بناگوش بت سنگني        ببرد از من قرار و طاقت و هوش-الف

يعنـی ايشـان مهـه کـاراش         .بازم اين رييس مجهور مـا خربسـاز شـد          به به، 

اگه !!!!(ايشون ادعا کرده که مردم توی سفرهای استانی بی هوش ميشن          .خربه

منی دومن  .)ی بی هوش ميشن،البد تو سفرهای کشوری جون ميدن        تو سفرهای استان  

 .بگذريم. . .  از خنده غش ميکنن يا از 

 )روزنامه شرق ! شوند مردم در سفرهاي استاني من بيهوش مي: رييس مجهور(

دنت هوس کرد به شهر مشا بياد،حتمـا نکـات ايمنـی زيـر را بـه                 اگه پرزي 

 .مسئولين گوشزد کنيد

يف آاهگـل بـا خودتـان داشـته         مجهور مقـدار آـا       قبل از ديدار با رييس     )١

ي سنيت براي افراد به شدت سـنيت، بـه شـدت توصـيه                اين درمان ساده  .باشيد

 . شود مي

از ديدار مردمي با ريـيس      شود قبل     به ستاد حوادث غريمرتقبه پيشنهاد مي     )٢

هـاي اآسـيژن و       وجـود آپسـول   . مجهور، چادرهاي امدادي در حمل برپا آننـد       

 . دستگاه شوك الزامي است

 قبل از ديدار مردم از آنان آزمايش و چكاپ آامل پزشكي گرفته شود و               )٣

افراد . تقسيم شوند » از هوش نروندگان  «و  » از هوش روندگان  «به دو دسته    

آننـد بايـد      خنده هستند و از خنـده غـش مـي           ا آه خيلي خوش   غشي خمصوصًا آ  

 . قرنطينه شوند

اي در نظر گرفته شود آه آجنا         ي از هوش روندگان حمل جداگانه        براي دسته  )۴

 . اهللا رييس مجهور درجا از هوش بروند و زير دست و پا منانند به حمض بسم

سته افراد از هوش رونده     هاي خمصوصي جهت د     شود در مهان حمل تشك       توصيه مي  )۵

ــه  ــود آــ ــه شــ تعبيــ

نكرده آسيب نبينند     خداي

دار   و اعتبار دولت خدشه   

طوري بـا يـك       اين. نشود

بيهوشــي متيــز مواجــه   

 . خواهيم بود

 اآيپي ترجيحًا توسـط     )۶

هالل امحر براي بـاد زدن      

و پاشيدن ليوان آب بـه      

روندگان در    صورت از هوش  

مجهـور در     ديدار با رييس  

ــاده  ــل آمـ ــندحمـ . باشـ

توانند حمض تست و اين       مي
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 . نكرده او را قلقلك دهند» ريا«آه اطمينان يابند طرف 

 ؛هاي موزيك و گـروه اسـتقبال و سـرود             شود عالوه بر دسته      پيشنهاد مي  )٧

ها آمـاده     در فرودگاه » مجهور  آنندگان براي رييس    هيأت غش «گروهي با عنوان    

ريزي شده، امجعني از      هنگ و برنامه  باشند و پس از مراسم ديگر، در حرآيت مها        

 . هوش بروند

مجهور در استان مورد نظر پسيت مناسب اعطا          آننده براي رييس     به هبرتين غش   )٨

سرشان در فشار شكسته باشـد بـر حسـب درصـد            و  آساني آه دست و پا      . شود

 . مجهور، در اولويت هستند جانبازي براي رييس

هاي هوشربي و     به جاي ختصص  »  رييس مجهور  ديدار با «انگيز    آوري شگفت    از فن  )٩

هر چنـد در ختصـص هوشـربي        . هاي موضعي و عمومي استفاده شود       انواع بيهوشي 

 . عمومي ايشان شكي نيست

 

 بچه ها،آجنلينا جولی و برات پيت يک هتل لوکس و بسيار زيبا را بطور               -٢

اولـش  کامل در ناميبيا اجاره کردن و به احتمال زياد آجنلی ميخواد بچه             

احتماال اين زوج هنری ميخوان بچشون توی آفريقا        .را اوجنا به دنيا بياره    

منم اگه تـوی ايـن هتـل بـودم و شـبا پـيش بـرات پيـت                    .به دنيا بياد  

 :اسـم هتـل  .(هر ماه يه بچه واسش می زاييـدم  يکی که سهله، ميخوابيدم،

Burning Shores (  

 : چند تا عکس با حال از چند عروس و داماد-٣

 

خامن،درسته که از امشب پـيش شـوهر ميخـوابی؛ولی          

 )دارن کفرت هوا ميکنن؟؟.(اينقدر ذوق زده نباش

 

 .اوه،عروس خانوم چپه شد
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 !!!بالشتاشو نگاه!!!! ه هم تشک عروسه واسه اين هم حلاف

                              

 

 !!!خدا در و لنگه را با هم جور کرده

 

 .يکيش دم دم های غروبه،يکيش نصف شب

 

 .امان از دست آلودگی هوا

 

 .اينو،دستشو تا آرنج کرده تو دماغش

 !!!چه شنگولن اينا
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 عروسو دزديدن ؟ يا عروس داره ميره دزدی؟؟؟

 

 .يدی دستمونهی خانوم،زيادی زور نزن،کار م

 

تونو منيـدونين،خود شـيرينی نکنيـد و         bf صد دفعه گفتم اگه سايز دست        -۴

