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  می توانی از هر دگرگونی در زندگی
اموزیدرسی مهم بي

  

  در برخورد با هر دگرگونی در زندگی،

  .شاید بگویی که نه، تاب نخواهم آورد

  اما می آموزی که کنار زدن مشکالت

   یکی پس از دیگری،

  .چندان هم دشوار نيست

دشواری زمانی خواهد رسيد که از برخورد با آن

  .بگریزی

   ،آن گاه است که باز می گردد

  .و تو را به مبارزه می خواند

  رگونی ها که بسيار دردناکند،دگ

اما به ما می آموزند که می توانيم تاب بياوریم و

  .نيرومند تر گردیم

  هر آن چه پيش آید مقصودی را دنبال می کند،

  .ولی نتيجه کار در دست تو و شيوه مبارزه توست

  

  .خردمندانه زندگی کن

  بردباری را پذیرا باش،

 .و هميشه آماده رویارویی با دشواری ها

  
  

  ٢        پيام سردبير

  ٣  همجنس گرایی در کشورهای همسایه

  ٣  همجنس گرایی در گذر ادبيات فارسی

  ۶      پناهندگان و مهاجران

  ٨        انواع پناهندگی

  ٨    افراد همجنس گرا و خانواده

 ١١        واژه نامه جنسی

 ١۵      پای سخن یک مادر

 ٢٣      فرشتگان در امریکا

 ٢۶  امنشیروابط همجنس گرایان در دوره هخ

 ٢٧      دن یا نبودن؟وفاعل ب

 ٢٨     .همجنس گرایان را دریابيم

 ٢٩        آزادی زنان ایران

 ٢٩      تلویزیون همجنس گرایان

 ٣۵      تازه های خواندنی

 ٣٧          دل بری

 ٣٨      شما با پيام و پيام با شما
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  پيام شيرازی
  

 جـون روز پناهنـدگان بـه همـان          ٢٠بـه مناسـبت     نگارش  

اندازه دشوار مـی نمایـد کـه راه رفـتن بـر لبـه شمشـير                 

سـت و پنجـه نـرم       د بـا آن     مسخت است، چـرا کـه خـود       

  .مرده اک

می باشد، زمـانی     عمر واقعه پناهجویی به بلندی تاریخ     

هودیان فراری از سلطنت بابل پنـاه       یکه کوروش بزرگ به     

سـرزمينی کـه    . می دهـد و بـه کمـک آنـان مـی شـتابد             

روزگاری مامن رنج دیدگان بوده اکنون محل فـرار اقـوام و            

دانش در  افراد به ستوه آمده است تا جـایی کـه شـهرون           

  .گرفته اند باالترین آمارهای پناهندگان جای

نظریه پناهندگی به شکلی نـو از زمـان اختالفـات بلـوک             

هنگامی که کشورهای اروپـایی     . شرق و غرب آغاز شد    

غربی مترصد شدند بـه هـر شخصـی کـه بـه هـر بهانـه                 

ــه هــر    حتــی عــدم آســایش و راحتــی مــی    گریخــت و ب

پــای مرکــزی و یــا  بــه یکــی از کشــورهای ارووســيله ای

غربی وارد می شد با آغوش باز رسيدگی مـی کردنـد و    

در کمترین زمان ممکن اقامت دائم وی مهيا می گشـت           

 عهدنامه ای مطرح شد کـه تمـام   ١٩۵٠تا اینکه در سال   

ــد    ــه آن متعه ــاریخ وشــبکشــورها ب ــه ١٩۵١دند و در ت  ب

امضای اکثریت کشـورهای بلـوک غـرب رسـيد کـه در آن              

  . می شدند ایران ناظر محسوباق، کوبا وعر

پس از تشکيل سازمان ملل متحد به شـکل امـروزی آن            

کميسریای عالی پناهندگان نيز مطـابق عهدنامـه مزبـور          

اولـين دبيـر آن یـک روزنامـه نگـار و            . مشغول به کار شـد    

وکيــل هلنــدی بــه نــام گریــت ژان وان هویــت بــود کــه در 

ز خـود  ماجراهای جنگ جهانی دوم فعاليت های زیـادی ا       

پس از دومـين و سـومين دبيـران آن کـه            . نشان داده بود  

هر دو سویسی بودند نوبت بـه آقـای صـدرالدین آقاخـان             

وی . رسيد که یک ایرانی فعال در زمينه حقوق بشر بـود          

 دبيری کميسریای عالی پناهندگان را بـه        ١٩۶٠در سال   

در ایـن ميـان نقـش هـای         .  سال به عهده گرفـت     ۵مدت  

  .ران های بنگالدش و اوگاندا داشتموثری در حل بح

ــه  ــالی    ١٩۵١در عهدنام ــار کميســریای ع ــای ک ــه مبن  ک

واژه  ســتا UNHCRهمــان  یــا پناهنــدگان ســازمان ملــل

تفسير ها و  که" ظلم"و یا " ترس موجه"هایی هم چون    

ــامعنا ــود دارد   یه ــی شــود وج ــاگونی را شــامل م .  گون

 UNHCRهمــين عامــل ســبب شــده اســت کــه امــروزه   

ل هـای گذشـته آغـوش گشـای پناهنـدگان           چون سا هم

 که شامل مستمری و جای اسکان       نباشد و خدماتش را   

ــاهش دهــد مــی شــد را ... و ــار  .  ک اگرچــه در دســتور ک

افسران سازمان ملل صریحا یاد شده است که هر مورد          

شبهه و سوتفاهمی را باید به نفع پناهنده استنباط کرد  

مشـمول آن    کمتر کسی را می بينـيم کـه           این روزها  اما

شده باشند و با کوچکترین اشتباهی در گفتارشـان کـه           

خود نشان از اضطراب و ترس ناشی از فرار است جـواب           

منفی مـی گيرنـد و پـس از آن نامـه اخـراج و تحویـل بـه                   

  .مرزبانان جمهوری اسالمی ایران

شاید در ابتدای امر جمهوری اسالمی ایـران مایـل نبـود             

 تعدد اسناد افشـاگرانه      شوند و بر   که شهروندانش خارج  

جــه بــه ســود کــالن  وعليــه حکــومتش بيفزایــد، امــا بــا ت 

اقتصــادی ایــن امــر کــه بــه موجــب ورود بــدون هزینــه ارز  

خارجی به کشور حاصل می شود، این شد کـه در چنـد            

اقليت های مذهبی    سال اخير مرزها را گشودند و حتی      

 هـای که تا مـدتها ممنـوع خـروج بودنـد ابتـدا فقـط از مرز               

  .ایی و سپس از تمامی مرزها اجازه خروج پيدا کردندهو

قدم گذاشتن در راه پنـاهجویی بـرای دریافـت حـق            , آری

 ســخت و پــر از ,زنــدگی بــی دغدغــه و فــارغ از اضــطراب

. سنگالخ است اما حق همه ی همجنس گرایـان اسـت          

شـته   دیگـر مثـل سـال هـای گذ         هباید توجه داشت امروز   

  کشـورهای  جمعيـت کار و    نيروی   نيست که ضریب رشد   

و طــی اشــد  پناهنــده پــذیر رو بــه پــایين بتوســعه یافتــهء

. بشـود  شرایط پناهنـدگی نيـز راحـت          آن رابطه مستقيم 

بلکه با پر شدن ظرفيت ها دیگر به شـرط همجـنس گـرا             

ــودن   ــا سياســی ب ــودن و ی ــا زن ب ــودن و ی  در جمهــوری ب

 این حق شامل کسـی نمـی شـود بلکـه            اسالمی ایران 

 از  یرس موجه که هر روز تفسـير جدیـد        اثبات ظلم و یا ت    

  .آن گرفته می شود الزم است

ــوان گفــت  ــان شــاید بت ــاهجویی  گدر پای ــدن راه پن اگــر زی

سـخت تــر از هفــت خــوان رســتم و یــا راه عشــق حــافظ  

 بـه زیبـایی      نيست که بيت زیـر        نيز نباشد آسان تر از آن    

  ؛پاسخ مان را می دهد

  

  اال یا ایها الساقی ادر کاسا وناولها

  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
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   کانادا-امين 

  
  

  قرقيزستان
طبق اعالميه سازمان عفو 

بين الملل قرقيزستان در 

 پس از ١٩٩٨تاریخ اول ژانویه 

قانونی اعالم کردن روابط جنسی همجنس گرایان 

نهمين کشوی بود که به جمع جمهوری های استقالل 

    را پيگرد قانونی یافته پيوست که همجنس گرایان 

  .نمی کرد

 از قانون جدید جزایی مادامی که ١٣٠با توجه به ماده 

در روابط جنسی همجنس گرایان شدت و زور و اجبار 

  .نباشد، جرم محسوب نخواهد شد

 این کشور به کشوهایی که حقوق ٩٨پس از ژانویه 

همجنس گرایان را در آن منطقه به رسميت             

روسيه سفيد، استونی، قزاقستان، ( می شناختند 

اضافه ) مولدووی، روسيه، ليتونی، اوکراین و ليتوانی

عالوه بر این ارمنستان، آذربایجان و گرجستان در . شد

آن تاریخ جزو کشورهایی بودند که برای لغو کردن قانون 

   مجازات همجنس گرایان تالش می کردند که در 

 .شماره های قبل به آنها اشاره شد

  
  

                               ترکمنستان
 ١٢۶ماده با توجه به 

وابط جنسی بين رجزایی 

سازمان دیده بان حقوق . مردان جرم محسوب می شود

بشر فعاليت های زیادی انجام داد تا وضعيت اجرای 

  . گرا لغو شود مجازات مردان همجنس

 قانون مجازات ترکمنستان تصویب شد و ١٩٩٧در سال 

با امضای رئيس دولت به اجرا درآمد اما  ١٩٩٩ سال در

 که موضوع روابط جنسی مردان ١٢۶همان ماده 

می شناخت تا کنون مشخص گرا را جرم  همجنس

  .نشده و هيچ تغييری نشان نداده است

 ،گرا نيز مرجع در مورد روابط جنسی بين زنان همجنس

همان قانون قدیم مجازت ترکمنستان قرار داده شده و 

  .به وضوح رد پای جرم پاک نشده است

  
 

  
  دکتر سيروس شميسا

  
 مطلـب در مـورد شـاهدبازی بسـيار مفصـل اسـت،           چون

جهت پرهيز از اطاله ی کالم و رسيدن بـه یـک دورنمـای             

روشــن، بــر حســب ادوار تــاریخی ایــران مطلــب را دنبــال  

  .می نمایيم

  دوره سامانيان

ــدود   ــفاريان حـ ــان و صـ و از دوره  بيـــت ۵٨از دوره طاهريـ

در اين  . سامانيان حدود دو هزار بيت بيشتر نمانده است       

ــده  ــه بازمان ــذکر  ،مختصــري ک  نشــانه اي از معشــوق م

البتــه در دوره ســامانيان انــدک انــدک ترکــان در  . نيســت

مقامات لشکري در حال ترقي بودند و لذا احتماال از ايـن            

   .دوره شاهد بازي در ايران در حال رشد و رواج بود

رودکـي بـه خـوبي روشـن        " مادر مي   "صيده معروف   از ق 

غل شـ است که ترکان در دربـار پادشـاهي سـاماني بـه             

رودکي در ايـن شـعر تصـوير        . گري مشغول بودند   ساقي

گويايي از يک بزم شاهانه در هزار و صد سـال پـيش بـه               

   :دست داده است

  مجلس بايد بساخته ملکانه

   ....از گل وز ياسمين و خيري الوان 

  ف ميران بلعمي بنشستهيک ص

   يک صف حران و پير صالح دهقان

  خسرو بر تخت پيشگاه نشسته

   شاه ملوک جهان امير خراسان

  ترک هزاران به پاي پيش صف اندر

   هر يک چون ماه بر دو هفته درفشان

  هر يک بر سر بساک مورد نهاده

   روش مي سرخ و زلف و جعدش ريحان

  باده دهنده بتي بديع ز خوبان

   خاتون ترک و به خاقانبچه 

  چونش بگردد نبيد چند به شادي

   شاه جهان شادمان و خرم و خندان

  از کف ترکي سياه چشم پريوري

   انش چوگانگقامت چون سرو و زلف

  ي بستاندرزآن مي خوشبوي ساغ

   ياد کند روي شهريار سجستان

  خود بخورد نوش و اولياش هميدون

   گويد هر يک چو مي بگيرد شادان
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   بوجعفر احمد بن محمدشادي

   آن مه آزادگان و مفخر ايران

از چنــد نمونــه نــادري کــه مــي تــوان احتمــال داد در آن   

   :معشوقه مذکر است، ابياتي بيان مي شود

  به روي ، گويي ماه است بر نهاده کاله  

   به برزگويي سرو است در ميان قباه

  چو ماه بود و چو سرو و نه ماه بود و نه سرو

   دد سرو و کله نپوشد ماهکمر نبن

   )منيجک ترمذي (                                                 

  ز عنبر زره دارد او بر سمن  

   ز سنبل گره دارد او بر قمر

  برون برد از چشم سوداي خواب

  درآورد در دل هواي سفر 

  بتابيد سخت و بپيچيد سست

   به پرد کمرگاه دستارسر

  ي کوهسارشتابان بيامد سو

   به آهستگي کرد هر سو نظر

  برآورد از آن وهم پيکر ميان

   ...يکي زرد گوياي ناجانور

  به رخ برزد آن زلف عنبر فروش

   به ني برزد انگشت وقت سحر

  همي گفت در ني که اي لوکري

   غم خدمت شاه خوردي ، مخور

  دوره غزنويان 

غزنويـــان تـــرک نـــژاد بودنـــد و لـــذا بـــديهي اســـت کـــه  

در اين . ايي در بين ايشان مرسوم بوده است   همجنسگر

مورد مرسوم ترين سند، عشق سلطان محمـود غزنـوي         

ابوالنجم اياز بـن اويمـاق غـالم        . به غالم تکش اياز است    

. ترک سلطان محمود بـود و سـپس مرتبـه اميـري يافـت             

پس از درگذشت محمـود در دوره سـلطنت پسـر اولـش             

گـر سـلطان     بـه سـمت پسـر دي        محمد از دربار گريخت و    

محمــود، مســعود در نيشــابور رفــت و در زمــان ســلطنت 

ــران و قصــدار رســيد    ــه حکومــت مک مســلما . مســعود ب

مينـي و جسـماني     زعشق سلطان محمود به اياز جنبه       

داشته است، اما عرفا آن را به عشقي پاک و آسـماني            

   .تعبير کرده اند که در جاي خود اشاره خواهيم کرد
ــاب،  هــاي شــيرين يکــي از داســتان  و معــروف در ايــن ب

حکايتي است که در چهار مقاله نظـامي عروضـي آمـده            

داستان نظامي هر چندجنبه زميني اين عشق را . است

من مــي کوشــد تــا بــدان جنبــه  ضــنشــان مــي دهــد در 

کايـت سـلطان محمـود      حبر طبق ايـن     . معنوي هم بدهد  

شبي در حالت مستي دسـتور مـي دهـد کـه ايـاز زلـف                

سـلطان  . کنـد و ايـاز چنـين مـي کنـد          بلند خـود را کوتـاه       

محمود صبح بعد از به هـوش آمـدن سـخت از دسـتوري              

که داده بـود نـادم و خشـمگين مـي شـود و هـيچ کـس                  

ــا او را نداشــته اســت   ــان . جــرات ســخن گفــتن ب   اطرافي

چاره اي مي انديشند و عنصري ملک الشـعراي دربـار را         

راضــي مــي کننــد تــا بــا ســرودن شــعري در ايــن واقعــه، 

ان محمــود را بــه حــال طبيعــي بازگرداننــد و اينــک  ســلط

روايت مختصر شده آن از زبان نظامي عروضي که به نثر           

   :بسيار فصيح و شور انگيز واقعه را گزارش داده است
   زلف اياز

عشقي که سلطان يمين الدوله محمود را بر ايـاز تـرک            "

آورده اند که سـخت     . بوده است معروف است و مشهور     

د ولــيکن ســبزه چهــره يــي شــيرين بــوده نيکوصــورت نبــو

ــد و      ــات و خردمن ــوش حرک ــا و خ اســت، متناســب اعض

سلطان يمين الدوله مردي ديندار و متقي بود و      . آهسته

با عشق اياز بسيار کشتي گرفتـي تـا از شـارع شـرع و               

ــرد   ــدول نک ــدمي ع ــت ق ــاج حري شــبي در مجلــس  . منه

عشرت بعد از آنکه شراب برو اثر کرده بـود و عشـق درو              

عنبري ديد بر روي ماه     . عمل نموده به زلف اياز نگريست     

غلطان، سنبلي ديد بر روي چهـره آفتـاب پيچـان، حلقـه             

ــر    ــون زنجي ــد چ ــد بن ــون زره، بن ــه چ ــان  . حلق عشــق عن

محتسـب امنـا و     . خويشتن داري از دست صـبر او بربـود        

ــلطان        صـــدقنا ســـر از گريبـــان شـــرع درآورد و برابـــر سـ

عشـق را بـا     !  گفـت هـان محمـود      يمين الدوله بايستاد و   

فسق مياميز و حق را با باطل ممزوج مکن که بدين ذلت 

واليت عشق بر تو بشورد و چون پـدر خـويش از بهشـت              

  . عشق بيوفتي
سمع اقبالش در غايت شنوايي بود اين قضيت مسـموع          

ترسيد کـه سـپاه صـبر او بـا لشـکر زلفـين ايـاز بـر                  . افتاد

ان ايـاز داد و گفـت بگيـر و          نيايد، کارد بر کشيد و به دست      

ايـاز خـدمت کـرد و کـار از دسـت او           . زلفين خويش را ببـر    

اياز زلـف دو تـور      . بستد و گفت از کجا ببرم؟ گفت ز نيمه        

و فرمـان بـه     ) رفت  گتا کرد و اندازه     (  تقدير بگرفت    کرد و 

. جاي آورد و هر دو سر زلف خويش را پيش محمود نهـاد            

ون از رسـم معهــود و  محمـود زر و جــواهر خواسـت و افــز  

                         !، خاموشی نيستچراغ                                                                          آیين      ٨۴ مرداد ماه   –   ۴  



عادت اياز را بخشـش کـرد و از غايـت مسـتي در خـواب                

ــر تخــت      ــد ب ــر او وزي رفــت و چــون نســيم ســحرگاهي ب

پادشاهي از خواب برآمد، آنچه کرده بود يادش آمد، ايـاز            

سپاه پشـيماني بـر دل      . را بخواند و آن زلفين بريده بديد      

مي خفـت و مـي خواسـت و از مقربـان و             . او تاختن آورد  

   رتبان کس را زهره آن نبود که پرسيد سبب چيست؟م
تا آخر کار حاجب لي غريب که حاجب بـزرگ او بـود روي              

پيش سلطان در شو و خويشتن      : به عنصري کرد و گفت    

. را بدو نماي و طريقي بکن که سلطان خوش طبع گـردد     

عنصــري فرمــان حاجــب بــزرگ بــه جــاي آورد و در پــيش  

مــين الدولــه  ســلطان ي. ســلطان شــد و خــدمت کــرد   

ــربرآورد و گفـــت ــري: سـ ــو  ! اي عنصـ ــاعت از تـ        ايـــن سـ

مي انديشيدم، مي بيني که چه افتاده اسـت مـا را؟ در      

اين معنـي چيـزي بگـوي کـه اليـق حـال باشـد عنصـري                 

   :خدمت کرد و بر بديهه گفت
  کي عيب سر زلف بت از کاستن است

   چه جاي به غم نشستن و خاستن است
   و مي خواستن استجاي طرب و مي و نظاط

   کاراستن سرو و ز پيراستن است
سلطان يمين الدوله محمود را با اين دو بيتـي بـه غايـت              

خوش افتاد بفرمود که جواهر بياوردند و سه بار دهـان او            

پر جواهر کرد و مطربان را پـيش خواسـت و آن روز تـا بـه             

ن داهيـه بـدين دو      آشب بـدين دوبيتـي شـراب خـورده و           

و برخاست و عظم خـويش طبـع گشـت و           بيتي از پيش ا   

   "والسالم
اشـاره  " زلف اياز "منوچهري که با اياز همعصر است به          

   :کرده است، در قصيده معروف به مطلع
  نوروز درآمد اي منوچهري

   با الله لعل و با گل خمري
   :مي گويد

  هدهد چو کنيزکي است دوشيزه

   با زلف اياز و ديده فخري
ايــاز هــم بــه لحــاظ عشــق  داســتان عشــق محمــود بــه 

زميني و هم عشق عرفاني در ادبيات فارسـي انعکـاس         

   :حافظ گويد. وسيعي يافته است
  بار دل مجنون و خم طره ليلي

  رخساره محمود و پاي اياز است 
از تفاسير عرفاني مربوط به اين عشـق از همـه معـروف             

تر تفسير موالنا در مثنوي است کـه بعـدها بـدان اشـاره              

در اينجا تفسـير سـعدي در بوسـتان را کـه            . خواهيم کرد 

عشق محمود را به خوي اياز دانسته اسـت نـه روي او،             

   :نقل مي کنيم
  يکي خرده بر شاه غزنين گرفت

   که حسني ندارد اياز اي شگرف
  گلي را که نه رنگ باشد نه بوي

   !غريب است سوداي بلبل بر اوي
  به محمود گفت اين حکايت کسي

   بر خود بسيبپيچيد بر انديشه 
  که عشق من اي خواجه بر خوي اوست

   نه بر قد و باالي نيکوي اوست
*********  

  شنيدم که در تنگنايي شتر

   بيافتاد و بشکست صندوق ُدر
  به يغما ملک آستين برفشاند

  واز آنجا به تعجيل مرکب براند 
  سواران پي ُدر و مرجان شدند

  دند شز سلطان به يغما ، پريشان 
  ُوشاقان گردن فرازنماند از 

   کسي در قفاي ملک جز اياز
  نگه کرد کاي دلبر پيچ پيچ

   هيچ: ز يغما چه آورده اي ؟ گفت
  من اندر قفاي تو مي تاختم

   ز خدمت به نعمت نپرداختم
چنانچه مالحظه مي شود گفتـه انـد کـه ايـاز زيبـا نبـوده          

است و سلطان شيفته خـوي او بـوده اسـت امـا ظـاهرا               

ي خـ  فر .نيست و اياز زيبـا بـوده اسـت         صحيح   اين مطلب 

سيستاني در قصيده اي در مدح اميـر ايـاز اويقمـال هـم              

به دالوري و هم زيبايي او اشاره کـرده اسـت بـه نحـوي               

   :که اگر زنان او را ببينند شوهران خود را رها مي کنند
  امير جنگجوي اياز اويماق

   دل و بازوي خسرو روز پيکار
  سواري کز در ميدان درآيد

   به حيرت افتد دل هاي نظار
  يکي گويد که آن سروي است بر کوه

   دگر گويد گلي است تازه بر بار
  زنان پارسا از شوي گردند

   به کابين ديدن او را خريدار
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  نه بر خيره بدو دل داد محمود

   دل محمود را بازي مپندار
  به جز او در پيش سلطان نيز کس بود

   اربه جز او سلطان غالمان داشت بسي
  اگر چون مير، يک تن بود از ايشان

   د مر او را گرم بازارونه چندان ب
        و ســـپس بـــه توجـــه ســـلطان مســـعود بـــه او اشـــاره  

   :مي کند
  خداوند جهان مسعود و محمود

   که او را زر همي بخشد به خروار
  جز او را از همه ميران که را داد

   به يک بخشش چهل خروار دينار
است که نشان مي دهد اياز دشـمنان        و بيت آخر جالب     

   :بسيار داشته است
  جهان از بدسگاالنش تهي کن

  چنان کز شيخک بي شرم طرار
  )لوکري (                                                      

غضـایری  . شاعران دیگر آن دوره هم ایاز را مدح کرده اند         

ــاز را مــدح کــرد      ه ورازی بــه دســتور ســلطان محمــود، ای

  :رانی دریافت کرده بود، چنان که خود گویدصله ی گ

  مرا دو بيت بفرمود شهریار جهان 

  برآن صنوبر عنبرعذار مشکين خال

  دو بدره زر بفرستاد و دو هزار درم

  به رغم حاسد و تيمار بدسگال نکال

غالمبـاره بـود و جـز ایـاز         سلطان محمـود اساسـا مـردی        

بيـب السـير آمـده      در ح . غالمان خوبروی بسياری داشت   

است که وقتی فضل ابن احمد وصف غالمی را در یکـی            

از شهرهای ترکستان شنيد، کسی را مخفيانه بـه آنجـا           

امـا  . فرستاد و او را خرید و در لباس زنانه بـه غـزنين آورد   

سلطان محمود به نحوی از قضيه خبردار شـد و غـالم را             

از وزیــرش خواســت و چــون وزیــر انکــار کــرد ســلطان بــه  

  .صادره اموال او دستور دادم

 )این مطالب در شماره های بعد ادامه می یابد( 

 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  رود لوبرز
  کميسيونر عالی سازمان ملل 
  برای امور پناهندگان