که توی   عيدی حلقه گرفنت،    مرد و زن توی هتران،     ۶.برين واسش حلقه بگيريد   

يعنی رفـنت آتـش      ببخشيد، انگشتشون گير کرد و آتش نشانی خاموششون کرد،       

 ضمنا توی تعطـيالت عيـد،      .نشانی و با دستگاه خمصوصی انگشرت ها را بريدن        

 نفر توی آسانسور گير افتادن که بـازم ايـن غيـورمردان آتـش نشـان                 ۴١

 .بودند که خاموششون کردند

ميدومن که مطالب اين مشاره خيلی کمه،ولی تو را خدا ببخشيد،ايشاال مشکالت            

راستی تا حاال کسـی بـرای مهکـاری ويـژه            .حتما جربان ميکنم   منم حل بشه،  

اگـه  )در مورد ويژه نامه تو مشاره قبلی نوشتم       .(ادگی نکرده نامه اعالم آم  

 .به من اطالع بدين تا سريعرت شروع کنيم مايل به مهکاری هستين،

 شاد باشيد .آرزو کنيد که برای مشاره بعدی با دلی خوش و دستی پر بيام
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  دبير سالمت سازمان–دکتر مانی زانيار 

ست از بزرگ شدن شبكة عروق خوني ناحيـة مقعـد و            مهوروئيد يا بواسري عبارت   

افزايش حجم توده بافت نگهدارندة آن بعلت آاهش ضخامت و ضعف جدار عـروق              

اين ناحيه آه مي تواند بسيار ناراحت آننده، آزار دهنده، نا خوشايند و             

گذشته از اين مسائل، مهوروئيد مي تواند بصورت        . برخي اوقات دردناك باشد   

 ۵٠ تـا    ٢٠اين بيماري غالبًا در ميان افـراد        .  جدي درآيد    يك مشكل آامال  

ايـن مسـئله ممكـن      . سال شايع است و هم در زنان و هم مردان بروز مي آند            

يبوست يا اسـهال     است از بارداري و درد زاميان، بلند آردن بارهاي سنگني،         

سـبزجيات و   (هاي مزمن، سر پا ايستادن هاي طوالني، آمبـود مايعـات و فيـرب             

هر گونه فشـار     بطور خالصه، . در رژمي غذايي يا عفونت ناشي شود      )يوه جات   م

حيت وراثـت نيـز از      . تواند به مهوروئيد منتهي شود      اضايف به ناحية مقعد مي    

مهوروئيـد معمـوال بـه يكـي از         . فاآتورهاي مؤثر در بروز اين بيماري است      

آـه از اسـم آن      مهانطور  . خارجي بروز مي آند   -داخلي، خارجي يا  حاالت داخلي 

پيداست، در نوع داخلي ضايعات در داخـل آانـال مقعـد قـرار دارنـد، در                 

شوند و نـوع     حاليكه در نوع خارجي ضايعات در اطراف لبة مقعد مشاهده مي          

 . باشد ز انواع اول و دوم مياخارجي تلفيقي -داخلي

 :عالئم مهوروئيد

مهـم آن اسـت     . غرينداين عالئم از يك عالمت يا بيشرت و از خفيف تا شديد مت            

اي را انتخاب منائيد آـه آليـه عالئـم            آه مشا براي رفع مشكل خود، فرآورده      

 .بيماري را پوشش دهند

شود، خروج ترشـحات در ايـن         هنگاميكه مقعد ملهتب يا متورم مي      :خارش -١

توانـد نتيجـه بسـياري        البتـه خـارش مـي     . شـود   ناحيه باعث اجياد خارش مي    

 .ازعوامل ديگر هم باشد

 مشكل شايع ديگر مهوروئيد است آه نتيجه زمخهاي سطحي ناحيه مقعد            :سوزش -٢

درجه اين سوزش از يك احساس گرماي خفيف تا احساس آتش گرفتگـي             . باشد مي

متغري است و ممكن است ثابت مباند يا شرايطي نظري ورزش يا خروج مدفوع بدتر               

 .شود

تورم، عفونت و يا برآمدگي      درد مهورئيد غالبًا در نتيجه التهاب،        :درد -٣

تواند   شود و مي    مهورئيد به خارج مقعد است آه با راه رفنت و نشسنت تشديد مي            

 .از خفيف تا شديد باشد

 به پزشك مراجعه آرده و جـدًا از خـود            در صورت درد شديد، حتماً     :هشدار**

 .درماني بپرهيزيد

ه زماني آه عـروق      مهوروئيد اغلب با تورم يا التهاب مهراه است چ         :تورم -۴

شوند يا زماني آه جتمع مايع در بافـت اطـراف عـروق               مي) گشاد شده (متورم  
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تواند منجر به احسـاس درد، سـرخي، حتريـك يـا              تورم مي . متورم وجود دارد  

 سوزش گردد

 .تواند از خارش، سوزش، التهاب و درد ناشي شود  آه مي:حتريك -۵

تواند در ايت منجـر بـه         ا مي  گشاد شدن عروق و ضعف جدار آ       :خونريزي -۶

اين مسئله غالبـًا در حـني و يـا پـس از             . پارگي مهوروئيد و خونريزي گردد    

درجه اين خونريزي از تعداد حمدودي نقـاط قرمـز          . گريد  اجابت مزاج صورت مي   

 .روشن روي دستمال توالت تا قطرات مشخص خون متغري است

اك مهراه شود، حالت چرآي بـه       در صورتيكه مهوروئيد با تورم دردن      :هشدار **

خود بگريد، خونريزي يا عود آند و يا آنكه بصورت يك توده حجـيم درآيـد،                

 از خود درمـاني بپرهيزيـد زيـرا ايـن عالئـم              پزشك مراجعه آرده، جداً    به

 .تري باشند توانند نشانگر عفونت يا مسائل جدي مي

) به يبوست يا اسهال   عدم ابتالء   (برخورداري از اجابت مزاج طبيعي       :پيشگريي

تواند   بواسطه يك رژمي غذايي مناسب، ورزش و دريافت مقادير آايف مايعات مي           

 .از اين بيماري پيشگريي آند

مهوروئيد يك مسئله قابل درمان بوده و با انتخاب يك فـرآورده ضـد               :درمان

 .توان بسرعت آنرا درمان منود مهوروئيد مناسب مي

. باشـد    از اسـتعمال دارو مـي      لبسيار مهم قب  متيز بودن موضع يكي از نكات       

لذا حتمًا قبل از مصرف دارو، ناحيه مقعد را با حملول رقيـق آب و صـابون                 

. شسته، پس از آبكشي، آنرا با يك حوله لطيف يا دستمال آامال خشك منائيـد              

در صورت امكـان،    . سپس دارو را طبق ذستور يا راهنماي مربوطه مصرف آنيد         

 . اجابـــت مـــزاج بـــه قبـــل از آن ارجحيـــت داردمصـــرف دارو پـــس از

در خصوص شكل داروئي، در صورت ابتالء به مهوروئيد داخلـي، شـياف، پمـاد،               

پماد، آرم، لوسـيون       آرم، لوسيون يا ژل و در صورت ابتالء به نوع خارجي،          

 .شوند يا ژل توصيه مي

، مصـرف   باشـد   از آجنائيكه يكي از مشكالت افراد مبتال به مهوروئيد يبوست مي          

البته . تواند به ختفيف عالئم بيماري آمك آند        هاي حجيم آننده مدفوع مي      ملني

بايد در مصـرف ايـن      ) قند خون باال  (توجه داشته باشيد آه افراد ديابتيك       

 .ها احتياط آنند نوع ملني

تنها بـراي   (از وارد ساخنت اشكال داروئي ضد مهورئيد با برچسب           :هشدار **

در صـورت بـروز هرگونـه        .داخل مقعد خودداري منائيـد    به  ) استعمال خارجي 

در صـورتيكه يكهفتـه     .حتريك موضعي پس از مصرف دارو، مصرف آنرا قطع آنيد         

هاي ضد مهوروئيـد، عالئـم بيمـاري مهچنـان ادامـه              پس از درمان با فرآورده    

 .يافت، با پزشك متاس بگرييد
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 صبا راوی

کنفرانس سران کشورهای اسـالمی     ايران خواستار واکنش شديد اعضای سازمان       

آقای حداد عادل رئـيس جملـس شـورای اسـالمی            . شد ٢نسبت به فيلم سامبيشن     

ايران با نوشنت نامه ای رمسی به اين سازمان خواهان عکس العمل کشـورهای              

قابل ذکر است که اين فيلم نشان دهنـده         .  شدند ٢اسالمی به فيلم سامبيشن     

ازات های اسالمی، مهجنسگرايان حتـت فشـار        آن است که با توجه به قوانين جم       

 توسط خامن آيان هيرسـی علـی        ١در گذشته فيلم سامبيشن     . شديد قرار دارند  

)Ayaan Hirsi Ali (  عضو حـزبVVD  )پارملـان هلنـد و فيلمسـاز معـرف     ) ف ف د

 هسـت کـه   ١ دنباله فيلم سامبيشن ٢سامبيشن .  ساخته شدTeo Van Goghهلندی 

 ١در سامبيشـن    . ه آقای تـی او فـان خـوق سـاخته بودنـد            اين خامن به مهرا   