  

  

ــای  اعطـــــــــ

پناهندگی بـه   

کسانی که از   

شکنجه و آزار   

ــد،   ــی گريزن م

   .يکی از ديرپاترين نشانه های تمدن است

  

سال که در عصر شـکوفايی       ٣۵٠٠در متونی به قدمت     

تمــدنهای نخســتين خاورميانــه نوشــته شــده، بــه ايــن 

  .موضوع اشاره شده است

هيثهــا، بابليهــا، آشــوريان، و مصــريان مادهــا، پارســها، 

ــه       ــدگان را ب ــت از پناهن ــه حماي ــاز ب ــه ني ــتان، هم باس

  . رسميت می شناختند

مهاجرت به داليلی غير از پناهندگی نيز از ديرباز وجـود           

اگر در سـوابق پيشـينيان خـود بـه دقـت            .  است داشته

انديشه کنيم، در خواهيم يافت که ريشه های همه ما          

  .در جای ديگری است

مهاجرت اغلب زمينه ساز مهمی برای پيشرفت بوده و      

  . بنظر می رسد که از اين پس نيز چنين باشد

به همين علـت    . اما اساسًا پناهنده با مهاجر فرق دارد      

ها به موجب قوانين بين المللـی متفـاوت         طرز رفتار با آن   

مهاجران، به ويـژه مهـاجران اقتصـادی، بـه ميـل            . است

خود جا به جـا مـی شـوند تـا دورنمـای زنـدگی خـود و                  

اما پناهندگان بـه خـاطر      . خانواده خود را بهبود ببخشند    

نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جايی بـه            

 است که جايگـاه آنهـا       تفاوت در انگيزه  . جای ديگر بروند  

  . را در برابر قانون از هم متفاوت می سازد

پناهندگانی که از جنگ و آزار و شکنجه می گريزند، در           

آسيب پذيرترين وضعيتی که می تـوان تصـور کـرد قـرار             

در واقـع   . آنها در برابر دولت خودشان بی پناهنـد        .دارند

حکومت خود آنهاست که به شکنجه و آزار تهديدشـان          

هـای ديگـر آنهـا را راه ندهنـد و            اگـر حکومـت   .  کند می

نپذيرند، و هنگامی که بر آنها وارد شدند به آنها کمـک            

های ميزبان هستند که  نکنند، حاال درواقع اين حکومت

 ویژه نامه پنجمين پيش شماره چراغ

  

  حقوق پناهندگان در قوانين بين المللی
مطالعه این ویژه نامه به تمام کسانی که در صدد خروج از 

 .کشور و پناهجویی هستند توصيه می شود
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آنها را به مرگ، يا تحمل يک زندگی غيرقابـل تحمـل در            

سايه، بدون بهره وری از حقوق انسانی و منابع مـالی           

   .محکوم می کنند

حتی کسانی که در اثر سيل، زلزلـه و باليـای طبيعـی             

  . ديگر آواره می شوند، در وضع مشابهی نيستند

دردی مـی کننـد و آنهـا را از     دولتها معموال بـا آنهـا هـم    

زيرا آنها هنـوز از حقـوق انسـانی خـود       . خود نمی رانند  

پناهنــده زيســت . "آنهــا پناهنــده نيســتند .دارنــد برخــور

  .وجود خارجی ندارد" ه اقتصادیپناهند"يا " محيطی

  ها تاکيد می کنم؟ اما چرا من روی اين تفاوت

هـا   علت اين امر آن است که دو دسـته متفـاوت از آدم        

بــه جــايی انــد، پناهنــدگان و مهــاجران  کــه در حــال جــا

ها را با هم اشتباه می گيرنـد و بـا            هستند و اغلب آن   

      برخـوردی حـاکی از     ،ها يکسـان برخـورد مـی کننـد         آن

قوانين بين المللی   . بی اعتمادی و حتی بيزاری و طرد      

که برای حمايت از پناهندگان وضع شده، به شدت زيـر           

هـای مـرزی پيوسـته       کنتـرل . فشار قـرار گرفتـه اسـت      

گيرانه تـر مـی شـود، بـا ايـن هـدف کـه از ورود                  سخت

  .مهاجران غيرقانونی جلوگيری شود

د چـه تعـداد     البته کشور ها حق دارند که تصميم بگيرنـ        

و البتـه همـه مـا بـر سـر نيـاز بـه               . مهاجر را می پذيرند   

جلوگيری از تروريسم داخلی و بين المللی اتفـاق نظـر         

های مرزی و محـدوديت مهـاجرت امـوری          کنترل. داريم

  .ضروری هستند

چـه، در   . اما ما بايد با طرد همه خارجيان مقابلـه کنـيم          

ضـعيت  شرايط فعلی هم پناهندگان دستيابی به يـک و      

اصــطالح . ايمــن را بطــور روزافزونــی مشــکل مــی يابنــد

سـومی هــم هسـت کــه سـردرگمی در مــورد آن از دو    

   مـــورد پيشـــين هـــم بيشـــتر اســـت و آن اصـــطالح      

      در برخـــی کشـــورها ايـــن اصـــطالح . ســـت" پنـــاهجو"

سـرانجام بعضـی از      .چون دشنام بـه کـار مـی رود         هم

ــاه" ــان پن ــه موقعيــت  " جوي ــدگی"ب ــدا دســت " پناهن    پي

  .برخی هم به اين موقعيت نمی رسند. می کنند

کسانی کـه بـه عنـوان پناهنـده پذيرفتـه نمـی شـوند،               

  . ممکن است به کشور خودشان برگردانده شوند

جويان سالها طول بکشـد،      اگر رسيدگی به ادعای پناه    

همه درها برای سوء استفاده کسانی که می خواهند      

  . بودآنها را استثمار کنند باز خواهد

ــارا    ــذيری، ســريع، منصــفانه و ک امــا اگــر نظــام مهاجرپ

باشد، انگيزه غيرپناهندگان برای ورود به کشور کاهش       

چيان انسان نيز بين پناهنـده و        بيشتر قاچاق . می يابد 

هـا هرکسـی را کـه        آن. مهاجر تفاوت قايل نمی شوند    

در اروپـا در دهـه      . بتواند پـول بدهـد، قاچـاق مـی کننـد          

الکان جنگ پيش آمد و اوضاع افغانسـتان         که در ب   ١٩٩٠

جويـان بـه شـدت     و عراق به وخامت گراييد، تعداد پنـاه    

ايـــن افـــزايش باعـــث عقـــب افتـــادن   .افـــزايش يافـــت

رسيدگی به تقاضاهای پناهنـدگی شـد و سيسـتم را           

همين امر باعث رونق کـار قاچاقچيـان انسـان          . کند کرد 

ف تعـداد   جويـان در اروپـا بـه نصـ         امروز تعداد پنـاه    . شد

تعداد پناهنـدگان در ديگـر نقـاط        .  رسيده است  ٩٠دهه  

  .جهان نيز رو به کاهش است

  

  

  

   ده پذيرفته کسانی که به عنوان پناهن

نمی شوند، ممکن است به کشور 

  .خودشان برگردانده شوند

  

اين بدان معناست که اينک ما در وضعيتی هستيم که          

ــذيری در       ــده پ ــام پناهن ــت نظ ــود کيفي ــه بهب ــوانيم ب بت

کشورهای صنعتی و همين طور به ايجاد شـرايط بهتـر           

زمـان آن فـرا رسـيده        .ای مبـداء فکـر کنـيم      در کشور ه  

بايــد از . اســت کــه از روشــهای منفــی فاصــله بگيــريم 

      سياســت مــرز هــای بســته، بازداشــت پناهجويــان،      

گيــری در دريــا هــا و کــاهش مبلــغ پرداختــی بــه        ره

ــتانی      ــای باسـ ــنت هـ ــه سـ ــر بـ ــار ديگـ ــدگان بـ          پناهنـ

هــای  مطمئنــا مــا بــه روش .پناهنــده پــذيری بــازگرديم

جـويی نيـاز     بهتری برای مـديريت جهـانی موضـوع پنـاه         

ــم ــور   . داري ــرای ام ــل ب کميســاريای عــالی ســازمان مل

پناهنـــدگان پيشـــنهادهای آينـــده نگرانـــه ای بـــرای     

  .دستيابی به اين هدف ارائه داده است

اما برای شروع کار، ابتدا بايد بـرای مـان روشـن باشـد              

ايـد  نب. که پناهنده کيست و چـه کسـی مهـاجر اسـت           

دو، ديگـری را قربـانی    داشـتن يکـی از ايـن     بخاطر نگـه  

  .کنيم
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  پناهندگان کنوانسيونی

بر مبنای کنوانسيون پناهندگانی سازمان ملل است که        

جویان ميتوانند صـاحب وضـعيتی بـه نـام پناهنـدگان          پناه

در این کنوانسـيون آمـده اسـت کـه          . کنوانسيونی شوند 

ن تـرس از پيگـرد      پناهنده کسی است که به دليل روشـ       

 و  بخاطر نژاد، مذهب، مليت، عقيده سياسـی یـا رابطـه          

، از کشور خـود گریختـه        خاص اجتماعیعضویت در گروه    

جویــانی کــه تعریــف کنوانســيون پناهنــدگان  پنــاه. باشــد

منـد    شامل آنهـا ميشـود، از امکانهـای کنوانسـيون بهـره           

  .گردند می

   

  ای پناهندگان سهميه

کشـورهای پناهنـده    گی جهـانی،    در رابطه با کار پناهنـد     

پـذیرد کـه از       هر ساله تعداد مشخصی پناهنده مـی      پذیر  

ميان اردوهای پناهندگی سازمان ملل، از سراسر جهان        

ایـــن گـــروه از پناهنـــدگان، بـــه نـــام  . انتخـــاب ميشـــوند

نده اای، یا پناهندگان سازمان ملل خو       پناهندگان سهميه 

  .ميشوند

   

  پناهندگان در وضعيت حمایتی

اهجویـــانی کـــه امکـــان دارد در صـــورت برگشـــتن بـــه پن

ــا     ــرگ، شــکنجه، برخوردهــا ی ــه م کشورشــان محکــوم ب

محکوميتهای غير انسانی و تحقيرآميـز شـوند، ميتواننـد          

  .بگيرند/ اجازه اقامت در وضعيت حمایتی/

  

  

  

  

  

  
  ميشل الساال: نویسنده
   پرنيان-نيکی : مترجم

  دومقسمت 
  

  فهم بحران خانواده 
 پسري آه دست به دختر يا 

آشكارسازي مي زند، در واقع 

شوك و ضربه اي را در سراسر 

نظام خانواده چه در سطح 

    جمعي به جريان وفردي و چه در سطح بين فردي 

اشاره به راهي دارد آه از  ››تمايزگرايي‹‹ مفهوم. اندازد

گونه توانايي افراد ه  فهميد آه چ طريق آن مي توان

 فكورانه و واقع گرايانه باقي بماند، براي اينكه به صورت

به توانايي خانواده بستگي ) چرخشي(به طور دوراني 

دارد چرا آه توانايي خانواده، موجبات صميميت را فراهم 

. مي آند و از استقالل و خودگرداني حمايت مي آند

از جايگاهي سخن به ميان مي آورد آه ›› تمايزگرايي‹‹

دن بين فكر آردن و احساس در آن فرد، به تمايز قائل ش

رفتار يك شخص به خوبي . آردن، قادر و تواناست

تمايزگراشده، بيشتر به وسيله عقالنيت و خردورزي 

.  به وسيله احساسات و عواطف هدايت مي شود تا

تفاوتها و اختالفها، به نظر واقع بينانه مي آيد و اعضاي 

 خانواده مي توانند بدون اينكه به عواطفشان اجازه

دخالت دهند با هم به مذاآره بنشينند و در مواردي آه 

به گونه اي . با هم اختالف دارند به توافق برسند

تعاملي، هر استقالل و عدم وابستگي فردي زماني 

ارزشمند و قابل احترام است آه ارتباطات خانوادگي 

سطح مناسبي از تمايزگرايي براي ايجاد . ادامه پيدا آند

 .ديك ضروري به نظر مي رسدروابط صميمي و نز

ناظر بر ) در مقابل تمايزگرايي(گرايي برعكس، همجوش

فرد . ناتواني تفكر مجزا از عواطف و احساسات است

گرا، غرق عواطف است، همانگونه آه روابط او  همجوش

تالش براي دستيابي به استقالل و . گونه است اين

صميميت، اغلب منجر به شكست مي شود زيرا يك 

 فردي، در حالتي آه محكوم به شكست است چنين

و (بحثهاي نامنظم  و جر. اقدام به تمايزگرايي مي آند

، افزايش يا دور آردن تمايل فرد )بدون ساختار معين

اعضاي که هايي است  براي توافق و هماهنگي، راه
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خانواده استقالل و خودگرداني را ضعيف مي آنند و 

از نظر . مي آننداي ايستا حفظ  همجوشي را به گونه

مفهومي، مهم مي باشد آه ما اين همجوشي را با 

سطح زيادي از صميميت آه در بسياري از روابط زنان 

در واقع . گرا يافت مي شود اشتباه نگيريم همجنس

افرادي آه با . همجوشي با صميميت در تضاد است

همجوشي دست و پنجه نرم مي آنند، به علت 

د، از شناسايي و پرداختن تشويش و وابستگيي آه دارن

          به نيازهاي شريك هاي جنسي شان، ناتوان

  . باشند مي

در خانواده هاي همجوش، افرادي آه بر فرديت خود 

پافشاري مي آنند يا در جستجوي يك شريك عاطفي 

را آه از ›› اجبار عاطفي نيرومندي‹‹هستند، معموال يك 

       ه سوي اعضاي خانواده تحميل مي شود، تجرب

در اين حالت اعضاي خانواده اين افراد را متهم . مي آنند

به خودخواهي مي آنند و احتماال با عدم پذيرشي آه 

مي آنند تا ›› برگشت به گذشته‹‹دارند آنها را وادار به 

به عنوان . در اين صورت تعادل خانواده باز گردانده شود

به  ه ـواآنش نشان دادن به اين وضعيت، افراد خانواد

ممكن است همه پيوندها و  صورت تك تك و مجزا ـ

رابطه ها را بگسلند و به گونه اي نادرست با دوري 

گزيدن سعي در حفظ استقالل و خودگرداني خويش 

 اينچنين، به جاي دستيابي به يك استقالل و . نمايند

بي نيازي واقعي، والدين و فرزنداني آه قطع رابطه 

   ختي، به آخرين نقطه تماس آردند، از نظر روانشنا

افرادي آه از خانواده هاي خود قهر و متارآه . مي رسند

آرده اند ممكن است، سطح بزرگي از نيازهاي عاطفي 

ارضاء نشده را داشته باشند آه اين نيازهاي برآورده 

هاي زندگيشان سوق  نشده آنها را به سمت شريك

ي شود، فشار شديدي آه بر اين روابط وارد م. مي دهد

  .را افزايش مي دهد) و آژرفتاري(احتمال اختالل 

و ) و تشويش(احساس اضطراب : رونالدومورد 

افسردگي، تنهايي و مشكالتي آه در روابطش با 

شريك زندگي اش به وجود آمده، موجب شد رونالدو 

براي حل اين معضالت به روان درماني روي )  ساله٢٩(

. د او، از هم جدا شده اندوالدين رونالدو، پس از تول. آورد

او تحت مراقبت و نگهداري مادر تنهايش رشد آرد ولي 

هنگامي آه آودك بود، . به طور مكرر پدر خود را مي ديد

چنين، پدر  هم. گيري جنسي اش مطلع نبود از جهت

گراست،  رونالدو آه حدس زده بود پسرش يك همجنس

›› مردتر ‹‹او را زير مشت و لگد گرفت تا بدين ترتيب او را

وقتي رونالدو هفده ساله بود، مادرش را از دست . سازد

 داد و در پي اين رخداد، او به ندرت با پدرش صحبت 

 ٢١در (پس از انتقال به اياالت متحده . مي آرد

، رونالدو به مدت يك سال، با مردي آه داراي )سالگي

رونالدو، از اينكه . يك فرزند جوان بود، ارتباط داشت

و از نظر ) و بي تفاوت(زندگي اش منفعل شريك 

    عاطفي، سرد به نظر مي رسيد، اظهار نارضايتي 

مي آرد، در عين حال او قادر به بهبود اين روابط از 

به عالوه، همانطور . نبود) و تحليل رفته(طراوت افتاده 

ي آه شريك زندگي اش براي او  اآه او به نقش ناپدري

د، اما به تدريج، افسردگي و ايفا مي آرد عادت آرده بو

عصبانيت را تجربه مي آرد چرا آه او مي انديشيد 

فرصت هاي مناسبي را براي صميمي شدن با پدرش، 

  .از دست داده است

يافته هاي پژوهش ها پيشنهاد مي دهند آه تماس پي 

نسلي،  ، و ميان)و معتدل(، صميمانه )دائمي و(در پي 

اشد در حالي آه به حال همسران مفيد فايده مي ب

قطع ارتباط عاطفي با والدين، با اختالل امور همسري 

در آخر، اين نتايج . در ارتباط مي باشد) و زناشوئي(

تحقيقات مي توانند، به طور جزئي، اين را توضيح دهند 

گرا آه از  آه چرا رونالدو و بسياري از افراد همجنس

ابط با سوي والدينشان رانده مي شوند، خود را درگير رو

  .شريك هاي زندگي شان مي بينند

آردن، براي انجام موفقيت آميز  تالش براي تمايزگرايي

وظايف رشد دهنده مراحل يك زندگي خانوادگي، 

مطابق آنچه آه به وسيله . ضروري و اساسي است

مشخص شده؛ در مرحله ) ١٩٨٨(آارتر و مك گولدريك 

فتادن راه ا‹‹يا براي والدين؛ مرحله ›› ترك خانه‹‹

، ون يك محيط خانوادگي حمايت آننده، در››آودآان

ليت و وظيفه وجوانان اميدوارانه بايد براي خويش، مس

در . عاطفي اختيار آنند و يك هويت مستقل ايجاد آنند

مرحله پاياني، روابط خانوادگي بايد به گونه اي 

سازماندهي شود آه اهميت جوانان را همانند يك 

      هشدار ) ١٩٧٨(بوون . ندخويشاوند سببي، بدان

    مي دهد آه اگر در اين مرحله آشمكش و 

ناسازگاري هاي بيش از حدي وجود داشته باشد ـ به 
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خصوص پيرامون انتخاب همسر براي پسر يا دختر ـ، 

   .خطر بزرگي براي شكست روابط وجود خواهد داشت

  خانوادگي ) و قهر ( خطر راندن 

       شكارسازي به وجود ها و مزايايي آه آ منفعت 

مي آورد، به نظر مي رسد آه با اين امور ذاتي و 

جدانشدني در فرايند تمايزگرايي در ارتباط باشد، گمان 

مي رود آه افراد تمايزگراشده به خوبي افراد 

باشند؛ توانا براي حفظ و ادامه روابط  سازگارشده

 .سالم )و ازدواجي(و پيوندي) و مفيد(نسلي آارآ  بين

گرا بدين  همانطور آه پيشتر بيان شد، افراد همجنس

علت براي والدين خود آشكار سازي مي آنند آه اين 

آار را از نظر روانشناختي، گواهي بر سالمت خويش 

 دنبال نزديكي و  مي دانند، آنها با انجام اين آار به

و بدين سبب  صميميت بيشتر با والدين خويش هستند

 آنها با شريك هاي زندگي شان آشكارسازي براي روابط

آشكارسازي براي والدين، شبيه . مفيد فايده مي باشد

خود تمايزگرايي، ممكن است يك وظيفه رشددهنده 

  .گرا باشد انتقادي براي افراد همجنس

  

گرا، جهت گيري جنسي  به هر حال، افراد همجنس

خويش را شناسائي مي آنند و سپس آن را در يك 

. آشكار مي آنند) و خشن(بي رحم اپذيرا و ندنياي 

والدين براي پذيرش اين مولفه اساسي هويت دختر يا 

پسرشان آه در حال حاضر از سوي جامعه به بدنامي 

و (آشيده شده و از نظر تاريخي آن را نتيجه اختالل 

            خانواده مي دانند، زير سئوال قرار ) آژآاري

ضاي آن از درجه  حتي خانواده هايي آه اع .مي گيرند

 تمايزگرايي برخوردارند، رخدادهاي  نسبتا بزرگي از

) و پذيرش(آردن  هاي تحمل زا مي تواند توانائي استرس

گرايي از  آشكارسازي همجنس. را از حرآت بياندازد

سوي يك دختر يا پسر، ممكن است شوآي باشد آه 

به اندازه آافي حتي سالمترين خانواده را متالشي 

    ت و مشكالت فرايند تمايزگرايي، شبيه خطرا .آند

. آشكار سازي است) و دردسرهاي(دشواري ها 

والديني آه به طور معني داري با شيوه زندگي 

گرايانه مخالفند، ممكن است با فرزاندان خود  همجنس

قطع رابطه نمايند تا آنها را وادار آنند آه از شيوه زندگي 

 اگر فردي در .گرايانه خويش صرف نظر آنند همجنس

) يكي از مراحل رشدخانواده(» ترك خانه«طول مرحله 

دست به آشكارسازي زند و به عنوان نتيجه، با والدين 

خويش قطع ارتباط آند، به آمال رشد او لطمه خواهد 

چنين مي تواند  هاي زندگي هم روابط با شريك. خورد

با اين وجود، اگر . تحت تاثير اين دلسردسازي قرار گيرد

و (گرا دست به آشكار سازي نزند  ك همجنسي

گاه به طور  ممكن است هيچ) همچنان پنهان بماند

در صورتي آه به طور . آامل به بلوغ رواني نرسد

سيستماتيك تفكر آنيم؛ اشتباه است اگر واآنش 

منفي والدين را به طور آامل نتيجه خود والدين و جامعه 

نيت و در يك وقتي آه پسر يا دختري با عصبا. بدانيم

حالت عكس العملي دست به آشكارسازي مي زند به 

و داراي نتيجه (عنوان يك حالت محكوم به شكست 

براي تمايزگرايي، در واقع خانواده را تحريك ) معكوس

مي آند تا مخالفت آنند آه اين مخالفت مي تواند به 

آشكارسازي در  .سمت دلسردسازي افزايش پيدا آند

ش براي وادار آردن والدين براي ميانه بحث ها و تال

پذيرش و موافقت بالفاصله و فوري با اين شيوه زندگي 

گرايانه، به نظر همانند اقدامات در تمايزگرايي  همجنس

نيست، بلكه مي تواند به عنوان نشانه هاي يك 

ناشي شده از همجوشي در حال  ››خويشتن دروغين‹‹

كس، به طور برع. پيشرفت خانوادگي به حساب آيد

گيري جنسي از سوي فرد، خانواده  پنهان سازي جهت

را از داشتن فرصتي براي به طور راستين صميمي 

اين . گشتن و حمايت آردن از يكديگر، باز مي دارد

عقيده آه نگرش ها و رفتارهاي دخترها و پسرهاي 

گرا مي تواند تاثيري بر سازگاري و توافق  همجنس

ته هاي پژوهشي اي والدين داشته باشد، از سوي ياف

آه پيشنهاد مي دهد؛ مادر براي پذيرش شيوه زندگي 

در صورتي آه دخترش (گرايانه دخترش  همجنس
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، )خوشحال و راضي، و بخوبي سازگاريافته به نظر رسد