البتـه  . جايگاه زن در اسالم به زبانی گويا به تصوير کشـيده شـده بـود              

. اعرتاضات زيادی هم به آن وارد شد که بيشرت از حمافل مذهبی اسـالمی بـود               

با توجه به مضمون اين فيلم و انتقـاد مکـرر آقـای فـن خـوق از بعضـی                    

نان در جوامع اسالمی يـک مسـلمان مراکشـی مـذهبی و             فشارهای وارده بر ز   

حتـی خـامن    . افراطی اين فيلم ساز را در شهر امسرتدام بـه قتـل رسـانيد             

هيريس علی هم به علت هتديد های مکرر برای مدتی در مکانی نـامعلوم حتـت                

شديد ترين قوانين امنيتی به سر می بردند که می توان تقريبا آن را با               

 . نويسنده کتاب آيات شيطانی مقايسه کردشرايط سلمان رشدی

اين نکته قابل توجه است که ايران اين فيلم را اهانتی ديگر بـه اسـالم                

می داند که بعد از نقاشی های ترسيم شده از پيـامرب اسـالم در روزنامـه                 

کشور هلند محايت خود را از ساخت ايـن فـيلم           . های غربی، تکرار شده است    

 ها عصبانی شدن افراطيون مذهبی هيچ تاثيری بـر          اعالم منوده و به نظر آن     

جلوگيری از ساخت تکميلی اين فيلم به دست خامن هيريس علی خنواهـد داشـت               

 . زيرا ساخت اين فيلم از محايت کامل مردمی برخوردار می باشد

 در آن مـردان      بر پرده خواهـد رفـت و       ٢٠٠۶در سال    ٢به هر حال سامبيشن     

 از مجله نقش های اين فيلم يک مـرد مهجنسـگرا            .نقش اول را بازی می کنند     

در اين فيلم به گفته خامن هيرسی از        . است که در مرکزيت فيلم قرار دارد      

 ١در سامبيشـن    . مهجنسگرايان به عنوان خملوقات خداوند نام برده شده است          

قسمت هايی از قرآن کريم که در مورد زنان بود مورد توجه قرار گرفـت و                

در دنباله ساخت سـوم     . جنسگرايی مرکزيت را تشکيل می دهد      مه ٢در سامبيشن   

اين فيلم بـه قـدری سـر و صـدا           . فيلم خداوند مورد خطاب قرار می گيرد      

کرده است که جورج کلونی چهره معروف سينما و بـازيگر هـاليود خـود را                

 . حامی اين فيلم دانسته و گفته که پشت اين فيلم ايستاده است
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  ژنو- ٢٠٠۶ایپریل 

بيست و سومين کنفرانس جهانی ايلگا در حالی برگزار می شود که سـازمان              

به عنوان تنها سـازمان فعـال مـدافع حقـوق           ) PGLO(مهجنسگرايان ايرانی   

مهجنسگرايان، دوجنسگرايان و ترنسجندرهای ايرانی سومين سال فعاليت خود         

 ۴ه  سـازمانی کـ   . را آغاز کرده و راهی سخت و دشوار را در پيش رو دارد            

سال پيش با تشکيل يک گروه اينرتنتی به نام رنگين کمان در داخل ايـران               

پايه ريزی شد و در طول مدت دو سال و پشـت سـر گذاشـنت مشـکالت فـراوان                    

توانست که سازمانی را تشکيل و به ثبت برساند و فعاليـت هـای خـود را                 

امـا متاسـفانه بـه دليـل شـرايط ويـژه داخـل ايـران کـه                  . توسعه خبشد 

جنسگرايی و روابط مهجنسگرايانه جرم حمسوب می شود بـديهی اسـت کـه هـر                مه

فعاليتی در اين زمينه نيز شامل جمازات خواهد بود بنابراين جمبور شـديم             

که سازمان را در خارج از ايران تشـکيل دهـيم و بيشـرتين راه ارتبـاطی                 

ه در طـول دو سـال گذشـت       . موجود اينرتنت و آدرس های پست الکرتونيکی بود       

 . فعاليت های چشمگيری داشتند) LGBT(جامعه اقليت های جنسيتی ايرانی 

ايجاد يک سازمان اجتماعی که تنها هدف آن آزادی و برابـری اجتمـاعی و               

جنسيتی است قدم موثری در اين راه حمسوب می شود مهچنين وجود رسانه هـای               

و آگـاهی   الکرتنيکی که در طول اين مدت شروع به کار منودند نيز بر رشـد               

 . رسانی اجتماعی بی تاثير نبوده است

دارای سـه نشـريه     ) LGBT(در حال حاضر جامعه اقليت های جنسيتی ايرانی         

الکرتونيکی به نام های چراغ، دلکده و ماها و يک راديو اينرتنتی به نام              

رها و خربنامه ای به نام بيداری هست که در زمينه های خربی و اجتماعی و                

در طول يک سال گذشته توانستيم در جامعه بـين           . می کنند  فرهنگی فعاليت 

امللل نيز حاضر شده و موفق شويم به عنوان مناينده ايران عضو رمسی مجعيـت               

شـويم و مهچنـين ارتباطـات مسـتمری را بـا            ) ايلگـا (جهانی مهجنسگرايان   

و نيز کمسيون بين املللـی حقـوق بشـر          ) HRW(سازمان ديده بان حقوق بشر      

مهچنين عضو افتخاری کميته بين املللی      . داشته باشيم ) IGLHRC(ان  مهجنسگراي

عليه اعدام و سنگسار گرديديم و سعی کرديم که با اين معضـالت اجتمـاعی               

 . که خود نيز حتت اثر آن هستيم مبارزه کنيم

در سال گذشته ما با اعدام ها و حمکوميت ها و جمـازات هـای متعـددی بـه                   

اعدام دو مـرد کـه      . در ايران رو به رو بوديم     دليل روابط مهجنسگرايانه    

يکی از آن ها زير سن قانونی بود در مشـهد بـه جـرم مهجنسـگرا بـودن و                    

دو نفر مهجنسگرا در گرگان، حمکوميت اعـدام دو         رابطه جنسی مردان، اعدام     

مرد به جرم داشنت روابط مهجنسگرايانه در هتران کـه در روزنامـه اعتمـاد               
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نيــز چــاپ شــد، پيگــرد هــا و فــرار تعــداد زيــادی از مهجنســگرايان و  