بنابراين . تري است، حمايت شده است گزينه مناسب

متخصصين، خانواده هايي آه با آشكارسازي روبرويند را 

 تا براي حفظ يك ديدگاه سيستماتيك از آمك مي آنند

نسلي حمايت  پويايي خانواده آه تا حدامكان روابط بين

  . مي آند راهنمايي شوند

  مسائل مربوط به نحوه برخورد و رفتار 

تاثير بحران خانواده نه فقط به استرس و فشار روحي  

وابسته است بلكه همچنين به توانائي فائق آمدن 

 بوون معتقد است؛ فقط .شخص هم بستگي دارد

والدين (ها  درحالي آه سطوح تمايزگرايي در ميان نسل

انتقال داده شده باشد، آنها مي توانند در ) و فرزندان

خصوص در واآنش به رخدادهاي زندگي ه طول عمر، ب

درمان مي تواند به يك . يك فرد، افزايش يا آاهش يابند

از خانواده آمك آند آه نه فقط بر بحران ناشي 

  و  چنين روابط آشكارسازي چيره شود، بلكه هم

. هاي مربوط به آنار آمدن را بهبود بخشند ارتمه

 تحقيقات پيشنهاد مي دهند آه سيستم هاي 

استرس زا مي توانند بهبود بخشند و در نهايت رونق 

گرايي عاطفي  اگر اعضاي خانواده بتوانند واقع دهند

چنان ارتباط داشته  كديگر همخويش را حفظ آنند و با ي

براي خانواده هايي آه در حال ضربه روحي  .باشند

توصيه  ) ١٩٧٦( ، گارين و پنداگاست دخوردن هستن

گر ابتدا به اعضاي خانواده آمك آند  مي آنند آه درمان

آه احساسات خويش را بيان نمايند تا از اين راه آنها 

  ). و بهتر شوند(›› آرام گيرند‹‹بتوانند به تدريج 

  

گران نيازهاي عاطفي  با توجه به اين نظرات اگر درمان

مي توانند به جداگانه والدين و فرزندان را در نظر بگيرند 

طور موثري به درمان خانواده ها بپردازند تا خانواده ها با 

در حالي آه . بحران ناشي از آشكارسازي آنار آيند

گرا آه اقدام به آشكارسازي آرده  همجنس  فرزندان 

   اند نياز به پذيرش و تائيد دارند والدين بايد تصوير ذهني 

 آرده و گرا بودن فرزند خويش را فراموش دگرجنس

گرايانه مطالعه داشته  پيرامون شيوه زندگي همجنس

عالوه بر اين، آمك آردن به اعضاي خانواده براي . باشند

حفظ ارتباط در طول بحران ناشي از آشكارسازي امري 

  ).این مطالب ادامه خواهد یافت.( ضروري است

  
 

با توجه به اشتباه    

   اســـتفاده نمـــودن 

ه هـــــــــــــــای واژ

ــرای   ــی بـ انگليسـ

 هميان گرایشات   ب

د اچنين سواالت زی  

ــر آن شــدیم کــه   ــز ب ــه  دوســتان عزی واژه نامــه ای را ارائ

  تا از این طریـق عـالوه بـر آگـاهی رسـانی در جـا                ایيمنم

  .افتادن و کاربرد صحيح آن اصطالحات کوشا باشيم

  
Gender  

ــانگر خصوصــيات و عالیمــی  . جنســيت، جنســگونگی  بي

و یـا   " زنانـه "است که یک جامعـه بـه عنـوان خصوصـيات            

برخالف باور عمـومی، جنسـگونگی      . قبول دارد " مردانه"

 .در جوامع مختلف و زمان های مختلف متفاوت است

  

Gender Identity  

بـه احساسـی گفتـه       . به معنـی هویـت جنسـی اسـت        

  .می شود که شخصی از مرد یا زن بودن خودش دارد

  

Sexual Orientation  

ــه . بــه معنــی شــناخت جنســی مــی باشــد   عالقــه و ب

آگاهی جنسی و روانی یک شخص و روابـط جنسـی او             

  گفته می شود که شامل سه زیر شاخه است؛

   یا دگرجنسگراهتروسکشوال -١

  بایسکشوال یا دوجنس گرا -٢

  هموسکشوال یا همجنس گرا -٣

  

Heterosexual 

به معنـی دگـرجنس گراسـت و پـس از عـام شـدن واژه                

مقابل آن ایجـاد   این واژه در   ١٨٦٩هموسکشوال از سال    

شد که نشانگر افرادی است که ارضای روحی، جنسی         

  .و جسمی شان با جنس مخالف مقدور است

  

Metro sexual  

عيت  کـه بـه وضـ       ای از دگرجنسگرایان هسـتند     زیرشاخه

 مـی دهنـد     خود اهميت خاص    و زیبایی   پيرایش پوشش،
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و از حساســيت ویــژه ای نســبت بــه ایــن امــر برخــوردار   

  .هستند

  

Straight  

هـم واژه ی دیگـری      . به معنـی صـاف و مسـتقيم اسـت         

است برای مشـخص کـردن دگـرجنس گرایـان در مقابـل             

  .استفاده می شود) mislead(کلمه ی منحرف و یا کج 

  

Bisexual  

 Biشـده ی انگليسـی و پسـوند          ترکيـب  کلمه ای است  

التين که بـه معنـی عـدد دو مـی باشـد و نشـان گـر آن                   

نودی جنسـی شـان را از       دسته از افرادی است که خش     

  .هر دو جنس موافق و مخالف کسب می کنند

  

Homosexual   

بـرای انسـان هـایی      . به معنی همجنس گرا مـی باشـد       

کاربرد دارد که رضایت روحی، جسمی و جنسی خود را          

ایـن واژه بـرای اولـين بـار         . در نزد همجنس خود می بيند     

ــارولی م١٨۶٨در ســال  ــات .  توســط ک کرتبنــی در مکاتب

صی اش استفاده شد و یک سال بعد در یک سری           شخ

دفترچه هایی که به جهت روشـن سـازی مـاجرای لـوط             

پيامبر و اقوم سدوم و عماره منتشر شده بـود اسـتفاده            

شد و نسل به نسل گشت و اکنون بـا گذشـت بـيش از          

  . سال رسميت خودش را پيدا کرده است١٣٠

  

Asexual 

دسته های به معنی بی جنس است و بر خالف تمامی 

دیگر این گروه در روابط جنسـی کـامال خنثـی هسـتند و        

هيچ لذتی از داشتن آن نمی برنـد و کـامال خـود را کنـار                

ــد  ــراد حامــل  . کشــيده و مجــزا مــی کنن ــن اف ــع ای در واق

) توليد مثـل داخلـی    (ناهنجاری در دستگاه جنسی خود      

  .هستند

  

Heterosexism  

. باشـد این کلمه به معنی مکتب دگرجنس گرایـی مـی           

        یعنــــی ایجــــاد و گســــترش پــــيش زمينــــه فکــــری      

ــه     ــه ای کــ ــه گونــ ــه بــ ــی در جامعــ ــرجنس گرایــ         دگــ

همجنس گرایی یا دوجنس گرایی، رفتاری غيـر طبيعـی          

  .و ناهنجار طلقی بشود

Transgender  

ایــن کلمــه بــرای مشــخص کــردن افــرادی اســت کــه بــه 

نحوی مثل پوشيدن لباس جنس مخالف یا عمل جراحی         

سيت خودشان را کـم رنـگ کـرده و جـنس مخـالف را               جن

افـرادی کـه هویـت      و بـه عبـارت دیگـر        نشان مـی دهنـد      

گونی  گونگی فيزیولوژیک آنها هم     جنس  جنسی آنها با  

و شامل سه گروه دوگانه پوش، دگرپـوش         نداشته باشد 

مخـاطبين ایـن سـه گـروه        . و دگرجنس شده می باشند    

   .یان  هستنددوجنس گراعموما دگرجنس گرایان و یا 

  

Cross-dresser  

ایــن کلمــه بــه معنــی دوگانــه پــوش مــی باشــد و بــرای  

مشـخص کـردن افـرادی عنـوان مـی شـود کـه از هــر دو        

پوشش جنسی موافق و مخالف خـود اسـتفاده کـرده و            

  .لذت می برد

Transvestite  

این کلمه به معنی دگر پوش است و بـه کسـانی گفتـه              

د به صـورت جـنس     می شود که از پوشيدن و نمایش خو       

برخی اوقـات   . مخالف احساس رضایت و خشنودی دارند     

ایـــن واژه و همجـــنس گـــرا متـــرادف یکـــدیگر اســـتفاده        

می شود که اشتباه است، هر کـدام معنـای متفـاوت را                 

  .می سازند

Transsexual  

این کلمه یعنی دگرجنس شـده و بـرای مشـخص کـردن      

خ جنســيت افــرادی بــه کــار مــی رود کــه بــه طــور راســ  

خودشان را انکار می کنند و جنسـيت متضـاد را انتخـاب             

عموما به کسانی گفته می شود که با عمـل          . می کنند 

  .جراحی جنسيت خودشان را تغيير داده اند

  

GAY  

در . قدمت این کلمه شاید به قدمت تاریخ باشد

به خوبی همان طور که تو "گذشتگان دور به معنی 

 ميالدی که معنای ١٤ن استفاده می شد تا قر" هستی

  .  و شاد را به خود گرفتلخوشحا

 همراه شد با توضيح شخصی که زندگی ١٦٣٧در سال 

  . بی توجه و بی اميدی دارد

  .  به معنی زنان جيب بر استفاده شد١٨٢٥در سال 

مانيکه بيماری ز معنای دوره نقاهت یا ١٩در اواخر قرن 

شد و می گذرد و سالمت جایگزین می شود استفاده 
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جای کلمه " خانه عفاف"با تعبير مجازی همچون 

  . را گرفت)Gay House(شه خانه حفا

         با کاربرد امروزی که همان Gayاما معنی 

 در ١٩٣٣گرایی مردان است اولين بار در سال  همجنس

. استفاده شد) Young & Evil" (جوان و شریر"نمایش 

" رش بچهپرو"پس از آن کری گرانت کارگردان فيلم 

)Bringing up baby ( از آن برای نشان ١٩٣٨در سال 

تااینکه همجنس گرایان . دادن یک دگرپوش استفاده کرد

این کلمه را به عنوان یک رمز و یا کد بين خودشان 

در ابتدا به . استفاده می کردند، عموميت پيدا کرد

عنوان صفت کاربرد داشت اما پس از جا افتادن و به 

 به بعد ١٩۵٣ همجنس گرایان از تاریخ رسميت رسيدن

  . به عنوان اسم استفاده شد

 هم Lesbian و Bisexualبعضی افراد این کلمه را شامل 

می دانند که این اشتباه است و آنها هر کدام واژه های 

  . مجزای خودشان را دارند

  

Lesbian  

ــتفاده      ــگرایان زن اس ــف همجنس ــرای تعری ــه ب ــن کلم     ای

روحی، جسمی و جنسی خـود را بـا         می شود که لذت     

 ریشـه ایـن کلمـه از    .یک همجنس زن کسب می نمایند   

 نــام جزیــره ای در یونــان اســت، کــه  )Lesbos"(لزبــوس"

 در قرن هفتم قبل      "سافو"شاعر زن معروف یونانی بنام      

بيشتر آثار به جای مانـده از       . از ميالد در آنجا می زیست     

  . استسافو اشعار عاشقانه وی خطاب به زنان

  

Top 

به معنی باال می باشد و برای روابط همجـنس گرایـانی            

استفاده می شود کـه مایـل هسـتند نقـش کننـده و یـا                

  .فاعل را ایفا نمایند

  

Butt 

به معنی کپل می باشد و برای روابط همجنس گرایـانی    

استفاده می شود که مایل هسـتند نقـش شـونده و یـا              

  .مفعول را ایفا نمایند

  

Versatile 

 معنی چندسـوگرد یـا همـه کـاره مـی باشـد و بـرای                 به

روابط همجـنس گرایـانی اسـتفاده مـی شـود کـه مایـل               

 باشند و هـر دو نقـش   Butt و Topهستند چيزی ما بين    

  .را ایفا می نمایند

Active 

به معنی فعال و متحرک مـی باشـد و بـه افـرادی گفتـه                

می شود که در روابط جنسی خود فعال تر و متحرک تـر             

 Topاین صفت بدون توجه به      . یک خود می باشند   از شر 

  . بودن فرد استفاده می گرددVersatile و یا Buttو 

  

Passive 

به معنی غير فعال و بـی حـال مـی باشـد و بـه افـرادی                  

گفته می شـود کـه در روابـط جنسـی خـود کـم فعـال و                     

این صـفت بـدون   . کم تحرک تر از شریک خود می باشند 

 بـودن فـرد اسـتفاده       Versatile یـا     و But و   Topتوجه بـه    

  .می گردد

Soft Sex  

 روشـی  بـه آن     .استجنسی   مالیم   رفتارهایبه معنی   

 کمتری برای هارد سکس دارند و       نيازگفته می شود که     

ترجيح می دهند که با شریک جنسی خود از همين راه           

  . ارضای جنسی برسندیابه ارگاسم 

  

Hardcore  

 که عالوه بـر عشـق    گفته می شود   رفتار جنسی ای  به  

 اصطالح سافت سکس تمایـل بـه اینترکـورس          یا به بازی  

یا دخول نيز دارند و تـرجيح مـی دهنـد کـه از ایـن راه بـه            

 .ارگاسم یا همان ارضای جنسی برسند

 

Pedophilia 

به معنی بچه باز است و افراد بالغی را شامل می شود 

ایــن . کــه گــرایش جنســی بــه کودکــان و نابالغــان دارنــد 

ایش مـی توانـد بـا جـنس موافـق و یـا مخـالف شـکل                  گر

بسياری به اشتباه ایـن واژه را زیـر مجموعـه ای از             . گيرد

واژه همجنس گرایی می دانند چون که این واژه شـامل           

گرایش بالغين به بالغين همجنس است یعنی شامل دو         

مشخصه همجنس و رشد یافته می باشد در حالی کـه           

الزم بــه ذکــر اســت کــه . در پــدوفيليا ایــن چنــين نيســت

پدوفيليا را بر خالف    ) .W.H.O(سازمان بهداشت جهانی    

همجـنس گرایـی در دسـته انحـراف هـای جنسـی قــرار       

  . داده است
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Homophobia 

. معنی دقيق این کلمه تـرس از همجـنس گرایـی اسـت       

      مخالفـــــان همجـــــنس گرایـــــی، فرهنـــــگ و زنـــــدگی 

تبـدیل  گرایان که عموما این مخالفت بـه عمـل           همجنس

ماخـذ دیگـری اشـاره مـی کنـد      . شده است می باشـند  

ترس و خشونت و جرم قلمداد کردن همجـنس گرایـی و            

  .دشمنی با همجنس گرایان می باشد

  

Transphobia  

خصــومت و  اســت و گونــه ســتيزی دگــرجنسبــه معنــی 

 گونگــان بـدليل تعصـب و پــيش داوری   تـرس از دگـرجنس  

 .می باشد

  

Heterosexual Privilege 

معنــی مصــونيت دگــرجنس گرایــی مــی باشــد و بــه بــه 

ــه       ــژه ای را ب ــوق وی ــه حق ــی شــود ک ــه م کســانی گفت

دگـــرجنس گرایـــی ارائـــه مـــی نماینـــد بـــه نحـــوی کـــه    

  .همجنس گرایی و یا دوجنس گرایی را رد می نمایند

  

Ally  

به معنی متحـد و هـم پيمـان اسـت و بـه افـرادی گفتـه                   

خاصـی  می شد که برای دگرجنس گرایی حق و حقوق          

را شامل می شوند و از فراوان شـدن همجـنس گرایـان              

این افـراد معيـار طبيعـی بـودن و         . در جوامع نگرانی دارند   

  . اعتدال جامعه را دگرجنس گرایی می دانند

  

Institutional Oppression 

ه معنی ستم رسمی سازمان دهی شده است که از           ب

د، طرف اجتماع به گروهی خاص بدليل زبان، آموزش، نژا        

  .وارد شود... جنسيت و

  

Internalized Oppression 

ه معنی ظلم و ستم درونی اسـت کـه بـه شـخص بـه                ب

ــژاد، جنســيت، مــذهب و   ــان، آمــوزش، ن    وارد... دليــل زب

می شود و نمی تواند آن چه را که هست و خشـنودش          

  .می کند و در درون دارد را نمایان سازد

  

  

In the closet 

اشـد و بـه همجـنس گرایـان و یـا            ه معنی پنهـان مـی ب      ب

دوجنس گرایانی گفتـه مـی شـود کـه بـه دليـل شـرایط                

آن ... اجتماعی نمی تواند در بـين دوسـتان، همکـاران و          

  .چه که هویت جنسی اش است را نشان دهد

  

Coming Out (Outing) 

ــ ــه           ب ــه ای گفت ــه مرحل ــزی اســت و ب ــرون ری ــای ب ه معن

نند که هویت   می شود که همجنس گرایان تالش می ک       

جنسی شـان را بـه خـانواده و یـا اجتماعشـان در ميـان                

  .بگذارد

  

LGBT 

ــده ای اســت از واژه انگليســی           ــک ش ــه کوچ ــن کلم ای

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender می باشد که  

  .گفته می شود" غير دگرجنسگرا"معموال به جوامع 
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حال اگـر   . فرزندان هميشه جایگاه خاص نزد مادران دارند      

این فرزند همجنس گرا باشد آیا تغييـر و تفـاوتی حاصـل             

  خواهد شد؟

در این شماره پـای صـحبت مـادری نشسـته ایـم کـه از                

تحصـيل  . همجنس گرا بودن فرزندش مطلع شـده اسـت        

مـان آن قـدر عميـق        صـميميت . کرده و اروپا دیـده اسـت      

حرم آه و اشک هایش ساخت و آن چه را           مَ شد که ما را   

  .که احساس می کرد صادقانه بيان کرد

ــه تنهــا            ــه مشــتی نشــان خــروار، ن ــه مثاب ــن گفتگــو ب ای

ــارآلود ف بلکــه ا،دغدغــه هــای مادرانــه ی مهتــاب  کــار غب

  .بيشتر مردم ایران را مشخص می نماید

  

  :خودش را این چنين معرفی می کند 

  تهـران  ه ی بزرگ شد  و    دارم  سال ۴٩من مهتاب هستم    

 ١٣مــادرم خيلــی مــذهبی بــود و مــن در ســن   .هســتم

 ازدواج .ســالگی ازدواج کــردم کــه منجــر بــه طــالق شــد 

  و  دو دختـر    آن سه فرزند هست    لمجدد داشتم که حاص   

 کـه دوبـاره منجـر       .گراسـت   همجنس  که پسرم   پسر یک

  .شد طالق به

  در آن اوایل چه آرزویی داشتيد؟ 

 اسـت    ازدواج می کند به اميد این       که معموال هر دختری  

         . کــه بــا خوشــبختی، خــانواده ای خــوب را تشــکيل دهــد

ــوبی     ــر شــوند، در حــد مطل ــه خي بچــه هــایش عاقبــت ب

م کـه   ویدر مورد دختر اول می توانم بگـ       ... تحصيل کنند و  

دانشگاه رفته و االن شغل خوبی دارد   . موفق بوده است  

 در مورد دو فرزند دیگرم      ولی. و در آلمان زندگی می کند     

طالق آن دوره ایـن طـور       که به دليل مشکالت خانوادگی      

م پسرم در آن ایـا    .  و من خودم را سرزنش می کنم       نشد

 ١٨ و دختـرم      سـال داشـت    ١۶در سن بلوغ بود و حدودا       

  . ساله بود

  تعریف شما از خوشبختی چيست؟ 

می گوینـد خوشـبختی در وجـود انسـان هاسـت یعنـی              

 احســـاس کنـــد و مـــن آن    آن رادرونکســـی بایـــد از  

خوشبختی را در بودن کنـار فرزنـدانم و دیـدن موفقيـت و            

  .شان احساس می کنم آرامش

  

  

االن تعریف شما ایـن هسـت، در گذشـته           

  ونه فکر می کردید؟گچ

نتوانـد خيلـی    یک دختر جـوان شـاید       . سن من پایين بود   

 داشــتن یــک همســر کــه .دنــکمنطقــی و عاقالنــه فکــر 

ه باشم و با هم توافـق داشـته باشـيم و            دوستش داشت 

 سـال   ٢٧ ولـی بعـد از       .بچه هایمان را بـه ثمـر برسـانيم        

  .نشد و جدا شدیم

گفتيد کـه یـک پسـر داریـد، وقتـی کـه بـه                

  دنيا آمد چه آرزویی داشتيد؟

پسر و دختر برای    .  باشه برای من فرقی نداشت که چه     

هميشه از خدا یک فرزند سالم مـی        . من فرقی نداشت  

ه ازدواج کند و درس بخواند و       کدوست داشتم   . تمخواس

موقـع بـه دنيـا آمـدن آن         . مدارج دانشگاهی را طـی کنـد      

خيلی خوشحال شدم چونکه پس از دو دختـر یـک پسـر             

  .داشتم که االن پسر من همجنسگرا هست

بــا وجــود تنهــا بــودن پســرتان در خــانواده   

  وضعيت آن چگونه بود؟

  .کردند و می کنندخيلی خوب بود همه به او توجه می 

  به نظر شما کمبودی احساس می کرد؟ 

ا پدر و مادرها بـه پسـرها گـرایش و           ت ه ی وق  بعض شاید

محبت بيشتری نشان دهند که من خودم اقرار می کنم          

که اشتباه بود یعنی برخی موارد محبـت زیـادی داشـتم            

کــه برخــی اوقــات احســاس حســادت را در خــواهرانش   

  .تحریک می کرد

توجــه شــدید فرزنــدتان چطــور شــد کــه م 

  همجنسگراست؟

از بچگــی فوتبــال دوســت نداشــت بــرای او لبــاس هــای 

کاراته خریده بودم و به باشـگاه مـی فرسـتادمش چـون             

ــرد شــود و در وضــعيت    ــه م ــیدوســت داشــتم ک   طبيع

مـن  خودش رشد کند اما متاسفانه استقبال نمی کرد و        

هميشـه بـرایم سـوال      . کـردم بعد از چند بار دیگر اصرار ن      

بود که چرا پسـرم دوسـت نـدارد کـه مردانـه بـار بيایـد و                  

  . خصوصيات یک جنسيت مذکر را از خودش نشان بدهد

چنــد ســالش بــود کــه ایــن احساســات را   

  متوجه شدید؟

م به خاطر اینکه در     ن فکر می ک   .کالس پنجم ابتدایی بود   

مـن بـرای    . یک جو دخترانه بزرگ شده ایـن طـور هسـت          

 و کاراته خيلـی اصـرار       وتبال، ف جودورفتن به کالس های     

می کردم اما او به من می گفت که من از این بـازی هـا          
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رام و ساکت بـود معمـوال همـه         آخيلی  . یدآخوشم نمی   

اعضای خانواده چه دختر و چه پسر را به خـودش جـذب             

  .می کرد

ــه آن        ــما ب ــه ش ــود ک ــع ب ــه موق ــا چ دقيق

  همجنسگرا گفتيد؟

ــن هنــوز هــم نمــی     ــویم        وقــت هــيچ!!! ببخشــيد. مگ

نمی خواهم آن را قبول کنم ولی چون دوستش دارم بـا            

       عشـــق چيـــزی اســـت کـــه عاشـــق  .آن راه مـــی آیـــم

یک مادر برای فرزنـدش هـيچ       . نمی تواند او را قبول نکند     

ــد بگــذارد حتــی اگــر چــه راه خــالف     شــرطی نمــی توان

من هم همجنسـگرایی فرزنـدم را      . طبيعی را رفته باشد   

طالعـاتم را زیـاد     م کـه اميـدوار هسـتم ا       قدر پذیرفتـه ا    آن

 و  ازمدنـ  به مسير حق و طبيعی خـودش بيا        کنم تا بتوانم  

ــود       ــار نش ــد دچ ــا دارن ــی ه ــه خيل ــواقبی ک ــه ع       االن . ب

  .نمی توانم قضاوت کنم

   از عواقبی که گفتيد چيست؟رتانمنظو 

هـا بـا     آدم. زندگی یک روال طبيعی دارد برای مرد یـا زن         

می آیند و بزرگ و بالغ مـی شـوند و           دو جنسيت به دنيا     

ولی متاسفانه . ازدواج می کنند و خانواده دار می شوند 

فکر می کنم که    . ما جدیدا با این مسئله آشنا شده ایم       

. خيلی وقت نباشد که بـا ایـن مسـایل روبـرو شـده ایـم               

لستان مرد با مرد    گ سال پيش شنيدم که در ان      ٣٠حدود  

 بود که با این پدیده آشنا       یراین اولين با  . ازدواج می کند  

کـه در مـورد    شدم و بعـد از آن ندیـدم و نشـنيدم تـا ایـن          

االن هم تنها سعی مـی کـنم        . پسرم با آن مواجه شدم    

اصـال در گنجـایش مغـز مـن نبـود کـه             . که کمکش باشم  

ببينيد اگر بخواهيد که یک پارچ      . پسرم همجنسگرا شود  

آب را در ليوانی کوچـک جـای        

يت ایـن   ظرف. دهيد نمی شود  

. ليوان به انـدازه پـارچ نيسـت       

ظرفيت من با تمـام مطالعـاتم      

قدر هسـت کـه بـا او کنـار           آن

ــا    ــه ب ــدهم ک ــازه ب ــایم و اج بي

دوستانش باشـد ولـی هرگـز       

ــوانم خــودم را راضــی   نمــی ت

ــرای پســر  . کــنم مــن هرگــز ب

بودن و یا دختر بودن فرزنـدانم       

با خدا چانه نزده ام و خودم را        

ه جای همـه ی مادرهـایی کـ       

ارم و درکشـان مـی      ذهم احساس مـن هسـتند مـی گـ         

دوست داشتم یک روزی مادرها را جمع می کردیم . کنم

ایـن  . تا ببينيم چه راه حلی می توان برای آنها پيـدا کـرد            

اج ودختر و پسـر بـا هـم ازد        ! روال طبيعی زندگی نيست   

می کنند و صاحب فرزند مـی شـوند هميشـه بـه آینـده               

  !؟ هميشه تنهاستفرزندم فکر می کنم که آیا

 بين صـحبت هـای شـما تضـادی وجـود            در 

را  نآدارد در جایی گفتيـد همجنسـگرایی        

پذیرفته اید و در جایی دیگر گفتيد که نه با    

ــار  ــدآآن کن ــا  .مــده ای  ممکــن هســت دقيق

  توضيح دهيد؟

مـن  .  در هـر حـال اميـدوارم    و ن سـازش کـرده ام     آمن بـا    

 خداوند  هميشه به لطف حق اميدوارم یعنی معتقدم که       

بـه  . هميشه و هر وقت که بخواهـد معجـزه خواهـد کـرد            

این اميدوارم که پسرم روزی روال عادی زندگيش را پيـدا          

یا پسر باشد یا دختر من هيچ اصراری ندارم         . خواهد کرد 

 تـا دختـر دارم ولـی بـا ایـن مسـایل و       ٣فکر می کنم که    

ــ  نهـــا  آ کـــه مـــی بيـــنم کـــه بـــه     یتضـــادهای روحيـ

ند دسـته دیگـر کـه       چکشوال و   کشوال و هموس  سترنس

 ایــن هــا از روال عــادی  .نمــی خــواهم اســمش را ببــرم 

زندگی خارج هستند پس بنابراین نتوانسته ام که کـامال     

مثل ماجرای شب و روز یا شـب هسـت و یـا             . بپذیرمش

جامعه ایرانی به جایی نرسيده کـه ایـن مسـایل در            . روز

وشـه  گ آن رواج پيدا کند بخصوص برای یک مادر که جگـر          

ــد  ــا   . اش را همجنســگرا ببين ــدارم ام ــار خاصــی ن ــن ک م

  . نمی تواند این را بپذیرد اماحساسات مادرانه

سه سوال به نظرم رسـيد یکـی گفتيـد از            

مسير طبيعی زندگی خارج شدند به نظـر        

شــما همجنســگرا کســی اســت کــه از     

و مسير زندگی خاج شده و یا بيمار اسـت       

يـل  است یـا بـه دل     شده  دچار یک ناراحتی    

که شرایط آن کشـور مسـاعد نيسـت          این

  رد می کنيد؟آن را 

در کل 

همجنسگرایی با 

هيچ معنویتی 

!خوانی ندارد هم

گرایی  همجنس

همه چيزش 

 !معضل است

 خودتان هم مـی دانيـد       ! روال طبيعی نيست    خوب ببينيد

که طبيعی نيست چون اگر طبيعی بود نياز به این گـروه            

یک پسر و دختر که می خواهند       . نداشت... و حمایت و    

روند عادی را پيگيری می کنند و کسی به آنهـا تـوجهی            

مجنسگرایان به دليل غير طبيعی بودنشـان       ندارد ولی ه  

از نظر من طبيعـی بـودن در        . به این همه توجه نياز دارند     
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  هر اجتمـاعی فـرق دارد هـر کـس بـه اطرافيـانش توجـه               

می کند من مـذهبی هسـتم امـا سـخت نمـی گيـرم و                

من می دانـم کـه      . معتقدم که باید معنویات رعایت شود     

  فقــــط و فقــــط تکــــرار مــــی کــــنمراگیــــک همجنســــ

 روه هـای دیگـر مثـل همجـنس بـاز،       نه گ ! همجنسگرایان

 دارم و  رمـن فقـط همـين مـورد را در نظـ           ... بچه بـاز و کـو     

من با سایر گروه ها اصال موافق نيسـتم         . بحث می کنم  

و نمی خواهم اصال اسمشان را هم بياورم چيزی که در           

ــران نيســت  ــا همجنســگرایی ســازش . اخــالق ای     مــن ب

در مقابل هر ظلمی    . م قبول کنم   نتوانسته ا   اما می کنم 

باید مادرهـا نگـران باشـند کـه         . دنبال راه چاره می گردم    

  پس از چند سال پسر تک و تنهایشان چه خواهد کرد؟

ببينيد این مسئله همجنسـگرایی شـهامت را از انسـان           

می گيرد که با اجتماع برخورد کنند و این نشانگر مقبول           

اگــر بــا .   هســتنبــودن و رشــد پيــدا نکــردن ایــن روابــط 

 که یا باید از هم جدا شوند و قيد          درميان بگذارند خانواده  

 فرامـوش کننـد کـه معضـل         همـدیگر را   همدیگر را بزنند و   

 مـدام بـا هـم       امـا ن را می پـذیرد      آاست یا اینکه خانواده     

ایـن  . اختالف پيـدا مـی کننـد کـه بـاز هـم معضـل اسـت                

ــز . همجنســگرایی همــه چيــزش معضــل اســت  یــک چي

اه حل دارد و خودش کامل می شود امـا تـا بـه              طبيعی ر 

 نبوده که هيچ الگو و      نمونهحال هر کسی را که دیده ام        

یا درمان وجود داشته باشـد همـه آزمـایش و خطـا بـوده              

  .است و می خواهند به جای درستی برسند

ــویتی هــم خــوانی   در کــل ــا هــيچ معن  همجنســگرایی ب

و صــدا همجنســگرایی از اول بــوده امــا بــی ســر . نــدارد 

بودند چـون آبرویشـان مـی رفـت ولـی االن بـا توجـه بـه                  

آن ... ارتباطات عمومی مثل تلفن و کامپيوتر و اینترنت و          

االن عـده ای مـی      . قبح و زشتی آن از بـين رفتـه اسـت          

خواهند از حـق شـان دفـاع کننـد ایـن حـق نيسـت و یـا                   

  .حقشان نيست

گرایی را تـا آن جـایی قبـول دارم کـه فقـط               من همجنس 

نهایی که دنبال تغيير جنسـيت هسـتند و         آایش باشد   گر

بخواهند فاعل و مفعول باشـند اصـال مـورد قبـول تعریـف              

همجنس گرایـی از نظـر مـن فقـط تـا جـایی         . من نيست 

 Softاست که بخواهنـد بـا هـم دوسـت باشـند و روابـط                

  . داشته باشند

  

  

ی آن دسته دیگر    واگر بخواهيم یک اسم ر     

  ؟نيدک می  پيشنهادبگذاریم چه

من اصال دوست ندارم درباره آن دسته دیگـر حـرف بـزنم             

  .چون اصال خوشم نمی آید

ــط شــاهد      ــن رواب ــی نشــان دادن ای ــرای طبيع     بعضــی ب

ه بـ . ورند که در حيوانات هم مشاهده شـده اسـت          آ می

جای اینکه انسان خـودش را بـه مراتـب بـاالتر از مالئکـه               

در هيچ کتاب . انات می اندازد وببرد به دنيای پست تر حي     

و من هم قبول    . الهی این امر درست تلقی نشده است      

مـثال ایـدز   . ندارم چون عاقبت ندارد چونکه الهـی نيسـت   

هم به خاطر همين مسایل همجنسگرایان بوجـود آمـده          

چـون  . است یعنی از یـک انحـراف جنسـی بوجـود آمـده            

شما ببينيـد اگـر یـک زن و         . روال طبيعی جنسی نيست   

ــرد ــان را ازمـ ــدز    خودشـ ــند ایـ ــکس بکشـ ــراط در سـ        افـ

  . نمی گيرند

  

یعنــی بــه نظــر شــما تعــداد زیــاد ســکس   

  موجب ایجاد ایدز می شود؟

 سـکس زیـاد عامـل آن نيسـت بلکـه خـارج شـدن از                 !نه

دانشـمندان  . وابط طبيعی سکس موجب آن مـی شـود        ر

تحقيق کرده اند و متوجه شده اند کـه از روابـط جنسـی         

یعنی خارج شدن   . مده است آ یک مرد با ميمون به وجود     

  .از روابط طبيعی جنسی

فکــر مــی کنيــد چــه چيــزی پســر شــما را   

  همجنسگرا کرد؟

من فکر می کنم اگر ما پـدر و مـادرش بيشـتر توجـه بـه                 

بچه ها داشتيم و مراقبت می کردیم شـاید ایـن صـدمه             

  . بودتر شد و جبران پذیرکمتر می

  االن جبران ناپذیر شده؟ 

  .فکر نمی کنم

ــ   ــر مـ ــث   فکـ ــما باعـ ــدایی شـ ــد جـ ی کنيـ

  همجنسگرا شدن فرزندتان شد؟

آن موقع در اوج . تصور اطرافيان و نزدیکان این طور هست

  .بلوغ بود
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ن سـن   آخوب دختـر کوچـک شـما هـم در            

  بود آیا او هم همجنسگرا شد؟

پسرم از بچگی هم دوست نداشت بـه کـالس          . نه اصال 

نولـوژی کـه    ککاراته و فوتبال برود ولی ببينيد االن با این ت         

پســر و . آمــده اســت و هــر خانــه ای کــه کــامپيوتر دارنــد

دختر می نشينند و الگوسـازی مـی کننـد و یـک چيـزی               

ن آ. برای خودشـان در مـی اورنـد مثـل مایکـل جکسـون             

موقع اگر کالس کاراته و فوتبال نمی رفت خـوب خـودش            

را هم آرایش نمی کرد و ادا و اطفـار نداشـت و مثـل آدم     

ــود  ــولی ب ــور     ا. معم ــاید اینط ــد ش ــا نبودن ــن الگوه ــر ای      گ

  .نمی شد

ــانواده   ــا در خ ــميم آم ــدر ص ــه ی   ین ق ــه هم ــودیم ک  نب

 شاید اگر از اول مـی گفـت کـه    .ا به ما بگوید   رمسایلش  

دوست دارم دختربازی کنم و عيب و ننگش نمی کـردیم           

ــين     ــه نفســـش از بـ ــاد بـ ــد اعتمـ ــخر نمـــی شـ         و تمسـ

ستيم در خانواده نباید    االن خيلی پشيمان ه   . نمی رفت 

کاری کرد که پنهـان کـاری شـود بایـد بتواننـد حقيقـت را          

آیــا شــما خودتــان ایــن مشــکالت را بــا خــانواده   .بگوینــد

نداریــد؟ مــی توانيــد همــه ی حــرف هایتــان را بــا آن هــا  

هميشه یک   قدر صميمت وجود دارد؟    نآمطرح کنيد؟ آیا    

وجـود دارد    بين پدر و مـادر و فرزنـدان          پردهحجب و حيا و     

  . که از صميميتشان کاهش می دهد

من هنوز شناخت 

کافی نسبت به 

همجنسگرایی ندارم 

چطور می توانم 

مخالف و یا موافق 

 باشم؟
ــه      ــما متوجـــ ــار شـــ ــين بـــ ــرای اولـــ بـــ

همجنسگرایی او شدید یا پسرتان با شما       

  در ميان گذاشت؟

من خودم متوجه شدم حتی غير مستقيم چند بار به او           

می گفتم که نگران هستم ولـی او از آن دسـته آدم هـا               

دفاع می کرد بـدون اینکـه خـودش را معرفـی کنـد چـون                

دوست نداشـت کـه مـرا       

خـر مـن    آدر  . ناراحت کند 

با او صميمی شدم و مرا 

. قاطی جمع خودش کرد   

 او ســوال یــک روز مــن از

 دست  .جواب داد کردم و   

 احساساتگذاشت روی   

من و از اول از ترنس هـا         

ی هــا هــم ت کــه تغييــر جنســيت مــی دهنــد و خيلــ

در نهایت گفت که مـن هـيچ        ... فروشی می کنند و     

 هستم من را مثل بقيه بـه        Softيستم من خيلی    کدام ن 

  .لفظ خاصی نگویيد

  منظورتان اواخواهر هست؟ 

فـت اصـال مـن اینطـوری        گی هسـت    .ن.و.نه منظـورم ک   

نيستم حتی با دوستانش مـرا معرفـی کـرد کـه بـا هـم                

 بودند افـراد تحصـيلکرده و بـا شخصـيتی            جنسی شریک

 .هم بودند کـه بـا هـم در یـک خانـه زنـدگی مـی کردنـد                  

کـه    شـدم چـون    آنها را که نشانم داد شوک     عکس های   

ــد   ــاوت بودن ــامال متف ــا تصــورم ک ــل مرد.ب ــا مث هــای  دقيق

 من اگر صـد سـال هـم         !معمولی بودند بدون هيچ تفاوت    

آن ها را می دیدم نمی توانستم بفهمم که همجنسگرا          

 آن پســری کــه آرایــش . و شــریک جنســی هــم هســتند

ا احساسـات  می کند و ظاهرش پسـرانه هسـت و باطنـ     

یـد بـا    آدخترانه دارد به نظر من وقتی که در اجتماع مـی            

  . آرایــش کــردنش بــا احساســات جامعــه بــازی مــی کنــد 

مــی خواهنــد بــا ایــن    

ظـــاهر بـــه زور نقــــاب   

مــثال . دخترانگــی بزننــد

طرف سيبيل دارد حـاال     

ــد     ــی زن ــم م ــب ه روژل

شما خودتان تصور کنيد 

نمی ! که چه می شود   

دانم شـاید مـا مشـکل       

اما این یک تضاد    ! یمدار

  !است

ن آ هایی را که دیده بودم را قضـاوت کـردم و             Softمن آن   

ــه وحشــتناک اســت و اصــال      ــر هــم ک     دســته هــای دیگ

 هستند اینهـا از صـفات       نمی توانم قبول کنم خيلی دورو     

واهللا مـن ندیـدم فرهنـگ و ادب و          . زیبای انسـان نيسـت    

ا محـال  ابـد . ن بـوده باشـد    آتاریخی که ایـن چيزهـا تـوی         

. است  اگر هسـت بـه مـن نشـان دهيـد کـه یـاد بگيـرم                  

اینهایی که من دیدم در بيرون از منزل خيلی شيک و بـا             

نهـا قـرار   آکالس و طبيعی بودند بعد که در جـو صـميمی       

  .گرفتم می دیدم که یواش یواش حاالتشان گل می کرد

ایدز هم به خاطر 

سایل همين م

همجنس گرایان 

بوجود آمده 

 !است
نـان ماسـک    آحاال به نظر شما کدام حالت        

  د؟بود و آنها را پوشانيده بو

  .نمی دانم این نياز به یک معاشرت طوالنی دارد
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آگاه شدن شما از همجنسگرایی پسرتان       

  یک نکته مثبت بود و یا منفی؟

اینکه من رنج می کشم و خواهم کشيد از اینکه پسـرم            

منظورم این  . روال طبيعی اش را ندارد نکته منفی است       

ر تما باید ازدواج با دخت    حنيست که روال عادی و طبيعی       

باشد، همين که االن به کسی نمی گویـد و بـه کسـی              

  .نمی فهماند راضی نيستم

بــه نظــر شــما اگــر بــه کســی نگویــد کــه    

ــی   ــی را طـ ــت روال طبيعـ همجنسگراسـ

  کرده است؟

و دوســت  تنهــا خــودش و مــا کمتــر آزار مــی بينــيم! خيــر

نـدارم کـه خـانواده مــان سرشـکته و زبـان زد شــوند و از      

نند تا جایی که شرایط آن      همه می خواهم که تظاهر نک     

  .مهيا شود

یـا بایـد    ! این رنج من از این است که بالتکليـف مانـده ام           

رای پسـرم یـک سـری       بـ مـن هـم     . پسر باشـد یـا دختـر      

این حق من نيست وقتی می بينم   . رزوهایی داشته ام  آ

که شریک هایش را مدام عوض می کند، خـوب ناراحـت            

دفعه مگر یک دختر و یا یک پسر طبيعی چند        . می شوم 

 نفـر عـوض کـرده و    ۶ یـا   ۵ازدواج می کننـد؟ تـا بـه حـال           

هنوز به نتيجه نرسيده و بعد چند سـال دیگـر کـه یـال و                

 مثـل االن کسـی      دیگـر . کوپالش ریخت تنها خواهد مانـد     

ــود  ــرش نخواهــد ب ــوچی   . دور و ب ــه پ ــا خودشــان را ب آنه

مشغول کرده اند و مدام از این سر دنيا بـه آن سـر دنيـا                

  . و فقط سرگرم هستند، این خطرناک استمی روند

     یــــک آدم همجنســــگرا بایــــد اول درس بخوانــــد و بــــه  

زندگی اش برسد و کارهـایش را انجـام دهـد و بعـد اگـر                

خواست به این مسایل برسد خـوب خـودش مـی دانـد،             

  !برسد

شــما ابتــدای مصــاحبه گفتيــد کــه بایــد بــا  

خــانواده هایشــان آنقــدر صــميمی بشــوند 

درد دلشان را به آنهـا بگوینـد و         که بتوانند   

راه درســت و چــاره ای بــرایش پيــدا کننــد  

ولــی االن مــی گویيــد کــه نبایــد گفــت،      

  !خودش برود و هر کاری خواست بکند

امکـان پـذیر اسـت؟      فکر می کنيد با فرهنگ ایـن کشـور          

نقاط مثبت فهميـدن خـانواده  پيـدا کـردن یـک راه نجـات                

  .رزندانشان هستفبرای 

  نزدیـک  های همجنسگرا ارتباط  با گروه   آیا   

  داشته اید؟

با چندین دوست فرزندم هم صحبت شده ام و مثل مادر       

  .خودشان دلم برایشان سوخت

  نتيجه ای هم گرفتيد؟ 

ما می توانيم تالش کنيم که این گروه راه صحيح زندگی           

ــد  ــاد بگيرن ــردن را ی ــا جــنس   . ک ــه ب ــا الزم نيســت ک حتم

 مـن صـالح   ،عـه مـا  مخالفشان ازدواج بکننـد ولـی در جام   

نمی دانم که تظاهر کنند و یا افتخار کنند چون خودشان           

ببينيد یک خانواده به یـک شـخص        . هم صدمه می بينند   

به چشم پسر بودن نگاه می کنند حتی دخترهای اقوام          

ظـه چيـز    حنسبت به او عالقه مند می شوند و بعد یک ل          

  دیگــری در بيایــد چــه فکــر مــی کننــد؟ بعــدش مجبــورش 

علت اصـلی  . ند که کوچ کنند و جای دیگری بروند       می کن 

ــه     ــود کـ ــين بـ ــورم هـــم همـ ــدن مـــن از کشـ ــارج شـ          خـ

  .نمی توانستم ببينم

  چرا با همجنسگرایی مخالفت می کنيد؟ 

من مخالفت نمی کنم با چشمم می بيـنم کـه ایـن هـا               

چقــدر منــزوی هســتند شــاید در دیــد خودشــان خيلــی   

  .ا آنها نمی شودرخورد خوبی ببخوشحال باشند ولی 

  

ــاره ســواالتم ر    مطــرح امــن در نهایــت دوب

می کنم که متاسـفانه در طـول مصـاحبه          

با جواب های متضادی روبـرو شـدم شـما          

در نهایـــت بـــا همجـــنس گرایـــی موافـــق 

هســتيد ؟ مخــالف هســتيد؟ یــا تنهــا بــا آن 

  سازش ی کنيد؟

قـبال کـه اصـال در مخيلـه مـن           . این خيلـی عميـق اسـت      

تنهـا  .  را با قوم لوط مقایسه می کردم نمی گنجيد و آنها   

االن . دیدگاه خصمانه من هم شاید دیدگاه مـذهبی بـود         

شاید به آن خصمانگی نباشد اما در بعضی اصـول ثابـت            

  .است

من هنوز شناخت کافی نسبت به همجنسگرایی نـدارم   

چطور می توانم مخالف و یا موافق باشم؟ ولی تـه دلـم             

  .هيچ رضایتی به این چيز ندارم

ــ     ــی خودتـ ــای دینـ ــاهی هـ ــر آگـ ن ااز نظـ

  همجنسگرایی چه حکمی دارد؟
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تا آنجا که می دانم هيچ دین الهـی و یـا رسـمی ایـن را                 

اگــر . قبـول نکــرده اســت و مــردود شـناخته شــده اســت  

  .هست بياورید تا ما هم مطلع شویم

ــما     ــار در دیـــن شـ ــازات ایـــن کـ پـــس مجـ

  چيست؟

 را  من فقط می دانم که عمل زشتی است و مجازات آن          

هست ولـی اصـال     ... سار و   گنمی دانم شنيدم تنها سن    

  .دم ها نيستمآموافق کشتن 

 قبول کنيد که پسـرتان بـا        چطور توانستيد  

  مردهای دیگر رابطه داشته باشد؟

غمگــين مــی شــوم،  

دعــا مــی کــنم، قلــبم

می شکند و از خدایم

ــه ــواهم کــ ــی خــ مــ

ــمی و ــفای جســ شــ

ــ  وی بــهروحــی و معن

 .آنان بدهد

 اول  !هرگز نمی توانم بپذیرم که پسرم ا یـک مـرد باشـد            

سن بچـه مـن کـم       

هســــت و وقتــــی 

ــن مســئله   ــوی ای ت

افتـــاد زیــــر ســــن  

ــا ــود خــونق ب ونی ب

شما می دانيد که    

ــوق   ــورد حقــ در مــ

بشـــر ســـکس بـــا 

دختــر و پســر زیــر   

سن قانونی تجـاوز    

محســـــوب مـــــی 

من چطور می توانم موافق باشم با این که ببيـنم           . د

رم را به این راه کشانيده باشند و بـه او تجـاز بکننـد،       

ها برسـد   ت اگر دستم هم به آ      بلکه تنها موافق نيستم   

ببينيد مثال یـک سـگ      . ی کنم م ن شخص را اذیت   آعا  

خواهـد پاچـه شـما را       می  می کند و      به شما حمله   

 من را بگيـر      ی می گویيد بيا آقای سگ پاچه      رد شما 

نکه به آن سگ یک لگد می زندید؟ مـن هـم دسـت               

  . یک لگد به او می زنم

به قول شـما آن موقـع بچـه بـوده و گـول                

خــورده پــس حــاال کــه بــالغ شــده و عاقــل 

شده و می تواند تصـميم بگيـرد اگـر تـوی            

خيابان او را با یک مرد دیگر ببينيـد کـه راه            

  می رود چه فکر می کنيد؟

  . مشکلی نداردفتنر

آیا از او می پرسيد که بـا ایـن مـرد بيـرون               

  چه کار می کند؟

  .نمی توانم این را بپرسم 

آیا همان ابتدا نمی پرسيد که این دوست         

   نه ؟تو هم گی هست یا

شاید اول ها می پرسيدم ولی االن دیگـر متوقـف شـده             

  .شاید بعدها بپرسم

فرض را بر چه می گذارید؟ گی هست یـا           

  نيست؟

  .خوش بين هستم، فرض را بر آن می گذارم که نيست

اگر روزی ببينيد که پسرتان بـا مـردی هـم        

  خانه شده است چه می کنيد؟

. جوخوب این همـه جـا مرسـوم اسـت مثـل دو تـا دانشـ                

ــه مُ  ــی کـ ــه    کسـ ــورده کـ ــانی اش نخـ ــوی پيشـ ــر تـ هـ

مــن هرگــز نمــی تــوانم بپــذیرم کــه در . همجنسگراســت

 Softمسایل همجنسگرایی به سکس رو بياورند تـا حـد           

  ...برای من تحمل پذیر است ولی

  تصور کنيد رفت، چه می کنيد؟ 

غمگين می شوم و برایش دعا می کنم        . قشنگ نيست 

کنم و قلـبم بشـکند و از   و شاید توی تنهایی خودم گریه   

ــه شــفای جســمی و روحــی و      ــواهم ک ــدایم مــی خ خ

  .معنوی به آنان و هر کس که باشد بدهد

ی ببينيد که روابـط و احساسـات        ميلاگر ف  

دو همجنســگرا همــه جــوره آن ســافت و  

      هـــارد را نشـــان دهـــد چـــه حســـی پيـــدا 

  می کنيد؟

ــد حتــی دو   ــر را هــم کــه   هــيچ خوشــم نمــی آی ــا دخت      ت

فرقـی نـدارد    . ينم، می بخشيد چندش آور هسـت      می ب 

  .دو دختر باشند و یا دو پسر

اگــر روزی بــه عمــد یــا بــه هــر شــکلی        

تصویری به دسـت شـما برسـد کـه پسـر            

ا با مـردی دیگـر روابـط سکسـی دارد           مش

  چه حالتی پيدا می کنيد؟

خيلی متاسف می شوم از اینکه مادر شده ام پشيمان          

نم چـون دوسـتش     هيچ کارش نمی تـوانم کـ      . می شوم 

  .دارم

  طردش می کنيد؟ 

  فرقی می کند؟

  به نظر شما؟ 

هــر چيــزی کــه باعــث شــود کــه او بــه روال طبيعــی اش 

  .برگردد را انجام می دهم حتی اگر طردش کنم
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اگر پنهان کار شود چی؟ به نظر شما نياز          