 . دوجنسگونگان ايرانی که مبتنی بر گرايش جنسی آن ها بود

ازات سختی برای مهجنسـگرايان در      ايران يکی از کشورهايی است که قانون جم       

نظر گرفته است و اين قوانين بعد از رژيم مجهوری اسالمی در قانون جمازات              

 اعـدام مهجنسـگرايان     ۴٠٠٠برخی از منابع تعداد     . اسالمی خود گنجانده شد   

ما نيز گزارش های    .  گزارش کرده اند   ٢٠٠٠ تا سال    ١٩٧٩را از انقالب سال     

د مهجنسگرايان در داخل ايـران، دسـتگيری و بـه           فراوانی از هتديد و پيگر    

دام انداخنت آن ها بر روی اينرتنت، شکنجه و جتاوز جنسی و روحـی، شـالق و                 

 . را در دست داريم... جريمه های نقدی و 

مهجنسگرايان ايرانی نه تنها در داخل ايران با مشکالت عديده خانوادگی و            

که بـه خـارج از کشـور نيـز          اجتماعی و قانونی مواجه هستند حتی زمانی        

متواری شده و درخواست پناهجويی می منايند ايـن مشـکالت بيشـرت نيـز مـی                 

دولت های پناهنده پذير از پناه دادن آا خـودداری مـی کننـد و               . گردد

وجود قوانين جزايی اسالمی را تنها نوشته ای در کتاب قـانون دانسـته و               

ان را سـرزمين امنـی بـرای        ادعا می کنند که آا اجرا منی شـوند و ايـر           

مهجنسگرايان می پندارد در صورتيکه ما شاهد اظهارنظرهای مقامـات عـالی            

رتبه مجهوری اسالمی ايران آقايان علی خامنـه ای رهـرب مجهـوری اسـالمی در                

بيانيه خطاب به کنفرانس حج و مهچنين آقای جنتی دبير شورای نگهبـان در              

ری بوديم که مهجنسگرايی را به شـدت        خطبه های مناز مجعه ماه فوريه سال جا       

حمکوم کرده و آن را از مظاهر پست روی و شوت رانـی و ننـگ جامعـه هـای                    

اروپايی و امريکايی اعالم کرده اند با اين وجود چطور مـی تـوان تصـور                

 . کرد که مهجنسگرايان در امنيت به سر می برند

تـرس، هتديـد و     سازمان مهجنسگرايان ايرانی خواستار رفع هرگونه شـکنجه،         

حذف هرگونه جمازاتی بر پايه گرايش جنسی در ايران می باشد و متام سعی و               

تالش خود را در اين راستا خواهد کرد و از متام سازمان های مدافع حقـوق                

دعوت می کند کـه در ايـن راه مهـراه و مهيـار              ) LGBT(اقليت های جنسيتی    

خـود مـا را در ايـن راه         جامعه مهجنسگرای ايرانی باشند و با محايت های         

 . سخت ياری رسان باشند
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 بررسی مقايسه ای رفتارهای فرهنگی در زمينـه مهجنسـگرايان           :خالصه مقاله 

بين ايرانيان و آمريکاييان و بررسی سالمت روانی گی ها و لـزبين هـا و                

 دوجنسگرايان خمتلف

 

  دکرت ديويد ماتسوموتو:نمااستاد راه

  شعله عشقی:پژوهشگر

 دانشگاه دولتی سن فرانسيسکو

 

مهچنـين  . اين مطالعه به بررسی روابط فرهنگی بين مهجنسگرايان می پردازد         

به بررسی سالمت روان لزبين ها، گـی هـا و دوجنسـگرايان خمتلفـی خواهـد                 

هـای جنسـيتی    خمصوصا تفاوت ها در رفتار و سـالمت روان اقليـت            .  پرداخت

 . ايرانی و امريکايی مقايسه شده است

 

 :پيش بينی می شد که

 رفتارهای مهجنسگرايی در بين فرهنگ ايرانی نسبت به فرهنگ آمريکـايی            -١

 . کمرت مشاهده شود

 رفتارهــای فرهنگــی مهجنســگرايی بــه ســالمت روان مهجنســگرايان و      -٢

 . دوجنسگرايان بستگی دارد

ان ايرانی بدتر از هم احساسـان آمريکـايی شـان            سالمت روان مهجنسگراي   -٣

 باشد

نتايج به دست آمده رفتارهای منفی تـر را در بـين مهجنسـگرايان ايـرای                

بر خالف پيش بينی اجنام شده سالمت روان اقليت های جنسـيتی            . نشان می دهد  

ايرانی در درجه بدتر از سالمت روان اقليت های جنسيتی امريکايی نتيجـه             

ته ها بر اساس معيارهای تفاوت های فرهنگی و خانوادگی که           ياف. گيری شد 

 . در زمينه شناخت هويت جنسی حبث و بررسی شده است

اين پژوهش در نوع خود از نظر بررسی وضعيت روحی مهجنسگرايان ايرانی در             

 .رتبه های اول می باشد

ا عالقمندان به مطالعه نسخه اصلی به زبان انگليسی اين حتقيق می تواند ب            

 .  متاس بگيرند و از آن هبره بربند)editor@pglo.net(نشريه چراغ 
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 دخرت عربستاني با سفر به يك آشور خارجي جنسـيت  ۵  سابقه  بي در يك اقدام

  .خود را تغيري دادند

روزنامـه  ،  ) ايونـا (به گزارش سرويس بين امللل خربگـزاری زنـان ايـران            

 سعودي الوطن روز دوشنبه با اعالم اين مطلب ، به نقل از يك منبع پزشكي

اين افراد دليل اقدام خود را حاآميـت مطلـق مـردان در جامعـه               : نوشت  

اين روزنامـه بـه نقـل از يـك مسـوول در وزارت آشـور         .دانند سعودي مي

 يـا  هـاي مـذهيب   افـراد در اختيـار گـروه    عربستان نيز نوشت آه اينگونـه 

عمل تغيري جنسيت دسـتگري   شوند اما در صورت اجنام روانشناسان قرار داده مي

ميليـوني عربسـتان را زنـان    ١۶  حدود نيمي از مجعيـت حـدود     .خنواهند شد

اجـازه فعاليـت در مشـاغل آموزشـي ، پزشـكي،       دهند امـا تنـها   تشكيل مي

ا دولـت اجـازه   اخري  .دارند پرستاري و برخي مشاغل ويژه اين قشر را خدمات

خارجـه را   هـا از مجلـه وزارت امـور    استخدام شدن آن در مشاري ازوزارختانه

 . صادر آرده است

 