به جمایت ندارنـد؟ ایـن حـق را ندارنـد کـه         

آنگونه که هسـتند در کنـار خـانواده شـان           

  ند؟باش

خوب حمایت می کنم چيزی که تا به حال کرده ام اما از             

تا بـه حـال     . دیدن و روبرو شدن با آن چيز رنج می کشم         

با آن ماجرا روبرو نشده ام، تـا روبـرو نشـوم نمـی تـوانم                

  .تصميم بگيرم

ــدتی  مپســر شــ   ــر م ا همجنسگراســت اگ

دیگــر متوجــه شــوید کــه یکــی از دختــران  

  ؟شما هم همجنسگراست چه می کنيد

همين رنجی را می کشم که برای پسـرم کشـيده ام و             

فقط مضاعف می شود کمـک کـردنم هـم مضـاعف مـی              

  .شود

ن شــما ذهــایــن اتفــاق ایــن ســوال را در   

 تـا  ٢بوجود می آورد که چرا و به چه دليل          

  از فرزندان شما همجنسگرا شده اند؟

اول می روم دنبال تحقيق و پرس و جو تا به دليل و . بله 

  .باید مطالعاتم را زیاد کنم. سمنتيجه بر

اگــر روزی متوجــه شــوید کــه پســر شــما   

ــانونی در یکــــی از   بطــــور رســــمی و قــ

ــه      ــرده چ ــرد ازدواج ک ــک م ــا ی کشــورها ب

  احساسی می کنيد؟

خيلی احساس بدی پيدا می کنم همين احساسی که         

ــته ام ــواهش   . االن دارم و داشـ ــط خـ ــورد فقـ ــن مـ      در ایـ

 زنـدگی   رای خودتـان   کـنم کـه بـه کسـی نگویـد و بـ             می

  . ديکن

ــران       ــان نگ ــتر از اعتبارت ــما بيش ــی ش یعن

  هستيد؟

از اینکه 

 ممادر شد

پشيمان 

 !هستم

این اعتبار من نيسـت مـا       

همه مثـل زنجيـر بـه هـم         

متصل هسـتيم مـن مـادر       

ن ها هستم و هيچ کس      آ

نمی خواهـد کـه رسـمی      

اعالم کند ولـی مـن مـی        

ــر از    ــه غي ــه ب ــنم ک ن، آبي

سایت هایی وجـود دارنـد      

رویج فحشـا و چيزهـای   که فقط از جهت تجاری و برای تـ     

زشت که انسان را به قهقرا می برد به این امر پرداختـه             

حتـی شـما خودتـان هـم نمـی آیيـد کـه خودتـان را                 . اند

. معرفی کنيد و عکستان را هم بياندازید و معرفی شوید         

شما پيشنهاد  . این درد از شماست دوا هم از شماست       

ت کـه   من نگرانم و اعتبار من به مادر بودنم هسـ  .بدهيد

من با وجدان خـودم مـی گـویم      . االن لکه دار شده است    

وانسـته ام آنهـا را      که حتمـا مـادر خـوبی نبـوده ام کـه نت            

  . پس این ها ایراد کار من هست. خوب پرورش دهم

پس فکر می کنيد که ایراد از تربيت شـما            

  باشد؟

من یک مادر معمولی هستم مثل ! نه ایراد از من نيست   

 ١٠ نفـر    ١٠٠از هر   .  عادی است  همه و لی بچه من غير     

نفر اینجوری هستند آمار دقيقـی را نمـی دانـم امـا ایـن               

  .غير عادی است

  االن آرزوی شما در این دنيا چيست؟ 

  .شفای روحی و معنوی و جسمی پسرم

آیا فکر می کنيد که روزی فرا برسد که بـا            

ــه      ــرای پســرتان ب ــا ب ــل زیب ــک دســته گ ی

  خواستگاری دختری بروید؟

من این را یکـی از      . خيلی به معجزه اعتقاد دارم    من  ! آره

معضالت قرن صنعت و تکنولوژی می دانم که همـه چيـز            

پيشرفت کرده اما روحانيت مردم پيشرفتی نداشـته کـه          

  . پسرفت هم کرده،هيچ

ولـی گفتيـد کـه از زمـان هـای بســيار دور       

  هم این همجنسگرایی بوده؟

ارنـد و بـه     ذبگبوده اما اینجور نبوده که به راحتـی پـارتی           

ند و ایـن    دد و تکثيـر شـ     ودنـ  دو نفـر ب    .همدیگر تلفن بزنند  

آن موقـع هـا آنقـدر معضـل داشـتند کـه             . دنيا را پـر کننـد     

که وقت این کارها    ...  بگارند و به حيوانات برسند و        مگند

االن بـا ایـن تکنولـوژی بيشـتر         . و انحرافات را نداشته انـد     

  .وسوسه می شوند

ليغـاتی کـه مـی کننـد وسوسـه          شما ببينيد این همه تب    

اصـال  . ر ایـن مـورد در هـر مـوردی         انگيز نيست؟ نه تنها د    

  . را به این سمت می کشانند که به یک راه بروندمدل

درخواست شـما از پسـر همجنسـگرایتان         

  چيست؟

  راتظاهر به این کـار نکنـد، رسـما اعـالم نکنـد و خـودش            

  .ر خودش و اطرافيانش می گویمطمن به خا. نگاه دارد
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اگر در جمعی رفت کـه تـاثير زیـادی بـرای             

  اطرافيانش نداشت چی؟

د اگـر رفتـی در شـهر        نـ  مـی گوی   .دیگر خودش مـی دانـد     

  ! کوریها، دستت را بگير جلو چشمت فکر کنکور

حافظ می گویـد اگـر ثـواب و کـار خيـری نـداری دیگـر بـه                   

  .گناهان و اشتبهاتت مباهات نکن

 راحت و شاد بـودن فرزنـدتان چقـدر بـرای           

  شما اهميت دارد؟

  .خيلی اهميت دارد

 کدام ١٠اهيد درجه بندیش کنيد از   واگر بخ  

  نمره را می دهيد؟

  ٩فکر می کنم دست کم 

گر فرزندتان به شما بگوید که من شادی        ا 

ــک      ــا یـ ــاط بـ ــودم را در ارتبـ ــی خـ و راحتـ

همجنس خودم می دانـم ولـی در مقابـل          

ن آرزوی شــما کــه مــادرش هســتيد ایــن آ

 بـــه ســـته گـــل ا داســـت کـــه روزی بـــ  

ــد  ــری برویـ ــتگاری دختـ ــه  خواسـ ــن چـ        ایـ

  می شود؟

دوســت دارم امــا .  نــدارم کــه حتمــا ازدواج کنــد ومــن آرز

اجبــارش نمــی کــنم کــه حتمــا بــا دســته گــل بــرود         

تنهــا تــا مــوقعی کــه مســئله اش درســت . خواســتگاری

  .نشده اميدوار هستم

  

تا کنون چنـد مقالـه و یـا کتـاب و مجلـه در                

ی انســان هــا بــه   عمــاتجمــورد روابــط ا 

  خصوص همجنسگرایان مطالعه کردید؟

دنبـالش  چون هيج وقت بـرایم قابـل هضـم نبـوده اسـت              

 تنهـا از  نرفته ام از وقتی که بـا پسـر خـودم روبـرو شـدم        

گفته های خودش و دوستانش اطالع کسب کرده ام تـا           

  .به حال اصال مراجعه نکرده ام اما مایل هستم

 ناراحــت یــک ســوال دارم کــه اميــدوارم    

نشوید اگر بخواهيد هم می توانيـد جـواب         

آیا شما در زندگی خودتـان در ایـن         . ندهيد

ــک     ۴٩ ــه ی ــت شــده ک ــيچ وق ــا ه  ســال آی

احساس خوشی و دوستی و محبت زیـاد        

و عشق نسبت به یک زن یا دختر داشـت          

  باشيد؟

  !هيچ وقت. نه اصال حتی در دوران بچگی ام

 اگر روزی در جمهوری اسالمی پسرتان را       

به جرم همجنسگرا بودن بازداشت کنند و       

ــا یــک مــرد بــه    بــه جــرم ارتبــاط داشــتن ب

ــد چــه احساســی    ــوم کنن سنگســار محک

  دارید؟

اصال بـه فکـرم هـم نمـی رسـد           . اصال نمی توانم بپذیرم   

چونکه خيلی دردناک است و اصال نمی توانم به آن فکـر        

قدر که ممکن هست مرا به       ور است آن  آکنم بسيار درد    

  .رد پس نمی خواهم به آن فکر کنمما ببُک

آیا به نظر شما همجنسـگرایان سـزاوارند         

  که سنگسار شوند؟

  !نه

  آنها را الیق چه می دانيد؟ 

  .الیق شفقت و کمک می بينم

اگــر شــما روزی بــاالترین مقــام حکــومتی   

ایران می شـدید در مـورد همجنسـگرایان         

  چه اقدامی می کردید؟

لبته حرف هـایم را     ا. حمایتشان می کردم به هر شکلی     

 مــی زنـم مثــل پســر  Softفقـط در مــورد همجنسـگرایان   

خــودم نــه مثــل آنهــایی کــه تجــاوز مــی کننــد بــه بچــه و 

Hardcore  چطور ما می توانيم حمایـت قـاطع        .  می کنند

قانون را از آن طرف متهم داشته باشيم ولی ایـن طـرف             

ن شخصـی کـه بـه       آکه داغ دار است را رهـا کنـيم مثـل            

ی بچه تجاوز کرده بود و بعد آنها را کشـته بـود             تعداد زیاد 

   خــوب مســلما ایــن یــک مــورد اســت شــما بــه ایــن حــق 

  .ی دهيد؟ من آن را شامل مجازات می دانمم
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می کنند را     Hardcoreن دسته که    آشما   

  ؟دشایسته سنگسار می داني

ولی این گفتـه را قبـول دارم کـه چشـم             !نه سنگسار نه  

 کـه چنـين خـانواده را داغ دار          آن طـرف  . در مقابل چشـم   

  .ن را شایسته مجازات می دانمآکرده من 

نهایی است که وابـط     آ سوالم در مورد     اما 

  هارد سکس دارند؟

ــدارد   ــن ربطــی ن ــه م ــا    . ب ــواب آنه ــاق خ ــر در ات ــن دیگ       م

نمی روم که ببينم چه می کنند ایـن حـق حکومـت و یـا                

حقوق خصوصی فرد است مـن نمـی تـوانم          . من نيست 

. ایـن ارتبطـی اسـت بـين بنـده و خـدا            . عين تکليق کنم  ت

خودشان مـی داننـد کـه چکـار کننـد و مجـازاتش را هـم                 

  .و به ما ربطی ندارد خودش می فرستد

ــاندر   ــا  پای ــه  آی ــامی را ب ــد پي دوســت داری

مـا شـروع    ابتـدا   همجنسگرایان برسانيد؟   

  .کریم می خواهيم شما تمام کنيد

ای همجنسـگرایان   د که خانواده هـ    هخيلی دلم می خوا   

با هم تبادل نظر داشته باشند که ببينند چه راه کاری را            

می توان پيدا کرد و برای خـود همجنسـگرایان از صـميم             

قلــب آرزوی ایــن را دارم کــه زندگيشــان قــرین آرامــش و  

 توصيه می کنم که هرگز خـدا را فرامـوش           .مت باشد حر

ا  دقيقـه بـ  ۵نکنيد حتی با هر زبانی که شده حتی برای          

خدایتان حرف بزنيـد و حسـاب خودتـان را برسـيد قبـل از         

  .اینکه حسابتان را برسند

من با همه مـادرانی کـه فرزنـدان همجنسـگرا دارد هـم              

دردی مـی کــنم و اميــدوارم کــه بتـوانيم بــه هــر شــکلی   

دوست دارم نظـرات آنهـا را بـدانم و        . کمکی به آنها کنيم   

  .روال طبيعی را برای همجنسگرایان پيدا کنيم

يلی متشکر که این فرصـت را فـراهم کردیـد اميـدوارم             خ

ــق      ــگ ســازیتان موف ــار اطــالع رســانی و فرهن ــه در ک ک

  .باشيد

  

  
  

   برگرفته از سایت گویا– مجيد محمدي

 
  

اگـــر ميـــان ديـــن و ايـــدئولوژي    

مشـــروعيت بخـــش نظامهـــاي   

ــاب   ــدازيم ب سياســي فاصــله بين

 پيامبرانه باز مـي شـود        ی تجربه

ــين  ــا همـ ــه بـ ــله همچنانكـ  فاصـ

اندازي باب اجتهاد در قرون سوم      

و چهــارم هجــري در ميــان شــيعيان و بــاب دمكراســي و  

  .حقوق بشر پس از قرون وسطي در جهان غرب باز شد

مريكا نيـز سـرزمين نـزول وحـي باشـد           آاگر قرار بود    . اول

انتظار ظهور چگونه پيامبراني را بايد در اين ديار و در ايـن             

ين پرسش در سالهاي پاياني دوره مي داشتيم؟ پاسخ ا

قرن بيسـتم و آغـاز قـرن بيسـت و يكـم مـيالدي چنـدان                 

همجنس گرايـاني آـه از بيمـاري ايـدز در       : دشوار نيست 

 عصــر ريگــان بلكــه  یحــال مــرگ انــد و نــه تنهــا جامعــه 

پيامبر ايـن دوره    . نزديكان و خويشان آنها را طرد آرده اند       

ايسـت نمـاد    نيز همانند ديگر دوره هاي تاريخ بشر مي ب        

رنــج و درد ســوزاننده، تنفــر همگــاني پــيش از ابــراز و      

نمايش زميني قدرت الهي، غمخواري براي افراد بشـر و          

خواهش درونـي بـراي مـورد گفتگـو و توجـه واقـع شـدن             

 وحي   ی در چنين پس زمينه اي است آه فرشته       . باشد

، جـواني سـفيد پوسـت، سـاآن         (Prior) به سـراغ پرايـر    

ــ   ازگي تــرك شــده و زمــين گيــر در    منهــتن نيويــورك، بت

وي بصــراحت هماننــد يــونس . آپارتمـاني محقــر مــي آيـد  

پيامبر از پذيرش اين رسالت سر باز مي زند امـا خداونـد             

ــد و       ــي آن ــاب نم ــا پرت ــر دري ــكم وال در قع ــه ش وي را ب

ــا    محكــومش مــي ســازد آــه در همــين جهــان خــاآي ب

 مشكالت ناشي از تبعيض و ايدئولوژي حاآم دوران و نيز         

  .رنج و درد بيماري سر آند

، يك وآيل محافظـه آـار و بسـيار          )ال پاچينو (روي آوهن   

قدرتمند آه عمري را در مبارزه براي تثبيت نظام تبعـيض           

مريكـا گذرانـده همانـا      آآلود نژادي، جنسي و طبقاتي در       

سفيان يا شريح قاضي زمانه است و در عين درگيري          ابو

 رنج بيمـاري    –ويش   بيماري ايدز خ    ی با مشكالت دوگانه  

ــردن آن     ــان آ ــج ناشــي از پنه ــت  -و رن ــان در تخ  همچن

بيماري نيز به تحقير سياه پوستان و ديگر گروههاي آـم           
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درد و رنج براي وي نه تنهـا        . قدرت جامعه مشغول است   

مجرايي براي آشف حقيقت نيست بلكه نفرين شدگي        

وي بـا روابـط سياسـي    . وي را بيشتر مجسم مي سازد 

آـه در حكومـت جمهوريخواهـان امريكـا دارد          گسترده اي   

مي خواهد هر چه زود تر بـه داروي آميـاب ايـدز دسـت               

يازد اما اين پيـامبر رنـج آشـيده اسـت آـه در نهايـت بـا                  

دسترســي بــه دارو ققنــوس وار از شــر بيمــاري خــالص  

ــه       ــران ب ــا ديگ ــي اش را ب ــهء دين ــواي تجرب شــده و محت

 .مفاهمه مي گذارد

ريكـايي نـه تنهـا منكـر اطـوار و صـور             مآاولين پيامبر   . دوم

ــه  جســماني نيســت   یتجرب

 ارضـاي اميـال      ی بلكه واسطه 

جنسي آسمانيان قـرار گرفتـه      

  ی و اين فرصـت را بـه جامعـه        

بشري مي دهد آـه مـذهبي       

ــد و    ــور آننـ ــر را تصـ ــوي تـ    دنيـ

 اميال خود را به عـالم        ی همه

. محسوس نيز تسري دهنـد    نا

نويسنده با اين تمهيد از اميال      

نسي در عالم هور قليا تـابو       ج

  ی فرشـته . زدايي آرده است  

) با بـازي امـا تامپسـون      (وحي  

 توني آوشنر    ی در نمايشنامه 

صرفا از جنس نـور يـا جـوهري         

ــا    نامحســوس نيســت بلكــه ب

داشتن هشـت آلـت تناسـلي       

زنانه و قدرت باالي بر انگيختن      

ميل جنسي ديگران بـا پيـامبر       

  ی همجنس گرا در يـك نشـئه      

 شـر در مـي آميـزد و قـدرت اميـال جسـماني       پـر شـور و  

ا بــه نمــايش مــي  حتــي در ميــان موجــودات آســماني ر 

خواهي باقي نمـي مانـد و بـا          گرجنساو در حد د   . گذارد

 وحــي نيــز  یفرشـته . همجـنس نيــز در هـم مــي آميــزد  

 تجربـه هـاي      ی همانند تك تك گرفتاران عالم خاك تشنه      

خـاك و   بدين ترتيب، بدن از ذلـت       . جنسي متفاوت است  

فرشته از ذلت خاآي نبودن رهايي يافته و مرز ميان نـور            

و مـاده در دنيــاي روايــت و مــذهب برداشــته مــي شــود،  

همان سان آه پيشتر در فيزيك جديد ايـن مـرز بنـدي بـر      

  .هم خورده بود

 وحـي و     ی  تماس بـا فرشـته     – پيامبري    ی تجربه. سوم

 آـه   - انتقال پيام دريافت شده در ايـن تجربـه بـه ديگـران            

اهل اديان آن را همانند قدرت سياسـي از تـك تـك افـراد           

تنهـا  . بشر دريغ مي دارنـد تجربـه اي اسـتثنايي نيسـت        

را بـه  و بايد اهل تامل و درون آاوي باشي و جامعه نيز تـ           

در “ خـود ”اين سمت هل دهد تا جايي آـه مفـري بـراي             

جامعه پيدا نكني و در عين اعتـراض بـه وضـع موجـود در               

دينـداران بـه    . آن با پيام و طرحـي تـازه باشـي         پي تغيير   

 پيام آوري و با يك       ی دليل قدرت و اقتدار مترتب بر تجربه      

نگاه غير دمكراتيك به قدرت، آن را در جهان تمرآز قـدرت            

هــــــزاره هـــــــاي اول و دوم  (

مـــيالدي آـــه عصـــر تثبيـــت    

ــوده امپراطوري ــا ب ــان )ه  از همگ

در جهان ماقبل   . دريغ آرده اند  

ــا  ــااليي  امپراطوريه ــامبري آ پي

گران و آميـاب نبـود و هـرآس      

مي توانست با دوره اي تجهد      

به . و غار نشيني پيامبر باشد    

همين دليل ما به روايتـي صـد        

و بيســت و چهــار هــزار پيــامبر 

قبـــل از ايـــن ســـه تـــاي آخـــر 

ــامبران ابراهيمـــــي آـــــه  پيـــ

چــارچوب ايــدئولوژيك دولتهــاي 

يهود در هزاره هـاي اول و دوم       

ــيالد   ــل از مـــ ــيح و قبـــ مســـ

امپراطوريهـاي روم و اســالمي  

توزيـع  . قرار گرفتند داشته ايـم    

نــابرابر پيــامبران در ايــن هــزاره 

ها ناشي از ربط وثيق محـدود       

 پيامبري توسط نظام قـدرت حـاآم و          ی آردن بيان تجربه  

 پيـامبري يـك    یاعالم ختم تجربـه . ظهور اين قدرتها دارد 

لوژي اعالم درون ديني توسـط مـذهبي اسـت آـه ايـدئو            

ــه ســاختار     نظــام سياســي قــرار گرفتــه و قــرار اســت ب

اگر ميان دين و ايـدئولوژي      . سياسي مشروعيت ببخشد  

مشـروعيت بخــش نظامهــاي سياسـي فاصــله بينــدازيم   

آــه بــا   پيامبرانــه بــاز مــي شــود همچنــان یبــاب تجربــه

همين فاصله اندازي باب اجتهاد در قرون سـوم و چهـارم            

 و بــاب دمكراســي و هجــري در ميــان شــيعيان بــاز شــد 
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حقوق بشر پس از قرون وسطي در جهان غرب باز شـد            