  اولين زن ايرانی به فضا می رود 

سـال   انوشه انصاری ،به عنوان خنسـتين فضـانورد ايرانـی   :آفتاب

آينده با يک موشک روسی بعنوان گردشگر فضايی به فضا فرستاده           

 می شود

آزمايشات پزشکی نشان می دهـد  :اعالم کرد Adventures ن املللی فضايیشرکت بي

انوشه انصاری برای سفر به فضا هيچ مشکلی ندارد و بـزودی مترينـات    ؛خامن

انوشـه انصـاری     . اعـزام بـه فضـا را آغـاز مـی کنـد       آماده سازی برای

د ايکس نيز هست که با هدف ايجا-دالری انصاری ميليون١٠،بنيانگذار جايزه 

و در راسـتای تشـويق توريسـم     رقابت بين خنبه ترين متخصصان فضايی دنيـا 

  . فضايی بنيان گذاشته شده است

 سالگی به ١۶وی در سن .  در هتران به دنيا آمد١٩۶٧سال  انوشه انصاری در

اش در ويرجينيـای مشـالی    زندگيش را بـا عمـه   تنهايی ايران را ترک کرد و

 مهندسی  به حتصيل در رشته George Mason نشگاهآمريکا آغاز کرد و سپس در دا

را در حالی کـه بـه    او مدرک کارشناسی ارشدش. برق و کامپيوتر مشغول شد

 .دريافت کرد George Washington کرد، از دانشگاه کار می MCI وقت در طور متام

 Telecom Technologies Inc پس از ازدواج با مشارکت مهسرش، محيد انصاری، شرکت

وسـايل     اين شـرکت کـه در حـوزه   .  گذارد  در تگزاس بنيان١٩٩٣ا در سال ر

های بزرگی کسب کـرد و درآمـدش در           خمابراتی متمرکز بود، به زودی موفقيت     
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  ، پس از دريافت جـايزه ٢٠٠٠در سال .  ميليون دالر رسيد٢۵.۵به  ١٩٩٩سال 

س انوشه انصاری بر ، عک(Entrepreneurial Excellence Award) برتری در کارآفرينی

 ١٩٩٩در سال  Ernst and Youngعالوه بر اين، .ظاهر شد Working Women روی جلد

نام او  Fortune  ، جمله٢٠٠٢در سال . شناختند او را به عنوان کارآفرين سال

گذاشت که به معرفی جوانـان  » سال ۴٠ نفر زير سن ۴٠برترين «را در ميان 

  .موفق در آمريکا اختصاص دارد

ايکـس  - ميليون انصاری١٠به دليل عالقه به فضانوردی،جايزه  انوشه انصاری

 کيلومرت برسـد، و  ١٠٠که به ارتفاع ) جتاری) را به اولين فضاپيمای خصوصی

. تکـرار کنـد، اهـدا کـرد     بتواند اين کار را در عرض دو هفتـه دوبـاره  

ويق بـه  تشـ  های خصوصـی زيـادی را   شد، اين جايزه شرکت طور که تصور می مهان

رقابـت    کشـور، در ايـن  ٧تيم از  ٢۴  .گذاری در توريسم فضايی کرد سرمايه

شرکت کرده و پروازهای آزمايشـی خـود را از تابسـتان آغـاز کردنـد، و                 

برنـده جـايزه   . از پروازهـا از اواسـط سـپتامرب آغـاز شـد      اولين جمموعه

 ٢٩در بود، که بـا پروازهـای مـوفقش     SpaceShipOne ايکس فضاپيمای-انصاری

 اکتـرب بـه   ۴در روز  SpaceShipOne .شـد   اکترب در مسابقه برنـده ۴سپتامرب و 

به سالمت به حمـل فـرودش     کيلومرت از سطح دريا رسيد، و١٠٩ارتفاع بيش از 

 .در کاليفرنيا بازگشت Mojave در صحرای

 

 آرشيو بی بی سی -محايت مايکروسافت از حقوق مهجنسگرايان 

ه قطع محايت از قانون حقوق مهجنسـگرايان        شرکت مايکروسافت که ب   

متهم شده بود، اعالم کـرده اسـت کـه مـديريتش علنـا از چـنني                 

اسـتيو بـاملر، مـدير       .قانونی در آينده پشتيبانی خواهد کـرد      

اجرايی مايکروسافت، به کارکنان خود گفت که وی تصميم گرفتـه           

ان است به موضع خنثی اين شرکت در قبال مساله حقوق مهجنس خواه           

پايان دهد و از اين پس از نفوذ سياسی بزرگرتين سـازنده نـرم              

افزار در جهان برای محايت از تصويب قوانني ضد تبعيض برای اين گـروه در               

آقـای بـاملر در امييلـی کـه بـرای پرسـنل              .ايالت واشنگنت استفاده کنـد    