  .و در آينده در جهان اسالم نيز باز خواهد شد

 شــش قســمتي و  یتوليــد و پخــش مجموعــه. چهــارم

بـه آـارگرداني    (“ مريكـا آفرشـتگان در     ” ی شش سـاعته  

) او. بي.  ميليون دالر سرمايه گذاري اچ۶٢مايك نيكولز و 

مريكاسـت چـون    آ امـروز     ی گي در جامعه  يك رويداد فرهن  

مريكا را آه بـا افيـون مـذهب آخـر الزمـاني در             آ  ی جامعه

ــات   ــي نجـ ــر   -پـ ــيدن ديگـ ــارت آشـ ــه اسـ ــع بـ  و در واقـ

ايـن اثـر رياآـاري      .  به بيداري دعوت مي آنـد      -ملتهاست

 درست  –نهادينه در اين نوع دينداري، گريز آن از واقعيت          

رپر، همسر جـو،  مانند بلعيدن قرصهاي مسكن توسط ها   

ــوهن    ــراي روي آـ ــنس گـ ــون و همجـ ــتيار مورمـ و ( دسـ

  ی نهادينـــه شـــده بـــا تثبيـــت همـــه )آغشـــتگي ديـــن

تبعيضهاي اجتماعي و دفـاع از وضـع موجـود را در روابـط              

ايــن اثــر . اجتمــاعي و سياســي بــه نمــايش مــي گــذارد

همچنين مسائل مربـوط بـه جنسـيت را آـه در جوامـع و          

ابو تبـديل شـده و مـي        گروههاي ديني به تف لعنـت و تـ        

شوند به سـطح ديگـر موضـوعات و دغدغـه هـاي جـدي               

 آوشـنر تصـور موجـود از         ی نوشـته . بشر ارتقا مي دهـد    

عشق، زندگي، حقيقت، عدالت، پيشرفت و همزيستي 

در جهان امروز را به چالش گرفتـه و بـا نـوعي رمزآلـودي               

  .پرسشهاي تازه اي را در برابر بيننده قرار مي دهد

ــنجم ــا   یايشــنامهنم. پ ــاطر   فرشــتگان در امريك ــه بخ آ

برنـده  “ رهيافتهـاي هـزاره اي    ”قسمت اول آن بـا عنـوان        

ــايزه ــوليتزر  یج ــزوده شــدن    ١٩٩٣ پ ــا اف ــدا ب  شــد و بع

قســمتي ديگــر بــا عنــوان پرســترويكا بــه آن مبنــاي ايــن  

 تلويزيوني قرار گرفت يك آار به يـاد مانـدني            ی مجموعه

ــي و نمايشــي    ــار رواي ــايآدر آث ــتمريك داســتان . ي اس

ــوني اچ یمجموعــه ــام آــه  . بــي او.  تلويزي ــه همــين ن ب

توسط خود آوشنر از آن نمايشنامه اقتباس شده عكس         

-العملــي اســت بــه عصــر ريگــان در تــاريخ اجتمــاعي      

ــاني پيراســته   آسياســي  ــا متنــي محكــم و زب مريكــا و ب

. نگاهي متفاوت به جدالهاي سياسي را عرضه مي آند        

دوران ماقبــل يــازدهم ســپتامبر گرچــه مــتن ايــن اثــر بــه  

 تعلــق دارد امــا مــي تــوان ايــن اثــر را در چــارچوب  ٢٠٠١

پسر نيز ساختار شكني آرد و در       - بوش  ی مريكاي دوره آ

بـوش  . فهم آنچه امروز مـي گـذرد نيـز از آن بهـره گرفـت              

ثروتمند شدن هر چه بيشـتر   :  ريگان است   ی پسر ادامه 

ــه بي     ــد هرچ ــت و آم ــي، رف ــگ طلب ــدان، جن شــتر ثروتمن

مذهبي هاي افراطي با ساآنان آاخ سفيد و پنهانكاري         

همراه با ناديده گرفتن آنچه در ميان خود محافظـه آـاران       

  .و نو محافظه آاران مي گذرد

ــد نقــش   . ششــم ــازيگران مجموعــه در چن بســياري از ب

در . متفاوت ظاهر شده و بخوبي از پس آنها بر آمـده انـد            

پ مثــال زدنــي ايــن ميــان بــازي درخشــان مريــل اســتري 

او هم در نقش يك خاخام آه مـي خواهـد آـاالي             . است

مذهبي خود را با دلبري عرضـه آنـد، هـم در نقـش ِاثـل                

روزنبرگ آه اعدام وي از افتخارات روي آوهن بـه شـمار            

 وي  یمي آيد و اآنون به نـداي وجـدان در هـم پاشـيده            

تبــديل شــده و مــي خواهــد وي را مــرده ببينــد و هــم در 

 مرآـز   –ستيار روي آه از سالت ليك سيتي        نقش مادر د  

ايالــت يوتــا و يكــي از مراآــز اســتقرار مورمونهــا در ايــالت 

 آمده و زني بسيار به خود متكي و منكر جـدي            – متحده

تقريبـا نـام تمـام      . همجنس گرايي است بازي مـي آنـد       

ــود آن در فهرســت      ــام خ ــه و ن ــلي مجموع ــازيگران اص ب

ز منتقدان فيلم به آثار يجوا(لوب کنامزدهاي جوايز گولدن    

در آينده به   . به چشم مي خورد   )  سينمايي  ی بر جسته 

احتمال زياد اين نامها را بخاطر بازي در ايـن مجموعـه در             

  .مي نيز خواهيم ديد افهرست نامزد هاي جوايز

 

  

  
  

سازمان جلسات هفتگی ویژه ای را در اتاق های 

د است پالتالک ترتيب داده است که ورود برای عموم آزا

و در آن اتاق ها به بحث و تبادل نظر در موضوعات 

  . مختلف پرداخته خواهد شد

 به وقت تهران به ٢٠:٠٠ ساعت شنبهاین اتاق هر 

  .بودمدت یک ساعت باز خواهد 

  اتاق های پالتالک

 By Language / Nationally / Otherدسته 

  :نام اتاق

 PGLO-Persian Gay & Lesbian Organization  

  

  ر انتظار حضور شما در این جلسات هستيمد
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  سورنا

  

این مطلـب در مـورد      

همجنســــگرایی در 

ــی و  دوره هخامنشـ

ــن از   ــد تـ ــط چنـ روابـ

شاهان هخامنشی  

ــد کـــه از   مـــی باشـ

تــــاریخ امپراطــــوری 

هخامنشـــــــــــــيان 

  .برگرفته شده است

کنــد کــورس ماننــد   

نوشته هـای برخـی     

ــادآور ایــن مطلــب اســت کــه     از دیگــر مولفــان قــدیمی ی

داستان هایی که در رابطه با روابط همجـنس گرایانـه ی           

برخی از شاهان با خواجه گان سوگلی شان رایـج بـوده            

  . است بسيار حيرت زده شده است

ــرده      ــم فرســایی ک ــواس قل ــاره بق ــان اســکندر درب مورخ

وی خواجه ای بود که در دوران جـوانی زیبـایی بـی             :"اند

ــری داشــت  و بعــد اول امــرد داریــوش ســوم بــود    . نظي

  ) ٢٢٫٥کونت کروس، کتاب ششم، " (اسکندر

با وجود جار و جنجال ها و مخالفت ها و اعتراض هـا کـه               

در مورد این موضوع در ميان مولفان قدیم وجود دارد بایـد            

گفت همجنس گرایی در نزد پارسيان قدیم مسلم بـوده          

  .و تصریح شده است

ــان آن را در      ــه الي ــيس  ک ــری دات ــاجرای تي ــين م هــم چن

ــان گــزارش درازش پيرامــون   دا ــایی ضــمن جری ســتان زیب

 که بعد کوچکسرنوشت آسپاسی معشوقه ی کوروش      

 ردشير دوم پيوسـت بـه شـرح       از نبرد کناکسا به اردوی ا     

بعد از زمانی چند تيری داتـس زیبـاترین         : " درآورده است 

. و دل فریب ترین خواجـه گـان سراسـر آسـيا درگذشـت             

ه به زحمـت از دوران      زندگی اش زمانی به پایان رسيد ک      

اردشـير  (نوجوانی درآمد بود و نقـل مـی کننـد کـه شـاه               

شـاه از   . وی را با شيفتگی بسيار دوسـت داشـت        ) دوم

مرگش بسيار اندوهگين شد و رنجی شدید بر شاه وارد          

در سرتاسر آسيا عزاداری برپا شد زیرا همه در پی          . آمد

را با وجود این هيچ کس      . جلب توجه و عنایت شاه بودند     

  ...یارای ان نبود که شاه را تصلی دهد

بعد از گذشتن سه روز از این ماجرا آسپاسـی جامـه ی             

عزا به تن کرد و در لحظه ورود شاه به همان برابـر شـاه               

شـاه از تمنـای     ... ایستاد و گریان چشم به زمين دوخـت       

وی بسيار شادمان شد و فرمان داد تا در اتاق در انتظـار             

ين کـرد وقتـی شـاه بـه اتـاق      آسپاسـی هـم چنـ   . بمانـد 

درامد بر روی جامه سياه آسپاسـی جامـه ی خواجـه را             

انداخت چـون هيئـت پسـر شـاه را خواسـتار مـی آمـد و               

زیبایی آسپاسی را در نظر عاشق بازی زیبـاتر جلـوه گـر             

شاه مفتون و محسور آسپاسـی شـد و از وی           . می کرد 

ایان پتمنا کرد تا از آن پس تا روزی که رنج شدید آزاریش             

   )١، کتاب دوازدهم، VH." (یابد در آن جامه نزدش درآید

  

 

  

  

از نوشـته هـای بـاال چنـين         : پروفسور پير بریان می گوید    

دسـت کـم سـه تـن از شـاهان           برداشت می شـود کـه       

ــوروش  ا(هخامنشــی  ــوش کوچــکردشــير دوم، ک  و داری

. همجنس گرا و یـا نيمـه همجـنس گـرا بـوده انـد              ) سوم

 هـا فقـط ایـن بـوده کـه شـاهان بایـد              شاید دليل ازدواج آن   

  .بچه دار می شدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  حرف های خود را به گوش دوستان خود برسانيد

  
  رانیراديو سازمان همجنس گرايان اي
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  هر یکشنبه 
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  به وقت تهران
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  دل آرام

ــادی ا ــدت زیـ ــتمـ ــهسـ ــه کـ ــع بـ ــوعي  راجـ ــر موضـ  فکـ

امـا  .  با من موافق باشيد   نيز از شما شايد خيلي   .ميکنم  

مطمئن هستم که نظر من مخالفان زيـادي هـم خواهـد            

 از حـس  انـم همجنسـگرا بـودن خـودم ر        اد نمـي . داشت

 خودم کشف کردم يا از داشتن گرايش بـه          فاعل بودن در  

نــم کــه آيــا گــرايش مــن بــه دختــر هــا  ا نمــي د؟اهــدختر

ه عمــل بــ فاعــل ا کــه بايــد خــودم راســتيش ايــن امعنــ

ــد  ــا اينکــ اجنســي ب ــل   نم ي ــودم رو دلي ــودن خ ــل ب ه فاع

نيـز  نم آيا اين دو تا بـا هـم فرقـي            اد اصأل نمي ؟  گرايشم

  !؟ارند يا نهد

ــه ا   ــودن مــن ب ــا ايــن فاعــل ب ــود کــه مــن  آي يــن معنــي ب

کـه مـن    نه ندارم؟ و آيا دليلي بـود بـر اين         اخصوصيات دختر 

م؟ اصـال آيـا     هن بـد  انه نشـ  ابايد از خودم رفتارهـاي پسـر      

گرا هميشـه مفعولنـد و پسـر هـاي           دخترهاي دگرجنس 

  دگرجنسگرا هميشه فاعل؟ 

ــه هــ  يچ منظــور مــن ب

عنــوان بحــث ســکس  

 .بــه تنهــايي نيســت  

منظــور مــن هــر گونــه 

تمــــاعي دو رفتــــار اج

ــه  ــتاطرفــــــ  .ســــــ

رفتارهـــاي ســـاده اي 

وقــت  کــه شــايد هــيچ

 ن هـم نمـي    امشـ اکد هـيچ .  توجـه نکـرده باشـيد       آنها به

 ثابــت کننــد کــه شــما فاعــل مطلــق هســتيد و يــا دننــاتو

 ن رد مي  امثال من و دوستم داريم از خياب      . مفعول مطلق 

ــواظبش  مــيامــن دســت دوســتم ر  .يموشــ ــرم و م  گي

 او  تــا مــن از ردگيــ مي رات مــنخم ســاو هــ و هســتم

ن مــام بــا پــدرم از ههامــا اگــر مــن بخــوا. حافظــت کــنمم

آن م مسلمآ اگر قرار باشه کسي مواظـب         ون رد ش  اخياب

مالحظـه ميفرماييـد     . اسـت  ن شخص پدرم  آ د،يکي باش 

که فاعل يا مفعول بودن به هيچ عنوان مطلـق نيسـت و             

هــاي مختلــف و در برخــورد بــا   در موقعيــت اســتممکــن

ن رو به ديگري    اف اين دو حس جاي خودش     آدمهاي مختل 

تخصصـي تـر کـنم    کمـی   ام بحـث ر هاما اگر بخوا  .دنهبد

ــوع   ــن موض ــيش اي ــيپ ــم ــانم    آی ــورد دو خ ــه در برخ د ک

؟ آيا هميشـه يکـي بايـد فاعـل          گونه است همجنسگرا چ 

کـه حتمـأ    است   و ديگري هميشه مغعول؟ آيا الزم        دباش

ي کننـد؟    باز ا نقش زن و شوهر ر     راين آدمها براي همديگ   

آيا خانم فاعـل بايـد بـراي همسـرش اداي يـه مـرد رو در         

  و خـانم مفعـول هـم بايـد اداي زنهـاي شـوهردار؟              دروبيا

وقتي بيشتر گذشت و بـر اثـر تحقيقـاتم ايـن مسـئله در       

 نتيجـه اي رسـيدم کـه هنـوز          کذهنم پخته تر شد بـه يـ       

هســتم و در روابــط  گــرا  مــن همجــنس  .قبــولش دارم

! م تـا مغعـول     هسـت  فاعـل  بيشـتر  م ا اجتماعي دو طرفه  

اما قبل   .خواهم حداقل بيشتر از همجنسهاي دگرجنس    

 با  هنا با خصوصيات کامال دختر    م هست ن من يک دختر   آاز  

نه من نـه دوسـت دارم بـراي    اعواطف و احساسات دختر   

کسي نقش شوهر رو ايفا کنم و نه دوست دارم کسي           

  کــه اگــر هــمدين نقشــي رو ايفــا کنــنــچایــن در زنــدگيم 

ميــرفتم . خــواه نميشــدم ميلــي داشــتم اصــال همجــنس

امـا ايـن    .خوش و خرم با يه آقاي محترم زندگي ميکـردم      

م نقشي که پدرم    هبه هيچ عنوان دليل نميشه که بخوا      

ــنم    ــا ک ــراي همســرم ايف ــه رو ب ــا ميکن ــادرم ايف ــراي م  .ب

خواهانـه و دگـرجنس خواهانـه در         احساسات همجـنس  

دو  هـيچ مـرزي بـين ايـن       . م از مـا برابـر نيسـت       اکـد  هيچ

م انتخاب کـنم کجـا دوسـت         هست من مختار . دوجود ندار 

  .دارم فاعل باشم و کجا دوست دارم مغعول باشم

احساسات 
خواهانه و همجنس

دگرجنس خواهانه 
م از ما اکد در هيچ

هيچ . برابر نيست
دو  مرزي بين اين
 .دوجود ندار

 ! چقدر زن و شوهر ميکـنم      !ميچقدر فاعل و مغعول ميکن    

  هـا   اين نقش بازي کردن    م کني  رها اا ر  ه اين اسم بيایيم  

 هسـتم نـه شـوهر       مـن نـه زن کسـي       . فراموش کنيم  ار

. من نه فاعل عملي هستم و نه مفعول عملـي         . کسي

 خيلــي بــه دختــر دختــري کــه. مــن هميــنم کــه هســتم

 و در عين حال اصال ناراحت نيسـت         دبودنش افتخار ميکن  

  . که همجنسگراست

 نآلطـف کنيـد     . قدر فاعل و مفعـول نکنيـد       نآخدا  ابه  ر تو

عـول   مف کيد که فاعل مطلق هستيد و دنبـال يـ         ویقدر نگ 

 کــه هـــيچ  منيا خــوب ميــد  ههمـــ. گرديــد  مطلــق مــي  

همجنسگرايي نيست که مفعـول مطلـق باشـه و هـيچ            

  .دکس هم دنبال يه فاعل مطلق نميگرد

م یوگـ  مـي ه  يد و نـ   وم دگرجنسـگرا بشـ    ویگـ  من نه مـي   

گرايـي کـه هسـتيد       همين همجـنس  . دوجنسگرا باشيد 

 . ارزش قائل باشـيد    شریک زندگی تان  فقط براي   . نيدماب

بـراي هـم دو   .  بازي نکنيـد اهم نقش زن و شوهر ر     براي  

. تا همسر باشيد کـه هـر دو هـم فاعليـد و هـم مفعـول                

  . به معناي واقعي با هم تقسيم کنيدان رات زندگي
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  پویا لدنی

متأسفانه خيلی ها به موضوع حمايت از 

یا از کنارش به .  اهميت نمی دهند همجنسگرايان

 یا مورد تمسخر یا به خاطر شرم. راحتی رد ميشوند

قرار گرفتن وطرد شدن از خانواده و جامعه ، موضوع 

همجنسگرایی را يك رابطه شخصی قلمداد کرده وآنرا 

من باید اینجا با اطمينان بگویم . مورد بحث قرارنميدهند

 ٩٠حداقل . این انسانها با ميل خود همجنسگرا نشدند 

درصدشان از بچگی این موضوع هموسکسوئلی را 

اند و با آن بزرگ شده اند و وارد اجتماع شده داشته 

  .اند، اجتماع مخوف اسالمی که در آن جایی ندارند

در جوامعي با حاآميتها و قوانين اسالمي مانند 

ارتباط ميان آنها مورد انتقاد شدید و بدون  ایران 

این افراد در هنگام . قيدوشرط قرار گرفته است

 يد چند شاهد بالغ با تأی دستگيری هنگام رابطه جنسی

وحتی بدون شاهد با تشخيص قاضی شرع به اعدام 

در صورت شناسایی شدن از جامعه ، . محکوم ميشوند

آیا این مسئله شخصی . محل کارو خانواده طرد ميشوند

  ؟است

در اسالم از این افراد به عنوان دنباله روهای شيطان  

حتی برای توهين به .  این رسم است .یاد ميکنند

دیگر از نام این انسانها به عنوان فحش استفاده هم

 .ميکنند و واقعأ این عمل شرم آور وضد انسانی است

اگر از انسان و بازگرداندن اختيار به انسان صحبت 

ميکنيم و از حق و حقوق آنها و نجات دادن جان 

 توجه داشت آه همجنسگرایان هم  انسانها، باید

لتی ، مذهب و افکار انسانهایی هستند که قربانی بيعدا

منجمد و پوچ حاآم بر اجتماع و حتی از طرف افراد 

زیادی در داخل وخارج کشور که خود را با فرهنگ و 

درصورتی که تاریک فکر [ روشنفکر ميدانند

بخاطر داشتن سيستم جسمی و .  ميباشند ]هستند

روحی متفاوت با انسانهای دیگر هميشه از اجتماع و 

به زبان آوردن چنين چيزی در . دخانواده طرد شده ان

ایران غير غابل تصور و خطرناک است ، چه رسد به باز 

جمهوری اسالمی تا آنجا پيش  .کردن و علنی کردن آن

رفته که با تدارک پليس اینترنتی و جاسوسان زیاد ، 

سایتهای اینترنتی و وبالگها ،بخصوص وبالگهای مربوطه 

ه زندان انداخته را شناسایی کرده و این افراد را ب

 حتی این امر مورد انتقاد سازمان ملل و دیگر  .است

سازمانهاى بين المللي نيز قرار گرفته و همه معتقدند 

آه رفتارهاي جمهورى اسالمى با همجنسگرايان خالف 

من از این سایتهای مبتذل و  .حقوق بشر است

دیدن کرده بودم، ] به گفته جمهوری اسالمی[خطرناک 

جای نظردهی وگفتگو است و هيچ عکس یا آنجا فقط 

برایم .  در آن مشاهده نکردم مطلب پورنوگرافی

باورنکردنی است که در ایران فقط با صحبت کردن و 

بحث کردن در این مورد و پيدا کردن راه حلی جمهوری 

اسالمی به تکاپو افتاده و اینطور برای پيداکردن و 

ا اجير کرده سرکوب این افراد جاسوسان و خبرچينان ر

هنوز از  .اینقدر این موضوع برایشان مهم است. است

تعداد زیادی از دستگير شدگان اطالعی در دست 

 دستگير شدگان به زور و با شکنجه  نيست و از بعضی

و ضرب و شتم، تعهدنامه گرفتند و این تعهدنامه فقط 

برای اظهار نظر بود ، حاال تصورش را بکنيد کسی را در 

  .اسالمی در حال عشقبازی دستگير کننداین محيط 

در اینجا از تمام انسانهای آزاده ميخواهم این افراد را به 

. عنوان یک انسان قبول کرده و به آنان احترام گذاشت

ما باید به عنوان نيروی سياسی متشکل وشناخته 

شده از حقوق آنان دفاع کنيم و به 

 عزیزم از تمام عزیزان و رفقای . بشناسيم رسميتشان

ميخواهم که حداقل ما که به عنوان نيروی سياسی 

درخارج کشورهستيم با دید بازتری به این قضيه نگاه 

کنيم، چون این انسانها به خاطر مسائل روحی 

جمهوری .  قابل تغيير نيستند وجسمی به هيچ عنوان

اسالمی وجامعه ایران هم با تمام قدرت در 

این انسانها چشم به    .برابرهمجنسگرایان ایستاده اند

حرکتها و مبارزات ما دارند، چون در ایران خوار ، ضعيف، 

  .طرد شده و هرروزه با خطرمرگ می جنگند

این مطلب فقط یک مقداری تأمل و روشنفکری 

ميخواهد، و کسانی هم که از ایران به خاطر این امر 

ونجات جانشان به کشورهای دیگر فرار ميکنند، این 

دن و طرد شدن را با خود یدک ترس از مسخره ش

از کشور های غربی و سازمانهای بين ا . ميکشند

 هم ميخواهم این  لمللی به اصطالح انسان دوست

افراد همجنسگرای پناهنده شده را دریابند ، چون در آن 

جهنم جمهوری اسالمی ،خانواده و اجتماع و 

  .کشورهای اسالمی هيچ جایی ندارند

                       !، خاموشی نيستچراغ                                                 آیين                               ٨۴ مرداد ماه   –   ٢٨  
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ســــــازمان رهــــــایی زن در 

بارزه ماطالعيه ای مبنی بر       

بر عليه ستم و خشونت بـه       

 بـــه قـــدمت خـــود    آن رازن

 این سـازمان     .ستهدان ستم

فعال امور زنان در ادامه می      

عليه ستم و تبعيض، خواه بصورت آشکار و   مبارزه:افزاید

جامعـه ايـران، بـه     يا پنهان، در سراسر جهـان و بـويژه در  

. گسترده و اجتماعى شکل داده است    يک جنبش قوى،    

هرگونــه مظــاهر   عليــه ،برابــرى مبــارزه بــراى آزادى، 

 خشونت و تبعيض به زن، يک وجه مشخصه ابراز وجـود 

جهان متمدن، عليـه بربريـت جنسـى معاصـر در تمـامى             

  .وجوه آن است

ستم و تحقير به زن مارک شناسايى جمهورى اسالمى     

جنــبش اســالم . ارددزنــدان زنــان  ايــران. در ايــران اســت

سياسى در ايران، منطقه و در سراسـر جهـان، انقيـاد و             

مـذهبى عليـه زن را بـه اهرمـى بـراى مقابلـه بـا         سـتم 

عليـه ايـن    .آزاديخواهى و برابرى طلبى بدل کرده اسـت 

ــاعى،   خشـــونت مـــذهبى، يـــک جنـــبش عظـــيم اجتمـ

و ابراز وجـود   سکوالريستى و برابرى طلبانه شکل گرفته

 برابرى طلبانه و رهايى بخـش زن در         جنبش. کرده است 

جنبشهاى اصلى شکل دهنده به تحوالت  ايران، يکى از

برابـرى   سياسى آتى جامعه ايران براى برقرارى آزادى و

ما اعالم ميکنيم که جامعه ايران، بدون رهايى زن . است

آزادى و برابـرى بـدون قيـد و    . شـد  از ستم، آزاد نخواهـد 

يه حقوق فـردى، سياسـى   شرط و فورى زن و مرد در کل       

بايد به مفاد قانون اساسى کشـور بـدل   .. اجتماعى و  و

 .شود

این سازمان رهایی بخش در پایان مطالـب خـود از همـه             

 مـا همـه زنـان و مـردان آزاديخـواه را             :چنين مـی خواهـد    

به اين حقوق، به پيوستن به صفوف خود  براى دستيابى

   .فرا ميخوانيم

  

  

  داریوش
ــال  ــرهدر ح ــودم و    ذخي ــراغ ب ــه چ ــردن شــماره دو مجل      ک

بـاالخره  . صبرانه منتظر، تا زودتر بتـوانم آن را بخـوانم          بی

سـریع آن را بـاز کـردم و بـا اشـتياق             . انتظارم به سر آمد   

ــه خوانــدنش کــردم  ــه صــفحه  ... شــروع ب     را آنصــفحه ب

ــا خوانــدن ناگهــانمــی خوانــدم و جلــو مــی رفــتم کــه    ب

  : خشکم زد از آنقسمتی

 PGLOیزیون تلو

سازمان همجنسگرایان ایرانی شبکه تلویزیونی 

  ... ویژه ای را راه اندازی خواهد کرد

  !چه ایده ی محشری! آه

!  تصور آن هم لذت بخش است، چه برسد بـه واقعيـتش           

فکــرش را بکــن، روی مبــل لــم مــی دهــی و تلویزیــون را 

ــا آرامــش     ــد، ب ــی، بع ــی کن ــلروشــن م ــرل را  کام ، کنت

ها را عوض می کنی و روی شـبکه ی        برميداری، شبکه   

  ...گرایان می ایستی و کنترل را ميگذاری کنار همجنس

  !همه چيز خيلی عالی است

  . برای یک لحظه خيلی خوشحال شدم

  .این خوشحالی فقط و فقط برای یک لحظه بود... اما

... ناگهان سيل سواالت بدون جواب به ذهنم هجوم آورد        

  ... ها، چطورها وسيلی از چراها، آیاها، چگونه

 نتوانســتم جــواب قــانع هــا از آنســياریمتاســفانه بــرای ب

کننده ای پيدا کنم، و همين باعـث شـد کـه تصـميم بـه                

     نوشــــتن ایــــن مطلــــب را بگيــــرم و از تمــــامی شــــما 

گرایان ایرانی خواهش کـنم کـه نقطـه نظـرات            همجنس

گرایان  باره، با مسئولين سازمان همجنس    خود را در این   

در ميان بگذارید تا با بررسی همه ی جوانـب، بـه             ایرانی

نتيجه ای مطلوب برسيم؛ به هدفی کـه آرزوی همـه ی            

  » احترام به مفهوم انسان«ماست، یعنی 

در بخش اول این نوشته، سواالتی که برایم پـيش آمـده            

را مطرح کرده ام و تنهـا در بعضـی جاهـا بـرای شـکافتن               

 هـم راجـع بـه       سوال و رساندن منظور خودم، توضيحاتی     

        آن ســــوال ارائــــه داده ام و بــــرای پرهيــــز از هرگونــــه  

در بـين ایـن سـواالت       داوری، از بيان نظـرات خـودم         پيش

در بخش دوم نوشته ام، برداشت کلـی         و   پرهيز کرده ام  

 را از دیدگاه شخصی خودم بيان کرده ام تا  مو پيشنهادات 

  . آگاه شویداز نظر کلی من

  ...ه سراغ اصل مطلب می رومب، کم کم بوبسيار خ
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  تلویزیون همجنسگرایان؟: بزرگترین سوال

هدف از این کار چيست؟ یا به عبارت دیگـر، چـرا بایـد در               

ــبکه ی    ــوان شــ ــبکه ای تحــــت عنــ ــر شــ ــال حاضــ      حــ

  گرایان وجود داشته باشد؟   همجنس

  .این اولين سوالی بود که برایم پيش آمد

  : هنم می رسددر جواب این سوال، چند احتمال به ذ

چنــين شــبکه ی تلویزیــونی  نبــود یــک ایــن: احتمــال اول

کامال احساس می شود و افراد زیادی خواهان تماشای         

  ... برنامه ها و شنيدن حرف های این تلویزیون هستند

طور است؟ آیا در زمينه ی رسانه هـایی          اما آیا واقعا این   

م کـه   آنقدر اشباع شده ای   ... مثل اینترنت، مجله، رادیو و    

دیگــر نمــی تــوان بــا اســتفاده از آنهــا بــه بيــان گفتــه هــا 

پرداخت و باید حتما از طریـق تلویزیـون صـحبت کـرد؟ بـه       

  راستی اینگونه است؟

  ...باید تاریخ سازی کرد: اما احتمال دوم

درست است، این کار باالخره باید روزی آغاز شـود، بایـد       

به گوش همـه مـردم ایـران و جهـان رسـاند کـه مـا هـم                   

وجود داریم، که نمی توانيد ما را در نظـر نگيریـد؛ امـا آیـا                

ــا در    ــاریخ ســازی اســت؟ آی ــرای ت االن زمــان مناســبی ب

کشوری مسلمان، سنتی، متعصـب، بـدون مطالعـه، بـا           

مشـــکالت اقتصـــادی فـــراوان، بـــا مشـــکالت فرهنگـــی  

رحمانـه   رغم مجـازات هـای شـدید و بـی          بيشمار، علی 

 همـه ی ایـن مـوارد را         که اگر بخواهم  (حکومتی، و غيره    

، آیـا در ایـن      !)نام ببرم باید موضوع سخنم را تغييـر دهـم         

وضعيت زمان مناسبی را بـرای بيـان حـرف هـا از طریـق               

گرایـان انتخـاب     یک شبکه تلویزیونی مخصوص همجنس    

! کرده ایم؟ آیا فقط قرار است کاری انجـام شـده باشـد؟            

، »ونیراه اندازی شبکه تلویزیـ    «اما باید توجه داشت که      

 ایـن کـار بـه       .تنها به آسانی گفتن این سه کلمه نيست       

ــه ی      ــا مجلـ ــی یـ ــوی اینترنتـ ــدازی رادیـ ــبت راه انـ نسـ

الکترونيکی، تفاوت ها و دشواری های بسـيار بيشـتری          

دارد و باید از قبل هـر اقـدامی، کليـه جوانـب را بررسـی                

  :به عنوان مثال. کرد

 مخاطبان اصـلی ایـن شـبکه تلویزیـونی قـرار اسـت چـه              

  کسانی باشند؟ 

  افراد داخل ایران یا خارج ایران؟  

  گرا؟  گرا یا همجنس افراد دگرجنس

افراد خارج از ایران که به شبکه های خارجی و مجالت و  

ایـن  . به راحتی دسترسی دارنـد    ... نشریات و فيلم ها و    

افراد داخل ایران هستند کـه نيازمنـد انـرژی و روحيـه ی              

ایران ایـن اجـازه را مـی دهـد؟     تازه هستند، اما آیا دولت      

این شبکه روی چه فرکانسی پخش می شود؟ آیـا ایـن            

چــار اخــتالل و ارســال امــواج  فرکــانس بعــد از چنــد روز د

 از سوی دولت ایران نمی شود؟ از ایـن گذشـته،            مزاحم

 مذهبی ایـران    -آیا اصال این تلویزیون در جامعه ی سنتی       

من خيلـی   قابل استفاده است؟ خودم را مثال می زنم،         

 در خانـه مشـکل   Gay TVاوقات حتی برای دیدن شبکه 

 حاال فکرش را بکنيد که بخـواهم شـبکه همجـنس          ! دارم

آیا خانواده مـن اجـازه مـی دهنـد          ! گرایان ایرانی را ببينم   

! این چنين شبکه ای روی گيرنـده وجـود داشـته باشـد؟            

بدون شـک خـانواده ی مـن ایـن امکـان را بـه مـن نمـی                   

ما تعــداد افــرادی کــه ممکــن اســت  بــه نظــر شــ! دهنــد

  مشکلی مشابه را داشته باشند، در ایران چقدر است؟ 

مخاطبـان اصـلی ایـن      : حال از زاویـه ی دیگـر نگـاه کنـيم          

گرا باشند یـا     شبکه تلویزیونی قرار است افراد همجنس     

  گرا؟ دگرجنس

گـرا هسـتند؟ در      آیا مخاطبان این شبکه افراد همجـنس      

ــ             تن وجــود دارد کــه ایــن صــورت چــه حرفــی بــرای گف

ــی ــر    نمـ ــای دیگـ ــانه هـ ــق رسـ ــوان از طریـ ــد (تـ        هماننـ

آنها را بيـان کـرد      ...) سایت های اینترنتی، رادیو، مجله و     

ــول،     ــوان شــوند؟ قب ــون عن ــق تلویزی ــد از طری ــا بای و حتم

، اما آیا نبایـد     »ِکی ُبود مانند دیدن   !) یا خواندن (شنيدن  «

  ظرفيت ها را در نظر گرفت؟

، گرایـان هسـتند    ، مخاطبـان ایـن شـبکه دگـرجنس        یا نه 

بسيار خوب، آیا تعداد افرادی که تحمل دیـدن و شـنيدن            

قـدر زیـاد     چنين حـرف هـایی را داشـته باشـند، ایـن            این

است که ارزش این کار را داشته باشد؟ کسانی که این           

داوری درباره ی    گونه پيش  شبکه را بپذیرند و بدون هيچ     

گرایـان، بـه تماشـای       جـنس گرایـی و هم    آن و همجنس  

برنامه های آن بنشينند؟ آیا در ایـن زمينـه آمـاری وجـود              

ــانه و       ــای روانشناس ــژوهش ه ــه پ ــه ب ــا توج ــا ب  دارد؟ آی

جامعه شناسانه به این آمار پی برده شده است و یـا از             

روی احساسات و نتيجه گيری های فردی مسئولين این 

رک مسـائل  کار؟  آیا مردمـان ایـران زمـين بـه آن حـد از د          

امروز جهان رسيده اند کـه توانـایی هضـم مقولـه ای بـه         

گرایــی را داشــته باشــند؟ چنــد درصــد  عنــوان همجــنس

مردم ایران گيرنده ی ماهواره ی دارند؟ چند درصد از این           

افراد اجـازه مـی دهنـد ایـن شـبکه روی گيرنـده ی آنهـا                 
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وجــود داشــته باشــد؟  آیــا هــدف ایــن اســت کــه در بــين 

       ن فرهنـــگ ســـازی صـــورت بگيـــرد؟ در گرایـــا دگـــرجنس

صورت این سوال پيش می آید که چند درصد از ایـن             این

گرایان به ایـن سـطح از تحمـل عقایـد دیگـران              دگرجنس

رسيده اند که بتوانند پذیرای این فرهنگ جدیـد باشـند؟           

جا انداختن فرهنگ جدید، با این وضـعيت نابسـامان و بـا     

ی نيست، آن هم فرهنگی این امکانات محدود، کار آسان    

که با فرهنگ قبلی کـامال در تضـاد اسـت و مخالفـان آن               

برنامه ریزی های صورت گرفته بـرای ایـن         . شمار اند  بی

فرهنگ سازی و مقابله بـا مشـکالت پـيش رو کـدام هـا               

هســتند؟ کارشناســان و برنامــه ریــزان آن چــه کســانی  

هستند؟ چند نفر جامعه شناس در این شـبکه مشـغول     

ر خواهند بود؟ چند نفر روانشناس؟ و چند نفر ایران          به کا 

هـای  روش  شناس؟ آیا قرار است بر اساس تجربه هـا و           

موفقيت آميز کشورای اروپایی و پيشـرفته عمـل شـود؟           

در این صورت شانس موفقيت چقدر است؟ آیا فرهنگ و           

عقاید مردم آن جوامع با فرهنگ و عقاید مردم ما یکسان 

 بـرای موفقيـت آميـز بـودن آن          بوده است؟ چـه تضـمينی     

  امعه ی ما وجود دارد؟روش ها در ج

بعد از پاسخ گفتن به     

ــی  ــواالت ب ــمار  س ش

پيرامــون چــرای وجــود 

این شبکه و مشخص    

شــدن هــدف نهــایی، 

نوبـــت بـــه مشـــخص 

ــونگی  ــردن چگــــ کــــ

رســيدن بــه آن هــدف 

  . می رسد

این تلویزیون چند ساعت در روز برنامه دارد؟ چنـد روز در             

ه های تلویزیونی چه خواهنـد بـود؟ آیـا قـرار            هفته؟ برنام 

است فقـط دو نفـر روبـروی هـم بنشـينند و بـا هـم گـپ                 

صورت برنامه بـرای بيننـده خسـته کننـده           در این ! بزنند؟

نخواهد بود؟ آیا قرار است فيلمـی پخـش شـود؟ هزینـه             

خرید یک فيلم به طور متوسط چقدر است؟ فـيلم دوبلـه            

 نمایش در مـی آیـد؟        می شود یا با زیرنویس فارسی به      

ــراد مشــهور و سرشــناس ایرانــی در     ــا اف ــا مصــاحبه ب آی

برنامه کار قرار دارد؟ آیا کسی حاضر مـی شـود در عـين              

ــا حمایــت از ایــن موضــوع نفــرین    شــهرت و محبوبيــت، ب

شده، خود را علنا در تقابل با مـردم قـرار دهـد؟ آیـا قـرار                 

ی  ایرانـ  )موزیـک ویـدیو   (نمـا آواهـای     است در این شبکه     

 مـالی ایـن     پشـتيبان هـای    و   گانپخش شود؟ آیا خواننـد    

اجــازه را مــی دهنــد؟ آیــا برنامــه هــا آنقــدر بــار علمــی و 

گرایـان حـرف جدیـدی       فرهنگی دارند که برای همجـنس     

داشــته باشــند؟ آیــا برنامــه هــا آنقــدر گيرایــی دارنــد کــه 

دگرجنسگرایان را بـه تماشـا ترغيـب کننـد و آنهـا حاضـر               

همـه ی آنچـه کـه در طـول تمـامی      شوند بـا دور ریخـتن       

سال های زندگی خـود شـنيده انـد، بـا ذهنـی پـاک بـه                 

تماشــای ایــن برنامــه هــا بنشــينند؟ آیــا ممکــن نيســت  

درصورت عـدم برنامـه ریـزی مناسـب و شـناخت صـحيح              

مخاطــب، برنامــه هــای ایــن شــبکه نتيجــه ای معکــوس  

داشــته باشــند و ذهنيتــی را برجــای بگذارنــد کــه عــوض 

  های زمان ببرد؟کردن آن مدت 

  .  مورد دیگر سرمایه ی مورد نياز برای این کار است

هزینه های مالی راه اندازی یک شبکه تلویزیونی چقـدر          

است؟ آیا می توان به صرف منتظر بـودن جهـت دریافـت             

گرایـان و راه انـدازی تلـه تـان، ایـن             کمک های همجنس  

مخارج را تامين کرد؟ آیا هيچ شرکت تبليغاتی ای حاضـر           

  به سپردن تبليغات خود به این شبکه خواهد شد؟ 

ــن شــبکه      ــه در ای ــرادی ک ــور؟ اف ســرمایه انســانی چط

مشــغول بــه کــار خواهنــد بــود، بــر اســاس چــه معيــاری  

انتخاب می شوند؟ آیا این کار صـرفا یـک کـار اختيـاری و               

داوطلبانه است یا افراد تعهد قانونی و رسمی به انجـام           

 آنها چگونـه اسـت؟ آیـا        آن خواهند داشت؟ شرح وظایف    

ــا      ــر م ــای دیگ ــد بســياری از کاره ــن نيســت همانن ممک

ــوه ی      ــه نح ــدکی مســئوالن در زمين ــس از ان ــان، پ ایراني

عملکرد و سالیق دچـار تفرقـه و دودسـتگی شـوند؟ آیـا              

ممکن نيست پـس از مـدتی ناگهـان شـبکه بـدون هـيچ               

  ......و!! توضيحی تعطيل شود؟

 هزینـه ای در بـر       تجهيزات چه؟ خریـد ایـن تجهيـزات چـه         

دارد؟ نيروی متخصص استفاده از ایـن وسـایل چطـور؟ و            

  ...بسياری سواالت دیگر

این ها همه بخش کوچک و در عين حـال مهمـی از کـار               

       کــار اصــلی بعــد از راه انــدازی شــبکه شــروع      ! بودنــد

می شود که بـرای جلـوگيری از طـوالنی شـدن بـيش از        

التی کــه پــس از حـد مطلــب، از پــرداختن بـه آن و مشــک  

  . شروع کار امکان بروز آنها وجود دارد می پرهيزم

  ...که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها
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آدم هایی را می بينم کـه مـرا     ،  رویم را این سو می کنم     

قبول ندارند، و حتی حاضر نيستند بـرای لحظـه ای هـم             

که شده به وجود من فکـر کننـد، چـه رسـد بـه ایـن کـه                   

، رویـم را بـه آن سـو مـی گـردانم            !ا بشنوند ایم ر  ه حرف

ــراند در راه   انســــان هــــایی را مــــی بيــــنم کــــه حاضــ

از (اعتقـاداتی کـه     . اعتقاداتشان، جانشان را هم بدهنـد     

بسياری از ایشان تنها با احساسات      ) نظر من متاسفانه  

معتقدند، نه با مطالعـه     و از روی شوری که دارند به آنها         

ــق ــن  و صــد افســو  و افســوس! و تحقي ــداد ای ــه تع س ک

انســان هــایی کــه مــن مــی بيــنم، بــه هــيچ وجــه کــم    

  ...نيست

تا چندی پيش تصور می کردم ما ایرانيـان در حـال تغييـر              

... هستيم، در حال پيشرفت و در یک مسـير رو بـه جلـو             

ولی در کمال تاسف، اکنون به این نتيجه رسـيده ام کـه             

 من جامعه شناس... این تصورم ساده لوحانه بوده است

نيستم، روانشناس هم نيسـتم، امـا برداشـت مـن ایـن             

است که جامعه ی ما، در حـال حاضـر تحمـل فـردی بـه                

عالقه ای هـم بـه شـناخت       . گرا را ندارد   عنوان همجنس 

البتـه اگـر    (وی و شنيدن حـرف هـایش در ميـان نيسـت             

ــدانيم  عال ــاوی یکــی ن ــا کنجک ــه را ب ــانگين ).ق  مي

طح مطالعه در کشور مـا فاجعـه آميـز اسـت، سـ            

کلی سواد در کشور تنها مدت کمـی اسـت کـه            

بهبود پيـدا کـرده، نخبـه هـا و بزرگـان مـا در کنـار                 

مشکالت فرهنگی  ایرانيان داخل کشور نيستند،     

 اینهـا بـه مـا مـی گویـد کـه کـار               .بيداد می کننـد   

  .سختی پيش رو داریم

  ...نمی خواهم فکر کنيد آیه ی یاس می خوانم

 و نـوآوری هـراس      نمی خواهم فکر کنيد از ابتکـار      

  ...دارم

نمی خوام فکر کنيد مـی گـویم ایـن کـار اشـتباه              

  ...است و آن کار درست است

  ... اما باید واقع بينانه تر نگاه کرد

می دانيد دوستان، من از یک بابت مطمئنم، و آن اینکـه            

حتی در صورت راه اندازی این شبکه تلویزیونی، باز هـم           

اهوی کـر کننـده،     صدای ضعيف ما در بـين ایـن همـه هيـ           

 حتــی بــه گــوش تمــامی یــاران و همــدردان خودمــان نيــز 

  ... نمی رسد، چه رسد به

: در فرهنگ کهن خود ضرب المثلی داریم کـه مـی گویـد            

  ».سنگ بزرگ نشانه ی نزدن است«

  مـــا بایـــد خودمـــان را بشناســـيم، ظرفيـــت هایمـــان را،  

سرمایه هایمان را، داشته هایمان را، و بعد، بـر اسـاس             

نباید دست به کاری زد که در تـوان       ... ها تصميم بگيریم  آن

یا بهتر است بگویم انجام آن، به شکلی قابل         . ما نيست 

  .قبول و درخور، در توان ما نيست

آیا بهتر نيست با توجه به نتيجه ی قابل پيش بينی ایـن             

ای که  ... کار، وقت و هزینه و امکانات و نيروی انسانی و         

را در راه دیگری به کار ببـریم؟ در     صرف این کار می شود      

راهی کـه ممکـن اسـت بـازده بسـيار بيشـتری داشـته               

باشد؟ من به زمينه های دیگر زیاد فکـر نکـرده ام، ولـی              

ــک       ــار، ی ــن ک ــه جــای ای ــوانيم ب ــال مــی ت ــوان مث ــه عن    ب

به راه بيندازیم؛ ترجمـه ی کتـاب هـای          » نهضت ترجمه «

خبار جدید و   علمی و معتبر، مقاله های مهم و جهانی، ا        

خالصــه هرچيــزی کــه بتوانــد در ارتقــا ســطح فرهنــگ و   

بایـد قبـول   . گرایان ایران موثر واقع شود  آگاهی همجنس 

کرد که ما در این زمينه دچار فقر هستيم، چـون همـواره         

چشم خود را به روی این مساله بسـته ایـم و بـه جـای                

پرداختن به آن، تنها به پـاک کـردن صـورت مسـاله اکتفـا               

آسان ترین راه برای برطرف کردن ایـن کمبـود،          ! ایمکرده  

ــر   ــال حاضــ در حــ

ــردن   ــی کــــ کپــــ

پيشـــرفت هـــای  

دیگــــران اســــت، 

یعنــی ترجمــه، و   

بعــــــد، انجــــــام  

تحقيقـــــــــــــــات 

کارشناسانه روی  

ــا و بررســی و   آنه

کنکاش درباره این   

موضـــــــــوعات در 

حــوزه کشــور خودمــان، آن هــم در زمينــه هــای مختلــف  

ــر ( ــاریخی، روانشــناختی، هن ــا در ...)ی وفرهنگــی، ت ، ت

نهایت پس از مـدتی مـا هـم در ایـن زمينـه صـاحب نظـر                

مــی توانيــد تصــورش را بکنيــد؟ در عــرض          . شــویم

چند سال، کتابخانه ای غنی و جامع به زبان فارسی در           

ایــن زمينــه خــواهيم داشــت کــه همــه مــی تواننــد از آن  

گرایـان،   گرایـان، غيـرهمجنس   استفاده کننـد؛ همجـنس   

آنوقــت اگــر کســی قصــد ... ا، مخالفــان مــا وموافقــان مــ

آشنایی بيشتر با مـا را داشـت، محکـوم نيسـت کـه بـه                
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خاطر مسلط نبودن به زبان های خارجی، قيد مطالعه را          

  ! بزند و تنها به حرف های کوچه و بازاری بسنده کند

گرایــان  پيشــنهاد دیگــر، ســرمایه گــذاری روی همجــنس

. اسـت ... نـری و  بااستعداد در زمينـه هـای ورزشـی و ه         

گرایان متعهد و بااستعداد را شناسایی کنيم و  همجنس

ــه ســطحی از       ــا را ب ــا، آنه ــذاری روی آنه ــرمایه گ ــا س ب

ــادی آنهــا را    محبوبيــت و شــهرت برســانيم کــه مــردم زی

و بعد، با برنامه و کامال هوشمندانه، و بـدون          . بشناسند

گرایی مردم، به آنهـا      برانگيختن احساسات ضدهمجنس  

رت غير مستقيم بفهمانيم که فرد محبوب آن هـا،          به صو 

گرا است، و پس از مدتی که زمينـه آمـاده         یک همجنس 

شد و با در نظر گرفتن همه ی جوانب، خـود فـرد ایـن را                

  .رسما اعالم کند

پيشنهاد دیگـر نفـوذ در شـبکه هـای تلویزیـونی خـارج از               

مطمئنـا کـار    . اسـت !) به اصطالح لـس آنجلسـی     (کشور

ــودســختی نخواهــد ــود   !  ب ــا کمب ــن شــبکه هــا ب ــر ای    اکث

برنامه های مناسب مواجـه هسـتند و بـرای پـر کـردن و               

برای این ! متنوع کردن برنامه ها، دنبال برنامه می گردند

گـرا، کـه از      منظور می توان دو دختر یا دو پسر همجنس        

) دو فــاکتور بســيار مهــم(نظــر زیبــایی ظــاهری و توانــایی

 دوربين هسـتند، و نسـبت       مناسب قرار گرفتن در جلوی    

گرایـان احسـاس تعهـد دارنـد را          به خود و دیگر همجنس    

انتخاب کرد تا باهم تشکيل یک زوج هنـری در صـحنه ی             

برنامه ای بپردازنـد     تلویزیون را بدهند، و به تهيه و اجرای       

که در آن به موضـوعات مـورد عالقـه ی جوانـان پرداختـه               

ر بـا دقـت و      پـس از جـا افتـادن برنامـه، بسـيا          . می شود 

هدفمند، کم کم سـعی در شکسـتن سـد هـای رایـج و            

البتـه  (. نشان دادن نزدیکی بين خودشان داشته باشـند  

گرایـی مـردم     بدون برانگيختن احساسـات ضـدهمجنس     

و در نهایت، در زمانی مناسب نسبت بـه معرفـی           ) ایران

  .گرا اقدام نمایند دو فرد همجنس خود به عنوان 

 در ایـن زمينـه وجـود خواهـد          مسلما ایده های بيشـتری    

از شــما خواننــدگان عزیــز درخواســت مــی کــنم . داشــت

نظرات و پيشنهادات خود در این زمينه را از طریق مجلـه            

 در  یگرایـان ایرانـ    چراغ با مسـئولين سـازمان همجـنس       

 باشد کـه بـا همفکـری هـم بـه نتيجـه ای               .ميان بگذارید 

  .گرای ایرانی دست یابيم درخور همجنس

  یرانی آزاد و متمدنبه اميد ا

  

  
  