با توجه به امهيت تنوع گرايی بـرای کسـب و           : "مايکروسافت فرستاد، نوشت  

مان، برای شرکت مقتضی است که از قانونی که اعمال تبعيض در هنگـام              کار

 ."استخدام کليه مردم را منع می کند، محايت کند

ماه پيش گروه های حامی حقوق مهجنس خواهـان در ايالـت واشـنگنت آمريکـا                

اين . اعالم کردند مايکروسافت محايت خود از چنني قانونی را پس گرفته است           

حتت فشار رهربان کليسا در جملس قانونگذاری ايـن ايالـت           طرح دو هفته پيش     

با اين وجود، آقای بـاملر اعـالم کـرد کـه مايکروسـافت از                .رای نياورد 
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هرگونه قانونی که در آينده برای محايت از اين گروه تصويب شـود، محايـت               

وی پيشرت اين ادعا را که شرکتش حتت فشار کليسا اين محايت را             . خواهد کرد 

ه است، رد کرده و گفته بود که مايکروسـافت پـيش از ارايـه آن                پس گرفت 

در سـه دهـه گذشـته        .طرح تصميم گرفته بـود موضـعی بيطـرف اختـاذ کنـد            

قانونگذاران ايالت واشنگنت در اشکال گوناگون کوشـيده انـد قـانونی در             

محايت از حقوق مردان و زنان مهجنسگرا برای هتيه مسکن، اسـتخدام و سـاير               

 را به تصويب برسانند ولی کليه تالشهای آا تاکنون نافرجام           امور زندگی 

ساير شرکتهای بزرگ دارای فعاليت جتـاری در ايالـت واشـنگنت             .مانده است 

بـر  : "آقای باملر گفـت   . نظري بوئينگ و نايکی از اين طرح محايت کرده اند         

ض مهني اساس، مايکروسافت در پشتيبانی از قوانني استخدامی که اعمال تبعـي           

خباطر گرايش جنسی را منع می کند، به ساير شرکتهای بـزرگ ملحـق خواهـد                

کن هاچرسون، از کشيشان منطقه سياتل که از ازدواج مهجـنس خواهـان              ."شد

انتقاد کرده و خواستار نفی اين طرح قانونگذاران شده بود، بـه رسـانه              

ت در  های حملی گفته است بعد از اين که دو کارمند مهجنسـگرای مايکروسـاف             

جملس حملی اعالم کرده اند بزرگرتين سازنده نرم افزار در جهان مـی خواهـد               

 .ی به سراغ مديران اين شرکت رفته است

رسانه های حملی م

از اين طرح محايت کند، و

اه گذشـته گـزارش داده بودنـد           

ار لغـزش بزرگـی        

ـت        

اما انتشار اين خـرب يـک سـنت از ارزش            ."کسب کار و تبعيض، آفت آن است      

 . سنت رساند٢٢ دالر و ٢۵سهام مايکروسافت کاست و آن را به 

آقای هاچرسون هتديد کرده است اگـر مايکروسـافت         

مي ملـی   موضع خود را تغيري ندهد، وی خواستار حتـر        

وبــالگ نويســان . حمصــوالت ايــن شــرکت خواهــد شــد

آزادانديش با شنيدن خرب تسليم شدن مايکروسـافت        

خواندنـد و خـود     " بـزدل "در مقابل فشار آقای هاچرسـون ايـن شـرکت را            

در اواخر ماه آوريل لوری جني، مـدير         .خواستار حترمي نرم افزارهايش شدند    

 بعد از آن که فهميد مايکروسافت       مرکز مردان و زنان مهجنسگرای لس آجنلس،      

از اين طرح محايت خنواهد کرد، از اين شرکت خواست جايزه ای که مرکـز وی                

وی . چهار سال پيش به اين غول نرم افزار سازی اعطا کرده است، پس دهـد              

 .اکنون می گويد که مايکروسافت می تواند اين جايزه را نگه دارد

، مايکروسافت نيز دچمهه ما دچار لغزش می شومي     : "وی گفت 

شد، ولی تصميم صحيحی گرفت و مايه افتخار ما خواهد بود که آا جـايزه               

اد موری، قانونگذار مهجنسگرای دمـوکرات در سـياتل          ."مان را نگه دارند   

که از اين طرح محايت کرده بود، اعالم کـرد وی از ايـن کـه مايکروسـافت                  

 .قانون مشابه ای محايت کند، خرسند استتصميم گرفته است در آينده از 

مايکروسافت می داند که تنوع رمز موفقي: "وی در بيانيه ای اعالم کرد     
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 پليس صورتی

 استخدام و نيروگيری از افراد مهجنسگرای مرد و         نيروی پليس انگلستان به   

ايـن  . سـتند          درصد از نيروهای پلـيس مهجنسـگرا ه١٠تنها  . زن اقدام کرد  

 . ست و کاهش جو هوموفوبيايی در بريتانيا اجنام شده است

اشت    

 

 

اقدام در شک

 پليس بريتانيا با ارسال نيروهايی در       ١٩٩٧اين در حالی است که در سال        

ای عمومی به دستگيری مهجنسگرايانی که خمفيانه اقدام        بين مردم و توالت ه    

 نفر را بازد٢١به سکس می کنند را دستگير کند و پليس با مهين هبانه             

 .کرد

 

 

 سات هفتگی در پالتالکجل
جلسات هفتگی ويژه ای در اتاق های پالتالک برگزار می شود که ورود برای عموم آزاد است

وتبادل نظر در موضوعات مختلف جامعه  ايرانی پرداخته LGBTو در آن اتاق ها به بحث و 

 وقت به٢١:٠٠ ساعت  پنجشنبهاين اتاق هر .به بسياری از سواالت شما پاسخ خواهيم داد

Iran-Bahse dar Gay, Lesbian, Bisexual va Transgender 

 Arsham_Parsiد آن را درمی شود که شما می تواني  باز

آدرس

www.paltalk.comمراجعه کرده و آن را به رايگان دريافت کنيد . 