  آرزو صالحی 
  مدیریت صدا و سيمای همجنسگرایان ایرانی

 PGLB 
با کمال تشکر و قدردانی از توجه شما همجنس گرایان، 

دوستان و خوانندگان عزیز از این که همواره ما را مورد 

  .لطف و توجه و عنایت خود قرار می دهيد

آرام این قضایا را بر آن بودیم تا در شماره های بعد و آرام 

 هر توضيحی فعاليت های انجام مطرح سازیم تا با ارائه

مان را نيز بيان کنيم اما با توجه به نامه ی         شده 

پر محتوای داریوش عزیز که گویا سخن و سواالت افراد 

زیادی می باشد الزم دیدم که توضيحاتی کلی از 

ین شماره تصميمات و روند کاری و برنامه های خود در ا

ارائه نموده و همگان را به مشارکت و همفکری دعوت 

  .نمایيم

 در سال PGLOهمان طور که می دانيد خدمات سازمان 

 نسبت به سال گذشته بيشتر شده است و ٢٠٠۵

پروژه صدا . فعاليت های برونی آن پررنگ تر گردیده است

و سيمای ویژه همجنس گرایان از ابتدای تاسيس 

وده است و به تازگی بخشی از آن ها سازمان موجود ب

اجرای این خدمات و سرویس ها به . اجرا شده است

صورت مرحله ای انجام شده و خواهد شد و به مرور 

  .زمان تکميل تر و فراگير تر خواهد شد

صدای همجنس گرایان که هم اکنون حدود دو ماه و 

اندی از عمر آن می گذرد اولين قدم این پروژه بوده 

به صورت اینترنتی ارائه می گردد و در آینده با است و 

توجه به تامين اعتبار این پروژه توسط بخش مالی 

 SWیا  MWامواج ، سازمان به صورت رادیوی ماهواره ای

  .پخش خواهد گردید

سيمای همجنس گرایان نيز در دست بررسی و اجرا 

می باشد اما بدیهی است که این امر نياز به گذر زمان 

در پی        . ات مطالعه شده می باشدو اقدام

نشست هایی که با دبيرکل سازمان و بخش مالی آن 

داشتيم مقرر شد که از هم اکنون در صدد تامين اعتبار 

این پروژه ها و اجرای قدم به قدم آن باشيم و اجرای آن 

  .را سرعت بخشيم

اهداف صدا و سيمای همجنس گرایان ایرانی چيزی 

آگاهی رسانی صحيح اجتماعی از نيست جز معرفی و 

وضعيت، نيازها، شرایط، احساسات و در کل معرفی 

 نه باشندهمجنسگرایان آن طور که هستند و یا باید 
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زیرا که آگاهی . اینکه آن طوری که مردم می شناسند

ایرانيان از این مقوله بسيار کم است و این ویژه 

ه در هموطنان مقيم ایران نيست، بسيارند ایرانيانی ک

کشورهای اروپایی و یا امریکایی زندگی می کنند اما 

هنوز نخواسته اند که باورهایشان را به روز کرده و در 

شاید نبوده منبع و مرجعی . این مورد تجدید نظر نمایند

که آنان را در این راه کمک و راهنمایی رساند و یا 

بسيارند هموطنان . اطالعاتی را در اختيار آنها قرار دهد

ما که قبل از اینکه همجنس گرایان و همجنس گرایی را 

بشناسند آنها را محکوم و منفور می دانند و اظهار 

انزجار می نمایند در صورتيکه حتی با توضيحی کوتاه 

  . درباره آنها تغيير عقيده می دهند

با این هدف ما فعاليت های مان را آغاز نمودی ایم اما 

حاال " بر می آورند که بسيارند کسانی که همواره ندا

چه وقت این حرف هاست ما نيازمند فعاليت های    

و ما می دانيم که اگر بخواهيم به " مهم تری هستيم

این گونه اعتراض ها عمل کنيم تا ابد بایستی سکوت 

  .اختيار نمایيم

چه    . مخاطبين ما کل جامعه ایرانی می باشند

کدام از این همجنس گرا و چه غير همجنس گرا زیرا هر 

دسته ها نيازهای آموزشی و اطالع رسانی متفاوتی 

اما ناگفته نماند که برنامه های ما با توجه به . دارند

فرهنگ ایرانی و به خصوص خانواده های ایرانی ساخته 

و تدوین خواهد شد زیرا که از اهميت خاصی در 

بر ادامه روال و روش . موفقيت ما برخوردار خواهند بود

سازمان، ما به ارائه مطالب و تصاویر و      گذشته 

برنامه هایی که فقط جنبه سکس دارند نخواهيم 

پرداخت نه این که این را نفی کرده و نمی پذیریم تنها 

به دليل اینکه می خواهيم بينندگان متعصب و دینی و 

چنانچه . یا ناآشنایان به این امر را جذب و اگاه رسانيم

د سریعا در مقابل ما جبهه گيری این برنامه موجود باش

پس باید در ابتدا طوری عمل کنيم که . خواهند نمود

برنامه ها را ببينند و کم کم و به مرور آنها را با تمام 

زوایای این امر آشنا سازیم و در یک کالم از راه و روش 

صحيحی اقدام به آموزش و آگاهی رسانی نمایيم نه 

  .ر تایيد بزنيماینکه بر عقاید ناآشنایشان مه

اعالم این پروژه ها و درخواست های کمک مالی برای 

تامين مالی و مشارکت هرچه بيشتر عالقمندان       

همان طور که می دانيد هزینه های سازمان . می باشد

تا به حال از محل سرمایه های شخصی انجام می 

گردیده است اما در حال حاضر انجام این پروژ ها بسيار 

ر خواهد بود و هر کس به سهم خود می تواند هزینه ب

  .در این مهم سهيم باشد

تا به حال کليات این پروژه تعيين و تصویب شد است و 

ما در حال بررسی و تحقيق همه جانبه این امر 

تمامی موارد ذکر شده در نامه داریوش عزیز . هستيم

مسایل و مواردی است که ارزش و اهميت ویژه ای در 

پروژه دارد و ما در حال بررسی هستيم و اجرای این 

نها هم هنوز مورد مطالعه قرار      آهنوز برخی از 

  . نگرفته اند

ما در نظر داریم که برای ابتدا و شروع کار از امکانات 

دیگر تلویزیون ها استفاده نمایيم و تا زمانی که به درجه 

هنوز در ارتباط . مطلوبی نرسيم به این رویه ادامه دهيم

با ساعت های برنامه و اسپانسرهای آن هيچ مذاکراتی 

  .صورت نپذیرفته است

سنگ بزرگ نشانه نزدن هست اما تا سنگ های بزرگ 

را برنداریم و نيازمایيم توانایی پرتاب هيچ سنگی را پيدا 

نخواهيم نمود ولی به هر حال خواستن توانستن است 

ی و می توانيم همه با مشارکت هم آن سنگ را به سو

  .این شدنی است. هدف پرتاب کنيم و اثر آن را ببينيم

در هر حال این پروژه نياز به حمایت و مشارکت و 

مطالعه همه جانبه دارد که ما همواره نيازمند   

راهنمایی ها و یاری همه دوستان و عالقه مندان 

  .هستيم

دستان گرم و انرژی بخش شما را از راه دور می فشارم 

به اميد آن روزی که ایرانيان نيز .  بندمو پيمان یاری می

  .در این مهم آگاه و مطلع گردند
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  نمایش دیدنی و غير عادی سياره مریخ
  

  . سياره قرمز خيلی تماشایی و دیدنی می باشد

این مـاه و مـاه آینـده        

زمين به سياره مریخ    

آنقدر نزدیـک خواهـد     

شد که تا به حـال در      

تـــاریخ موجـــود ثبـــت 

ن ایـــ. نشــده اســـت 

نزدیکی بـه اوج خـود      

  .خواهد رسيد

زمــــان بعــــدی ایــــن 

نزدیکی مریخ و زمين    

 پـيش   ٢٢٨٧در سال   

  .بينی شده است

سنگينی و چگالی سياره مشتری آنقدر زیـاد اسـت کـه           

سـتاره شناسـان     .بر مدار گردشی مریخ تاثير می گذارد      

یقين دارند که سياره مریخ در پنج هزار سال گذشـته تـا             

زه بـه زمـين نزدیـک نشـده اسـت و            به حال بـه ایـن انـدا       

تقریبا آخرین باری که مریخ و زمين به این فاصـله نزدیـک             

  . شده بودند در حدود شصت هزار سال پيش بوده است

 آگوست این نزدیکی به نهایت خود خواهـد رسـيد           ٢٧در  

 مایلی زمين قرار خواهـد   ٣٤٫٦٤٩٫٥٨٩و مریخ در فاصله 

 برابــر ٧٥ بــه طــور نســبی درشــت نمــایی مــریخ. گرفــت

خواهد شد و بزرگتر از ماه کامل در آسمان دیـده خواهـد       

  . شد

  . سياره مریخ به راحتی دیده می شود

 شب در شرق طلوع خواهد      ١٠در اوایل اگوست ساعت     

 بامداد بـه قـوس افقـی خـود خواهـد            ٣نمود و تا ساعت     

در اواخر آگوست زمانی که دو سـياره بسـيار بـه            . رسيد

یخ در شـبانگاه طلـوع کـرده و در          هم نزدیک شده اند مـر     

  .  ظهر به باالترین نقطه خود خواهد رسيد١٢:٣٠ساعت 

بسيار راحت می توانيم چيزی را مشاهده کنيم که بشر 

ال در هـيچ تـاریخی ثبـت نکـرده اسـت زیـرا عمـر                تا به ح  

ود ما آن قدر نيست که این حادثه را ثبت کرده           جتاریخ مو 

  .باشد

ارید که در ابتدای آگوسـت  پس در تقویم خود عالمت بگذ     

مریخ به صورت خارق العـاده ای در آسـمان هماننـد مـاه              

  .درخشش خواهد کرد 

   این حادثـه بـزرگ و ایـن نمـایش رویـایی را بـا فرزنـدان و                  

  .نوه های خود سهيم کنيد

هيچ کدام از ما زنده نخواهيم بود تـا بـاری دیگـر             

  .آن را مشاهده کنيم

  
  
  
  

  ل متحدسر در ورودی سازمان مل
  

شاید همه بدانيد که سال ها زینـت بخـش درب           

ورودی ســــازمان ملــــل متحــــد شــــعر حکــــيم       

مشرف الـدین سـعدی شـيرازی بـود کـه نشـان            

دهنده عمق بشر دوستی و برابـری حقـوقی در      

  فرهنگ اصيل ایرانی است

  بنی آدم اعضای یکدیگرند 

  که در آفرینش ز یک گوهرند

  چو عضوی به درد آورد روزگار

  گر عضوها را نماند قرارد

پارسيان همـواره از پـيش قـدمان برابـری حقـوقی بودنـد              

طوری که کوروش پادشاه ایران زمين فرمـود مـن مصـر و             

بابل را فتح کـردم بـدون ایـن کـه خـونی ریختـه باشـم و                  

  .همه ی انسان ها با هم برابرند

اما مدتی است که نوشته سـر در ورودی سـازمان ملـل         

 باز شگفت انگيز است که از ادیبان و         تغيير یافته است و   

سرشناسان ایرانی بهره بردند و ایـن بـار خاقـانی زینـت             

  .سرای آن گشته است

  

  نانش دهيد و از ایمانش هيچ مپرسيد

همه ی انسان ها برابرند و از حقوق یکسان برخردارند و           

است به  ... این حقوق خارج از دین و مذهب و گرایش و           

  :ابوالخير می فرمایدکه شيخ ابوسعيد  طوری

  

بخورانيــد و بــه او  رآمــدهــر کــس در ایــن ســرای د

 که خداواند بـه     ابياشامانيد و از دینش مپرسيد زیر     

  .شما داد و از دینتان نپرسيد
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  کانون خبرنگاران و نویسندگان همجنسگرا
  

  دوست گرامی

ــاران و نویســندگان همجنســگرای   ــانون خبرنگ ــی ک  ایران

پشــتيبان کننــده نشــریه همجنســگرایان ایرانــی خواهــد 

شـما مـی توانيـد خبرهـا و نوشـته هـای خـود را بـا                 . بود

 Microsoft Wordموضوعات مشخص در قالب فایل های 

تـا حـد امکـان از فونـت فارسـی       . (برای ما ارسال نمایيـد    

هـيچ نگرانـی نسـبت بـه طـرز نگـارش            ) استفاده نمایيـد  

ورت نيـاز مـا آن را ویـرایش خـواهيم           نداشته باشيد در ص   

  . کرد

برای عضویت در این کانون می توانيد در خواست خود را 

 ارسال نمایيد و با تکميل Payam@pglo.orgبه آدرس 

فرم مخصوص کد خبرنگاری و یا نویسندگی این کانون را 

  .دریافت نمایيد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 ویژه نامه پنجمين پيش شماره چراغ  

  

  حقوق پناهندگان در قوانين بين المللی
مطالعه این ویژه نامه به تمام کسانی که در صدد خروج از 

 .هستند توصيه می شودکشور و پناهجویی 

  :نيمای عزیز

ت خبر رخت بر بستن تو را شنيدم زمانی که در این غرب

آن قدر ناراحت شدم که تا چند روز بغض گلویم را     

گاه آخرین باری که تو را دیدم و جمله  هيچ. می فشرد

 که من به قصد خروج آری آن روز. ا از یاد نخواهم بردتو ر

 ،   از کشور به صورت اتفاقی تو را در فرودگاه دیدم

   ز خبر خودکشی تو جمله ای گفتی که مرا بعد ا

و شادباش گفتی تو مرا اميد دادی . ساعت ها گریانيد

در دلت غصه ، اما که از این جامعه راحت شده ام

 و گریستی از آن عذاب هایی که خانواده و خوردی

! من رفتم و تو هم رفتی. اطرافيانت بر تو می داشتند

ها اما آیا کدامين رفتن سودمندتر بود؟ تو رفتی و اکنون تن

  .باقی مانده است و هيچ" خدا بيامرزدش"

تو با رفتنت خواستی چه . نيما جان مردم فراموش کارند

چيزی را ثابت کنی که نمی دانستيم؟ فشار خانوادگی، 

فشار اجتماعی، فشار فرهنگی و هزاران هزار 

مشکالتی که همه ی ما لحظه لحظه با آن ها دست و 

د؟ آیا با رفتن تو پنجه نرم کرده ایم؟ آیا همه فهميدن

  .مشکلی حل شد؟ نه عزیز من

اما من می توانم در حال حاضر . تو رفتی و من هم رفتم

برای این فشارهای موجود تالش کنم و سعی در از بين 

خواهم ماند " خدا بيامرزدش"بردن آن ها نمایم و منتظر 

ارد و ذو فراموش خواهم شد اما یادگاری به جا خواهم گ

  .وزی و آزادی هم احساسانمآن نيست جز پير

  

ی تو از خداوند منان خواهانم و اشادی و آرامش را بر

آرزو می کنم که آن کسی که زندگی تو را بر هم پاشيد 

به زودی زود شاهد عواقب و ثمره ی خيانت هایش 

  .باشد

  دوست و همدل شما

 

با کمـال انـدوه بدینوسـيله  بـه اطـالع

می رساند که نيما یک همجنسـگرای

شـــــيرازی بـــــه دليـــــل فشـــــارهای

خانوادگی برای چندمين بار دست بـه

فانه ایـن بـار ازخود کشی زد و متاسـ     

  .بين ما رفت

  

از دست رفتن ایـن همجنسـگرا را بـه

تمـــامی هـــم احساســـانش تســـليت

عرض نموده و از خداونـد خواسـتاریم

که دیگر این فرصت ها و موفقيـت هـا

 .را به کسی ندهد

  نيما از مکزیک
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   اصفهان-فریبا 

ــتانی    ــام دوسـ ــکر از تمـ ــا تشـ ــف نمـــوده و   بـ ــه لطـ  کـ

پيشنهادهای خود ر بای نـام گـزاری ایـن سـتون ارسـال              

از مين پيشنهادهای شما دوسـتان نـام دل بـری           . کردند

  .انتخاب گردید
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  سالم 

اول اینکه بابت نشریه چـراغ و فعاليـت هـای سـازمان از              

  . همه شما تشکر می کنم

 ایــن را مــن دلــم مــی خواهــد کــه تمــام همجنســگرایان 

بدانند که بين تـرک و فـارس، عـرب و عجـم هـيچ فرقـی                 

مـا  . نيست و همه دنبـال یـک هـدف مشـترکی هسـتند            

نباید زیاد به قيافه و هيکل همجنسگرایان توجـه کنـيم و            

اهميت دهيم و آن را مـالک دوسـتی و خيلـی چيزهـای              

ناگفته نماند کـه بـا توجـه بـه اینکـه هـر       . دیگر قرار دهيم 

ه ی محترمی بـرای خـود دارد و مـن     کس سليقه و عقيد   

  .هم به نوبه ی خودم احترام می گذارم

ما باید توجه داشته باشيم کـه همـه ی همجنسـگرایان            

یک همجنسگرا مـی توانـد      . با یک تيپ مشخص نيستند    

با قيافه ای کامال مردانه حتی با سيبيل و ریش باشـد و             

  .یا اینکه کامال پسرانه و مدرن و روی مد

این مسایل هيچ وقت نباید از روی ظاهر افراد با توجه به 

حتمــا بایــد ســعی کــرد بــه دیگــران هــم  . قضــاوت کنــيم

فرصت اینکه خودنمای داشته باشند را      ) همجنسگرایان(

  . داد

بــا در نظــر گــرفتن تمــام جوانــب احتيــاط ولــی بــدون             

  .سخت گيری افراطی

تنها راه پيروز شـدن بـر ایـن عرصـه ی تنـگ فقـط و فقـط            

به گفته سعدی باید بختک را .  و یگانگی می باشد اتحاد

  . از خود دور کنيم و نابود سازیم

اگر تو و من روزی شویم ما هـيچ کسـی نمـی توانـد آن                

  . چيزی که حق طبيعی ماست را از ما بگيرد

   ساله٢٧ امير –به اميد آن روز 

  

  با سالم 

از اینکــه مــی بيــنم کــارتون خــوب پــيش مــی رود خيلــی 

الم که توانسته ام یـک  حاز این بيشتر خوش   خوشحالم و   

چنين مجله ای را پيدا کنم که بتواند انتقال دهنده حـرف          

ما باشد و سازمانی کـه بتوانـد از مـا دفـاع کنـد و نقطـه             

قــوت آن هــم ایــن اســت کــه فعــالين آن هــم هماننــد مــا 

من هم همانند بقيه دوست دارم کـه بـا         . ایرانی هستند 

  .شما همکاری کنم

. سـمت مـد فقـط از لبـاس اسـتفاده مـی کنيــد      چـرا در ق 

بـــرای مـــن ســـوالی پـــيش آمـــد کـــه ایـــن نشـــریه       

ر همجنسـگرایی   رایان است پس چرا از تصـاوی      گهمجنس

البته من هـم خجالـت کشـيدم کـه          (استفاده نمی کنيد    

  .به هر حال این هم یک نظر هست) برایتان بفرستم

  .اميدوارم موفقيت تان روز افزون باشد

  مهدی

  

  سالم

يد که مزاحم می شوم ولـی فکـر مـی کـنم تنهـا               ببخش

کسانی که مـی تواننـد لطفـی در حـق مـن کننـد شـما                 

  .هستيد

 را بـدانم و     gayمی خواهم معنـی دقيـق و کامـل کلمـه            

. اینکه همجنس گرایان چه گونـه انسـان هـایی هسـتند        

آیا کسی که گی هست باید فقط به فکر سکس باشـد            

قط با سکس   و بس؟ یعنی زندگی یک فرد همجنسگرا ف       

  تعریف می شود؟ 

دیگر تحمل خواندن ایميل هایی که به من مـی شـود را             

نمی دانم چرا همه فقط به فکـر سـکس هسـتند         . ندارم

اگر برای شما امکان دارد بـه ایـن آقایـانی کـه نشـریه را                

می خوانند بفرمایيد که گـی بـودن فقـط و فقـط سـکس               

آخه چه معنی داره کـه همـه چيـز را در سـکس            . نيست

ببينيم؟ مگر دوستی و عشق و عالقه و همدیگر را درک           

کردن چه ایرادی دارد که نباید به فکر این چيزهـا باشـيم          

  و فقط به سکس اهميت دهيم؟ 

من سـکس را بـی اهميـت نمـی دانـم و قبـول دارم کـه                  

نمی شود این امر را نادیـده گرفـت ولـی فکـر نکـنم ایـن            

ــز را    ــاده خــواهی درســت باشــد مــن همــه چي  همــه زی

  .سکس نمی دانم

نمی دانم، شاید من اشتباه می کنم و تصور نادرسـتی           

از گی بودن دارم و بایستی هميشه فقط به فکر سکس 

باشم؟ ولی مطمئن هستم این گونـه کـه دیگـران تصـور             

  .می کنند برداشت نادرستی از همجنسگرایی دارند 

 سـال دارم و در ایـن مـدت بـا خيلـی هـا صـحبت                ٣۵من  

 ٢۵٠چيـزی در حـدود      (حضـوری داشـتم     کردم و مالقـات     

 نفـر مثـل مـن فکـر         ۶ یـا    ۵ولی با کمال تاسف فقط      ) نفر

می کردند و بقيه فقط به خـاطر سـکس مـی خواسـتند              

که با مـن باشـند و یـا صـحبت کننـد؛ جالـب هسـت کـه                   

حتی برای صحبت کردن هـم شرایطشـان سـکس بـوده      
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 نفـر هـم جـرات مانـدن بـا           ۶ یا   ۵متاسفانه همان   . است

  . ا به خاطر وضعيت مملکت نداشتندکسی ر

یک خواهشی از شما داشتم، اگـر مـن تصـور غلطـی از              

گی بودن دارم لطفـا بفرمایيـد و راهنمـایيم کنيـد تـا ایـن                

ولـی مـی دانـم کـه     . (اشتباه را هم اکنـون برطـرف کـنم        

  ) اشتباه نمی کنم

اميــدوارم کــه روزی برســد کــه همــه ی همجنســگرایان  

بل با هم یکـی شـوند و        سوای سکس و ظاهر طرف مقا     

  .با کمک هم بتوانند از حق خودشان دفاع کنند 

  خيلی از شما متشکرم

  علی

  

  سالم

ــه از      ــکایت دارم بلکـ ــران شـ ــم ایـ ــا از رژیـ ــه تنهـ ــن نـ مـ

کشورهایی هم کـه بـه پناهنـدگان ایرانـی جـواب مثبـت        

  . نمی دهند هم شکایت دارم

  یک همجنسگرا از هلند

  

  با سالم خدمت دستان همدل

قع من بسيار خوشحال می شوم که کمک کنم اما          در وا 

  لطفا راهنمایم کنيد. در واقع از عواقبش می ترسم

  سعيد

  

  سالم دوستان عزیز

  از فرستادن نشریه و صدایتان ممنونم

 و جواب ها و روشـن گـری هـای انسـانيتان نيـز        لاز سوا 

  .متشکرم

  .انصافا پيشروی زیادی داشتيد

  . اميدوارمینده این تالش ها خوشبين وآبه 

  .رزو می کنمآهمه تان را می بوسم و موفقيتان را 

در ضمن هفته پيش در اسـلو شـاهد کـارنوال بسـيار بـا               

شکوهی بودم که پرشور، شـاد و تامـل برانگيـز بـود امـا               

برای دوستانی را کـه در جـوامعی مثـل ایـران در چنگـال          

اسالمی سياسـی و سـنتهایی پوسـيده گيـر کـرده انـد             

  . سخت گریستم

  اره ای نيست باید تالش کردچ

  زنده و سرافراز باشيد

  ناصر احمدی

  

  با سالم دوستان عزیز

من می خواستم زندگيم را برای شما بنویسم که دیگـر           

همجنســگرایان فکــر نکننــد کــه فقــط خودشــان مشــکل  

  .داشتند

ولی این طور نيست همه ی ما به خاطر خيلی مسـایل            

ا شـما   من مـی خـواهم بـ      . سرشکسته و خرد شده ایم    

عزیزان دست به دست هم دهيم و به ایـن فرهنـگ کـه              

ما را تا این حد از خود دور کرده رسيدگی کنـيم تـا بـرای                

ما هـم مثـل همـه ی شخصـيت هـا، جایگـاهی در نظـر                 

  . بگيرد تا این همه خودمان را سرخورده نبينيم

قدر دور هستيم من  افسوس که ما ایرانی ها از هم این      

معه مان خـودم را در بـدر غربـت     به خاطر فرهنگ غلط جا    

پس بيایيد یک صدا فریـاد بـزنيم و نگـزاریم حـق        . کرده ام 

  . مان را پایمال کنند

  خيلی دوستتان دارم

  آندره

  سالم

 نآتا  . من در یک شرکت خصوصی در تهران کار می کنم         

جــا کــه مــن شــنيده ام در شــرکت مخــابرات ایــران اداره  

ــردن     ــدا کـ ــار پيـ ــه کـ ــی را بـ ــات گروهـ ــتن اطالعـ     و بسـ

  .پراکسی ها مامور کرده است

البته در برخی موارد وزارت اطالعات فيلتـر شـکن هـایی            

ن ها را بيرون می دهد تـا        آبه شویه سایت می سازد و       

  .بتواند بدین وسيله به اطالعت افراد دسترسی پيدا کند

  حسن
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