م   

 .تهران به مدت يک ساعت باز خواهد بود

 : اتاق های پالتالک

   Social Issues and Politicsکتگوری 

 Human Rightsزير شاخه 

          :نام اتاق 

 

(ID)اين اتاق توسط آی دی 

 برای دريافت نرم افزار پالتالک می توانيد به .ليست خود اضافه کنيد

 

اين جلسات هستي انتظار حضور شما در  در

 لطفا دوستان خود را نيز مطلع سازيد
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دينوسيله به اطالع می رساند که نشريه ماهانه چراغ در نظر دارد بـرای              

 گذشته   پيش مشاره  پانزدهپيدا کردن نقاط ضعف و قدرت فعاليت خود در طول           

 ست؟

 .د طرح های روی جلد بيان کنيد

 هنوز راجع به آن حبـث                 

ن هايی را در نشريه منی پسنديد و ترجيح می دهيـد کـه حـذف                  

 مه کار نشريه چراغ را مفيد می دانيد؟

 ر است؟

  و ارسال آن به داخل کشور را بيان کنيد؟

به خريد و پرداخت               

ب

لـذا از متـامی     . به مجع آوری انتقادات و پيشنهادات مشا عزيزان بپـردازد         

دوستان عزيز درخواست می گردد که در اين مهه پرسی شرکت کـرده و مـا را                 

لطفا پاسخ خـود را     . در رامهان ياری کنيد تا آن باشيم که مشا می خواهيد          

 .در پايان هر سوال بنويسيد

از نظـر مشـا     . وضوعی را مد نظـر قـرار دهـيم        سعی شده بود در هر مشاره م      

موضوعات انتخاب شده چگونه ا

کيفيت نگارش و حلن مقاالت، صفحه آرايی و سـتون بنـدی نشـريه را چگونـه                 

 ارزيابی می کنيد؟

 ويرايش و تايپ متون و تنوع مطالب موضوعی را چگونه می بينيد؟

نظر خود را در مور

 يت و تعداد تصاوير بکار رفته در نشريه چگونه است؟کيف

چه موضوعاتی تا به حال می بايست مطرح می شده که

 نگرديده و امهيت دارد؟

روند حرکت نشريه پيشرونده بوده يا پسرونده و نشريه خودتان را چگونـه             

 می خواهيد؟

 افزايش آن ها هستيد و      چه عنوان هايی را در نشريه می پسنديد و خواهان         

نيز چه عنوا

 گردند؟

 نشريه از نظر تعداد صفحات و حجم فايل های پی دی اف شده چگونه است؟

آيا ادا

 کيفيت سرمقاله ها چطور است؟

ا به نشريه چطوپاسخ دهی به نامه های ارسالی مش

نظرتان را راجع به چاپ نشريه

اگر نشريه چراغ در ايران به فروش می رسيد آيا حاضر 

 حق عضويت آن بوديد؟

 .چنانچه موردی هست که در سواالت مطرح نشده است لطفا بيان کنيد
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 تماس با ما

وابط عمومی سازمان بـه آدرس پسـتبرای تماس با قسمت های مختلف سازمان می توانيد با دفتر ر           

لطفـا در قسـمت موضـوع نامـه نـام شـخص مـورد نظـر را.  تمـاس بگيریـد    pglo@pglo.netالکترونيکی  

 .بنویسيد

 جناب آرین ورجاوندی  

 aryan@pglo.net      دبير اول سازمان

 سرکار خانم ترانه فروهر  

 Taraneh@pglo.net     دبير دوم سازمان 
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 arsham@pglo.net      سخنگوی سازمان   

 جناب آقای آرشام پارسی  

  hrc@pglo.net    دبير حقوق بشر سازمان 

  شاهرخ رئيسیجناب آقای  

 shahrokh@pglo.net     دبير امور فرهنگی 

  نشریه چراغ 
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 سرکار خانم آوا هاشمی 

 ava@pglo.net    دبير نشریه هومن 

  سرکار خانم مهرناز خجسته 

 pglo@pglo.net   مدیریت پروژه سيمای همجنسگرایان ایرانی

 شایان رافعیجناب آقای  

 pglo@pglo.net    دبير امور آموزشی  

  پيروز مهرآئينجناب آقای  

 pglo@pglo.net    دبير امور اجتماعی  

 سرکار خانم سارا ساالری 

 pglo@pglo.net     مشاور اجتماعی 

  زانيارجناب آقای مانی 

 pglo@pglo.net     دبير امور سالمت 

 

 جناب آقای صبا راوی 

 saba@pglo.net    نماینده سازمان در هلند 

 ای بابک اميریجناب آق 

 babak@pglo.net   نماینده سازمان در فرانسه 

 شاهرخ رئيسیجناب آقای  

 shahrokh@pglo.net    نماینده سازمان در آلمان 

  پس مراقب باشيد، برقرار نخواهند کردنمایندگان سازمان هيج تماسی با آدرس های دیگر


